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Amerika su Francija su- 
sitarė dėl skolų

Ima nagan “stebuklingų 
1 gydytojų” kompanijas 

A _________X--------------------  . <

Ochtoj, netoli nuo Leningra
do, prigėrė daug kaimiečių

Amerikos-Fraucijos skolų 3 “stebuklingu gydytoju” 
sutartis padaryta firmos inkriminuotos Trevano piliečius Šveicarijoj. Buvusia kaizeris Wilhelnias nori jj nupirkti ir apsigyventi jame.

Burmiečiy giminės duoda 
laisvę vergams *

3,500 vergų paleista; paliauja
ma taipjau aukojimas žmo
gaus kraujo dievams

6,847 milionus doleriu skolos 
Frakcija * atmokės Jungti
nėms Valstijoms per 62 me
tus

WASHlNqrONAS, bal. 30.
4— Amerikos skolų komisija va
kar pagaliau susitarė su Fran
cija dėl pastarosios skolų Jun-

KANSAS CITY, bal. 30. — 
Vakar federalės grand jury’es 
čia buvo inkriminuotos trys 
kompanijos, vedusios didelį biz
nį gydymu per paštą žmonių 
nuo visokių ligų, dagi nuo to
kių, kurių joki kiti daktarai ne
begalį pagydyti.

Inkriminuotos firmos yra:

Trisdešimt žmonių prigėrė 
netoli Leningrado

Tiltui sulužus, srautan sukrito 
apie 50 asmenų; žuvusios 
daugiausiai kaimietės

gtinėms Valstijoms fundavimo.
Einant sutartim, Francija sa; 

vo $6,847,674,104 skolą— ton 
sumon įeina ir nuošimčiai—tu
rės atmokėti Amerikai per 62 
metus, mokėdama kas metai 
tam tikromis dalimis. Per pir
mus dvejus metus ji mokės po 
30 milionų dolerių; paskui at- 
mokėjimai kas metai didės, iki 
su septynioliktais^ metais jie 
sieks 125 milionų dolerių.

Pagrindinė skolos suma buvo 
nustatyta $4,025,000,000; nuo
šimčių per pirmus penkerius 
metus nemokama, bet po pen- 
kerių metų jie laipsniškai eina 
nuo l'j iki 8%%', taip kad| 
bendrai imant nuošimtis siekia 
truputį daugiau kaip 1 5:8.

Sutartį pasirašė iždo sekreto
rius Mellon ir Franci jos amba
sadorius Berengei*. Ji dar tu-z 
rėš būt patvirtinta kongreso ir 
Francijos parlamento.

Del skolų mokėjimo Amerika 
dabar jau yra susitarus beveik 
su visomis savo skolininkėmis. 
Lieka, neskaitant Rusijos, susi
tarti dar su Jugoslavija ir 
(Graikija.

5 asmens užmušti trau
kinio katastrofoj

Harold Melton Stuntz medicinos 
kompanija; Burgess-Johnson- 
\Vebb. skelbimų agentūra, ir 
Osborne-Manke skelbimų agen
tūra.

Visos jos trys tuiėjo trisde
šimt penkis ar daugiau skyrių, 
ir apgaudinėdamos žmones gy
dymais per paštą darė milžiniš
ką biznį. Vienos tik Stuntz 
kompanijos apyvarta pei me
tus siekus milionų dolerių.

Visų trijų kompanijų vedėjai, 
viso dešimt asmenų, tapo suim
ti ir imami nagan.

Pavogė $100,000 paštu 
siųstų pinigų

INDIANAPOLIS, Ind., bal. 
30. Šiandie išėjo į aikštę, 
kad balandžio 23 dieną vietos 
pašte buvo pavogta apie 100,- 
000 dolerių pinigų ir vertybių 
popierių, siųstų registruotuose J 
laiškuose. Pavogtos sumos 
84,000 dolerių buvo vietos Fow-. 
ler National banko, siųsti į 
Indianapolį, Fletcher American 
National bankui.

Pašto vyriausybė apie tą va
gystę iki šiol tylėjo, stengda-

MASKVA, bal. 30. — Sulu
žus tiltui per Ochtos upę, apie 
dešimt mylių nuo Leningrado, 
sriaunan upės vandenin sukrito 
apie penkiasdešimt žmonių. Ne
laimingus šoko gelbėti čiapat 
buvęs kareivių būrys. Dvide
šimt žmonių pavyko gyvus iš
graibyti iš vandens, bet kiti 
trisdešimt žuvo, srauto nunešti.

Dauguma žuvusiųjų buvo 
moterys kaimietės, ėjusios į 
miestą ir nešusios parduoti tai 
pieno, tai kitokių 'daiktų.

Danvillės anglies ka
syklos vėl atsidaro

DANVILLE, 111., bal. 29. — 
Taylor-English anglies kasyk
los, kurios buvo uždarytos nuo 
praeitų metų birželio mėnesio, 
nuo gegužės 1 dienos pradės vėl 
dirbti. Tos kasyklos yra neto
li nuo Danvillės, ir paprastai 
jose dirbdavo apie 600 darbi
ninkų.

ANTRAS NEGRAS PASMER
KTAS MIRTIES BAUSMEI

MADISONVILLE, Ky., bal. 
29. — čia jau kelinta diena tę-

TCirptautinės * Darbininkų 
šventės

PIRMOSIOS ,GEGUŽĖS 
APVAIKŠČIOJIMAS

BUS —
Sekmadieny, Gegužės 2 d., 

1:30 vai. p<Ž pietų
MILDOS SVETAINĖJE

Dalyvauja Pirmyn Mišrus 
choras, M. Petroševičius ir 
A. Grušaitė (smuikinin
kai) ; kalbės P. Grigaitis.

Visi kviečiami dalyvauti.
— LSS. VIII Rajonas

Oarbfetė išrinkta Britų 
parlamento nariu

— i .... »» m . - . < HMM

Papildomuosiuose rinkimuose 
East Hame konservatoriai ir 
liberalai buvo sumušti

LONDONAS, bal. 30. -+• Del 
mirties parlamento atstovo C.* 
W. Crook’o, konservatoriaus, 
East Hame dabar įvyko papil
domieji'rinkimai. Rinkimų re
zultatai toki, kad , konservato
rių ir liberalų kandidatai buvo 
sumušti, o išrinkta Miss Su- 
san Lawrence, darbo partijos 
kandidatė.

KAP. WILKINS, LAKŪNAS I 
AŠIGALĮ, ATSIRADO

MADRIDAS, Ispanija bal. < 
29. Penki asmens buvo už-1 
mušti, keli kiti sužeisti, susiku- • 
lūs šiandie greitajam trauki
niui, bėgusiam iš Madrido į 
Valenciją de Alkantarą.

mos susekti plėšikus.

$25,000,000 fondas ko
vai su evoliucijos 

mokslu

AR NORI KĄ PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

TORONTO, Ont., bal. 29. — 
Pasaulio Krikščionių Funda
mentalistų draugija nutarė įs
teigti $25,000,000 Bryano vardo, 
fondą kovai su evoliucijos mo-J 
kymais. Fundamentalistai 
steigsią visur Jungtinėse Vals
tijoj ir Kanadoj mokyklas 
fundamentalistams auklėti.

^siasi byla trijų negrų, kaltina
mų dėl užpuolimo vienos baltos, 
16 metų, mergaitės. Vienas 
kaltinamųjų buvo vakar prisai- 
kintųjų teismo pripažintas kal

ėtas ir pasmerktas mirties baus
mei, pakarti; šiandie tokia jau 
bausmė buvo paskirta ir ant
ram. Trečiojo likimaą bus 
sprendžiamas rytoj.

Užbėgti už akių baltųjų nera
mumams prieš juoduosius nusi
kaltėlius, teismas kareivių sau
gojamas.

i NEW YORKAS, bal. 30. — 
Iš Alaskos gauta žinia, kad pra
puolę nuo balandžio 14 dienos 
lakūnai į žiemių ašigalį, kapito
nas George H. Wilkins ir jo pi
lotas Ben Eielson, vakar atskri
dę į Point Barrow.

$100,000 gaisro nuostolių

Naujienos pagelbės jums j 
Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bargenų Nau- ■ 
j ienose ir skaito klasifikuotų
jų skelbimų puslapius kasdie
ną. Parašykite į Naujiena* ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra 
šit greičiausia.

Klasifikuotųjų skelbimų kai
nos: 5c už žodį. Mažiausia kai- , 
na 50c. Vienas colis (apie 30 
Žodžiu) vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa-; 
ieškojimai po 70 centų už colį ‘ 
į dieną.

NUKOVĖ DU BANDITU
• NUŠOVĖ ŽMONĄ, KAIMYNĘ 

IR PATS NUSIŽUDĖ

CLEĄRWATER, Fla., bal. 
29. Gaisras sunaikino čia vi
są bloką triobesių verslo dis- 
trikte. Nuostoliai siekia per 
100,000 dolerių.

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose. ♦

CEDAR RAPIDS, Iowa, bal. 
29. — Kovoje su dviem polici
ninkais, Stodola ir Mekota, bu-

ERIE, Pa., bal. 30. — Gele
žinkelio darbininkas Stephen 
Flaherty, siuto pagautas, nušo-

vo pastarųjų nušauti du jauni 
banditai, Floyd Ralston ir 
Levvis Burns. Trečias jų sėb
ras, vardu Gaban, buvo suim
tas. Suimtasis prisipažino, kad 
per pastarąjį mėnesį jie papil
dę septynioliką plėšimų.

KEWANEE, UI., bal. 29. — 
Klubo kambary. Galvoj, nusižu-

vė savo žmoną ir atsilankiusią. į 
jo namus kaimynę Heleną Tay- 
lor, paskui pats mirtinai pasi
šovė.

MARX — VOKIEČIŲ KATA
LIKŲ PARTIJOS PIR

MININKAS

BERLINAS, Vokietija, bal.
dė turtingas farmerys, August 30. —• Vilhelmas Marx, buvęs 
Sandberg, 62I metų. Spėjama, Vokietijos kancleris, kataliku 
kad nusižudymo priežastis buvo (centro) partijos tapo kaip vie> 
jo sveikatos pairimas. nu balsu išrinktas partijos pir-

Farmei’ys nusižudė mininku. ' į

Chicagai ir dpielinkei olicia- 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja: 

/

Iš viso gražu, bet Dakare gali 
būt atmainos; vėsiau; stipro
kas, didžiumoj žiemių vėjas.

Vakar temperatūra siekė mi- 
nimum 54°, maksimum, 8 vai. 
po pietų, 86° F. —- Tai buvo 

’ šilčiausia šio pavasario diena.
šiandie saulė teka 

džiasi 7:47 valandą.

Meksika iškilmingai švęs 
Gegužės Pirmąją

MEKSIKOS MIESTAS, bal. 
30. — - Organizuotieji darbinin
kai jau padarė visų prisiruoši
mų švęsti Gegužės Pirmąją taip 
iškilmingai, kaip dar Meksikoj 
niekada nebuvo švenčiama.

Meksikos Darbo Konfederaci
ja įsakė paliauti tą dieną darbą 
visose įmonėse, išskiriant tik 
tas valstybės ir visuomenės tar
navimo įstaigas, kurios būtinai 
turi funkcionuoti.

Meksikos Mieste Gegužės 
Pirmąją neišeis nė vienas laik
raštis; visos verslo įstaigos bus 
uždarytos, išskiriant kepyklas 
ir pienines, kurios iš ryto bus 
trumpą laiką atidarytos.

Visa diena bus pašvęsta dar
bininkų manifestacijoms, para
dams ir įvairiausioms pramo
goms. <' ’ .

LONDONAS, bal. 30. Pra
nešimai iš Alahabado, Britų In
dijos, sako, kad Britų komisija, 
kuri buvo pasiųsta į /Ruimą 
prikalbinti Kačinų ir Njagų gi
mines, kad jos panaikintų ver- 
gybę ir paliautų aukojimą žmo
nių savo dievams, dabar* sugrį
žus į Alahabadą. Komisija sa
ko, kad jos pastangomis apie 
3,500 vergų buvę paleista h’ 
trisdešimt keturi kaimai sutikę 
paliauti žmonių kraujo aukoji
mus.

Vienas gentės vadas spyręsis 
dar padaryti paskutinę iškil
mingą žmogaus kraujo auką 
dvasioms, jos nurimtų ir
nenaikintų laukuose javų, bet 
po ilgy derybų pagaliau, komi
sijai sumokėjus 75 tūkstančius 
dolerių kaipo atlyginimo, vadas 
irgi nusileidęs.

DIDELIS* STANDARD OIL 
KOMPANIJOS ALIEJAUS .

REZERVUARAS DEGA

TURKAI NEBEĮSILEIDŽIA
SAVO PABĖGUSIŲ

M'oteru

KONSTANTINOPOLIS, Tur- 
kija, bal. 30. — Daug turkų mo
terų, kurios buvo pabėgusios su 
franeuzų ir anglų oficierais, kai 
santarvininkų kariuomenės pa
sitraukė iš Konstantinopolio, 
dabar Lindo atgal grįžti, bet 
turkai jų nebeįsileidžih. Turkų 
policija laiko jas savo krašto iš
davikėmis.

BAKERSFIELD, Cal., bal. 
30. Vakar, smarkiai perkūnijų 
audrai siaučiant, West Kerne, 
penkįas mylias nuo Bakersfiel- 
do, žaibas uždegė milžinišką, 
500,000 galonų, Standard Oil 
kompanijos aliejaus rezervuarą. 
Kilo didžiausias gaisras, gre
siąs sunaikinti ir kitus ten jau 
esančius rezervuarus, kuriuose 
bendrai yra apie 6 milionai ga
lonų aliejaus. Keli šimtai darbi
ninkų ir gaisrininkų daro pa
stangų gaisrą suvaldyti.

NEGRĖ AVIATORĖ IR JOS 
PASAŽIERIUS UŽSIMUŠĖ

JACKSONVILLE, Fla(, bal. 
30. —. Aeroplanui nukritus iš 
2,000 pėdų aukštumos šiandie 
užsimušė jo pilotas Bessie Cole- 
man, nėgraitė, ir jos pasažie- 
rius Wm. Wills, baltas. Bessie 
Coleman kol kas buvo vienin- 
tėlė negrė aviatorė. Ji buvo či- 
kagietė.

Subsidijos Brity anglies 
kasykloms baigiasi |

- y .

Kasyklų savininkams* nesusitai
kant su angliakasiais, krizis 
pramonėj neišvengiamas

K

LONDONAS, Anglija, baL 
30. — Kovos paliaubos tarp An
glijos kasyklų savininkų iy ka
syklų darbininkų, kurias val
džia įsteigė pernai metais mo
kėjimu kasykloms subsidijų iš 
valstybės iždo, šiandie kaip vi
durnaktį pasibaigia. Jeigu pas
kutinę valandą neįvyks tarp 
abiejų pusių susitarimo, visuo
tinas angliakasių streikas ir 
pramonės sustojimas bus neiš
vengiamas.

i Premjeras Baldwin ir minis
terini kabineto nariai per visą 
praeitą naktį konferavP su ka
syklų savininkais ir angliakasių 
atstovais, darydami pastangų 
sutaikyti, bet nieko neišėjo. 
Šiandie derybos vėl atnaujintos, 
bet maža vilties, kad jos duotų 
geresnių vaisių.

J. H. Thomas, buvęs kolonijų 
m misteris darbiečių kabinete ir 
geležinkeliečių unijos pirminin
kas šiandie pasakė:

“Jei praeitą trečiadienį abid
vi pusės buvo tik sprindį 
viena nuo antros, tai šiandie 

įjos yra per visą mastą. Galima 
tikrai sakyti, kad kasyklų dar
bas visai sustos.”

Amalgameitai laikys 
konvenciją Kanadoj
MONTREAL, Que., bal. 29.

Gegužės 10 dieną čia prasi
dės siuvėjų oiganizacijos A- 
malgamated Clothing Workers 
of Alhnerica sekmoj i dvimeti nė 
konvencija.

Tai pirmas kartas^ kad ta 
organizacija, kuriai priklauso 
apie 150,000 adatos pramonės 
darbininkų, laikys savo suva-J 
žiavimą Kanados teritorijoje.

UŽ MUŠIMĄ PAČIOS BAUS
MĖ — BIZŪNAI

25^JAPONIJOS PASKENDU
SIO LAIVO ŽMONES 

IŠGELBĖTA

TOKIO, Japonija, bal. 30.
Telegrama iš Hokkaido salos 
praneša, kad paskendusio japo
nų laivo čičibu Maru 259 žve
jai ir įgulos žmonės buvę visi 
išgelbėti, čičibu Maru andais 
laike smarkios audros sudužo į 
povandenines uolas ties Para- 
muširo sala, Kuriluose, ir ba
landžio 28 dieną buvo pranešta, 
kad 230 jo žmonių žuvę.

KANKAKEE, III., bal. 30. — 
Public Service kompanijos įstai
goj buvo užmuštas darbininkas 
Geo Thrasher, kai jis, dirbda
mas, neatsargiai palietė didelės 
jėgos elektrinę vielą.

BALTIMORE, Md., bal. 30.
Pilietis James Kingsmore, ku
ris už mušimą pačios buvo ati
duotas j teisybės rankas, buvo 
kriminalinio teismo pasmerktas 
nuplakti. Miesto kalėjime šian
die bausmė buvo įvykinta. Nu
sikaltėliui, nurengtam iki juos
tai, buvo įkrėsta penki kirčiai 
bizunu su devyniais galais.

/
5:47, lei- kritęs.

Už ŽMOGŽŲDRRĘ KALĖJI
MAS IKI GYVOS GALVOS

ST. PAUL, Minu., bal. 30.
Kalėti iki gyvos galvos buvo 
teismo pasmerktas Robertas 
McClendon, kaltinamas dėl nu
šovimo vieno gelžkelio sargo, 
Lindbergo. Kaltinamasis teisme 
prisipažino piktadarybę pada
ręs.

Francijos franko kritimas

PARYŽIUS, bal. 30. — Ne
žiūrint padarytos sutarties su 
Amerika dėl skolų mokėjimo, 
Francijos frankas nepaliovė 

šiandie biržoje doleriui
mokėta frankų 30.49.

KODĖL PER NAUJIENAS ,
YRA GERIAU SIŲST! PINIGAI

1. Naujienos turi telegrafinę pinigų 
siuntimo sistemą, kurios pagelba galima iš
mokėti j 4-6 dienas už 50 centų;

- 2. Naujienos siunčia per Koperacijos 
Banką, kuris duoda ir gafi duoti greičiau
sią ir geriausią patarnavimą;

3. Naujienos garantuoja priimtus pi
nigus visu savo turtu, kuris siekia virš 
$110,000.00;

4. Naujienos išsiunčia pinigus kas an
trą dieną iki vienam centui;

5. Naujienos-atdaros kasdien ir vaka
rais, ir geriausia patarnauja*.

Iš kitų miestų galite siųsti mums pini' 
gus per paštą, o vietiniai kreipkitės į mus 
ar musų skyrius:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47th St. 
TUBUČIO APTIEKA, 233 E. 115th Street 
TUPIKATČIO APTIEKA, 527 W. 120th St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St. Chicago, III.

IMPERFECT IN ORIGINAL



NAUJIENOS, Chicago, HI
Dalyvaus Vilniaus Našlaičių Koncerte

West Sidės Didžiausi Drabužininkai

PAVASARINIS BALIUS

Pavasariniai Siutai
ir Kautai

Labai Pigiomis Kainom
švedų Vyrų Choras, kuris dainuos šiame koncerteGarsus

Vilniaus Našlaičių naudai
Rengia Vilniaus Vadavimo Komitetas

VYTAUTAS BARSTOV

Turner Bros ALEI R. JUNIEVIGZ
Chicago

Po Koncerto Šokiai

< iarsinkities Naujienose

IMPERFECT IN ORIGINAL

Butelių ati 
darytojas 

dykai

Madison & 
Kedzie Avė.

Nusineškit Aitų kuponų pas jūsų 
pardavinėtojų ir reikalaukit nuo jo 
dykai hutelių atidarytojo.

kokio dar 
nebuvo Pianų Krautuves 

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

ir mums nereikia eiti kitur jėš 
— atsiminkite tai!

pirmų 
kiomis lietuvių dainomis Vilniaus 
gegužės 2 d., Lietuvių Auditorijoj

Musų nuolatiniu siekiu yra, kad suteikus Chicagos 
vyrams naujausius ir pigiausius drabužius kokie 
iktai randasi pigiausiomis kainomis negu, kad jie 

mokėtų už naujus ir gerus kur nors kitur. Mes pa
gaminame tokius kokius jus norite: stylius, patter- 
nus ir materįolą — 
koti ko jums reikia

GROJIKUS,

$275

NUO 1896—V/ENNERSTEN’S yra originalia namie varto 
jainas Apynių ir Salyklo Sudėtis Amerikoje.

