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Fašistų teroras 
Italijoje

Bolševikai nužudę 15 
carininkų

Anglijai gresia visuotinas 
angliakasių streikas

Italijos fašistu valdžios 
teroras opozicijai

Sumušimas opozicijos vado 
Amendolos; aštri cenzūra 
neleidžia nieko laikraščiams 
skelbti.

tuojau buvo apie tą i pranešta 
vietos fašistų centrui, ir ilgai 
netrukus, didelė fašistų gauja 
puolė viešbutį bombarduoti. Po 
ilgo \ bombardavimo fašistai 
įsilaužę į vidų ėmė jo 
ieškoti, viską daužydami if 
laužydami, bet Amendolai pa
vyko slapta pabėgti automobi
liu.

Per penkias valandas fašistai 
bombardavo viešbutį, tečiau’ 
valdžios milicija, kuri yra visa • 
fašistų teroristų rankose, nedrį-| ' 
so jų vyti šalin. Taipjau, kai 
fašistai automobiliais ėmė vy
tis Amendolą, policija nesisten-' 
kė jų sulaikyti. Pagaliau pen ! 
kiolikai fašistų pavyko pasivy
ti Amendolos automobilis. Jie

CH1ASSO, Šveicarijos (sie
noj, cenzūrai išvengti, liepos 
23. [Cbicagos Tribūne kab- 
legrama . — Fašistų valdžia 
stvėrėsi aštriausių represijų 
visoj Italijoj, norėdama tuo 
bildu užbėgti už akių dideliems 
krašte neramumams, pana
šiems, koki pernai įvyko po 
nužudymo parlamento atstovo
socialisto Giacomo MalteottiJ sulaikė šoferį ir puolė Amendo- 
kai po visą kraštą pasklido ži- 1Q- 
nia apie fašistų teroro organi-| 
zacijcs pasikėsymą 
parlamento atstovą 
Amendolą, 
zicijos partijų,n kovojančių už 
atsteigimą Į 
jos, laisvės ir teisybės.
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Ekspliozija Reliable baržos su 90 tūkstančių galonų aliejaus Chicagos upėj, ties C.lay g; Ive, p: ::ilą sekmcdienj. 
Aliejuj paplūdus, Chicagos upė buvo virius milžiniško gaisro regykla. Liepsnos kilo aukštin 50(1 pėdų, ir kurį laiką 
buvo baimės, kad nepadegtų miesto.

Jie spardė, mušė, kapojo ir 
nužudyti daužė savo auką, tol,, kol jiems 
Giovanni pasirodė, kad jisai jau nebegy- 

vadą* penkių opo- vas«
5 Vėliau atvyko Amendolbs 

Italijoj demokrate sekretorius, kurs buvo viešbuty 
pasilikęs. Atstovas Amendolą

11,250,000 angliakasiu 15 žmonių užmušta, šim-l Privačios aliejaus kom 
panijos prieš valstijąpasiruošę streikui

Anglijos kasyklų darbininkų ek- 
zekutyvas paskelbė 
liepos 31 dieną

streikų

l’iimas Mussolinio diktatorv- bllvo nugabentas į ligoninę, kur
* 1 • ■ - 1 Y 1 • * •

bės žygis buvo nugniaužti apie 
tą Įvyki žinias visuose laikraš
čiuose^ išskiriant tik fašistų 
organus. Buvo išleistas įsaky
mas vartoti tik oficialius pra
nešimus, Lt t kariu redaktoriai 
buvo įspėti, kad jie neduotų 
skaitytojams suprasti, jogei 
lie pranešimai yra valdžios pa-

su
su 

sa 
bet

ve pasikėsymo aprašymą, buvo 
konfisk uoti.

Teroras atnaujinta
Atsinaujinęs fašistų čekos 

?roras, bolševikų pavyzdžiu, 
ivo kulminacinio punkto pa- 
i< l^"į labaTlin'hme paFfkėsyme 
užudyti parlamento atstovą

pasirodė, kad jis baisiai 
pjaustytas, sudaužytas ir 
praskelta galva. Daktarai 
ko, kad jis dar pasveiksiąs, 
dešinė jo akis taip sužeista, 
kad jis veikiausia ta akim ne
begalės daugiau matyti.
Užsienio laikraščių korespon

dentai terorizuojami
Tarp tų, kuriuos fašistai te- 

rorizuoja, yra užsienio spaudos 
atstovai. Užsienio laikraščių 
korespondentai negali pranešti 
teisingų žinių apie Italiją, nes 
už tai jie genami laukan.

tai sužeista verandai 
■■ ■• sulužus

Britai nebeįsileis Anglį 
jon Amerikos cigaretę

M ELBURNAS Australija, L 
24. — Sulužus vakar kintamų
jų paveikslų teatro verandai,!

Nori sustabdyti valstiją 
pardavinėjimo aliejaus, 
tai esą “neteisėta”

ST. PAUL, Minn.,, liepos

nuo
nes

LONDONAS, liepos 24.
Britai nebeįsileis į savo kraštą 
Amerikos cigaretų. Dar 1842 
met. Anglijos parlamentas pri
ėmė įstatymą, kuriuo buvo už
ginta vartoti bet kurioj formoj 
cukrus tabako diibime. Įstaty
mas buvo senai užmirštas, bet

pažymėtini du 
., paskelbimas 

partijų do- 
pasi rašyto 120 par- 

atstovų, kuriuo jie 
aukščiausiojo 

išteisini-

Leningrade sušaudyta 
penkiolika cariuinky

Visi jie — buvę Aleksandro 
Akademijos auklėtiniai; tarp 
jų ir paskutinis caro prem
jeras

įyv’kiai. Viena, 
penkių opozicijos 
kurni nto, 
lamento 
protestavo prieš 
teismo nuosprendį — 
mą fašistų milicijos vyriausio 
vado, generolo de Bono, kalti
namo dėl dalyvumo užmušime 
atstovo Matteolti. ■ •

Antra, fašistų partijos gene.- įvykus be jokio teismo.

PARYŽIUS, liepos 24.—Laik
raščio Matin gautomis žiniomis, 
liepos 2 dieną Ix’ningrade buvę 
nužudyta šešiolika buvusių Im
peratorinės Aleksandro Akade
mijos auklėtinių. Ekzekucija 

Tarp 
ralio sekretoriaus EarinacciJsušaudytojų- buvę ir paskutinis 
dešinės Mussolinio rankos, agi- buvusio caro Nikalojaus mii^s- 
tacija už vartojimą teroro fa-tteris pirmininkas, kunigaikštis 

76 metų
‘J” UlLlAlAinClO,

šistų priešams. Earinacci, kurs Nikalojus Golicinas, 
oficialiai skellie, kad reikią amžiaus.
ękersti fašistų priešai, 
damas po Siciliją 
idant minėtą dokumentą 
rašiusieji butų visai iš 
pašalinti.

Pasykėsymas
Penkioms dienoms praslinkus 

nuo paskelbimo opozicijos pro
testo ir trims dienoms po Fa 
rinacci pradėtos kampanijos už 
atsteigimą terroro įvyko pasi- 
kėsymas 
Amendolą.

važine-1 Apie šešiasdešimt kitų tos 
reikalavo, akademijos buvusių auklėtinių 

pasi- išdanginta į tolimiausius Rusi- 
kelio

auklėtiniui

v iv 'kurioj buvo susirinkę* daug Privatines' aliejaus kompanijosLONDON/.S liepos 24. — Di-lv . _ . __ . [.. . : i , , , , . x o .. * '•• i lt Įzmomu Jungtinių Valstijų lai- užveda bylą prieš South Dako- džiosiosis Britanijos kasyklų! *. . . f . J. .
darbininkų federacijos ekzekth [Vyno jur-e.vry parado . gatvėje tos. vaistu >dan teismu pn- 
tyvas, kadangi pastangos susi-,zlure‘l- P«;'nk‘ollk« “7^ bu‘ vt^us yalst'^. pul?utl,:|,illX,i'v'’ (<ialxir jis vėl atgaivinta, 
tarti su kasyklų savininkais 
nedavė vaisių, nutarė paskelbt1, 
visuotiną angliakasių streiką, 
kurs turės prasidėti liepos 31 
dieną. Streikas apims apie 
milijono kasyklų darbininkų.

Valdžia deda pastangų už
bėgti streikui už akių, ir pir
mas admiraltijos lordas, BriH- 
geman,, bando abidvi pusi dar 
sutaikyti, pakviesdamas konfe- 
rencijon atskirai kasyklų savi
ninkų ir angliakasių federacijos 
atstovus.

ivo užmušta ir šimtai^ kitų su- 
• žeista.

[Vėlesni pranešimai sako, 
kad užmuštų> nėra; sužeistų gi 
esą 118 žmonių.]

nėjus žmonėms gazoliną, nes 
taip darydama ji vedanti, kon
kurenciją su privatinėmis alie
jaus kompanijomis ir jų bizniui 
kenkianti.