S. KRASAUCKIENfiS KVINTETAS, O. BIEŽIENE, M. PETRUŠEVIČIUS, 
J. BYANSKAS IR DAUG KITU

tik 6 mene-

$245

DAIMONDS
Pirkit Deimantus Pas 

Junievicz

VERTE TA VORŲ KALBA GARSIAU 
NEGUŽ002IAI

Tokio didelio ir gražaus koncerto su tokiais dideliais ir visame pasaulyje pagarsėjusiais daininin
kais dar nebuvo pas lietuvius ir kitų kartų negreit bus. Atsilankykite Visi pasiklausyti čia nepaprasto 
koncerto ir paremkite žiaurių Ipnkų priespaudų kenčiančius Vilniaus našlaičius. '

— VILNIAUS VADAVIMO KOMITETAS.

Mes turime tokius drabužius kokių jums reikia 
ir tokiomis kainomis kurias jus norite mokėti.

Dealers: If you run out of openers 
phonc Miss Topp, Juniper 4886.

Naujausios Mados, 
Šliubiniai Žiedai

Tel. Lafayetto 4228 it
Plumbing, Beatiųg

Kaipo lietuvis, lietuviams visados

HAMPTON GROJIKUS, Raudon 
medžio per
taisytas
KERZHEIM
lo med-

Salykloir Apynių Sujungtais

• . Dainininkė ONA VILKAITĖ
kartų pasirodys didesnei Chicagos lietuvių publikai pui 

koncerte rytoj

M. Yuška, 
3228 W. 38tb Ok^ago, W

b<*\ ( Hihpp <♦»» ’nicut.
tuojau, su- 

ji yra 
Caduro 

išbėrimų, 
užkrėstų 

iėhėri- 
karščio, pilės, 

žgavimų, nudegi- 
ftašų. dedervinių ♦ulzdų ir t. t. 

jus negalite gauti Cadum Oint- 
ment savo aptiekoje, tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Company, 
576 Fifth Avenue, New York.

‘, $175
GROJIKUS1, Aržuo-

$195

---------------------------------------Dalyvauja - ----------------------—---------*-------- --------------------
V ’! ■ fįSVCDI T VVDI T rUAD A Q netik geriausias choras CHicagoje, bet net □ V I Vzlll vxIx/tLOj visoj Amerikoj ir Europoj pagarsėjęs

GERESNIS SKONIS—Priežastis? VVENNERSTEN’S pa
tentuotas procesas sujungiantis apynius ir salyklų. Sa
lyklas apsupa apynius ir užlaiko juos šviežiais, o apyniai 
apsaugoja salyklų. Jų matot, kad nei vienas geras sko
nis nežūna.
TIKRI APYNIAI—Tiktai Švieži pilni skonio yra vartoja
mi j WENNERSTEN’S. Nereikia jokio dirbtino skonio 
vartoti ir nėra va/tojama. Jus vartojat lyemono išsunkus, 
dėl Lemonado. Jus vartojat tikrų demonų, Ar ne? Kuo
met jums reikia tikrų apynių Skonio kodėl nevartojote 
šviežius apynius užlaikomus geriausioje ryšyje malt syru- 
po? Kitais žodžiais—KODĖL NEVARTOJAI’ VVENNERS
TEN’S? Tai yra būdas gavimui geriausias pasekmes.
NEREIKIA VIRINTI—Tiktai ištirpykit karštame vande
ny; paskiau sumaišykit. Tas sutaupins jums laiko, gaso ir 
trubello ir užlaikys skonį nuo išgaravimo laike virinio.
NfiRA ATSIDAVIMO—Nieks nemėgsta virimo skonio na
muose.

<|is prašHlirm niežėjimų 
Aiiukština it gydo odų klp tik 
sužeista ar paraudonavusi. 
Ointment yra' gera d nuo 
spuogų, šlakų. sIRmUųHų, 
dadei vinių, susklrdusios-odos 
rnų, slogų išbėrimų 
purkų, skaudulių 
m ų

Lietuvių Tautiška Parapija
3501 Sb. Union Avė., Chicago, III. 

Savo Svetainėje Rengia Puikų Balių

Nedėlioj, Gegužės (May) 2 d., 1926
Pradžia 7 valanda vikare

Seni ir jauni, visi beskirtumo esate užkviesti. Užtikriname link 
smai laikų praleisite. KOMITETAS

"S KONGE TAS

rusu batas, operos dainininkai, AM A A IT*t?
kardinolo katedros solistas LzIN/V. V ILIviAki 1

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

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

SLDBE FURNITURE & UPHOLSTERING CO.
6637 S. Halsted St.
Tel. Wentworth 6890

XlXXXXDūaXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXZXZXXX

GULBRANSEN GROJIKUS, Rau 
donmedžio, vartotas 
šiai, kaip > 
naujas
SOLO-CONCERTO
Raudon
medžio

DAYTON GROJIKI4S, Aržuolo, 

$280
FARRAND CECILIAN, Aržuolo 
mędžio, per-
lldsytas ųifcOU
GULBRANSEN GROJIKUS, var? 
totas 2 mėnesiai, C9Q£ 
aržuolo medžio
MARSHŲELD GROJIKUS, Rau
donmedžio, mažai var- 
totas, kaip naujas
GULBRANSEN GROJIKUS.. Rie
šuto medžio, mažai COEG 
raitotas
KIMBALL GROJIKUS, Raudon
medžio. Demon- 
stjatorius
Ir daugybės kitokių negirdėtų 
bargenų visuomet rasite šiose 
krautuvės^.

CLOTHING CO.
Rooųevelt Rd.
& Halsted St.

John Šankus, 28 m., 636 Mil- 
ler St., tapo rastas negyvas su 
kulkos perverta galva. Radę jį (pavestas jo tėvo globai

WENNERSTENS
Boheinian Typo

Vartotu ir Pertaisytų 
Grojikiių Pianų 

iSPARDAyiMAS 
Ant lengvų išmokėjimų po 50c, 
$1.00, $2.Q0 arba $3.00 j savaitę. 
(Nereikalaujame Down Pąymerit).

Didžiausia Pri^ga. Matykitę 
Šiuos Bargenus! r 

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

Chicagos Lietuvių Auditorijoje
3133 So. Halsted St.

Odos Ligų
imimės ”iirtt »i,r >in •f' linui)

Rado nusišovusi lietuvį J
---------- nis Jonas Šankus yra buvęs

Kankakee beprotnamy ir tik 
nesenai tapo paliuosuctas irSpeciali Skečia

PIRMOS PIGIAUSIOS KAINOS 
Niekad Jums Negirdėta

MAUlllOP

1W k AA9

5 Ja ■n
i WT M■i, O' ■■ -1
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Gegužis 1, 1926

Boso daina apie devy- 
nius klerkus

Pirmų klerkų turėjau 
Reikėjo laikyt, 
Hd Džaąs nemokėjo^ 
Heceptų skaityt.

Paskui Džans man sako, 
Kad jis receptus jau skaito;
Kad tų klerką pajerot 

v lr pigesnį paieškot. 
Antrą turėjau 
Pigų ir gerą. 
Bet irnc l>edirl>dain5 
Pinigu# pagavo

Ir vėl Diana map sako, 
Kad tų klerką areštuot 
Ir salt kitą paieškot.

Trečią turėjau 
Unc biznį' žinojo 
Bet mulą gėrė 
Ir mišias ^giedojo

Ir vėl Džans man sako,
Kad kunigą pajerot
Ir sau kitą paieškot. 

Ketvirtą turęjau,— 
Labai mandagus— 
Unc prie bobų lenda, 
Man progos nebus.

Ir vėl Diana man sako, 
Kad tą klerkų pajerot 
Ir sau kitą paieškot

“Draugo” broliukai visi kaip 
vienas išsigando tos dūšios. 
Kai pradės Karalių šmeižt, ko- 
liot, pravardžiuot, tartum jisai 
butų kokį kademų šmugelį ati-t 
dengęs... Broliukai, matomai, 
nenori, kad kas nors apie du
sių kalbėtų, o juo labiau rašy
tų. Kodėl nenori, mes neži
nom.

Kad Karalius butų, vieton dū
šios, aprašęs minyškų cnatas ir 
gražybes, tai, žinoma, marionai 
butų jį rimtu vyru pavadinę. 
Tai yra lekcija visiems rašyto
jam: jei norite, gerbiamieji, į- 
tikti visiems, tai atsiklauskite 
Padaužų, 'kurie jums pasakys 
kas rašyti, o kas kalinti. Pa
daužos 1h*. Karaliui gali vienu 
balsu pasakyti: kokių plynių 
tau, broli, dūšias užkabinėti — 
juk yra geresnių daiktų. Ko
lei nekalbėti apie davatkas, 
kiaules, karves, kunigo gaspa- 
dines, blusas ir kt. nekaltus 
daiktus? Tegul sau dusios gy
vena kur ir kaip joms patin
ka.—JonKon.

Apžvalga

________________________NAUJIENOS, Chicago, III. 
kad šventadieny nevalia ant 
bas...”

Bubu gerai, kad atsirastų 
žmogus, kuris galėtų išklynyti 
dantis ir iškanivolyti burnelę 
tam telegramų “rašytojui”, nes 
nemaloniai atsiduoda iš ten. 

♦ ♦ ♦
Toliau kitas bolševikėlių “ra- 

šėjas” irgi parodo savo “ora- 
toriškus” gabumus. Tas “rašė- 
jas”, zaunydamas apie tai, kad 
kai kurių valstybių atstovai no
rį, kad Vokietijos ir Rusijos su
tartis butų duota peržiūrėti 
lautų Lygai sako:

“Tai sąjungai jie gali 
peržiūrėt savo glindas”.

duot

Lietuva yra padalinta

visuomene. Bet labui gaila, 
kad jis daug ko nematė, o kaip 
jis sakosi,—jam nerodę, žino
ma, jeigu nerodė, tai jis nema
tė, o jeigu jis nematė, tai jis 
mano, kad jam nerodė. Bet kaip 
bus su tais dalykais, kuriuos 
rodė, o jis nematė. Juk visi 
žinome, kad ten dalyvavo Chi- 
cagos lietuvės moterys ir bu
vo išstatę savo rankdarbius, o 
vistik ponas Padauža jų nema
tė. Jis matė tik automobilius, 
pianus ir kitus daiktus su ran
komis padirbtus ir stebisi, kad 
jie padirbti su rankomis. Juk 
su kojomis niekas nieko geres
nio nepadirba. Su kojomis ga
lima durpes minti, duoną min
kyti, kopūstus į statinę įsili
pus sugrusti ir 11. Bet kad kas 
padirbtų su kojomis automobi
lius, pianus, pečius, puodus, ar 
mezginius numegstų, tai tokio 
dalyko sviete dar negirdėti.

Taigi matote, gerbiamieji 
skaitytojai, kad čia susimaišė 
kojos su rankomis ir todėl į- 
vyko nesusipratimas, čia ir akys 
nemaža’ kaltos: kam jos nema
tė, kas buvo rodoma.

Kitų kartų mes pasistengsi
me pasiųsti tokį korespondentą, 
kuris matys ir mokės atskirti 
kojų darbus nuo rankų darbų? k

Franklin 2460

LEON S. MIKELONS
ADVOKATAS

8

Lafayette 0094

E. V. KRUKAS
REGISTRUOTA AKUŠERE

Confinement reikaluose patarnau
ju namuose arba ligonbutyje. Pa
tarimus suteikiu veltui. Valandos 
nuo 10 ryto iki 4 po pietų. (Kitam 
laike pagal sutartį).

41*20 So. Richtnond Street
■■■■n * m

Pritaiko 
Akinius 

Kreivas Akis 
Ištaiso

lel. Blvd. 3138 
M. Woi(kieMC* 

BAN1S
AKUftERKA

Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gim- 
lymo, patarimai 
dykai moterims 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted St.

Jie išmie- 
Lietuva ir padalino sulig 
sąžinės. I*rie šilo padai i- 
Lietuva gavo priedo apie 
vyskupu ir arkivyskupą, 

laimėjimas
Tai vis pasidarbavi-

Lietuviai Advokatai

Goi

Room 712 Otis Building

10 So. La Šalie St.
Vedu visokius reikalus. Susidėjęs 
su Erickspn & Johnson. Ofisas at
daras subirtomis iki pietų.

STANLEY MANIUS
SIUVfiJAS

Ofiso vai. 9 A. M. iki 5:30 P. M. 
/^Siutai $85 ir aukščiaus

Tel. Central 4615

DR. HERZMAN^
DR. G. SERNER

„Optomėtrist
Lietuvis Akių •Specialistas
Vai.: Nuo 1 iki 8:30 vakare

Nedėlioj 9 iki 12 ryte
3265 So. Halsted St.

Ant 2 lubų

Seną ir pliką,
Unc vogė perdaug, 
Daviau it* jam kibą.

Ir vėl Džanas man sako,
Kad tą plikį pajerot
Ir sau kitą paieškot.

šeštą turėjau
Unc “kį” nespaudė,— 
Pasenęs, plikas, 
Mergaites gaudė.

Ir vėl Džans man sako, 
Kad senį pajerot
Ir sau kitą paieškot.1

Septintą turėjau
Apžėlęs ir storas
I ne registruot’s. 
Bet be deplomo.

Ir vėl Džans man sako, 
Kad tų klerką pajerot 
Ir sau kitų paieškot.

Aštuntų turėjau
Grikių nežinojo, 
Ir mane patį

Ir vėl Džans man sako, 
Kad tų klerkų pajerot 
Ir sau kitą paješkot.

> Devintų turiu, 
Jis miega ilgai 
Gal būti, neužilgo 
Duosiu jam išilgai.

Jei aš dar samdysiu 
Dešimtą klerką,

L^š jam pasakysiu: 
Įvesk tu tvarką. 
Kada samdysiu 
Dešimtą klerkų, 
Aš jam pafiksinsiu 
Kitonišką baiką.

Turės mokėti
Beceptus skaityti 
Ir atsakančiai 
Mula maišvti. . * *

Gert bus valia,
Tik turės užmokėt, 
O kitaip bus “bost” 
Ir man reiks nukentėti.

A* nemokytas, 
i Bet biznį žinau: 

šviesias piliukes darau 
Ir \mulų taisau:

Sodium compound 
FMįstu gerai, 
Apus kaparatus 
Srdiiu neblogai.

Mums bosam bėda, 
Kurie nemokyti, r 
Turim t vargą 4 kęsti 
Ir klericų klausyti.

Madonų broliukai 
bijo dūšios

Dr. Karalius “Naujienose” 
parašč kėlėt; eilutes apie t du^tię 
—žinoma, reikėjo Padaužų pa- 
sikĮausti, tai butų sužinojęs kas 
yra dūšia, kokios spalvos, kiek 
sveria ir t.t., bet ką tu jXrrfį 
padarysi, kad nesiklausė.

čia noriu paduoti 
bolševikiškos “dailiosios litera
tūros” pavyzdžių, kūrie tilpo 
rnt pirmo puslapio jų 
laikraštyje.

Vienas jų “rašytojas, - 
spausdinęs telegramą apie
lerų nutarimą Urbana, III. už- 

> daryti paveikslų teatrus, deda 
savo prierašą:

“Kada tos davatkos nutars, 
‘toileto’ sėdėti? Juk ir tai dar-

Turp ateinančių žinių iš Lie
tuvos randame ir tokių, kur 
sakoma, kad Lietuva jau tapo 
padalinta į keturias dalis. Tą 
darbą atliko taip vadinami šven
to tėvo pamiereieji 
ravo 
savo 
nimo 
du
'lai visgi didelis 
Lietuvai.
mas Lietuvos krikščionių-demo
kratų. Juk iš to Lietuvai yra 
nemaža garbės. Turėti savo 
arkivyskupą, tai jau daug reiš
kia. Tai daugiau reiškia, kaip 
atgavimas Vilniaus. Tiesa, tie 
vyskupai ir arkivyskupas daug 
kainuos Lietuvai. Tie ponai bus- 
papos piliečiai, o Lietuvai visa 

truputį I reikės padaryti, kad sumo- 
* k et i 
sas 
apie 
tas 
tai

N

neva

I>er-
mo-

jiems algas. Jeigu tas vi-, 
biznis ir atsieis Lietuvai 
milionas litų metams, tai 
nieko. Dievas atlygins 

šimteriopai.— B.

Atsiprašymas

už

Mes pasiuntėme viefaų padau
žą j pasaulinę moterų parodų, 
kad jis ten viską apžiūrėjęs 
pasidalintų savo įspūdžiais su

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

Gyvenimo lėta 
3323 South Halsted St. 

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

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

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

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

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

3110. Nakų
I)rexel 0950

Boulevard 4136
x3235 So. Halsted St.

ValA9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

Telefonai: ,

Advokatas
11 S. La Šalie St., Room 2001

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

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

Pėtnyčios.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas » 
190 No. State Room 844 

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

Bridgeporto ofisas 
' 3335 So. Halsted St.
Vakarais nuo 6 iki 8 vai. 

\Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 
\ Tel. Yards 0141

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

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearborn St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Republic 9600

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, 'Illinois 
Specialistas 'džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

Dr. Anelia Kaushillas
CHIROPRACTOR ir MIDVVIFE 

Pasekmingai gy
dau įvairias ligas, 
o labiausiai užsi- 
senėjusias vyrų, 
moterų ir vaikų. 
Be operacijų, ba 
skausmo, pa g a 1 
vėliausi išrastą 
būdą — C h i r o- 
praktiją, Elektro 
— terapiją, Mag
netinės [Maudy
nės, Maistinė 
Chemija. Pritai
kau valgį pagal 
ligą. Taipgi pa

tarnauju prie gimdymo. Patarimai 
dovanai.

3252 So. Halsted St. 
Tel. Yards 4951 .

Valandos: Utaminkais, Seredomis, 
Ketvergais nuo 9 iki 8 vak.y4*?me- 
dėliais, Pėtnyčiomis ir Subatomis 
nuo 2 po pietų iki 8 vak. Nedėlio-* 
mis ir šventadieniais pagal sutartį.

Pranešimas
Šiuomi pranešame, kad mes jau perkėlėme savo ge- 
neralį ofisą j naują vietą. z Visi biznio reikalai būt 
atliekami naujoj vietoj.

4155 Archer A v.
Šiaurinėj pusėj priešai Richmond St.

Tel. Lafayette 8705-8706-5153
Musų ofisas prie 3804 So. Kedzie Avė., bus vartoja

mas kaipo skyrius.
Maloniai norėtumėm pasimatyti su jumis musų 

Naujame ofise.

RUBIN BROTHERS
NAMŲ STATYTOJAI

Juozo Babravičiaus kon
certas bus Gegužės 9 d., 
1926, 7:30 vai. vakare.
Garsus musų pasaulyje 
dainininkas indainovo se-*
kančius Rekordus:

J. P. VVAITCHES
ADVOKATAS

NRoselando Ofisas:
Tel. Pullman 5950

10756 S. Michigan Av.
Miesto Ofisas: 127 N. Dearbonr St.
Ruimas 1420; Tel, Dearborn 6096 

Valandos: piešte iki pietų; 
Roselande po piėtų ir vakare.

SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybes teisėse. 

Taipgi veda visokius sudus.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak, 3223 S. Halsted St., Chicago 
JTel. Yards 4681

Tel. Dearborn 9057;

A. A. SLAKIS
Advokatas

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washingt<m & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8395

JOSEPH V. MOCKUS 
Advokatas 

5349 So, Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

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

visokias legališkas popieras.

J. SAUDARGS
J. PIKELIS

3159 So. Halsted St. 
Chicago, III.

.....

Geriausia ir pigiausia ap- 
rėdalų krautuvė. Vasari
niai aprėdalai <lel vyrų, 
moterų ir vaikų; naujau
sios mados aprėdalai už 
žemiausias kainas.

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard, 5913

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

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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

• Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dieną
ir 6:30 iki 9:80 vakare

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

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4000

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
' D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St

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

8 iki 2 vai. po pietų.

nuo 
nuo

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų. 

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

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

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

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

Optametrist 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S'. Ashland A v.

Kampas 47-tos 
ant 2 lub

JONH T. ZURIS 
Advokatas 

105 W. Monroe St. 
Room 1414

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

Res. 6029 Champlain Avė. 
Tek Midway 3639 

Nuo 7 iki 9 vakare

rz f j 3 nuo 9 ikt 11 vai. 
r alandosy nuo 5 g va|e tANTHOkY L. THOMAS 

(Tomasauskas) 
ADVOKATAS

Ofisas: 4600 So. Wood St.
Telephone Lafayette 7617 

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

10 colių 75c 
Kur Bakūžė Samanota 
Aguonėlės
Tykiai, Tykiai Nemunėlis Teka 
Visur Tyla

Bernuželi, Nes’ Voliok 
Ne Margi Sakalėliai

12 colių $1.25 
Karvelėli
Plaukia Sau Laivelis

Rekordus pasiunčiame ir kitur. Už prisiunti- 
mą nieko nerokuojame. Rekordus ir tikietus dėl 
koncerto galima gauti pas

JOS. F. SUDRIK
3343 So. Halsted St. Cfago, III

16034F

16035F

16036F

61002

IMPERFECT IN ORIGINAL

Dr. Lawrence P. Slakis
DENTISTAS , 

4454 So. Westem Ave< 
VALANDOS: . 

nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare :XXXXXXXXXXXXXX3

XX3XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
M 
M 
M M 
M

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

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

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

Prenumeratoriams gaunantiems Naujienas per paštą, apart kas
dieninių kuponų dar duodama priedo šokamai:

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

.... ...................   Atkirp čia ...
Data: Gegužis 1, 1926

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

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

Namų telefonas Spaulding 8633 
Ultraviolėtinė Šviesa ir diathermia

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktimis Tel. Fairfax 6358 >

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx x

33^

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS DENTISTAS 
4645 So. Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO

Phone Canal 1713-0941
Res, Midway 5512

DR. R. C. CUPLER, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kampas Oakley ir 24 St.
Ofiso vai. nuo 2 iki 4 kasdien*.
Panedėly ir ketverge nuo 3 iki 8 ▼.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Res, 6641 S. Alhany Avė. 
Tel. Prospect 1980. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

laibai geras castor oil pa
darytas dėl medikallo var
tojimo. Be skonio. Stipru
mas ir grynumas nenimai- 
no. Pra&ykite Kellogg’a 
butelukuose ir su labellaia. 
Pas visus aptiekoriua.