♦ Bylą užveda federaliame tei-
a..m: U..a sme White Eagle Oil & Refin-| Mitines turi DUt noat- ing kompanija, operuojanti vai

virame ore”

konferenciją lie- 
Tai bus paskuti- 
susitarti gražu- 
nepavyks, liepos

29 dieną, 
bandymas

Jei tatai 
prasidės, kaip angliakasių

visuotinas strči-

dar-

ii

Lietuviu Skyrius Milano 
tarptautinėj parodoj

Italų mokslininkai, susidomėję, 
nori išleisti Lietuvių liaudies 
meno albumą

KAUNAS, 30. VI [Elta].
Nuo gegužės mėn. 19 d. Mila
ne tebesitęsia tarptautinė mo
derniškojo meno paroda, kurioj 
gana žymią vietą užima Uetu- 
vos liaudies meno skyrius. Jį 
įrengė dailininkas A. Varnas, 
dabar trumpam laikui grįžęs 
Lietuvon.

Paskutiniuoju laiku susido
mėjimas lietuvių skyrium didė 
ja. Tuo tikslu išleidžiama net 
atskira paveiksluota brošiūra, 
šiais periodiniuose ir neperiodi
niuose italų spaudiniuose įdėtu 
daug reprodukcijų. Dabar pa
rodos komitetas leidžia savo lei
dinį, kuriame žymią dalį vietos 
skiria Lietuvos eksponatų re
produkcijoms. Antrą tokį pat 
leidinį leidžia privatinė įstaiga, 
kuri pasiūlė Lietuvos skyriui 
vietos 18 statulėlių, 12 kryžių 
ir 2 audinių reprodukcijoms. 
Be to, daug fotografijų paėmė 
žurnalai “Lettura,” “Messaggc- 
ro.” Didelius straipsnius apie 
parodą įdėjo ir dienraščiai, ku
riuose plačiai nagrinėjaiha Lie
tuvių liaudies kūryba. Nese
nai toks straipsnis įdėtas “La 
Serą.” Daugelis italų moksli
ninkų, atsilankiusių parodon, 
ragina išleisti turinčio tarptau
tinės reikšmės Lietuvių liaudies 
meno albumą ir platesnių bro- 
šiui’ų, kuriuos noriai įsigytų di
dieji Europos muziejai.

Lietuvos ękąponatai teljia 
dviejose didelėse salėse. Vie
nos sales lubos papuoštos Vy
timi ir antros — Gedimino stul
pais; jų sienos ornamentuotos 
tautiniais motyvais.

Atsilankantieji Lietuvos sky
riui! daugelį eksponatų labai 
brangiai įkainuoja. Ypatingai 
susidomėję viena stovylėle 
“Rūpintojas.” Nemažiau dėme
sio kreipiama į kryžių ir audi
nių kolekcijas.

Paroda truk? iki spalių m?- 
nėšio. 

> » i ■ i i ■■

MANCHESTFjR, N. H., lie
pos 24. — Devonshire malū
nai Gcd'fs Falls’e paskelbė dar
bininkams, kad nuo rugpiučio 
5 dienos algos jiems nuskelia- 
ma 10 nuoš.

Lax\Tence, Mass., du malūnai 
ir viena mašinšapė taipjau 
paskelbia, kad nuo liepos 27 
dienos darbininkams bus su
mažinta algos 10 nuošimčių.

8 darbininkai uždaryta 
degančiose kasyklose
KNOXVILLJ£, Tenn.,, liepos 

24. — Gelbėtojų partijoms, ku
rios bandė išimti iš degančių 
Roane Iron kompanijos, Rock- 
Woode, kasyklų likusius ten aš
tuonis 
ėjimą 
vakar

Kad 
sykių
ras, tapo sandariai 
užversta, kartu su likusiais ten 
astuoniais darbininkais, kurie 
veikiausia yra jau negyvi.

stijoj šešiasdešimt penkias ga
zolino stotis. Kompanija savo 
skunde tvirtina, kad įstatymas, 

ra- kuriuo einant valstija operuo
janti savo gazolino pardavinė 

esąs priešin
gas konstitucijai, ir kad toksai 
valstijos darbas esąs “unfair” 
privatiniam bizniui.

“Gazolino karas” South La
kotos valstijoj prasidėjo dar 
1923 metais. Jį pradėjo buvęs 
tuomet valstijos gubernatorius 
McMaster, kaltindamas Stan
dard Oil kompaniją ir kitas 
aliejaus kompanijas, kad jos už 
savo aliejų perdaug brangiai 
iš žmonių lupa. Ir kad nulauž 
t i ragus joms, valstija pati ėmė 
aliejų žmonėms pardavinėti.

darbininkus, kuriems iš- 
iš urvų užvertė įvykusi 
ekspliozija, nepavyko, 
ugnis neišsiplėstų, ta ka- 
dalis, kur siaučia gaiš

it ždary ta,

KAUNO Lietuvos Žinios 
Šo:

Teko matyti Trakų apskri- jamasias stotis, 
lies viršininko liepom 2 d. Nr 
3088 išduotą valst. 
kui p. 
viešus 
rašyta 
ba 1)
viramė orfc.”

Trumpa ir aišku! Visai su
lig naujojo “susirinkimų įsta
tymo”. Iš tikrųjų, kas gi belie
ka kita daryti. Vartaliok įs
tatymą kaip nori, o jis vis tą 
patį sako: kad mitingai drau
džiami gatvėse, aikštėse ir 
kit(xse vietose... Štai Trakų ap
skrities vj’ršinjnkas pitmasi; 
jį ir išaiškino taip, kap auto
rių norėta. VospreŠčajetsia! 
Nes, žinoma, bažnyčioj ir špi
tolėj negi visi sutilps mitin-

liaudiniu- 
Peleckiui leidimą daryti 
mitingus. Leidime pri- 
pastaba šiokia: “Patta- 
Mitingas turi būti neat-

li~ ------- !—

Jūsų Pinigai
Pasiųsti per Naujienas Lietuvon grei

čiausia pasiekia Jūsų gimines ir yra išmo- 
1 kami visuose Lietuvos kampeliuose: per 

Lietuvos Koperacijos Banką, per Liaudies 
bankus ir per visas Lietuvos Pašto įstaigas.

Del didesnio greitumo siųskit telegra
fu per Naujienai; kainuoja tiktai 50 centų;

7 išmokami į 6 iki 10 dienų. \
Del paprasto" greitumo ir pigumo siųs

kit per Naujienai paštu, išmokami į 20, iki 
20 dienų.

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipitės tiesiog į musų 
raštinę arba į bile vieną sekamų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

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

Partizanę karas Baltgu 
dijoj nesiliauja

Nauja bendra konferencija
LONDONAS, liep. 24.—šian 

die vakare gauta pranešimas, 
kad britų kasyklų savininkų ir 
angliakasių atstovai sutiks dar 
laikyti bendrą 
pos 
uis 
mu. 
31
jau nutarta, 
kąs.
135,000 Anglijos tėkštilio 

bininkų metė darbą
LONDONAS, liepos 24. 

Leedse, Bradforde, IIdlifaxe
Huddersfielde šiandie kilo teks- 
tilio darbininkų streikas. Dar
ba metė 1-35 tūkstančiai darbi
ninkų, atmetę darbo ministeri
jos pasiūlymą arbitruoti, o taip
jau atmetę samdytųjų paskuti
nių valandą padarytus pasiuly- 
mus.- '

VIENNA, Austrija, liepos 
Partizanų karas Balt- 
tarp Minsko ir Lenkų 
nesiliauja, nežiūrint 
suėmimų ir baudimų, 
buvo suimta 500 su

gildijoj, 
( sienos, 
masinių 
Iki šiol 
viršum maištininkų.

Pastaruoju laiku toje srity 
buvo nuolatinių susirėmimų. 
Raudonarmiečiai savo skai
čiumi toli viršija maištininkus, 
tečiau nedideli bal įgūdžių bū
riai savo puolimus daro neti
kėtai ir vėl pasislepia miškuo
se, taip kad sovietų jėgoms 

' nelengva juos surasti.

jos žiemius išmirti.
Imperatorinė Aleksandro A- 

kademija buvo įstaiga, kur bu
vo auklėjama aukštosios rusų 
aristokratijos jaunuomenė. Ka
dangi, pasak Matin, Maskva at- 
sižinojo, kad Paryžiuje tapo su
darytas fondas specialiai tos į- 
staigos dabar suvargusienis 
auklėtiniams šelpti, tai sovietų

NUTARĖ GATVEKARIUS 
KEISTI BUSAIS

PA-

MERIDIAN,, Miss., liepos 24.
Visuotinu balsavimu Mėri- 

---------- Pasikėsymas buvo'valdžia nutarė iššluoti visas Ii- diano piliečiai vakar 1,157 bal- 
rupestingai fašistų čekos supla- jkusias dar jos įtakas, išbany-įsais prieš 316 nutarė miesto 
nuotas.
Montecatini rezorto viešbuty, lėtinius.

nužudyti atstovą
Pasikėsymas buvo

i looioių vt nuo ūupia .AUoiao utijl juo loUallj-iocuo pi iv n uiu uuiaiu iiiivouu

Amendolai apsistojus j ti j ant visus jos buvusius auk- gatvekarius pašalinti ir pakei- 
i režorto viešbuty, lėtinius. sti juos motorbusais.

IMPERFECT IN ORIGINAL 1

ORH
Chicagai ir apielinkei oficia 

lis oro biuras šiai dienai pra 
našauja:

Dalinai apsiniaukę; po pietų 
vėsiau; vidutinis mainąsis vė
jas.

Vakar temperatūra 
kai siekė 79° F.