O

‘^'kELLOGGS
TASTELESS CASTOR OIL

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

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted SL, 
Chicago, III.

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 

9 kaip Naujienos.
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ŠIANIME — PIRMOJI GEGUŽES
• • • e e e

TARPTAUTINĖ DARBININKU ŠVENTĖ
• • • • • Hm •• • • e • e

TARPTAUTINIS DARBININKŲ
SUSIORGANIZAVIMAS

• • . e e • e* • e * e e e e

DEŠIMTYS MILIŪNŲ KOVOTOJŲ Už
SOCIALIZMĄ

Darbininkai kapitalizmo tvarkoje yra išnaudojamo
ji klasė. Jie gali savo būvį pagerinti tiktai per kovą. Bet 
jie turi kovot sutartinai, susiorganizavę, jeigu jie nori 
laimėt. Iškovojimui*didesnio atlyginimo už darbą ir su
trumpinimo darbo laiko jie turi dėtis į profesines sąjun
gas (unijas), politikos kovai jiems reikia tuj’ėt savo par
tijas. Be to, jiems reikalingos yra savo apšvietos draugi
jos, kooperacijos, sporto sąjungos ir 1.1.

Kadangi tečiaus kapitalizmo tvarkoje visos šalys 
veda tarp savęs prekybą ir turi daugybes kitokių santy
kių, tai ir darbininkams nepakanka organizuotis tiktai 
savo šalyse; jie turi taip pat organizuotis ir tarptautiniu 
pamatu. Jie turi padėti vieni kitiems, kad visur, kur tik
tai randasi darbininkų, jų būvis eitų geryn, nes jeigu vie
noje šalyje darbininkai yraJabai prispausti, tai tatai blo
gai atsiliepia ir į kitų šalių darbininkų padėtį.

Ypatingai tečiaus tarptautinis darbininkų sutarimas 
yra reikalingas politikoje. Tarptautinė kapitalistų politi
ka yra nuolatinis karo pavojaus šaltinis. Varžydamiesi 
vieni su kitais, atskirų šalių kapitalistai verčia savo val
džias ginkluotis ir su ginklą^ rankose ginti jų reikalus. 
Šitai pragaištingai politikai darbininkai gali -sėkmingai 
priešintis tiktai tuomet, kuomet jie yra susijungę tarp
tautiniais ryšiais ir kiekvieną valandą prisirengę bendro
mis jėgomis atremti pavojų tenai, kur jisai iškyla.

Taigi Pirmosios Gegužės šventė turi didelę reikšmę 
ne tiktai pačiai darbininkų klasei, bet ir visai žmonijai. 
Juo didesnis darbininkų skaičius joje dalyvauja, tuo di
desnė yra jėga pasaulyje taikos apgynimui!

Štili <laug-maž kiek darbininkų jau yra prisidėję prie 
Socialistiųio Darbininkų Internacionalo:

Socialistinėse partijose pernai metais buvo narių: 
Anglijoje 3,155,910; Belgijoje 621,558; Vengrijoje 190,- 
000; Britų Guayanoje 1,073; Vokietijoje 868,914; Austri
joje 570,324; Čekoslovakijoje 199,751; Švedijoje 149,429; 
Danijoje 143,203; Francuzijoje 99,000; Lenkijoje 65,100; 
Olandijoje 37,894; Italijoje 31,000; Suomijoje 28,000; Bul
garijoje 26,652; Amerikos Jungtinėse Valstijose 157000; 
Palestinoje 13,200; Rumunijoje 12,600; Argentinoje 9,692; 
Ispanijoje 8,555; Norvegijoje 8,000; Latvijoje 4,600; Es
tijoje 4,200; Jugoslavijoje 4,000; Dancige 3,514; Graiki
joje 3,480; Portugalijoje 2,500; Lietuvoje 2,000; Luksem- 
burge 1,225.

į Viso — 6,280,304. Tas skaičius šiemet yra dar padi
dėjęs. . ‘ M,

I*rie to dar reikia pridėti 240,108 Socialistinio Jauni
mo Internacionalo narius ir 15,487,820 Profesinio Inter
nacionalo narius.

«■■■■... 1 ■
Visos šitos organizacijos veikia sutartinai. Sudėjus 

jų narius įr jų/Šeimynas, rasime, kad šiandie pasaulyje

Šiandie Pirmoji Gegužės — viso pasaulio darbinin
kų šventė.

Visose pasaulio dalyše, visuose kraštuose susipratu- 
sieji darbininkai šiapdie tariasįjdel savo bendrų reikalų 
ir bendrų tikslų, skaito savo jėgas ir reiškia savo nesu- 
laj.ižomą pasiryžimų iškovoti geresnę ateitį. * •

Pirmosios Gegužės šventė buvo įsteigta 37 metai at
gal, kuomet susirinko Paryžiuje steigiamasis Antrojo So
cialistų Internacionalo kongresas.

Tais metais vėl buvo atgaivintas tarptautinis darbi
ninkų ryšys, kurį buvo užmezgusi Tarptautinė Darbinin
kų Asociacija 1864 m., bet kurį paskui buvo suardę ruso 
Bakunino vadovaujamas anarchizmas ir prasidėjusi po 
nepasisekusio Paryžiaus darbininkų sukilimo (1871 m.) 
reakcija Europoje. f

1889 m. pažangesniųjų šalių darbininkai vėl atgaivi
no savo tarptautinę organizaciją ir įkūrė Pirmąją Gegu
žės, kad sustiprinus savo vienybę ir solidarumą.

Chicagoje —- paštu: 
Metams .............................  $8.00

Užsimokėjimo kaina:
Pusei metų ................................ 4.00
Trims mėnesiams ..............   $2.00
Dviem mėnesiams .......... ......... 1.50
Vienam mėnesiui ... .......  76

Chicagoje per nešiotojus] 
Viena kopija .......................... 3c
Savaitei ...................................... 18c
Mėnesiui ..............  „......  75c

Suveinytose Valstijose, ne Chicagoje,
paštu: (

Metams .................................. „ $7.00
Pusei metų ......................   3.50
Trims mėnesiams ............  1.75
Dviem mėnesiam......................  1.25
Vienam mėnesiui .... ..................... 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams ..............................  $8.00
Pusei metų .................................. 4.00
Trims mėnesiams ...................... 2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

jau yra keletas dešimčių milionų organizuotų socialistų. 
O kiek dar yra jų simpatizatorių ir rėmėjų, neprisidėju- 
sių prie organizacijos?

Šita milžiniška ir nuolatos auganti armija yra ge
riausias užtikrinimas tam, kad kapitalizmo viešpatavi
mas su visoms jo blogybėms — minių skurdu, laisvės ko
votojų persekiojimais, silpnesnių tautų pavergimu, karais 
ir t. t. — yra ne amžinas. Kaip kitąsyk buvo panaikinta 
vergija ir baudžiavos, taip tur^s ir kapitalistinė sistema 
užleisti savo vietą geresnei visuomenės tvarkai — Socia
lizmui!

Lietuvos Koperacija,
Kredito koperacijos atsakomybe

Greitas kredito koperacijos 
išsivystymas Lietuvoje buvo 
galimas lik todėl, kad tos įstai
gos turėjo didelį pasitikėjimą 
jų narių ir šiaip piliečių tarpe. 
Tas pasitikėjimas buvo ne be 
priežasties.

Kuomet mes dedame savo 
sunkiai sutaupytus centus į 
tam tikrą įstaigą, tai turime 
būtinai išaiškinti šiuos klausi
mus?* ar tos įstaigos atsakomy
bė yra numatyta jos įstatuose? 
Kas neša tą atsakomybę, ir ar 
atsakomybę nešantis asmuo tu
ri tiek turto, kad jis galėtų 
atsakyti?

Mes matome, kad kredito ko
peracija turi tikslą gerinti sa
vo narių padėtį, “teikdama 
jiems lėšų ūkio pagerinimui ir 
kitiems reikalams“. Tas tiks
las gali būti pasiektas, jei kre
dito koperacija turės tam rei
kalui užtektinai lėšų, t. y. jei ji 
taip sutvarkys savo atsakomy
bę, kad lėšos galėtų lengvai 
plaukti į jos kasą.

Kaip matome iš kredito ko- 
peraeijos tikslo, sudėti žmonių 
kapitalai yra skolinami jos na
riams, lodei pilnai bus teisinga, 
jei tie nariai ir neš tą atsako
mybę.

Į aukščiau pastatytus klau
simus smulkaus kredito banką 
įstatai atsako Ąiaip: f

7§. Stodamas į draugiją 
kiekvienas žmogus privalo 
duoti draugijai įžadą raštu, 
kad jis prisiima draugijos į- 
statais dedamą jam už jos j- 
žadus atsakomybę.

11^. Kiekvienas narys be at
sakomybės už savo skolas ir 
laidavimus, atsako kartu su 
visais nariais už visus drau- 

. gijos įžadus ir nuostolius du 
kartu daugiau, kaip skirto 
jam kredito suma.“ A

“15§. Sumažinus skirto na
riui kredito sumą, atsako
mybė nesumažėja, per eina
muosius operacijos metus.“

“16§. Pašalintieji ar išėju
sieji draugijos nariui arba jų 
paveldėtojai per dvejus me
tus, skaitant nuo išėjimo die
nos, atsako už padarytus 
prieš jam išeinant draugijos 
įžadus lygiai su nariais“.
Tokiu budu iš aukščiau pa

duotų įstatų paragrafų, mes 
matome, kad:

1) už sudėtus kredito kope- 
ratyvuose piniguš atsako •-patys 
nariai;

2) atsako kartu visi nariai, 
t. y. neša bendrą atsakomybę 
(jei vienas narys pražudytų sa
vo turtų, tai kiti prvalo už jį

atsakyti);
3 Ta atsakomybė siekia du 

kartu didesnės sumos, negu 
jiems paskirtas kreditas;

4) Atsakomybė nesumažėja 
tam tikrą laiką, jei Hariui kre
ditas butų sumažintas, ir

5) Atsakomybė tęsiasi # per 
dvejus metus po to, kaip narys 
išėjo rs bendrovės.

Kad geriau išaiškinus tų įsta
tų § prasmę, paimsime sekan
tį pavyzdį:

Įstodamas nariu į kredito 
koperacijos įstaigą, kiekvienas 
kartu su pasižadėjimu pildyti 
bendrovės Įstatus, paduoda 
smulkias žinias apie savo tur
to didumą ir prašo jam ati
dengti kreditą, pav. 50(L litą, 
kad jis galėtų juos pasiskolinti, 
kuomet jam tokia suma pri
reiktų. Banko Valdyba kartu 
su Taryba, ištyrus jo turto pa- gybė įvairių žmonių, dalyvavu-

dėtį ir atsižvelgdama j jo tur
tą ir sąžiningumą, atidengia 
jam kredito, sakysime 500 litų. 
Nuo šio momento narys atsako 
dvigubai daugiau, t. y. 1000 li
tų, neatsižvelgiant į tai, ar jis 
gavo paskolą, ar nę. Jei jis 
dar gavo pa«kolą/ar garantavo 
savo parašu užfkitą narį, tai be 
minėtos atsakomybės jis nešą 
dar atsakomybę už gautą sau ir 
už garantuotą savo pažįstamam 
paskolą, jei jis tokią garantiją 
davė.

Prie šito turime dar pridėti, 
kad išduodamas savo nariui 
paskolą, bankas atsižvelgia į 
tai, kokiam tikslui ta paskola 
imama—žiūrima, kad paskola 
butų sunaudota naudingiems 
nario ukiui tikslams, kad jis 
galėtų terminui atėjus tą pa
skolą sugrąžinti. Paskolos duo
damos ūkininkams, kaip mato
me, labai atsargiai, reikalauja
mos kitų narių garantijos, nes 
jei paskola nebūtų sugrąžinta, 
tai visi nariai lygiai turėtų at
sakyti.

Panašiai yra sutvarkyta at
sakomybė minėtų smulkaus kre
dito bankų sąjungoje Lietu
vos Koperacijos Banke, iš kur 
tie bankai gauna paskolas ir 
vėliau skolina savo nariams- 
ukininkams. ?

Iš viršišdėstyto mes matome, 
kad kredito koperacijos atsa
komybė yra labai didelė, o di
dėjant įneštiems kapitalams ji 
didėja dvigubai. Esant tokiai 
padėčiai, dabar bus pilnai su
prantama, kodėl kredito kope
racija 'Lietuvoje taip smarkiai 
vystosi ir k6del ji turi toki di
delį pasitikėjimą žmonių tarpe.

s —A. Vaitkevičius.

Lietuvoj Leidžiama Labai
■ Įdomi Knyga

isto- 
gražiau- 

musų tau- 
ir

musų 
buvo

Beskaitydami Lietuvos 
riją, rasime daugybę 
šių, garbingiausių 
tos veikalų, kurie ryškiai
garbingai apibudina f liet 
hiutą, parodo jos dvasib* kilnu
mą, stiprybę*/ stato ją šalia gar
bingiausių, labiausiai istorijoj 
atsižymėjusių tautų.

Vienas garbingiiaųsių 
tautos istorijos veikalų
sunki kova su rusų valdžia dėl 
spaudos atgavimo. Kova ta tę
sėsi nuo 1864 m. iki 1904 m. 
Laimėjome mes, t bet ta kova, 
kuri įpynė tokį gražų garbės 
vainiką į musų istoriją, kainavo 
mums begalę vargo, daug žmo
nių aukų, daugybę turto.

Bet, deja, mes tuos savo tau
tos vargus išvargtus, ašaras iš
verktas, kančias iškentėtas jau 
Sferai esame pamiršę ir vis la

biau pamirštame. Visą gi tai 
pamiršę, lyg plėšte išplėšime iš 

į savo praeities bei istorijos vie
ną gražiausių, brangiausių jos 

! lapų, kokių jokia tauta neturi. 
1 Kad to neatsitiktų, musų rašy
tojas Petras Ruseckas surinko 

'daugybę įvairių rašytojų ir 
į šiaip autorių raštų, atsimini
mų, pasakojimų ir tt. apie 

i spaudos draudimo gadynę, ir 
j visą tą medžiagą greitu laiku 
i išleidžiama vienoj knygoj, kuri 
I vadinsis “Knygnešys“.

“Knygnešyj“ labai ryškiai, 
gyvai, įdomiai atvaizduojamu 
spaudos draudimo gadynė, sun- 

i ki kova su žiauria rusų valdžia 
j dėl sumindžiotų lietuvių tautos 
teisių, dėl elementoriaus, mal
daknygės, laikraščio, nekalciad- 
sio turini/) knygelės ir tt. l)au-

■l:-- -A

[Pacific and Atlantic Photo]

Kap. Rėhe Fonck, (po kairei), kuris laike pasaulinio karo su
naikino 83 vokiečių orlaivius. Jis atvyksta į Ameriką ir iš New 
Yorko orlaiviu bandys pasiekti Paryžių.

šių kovoje dėl spaudos atgavi
mo pasakoja, kaip buvo gabena
mos knygos, platinama šviesa, 
keliamas žmonių susipratimas, 
kaip tos -knygos buvo slepia
mos, kaip prigaudinėjania rusų 
valdžia ir tt. Aprašymas dau
gybės nepaprastų ir pavojin
gų įvykių, persekiojimų, knyg
nešių ir apskritai šviesos pla
tintojų gudrybių kovoj su val
džia. “Knygnešio“ skaitymą da
ro ypatingai įdomiu ir tiesiog 
žavinančiu.

“Knygnešyje“ bus buvusių 
knygnešių, žmonių švietėjų ir 
musų žymių Amerikos ir Lietu
vos visuomenės darbininkų bei 
rašytojų raštai: Daktaro Al. M. 
Račkaus, Cicero, III., Amerika. 
Lietuvos Universiteto rekto
riaus prof. daktaro P. Avižonio, 
rašytojo docento kanauninko 
K. Tumo - Vaižganto, p. M. 
A. Ignoto, Philadelphia, Pa., 
Amerika, Kauno miesto buimis- 
tro pris. advokato J. Vileišio, ir 
daugybės kitų. “Knygnešyj“ 
aprašyta ąrbą tik paminėta 
apie 700 įvairių žmonių, šiokiu 
ar tokiu budu dalyvavusių 
spaudos draudimo gadynės ko
voj. Nemažas skaičius tų žmo
nių, pabėgusių nuo rusų val
džios persekiojimų, ir dabar 
randasi Amerikoj.

“Knygnešiui** viršelį padarė 
žinomas menininkas V. Joman
tas. Pačioj knygoj 320 pusi, ir 
telpa apie 30 įvairių knygnešių, 
žmonių švietėjų ir šiaip spaudos 
draudimo gadynės atvaizdų. 
Taigi “Knygnešys“ duoda ne 
tik gražaus/ įdomaus skaity
mo, bet tinka ir kiekvienos bib
liotekos, kiekviefro kambaim* 
pagražinimui.

^Knygnešį“ galima tuojau 
užsakyti, pasiunčiant jam pini
gus. “Knygnešio“ kaina dabar 1 
doleris su persiuntimu. Vėliau 
bus brangiau.

“Knygnešio“ adresas:
“Knygnešio“ Redaktorius
P. Ruseckas. Kaunas. Duo, 
nelaičio 17. Lithuania.

Uždraudimas naktinio
darbo moterims

!$)(>(> metais, n.Atuoiii metai 
prieš karsi, keturiolika šalių 

Europoje rėmė sutartį įsteigti 
vienuoliką valandų naktinio pa
ilsėjimo dirbančioms moterims. 
Tą sutartį užtvirtino visos tos 
šalys, apart Danijos. Tautų Ljv 
ga taipgi stoja už uždraudimą 
naktinio darbo moterims. Ne 
visos Suvienytų Valstybių vals
tijos seka Europos šalių pavyz
dį. Tik šešiolika valstijų — 
California, Connečticut, Dela 
ware, Ohio, Oregon, Pennsyl- 
vania, South Carolina, Wash- 
ington, Wisconsin ir Porto Ri
et; uždraudžia naktinį darbą 
motorinis nekurtose industrijoj 
se. Indiana ir Massaebuslls 
valstijose moterys draustos nuo 
naktinio darbo išdirbystėse. 
South (Karolinoj įstatymas drau
džia .jų samdymą pirklybinėse 
įstaigose. Obio ir Wasbigton 
neleidžia joms pardavinėti bi- 

lielus nakčia. Dvi valstijos, 
Maryland ir New Hanipihire, 
leidžia dirbti aŠtuonias valan
das nakčia. Paprastai naktinis 
darbas joms uždraustas nuo de
šimtos valandos vakare iki šeš
tos valandos ryto.

Mažuose miestuose, daugelis 
moterų dirba naktimis, nepai
sant įstatymų. Naktinis dar
bas yra daug sunkesnis -už die
ninį darbą. Daugelis dirbančių 
moterų yra motinos, kurios pa
sirenka dirbti naktį, kad per 
dieną galėtų prižiūrėti savo ma
žus vaikus ir atlikti savo na
minį darbą. Ir tokiu budu jos 
kasdien praleidžia nuo aštuo
niolikos iki dvidešimties valan
dų prie sunkaus darbo. Pa
prastai naktiniai darbininkai, 
vyrai ir moterys, gauna nuo 
keturių darbi) iki penkių va
landų miego kasdien, ir galima 
suprasti, kaip tas atsiliepia ant 
sveikatos. * Vaikai naktį dir
bančių motinų paprastai ne
sveiki ir išdiky. Jos negali tin
kamai atlikti savo darba, ir ne- 
gali tinkamai prižiūrėti savo 
vaikus.

Neiš tek ėjusios moterys tapgi 
negali tinkamai pailsėti per 
dieną dėl triukšmo ir šviesos. 
Nėr galima tiems, kurie mie-, 
ga per dieną, vesti normališką 
gyvenimą, reguliariškai valgyti 
ir dalyvauti reikaluose, kurie 
jiems daug gero atneštų. Nak
tinis darbas veda prie nenorma- 
liško gyvenimo.