Šiandi^ saulė teka 
ldžiasi/8:18 valandą.

vidutiniš-

5:35, lei-
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T0WN OF LAKE

šiuomi pranešame, kad Subatoje, Liepos 25 
dieną, bus atidarymas

VALGYKLOS
Visus vietos lietuvius kviečiame atsilankyti

Čia bus gaminami lietuviški naminiai valgiai — 
teiksime geriausj patarnavimą.

JUČUS SISTERS VALGYKLA
1608 W. 471h SU 
Arti Ashland Avė. t

Lincoln Fordson

r Cara-Trucka-Tractor* a
S FRANK BRESKA *
K 2501-03-05 South Kedzie Atenue, Telefoną* Lawndale 4113-14 ?

Pasinaudok $5 planu į
$ Fordo trokai dėl kiekvieno biznio
b Reikia lietuvių salesmenų. į

<♦:< Kęsai
>XIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX a>

C. HOLLENBECK MOTOR SALES COMPANY
Autorizuoti Reo Pardavinėtojai

6244 So. Western Avė.
Tek Republic 9300. Patarnavimas — Užganėdinimas

— DEL REO C. HOLLENBECK —
Visame pasaulyje labiausiai prirengti motoriniai vežimai Pasažieri- 
niai karai, septyni modeliai. Greiti vežimai, 4 ir 6 cilinderių, dvyli
ka Standard bodies. Sunkus darbiniai trokai, 6 cilinderių, 2 tonų. 
Taxi (’abs, 6 cilinderių. Sedan Bušai dėl tolimų kelionių, dėl mie
sto operavimo.

Žmonos ir vaikai Ameri 
kos piliečių kaipo 

imigfantai
žjnonos vyrų, kurie tapo pi-

Kaslink naturalizuotų piliečių 
vaikų imigracijos, reikia atsi
minti sekančius dalykus: yra 
skirtumas tarp vaikų gimusių 
užsinyje prieš ir vaikų gimusių 
užsienyje po tėvų natūralizaci
jos. Vaikai, gimusieji užsieny
je po tėvo natūralizacijos skai-

liečiais po rugsėjo 22 d., 1922 tomi Amerikos piliečiai, ir gali 
metų, neįgija Amerikos piliety- atvykti Amerikon kaip Ameri- 
stę su vyro natūralizacija, ir kos piliečiai, jeigu jie neatsisn- 
jeigu jos nori tapti pilietėmis, pj|jetystės. L .... 
tai turi pačios atskirai prašyti augieji užsienyje prieš tėvo 
pilietystės. J''“— «....««« i ...
Europoje ir nori atvykti į Su-!atvyksta į 
vienytas Valstybes, tat Rali/ at-1 nuolat apsig^Venti. 
vykti su nekvotine imigracijos'kai nesulaukę 18 metų senumo 
viza. Tas pats sji ateivėmis,1 j - • • ...
kurios gyvena Europoje, bet ku- Jiuoti su nekvotine imigracijos 
rios ištekėjo už Amerikos pi- lviza jejgu suvirs 18 metų, bet 

mažiau 21 metų ir neapsivedę. 
gali gauti “preferred” vizą.

[FLISJ.

Bet vaikai, gi-

Jeigu jos gyvena pjjjetyStę, skaitomi ateiviai, kol 
ungtines Valstijai 

Toki vai-

ir jeigu neapsivedę gali' atva-

BOHEMIAN

ULE N D wennersten’s

Labai daug gerų, at
sakančių gėrimų pada
roma su WENFF.RSTEN'S

Ir juos galima labai 
lengvai padaryti, nes 
WENNERStEN'$ apyniai 
ir salyklas yra supilti 
viename kene .

Klauskite jūsų gro- 
serninko.

Sujungta 
SALYKLAS 

ir
APYNAI

NORĖDAMI'
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-V 
NYTI VISADOS KKEIPKITfiS f 
PAS MUS. TAS JUMS BUS, 

ANT NAUDOS. |

S. L FABIONAS ca

809 . W. 35th SI., Chicago ( 
Tel. Be levard 0611 ir 0774 t 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes. .

Th, i ■■ ■ ■ ■ i i
z

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 1111-1E

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

, 3323 Se. Halsted St.
Tel. Boulevard 1810 

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

Nediliomi* nuo 9 -iki 12 ryto. . . ................................. .. .......... „ ?

Valet < TITE S0FETY RAZOR KURIS

Patsai galanda savo blades 
*»**»*«r*XV> Pilnas autfitas $1.00 ir $5.00

Razor
Sharpent Ittelf

liečiu po rugsėjo 22 d., 1922 m.lj 
Tlj moterų vyrai privalo gauti , 
ir išpildyti “Fonu §33” ir pa
siųsti į Washingtoną su prašy
mu,, kad žmonos butų įleistos 
kaipo prigulinčios prie nekvoti- 
nės klasės.

Iš kitos pusės, yra sunku vy
rams tapti piliečiais, kurių 
žmonos gyvena Europoje, nes 
natūralizacijos z išklausinėtojai 
yra priešingi duoti tokiems vy
rams pilietystę. Dabartiniu 
laiku, beveik visuose natūrali
zacijos distriktuose prie to pri
silaikoma. Bet teismo teisda- 
rys turi sprendžiamą balsą. 

Ikaikuriuose atsitikimuose jis 
priima natūralizacijos išklausi
nėtojo rekomendacijas ir neduo- 

'da aplikantui pilietyistės, kituo
se atsitikimuose teisdarys pa
šalina rekomendacijas ir duoda 
pilietystę.

Ne visos Amerikos piliečių 
svetur gimusias žmonos klasifi
kuojama kaipo nekvotiniai imi- 

m 'gruntai. Ateivė, kuri ištekėjo 
h už piliečio prieš rugsėjo 22 d.. 
h 1922 metų, tapo pilietė su vyre 
h natūralizacija, kad nors negy- 
įiveno Jungtinėse Valstijose, ir 

Į ji turi teisę pareikalauti Ame
rikos pasporto. Jeigu ji gyve
na Europoje ir nori atvykti į 
Jungtines Valstijas, tai jos vy
ras privalo pasiųsti į Passport 
Control Division of Įhe Depart
ment of State., Washington, D. 
C., jo natūralizacijos certifika- 
tą, apsivedimo certifikatą ir 
prašymą, kad jai pasportas bu
tų išduotas. Kuomet gaus tin
kamus prirodymus, Valstybes 
Sekretorius išduos įsakymą, 
žmonai išduoti pasportą.

Naujienų

TITE S0FETY RAZOR KURIS

Pardavimui visose krautuvėse kuriose 
parduodama Razors ir Blades

Piknikas

M 
M 
H 
M

jxxx*vvYYixrxxxxYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx£

SALUTARO RYTAS
Salutaro rytas tešviečia ^raiu«;
Sveikata atgyja, kaip aušta dangų*.

KODĖL?
2)Zp\ctAųs- i TRYS DIENOS LAIKAI.
3, _ VAKARAS. )

TODĖL, KAD:
Diena be ryto, žmogus Im» Salutaro 
negali būt!
1) — Salutaran priduoda apetitą; 1
2) — Salutara* viduriu* išvalo; V
3) — Saluturaa pataiso sveikatą. '

1 iM viena* doleris ir kvoturia betikai.
Klauskite aptiekoso arba prie

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

SVEIKATA NAUJA KNYGA
Apysaka iš Amerikos Lietuvių 

Gyvenimo 1

Šviesą ir pajiegą suvedama j aanun ir nauju* aamiu, taipgi dirb- 
tuvis. Cash arba ant išmokėjimų.

Pirmutinė Uetuvių Elektros Korporacija Amerikoje. z
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO, I » G 

A. BARTKUS, Fra*.
li»19 W. 47th St, Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Ja,. Kedzi* HfOy

4514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louif Avė. 

CHICAGO, ILL.

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

Šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po 
75 centus. Jie yra la
bai puikus ir patogus 
nusidėjimui pirkinių: 
Jie yra sulenkami; 
tinka dėl daug pirki
nių ir dėl mažai. Jie 
tinka kožnai šeimi
ninkei, kuri perka 

daug ar mažai pirkinių. Gaunami Naujienų 
ofise, priduodant šį skelbimų ir 40c. Persiunti
mo išlaidų 5c.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St

“Gyvenimo Dumble”
Parašė S. E. Vitaitis,

(“Tėvynės” Redaktorius)
Dydžio 6x9 colius, pusi. 366.
Šią knyga privalo perskaityt 

kiekvienas Lietuvis. Čia kiek
vienas atras sau pažįstamų vaiz
dą ir pajaus pats save. Įvairus 
yra musų gyvenimas imant po 
vieną; dar įvairesnis paėmus vi
sus sykiu, čia matai įsimylėjusį 
Jurgį, saulėtas jo gyvenimo die
nas; čia vaizdupja gyvenimą 
musii liaudės ,musų santikius su 
policiją ir teismais;-kova para- 
pijonų su kunigais; kunigų do
rybę ir intrigas, musų pergy
ventus ir tebesančius papročius; 
santikius katalikų su “bedie
viais”, Kaupei no darbus ir jų 
pasekmes; vaidus šeimynose, ir, 
pagalios, žmones braidančius gy
venimo dumble.