Naktį dirbantis žmogus negą-^ 
Ii atlikti savo darbą taip ge
rai, kaip tas, kuris per dieną 
dirba. Statistikos parodo 
daugiaus nelamingų alsitiki- 
hųj tarpe naktinių darbininkų, 
negu tarpe dieninių.

Daugelis žmonių mano, kad 
yra vienas išėmimas panaikin- 
ti naktinį darbą būtent, mokė
ti daugiaus pinigų dieniniams 
darbiriikams, kad jie gaištų tin
kamiau* užlaikyti savo šeimy-
nas. Tokiu budu moterys tie- 
butų priverstos prisidėti prie 
šeimynos užlaikymo, ir galėtų 
praleisti daugiaus laiko prižiū
rėjimui savo šeimynų.. [FLIS].

IŠŠĖNy AUTOMŪBIUĮl)
PADAROME NAUJUS )
Viską sutaisome kas tik prie au- 

tomobiliuus reikalinga. Mes turi
me daug metų patyrimo taisyme 

^visokią išdirbyščių automobilių. Iš 
taisome sulankstytus ašis Ir kitas 
dalis. Sutaisome indžinus. Padaro- 
mc viską teisingai ir gerai. <*

Kreipkitės į

WALLACE GARAGE
3115 So. Wallace St.
Telefonas Michigan 0312

BATTERIES PIGIAI!!
Wes$ern Auto Supply & Bat- 

\ tery Service
4614 Sv. Western Avenue.

Tel. \Lafayette 7422
Mes priimame jūsų senas 

batteries kuomet pirkaite nau
jas.
Auto Accesdnes Ford dalys

Laiškas “Naujienų”
Redakcijai

PASTATYKIM paminklą 
ŠERNUI-ADOMAICIUI.

Kiekviena tauta turi savo di
dvyrių. Tų didvyrių esama vi
sokių: karvedžiai, valdonai, pa
triotai, ir kt. Bet tikraisiais 
didvyriais tauta skaito savuo
sius mokslintojUs, kulturinto- 
jus, švietėjus. Ir juo kultūrin
gesnė tauta, juo ji daugiau ger
bia savuosius v tikruosius didvy
rius.

Šcrnas-Adomaitis buvo musų 
lietuvių tikrasai didvyris: švie
tėjas, kulturintojas, mokslinto- 
jas musų pakrikusių Amerikoje 
tautiečių. Tai visi senai žino
me. šernas mums diria) kiek 
galėdamas, parašė mums, galima 
sakyti, geriausias knygas, ku
rios dar ir šiandien palieka mu
sų visų tikriausi draugai. Tai 
ir-gi visi gerai žinonje.

Tai-gi, įvertinkime&erno nuo
pelnus pastatydami jam tinka
mą paminklą aukomis visų ameri 
kiečių lietuvių. Dedame mes 
aukas visokiems tikslams — ši
tas darbas, žinote, yra labai 
svarbus: tad sujuskime, o ne
trukus pastatysime paminklą 
savam kultūrinti)j ui.

Prašau “Naujienų” redakci
jos pradėti agitaciją, plačiai pa
skelbiant šitą^sumanymą. Tai 
nėra sumanymas, tai musų visų 
priedermė. Lai kiekvienas lai- 
kriišiis priiminėja aukas, kurių 
tikrai užtektinai suplauks, o pa
skui paminklas bus puikus.

Prašau “Naujienų“ redakto
riaus drg. Grigaičio parašyti 
šiuo klausimu editorialą ir para
ginti kitus laikraščius rašyti. 
Mes kurie galime rašinėti ir-gi 
pridėsime' savo pvylekį, ir vi
sas reikalas eis sklandžiai.

Dr. A. J. Karalius.

i'// ;/ !
PIRM NEGU PIRKSI

PIANĄ

Pamatyk ir ‘išgirsk Gul- 
bransen Registering Pianą, 
pas BUDRIKĄ.
Vienatinis Pianas katras
groja Rolles teisingai, be jo- 
•kio mechaniškumo; kainos: 

$290 — $450 — $530 
— $615 — $700

Ant lengvų išmokėjimų

JOS. F. BUORIK
3343 So. Halsted Street

ITAIJ.JONIŠKOS ARMONIKOS

Išdirbinejamo ir importuojame 
visokios rųšics armonikas, visos 
armonikos yra pirmos nišies, ltu- 
lijoniškos armonikos yra geriau
sios visame pasaulyje.

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

BUATTA SEUENELLI & CO. 
817 Blue Island Av<„ C-360 

Chicago, Iii.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

%25e2%2596%25a0ul.Lu.su
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ABU NOKI RISTIS

1112 West 35th Street “Dzimdzius” vaišino
ATDARA ŠI VAKARĄ IKI 8 V AL.

SKOLINAM PINIGUS

DEL NAMŲ

r

SENIAUSIAS BANKAS ROSELANDE”

$4,754,728.59Viso turto

ATSAKOMYBE

$4,754,728.59Viso atsakomybių ..z

RYTOJ POŽĖLA TRENIRUO
SIS SU NEW YORKIECIU

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

NAUJIENOS, Chicago, III.

AR JŪSŲ VAIKAI 
ATLIEKA JŪSŲ BIZ- 

NI BANKOJE?
Daugelis lietuvių šeimynų norėtų, 
kad jų priauganti vaikai, berniu
kai ir mergaitės, išmoktų kaip ve
sti bankinius reikalus bankojef 

x padėti sąskaitas, išimti pinigus, 
. arba nusiųsti pinigus į seną tėvy

nę, nusipirkti bonus ir atlikti ki
tus bankinius reikalus.

čionai, Central M^pufaeturing 
DisčHct Rankoje tie jauni žmonęs 
yra maloniai priimami. Tėvai gali 
pilnai užsitikėti musų Lietuvių 
Departmentui, nes viskas bus taip 
atlikta kaip ištikrųjų reikia atlik
ti. Tai yra kita didelė priežastis 
kodėl Central Manufacturing Dist- 
riet Bankas yra taip labai populia
ria tarpe lietuvių.

Iš New Yorko yra atvykęs la
bai smarkus ristikas. Rytoj, 3 
vai. po pietų, Požėla su juo 
pasigrums ant.matraso Univer- 
sal Atletikos kliube. Tas treni
ravimosi bus labai įdomus. X.

jGicero
Vakarinės žvaigždes Pašel- 

pos Kliubo mėnesinis susirin
kimas atsibus nedėlioj, 2 d. ge
gužės, paprastoj svetainėj. Aš 
norėčiau atkreipti visų narių 
domę, kad visi kuoskaitlingiau- 
sia dalyvautume! * šiame susi
rinkime, nes yra daug svarbių

reikalų apsvarstymui; taipgi 
turėsime galutinai nuspręsti 
apie išvažiavimo prisirengimą, 
nes išvažiavimas visai arti 
jis įvyks 13 d. birželio, puikia
me buvusiam Sliulz dar^o, Ri- 
vfer Side. Vieta yra puiki ir vi
siems paranki privažiuoti, to
dėl iš kalno galima spręsti^ kad 
bus ne tik visi ciceriečiai, liet

ir iš artimesnių kolonijų lauk
tina svečių, o atsilankiusieji 
bus pilnai patenkinti, nes kliu- 
bas žada surengti programą sU 
daugybe žaismių ir kitokių pa- 
marginimų. Taipgi tame dar-z 
že randasi net dvi šokių plat
formos, tai šokių mėgėjai tu
rės progos pasišokti.

Kl. Roresp.

CENTRALSS8BBANK

Jei jus manote statyti arba pirk
ti sau namą ir jums reikia pini
gų, atsilankykit į šį banką, kuri 
jau yra pagelbėjusi tukstan- 
nanjs žmonių dėl įsigijimo namų 
ir pasikalbėkite su mumis. Mes 
gal būt galėsime jums pagelbėti.

Peoples “Si?“ Bank
DIDELIS BANKAS 

ant kampo
47 St. ir Ashland Av.

- Chicago

The Wiersema State Bank
11106-08 Michigan Avė.

f
Raportas banko stovio peržiūrint biznį Balandžio 12, 1926, kaip yra 

padarytas Auditoriaus Publiškų Apskaitliavimų Illinois Valstijos.

RESURSAI
Paskola ir discountai ........................................
Overdraftai,..........................................................
J. V. Valdžios Investmentai ...........................
Municipaliai ir Korporacijų Bonai ...............
Rakandai ir įrengimai ....................................
Pinigai ant ^ankų ir reikia gauti iŠ bankų 
Kiti turto šaltiniai ............................................

Capital Stakas .............
Surplus ............ui...........
Neišdalintas pelnas ....
Rezervą accountai ......
Dividendai neapmokėti 
Depozitų ...... ...... ...........
Priguli Rankoms .........

$3,066,988.35 
......... 500.51 
... 127,673.73 
... 570,445.90 
... 181,704.85 
.... 803,721.25 
...... 3,694.00

$ 200,000.00
.. 150,000.00
... 128,954.98
.... 51,578.92 
........ 394.50 * 
4,205,348.50

.... 10,182.34
.....  8,269.2!)

A STATE SAVINGS BANK 
įsteigta 1891 Inkorporuota 1918

Dzūkas sako, jog jis prispirs 
Požėlą ristis. Girdi, jeigu jis 
nenori ristis, tai tegul atiduoda 
deimantinį diržą. Esą jis nepa
guldė manęs kaip reikia: nelai
mėjo dviejų susikirtimų, tad 
neturi teisės ir diržą turėti.

O Sarpalius sako, jog 'jeigu 
Požėla nori žinoti, kas sunkiojo 
svorio čempionas yra, tai tegul 
eina su juo persitikrinti. Tą
syk jis galės gauti dar ir kitą 
diržą už laimėjimą lietuvių 
sunkiojo svorio čempionatą. X.

Lieluvlii Rateliuose
4

Ne vienas chicagietis gailisi, 
kad šį kartą Dzimdziai trum
pam laikui apsistojo Chicagoje, 
nes nesą progos juos pavaišinti, 
kaip tat buvo pernai. Bet ir 
šiuo trumpu laiku Dzimdžius 
sučiumpa į vaišes. Po dzimdzių 
benefiso bal. 28 dieną, Lietu
vių Auditorijoj, gražus lietuvių 
būrelis, kaip va: p. p. Masiu- 
liai, Stankūnai ir BruČai suruo
šė beneficiantams V. Dineikai 
ir J. Dikiniui gražią vakarienę. 
Laike vakarienės dalintasi įspū
džiais. Netruko linksmų daine
lių ir muzikos, nes, kaip visuo
met, linksmasis Vanagaitis 
margino tą kuklią, bet kartu 
šaunią šeimyninę puotą. Mėnu
liui aukštai pakilūs ir laikro
džiui 2 vai. išmušus visi skirs
tėsi namo. Pasirodo, kad Chica- 
ga Dzimdzių nepamiršo, tad ir 
Dzimdziai neturėtų jos visiškai 
apleisti. —Dzinguliukas.

MES IŠLEIDŽIAME 14..
BILIŪNŲ DOLERIŲ

Biuras Indrustrinės Tech
nologijos apskaitliuoja, kad 
Amerikos automobilių bilos, 
skaitant apdraudimą, užlai
kymą, gasoliną ir kitas su 
jais sujungtas išlaidas, vir
šija daugiau negu $14,000,- 
000,000 į metus. Abelnai au
tomobilio savininkui kainuo
ja j metus užlaikymas auto
mobilio ,$700 arba dar dau
giau. O kiek jus išleidžiate 
savo sveikatos užlaikymui? 
Nesumažinkit savo sveika
tos bylų! Nusipirkite Tri- 
nerio Karčiojo Vyno regu
liariai, nes šios gyduolės yra

nmiiimniiiim
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Ruffles 
“Charlestono 
šokis.
Šok ir atrepsėk ir salva kraipyk t 
Bet Raugėki* neprlkrė*k savo 
Šokėjui akis pleiskanom.

litlkro yra apgailėtina, kuo
met žmogus apsileidžia pleiska
nom.

Pleiskanų mirtinas prieina tuo- 
Jau apvalys jua nuo to įkyraus 
r naikinančio parazito.

Pamėginkite bonką per sa
vaitę ar dešimti dienų, o busite 
nustebinti.

65c. vaistinėse arba 75c. per 
paktą tiesiai ii laboratorijos.

F. AD. RICHTER & CO.
Berry and So. Sth S t*.

Brooklyn, N. Y.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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MThe Peoples Furniture Co. Krautuvėse

Didžiausi Barbenai 

Ras Dieną

Šiose Krautuvėse rasite tūkstančius naudingų daiktų dėl Jūsų namų, galite įsi
gyti visą ką už žemesnę kainą su mandagesniu ir skubesniu patarnavimu ant 
lengvų mėnesinių išmokėjimų. 

* / .

M
M 
M

Todėl, kad ji turi dailų ir 
stiklini pavirš] ir nebijo oro 
permainų. Jos tamprumas 
nedaleidžia supleišėti ir įsi
leisti drėgmės, kuri yra 
priežastimi puvimo.

M

M.

H

M
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PILNAS LOVOS’ 

ĮRENGIMAS

M 
M
M
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M

MATYKIT ŠIUOS BARGENUS ŠIANDIENĄ 
—i

Tel. Yards 3850
A. J. KAREIVA 

& SON 
HARDWARE 

4537 So. Wood St.

xxxxxxx<xxxxxxxxxxxxxxxxi
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Susidedantis iš plienines lovos, turinti 
medžio nubaigimą, 10 metų garantuotu 
springsu ir geros rųšies kombinacijos, 
apverčiamas mat rasas. Galima gauti bi
te didžio. Trys šmotai, lova, springsas

n’ati’usas $18.75

DAILIAUSI SEKLYČIŲ SETAI

Šimtai skirtingų madų’ ir spalvų, daugumą setų darome savo dirb
tuvėje su didžiausiu užtikrinimu, kad materialas yra naujas ir 
įvirtos,' ir darbas atliktas per patyrusius darbininkus, po saugia 
priežiūra. Reikalaudami setų padarysite protingai atlankę šias 

•krautuves, nes Čia rasite patinkančius daiktus už mažiau pinigų.
3-jų šmotų setas apdengtas su^geros $90.00
rųšies Velour * '

Tas pats apdengtas .su
Mohairj $145.00 M

M
M 
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PLAUNAMOS MASINOS

M

M
H 
H

M

DAILIAUSI KŪDIKIAMS 
VežimėliaiM 

M
H

Reumatizmas sausgėlė
Nesikankykite savęs skaus

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

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

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

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.
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METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP

Šviesos ir dratų suvedimas. 
Fikčeriai ir elektros reikmenys 

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

būtinas namų užlaikymas. 
Jos padaro naturalį veikimą 
skilvio ir paliuosuoją jumis 
nuo užkietėjimo vidurių, ne
virškinimo, raugėjimo, {gal
vos skaudėjimo ,neramaus 
miego ir panašių skilvio tru- 
belių. Reikalaukite nuo sa
vo aptiekoriaus arba gyduo
lių pardavinėtojo Trinerio 
Karčiojo Vynų, Trinerio 
Angelica Toniko, Trinerio 
Liniment, Trinerio Cough 
Sedative, Trinerio Cold Ta- 
bletų. — Trinerio gyduoles 
niekuomet jūsų neapvils. Jei 
jus negalit jų gauti • savo 
apielinkėj, tai rašykit pas 
Joseph Triner Company, 
Chicago, III.

Musų krautuvėse pirkaite vežimėlį 

su dideliu sučedinimu. šis vežimė

lis yra dailiai padarytas, pilnos 

mieros, tankiai pintas, turįs gu

minius ratukus ir visus paranku- 
mus. Pasirinkimas skirtingiausia, 

dailiose spalvo- $14.75 
se parsiduoda po

SPEC1AL1AI ŽEMOS KAINOS 
ANT LEDAUNIV

Su dviem durim $9.50 
šeimyniškos mieros

Su trim durim šeimy $16.75 
niškos mieros kaina 1
Su trim durim iš metalo padaryta, 

baltai ar pilkai C9& Rfl 
enameliuotas

Musų kruutuVėse rasite desėtkus 
kitokių didžių ir madų už žemes
nes kainas, negu visam Chicagos 
mieste.

Reprezentuojame geriausių išdir- 
by.sčių plaunamas mašinas, kurias 
musų krautuvėse galite įgyti gau
dami geresnes išlygas, negu kitur. 
Platus pasirinkimas skirtingų iš- 
dirbimų. Meldžiame ateiti pasi
teirauti. Kainos po

$85.00 $135.00 
$150.00

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą — 
Skaityk Naujienas.

Dykai nuo dusulio ir nuo 
augštos te/nperaturos 

kenčiantiems

Įsitėmykite- Vardą Ir Krautuvių Adresus

furnitURE fo’b
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T
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4177-83 Archer Avenue
Kampas Riehmond Street
M. T. KEŽAS, Vedėjas

32 Halsted Street
Prieš 19th Place 

J. NAKROŠIS’, Vedėjas ‘
N
H 
M
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Dykai išbandymas metodo kurį gali 
vartoti kiekvienas be jokio nesma

gumo arba sugrįšimo laiko.
Me, turime metodą kaip *ukontroHu*ti 

dusuli* ir mes norime, kad Jus * pabandy
tu mC-t ją musų Klaidomis. Nedaro skirtu
mo ar jų* senai sergate _gr dabar pradėjo
te Birbti, ar tai yra kaipo chroniška Aath- 
ma arba auySta temperatūra, jų* priva
lote reikalauti dykai {(bandymui musu nae- 

Nedaro skirtumo koktume klimate 
arba uiaiėmi- 

dusuMo arba au- 
metodas 

pasiųsti 
j kur 

gyduolių, _____
‘ i durnų' Ir tt . 
iru e parodyti kiek-

no. _______ , ___
jus gyvenate, jūsų smilus 
mas, jei jus kenčiame nuo i 
gfttoe temperatūros, musų 
bė-t jums greitai.

Mes specialiai horime 
kurie turi be viltie* linsę, 
formos Įkvėpuojančių 
prfrengimų, "patentuotų 
nepagelbėjo. Mes norim 
vienam musų {(kaičiai*, kad musų meto
das yra paskirta* praialintl visu* negali
mus kv(pavlmus, vi»u» tune nemalonius 
p«roxysmus.

Ta* dykai paslulymn- '•'» labai svarbu, 
kad nepraleidu* bent vieną dieną. Rašyki
te tuojaiH Ir pradėkii« metodą tuojau. Ne- 
einskitei. pinigu- Tik atsiųskite kuponą 
Darykite tai šiandien juma nereikli 
mokėti nei ui pvCd *'»nldel|

pagel

tiem* 
visokio* 
oplunat

Dykai '•><>
Frontier A*thnia Co

Niagara k' I »«!...* Su
Atplunkite dyk ui bandymui ju*u 

todo pas:

Km. 51 D.
. * itutlalo, N. V 

m*.
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^Apvaikščiokime Pirmai?
Gegužės

r šiandie viso pasaulio darbi
ninkai švenčia savo tarptauti
nę šventę - Pirmąją Gegužės.

Mes, lietuviai darbininkai ir 
darbininkėm, irgi 
kariu su viso ] 
įlinkais apvaikščioti tą šventę. 
Lietuvių apvaikščiojimas Pir
mosios Gegužės bus rytoj (sek
madieny), gegužės 2 d., 1:30 
vai. po piet, Mildos syetainąjr 
3142 S. Halsted St.

Prisivaidinęs Laivas

NAUJIENOS, Chicago, III.
, .... ..... ■ ■ I. ■■■■ f

Apvaikščiojimą stengiamąsi 
privalome, padaryti kiek galimu iškilmin- 

pasaulio darbi- ginusį prie esamų aplinky- 
Mriii to iv»»nb» |;.įų, Apvaikščiojime dainuos 

^Pirmyn Mišrus Choras, taip
jau dalyvaus smuikininkai-ės 
Mikas Petruševičius ir Aldo
na Grušaitė, kurie am u i komis 
išpildys keletą gražių kurinių. 
Kalbės Naujienų Bedak torius 
P. Grigaitis.

Visi lietuviai darbininkai-ės 
atsilankykite j šį gražų darbi
ninkų šventės apvaikščiojimą.

Rytoj Vilniaus Našiai 
čių Koncertas

Didžiausias šių metų koncertas. 
— Dalyvauja geriausios spėkos.

šeštadienis, Gegužis 1, 1926

Halsted St.

Vyrai ir moterys kurie tikisi ateičiai 
finansinės nepriklausomybės, bet ku
rie praleidžia būtiną dalyką — nuola
tinį taupymą — laukio prisivaidinusio 
laivo, kuris niekuomet neatplauks. 
Atidarykit taupymų sąskaitą šiame 
banke. Šekit nuolatinį jos augimą, 
kaip ir iki šiol reguliariai. Nelauki

te kol jus turėsite didelę sumą pinigų 
depozitavimui

The STOCK YARDS 
TRUST & SAVINOS

MALT TONIC - EXTRA PALE 
SPECIALIS ALUS

Del žindamų moti
nu. Nei vienas ne- v
gali būti be

MALT TONIC'O
arba

Extra Pale Alaus
Jis yra rekomen
duojamas per

Dr.B.McNicholas
groseminko r.rba aptkkoriaus, jeigu jie negaliPrašykite savo 

suteikti, tuomet pašaukite

FREDERICK BROS.
Boulevard 2538 811 W. 37th St., Chicago

Del aplinkinių miestelių kreipkitės prie St. Bartkus, 
Indiana Harbor. Telephone Indiana Harbor 1627

3824 Deodor St., Indiana Harbor, Indiana

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902

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

CHICAGO, ILL.

DR. J. F. KONOPA CHIRURGAS IR
XI>Ą V Gydo vyrų, moterų ir vaikų ligas. Taipgi ausis, akis, nosį 

< ir gerklę naujausiu budu. Gydo visas ligas greitai.
Ofisas: 1520 W. Divisioų St., kampas Milwaukee Avė. ir Dickson St. 

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

DR. A. WARCHALOWSKI
Egzaminuoja akis — pritaiko akinius — 
stiklai ant vietos.

Ant Xelowskio aptiekos. Tel. Armitage 
Valandos nuo 10 ryto iki 4:30 po pietų ir nuo 6 iki

9 vakare. Nedėlioj nuo 11 iki 12 dieną
3988

šlifuoti

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

KODĖL?
1) — RYTAS — 

i 2) — PIETUS — 
r 8) — VAKARAS.

TODĖL, KAD:
Diena be ryto, Žmogus be Salutaro
negali būti
1) — Salutaraa priduoda apetitą; ) . _ ___________
2) — Salutaraa vidurius išvalo; [ SVEIKATA
8) — Salutaraa pataiso sveikatą. ) *

Tik vienas doleris ir kvoteris bonkai.
Klauskite aptiekose arba prie

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

TRYS DIENOS LAIKAI

IR VAIKAFPROTAUJA
Bukini vaiką draugais, ba jų pro

tas vystosi. Musų Lietuva jauna, rei
kalauja netiktai fiziškai, bet ir mo
rališkai karievių tvirtų.

'lai žodžiai motinos, kuri suprato 
gilesnę mintį sūnaus 7-los greidrs 
mokinio.

Suvėlavo iš mokslainės subartas 
vaikas per ašaras prabilo: mamute 
kodėl tu j mane vis kaip į mažutį kal
bi, man jau rupi ateilis ir norinfrbuti 
teisingu iš tokių reikia pavizdį imti. 
Daug girdžiu kalbant apie musų Ra
džiu graborių, net vaikai inokslainėj 
gerbia jį. Taigi šiandieną pasitaikė 
rran nroga, kalbėjom ilgai, ant gido 
Rudžius graborius man sako: Dran
gai čialkunai man smagu jei toksai 
jaunas vyrukas įdomauja. P^siklau- 
yk mano trumpo biznio istorijos, ta- 
la aiškiau suprasi. 13 metų kaip 

esu graborium, pradžia man buvo 
sunki finansiškai, tu.r būt las prisidė
to, kad visuomet atjaučiau mažai tu
rintį. Turėjau draugų kairio m .ne 
gelbėjo, turėjau ir priešų, bet aš ne- 
paisidamas dariau viską sąžiniškai, 
geroji pusė ėmė viršų, visi Chicagos 
’ietuviai ėmė remti mane ir 
kada jau turiu gerai įtaisytą 
graborystės įstaigą, sumaniau 
darbu Apr« dalį atlyginti 
menei 
ros,

dabar 
savo 
savo 

visuo-
Grabus parduodu pusę kai- 

negu visi kiti graboriai, dėlto, 
kad priklausau grabų išdirbystėj, ba 
natiems dirbant grabus daug pigiau 
atseina. 
tus dėlto, 
agentus 
orieglani mano 
artimieji trokšta ligoniui] sveikatos 
dusti j tokį namą agentą lig tigrui 
’iurėti sau aukos. Ir priegtam ma
to bila visuomet yra mažesnė dėlto, 
kad pats esu graborius ir balsomuo- 
tojum, man nereikia laidotuvėse sam
dyti svetimtaučių graborjų pagelbon. 
Matot draugai, kad su teisybe to- 
’iau daeisi, šiandieną visi lietuviai 
mato, kad aš nenoriu jų skriaudos, 
nenoriu juos išnaudoti, visi mirties 
nelaimėj šaukiasi mano patarnavimo.

Ofisas Graboriaus

J. F. RADŽIAUS
668 W. ISth St.
Telephone Canal 6174 

SKYRIUS
3238 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 4063

Paskiau pigiau darau už ki- 
kad neužlaikau agentų, 

samdyti daug kaštuoja, 
sąžinė nedaleidžia,

Bytoj vakare, 7:30 vai. Lietu
vių Auditorijoj, įvyks didelis 
Vilniaus našaličių naudai rengia
mas koncertas. Tai bus geriau
sias šių metų koncertas, nes ja
me dalyvaus geriausios savos ir 
svetinių spėkos. Pernykščio Vil
niaus našlaičių koncerto publi
ka dar neužmiršo, bet šių metų 
koncertas bus dar didesnis ir už 
pernykštį.

šiemet koncerte dalyvaus:
švedų Vyry Choras, seniau

sias ir geriausias vyrų choras 
Chicagoje, kuris sudainuos šia
me koncerte apie 11 dainų. Jis 
koncertavo netik Amerikoje, bęt 
ir visoje Europoje, todėl apie 
choro gerumų jokios abejonės 
negali būti;

Vytautas Barstovas, basas, 
kardinolo Mundeleino katedros 
solistas, lietuviams dar pirma 
kartą pasirodys. Nepaprastai 
geras dainininkas;

Ona Vilkaitė, jauna, bet jau 
pasižymėjusi dainininkė, bu
sianti musų žvaigždė. Ji ne;’e> 
na i debiutavo chicagiečiams lie
tuviams “Birutės” koncerte ir 
visų tapo pripažinta kaipo viena 
žymiausių musų dainininkių, šį 
kartą ji dainuos ir lietuvių dai
nas;

Ona Biežienč, — ji chicagie
čiams gerai pažystama, visų mė
giama, maloni pažiba musų kon
certuose ;

Mikas Petruševičius, jaunas, 
bet jau pasižymėjęs net ir tatp 
svetimųjų smuikininkas; tai bus 
jo pirmas pasirodymas Vilniaus 
Vadavimo K-to koncerte, kaipo 
solisto;

J. Byanskas, vienas žymiausių 
musų pianistų.

jos ir jos draugių norui.
| Tokį didelį koncertą V. V. 
K-tas gali surengti tik todėl, 
kad visi artistai, karštai užjaus
dami vargų ir lenkų priespaudą 
kenčiantiems Vilniaus lietuvių 
našlaičiams, dalyvauja šiame 
koncerte be jokio atlyginimo. 
Tas ir duoda galimybės už visai 
mažą įžangą duoti labai gerą 
koncertą, o skaitlingas publikos 
atsilankymas dar padaro galimu 
pasiųsti keletą šimtų dolerių Vil
niaus našlaičiais (pernai Vil
niaus našlaičiams koncertas da
vė $440). Todėl visi ir kviečia
mi yra atsilankyti, o taipjau ir 
savo draugus ir pažystamus 
kviesti atsilankyti į šį nepapra
stą koncertą. Po koncerto gi 
bus šokiai, taip kad bus progos 
ir pasilinksminti, ir pasimatyti 
su savo pažystamais ir drau
gais. — Vilnietis.

P. S. Koncertas prasidės 7:30 
v. v., o ne 7 v., kaip kad pir
miau buvo garsinta.

JULIJONAS KASTARAVIČIA

Persiskyrė 
Trečiadieny], 
ną, 7:09 valandą vakaro, 1926 
m., sulaukęs 40 metų amžiaus; 
gimęs Kauno redyboj, Kėdainių 
apskričio, Žiemių parapijoj, 
Lutkunų kaime, palikdamas di
deliame nuliudime brolį Bene
diktą, giminaitę Aleksandrą. 
Kūnas pašarvotas, randasi 4614 
So. Paulina St.

Laidotuvės įvyks Pirmadie- 
nyj. Gegužio 3 dieną, 8:00 vai. 
ryto iš narnų į švento Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus K^dulinRos pamaldos už 
vėlionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas i Šv. Kazimiero kapi
nes.

Visi A. A. Julijono Kaspara
vičiaus giminės, draugai ir pa
žįstami esate nuoširdžiai kvie
čiami dalyvauti ..laidotuvėse ir 
suteikti jain paskutinį patarna
vimą ir atsisveikinimą.

Nuliūdę liekame,
Brolis ir Gįminaitė

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Te). Yds 1741

su šiuo pasauliu 
Balandžio 28 die-

Dzimdzių vakare daly- , 
vaus lietuviška^ 

nigeris

Ateinantį trečiadienį, geg. 5 
d., Lietuvių Auditorijoj įvyks 
paskutinis dzimdzių atsisveiki
nimas su chicagiečiais. Ant ry
tojaus po vaidinimo dzimdziai 
išvažiuos su gastrolėmis į kitas 
kolonijas, o kai privažiuos New- 
Yorką, tai persiskirs su savo 
draugu Dineika, kuris išvažiuos 
Lietuvon. Tuo budu Dzimdzi 
Drimdzi grupė išsisklaidys, nes 
ir Dikini's kiek pasveikęs žada 
į Lietuvą važiuoti.

Geg. 5 d. dzimdziai duos labai 
įdomią programą. Vienas įdo
miausių dalykų bus lietuviškas 
nigeris. Sakoma, jog į jį žiūrint 
negalima išsilaikyti nesijuokus.

Tad jau eisime pažiūrėti, 
kaip jis atrodo. —N.

FRANGUZIŠKAS 
SPECIALISTAS

Gydo ligas kraujo, Odos, Rectal, 
Venerinis ir Chroniškas

VYRU IR MOTERŲ
VBI.IĄUSIAIS METODAIS 

Vartoja Alpine, Violet, X-Ray 
ir Elektrą

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

Viršui banko
Valandor: nuo 2 iki 4:80 ir nuo 7 

iki 9:30. Nedėlioj nuo 2 iki 4:30
Phone Canal 0464

t
 Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis Ir Pi
gesnis Už Ki
tų Patarnavi
mas. y

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av.

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafavette 0727 

SKYRIUS
1410 So. 49 Ct., Cicero 

Tel. Cicero 3794 ir 8094 
SKYRIUS

ulVAuhurn Avė., Tel. Blvd. 3201

32

DR. VAITUSH
OPTOMETRISTAS

LIETUVIS AKIŲ 8PECIAI 
Palengvins akių įtempimą, 

esti priežastimi galvos skau
kuris

svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregvstę. 
Prirenga teisingai akinius. VisvRh 
se atsitikimuose egzaminavimas day 
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atvda At
kreipiama j mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vh). Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Pohne Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 Wcst 47th Street
Netoli Ashland Avė.

25
Akinių Pritaikymo Mano
METŲ PRITYRIMO

ant vietos.

Dr. Jan J. Smetana
OPTOMETRISTAS

1801 South Ashland Avenue 
Kampas 18-tos Gatvės 
Telefonas Canal 0523

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

Reikalaudami

RAKANDU

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje,
THE PEOPLES 
FURNITURE CO.

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

Dvi Didelės Krautuvės
Tį^oįksĘnjįĮĮn ^221

1922-32 So. Halsted Street 
Prieš 19th Place 

4177-83 Archer Avenue

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės * 
Naujieinų kablegramų

JONAS BANKUS
Mirė Ketvirtadieny], balan

džio 29 dieną, 4 valandą pp piet, 
1926 m., sulaukęs 38 metų am
žiaus; gimęs Gilberton, Pa., pa
likdamas dideliame nubudime 
savo mylimuosius ir mylinčius 
motiną Magdaleną, tėvą Stanis
lovą, •tris seseris: Elzbietą, Oną, 
Eleną ir brolį Stanislovą. Da
bar randasi prirengtas į pasku
tinę kelionę, namuose 824 W. 
51st Place. >

Laidotuvės įvyks Pirmadie
ny], Gegužio 3 dieną, 8:00 vai. 
iš namų j švento Kryžiaus pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionio sielą, o iš ten bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Jono Šankaus gi
minės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse J r suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Motina, Tėvas, Seserys 
ir Brolis.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius I. J. Zolp, Tel. Blvd 5203

PETRONĖLE . 
MATULAITIENĖ

Po tėvais Kudirkiutė
Mirė Balandžio 29 dieną, apie 

6 vai. vak., 1926 m., sulaukusi 
49 metų amžiaus. Velionė gimu
si Dedvižių kaimo, Griškabūd
žio valsčiaus, šakių apskričio. 
Paliko dideliame nuliudime vy
rą Juozapą Matulaitį, tris sū
nūs: Joseph, Frank, Bennie ir 
dukterį Mary, brolį Lietuvoj, 
Baltramiejų, dvi seseris: Oną 
ir Antaniną. Kūnas randasi 
3219 So. Lime St.

Laidotuvės atsibus Gegužio 
3, Pirmadienyj ryto rš namų j 
Lietuvių Tautiškas kapines.

Meldžiame visų giminių, pa
žįstamų dalyvauti laidotuvėse. 
Liekame su didžiu širdies skau
smu,

Vyras, Sunai, Duktė 
ir Giminaičiai.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius St. «P. Mažeika, Telefo
nas Yards 1138.

Phone Boulevard 5208 
Privatiniai Ambulansai

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

1646 W. 46th SU Chicago

Boulevard 4139 *

A. MASALSKIS
Graborius

SERGANTI ŽMONES!
DR. ROSS gydo žmonęs kasdien, 

(| i kurie serga ,h j

Kraujo, Odos, Inkstų, 
Pūslės, Chroniškomis 

ir Privatiškomis 
Ligomis

Privatiškos ligos yra pavojingos 
gyvenime ir reikalauja inteligen
tiško ir teisingo gydymo. Tūkstan
čiai yra nustoję savo sveikatos ant 
visados ir statė į pavojų savo gy- 

be vertės gydymą, 
greit išgydyti. Per 
praktikavimo, Dr. 
Ross yra išgydęs 
tūkstančius, ku
rie turėjo tas li-

vybę bandydami 
kurie prižadėjo 
trisdešimti metų

gas

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

3307 Auburn Avė.
Chicago, UI.

yra už- 
atsilan- 

ir gauti tą 
patį gydymą, su 
pagelba kurio gy
dytojas yra atga
vęs sveikatą tūk
stančiams kitų.

A + A
ROZALIJA SIDABRIENE
Mirė Penktadieny], Balandžio 

30 dieną, 9 valandą ryto, 1926 
m., sulaukusi 40 metų amžiaus; 
gimusi Lietuvoj, Kauno guber
nijoj, Šiaulių pavieto, Viekšnių 
parapijoj, Maigų kaimo, palik
dama dideliame nuliudime savo 
mylimuosius ir mylinčius vyrą 
Domininką, sūnų Bronislovą 5 
metų ir 3 mėnesių ir seserį 
Mortą Šmitienę, o Lietuvoj se
serį, brolį ir švogerj. Dabar 
randasi prirengta j paskutinę 
kelionę, namuose 3120 Auburn 
Avenue.

Laidotuvės įvyks Pirmadie
ny j. Gegužės 3 dieną, 8:30 vai. 
ryte iš namų i šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčią, kurioje atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionės sielą, o iŠ ten bus nuly- • 
dėta į Šv. Kazimiero kapines.

Visi A. A. Rozalijos Sidab
rienės giminės, draugai ir pažį
stami esate nuoširdžiai kviečia
mi dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti jai paskutinį patarnavi
mą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Vyras, Sūnūs ir Sesuo

Laidotuvėse patarnauja gra
borius S. D. Lekavičius, tele
fonas Canal 2199.

S. D. LACHAWICZ
Lietuvis Graborius 

ir Balzamuotojas 
2314 W. 23rd Place 

Chicago, III.
Patarnauja laido

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

Tel. Canal 
ir 2199

mano

1271

DR. ROSS turi dalei- 
dinią praktikuoti Medi
ciną ir Chirurgiją Illi
nois valstijoj, certifika- 
to numeris 5585, išduo
tas Illinois State Hoard 
of Health. Bpvęs Svei
katos Komisijonierius 
antro didžiausio mies
to Illinoin valstijoj. Yra 
baigęs didžiausią Medi
cinos Kolegiją ir turi 
patyrimą virš trisdešim
ti metų gydyme Socia
lių, Kraujo, Chroniškų 
ir Privatlškų Ligų.

Del 
Nusil
pusių 

ir 
Visai 

Bejėgiu 
Vyrų

PETRAS KANAŠANSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Balandžio 30 dieną, 11:30 va
landą ryto, 1926 m., sulaukęs 
41 metų amžiaus; gimęs Viteb- 
skos rėdybos, Dinaburgo ap
skričio, Dagdas parapijos, Au
diny kaimo, palikdamas didelia
me nuliudime savo mylimuosius 
ir mylinčius 2 brolius: Andrie
jų, Amerikoj, o Lietuvoj Fran- 
ciškų. Kūnas pašarvotas, ran
dasi 5716 W. 64th St., Clear- 
ing, Illinois.

I/aidotuvės įvyks Panedėlyj, 
Gegužio 3 dieną, 10:00 valandą 
ryto, iš namų bus nulydėtas j 
Tautiškas kapines.

Visi A. A. Petro Kanašansko 
giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jąm paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nuliūdęs lieka,
Brolis

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741

S. M. SKUDAS
LIETUVIS

Graborius ir Balsamuotojas

191 Canalport Avė.
Patarnaujam simpatiškai, manda
giai ir pigiai. Automobiliai ve

stuvėms, krikštynors ir tt.

Telefonas Roosevelt 7532

Specialis gydymas yra vartoja
mas,' kad pagelbėjus atgauti vik
rumą ir vyrišką stiprumą. Jos sti
muliuoja 151168, išvalo kraują, apva
lo sistemą nuo nuodų ir sustiprina 
nervų celes. Del prailginimo gyve
nimo ir besidžiaugimu juo, žmo
nės turi prašalinti iš savęs silp
numą ir iigas. Grynas kraujas 
suteikia sveikatą ir stiprumą; ne
švarus kraujas suteikia ligas ir 
mirtį.
Nieko Nekainuoja Pasita

rimas su Dr. Ross.
Didžiausia slaptybė <yra užlaiko

ma. Atsišaukite dėl kraujo ir pil
no išegzaminavimo.

DR. B. M. ROSS

ir

CHRYSLER 
Automobiliai 
Parsiduoda 
daugiausia

Nes yra stipriausi
gražiai subudavoti.

cylinderių sedan .............. $995
cylinderių ..........................  $1,695

Inšiuiiname dykai ant metų. Pri
imame senus karus ir duodame 
ant lengvų išmokėjimų.

JOHN J. BAGDONAS 
4404 So. Western Avė.

Tel. Lafayette 9030

4
6

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

Jei nori išmokti 
gerai* rašyti — 
nusipirk typewriterj
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LfEfŪi^ĖŪŪOŠr 
Neužmirškime Vilniaus t

Visi bukime gegužės 2 d. di* 
džiąjamę, Vilniaus našlaičių 
koncerte . >*' *

•* • s f , ▲ *

Lenkų represijos Vilniaus 
krašte didėja^ Gauname prane
šimų. kad pastaruoju laiku 
grobuoniui lenkai uždare 36 lie
tuvių liaudies rtfokyklas, kad 
lietuvių bažnyčiose įvedama pa
maldos lenkų kalba. Vietiniai 
gyventojai lietuviai kiek galė
dami spiriasi prieš lenkų nedo
rybes, tačiau jų kova yra labai 
sunki Ir vargiai gali būti pa
sekminga be musų, amerikiečių, 
moralės ir materialės pagalbos.

Iš praeities patyrimo žinome, 
kad Amerikos lietuviai nfebuvo 
kurčiais link nelaimingų savo 
brolių lietuvių Vilniečių, kiek 
kas fe^alėjo ar sugebėjo -visa- 
dos rftmė ir remia Vilniaus va
davimo reikalus.

Turint tų omenėj gyvuojan
tis Chicagoje Vilniaus Vadavi

mo Komitetas rengia nepapras
ta kopcertą nedėlios » vRkfci 
gegužės 2 d., Lietuvių Auditori
joj, Bridgeporte. Skaitlingu 
savo atsilankymu į koncertų 
chicagiečiai dar sykį parodys 
savo prakilnią širdį link brolių 
Vilniečių, nes visas šio koncer
to pelnas yra skiriamas Vil
niaus našlaičiams ir brolių Vil
niečių pagalbai jų kovoje su 
lenkų nedorybėmis.

Taipgi visi atsilankiusieji 
koncertan turės progos gėrėtis 
nepaprastai įvairiu programų, 
išgirsti už mažų kainą vieną iš 
geriausių Amerikoje Švedų Vy
rų Chorą, kuris pereitais metais 
pasekmingai davė daug koncer
tų po visą Europą, o dalis tų 
dainininkų net ir Lietuvą buvo 
aplankę. O kam nėra malonios 
musų liaudies dainos, kurias 
taip gražiai išpildo musų daini
ninkės — Chicagos lietuvaitės! 
šios musų žvaigždės žybės ir 
šiame koncerte. Garbingas ru
są basas Barstovas sudainuos 
“Ei uchnem” taip, kaip tiktai* 
vien tikras tos tautos daininin
kas gali tą dainą sudainuoti.