Rugpiučio 9 d., 1925

CALUMET GROVE
BLUE ISLAND, ILLINOIS. ,

Kviečiame visus Naujienų Skaitytojus, draugus ir rė- 

mojus; visus biznierius, bankierius, profesionalus, dva- 
• t '•* f

I * f < ’ J - * f • F

siškius, svietiškius ir visokio stono ir visų klasių, žmo

nes. iš visos Chicagos ir tolimųjų ir artimųjų apielinkių.
IK-* • /.*•*'« YVU- • z. \

/ Padėkime į šalį tą dieną visus kitus reikalus ir biznius; 

atmeskime savo politinius skirtumus, savo titulus ir
• ypatybes, palikime šaly klaseš, luomus ir privilegijas, 

atmeskime visus piktumus ir neapykantas, o imkime 
kas ‘automobilių, kas eroplaną, kas strytkarį, traukinį 
ar troką ir važiukime į Naujienų Pikniką.

ŠIRDINGAI KVIEČIAME VISUS.

MOT SATISFIED
THE

Chicago, III.

\
Ar Tamsta esi darbininkas ar 

biznierius, profesionalas ar ku
nigas, šioj knygoje rasi sau pe
no ir smagumo.

Knygos kaina: popieros apda
rais — $2.00, audimo apdarais 
— $2.50, t

Galima gaut “Naujienose”,, 
1739 S. Halsted St. Chicago, III.

LIETUVON— .
n (rašykite savo gimL 
nems fr pažįstamiem* 

/ NAUJIENAS. — Lieta- 
vos žmonės Amerikos 
Naujiena* labiausia

- mžgst.%.

Mums 
Reikia
AGENTŲ
Pardavinėti Inkograph 
galit uždirbti daug pinigų!■. 
be jokių investmentų. Grėl- t 
tas komįšinas, populiares kai 
nos, nėra kompeticijos. Reika
lauk Inkograph ar specialių pla
nų knygutės pardavinėjimų.
Jus nebevartosite fontanines plunks- 
anos kaip tik pabandysite Inkograph.

Nekomplikuota* 
mechanizmas išva 
limui ar pataisymui 

Nesiusk pinigu
Užmokėk paštoriui $1.50

JT i>' už persiuntimų. Meti-
y Y n’s garantuotas certifi-X katas užtikrina užga- 

vlkA A nedinimų. Rašykit aiš
kiai vardų ir adresų.

The WriU>xS

IK

entasę gg j 
kaip su | ~" 
liejimo. | •

Tobuliausis Rašymui Instrumentas^
Galite liuosai rašyti su rašalu ‘ 

paišeliu, be braižymo ir be 
Ik Vienodas bėgimas rašalo pataiso 
--Ak Jūsų rank°s raštų. Netepa rankų, 

nebraižo, nebėga.

Padaro 3 arba 4 Carbon 
kopijas su juodyla

Bile kas gali rašyti su tuo Inkograph, 
joks stylius rašymo arba spaudimas 

j negali sulenkti, sugadinti jo 14 kt. 
auksinio smaigalio .

Patent Automatic 
DĮK 14 kt. Gold Feed 

4 Ik apsaugoja užsikimši- 
mą. Padarytas ge- . IhL riausios rūšies, ge- 

rai pališiotas kie 
ta guma, augš- 

čiausios rų- 
Sies darbas.

HNKOGRAPH 
. -r ACCOMPUSHMyr l

Ta apskrita daili galvutė kaip 
smailumas, kuri slidžiai eina per 
popierų, kas padaro greitų rašy
mą taip kaip su minkštu paiŠėUu. .

INKOGRAPH CO., Ine 
29—*153 Centre St., 
New York, N. Y.

K. JURGELIONIS'
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas 
190 No. State St. Room 844 

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

Bridgetforto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

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

Yards 0141
Bylos visuose teismuose. Ab
straktai. — IngaliojiTn-ai. — Pas
kola pinigą 1 Ir 2 mergišiam*.V -. . . . .  - . - - - - - .
r—' ""—— 1

John Kuchinskas
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
’ ( 2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

A. A. OL1S
ADVOKATAS

11 S. La Šalie SU Room RO01 
Tel. Rando!ph 1034—Vai. nue 9-6

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel Yards 0062

7—9 v. v. apart Pancdelio ir
Pitnyčioa. ■'

V -----

J. P. VVAITCHES
Advokatas

Tel. Pullman 6377 Roseland, 111.

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St.
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 6096
SPECIALISTAS egzaminavojl- 

me abstraktų ir nejudinamo tur
to teisėse. Taipgi veda visokius su
dus.

b, . ■■

JOHNB.BORDEN
(John Bagdziunas Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. VVashington St. Room 1310
Telephone Dearborn 8946

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

Namu Telefonas Republic 9600
L_- „.G, '■ W
' V. W. RUTKAUSKAS ’

Advokatas
29 So. La Seile St., Room 58t 

Tel. Central 6390
Vak. 8228 S. Halsted SU Cbicago

Tel. Yards 4681
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Padaužų Pastabos apie 
Gerus ir Blogus Daiktus

Deus et patria

ŠIŲ DIENŲ ASTUONIŲ 
VEIKSMŲ KOMEDIJA

Pi imas veiksmas
Klerikas Amerikoje kleboni

jose valgo, spyčius laiko, pava
pi jonams kišenius valo, su mi- 
nyškom flirtuoja, automobiliu 
važinėja ir visus agituoja už 
Dievą ir tėvynę, kitaip sakant, 
už kademu partiją.

Antras veiksmas
Klerikas pinigų prisirinkęs 

pasako atsisveikinimo spyčių 
savo išleistuvėse padėkavoja už 
aukas, pagiria gaspadinės val
gius ir gaspadoriaus naminę, 
atsisveikina su bažnytinio cho
ro dainininkėmis, sėda į laivą ir 
važiuoja j Fryburgą daktaro 
laipsnį nusipirkti.

Trečias veiksmas
Klerikas jau vadinasi dakta

ras kunigas, kalnierius jau at
suktas j užpakalį ir pakaušis 
praskustas. Jisai jau bažnyčio
je agituoja už kademus ir mo
terims atkiša ranką pabučiuoti, 
o kartais ir pats kai ką pabu
čiuoja.

Ketvirtas veiksmas
Musą karžygiui užaugo didelis 

pilvas ir smakras pasidarė dvi
šakas. Jisai jau seimo narys, po
licijos viršininkas, ministerijos 
narys ir dar savo bizni turi. Ji
sai dabar dar garsiau kalba apie 
Deus et patria — jam ta patria 
(tėvynelka) dabar daug geresnė 
ir meilesnė.

Penktas veiksmas
Tas pats kaip ketvirtas.
šeštas, septintas ir aštuntas 

veiksmai
Patys'dasiprotėkite: man nu

sibodo rašyti. —Padauža.

Raudonųjų biznieriy 
niekas nesubitins

Sakytum, dabartėlės, mes gy
venam, taip sakant, prakeiktoj 
tvarkoj, kurioj gyvuoja “locna” 
nuosavybė. O, duokim sau, kur 
yra locna nuosavybė, ten yra ir 
“biznis”. Kad visiems butų aiš
kus žodis “biznis”, tai pirmiau
sia “ištlumočvsiu” ką tas bolše- 
vikiškas žodis reiškia. Nu, išsi
žiokite, ištempkite ausis ir klau 
sykite. “Biznis” reiškia “biz
nis”, kitaip varažijant, “biznis” 
tai yra “biznis.” Vadinasi, “biz
nis” yra toks nedoras sutvėri
mas, nuo kurio mes visi kenčia
me ant šios ašarų pakalnės. Jei
gu ne tas išdavikiškas “biznis”, 
tai bolševizmas jau butų įvykęs 
tada, kada, Dieve dovanok jam 
dangaus karalystę, šventas Le* 
ninas apznaimino, kad ant viso

judošiško žemės kamuolio kils 
revoliucija. Dabartėlės, maž 
daug, aišku, kad bolševizmas tu
rėjo įvykti ir dėdės Šamo “kan- 
trėj”, nes Leninas turėjo ir čia 
savo parapijom;. Klausimas: ko
dėl Lenino šventas žodis nesto
jo kunu? Atsakymas: todėl ir 
dėlto jo “ukazas” nebuvo išpil
dytas, kad bolševikų vadai, 
“ščyriau” sakant, dvasiškiai pa
virto biznieriais ir dagi “raudo
nais biznieriais”.

Nu, dabartėlės, kiūtinsime to
liau. Terminas raudonieji biz
nieriai nukaltas pačių raudonų
jų biznierių besivaržančių dėl 
rinkos. Raudonasis biznis yra 
paprastas, nereikia nei mokslo, 
nei galvasulio, bile turi plačią 
gerklę ir esi geras keiksminin
kas, tai gali būti pirmos rūšies 
raudonasis biznierius. Jie pla
čiau yra žinomi kaipo bolševikų 
dvasiškiai. Jų darbas yra kolio- 
ti jiems nepatinkamus žmones 
sukčiais, išdavikais, svoločiais ir 
kitokiais gatviniais žodžiais; kel
ti triukšmą susirinkimuose ir 
griauti organizacijas. Raudonų 
biznierių “gucą” žmones nenori 
pirkti, todėl jie savo biznio pa
laikymui turi prigimdę įvairių 
fondų, į kuriuos jie renka aukas 
iš bolševikiškų avelių.