Tad lai vienas geras lietu
vis bei lietuvaitė nepraleidžia 
šio V. V. K-to koncerto.

— S. Kodis,
V V. Komiteto Pirm

PRANEŠIMAI SIŪLYMAI KAMBARIŲ
NAUJIENOS, CKIcago, DI.

AUTOMOBILIAI PARDAVIMO! NAMAI-2EME

Pranešimai
Illinois Lietuvių Pašelpos Kliubo 

mėnesinis susirinkimas įvyks šeš
tadieny, gegužės 1 d., 8 vai. vaka
re, Lietuvių Auditorijoj, 31'33 So. 
Halsted St. Visi k I tabirčiai esate 
kviečiami pribūti į susirinkimą; 
taipgi kurie išpildėte kliubo apli
kacijas laike vakarienės, balandžio 
17 d., v»si pribukite, o busite pri
imti į kliubt) be įstojimo mokesčio.

A. J. Lazdauskas, sek r.

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 
185-ta Kuopa. Indiana Harbor, Ind.— 
S. L. A. 185 kp. susirinkimas įvyks 
Nedėlioj, Gegužio 2 dienų, 3:30 vai. 
po pietų, Ketharine Ilouse svetainė
je, 3801 Deodor gat. Visi nariai yra 
kviečiami atsilankyti į susirinkimų, 
nes yra daug svarbių reikalų. Bus 
perrinkimas delegatų j Seimų.

Prašome atsivesti ir naujų narių 
prirašyti prie S. L. A. 185-tos kuo
pos. Valdyba

Lietuvių Laisvėm Kliubas laikys sa
vo mėnesinį susirinkimų šeštaoienyj, 

I Gegužio; 1 d-, 1926 m., 8 vai. vaka
re, lietuvių Auditorium svetainėje, 
3133 So. Halsted St. Gerbiamieji kliu- 
biečiai, malonėkite visi laiku pribūti, 
nes turime daugelį svarbių reikalų 
Hel aptarimo.

-r- K. J. Demereckis, Rašt.

Jaunų Lietuvių Amerikoje Tautiš
kas Kliubas laikys mėnesinį susirin
kimų Nedėlioj, Gegiižio 2 dienų, 1-mų 
va|nndų po piet, Lietuvių Auditorium 
svetainėje, 3133 So. Halsted St. Visi 
nariai malonėkite laiku pribūti, nes 
randasi daug svarbių dalykų aptarti.

— S. Kunevicze, Nut. Rašt.

Vilniaus našlaičių naudai rengia
mas didelis koncertas ir šokiai nedė
lioj, gfgužės 2 d., 7:30 vai. vak., Lie
tuvių Kuditorijoj. Dalyvauja didelis 
ir garffbs Švedų Vyrų Choras, rusų 
dainininkas V. Barstov, dainininkės 
Ona Vilkaitė ir Ona Biežienė, smui
kininkas M. Petruševičius ir k. Visi 
kviečiami atsilankyti pasiklausyti ge
ro koncerto ir paremti Vilniaus naš
laičius.

— V. V. K—tas.

Simano paukanto Draugija laikys 
mėnesinį susirinkimų sekmadieny], 
gegužio 2 dienų, šjų metų, 1-mų vai. 
dienų, Lietuvių Auditorium svetainėj, 
3133 So. Halsted St. Šiuomi nariai 
yra kviečiami susirinkti, nes randas; 
daug svarbių reikalų aptarti.

— P. K., Nut. Rašt.

Pirmosiom Gegužės apvaikščiojimas 
bus sekmadieny, gegužės 2 d., 1:30 
vai. no pietų, Mildos svetainėj, 3142 
So. Halsted St. Dalyvauja Pirmyn 
Mišrus Choras, smuikininke Aldona 
Grušaitė, M. Petruševičius, E. Gru
šaitė ir k. Kalbės P. Grigaitis. Visi 
kviečiami atsilankyti. įžanga 15c.

— LSS. VIiųRajonas

Lietuvių Amerikos Politikos Kliubo 
ant North Wesl Sides įvyks susirin
kimas gegužio 3 d., 1926 m., 8 v. v. 
šv. Mykolo parapijos svetainėj, 1644 
Wabansia Avo. Gerbiami Kliubo na
riai malonėkite visi pribūti laiku.

Sekr. A. Lungevič.

Liet. Mot. Draugijos Apftvieta, mė
nesinis susirinkimas įvyks sekmadie
ny gegužio 2 d., 1 vai. po pietų, Mark 
White Sųuare parko knygyne, prie 
Halsted ir 30 gatv. Narės malonė
kite skaitlingai atsilankyti.

S'efcretorf.

. Draugystė Atgimties Liet. Tau
tos Vyrų «•* Moterų laikys savo mėnesinį susirinkimų gegužės 2 d., 
I vai. ’M) pietų, Lietuvių Tautos 
parapijos svet., 3501 S. Union avė. 
Malonėkit visi atsilankyti, nes yra 
labai svarbiu dalyky aptarimui.

B. Dubiitchienė, sekr.

LSS 81 kuopos susirinkimas, kaip 
vakar buvo skelbta, šiandie neįvyks, 
lai todėl, kad Liuosybės svetainė 
užsidarė. Susirinkimas bus sušauk
tas vėlinu atvirutėmis.

J. Lapaitis, rašt.

kuopa 
susirinkimą ry- 

l’ark 
Visi 
apie 
salė

North Side — SLA. 226 
laikys mėnesinį 
toj 2 vai. po pietų, VVicker 
Hali, 2010—46 W. North Avė. 
nariai malonėkite ir kitiems 
tai pranešti, nes Liuosybės 
yra uždaryta. —Komitetas.

APSIVEDIMAI
IEŠKAU apsi vedimui merginos 

arba našlės be vaikų, ne senesnės 
kaip 33 metų. Turi turėti kiek tur
to; aš esu vyras 38 metų. Mylin
čios gražų gyvenimų atsišaukit laiš
ku i Naujienų Skyrius 

. 3210 So. Halsted St.
No. 46

ASMENŲ JIESKOJIMAI

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

PETER G ADEI KO 
Halfitcd St.1606 So.

$4.

RENDON kambarys dėl vaikinu; 
didelis, šviesus, gera transportucb 
ja, 1 lubos. 6729 S. Artesian Avė.

KAMBARYS merginom, vaikinam 
arba vedusiai porai. 2 lubos šoni
nės duuys. 950 \V. 33 St.

RENDAI kambarys, prie mažos 
Šeimynos dėl vieno ar dviejų vy
rų su valgiu ar be valgio, 2 lubos, 
3251 South Union Avė.

RENDON kambarys dėl vyro, be 
valgio arba dėl merginos, su val
giu. 3415 S. Emcrald Avė. 2 fl.

—r

ĮVAIRUS SKELBIMAI
22S

S.

Tel. Yards 7282
BR^DGEPORT PAINTING 

& HDW. CO. 
Malevojam ir popieruojam. Už- 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
J. S. RAMANČIONIS, Prei.

J

STOGDENGYSTft
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobi
lių trokų patarnavimas Chicagoj Ir 
apie’iukėj. Įstaiga 34 metų senumo. 
Didžiausia ir geriausia stogų den
gimo įstaiga Chicagoj. Tik patyrę 
unijos darbininkai samdomi. J, J. 
Dunne Roofing Co.. 3411-13 Ogden 
Avė. Phcne Lavvnaalc 0114.

o pusseserės Petro- 
pacina iš Seredžiaus 

parapijos, Pašilių kaimo. Atvyko 
Amerikon 20 metų atgal. Girdėjau, 
kad gyveno VVaterbury, Conn. Yra 
svarbus reikalas. Prašau jos arba 
kas apie ja žino pranešti. Busiu dė
kinga. ANTONINA MASAL8KIUTĖ, 
2350 So. Leavitt St., Chicago, III.

—(-------------------- -------------
IĖŠKAU savo brolio Prano AČo. 

Pirmiau gyveno Pennsylvanijos vai-1 
stijoj. Dabar nežinau kur. Meldžiu 
atsišaukti arba žinanti malonėkit 
pranešti; turiu svarbų reikalą.

Juozas Ačns
1827 \V' 23rd St., Chicago, III.

PIRKIT PLUMBINGA PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Snpply Con 
1637 West Dirision SU 

netoli Marshfield

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPICRTS 
Long distance bandllng . 

Turime daug metų patyrimą. 
3238 So. Halsted St. * 1

Tel. res. Yda 3408—Blvd. 7667 office

PAIEŠKAI! savo tetos Agotos Ja- 
cevičienčs-Vinciovukė\j paeina; iš 
Meškinų kaimo, Mariampolės aps. f 
Gyveno pirmiau Brooklyn 
Turiu svarbų reikalą, jpeldžR 
ar kitų ją 
adresą.

Agn. Radzavičienė-Ambrozavičiutė 
101J 154 St., Calumet City, 111.

intj

JIESKD PARTNERIŲ
BEIKALINGAS pusininkas i gro- 

sernės-bučernCs bizni arba par
duosiu. Priimsiu ir nepatyrusį to 
biznio. 671 W. 14 PI.

ISRENDAVOJIMUI
RENDON naujos krautuvės, tin

ka bile kokiam bizniui,, taipgi kam
pas dėl bučernės, atsišaukite, 559 
\V. 31 St.

RENDON flatai, 3—5—6 kam
barių, yra vana, elektra, rendos 
$20, $25, $30, atsišaukite 559 W. 
31 St.

RENDON krautuvė, tinka bile ko
kiam bizniui, augančioj kolonijoj. 
4544 So. Kedzie Avė., Lafayette 8530.

ISRENDAVOJIMUI
HENDON namas 5 ruimų, 

garažas dėl automobilio, barnė, 
vištininkas ir 1 akras žemės, 
prie to 1 karve, 10 vištų, 1 jau
na telyčia. Vieta yra Hamlin 
ir 110 PI. Atsišaukit, 3900 W. 
110 PI. M t. GreenAvood, III.

• J. Jucius.

RENDON 4 šviesus kambariai, 
naujai dekoruoti, $15. 1303 W. 14 
Place.

PASIRENDAVOJA fialas iš 7 
kambarių, tinkamas dėl daktaro 
arba dentisto, 3220 W. 111 St., Mt. 
Greenvvood, III.
—------------------------------ F.«. .....

PARENDAVOJIMUI Storas 20x30, 
garu šildomas, 4 kambariai pagyveni
mui, gera vieta bizniui, 8022 S. Racine 
Avė. Tel. Triangle 6089.

Tel. Lafayette 5153-6438

ROBIN BROS.

5% iki io%
‘ AMavimas

Pigiausios kainos menesi 
nių apmokamų kontraktų 

Chicagoj

1

Dėl išrenduotų namų,' iki mor- 
gičių. ‘ 1 Z'

Atsineškite kontraktus, abstrak
tus ir t. t. su savim*

Atdara vakarais 6:30 iki 8:80

BANKERS' DISCOUNT
COMPANY

Suite 405 Otis Building 
10 S. La Šalie St. Franklin 4481

ŠIUOMI turiu garbės pranešti vi
siems savo pažįstamiems, kad aš pa
dariau ryšius su Howard E. Walter 
& Co., Reni Estate Inv., 3124 West 
63rd St., Phone Prospect 8820. Visuo
se reikaluose praėau kreiptis viršmi- 
nėtu antrašu arba Prospect 7360.

PETER A. SEDEMKA -

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA patyrusių moterų dėl sor- 
tavimo skudurų. P. GOLDMAN, 2100 
So. Loomis Street.

PABDAVIMUI Hudson coach 
ir 2 lotai geroj vietoj. Parduo
siu arba mainysiu ant didelio 
troko arba ant kokio biznio. 
3342 So. Ųnioii Avė 3 lubos

.    -r— —• — ------ ----- -
PARDAVIMUI Oldsmoblle, 4 ei- 

llnderių,' 5 pasažierių,* karas kaip 
naujas, parduodu iš priežasties li
gos, $325, 2953 S. Unipn Avė. •

Y 69 AKRU FARMA SU STAKU

REIKALINGA mergina ar mote
ris dirbti lunch ruimyj. Trumpos 
valandos, šventadieniais nereikia 
dirbti. 1715 S. Canal St.

REIKIA merginų arba moterų 
kąipo solicitor’kų. Aristo Wet & 
Dry Laundry, 4253 W. Roosevelt 
Rd:

REIKIA DABBININKŲ
VYRŲ

REIKIA patyrusių preserių prie 
didelio elektrinio popierų atkarpų 
preso. Atsišaukite Peoples Iron & 
Metai Co., VVaste Paper Depart
ment, 5835 S. Loomis St. Phone 
Went. 6754—5.

PALbšIUOTOJŲ

Reikia patyrusių palyšiuotojų 
prie “bąli bearing races”. Pa

geidaujama operatorių kurie tu- 
Van

3804 So. Kedzie Avė
CHICAGO

I ri patyrimą dirbti ant 
Norman mašinos.

AHLBERG ŠŠEABING 
317 E. 2<Jth St.

co.,

PARDAVIMUI automobilis Shcre- 
don sodan. Visos geroj tvarkoj. Mai
nysiu ant loto. Parsiduoda motor- 
cyklis su said karu. Viską nupirk
si! pigiai.

Kreipkitės.
3207 So. Halsted St.

PARSIDUODA didelis, 85 ka- 
rų t garažas, labai pigiai, šili
ma, šiltas vanduo dykai. Ren
da $175 j mėnesį, ligas Ratas. 
Turiu kitą biznį ir esu privers
tas pa riki ot L Geriausios išlygos 
dėl pirmiausiai atsiliepiančių 
pirkėjų. Atsišaukite tuojaus j 

8913—19 Michigan Avė.
Phone BouleVard 2386

Visa dirbama, upė bėga per far- 
mą, kuri turi daug žuvies, 7 rui
mų naujas namas, didelė burnė, 
garažas, grūdam sUpilti namas, ctc. 
8 karvės, 2 arkliai, 100 vištų, 2 
kiaulės. Farma raminsi 40 mylių 
nuo Chicagos, *6 mylios-nuo Keno- 
sba, Wis. ant didelio cementinio 
kelio, Pleasant Preari mieste, 2 
blokai ligi pašto ir gelžkelio sto
ties. Parduosim arba mainysiu ant 
namo, kaina su viskuo $225 <ui 
akerį.

MARTIN’S REALTY CO. 
3211 ' Milwaukee - Avė. 

KENOSHA, WIS.

2

AUTOMOBILIUS PARDAVIMUI 
Nash 4 cyl., geram stovyj, geri taje- 
rai, $200. Galima pamatyti voku 
karais. > >

3307 Wallace St., 
(2-ros lubos užpakaly) 

dienomis:
3301 Wallace St. 

(krautuve)

PARDAVIMUI
CROWN GROJIKLIS PIANAS, 

atsilankykit šiandien ir pamatykit 
šįj bargeną, kainavo $750, kurį aš 
parduosiu už $120, dabar įmokėti 
$30 ir po $10 į mėnesį, jei jūsų pa
liudymas geras. Aš užmokėsiu da- 
statymą

MR. RISER,
2332 W. Madison St., 1 fi.

MINKŠTŲ GĖRIMŲ IR ŠALTI
NIO VANDENIO DIRBTUVĖ

$15,000 pelno neša į metus, ran
dasi Kenosha, Wis. 3 muro namai, 
3 trokai dėl išvažiojimo, visos ma
šinos ir biznis. Kaina $45,000, cash $25,OOO. Geru proga dėl saliuninin- ko.

, MARTIN’S BEALTY CO. 
321 Milwaukee Avė. 

KENOSHA, WLS.
v

BARGENAS
BUČERNĖ ir grosernė su namu, 

štoras ir 6 ruimai gyvenimui, 8 
metai kaip laikomas biznis; turiu 
kitą užsiėmimą. Vakarais šaukit

PARSIDUODA groscris ir deli-Į rcl- noikio
katesen; palei White City, daromas! Agentų nereikia,
gera^i i.ragvvenimas, ant kampo St. 
Lo^įrence ir 64th St. Parduosiu pi
giai iš priežasties ligos.

600 E. 64th St.
PARDAVIMUI bučemės fikčeriai, 

mėsoj pjaustymui mašina ir ice 
box. 5238 S. Whipple St.

NEGIRDĖTA PROGA PARDAVIMUI geroj biznio
Kas nori įsigyti labai gerą vietoj restorantas, geram žmo- 

restaurantą, tegul tuąjau ap- gui gera biznio vieta.
žiuri šį puikiai įtaisytą biznį. Kreipkitės
Priverstas greitai parduoti, nes| 4725\ So. Halsted Str.
yra svarbi priežastis. Savinin
kas, 3103 S. Halsted St.

PARDAVIMUI saldainių, ci
garų, cigaretų, tabako, mokyk
los reikmenų, pigi renda, yra 
4 kambariai gyvenimui, dide
lis bargenas.

2815 W. 38 St.

PARSIDUODA groserne ir 
Candy Store, arba mainysiu ant 
automobilio. į

Kreipkitės:
4944 S. Marshfield

GROJIKLIS PIANAS 
PARDAVIMUI

CICERO — parsiduoda bučernė 
ir grosernė, su namu arba be na
mo, vieta išdirbta per daug metų, 
lietuvių aiigyventoj kolonijoj, par
duosim 'ūžiprieinamą kainą.

i 1325(So. 50 Ct,• ' nir.Fitn u rCICERO, 1LL.

3 KAMBARIU medinė cottage, 
ant 2 lotų, ant kampo, miesto van-’ 
duo, šalytakiai, kaina $2950, cash 
$500, kitus mėnesiniais išmokėji
mais.

5 KAMBARIU’ medinė cottage, 4 
lotai, 
vištų, 
$500, 
mals.

vieta tinkama dėl auginimo 
kaina $3950, cash $1000 arba 
kitus mėnesiniais išmokėji- 
Atsišaukite.
J. N. ZEVERT & CO., 

5882 Archer Avė. 
Tel. Prospect 8305

A.

BARGENAS. Pardavimui 5 kam
barių naujas naujos mados mūri
nis namas, 2 flatų, vienas prie 4552 
S. Turner Avė., 5—I' kambarių, 
karštu vandeniu šildomas, ir 4610 
S. Francisco Avė., taip kaip ir ant 
Turner Avė. 2 flatų, 4—5 kamba
rių, 3142—44 W. 38 PI., pečiumi 
šildomas, 3128 W. Pershing Rd., 6 
Platai ir 4 karų garažas, garu šil
domas. 7400 W. 63rd Place, Argo, 
Illiriois. I

ANT PARDAVIMO nauji mūriniai 
namai, baigiami dirbti, labai pri
einama kaina. Kam gi tamstoms 
pirkti senus namus ir mokėti po 
$16,000 ar $17,000, kad tamstos ga
lite nupirkti naujus namus po 
$13,000, $14,500, apšildomi karštu 
vandeniu. Taipgi turime ir bun- 
galow ant pardavimo. Imam kon
traktus, darau teisingus aprokavi- 
muj/ ir teisingų darbą, šiuo ręika> 
lu kreipkitės pas

JUOZĄ GAUDUTI 
Building Contractor 

6551 S. Francisco Avė. 
1 Tel. Republic 8761

BUNGALOW

V. M. STULPINAS
Parsiduoda 2 flatų, G kambarių 

mūrinis namas, Parkholme-Cicero, 
vandeniu Šildomas, arti elevator, 
rendos geros, už $14,800. Inmokė- 
ti reikia $6,000. Likusius kai ven
dų. Tuoj atsišaukite, savininkas 
važiuoja Lietuvon.

331J Sc Pulsted Street

MAŽESNIS ATROKAVIMAS

Mes sumažinsime bile kokį mėne
sinių mokėjimų kontraktų tokia kai
na kokia Jus busit užganėdintas. Atsi
neškite su savim savo kontraktų. Ofi
sas atdaras vakarais.

BANKERS’ DISCOUNT CO.
10 So. La Salio St., Suite 405 

Franklin 4431

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI , 
Grosernių, Bu- 
černių, Delikate- 
ssen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be
kerotų. Musų

specialumas Geras patar
navimas, žemos kainos.

Sostheims, 1912 S'o State St

Pašaukite Boulevard 0250
Leonas Roofing

& SHEET METAL
Gravel & Ready arba Shingles, 
Gutters & Down Spouts. Praneškit 
mums apie savo stogų trubelius. 813 
W. 35th St., 3750 So. Wallace St.

REIKIA mohlerių lengvam 
darbui į Gray Geležies Faund- 
rę, Chicagoje. Turi būt open 
shop darbininkai. Atsišaukite 
į didįjį ofisą, 2 augšta<

PARSIDUODA Ice Creampąrio- 
ris, cash arba mainais. Turiu greit 
parduoti;, parduosiu pigiai, geras 
bargenas. Tel. Roosevelt 8352.