Šit keliolika bolševikų dvasiš- 
kijos palaikymui fondų:

1) Politinių kalinių fondas.
2) Rusijos bolševikiškos dik

tatūros rėmimo fondas.
3) Traktorių fondas.
4) Nudėvėtų drabužių fondas.
5) Lietuvos bolševikiškų dva

siškių rėmimo fondas.
6) Ilnies namo fondas.
7) Nelaisvės popieros fondas.
8) L. Ma-ma R. S. Barškalo 

fondas.
9) Ilnies bylos su daktaru fon

das.
10) Nelaisvės bylos su kuni

gu fondas.
11) Ilnies dienraščio fandas.
12) A. D. Pa-pa agitacijos 

fondas.
Dabartėlės, sakytum, aišku, 

kad raudonieji biznieriai šifhtą 
kartų gudresni už buržuaziškus 
biznierius. Jie “gucą” parduoda 
tiktai ant “payment”. O, bracia, 
kada vargšas raudonųjų biznie
rių kostumeris pradeda į jų ko- 
lektavimą įstaigas (kurias jie 
vadina fondais) mokėti, tai jis 
niekuomet nepabaigia mokėti. 
Jeigu kostumeris nustoja mo
kėjęs į vieną fondą, tai iš jo 
prašoma mokėti į kitą. O jis, 
bracia, taip ir moka pasimainy
damas: tai j pirmą, tai į antrą, 
tai į trečią, tai į ketvirtą fondą, 
nežinodamas nei kiek jau įmo
kėjo, nei kiek dar turi mokėti, 
nes raudonieji biznieriai knygų 
neveda ir dėl tokių mažmožių, 
kaip išdavimas atskaitų, sau 
galvos nekvaršina.

Aukščiau pakalbinti raudonų
jų biznierių kolektavimo “ofi
sai” sukiutina į vieną centrą — 
bolševikų dvasiškijos pilvą. To
dėl, paimkim sau, Padaužų Res
publikos prokuroras, kaipo tei
sių žinovas ir artimas raudonų
jų biznierių sėbras, duoda sub
stitutą, tai yra vietoj dvylikos 
padirbti vieną gerą fondą, kuris 
pavaduotų visus jau, taip sa
kant, maždaug, nusidėvėjusius 
fondus. Tas substitutas yra šit 
kokis: Centralinis Bolševikų 
Dvasiškijos Pilvų Pripildymo 
Fondas.

Daugmaž, širdingai prašau 
tamistų, mano brangus raudo
nieji biznieriai, rimtai pagalvoti 
apie mano substitutą.

Padaužų Prokuroras.

Draugas išgelbėjo
Turėjomeytrukšmingas vestu

ves.
Bulbanosis pamėgo Onytę ir 

nuėjęs pas jos tėvą pirklį Druk- 
tį, prašė išleisti už jo. Druktis 
norėjo, kad jo duktė išeitų už 
pirklio Kopustgalvio, kurs su 
milijonu turėjo atvykti iš Ame
rikos. Todėl Bulbanosiui atsa
kė. Beeidamas namo, Bulbano
sis sutiko savo buvusį draugą 
visuomet girtą Joną Moną. Ka
da jis Monui pasipasakoįo “bė
dą”, Monas reikalavo 200 pragė- 
rimui ir jis pagelbėsiąs. Žinoda
mas Jono šposus, Bulbanosis da
vė pinigų.

—Ryt apie pietus vaikščiok 
apie Drukčių namus, kaip pa
šauksiu bėk, tarė Monas ir per
siskyrė.

Ryt, apie pietus, driskis, su 
cigara dantyse ir dideliais ba
tais skambino pas Drukčius. 
Tarnaitės paklausęs ar yra po
nas, pastūmė išsigandusią mer
gą ir nuėjęs j salioną, apsitry
nęs kojas į kilimą, nubloškęs 
šlapią kepurę ir ploščių ant kė
džių, atsisėdo užkeldamas purvi
nas kojas ant stalo padengto 
balta serveta. -

—Pasakyk Drukčiui, kad at
važiavo iš Amerikos su milijo
nais Kopustgalvis. Mergaitei 
abejojant ar galima palikti jį 
vieną, pliaukštelėjo pirštais pa-

4

6% ! METUS 

DEL JUSI!
Už jūsų pinigus investuotus į 
musų Pirmus Morgičius ir Auk
sinius Bonus.

Del tolimesnių informacijų 
pasimatykite su Mr. Grišiumi, 
Maciku arba Sedemka musų 
bankoje — jie kalba lietuviškai.

Peoples “srBank
DIDELIS BANKAS 

ant kampo
47 St. ir Ashland Avė.

CHICAGO

Gerai 
tuvių 
ramu

žinomas bankas tarpe lie- 
visoje Amerikoje savo stip- 
ir geru patarnavimu.

nosčn ir surikęs: Žydujudu feif 
o klok, marš, ją apsuko ir pa
stūmė.* Įėjo linksmas Drukčius.

Oi, ką aš matau, tai brangu
sis Kopustgalvis!.... ir norėjo
apkabinti, bet atšoko, nes sve
tys pakėlė tik dešinę koją. Nu
stebęs pirklys tepasakė: taip — 
ar Tamsta senai iš Amerikos? 
— Senkiu, ser, vakar.

—Bet, turbut, ten labai peša
si, tarė senis žiūrėdamas į sve
čio drabužius ir veidą, ypač, jei 
visi toki drąsus kaip Tamsta, pa
gyrė jis.

“Padūkę tie amerikonai, vi
sai nejautrus prie svetimos nuo
savybės”, galvojo senis žvelgda
mas į jo kojas, “na, kad taip į 
sprandą ir t. t., bet gaila milijo
nų”. rFuo tarpu svetys perkry
žiuodamas kojas užgavo žmonos
fotografiją, kuri nukritusi su-1 —Amerikanizacija, dolerizaci- 
dužo. Nustebo senis. i ja.... tarškino per dantis senis

—Ai, si ser, štai “flai” — mu- ir liepė šaukti Bulbanosį, ku-

siškiai mu^ė, tarė Kopustgal-'riam atidavė Onytę ir liepė po j 
vis” pamatęs ant stiklo musį ir trijų dienų vestuves daryti, bet j 

kad nieko amerikoniško nebūtų. 
Po trijų savaičių grįžo iš Ameri
kos tikras Kopustgalvis, bet jau 1 
buvo pervėlu. (“ž-tis”].

ištraukęs revolverį, prisitaikęs 
šovė j ją. Už sienos kas tai su
traškėjo, senis pritūpė už kėdės 
ir: bbbe....bbbe......bbb......bega
lėjo ištarti. Tuo tarpu p. Ko
pustgalvis juokdamasis priėjo 
prie tupinčio senio, paėmė už 
rankos. — Ser, Džeku užmušė 
feif, o šitaip, ir prisitaikė su re
volveriu seniui j galvą. ,

—Karr-auul, gel-l-bė-kit, ra- 
ta-a-avokit, suriko nesavo balsu 
senis. Kilo riksmas, bėgiojimas.

Kopustgalvis paleido persi
gandusi senį, pi aks te Įėjęs juok
damasis per petį — Si ser, aš 
biškį pajuokavau, taręs — išsi
nešdino.

Senis, žinoma ir tarnaitė rėkė 
gvoltą.

‘SENIAUSIAS BANKAS ROSELANDE”

The Wiersema State Bank
11106-08 Michigan Avė.

Raportas banko stovio peržiūrint bizni Birželio 30, 15)25, kaip yra pa
darytas Auditoriaus Publiškų Apskaitliavimų Illinois Valstijos.

RESURSAI
Paskola discountai ...................... .'......... *...............
Overdiaftai ..............................................................
J. N. Valdžios Investmentai .................................
Municipalini ir Korporacijų Bonai .....................
Rankos namas, rakandai ir įrengimai ............
Pinigai ant rankų ir reikia gauti iš bankų ....
Kiti turto šaltiniai .... ..............................................

$2,882,729.29 
........ 582.30 
.... 124,991.34 
.... 720,165.60 
.... 179,431.85 
.... 562,750.46 
...... 10,578.74

Viso turto . $4,481,229.58

ATSAKOMYBĖ
Capital stakas ...............
Surplus ...........................
Neišdalintas pelnas .....
Rezervo acountai .........
Dividendų acountai ......
Depozitų .......................
Kitų atsakomybių ........

Viso atsakomybių

$200,000.00 
150,000.00 

. 113,360.98
30,571.62 

... 4,040.50 
3,959,128.94 
. 24,127.54

$4,4 81,229.58

A STATE SAVINGS BATfK
Įsteigta 1891 Inkorporuota 1918

KETVIRTAS MILIONAS
Chicagos lietuviams yra gera naujiena^ štai Birželio 30,1925, turtas liętuvių 

susiburusių prie
UNIVERSAL STATE BANK 

pasiekė sumą $3.031.534.55.
Ta stambi suma susideda iš sekančių šaltinių:

Kapitalas ir Perviršis.................................................................... $300.000.00;
Nepadalintas pelnas ir Reservos .................................................... 84.810.84;
Depozitai ...................     2.609.776.99;
Iš kitų šaltinių ..................................................................................  36.946.72;

Viso labo $3.031.534.55.
šita stambi suma yra apsaugota sekančiai:

Paskolos ant morgičių ................................................................... $792.416.73;
Paskolos ant užstatų ................ :...........    392.343.38;
Trumpam laikui paskolos ............................................................... 312.067.57;
U. S. Government Investments ..................................................... r. 54.887.06;
Bonds and Stoks ................................... .......................................... 838.448.59;
Gatavais pinigais, savo ir kitose bankosd ..............................X...... 482.938.89;
Bankinis namas .ir jtaisimai ........................................... ‘.............. 127.101.93;
Kiti Resoursai ...........................a...................................................... 31.330.40;

Viso labo $3.031.534.55.
Iš to sustatymo pasirodo aiškiai du dalykai: Pirmas, kad pasitikėjimas 

žmonių yra didelis, ir Antras, kad Bakas yra vedamas atsargiai ir gerai.
Peržengus slenkstį į Ketvirtų Melionų, sekantis slenkstis yra j Penktų 

Milionų.
Žmonės susibūrę prie Universal State Bank yra stambioj didumoj lietu

viai. Dietuviai akcionieriai, ir lietuviai depozitoriai. Yra lietuvių turtas.
Kada pasieksime slenkstį Penkto Miliono? Į tų klausimų duos atsaky

mų lietuvių visuomenė.
Širdis kiekvieno lietuvio džiuginąs matant taip gražiai augant lietuvių 

įstaigai; yra tai aiškiausis prirodymas lietuvių kultūrinio subrendimo, jų 
sumanumo gyvenime, ir žengimo šviesesnėn ateityn.

STAL STATE* |Lai gyvuoja Lietuviai! Pasieki- 
I me greitai Penktą Milioną.

universal State Bank
3252 So. Halsted St., CHICAGO, ILL.

Mrs. MIGHNIEVIUZ - MIKIENE
AKUŠEREA

8101 So. Halsted St 
Tel. Yards 1119 
Baigusi akute* 
rijos 
Ilgai 
vusi 
vanijos 
bučiuose, 
n ingai 
nauja, 
se ilgose 
gimdymą, 
gimdymo 
gimdymo.

Už dyką pate 
rimas, dar ir ki 
tokiuose reika 
tuose moterimi 
ir merginoms 
kreipkitės o ra 
nite uagelbą.

Valandos nu<
8 ryto iki 1 p< 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

I ei Blvd. 3138 
M. Woitkiewtcs* 

BANiS 
AKUAERKA 

Pasekmingai pa- 
arnauja moto

rinis prie gimdy
ti o , patarimui 
tykai moterims 
r merginoms. 

3113 South 
Halsted St.

kolegiją; 
praktika 
Pennsyb 

ligon 
Sąži 

patar- 
vi šokio 

prie! 
laike 

ir po

kampas 81

MR. HERZMAH^
—IŠ RUSIJOS—

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

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

Ofisas Ir Labaratorija: 1025 W 
18th St., netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
Ir nuo 6 iki 7:20 vai. vakare.

’ i Dienomis: Canal
rr . . . J 3110. Naktj
Telefonais: *< Drexel 0950

( Ikulevard 4136

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

! OR. SERNER, 0. D.
LIE’llIVIS akių specialistas

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

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

DR. CHARLES SECAL 
Praktikuoja 17 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Ave„ 2 labee

Chicago, Illinois
Specialistai džiovom , 

Moteriškų, Vyriškų ir
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS!
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:39 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 12 vai. po piei
Telefonas Midway 2880

Specialistai užsise- 
nėjusiu chroniškų li
gų vyrų, moterų ir 
vaikų. Daktarų Me
dikais Laboratorija.

DR. HORVAT, DR. W1LL1nG
1347 VV. 18 St., kampas Blue Island 
Avė., 2 fl. Valandos nuo 9 iki 8 
kasdien. Nedelioj nuo 9 iki 12.

Phone Canal 1713-0241 
Res. Michvay 5512 

DR. RALPH CUPLER, M. D.
Gydytojas ir Chirurgas 

Kampas Oakley ir 24 St. 
Ofiso valandos nuo 2 iki 4 kas
dien. PanedSly ir ketverge nuo 

3 iki 8 valandai vakare. 
----- ———

Tel. Humboldt 6484 Keystone 7170
DR. .1. A. ROTU

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1389 Mihvaukee Avė., 

netoli Wood St. 
Valandos nuo 10 iki 12, nuo 2 iki 4 
ir nuo 6 iki 8, nedelioj nuo 10 iki 12

LIETUVIAI DAKTARAI
Namą telefonai Yardb 1699 

Ofiso Tel. Boelfvard 5918
DR. A. J. BERTASH

3464 So. Halated 84.
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 >■ 

pietą ir 6 Iki 8 vakare
?i .

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos!
9 Iki 12, 1 iki 8 dieną
Ir 6:39 iki 9:30 vakare

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

A. L U A VIDONIS, M. U.
4643 So. Michigan Avė. 

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

nuo 5:30 iki 7:80 rakai*.
__________________

Oi. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

4442 So. VVestern Avė.
Tet. Lafayects 4148

DR M. T STRIKOL ' 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland, Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Ave„ 
Tel. Prospect 1939. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedilioj 18 iki 12 d.

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų litą 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. 47tb 84.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nne
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nufl

8 iki 2 vai. po pietą.

Ofiso tel. Boulevard 9898 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Resae Gydytojas ir CblrerfM 
Specialistas Moterišką, Vyriiką 
Vaiką ir visą chroniiką ligą.

Ofisas: 3103 So. Halsted SU, Chieage 
arti Slst Street

Valandos 1—8 po piet, 7—8 vak. Mo
daliomis i* iventadieniais 10—19 dies

DR. A. MONTVID 
GYDYTOJAS J R CHIRURGAS ' 
1579 Milvvankee Ave„ Roora 209 

kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 12 iki 2 po pietą, 6 iki 
8 vakare. Tel. Bronswick 4988 

Namų telefonas Spaulding 8688

Tel. Pullman 0982
Res. Pullman 3462

DR. P. PETRAITIS, 
DENTISTAS

10748 So. Michigan Avė.
Ofiso valandos: nuo 9 ryto iki 12 
dieną ir nuo 1 iki 8 vakare. Su

imtos vakare pagal sutartį.

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. -Pkons 
Lafayette 0075. Valandos 2—6 rak. 
Rezidencija 8150 W. 63 St. Phone 
Prospeot 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:30 vakare.

; V ; tJU , / . r' L. ..K
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NAUJIENOS
The Lithuaniaa Daily Nowa 

f r Virbėti Daily Except Seaday 
H the JUthuanian News Puo. Ca Ine.

Editor P. URIOAITIS

Užsimokėjimo kainai 
’iūcagoje — paltui
Metams..........   $8.00
Pusei metų______    4.00
Trims mėnesiams ___________  2.00
Dyi«m minesiams __ ________  1.50
Vienam mlnesiui -n—--.,________.75

Chicagoje per neiiotojuat
Viena kopija —--------------------- 3c
Savaitei __ __________________ 18c
AMneaiul _____ —___ _______________ 75c

1719 South Halsted Strese 
Ohieage, UI. 

Telepboce RooMrvelt 8604
Subfccription Ra tesi 

13.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outaide of Chicago. 
$8.10 per year in Chicago.

8c. per copy.

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltu:

Metams------------------------------ $7.00
Pusei metų__________________  8.50
Trims menesiams___________ 1.75

Entered as Second Class Matter 
Mscrii 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., u n dar the act of 
Marvh 2nd 1879.

Dviem mėnesiam —....__ ____1.25
Vieram mėnesiui ___ ________ .75

Lietuvon ir kitur uis lėni u o te; 
(Atpiginta)

Naujienos eina Kasdien, iiskiriant 
lekmadieniua. Laidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 Su. Halated St., Chicago, 
BĮ. — Telefonas: Koosevelt 8S>0.

metų-------------------------- 4.00
Trims mėnesiams —.... .............- 2.00
Pinigus reikia fdųsti palto Moaey 

'rderiu kartu su vieakyme.

LIETUVOS DARBININKAI LAIMĖJO TEISME.
• e • • e • i
• •••••

KUNIGŲ ORGANAS GIRIA FAŠISTUS.
e e • e e •

NAUJA FIŠISTŲ PIKTADARYBĖ.

“BENDRO FRONTO” KLAUSIMAS.

MUSŲ KULTŪROS UŽDAVINIAI.

Lietuvoje darbininkai įgijo svarbų laimėjimą su val
džia. Kauno Apygardos Teismas pripažino neteisingu 
elgimąsi valdiškos 'komisijos draugijoms registruoti, kuri 
per dvejus su viršum metus atsisakinėjo registruoti Lie
tuvos Gelžkelių Darbininkų ir Tarnautojų Profesinę 
Sąjungą. ’ t

Tuo budu su teismfc pagalba gelžkeliečių profesinė 
sąjunga (unija) iškovojo teisę gyvuoti, kaipo legalė or
ganizacija.

Ar nę keista, kad Lietuvos geležinkelių darbinin
kams reikėjo šauktis net teismo pagalbos, idant valdžia 
netrukdytų jiems steigti savo uniją? Teisę organizuotis 
Lietuvos piliečiams juk garantuoja krašto konstitucija!

Lietuvos klerikalinės valdžios pakalikai Amerikoje 
nuolatos suopia, kad Lietuvoje gyvuojanti “pilna laisvė” 
visiems doriems žmonėms, kad valdžia persekiojanti tik
tai “bolševikus” ir kitokius “tvarkos ardytojus”. Tuo gi 
tarpu mes čia matome, kad “krikščioniškieji” Lietuvos 
despotai neleidžia darbininkams nė savo ekonomines or
ganizacijas steigti.