Už $125 nuplrksite mano 
vertės /4rojikįį pianą, taip 
kaip napjas, roieliai, kabinet 
čius, atsišaukite nedėlioj 
pietų, o kitomis dlenomi? 
katę. > ,,., < i < <,

A ir G STORAGE HOUSE 
HilŲ \V. Madison St.

GERAS. BARGENAS. Parsiduoda 
kendžių ir dpiicattessen krautuvė,* 
pigi renda, 3 pagyvenimų kamba
riai. 2979 Archer Avė.

$600 
geras 
ben- 

j iki 5 po 
s iki 9 va-

UŽ $300 iki $500 nusipirksite sau 
namą Melrose Parke, kitus išmo
kėjimais pigiau kaip renda. Prie 
to dar tie namai yra labai gerai 
pastatyti ir jus galėsite uždirbti 
didelį pelną. Taipgi pasirinkimui 
lotai šioje apieljnkėje, labai pigiai 
greitam pardavimui. r

BLOOMFIELD TUBER & co.
11 S. lyfl Šalie SI., Chicftgo. 

State 1719

PARDAVIMUI ARBA 
MAINYMUI

662 W. Roosevelt Koaid

REIKALINGAS Kontraktorius, ku
ris apsimtų pataisyti mano namą, mū
rinis naman. Kreipkitės į Naujienų 
Skyrių, 3210 S. Halsted St. Box 44.

RAKANDAI
JAUNA pora turi parduoti 5 kam

barių rakandus, vartoti tik kelis mė
nesius, šilkinis mohair setas, bufetas, 
2 miegruimio setai, kaurai, liampos, 
deska, sykiu arba dalimis. 

3103 Montrose Avenue 
2 apart mentus 
Keystone 8407

AUTOMOBILIAI
o

Tel. Lafayette 8324
JOHN VILIMAS 

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

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

CHICAGO, ILL.

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

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

I). Kuraitis ir A. Kasulis, vedėjai

PRANEŠIMAS

OGDEN AUTO WRECKING CO., 
3349 Ogden Avė. Rockvvell 4994
Brangiai mokame už senus netin

kamus karus.

PARDAVIMUI krautuvė žuvies ir 
ii’ delikatesen, biznis gerai išdirb
tas. Turiu parduoti greit, nes sa
vininkas išvažiuoja iš miesto, ren- 
da $50, 3417 W. 63 St. Prospect 
7590.

PARDAVIMUI Beauty Shon ir 
Millenery, išdirbto! geroj vietoj. 
3216 S. Halsted St. Tel. Yards 0403

RESTAURANTAS parsiduoda. Par
davimo priežastis patirsit ant vie
tos. 1338 W. 59 St.

PARDAVIMUI grosernė, saldainių, 
mokyklos daiktų, visokių smulkmenų. 
Kas greit pirks, gaus bargeną, ar 
mainysiu ant automobilio. Kreipki
tės: 3518 Wallace 'Street.

BUČERNĖ ir ‘grosernė ant par
davimo arba mainymo. Kreipkitės 

1211 W. 63 St.

NAUJAS biznio namas, yra di
delis skiepas, 3 krautuvės, 5—5 
kambarių flatai, du ofisai, 2 karų 
garažas, grosernė ir bučernė įskai
toma. Mainysiu į 2 arba 3 flatų 
namą arba buhgalow. Mes taipgi 
turime kitų gerų mainų, pardavi
mui namų ir lotų. Ofisas atdaras 
nedėlioj visą dieną.

FRANCELL’S REAL ESTATE 
5034 Archer Avė. 
Lafayette 7546

PASINAUDOKITE proga. Parsi
duoda bučernė ir grosernė naujoj kolonijoj. Ęardavimo priežastis, savinin
kas apleidžia miestų. *

7118 So. Western Avė.

/PARSIDUODA grosernė ir. delica- 
tėssen krautuvė, maišytų tautų apie
linkėj. Daro gerų cash biznį. Parsi
duoda iš priežasties nesveikatoj.

5708 So. Morgan Street

PARDAVIMUI rakandų taisymo 
biznis, gerai įrengta, geroje vietoje, 
nebrangiai. NAUJIENOS, 1739 South 
Halsted St., Box 740.

AR NUSIBODO fabrike dirbti? 
Jeigu turit keletą šimtų dolerių, tai 
tuojau meskit tą fabriko darbą. 
Geriau dirbk dėl savęs; neturėsi 
bosb ant savo sprando ir nematysi 
blogų metu. Darbas į namus atei
na ir čeverykai visiems reikalingi. 
Kuris biskfį nusimanot apie čeve- 
rvkų taisvmą, lai pasinaudoki!; .aš 
išmokinsiu dykai, nrie to dar du 
bizniai krūvoj. Labai gerą pragyve
nimą galima daryti; ant stritkarių 
linijos, didžiausis lietuvių centras. 
Per 24 metus išdirbta vieta. Ne
praleiskit progos. Atsišaukit

A. J. GRINČEV1CIUS, 
4450 S. Hęrmitage Avė. Chicago, III,

JPARDAVIMUI biznio kampas, 4-4 
kambarių flatai, 1-5 kambarių fla- 
tas, nesvaiginamų gėrimų parloras, 
saldainių ir notion krautuvė, daromas 
geras biznis, lietuvių kolonijoj, savi
ninkas nori visai apleisti biznį, par
duosiu labai pigiai. JOHN SOBO- 
LEW»SKI, 8701 Houston Avė., Phone 
So. Chicago 7778.

J.. Liepos Valgykla parėjo į 
naujo savininko rankas, kur vi
sados bus gaminama - gardus 
valgiai ir mandagus patarnavi
mas.

PARDUODU Hunmobile, touring, 
1922, naujai permulevotas ir viskas 
naujai perdirbta, _ važiuoja gerai, 
parduosiu už- $325, (

K. MISIŪNAS, 
5544 Indiana Avė.

Savininkas yra
KAZIMIERAS E1S1NAS 
3206 So. Halsted Str.\Ptt’MBERlV ATYDAI. Rendon 

virta dėl plumberio šapos, renda 
tiktai $25. 454 1 S. Kedzie Avė. Tel. 
Lafayette 8530.

PARSIDUODA /fatomobiliua! 
Visai mažai vartotas. Savinin
kas mainys ant loto, biznio 
arba namo. C. P. Suromskis <

3352 S. Halsted St.
Boulevard 9641.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, biznis ir geroj 
vietoj; arba mainysiu į auto
mobilių arba lotą. Renda pigi, 
lysas ilgas.

1810 So. Peoria St.

i PARSIDUODA grosernė, labai 
geroj vietoj ir labai pigiai ir yra 
geras bargenas? Atsišaukit greit. 
Pardavimo priežastis — mirtis.

201 E. 61 th St.

PARSIDUODA Pool ruimis, 6 
stalai, bargenas. Priežasti patirsit 
ant vietos. 729 W. 18th St.

PARSIDUODA kriaučių ’šapa. Iš
dirbtas biznis, geroj biznio vietoj. 
J. Baktys, 3249 So. Halsted St.

PARSIDUODA kendžių ir ciga
rų Storas, arti parko, 3 ruimai pa- 
fgyvenimui. Rcndn pigi, ilgas lysas, 
rgi 4 didelės paduŠkos pigiai. Esu 

našlė, aplęidžiu miestą.
Kreipkitės.

2004 F'ovlęr St. 
Brunsvvick 5578

PARSIDUODA baųber shop, 2 
krėslų/ vėliausios mados įtaisymai. 
Geroj vietoj. Renda pigi. 4440 So. 
\Vestern Avė.
T-------------------—' .. ........ ■- 11 'T—

TURIU sukelti pinigų, parduosiu 
grojiklį pianą, vartotas tiktai bis- 
kj, $100, prie to roieliai ir benčius 

Kreipkitės.
6512 So. Ilv'sted St. 

Ist Floor
M r. Kai u vaitis

2 AUGSTŲ mūrinis namas, 5319 
S. Francisco Avė. tuojaus galima 
jame gyventi, 4—4 kambarių, 2 di
deli miegruimiai kiekviename fla- 
tc. indams vietą, apron sinku, di
delis -alsiams sandėlis, arŽuolo 
trimingas, gražiai dekoruotas, ne
toli mokyklų, bažnyčių ir traną- 
portaciios. Pinigais arba išmokėji
mais.

7115—7119 S. Fairfield Avė.
NAUJAS 6 kambarių mūrinis 

bungalow, bus užbaigtas gegužio 
1 dien- su visais vėliausiais įren
gimais, V2 bloko nuo' karų linijos, 
vienas blokas nuo parko, lengvais 
Išmokėjimais. Namai atidari dėl 
apžiūrėjimo subatoj ir nedėlioj po 
pietų.

F. G. MAURER
Savininkas ir. statytojas 

Phone Beverly (1395

PARDAVIMUI hekernė, priežas
tis — noriu pasilsėti. South Sidę 
Baking Co., 4743 S. Wood St.

NAMAI-2EME
TOWN OF LAKE

AUKSINES kasyklos dėl aptieko- 
riaus, miestelis 3,000 gyventojų, vi
sai nėra aptiekos, 37 mylios nuo Chi
cagos.

Atsišaukit tuojau. 
DAN LUKŠA 

514 Moen Avenue 
Rockdalc, 111.

. PARSIDUODA čeverykų taisy
mo šapa; yra visos mašinos. Par
duosiu pigiai. 5610 So. Robey St.

BARGENAS: 2 migštų mūrinis 
biznio kampas, lotas 50V125, 2 
krautuvės, saliunas ir baroemė, 4 
fintai, 2 po 6 ir 2 po 4 kambarius, 
elektra, vana, arŽuolo trimingai, 
karštu vandeniu šildoma, augštas 
skiepas, saliuno fikčeriai, biznis 
senas, geroj vietoj, kaina $33,000 
išmokėjimais, cash $10,000.

URBAN IR BAUMRUK
1653 W. 51 St.

JEI NENORI nuityti blogo meto, 
pirk 160 akerių fartną, su gyvuliais, 
trobomis ir visais kitokiais įtaisy
mais, katrie tik reikalingi ant far- 
mos. Randasi Michigan valstijoje 
ant ežero kranto, uŽsivadina Big 
Haas Lake. Perkant reikia įmokėti 
$1500. Savininkas mainys ant na
mo, biznio, priims lotus už pirmą 
įmokėjimą. Platesnių žinių kreip
kitės

C. P. SUROMSK1S & CO. 
3352 S. Halsted St. j, 

Boulevard 9641

KAS TURI mainyti namus dides
nius ant mažesnių, arba mažesnius 
ant didesnių arba kitą kokį biznį, 
nedaro skirtumo kokioj apielinkėj.

Atsišaukite
ite Stanley Taluc 

aląyette 2321 j
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NAMAI-ZEMENAMAI-ZEME NAMAI-ZEME NAMAI-ZEMENAMAI-ZEME
NAMAI NAMAIBargenas Brighton Parka

LAUKIA

PARDAVIMUI PARDAVIMUI

MORTGECIAI-PASKOLOS

Savininkas Statytojas

Negirdėti Mainai
HENRY MISKELLY

1001 West 22 St

MOKYKLOS

PIRKIT DEL PELNO

LIETUVIAI VYRAI

Bargenai!

PARDAVIMUI 13 APT. CICEROJ

TIKRAS PIRK1N

cijų

BRIGHTON PARK

DIDŽIAUSIAS BARGENAS

NEGIRDĖTAS BARGENAS STEBĖTINAS BARGENAS

SAVININKAS

j rytus nuo Halsted St

elevatorio 
krautuvių

4 ir 5 
su visais

J. STANKŲ ir S. MICKEVIČE 
901 W. 83 St. Yards 4669

DIDŽIAUSI BARGENAI 
MT. GREENWOOD

nupirksi 
Kaina

duokit pasittlymą.
5333 Emeraid Avėnue 

Netoli Halsted St.

RENDOS YRA GEROS — 
TAKSAI YRA PIGUS 

čia yra daug mokyklų ir baž 
nyčių.

ĮSIGYKIT SAU 
NUOSAVA 

NAMĄ

Illinois Plumbing Works 
514 N. La Šalie St.

Moderniškas 2 augštų mūrinis namas, 5 ir 5 kambarių 
bungalow stogas 
uždaryti porčiai
— ir kiti geri parankumai

Tik Vien Bargenai 
Parduodami

namas, 4 trimlnHai.

arba bite kokio biznio.
C. P. SUROMSKIS & CO 

3352 S. Halsted St.
Boulevard 9641

2 augštų medinis namas, 5 ir 
6 kambarių flatai, 2 karų ga
ražas, bargenas, tiktai $4200.

JOS brykczynskl 
5129 So. Ashland Avė.

PARDAVIMUI pigiai 2 
tai, ant Archer Avė., pusė 
ko nuo Crawford Avė.

3210 S. Halsted St.
Box No. 45

namų, 
verti ma- 

lengvais išmo- 
kreipkitės pas

sun parlor — plieno konstrukcija — 
karštu vandeniu ir pečiumi šildomas

FLATŲ namas mainosi 
arba kokio storo.

PARSIDUODA namas, du aukštai 
6y6, ir dviejų karų garažas. Ban
dos $52 i mėnesį. Turiu parenda- 
voti -”eit.

Agentų nereikia
6234 S. Maplewood Avė.

Tel. Republic 3394

nupirksi
2 storai, 

$250. Prie 
2 strylka-

Amerikos Lieluviy Mokykla
3106 So. Halsted St.

TURIU parduoti labai pigiai 7 
ir 8 kambarių‘2 flatų namą, $4000 
cash, kitus lengvais išmokėjimais, 
kaina $16500, pamatykit savininkų 

Kreipkitės.
1741 W. Garfield Boulevard

2‘ AUGŠTŲ mūrinis namas, 6—6 
kambarių, garu šildomas, 3 karų 
garažas, lotas 50yl25, prie biznia
vęs gatvės, kaina $12,500.

2850 FLETCHER ST. 
Juniper 8000.

5740 SO. WENTWORTH AVĖ. 
2 flatų medinis namas, pirmas štoras 
4 kamabriai, 2 po 4 kambarius. Ren- 
dos $90.00. Cach $7,000.

Savininkas,
4044 So. Mcmtgomery Avė.

G ii* G kambarių mūrinis namas 
ir lotus šaįe*, viskas pagal vėliau
sios mados. Kaina $12500.

2 FLATŲ NAMAS UŽ $13,700
TIKTAI $3500 eash nuplrk.site Si

tų 5—5 kambarių didelį namų. Ce
mentinis skiepas, karštu Vandeniu 
šildomas, aržuoio trimingai, bufe
tas, knygynas, atneša gerų pelnų, 
mainysiu į piažesnį namą, lengvais 
išmokėjimais.

J A CK BAEEO 
4500 So. Albany Avė.
Phone Lafayette 7479

Lengvais išmokėjimais Lengvais išmokėjimais

kambarių medinis namas, 
parankumais. Kaina $4900

PARDUOSIU arba mainysiu savo 
dviejų flatų mūrinį namą prie pat 
vienuolyno. Mainysiu ant praperčių 
Roselande arba West Sidėje.

2359 So. I.eavitt Street 
Tel. Roosevelt 3398

ALLIANCE REALTY CO.
4345* S. Troy St., netoli Archer 

Lafayette 7652

ir 6 kambarių mūrinis namas 
visais įtaisymais $11500.

KAS TURIT didelį lotą kam
pinį arba du South Side tarpe 
59 ir 67 ir tarpe Westem ir 
Central park, ant kurio mainy
ti j automobilį; kas nori gero 
karo 8 cilinderių, naujas karas 
Auburn special 'mados pirmas 
taras toks tėra Chicagoje arba 
kas turi bizniavą lotą, kampinį, 
bet turi būti toje apygardoje. 
Atsiliepkit vakarais nuo 5 lig 
7, 4552 S. Francisco Avė.

A. Lipski r

8 FLATŲ numos, 6 fintai po 4 
kambarius, 2 flatai po G kamba
rius. 2 mašinų garažas, 66 St. ir 
Manlcwood Avė, Kaina $58,000.

UŽ $3000 {mokėjimo 
naują modernišką namą 
sąžininga.

7 karų garažas, kainu Ubai pigi, 
puikiausi lietuvių apielinkė Chiea- 
gojo. 6807 S, Claremont Avė,

Yra 
chanikų ir šoferių 
rengę pradėti. Pagal 
sistemą ir asmenišką 
jųsų išmoksite į kelias savaites, 
atlikti didelius darbus. E-.*-, 
jus mokinsitės 
dąr geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 West Madison St.

MŪRINIS namhs, aplfhk visur 
šviesa, parloras, valgymui kamba
rys, vana,' 2 m iegruliniai ant pir
mo aukšto, 5 mjegrubniai ant ant
ro aukšto, 8 pėdų augščio ir van
duo, i ‘ 
toiletas. 
jas, viškai Su

204 AKRAI mieste, 130 akrų iš
dirbtos. 30 akrų ganyk kis, 44 ak
iui miško. 11 kambarių namas, ge
ra barnė, vištininkas ir kiti budin- 
kai.'llt karvių, 4 arkliai, 2 buliai, 
250 vištų, famių mašinerija. Rašyk

PAUL LYNCH 
CARNEY, MICH.

PIRKITE 2 FLATŲ NAMĄ 
' CICEROJ

Viename finte gyvenkit, o kitų 
ešrendavokit.

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

PARSIDUODA 10 flatų apartmen- 
tinis namas, naujas, viskas pagal 
nauios mados 
į mainus 
ant lotų.

5 ruimų Cottage į 
kaina $4500 blokas nuo Kedzie 
Avė. ir 111 St. Tai yra barge- 
nas. A. BEDAUKIS 

4454 So. Westem Avė.
Tel. Lafayette 4089

VYRAI, BARBERYSTĖ 
APSIMOKA

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

Internationa] Barber College,
072 and 651 W. Madison St., 

CHICAGO. 1LL.

sun parlorai, miegojimui 
porčiai — aržuoio trimingas visur — plieno konstrukci- 
ja — karštu vandeniu šildomas, 2 atskiri boileriai — aug- 
štas skiepas — cementinės grindys — vaisiams sklepukas.

PARDUODU ar mainau ant na 
mo 2 flatu 5 lotus; labai yra iš 
skaldyti. Jeigu bus reikalinga pri 
dėsi” cash. 2554 S. Halsted St.

TEIKIAM GREIT PASKOLAS 
$1,000 ir daugiau, 2*2 nuošimčio 

mj komiso.
Lincoln Loan Association 
1931 Milwaukee Avenue 

Netoli Western Avė.

taipgi galima imti 
ant mažesnio namo arba

PARDAVIMUI arba Išrendavimui 
Easirinklmui 5 kambarių murinės 

ungalow, 5245 S. Sawyer Avė. 
Kaina $7950, įmokėti $1000, rendų 
$60 į mėnesį.

JOHN L. SHEBIDAN & CO. 
5312 S. Kedzie Avė.

Prospect 3630

PARDAVIMUI medinis namas 
(cottage) 4 kambarių. Yra elektra, 
gasas ir vanduo; aukštas beizmen- 
tas, turiu parduoti greit ir pigiai. 
Atsišaukit pas savininką.

6451 S. Kostner Avė.

6 ir 6 kambarių mūrinis na
mas. NAUJA kaina .... $17,000

PARSIDUODA lotas 30X125 
tarpe 69 ir 70 St., ant Maplc- 
wood Avė.

Savininkas
4053 So. Riclunond St.

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

NAUJA 4 kambarių mūrinė bun
galovv, karštu vandeniu šildoma, 
30 pėdų lotas, kaina $7,000, išmo
kėjimais. Atdaros dėl apžiūrėjimo 
dienos laike ir nedėlioj. Savininkas 
ant pareikalavimo.

7201 So. Rockwell St.

Už $8000 {mokėjimo 
kampinį bizniavą namą;
5 flatai, rendos j mėn. 
pat bažnyčios, banko ir 
rių linijų. Kaina valug sutarties 
žema.

ANTRI MORGIČIAI
Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičiua 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
8804 South Kedzae Ava, 

Lafayette 6788

MES PASTATYSIM jums ant jū
sų loto bungalow, 2 flatų arba 3 
flatų be {mokėjimo. Atsišaukite ar
ba rašykite dėl kainų, planų ir nu
rodymų.

Zejnon Construction Company
11 S. 14i Saite, Rm. 533.

Central 8157.

,2 FLA’l Ų mūrinis namas, naujas, 
po 6 didelius kambarius, 2514 W. 
5* Boulevard, lotas 37%, namas 28 
pėdų platumo, bungalow stogas, 
plieno konstrukcija, stikliniai pof- 
čiai, octagon sun parlor, ugnavie- 
tės, knygynai, virtuvės kabinot, lie
taus lašų vanos, viskas moderniš
ka, l’A bloko iki busų linijos ir 
gatvekariu, tinkiuntt vieta dėl gy1 
(lytojo, 2 karų mūrinis garažas, 
kaina $21,500.

SAVININKAS a. 
2514 W. 55 Blvd.

1 FL.

PARSIDUODA ) improved lotas 
Jeffws0n Parke. Greitam pardavi
mui. 2450 W. 45 PI. Tel. Lafayette 
9636.