Chicagos kunigų Marijonų laikraštis giria tą žmog
žudžių saiką, kuri šiandie valdo Italiją. Užvakar jisai 
parašė apie ją:

“Dabar Italijoje yra tikroji valdžia ir laisvė. Yra 
ten laisvė gerai daryti visai šaliai, jos dalims ir pa- 
vieniems. Suvaržyta laisvė kenkti kitiems.

“Masonai, bolševikai, socialistai ir visoki maso- 
niniai ‘pažangiejie’ skelbia, kad tenai nėra ‘laisvės’, 
nes jiems įsakoma prisitaikinti prie įstatymų ir ne
leidžia kenkti Katalikų Bažnyčiai.”v

Šitaip begėdiškai garbindamas Italijos fašizmą, tas 
kunigų laikraštis ignoruoja net tą visiems žinomą faktą, 
kad fašizmui yra priešingi Italijos ir katalikai. Katali
kų partija kartu su socialistais ir demokratais jąu dau
giau kaip metai laiko boikotuoja parlamentą, reikšdama 
savo protestą prieš žvėriškus fašistų darbus.

Fašistus yra atkartotinai pasmerkusi Italijos kata
likų dvasiškija; kardinolas Maffi išleido ganytojišką laiš
ką visiems tikintiemsiems, protestuodamas prieš fa
šistus.

Fašistai užpuldinėjo katalikų laikraščių redakcijas, 
ardė politinius katalikų susirinkimus, grūmojo ginklais 
katalikų veikėjams ir atstovams. Nesenai jie užpuolė net 
religinę katalikų procesiją ir tuo iššaukė viešą popie
žiaus protestą.

O Chicagos kunigų laikraštis nesisarmatija vadinti 
fašistus religijos ir bažnyčios apgynėjais!

Metai su viršum laiko atgal fašistiniai žmogžudžiai 
nugalabijo socialistų atstovą Matteotti. Visas pasaulis 
pasipiktino ta piktadarybe. Šiomis gi dienomis fašistų 
gaujos užpuolė, primušė ir suspardė kitą parlamento 
atstovą, demokratų partijos vadą — Giovanni Amendola.

Šitą naują fašistų piktadarybę aprašo Chicagos 
“Tribųne” korespondentas, kuris turėjo iš Italijos ke
liauti Šveicarijos pasienin, kad iš tenai galėjus be cenzū
ros trukdymo pranešti pasauliui tiesą apie fašistinę “lai
svę”. Savo telegramoje tasai korespondentas pasakoja, 
kaip fašistų partijos sekretorius Farinacci viešai kurstė 
“juodmarškinius” žudyti priešingus valdžiai žmones ir 
kaip už trejeto dienų po to kurstymo tūkstančiai fašistų 
išsilaužė į hotelį, kuriame buvo apsigyvenęs atstovas 
Amendola. L ; r »

Fašistų kontroliuojamoji milicija nesistengė apginti 
užpultąjį atstovų. Bet jam šiaip taip pavyko ištrukti iš 
hotelio ir pabėgti automobiliu. Fašistai ėmė jį vytis, ir 
milicija vėl nedarė nieko, kad juos sustabdžius.

“Pagalios”, sako “Tribūne” korespondentas, 
“penkiolikai fašistų pasisekė pasivyti Sig. Amendolos 
automobilių. Jie sulaikė šoferį ir puolė Sig. 
Amendolą.

“Jie spardė, mušė, kapojo ir daužė savo auką tol, 
kol jiems pasirodė, kad jisai jau nebe gyvas.”
Kai fašistinių žvėrių gauja paliko savo nelaimingą 

auką gulėt ant kelio, tai jisai buvo nuvežtas į ligoninę. 
Tenai daktarai surado, kad jisai dar gyvas, bet visas jo 
kūnas viena žaizda. Galva praskelta ir dešinioji akis taip 
sužeista, kad, jeigu jisai ir išgys, tai veikiausia paliks 
be akies.

Tai ve kokia “tikroji laisvė” šiandie viešpatauja fa
šistų valdomoje Italijoje!

Tai ve kokios valdžios garbintojas yra Chicagos lie
tuvių organas!

Nenuostabu, kad tas klerikalinis šlamštas teisina ir 
kiekvieną šlykštybę, kurią atlieka “krikščioniški” despo
tai Lietuvoje. Bet ar ne gėda lietuviams katalikams, 
kad jų dvasios vadai, kunigai ,viešai rodo spaudoje savo 
simpatijas net fašistų razbaininkams?

Į “Naujienų’1 paraginimą, kad skaitytojai išreikštų 
savo nuomones “bendrojo fronto” klausimu atsiliepė 
Brooklyno “Vienybės” redaktorius, p. Vyt. Sirvydas. Ji
sai pritaria tai minčiai, kad pažangioji Amerikos lietuvių 
visuomenė privalo bendrai veikti kultūros dirvoje. Kaipo 
pavyzdžius, kame bendras darbas galįs būt sėkmingas, 
jisai nurodą jaunuomenės auklėjimą, Tėvynės Mylėtojų 
Draugystę ir Susivienijimą Lietuvių Amerikoje.

P-o Sirvydo išvadžiojimai perdaug krypsta reklamos 
pusėn. Mes neturime nieko prieš tai, kad visuomenė kuo 
daugiausia remtų T. M. D-stę (tarpe jos narių visuomet 
buvo ir dabar'tebėra socialistų); bet klausimas eina ne 
apie tam tikrų gyvuojančių pas mus organizacijų stipri
nimą, o apie jėgų suderinimą bendrame kultūros darbe.

Gerų ir rimtų organizacijų mes turime ir daugiaus, 
ne vien tiktai tas, kurias mini “Vien.” redaktoriūs. Lie
tuvių Darbininkų Literatūros Draugija (LDLD.), pav. 
yra nė kiek ne blogesnė už T. M. D., ir ji yra anksčiaus, 
negu pastaroji, užmezgusi ryšius su “Kultūros” Bendro
ve Lietuvoje. Taip pat mes turime tūkstančius susišel- 
pimo draugijų, kurios, sudėtos į daiktą, sveria visuome
nės gyvenime ne mažiaus, o gal net daugiaus, negu SLA.

Savo srityje kiekviena tų organizacijų yra labai nau
dinga, bet bėda, kad tų organizacijų sritys yra apribotos. 
Kiekviena jų rūpinasi tiktai tam tikraįs dalykais: susi- 
šelpimo organizacijos —• posmertinėmis ir ligos pašalpo
mis, literatūros draugijos — knygų leidimu, ir 1.1. Kiek
viena jų, be to, tarnauja tiktai tam tikram skaičiui žmo
nių — savo nariams. Visa gi, kas išeina iš tų organizaci
jų ribų, yra palikta “Dievo valiai”.

Viena pasekmė to, kad kiekviena musų organizacija 
gyvena savo atskiru gyvenimu, yra ta, kad jų visų darbas 
yra nelabai vaisingas. Beveik visa, ką jos sugeba pada
ryti, tai baliai ir vakarai, retkarčiais prakalbos. Kadangi 
jėgų jos turi nedaug, tai ir jų rengimai esti menko turinio.

Kiekviena musų organizacija — ar tai bus vietinė su- 
sišelpimo draugija, ar SLA. kuopa, ar literatūros drau
gijos skyrius — vartoja tokius pat veikimo budus, kaip ir 
,isos kitos organizacijos. Iš to išeina begalinis musų 
visuomeninio gyvenimo vienuodumas, — kas, žinoma, ne
gali būt patraukimu tame gyvenime dalyvaut nei musų 
jaunajai kartai, nei inteligentams.^ O mes paskui dejuo
jame, kodėl musų jaunimas ieško pramogų pas ameriko
nus arba kodėl musų inteligentai laiko svarbesniu daiktu 
golfą, negu musų visuomenės judėjimą!

Kuomet musų organizacijų rengimai yra kaip du la
šu vandens panašus į kits kitą, tai jos, ažuot bendromis 
jėgomis atlikus ką nors stambesnio, tiktai daro viena ki
tai konkurenciją, 

t

, Bet dar svarbiaus yra tai, kad pas mus palieka neap- 
rupinti visi tie reikalai, kurie išeina'iš atskirų organiza
cijų ribų. Apie jaunuomenės lavinimą mes tiktai kal
bame; bendrojo švietimo dirvoje jei kas yra daroma, tai 
tiktai atskirų asmenų ir laikraščių pastangomis; kuomet 
tenka paremti kokį didesnį reikalą Lietuvoje (kaip, pav. 
Mariampolės Realinę Gimnaziją), tai per irfėnesių mėne
siu^ negalima prisiprašyti, kad kąs nors apsiimtų pasi
darbuoti...