2 FLATŲ namas mainosi ant' bu 
černės.

PUBLI6KAS GARAŽAS
Beveik užbaigtas, pardavimui arba 

išrendavojimui, 2226-30 So. Leavitt 
St., savininkas A. Kam, 1123 So. 
Kedzie Avė., Tel. Kedzie 2101. .

50 PĖDŲ lotas, netoli karų lini
jos, geroje apielinkėje, už cash 
parduosiu tiktai už $1500.

DIDELIS kampainis bizniavęs 
namas mainosi ant mažesnio arba 
mažos fermos netoli čikogos.

PARSIDUODA akeris žemės ir na 
ma,s su bizniu, gąsdino stotis ii 
i erėm s. Randasi priešais Tautiški 
kapinių, kas norėš galės pirkti L . ... 
nišius. Pardavimo priezantis — va 
žiuojame į kitą miestą.

Telefonas Willow Springs 47

GERAS lotas, sekamas nuo kam
po, -30x125, augančioj apielinkėj, 
gera proga, nes kainos kyla, $260 
įmokėti ir po $15 i rnėnešj, turiu 
parduoti, važiuoju į seną tėvynę.

NAUJIENOS,
1739 S. Halsted St. Box 746

PARDAVIMUI Roąd House, pui 
kioj apielinkėj. Kreipkitės tuojaus 
1139 So. Harletn Avė. Stickney 
III., arti černansko daržo.

PARSIDUODA improved lotus 
ant 53-čios gatvės ir Sacramento 
Avė., trečias <mo kampo. Pigiai. 
Nekrošius, 44'M» So. Ilermitage

KAINA $7850 — CASH $750
GRAŽUS mūrinis bungalovv, 6 

dideli kambariai, viškai, Cementi
nis skiepas, vėliausios mados plum- 
binyas. furnas Šildoma*}, geroje 
apielinkėje, išmokėjimais po $60 j 
mėnesį.

DEL DIDELĖS ŠEIMYNOS
9 KAMBARIŲ cottage,' gėrojė vie

toje ant 37 Pi. netoli karų, geras 
pirkinys tik $2600, įmokėti $1000, 
ir po $30 į mėnč^į.

Atsišaukit subatoj ir nedėlioj vi
są dienų.

Tel. Hėmlflfck 4555
S. J. PASZKEWICZ

SUSTOK, PERSKAITYK 
PAGALVOK

karštu 
ma- 
ma-

PIRKITE tiesiog nuo savininko 
5 ir 5 kambarių muro natnas, karš
tu vandeniu šildomas, iee box, 
shower bath. gaso pečiai, stikliniai 
porčiai; parduodu už $1000 pigiau 
negu man kaštavo arba mainysiu 
ant namo vieno floro. Cash visai 
mažai, o paskui ant lengvų išmo
kėjimų. Savininką galima matyti 
subatoj nuo pietų ir nedėlioj visą 
diena. Kasperas Poška, 5206 So. 
Peoria St. Tel. Boulevard 6670,

5628 — 5630 — 5634 — 5636 So. Whipple St 
Taipgi Gražiame Brighton Parke

TURIU parduoti tuojau gražų 5 
kambarių bungalow, labai graži 
vieta, stikliniai porčiai. Atsišaukite 
2448 Berteau Avą. Keystone 10440.

PARSIDUODA dvieju pagyveni
mų mūrinis narnas, naujos mados 
įtaisymai. Netoli parkų Jr bulva
rų. Parsiduoda pigiai. 5526 South 
l-'alrfield Avė. 2 lubos.

Patsiduada du nauji mūriniai na
mai po 5-5 kambarius, sun parlor ir 
vėliausios mados įtaisymai. Graši 
vieta, netoli Lietuvių Bažnyčios, 
Brighton Park. Parduosiu labai pi
giai, įmokėti tik $3,000.

Greit atsišaukit pas
JUOZAS VILIMAS

4405 So. Fairfield Avė.

5 ir 5 kambariu murinias, na
mas. NAUJA kaina .... $15,000

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

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

P. S.: IŠduoųdame paliudijimus 
ir diplomus.

Special 2 flatų medinis na* 
mafl, po 4 kambarius, kaina 
$4.500.

NAUJAS 2 flatif mūrinis. 
2—4 kambarių flatai, garažas 
2 karų, kaina $8.500.

6. KAMBARIŲ cottage, karš
tu vandeniu šildoma, parduosiu 
už $5,500. ‘

2 FLATŲ naujas mūrinis na» 
mas po 6 kambarius, karštu 
vandeniu šildomas, 1 floras, 3 
karų garažas, parduosiu už 
$13,950.

DIDEJ4S pirkinys, 2 flatų 
po kambarius medinis na-

I mas, kaina $5,000.
DIDŽIAUSIO BARGENAS

4 LOTAI Ir 4 kambarių cot
tage, 1 karvt, 30 vištų, •/: blo
ko* iki Archer Avė. Parduosiu 
už $3,950.

Kas nori pirkti bungaknv 
mes turime dabar, naujai pa- 
statypt; po 5 kambarius, boile
riu šildomas, parduodam po 
$7,900.

Mes perkam, parduodam, 
mainom visokius biznius; mai
nom namus ant biznių, biznius 
ant namų 
nį parduot arba išmainyt na
mų, prašome atsišaukti musų 
adresu.

150 Dirbtuvių randasi Ciceroj 
{skaitant VVESTERN ELEC 
TR1C DIRBTUVĘ.

5 ir 5 kambarių medinis namas, 
elektriką, vanos ir visi paranku
mai. Kaina $7400.

APLEIDŽIU miestą. Turiu parduo
ti savo puikų lotą geroje lietuvių ko
lonijoje, parduosiu pigiai su biskiv 
įmokėjimo, kitus po $10 į mėnesį 
Naujienos, 1739 So. Halsted Street. 
Box 742.

VISI NAMAI MODERNIŠKI, 
karštu vandeniu šildomi, sun 
parlorai, miegojimui porčiai, ar- 
žuolo trimingai ir grindys, bufe
tai, ugniavietės su knygynu su
jungtos, tile vanos su lietaus la
šais, cementuotos gatvės, netoli 
elevatorio stoties ir gatvekariu.

UZ $10119 įaiokėjiaio nupirksi 
bizniavą namą. Kaina $6000.

PRIVERSTAS paicuoti puikų rezi
dencijos lotą, netoli elevatorio, mo
kyklų ir bažnyčios, graži apielinkė, 
tik bungalow ir 2 flatiniai namai sta
tomi, pigi kaina, $250 cash. Naujie
nos, 1789 So. Halsted St., Box 741.

PARDAVIMUI namas 3 flatų ir 
krautuvė, 1121 W. 59 St., įplaukų 
8U5 į mėnesį, kainą $82511. iMmo- 
ktylmal.'i.

SAVININKAS 
1121 W. &) St.

Ant 1 mugšlo iš užpakalio

6947 So. Maplewood Avė.
Naujas 6 kambarių mūrinis bun 

Kalow, karštu vandeniu šildomas, sa 
vininkas ant vietos.

ANT BR1DGEPORTO
ANT Halsted St. mūrinis namas, 

štoras ir 3 pagyveniniai. Kaina 
$8500. įmokėti tiktai $3000.

KAMPAS mūrinis namas, ant 
dv*-’-’ lot . 2 storai ir 11 pagyve-

IŠS1MAINO 3 flatų namas po 4 
kambarius, su 2 karų garažu, na
mo kaina $8,500, mainysiu ant di
desnio namo, loto, bučernės, rės- 
tauranto tirba priimsiu antrus mor- 
giČius už pilną kainą; namas ran
dasi Brighton Parke

IŠSIMAINO kampinis, bizniavęs 
namas; mainysiu ant 2 flatų namo 
po 4 kambarius, namas turį būt 
mūrinis. Namas randasi Brighton 
Parke.

IŠSIMAINO 6 kambarių bungalovv 
firie vienuolyno, parankumai vė- 
iaufiios mados, mainysiu ant 2-jų 

flatų namo.
IŠSIMAINO naujas kampinis biz

niavęs namas, štoras ir trys fla
tai; mainysiu ant mažesnio namo, 
nepaisau apylinkės, arba farmos.

IŠSIMAINO 4 flatų muro namas 
E o 5 ir 4 kambarius, namo paran- 

umai vėliausios mados; mainysiu 
ant 2 flatų namo arba bungalow, 
nepaisant apylinkės, bučemės, dry 
goods štoro, arba ant nedidellos 
farmos, netoli nuo Cbicagos.

IŠSIMAINO gesolino stotis, tarp 

iu ant namo, nepaisant prtežastis pardavimo — ", i norite pirkt, par- 
bą ų^ainyt namuJj fąrmas, 
tiiniusi ‘kretpMtės pas ma- 

ląl ir teisingą pat«4Ž-

PARDUOSIU savo prie elevatorio 
biznio lotą, apiehnkė apgyventa, 2 ir 
3 apartmentiniais namais, reikia, tik 
$700, jei žinote vertę žemės prie ele
vatorio, rašykit į

NAUJIENAS
1739 So. Halsted Street 

Box 745

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

atsišaukit vakarais arba ra-

PARSIDUODA bizniavai namas, 
2aukštų, apačioj restauranui virta 
ir 5 kambariai viršuj.

Tel. Lafayette 4667.

parloras, vai 
vana,' <r ■'* „ _ 

aukšto, 5 injegmhniai ant ant- 
i- 

skiepe yra virtuvė, laundrė, 
medžio darbas kaip nau- 

i grtndihds, furnas Šil
domas, jardas ir 4 kambarių cottage 
užpakaly. Išmokėtas, parduodu iŠ 
priežasties mirties tėvų. Pažiūrėki
te ir duokit pasiUlymą.

VISI šie bargenai randasi Cice
roj, gražioj apylinkė’. Reikale 
kreipkitės:

L. SHVEGZDA
4917 W. 14th St., Cicero, III.' 

Phone Cicero 3734 \ (

IŠSIMAINO 5 kambarių naujas 
čio, kaina buvo $15000; savininkas bungalovv ant grosernės arba bu- 
iškefiauja ir nužemino kainą dėl čerr.ės, 5625 S. California Avė. 
greito pardavimo, tiktai $11,500.

Mes turime dideli skaitlių namų 
visose dalyse U.hicagos. Kreipkitės 
pas mus ir gausite teisingą patar
navimą.

Chas. J. Bagdziunas & Co.

TURIU parduoti savo puikų rezi
dencijos lotą, proga dėl didelio pel
no, cash $275. Naujienos, 1739 South 
Halsted St., Box 743.

PARDUOSIU pigiai iš priežasties 
ligos savo didelį lotą, geriausioje vie
toje Westchester, netoli 
mokyklų ir bažnyčių ir 
tiktai uiski įmokėti.

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted 

Box 744

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

College
2407. W. Madison, Chicago, III.

• Phone Seelev 1643 
M. E. HUTF1LZ, Manager

MAINAI
GERAS štoras, senai išdirbta vie 

ta, savininkas maino į namą.
5 FLATŲ namas mainosi aę 

lotu arba automobiliaus; visai pi 
gini.

PARDUOSIU su nuostoliu nau
jos mados ,9 kambarių namą, tin
kamas dėl ^ didelės šeimynos, arba 
galima perdirbti į du pagyvenimu, 
dideli porčiai miegojimui, karštu 
vandeniu šildomas, garažas, savi
ninkas 8630 Abcrdeen, Stewart 
9885.

NAUJA 5 kambarių mūrinė bun
galovv, karštu vandenių šjkjoma, 30 
pėdų lotas, viskas moderniška ir 
pilnai užbaigta, kaina $8,(M)0, iš
mokėjimais.

7110 So. Maplevvobd Avė.

Ar Jums Reikia Antrų 
Morgičių?

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

735 Roosevelt Rd.

kelių bulvarų, daromas geras biz 
nLs. mainysiu a apylinkes: y ‘ ‘ 
2 bizniai. Kas 
duot ari 
lotus, bi 
ne; gadšit greit. 
navimą. Kreipkitės pas

F. G. Lucas & Co.
4168 ARCHER AVĘ.

'4įįH>ne LafayMtč 5107

5 KAMBARIŲ naujas mūrinis 
bungalovv, aržuoio trimingas, apšil
domas, {eroje vietoje, cash reikia

““r.. $7700
2 AUGŠTŲ mūrinis namas, 2—5 

kambarių fialai, 30 pėdų lotas, 1 
augštas apšildomas. ClIGAfi 
Specialis bargenas .. I I vUU

2 AUGŠTŲ naujas medinis na
mas su skiepu, modemiškas, 2—4 
kambarių flatai, netoli Archer Avė. 
Bargenas $8300

Mes turime didelį pasirinkimą 
biznio namų ir mainymui visokių 
rūšių namų bile kur.

B. R. PIETKIEWICZ & CO
2612 W. 47th

FARMA ant pardavimo 80 
akru, su gyvuliais, triobomis 
ir mašinom; kaina $5,000, tu
ri įnešti $3,500. Randasi Mina- 
mone County. Parsiduoda la- 

^>ai pigiai. Pardavimo priežas
tis — senatvė. I)eleU platesnių] 
informacijų kreipkitės sekan-i 
čiu antrašu:

Ko m aki Franszkewicz 
1215 So. Court St. 
ROCKFORD, ILL.

8 FLATAI Ir 2 štorni. 6 flatni 
oo 3 kambariu*, 12 fintai O o .*> karu- 
barius, kaina 960,000; ant abiejų 
narni’ yra po $25,000 pirmo mor- 
gičio, 67 SI. ir Westcrn Avė.

J. \VIL1CHKO
6634 So. Maplevvood Avė.

PARDAVIMUI 2 aukštų 
kambarius mūrinis namas, 
vandeniu šildoma, vėliausios 
dos įrengimai, garažas dviem 
šinoin.

6741 So. Campbell Avė.
1 lubos h

A. O. ZAHRADNIK, 
2120 So. 51st Avė., 

Cicero, UI.
Telephone Cicero 2360 W X

10 KAMBARIŲ namas, lo
to, gera vieta dėl rooming house, 
galima nueiti pėsčiam iki didelių 
dirbtuvių.

SAVININKAS
7210 S. Marshfield Avė.

PIRKITE NAMĄ DABAR, KUR 
GALIMA UŽDIRBTI DIDELIUS 

PELNUS

PASTABA
TURIME didelį skaitlių 

kurie yra tikri bargenai 
tyli ir pirkimo, st 
kėjimais. Visados 
mus, gausite greitą ir teisingą pa 
tarnavimą.

S. T. Dargužis
652 VV. 18thsSt.
Tel. Canal 5947

NAUJAS moderniškas mūrinis 2 
flatų, ♦»—(» kambarių, kieto medžio 
trimingas, garu .šildomas, ice box, 
prosinimo lenta, 2 karu garažas, 
gera transportucHa, pigiai, $3500 
cash, kaina $15,000, savininkas 1 fl.

6110 S. Sacramento Avė.
» Prospect 10.388

6 PAGYVENIMŲ namas, randasi 
netoli Šv,‘ Jurgio bažnyčios. Par- 

. A H.oocoo.M, |. . - .......  .. siduoda labai pigiai. Perkant rei-kambarių pusantro augšto medin; > ainių. Rendos apmokės namą, įmo?ki jmokwj w kHus kfti rend 
nam, ant cementinio pamato ant kMi tiktai Priimaime lotfl Sllviįink.ls lnajny, Hnt farmos, lo-
Elston, netoli Dtversey, gera trans-’arba mažą namą. -
portacija, atsilankykit ir painaty-Į KAMPAS mūrinis namas, 2 štorai 
kit patys, atsišaukite, 2850 Fletchert ir keturi pagyvenimai. Kaina 
St. arba teiefonuoktt Juniper 8000. $L5.000, įmokėti $5000.

■■t.. ------------ —------------------------- — | MŪRINIS namas, 3 pagyvenimai
po 6 ir 7 kambarius, mūrinis ga
ražas dėl 4 karų, lotas 10 pėdų plo-

TURfiDAMI pardavifnui arba 
mainymui namą, farmą ar biz
nį, k^ėipkitės pas mus ypatiš- 
kai/ar telefonu.

3uįerksime greitą ir gerą pa
tarnavimą.

moderniški jrengimai. Randasi prie 
Marųuelto parko ir Western kuri). 
Kaina tik $10,850. Su (mokėjimu 
susitarsime.

2 FLATŲ muro namas, Ii ir 6 
kambarių, aržuoio ištrimuotas, 
karštu vandeniu -apšildomas, 2 ka
rų muro garažas. Randasi prie bul
varo parko ir karų lainės. Savi
ninkas delei nelaimės priverstas 
parduoti tik už $13,750, įmokėti 
$5000.

NAUJAS biznio namas ant 59-to 
St. ir Wrstern Avė. Didelis štoras 
ir kambariai užpakalyje, 6 kamb. 
viršuj, karštu vandeniu apšildomas, 
2 karų garažas, cementuota deja 
ir kiti parankumai. Kaina tik 
$17,500.

LAIMP. tam, kas apžiūrės šį na
mą. Biznio namas, didelis štoras, 
ir 3 fialai, (lukštas beizmentas, ar- 
žuolo baigtas, vantos, elektra ir ki
li imrankmųai. Randasi prie karų 
krosingo, diik'lio teatro ir banko. 
Vertas nakties laike $20,000. Savi
ninkas nežinodamas tikros kainos 
parduoda už $15,300, įmokėti lik 
$6000.

DeJ platesnių informacijų kreip
kitės pts

K. J. MACKE and Co.
(Machiukas)

2436 W. 591h St. 
Tel. Prospect 3110

P. S. Ofisas ncdėliomis ir vaka
rais adaras.

MATYKITE DABAR
$500 {mokėjimo nupirksi 

nuimi. Kuinu MDOII,

garažas
j, 5 lotai kam- 
>, nupirksit už 

arti Kedzie lotų, namų mai- 
niui, su mažais 

t:30 vai.,

5 RŪMŲ medinė cottage, 2Inkarų 
garažas, lotas 30x125 ir lotas už 
pakulyje 30x125, kaina $3500, įmo
kėti $300, pu $30 į mėnesį. Storas 
Ir 4 ruimai. Yra gasas, elektra, 111 
St. arti karų, $7000.

NAUJA 5 ruimų cottage, moder
niška, furnasu Šildoma,} miegami 
porčiai, tirti 115 St. Kaina $6500, 
$2000 įmokėti; $75 į mėnesį.
■ NAUJA 4 ruimų cottage, moder
niška, $500 įmokėti, likusius $35 į 
mėnesį. [

5 RUIMŲ cottage, 2 metų sena- 
nio, modemiška $5500 įmokėti 
$700 į mėnesį $60 su nuošimčiu.

6 RUIMŲ cottage, fumas? gara
žas. 1 ruimas attic $5300, įmokėti 
$1000, kas menesį po $50 su nuo- 
Šimčiuv

5 RUIMŲ nauja cottage $5750, 
įmokėti $1000, $40 kas mėnesį su 
nuošimčiais.

NAUJAS namas, 4 ruimai ir soft 
drink parlor, labai pigi kaina, ge
roj vietoi 1 akras žemės. 7 ruimų 
cottavc. 2 mašinų garažas, kaina 
$4750, įmokėti $1000, 
pas, vertės $12,000, 
pusė kainos, 111 St Avė. Turiu akrų nymui ir pprda 
įinpkčjimais. Subatomis 
nedaliomis $ iki 2:30.

\viLUAM J. MAUGE 
30113 W. lllth St. 

Tel. Mt. Greenwood 195

PARSIDUODA bamas, 2 flatų po 
6 kambarius u* murinta garažas dėl 
2 automobilių, su lotu ir pusė; vie
nų metų senumo. I^bai graži v e- 
ta prie 59 ir Kedzie Avė. Labai 
gražiais medukais apsodintas. Auk- 
Ščiausis pasiūlymas paims; parda
vimo priežastį dažinosit kaip atsi
kreipsi!. To namo adresas S. Wit- 
kauskas, 5828 S. \Vhipple St. Savi
ninkas gyvena

6624 S. Sacramento Avė.
Republic 9578

SIUOMI PROGOS JŪSŲ

2 FLATŲ naujas muro 
ir 4 kambarių, aržuoio išlaukines- IcduunCs, 
moderniški jrentfim

NAMAI-ZEME

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxzxx

ANGLŲ KALBA
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gy venančiarh šioje šalyje. 
Kurie kalba gerai angliškai visur 
turi pasisekimą ir pirmybę. Ang
lų kalimos, aritmetikos, knygvedy- 
stės, pilietybės ir daug kitų daly
kų gali lengvai ir greitai išmok
ti pagal naują būdą mokinimo Le- 
veskio Mokykloje klesose ir per 
laiškus (correspondence). Plates
nių paaiškinimų klausk (Asmeniš
kai arba laišku. / •

LEVESKIS’ SCHOOL
Preparatory and Commercial 

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

Instrukcijos
svarbu dėl automobilių me- 

Ateikite pasi- 
I musų naują 

prižiurėįiifią 
ivaites, kaip

Darbas ko) 
kaip užbaigsite, tai