Todėl ir Lietuvos žmonės turi iš mus mažai naudos, 
ir čia, Amerikoje, musų kultūros progresas eina “čere- 
poko” žinksipu. Vietoje rimtų ir apsišvietusių veikėjų, 
kurie vadovautų musų visuomenės gyvenijne, mes todėl 
per keletą dešimčių metų tesusilaukėme tiktai “bunčiaus” 
tuščiai barškančių agitatorių, kurie eina “mokinti svie
tą”, nežinodami nė to, kad jie patys nieko; nežino.

t, t . ę. i j ( i1 ? • > H J.į ■ J,; , J

Visa tai reikia tupėti omehėje, kalbant' apie j“bepdi^ 
frontą”. Musų pažangioji visuomenė turi žiūrėti, kaip 
suorganizavus savo jėgas plačiam, rimtam ir planingam 
kultūros darbui. Jeigu tai nebus padaryta, tai musų vi
suomenė ne tiktai artimoje ateityje pražudys visą savo 
čionai gimusį jaunimą, bet ir neteks inteligentų: musų

Bendras Frontas
“Naujienos”, “Tėvynė”, “Vie

nybė” ir kiti laikraščiai pakėlė 
klausimą bendro fronto pažan
giosios visuomenės kultūros dir
voje. Apie bendrų, frontų, politiš
kos dirvoje, nėra ko kalbėti: po 
tiek nekulturiškų rietenų ir pri
siminimų, vargu sandariečiai su 
socialistais galėtų bendrai ilgai 
ką nors veikti politikos lauke. 
Nors socialdemokratas Bielinis 
bučiuojasi su valstiečiu liaudi
ninku Grinium Lietuvoje, bet 
sunku įsivaizduoti, kad Grigai
tis bučiuotųsi su Sirvydu, arba 
Tulys su Michelsonu. Vienok 
kultūros lauke ir priešai gali 
veikti, nes čia mažiau dirvos as
meniškiems ginčams.

Lietuvoje, kaip matome, liau
dininkai ir socialdemokratai iš- 
vieno dirba kultūroje ir sutvėrė 
Kultūros Tarybą, kurios tikslas 
bus apsirūpinti, kad pamažinus 
tą 50-tą nuošimtį lietuviškos vi
suomenės, kuri, sakoma, nemo
kanti rašyti ar skaityti. Bus 
steigiama Liaudies Universite
tai, kursai suaugusiems, bus re
miama “Kultūros” B-vės knygų 
leidimas ir jų platinimas. Ten 
pažangioji visuomene mato gy
vą reikalą veikti bendrai, kad 
išbudinus Lietuvos liaudį, kad 
paskatinus ją skaityti raštus. 
Kitaip ji visados bus klerikalų 
įtakoje. ;.

Amerikoje liaudies švietimas 
nėra tiek aktualus, čia, kas no
rėjo, skaityti pramoko. Čia laik
raščiai turi daugiau skaitytojų 
negu Lietuvoje. Vienatiniu daly
ku, kuriu čia galima yra rūpin
tis tai musų ištautėjančiu jau
nikiu. Gyvenimas parodė, kad 
steigiant mokyklėles jaunuo
liams, yra galima jaunimas lie
tuviškai išauklėti ir paskui jį 
pritraukti prie lietuviško gyve
nimo ir veikimo, čia sandarie- 
čiai ir socialistai gali veikti 
bendrai.

Kitas darbas yra leidimas ge
rų knygų. Mes, gyvendami ang- 
lo-saksų kultūroje; galime išleis
ti svarbesnius jų veikalus, tuo
mi įnešdami truputį kitokių įta
kų f lietuvių gyvenimą Lietuvo
je, vietoje rusiškų, štai, pavyz
džiui, Tėvynes Mylėtojų Draugi
ja, nors nusilpnėjusį po karo, 
neturėdama kai kada net tuks- 
tanties užsimokėjusių narių, vie
nok įstengė išleisti pirmą tomą 
garsios Wellso “Pasaulio Istori
jos (Outline of History). Išlei
do pirmą topią, baigia antrą ir, 
tikimąsi, išleis trečią. Tai Drau
gijai žymiai gelbsti Lietuvoje 
esanti pažangi “Kultūros” B-vė, 
turinti plačius siekius knygų 
leidimo ir liaudies švietimo sri- 
ty.

Ir amerikiečių pažangioji vi
suomenė, jei norėtų organizuo
tai varyti vienu frontu kultūros 
darbą, manau, geresnio kelio ne
rastų, kaip pi įsidedant prie so
ros ir užsitarnavusios organiza
cijos TMD., o per ją veiktų kon
takte su “Kultūros” B-ve Lietu-

,’e. “Kultūros” B-vė, veikda
ma TMD sugestija, ruošia trijų, 
gal daugiau, tomų lietuviškų 
įvykių enciklopediją, kurią re
daguoja prof. V. Biržiška. Tas 
darbas svarbus ir reikalingas 
mums, nežinantiems savų veikė
jų, savų raštų, netolimos praei
ties įvykių. Bet jam reikia pa
ramos ir lėšų. TMD. bando pa
gelbėti “Kultūros” B-vei tą en
ciklopediją išleisti ir jai pavyks, 
jei pažangioji visuomene pagel
bės.

Pavyks ir išleisti daugiau ge-

rų raštų. Nėra suprantamo ii 
absoliučiai autoritetingo, pilno 
veikalo iš Lietuvių Istorijos. Ne
turime gerų, pagrindinių veikalų 
iš daugelio gamtos mokslo ša
kų. Lietuvoje rašytojų yra, tik 
reikia jiems lėšų už darbą, ir 
lėšų atspausdinimui. Dalį tų lė
šų Amerikos lietuvių pažangio
ji visuomene gali,suteikti, būda
mi nariais organizacijos, pana
šios j TMD, ir prižadėdami imti 
tas leidžiamas knygas už tam 
tikrą mokestį, čia butų gražus 
kultūros darbas, kur bendras 
frontas galimas tarpe sandarie- 
čių, socialistų ir bepartyvių. 
Mes, užtikrindami išplatinimą 
10,000 ar daugiau ekz. gerų 
knygų, stiprinsime Lietuvos pa
žangius mokslininkus ir pažan
gias knygų leidimo bendroves. 
Didinsime skaičių tikro mokslo

Šeštadienis,

ir literatūros knygų musų kal
boje, ir tuomi teiksime liaudžiai 
galimybės naudotis lengviau 
prieinama apšvieta.

Kitas dalykas, kur reikės ben
dro fronto pas amerikiečius, tai 
SLA. Visi, kas ne aklas, ma
to, kad bolševikai patylomis or
ganizuojasi užgrobti tcs drau
gijos vairą. Buknis, Zalpis, 
M i žarą, Andriulis, ir kiti, va
žinėja ir veikia. Kiti iš jų ty- 
čio/nis pasiųsti į tam tikrus 

jdistriktus “paruošimo darbui.” 
Čia reikės sandarlečiams ir so
cialistams nusistatyti vienos 
taktikos ir vienos programos, 
kad apgynus seniausią lietuvių 
organizaciją nuo ardvtojų už
mačių. Čia irgi, galima saky
ti, kultūros darbas, nes SLA. 
yra didelė ir plati organizaci
ja. . —Vyt. Sirvydas.

“Rūbo” Bendrovės Reikalai.
Atsakymas p. Gudžiunui-Strazdui.

(Tęsinys)

TAURAGĖS SKYRIUS

1) Raštinės invento
rius įkainuotas .. lit. 3,671.74 
amortizuoja 15% (su
daro ...............  Jit. 400.76

Kaina raštines inven
toriaus,..;.......... lit. 2,270.9(3

2) Dizelmotoras į- 
kainuotas .......... lit. 54,462.60
amortizacijai 5% su
daro ..................... lit. 2,723.13

Kaina Dizclmotoro 5 J,739.47

3) Turbina ir gene-- 
rotorius įkainuota lit. 600,000 
Amortizacijos 10% su 
daro ..................... lit. 60,000

Kainuoja generatorius
ir turbina .......... lit. 540,000

4) Tvenkinys įkai
nuotas .............. lit. 391,270.29

kadangi vidurinė dalis iš
griauta vandenio. ir sutaisy- 
mas jo apsieis gana brangiai 
dabartiniu laiku jis neturi 
didelės vertės reikalinga nu
rašyti nuo jo apie 75% ir 
priimti kaina .. lit. 100,000

5) Transformato-’
rius įkainuotas .. lit. 22,864.61 
amortizacija 10% su
daro ................... lit. 2,286.46

Kainuoja transforma
torius .............. lit. 20,578.15

Kad priimti domėn amorti
zaciją turto, tai bendrovės ba
lansas bus sekantis:

AKTYVAS '
Kasa: centras 3082.42
Skyrius 113.57 .......... 3,195.99
Ein. s-ta liankuosc
centras 2,548.13 .... 2,548.13
Akcijos .................. 267,297.55
Vertybės poperių .. 53,624.00
Užstatai, centras .... 216.00
Judamas ir nejud.
turtas ..................................

centras 19168.70
Skyrius 721800.63
............................. 740,969.33

Medžiaga, centras
18,294.82
Skyrius 157,778.91 
... ........................ 176,073.73

Debitoriai, centras
86,922.11
Skyrius 14,017.75 
............................ 100,939.86

Perein. sumų skyrius 
....................  1,220.56

daktarai, advokatai ir kiti mokslus ėjusieji žmonės galu
tinai “pasišvęs” amerikoniškam sportui, palikdami musų 
draugijas, susivienijimus ir kliubus (anot Graičuno) 
“Jurgiams”. ✓

“Bendras frontas” į tą kultūros darbo organizavimo 
klausimą įeina tiktai tiek, kad šis dalykas reikalauja visų 
musųgegų; suderinimo." Jeigu, varinėdami partinius ki
virčus, mes vieni kitiems kaišiosime kojas, ažuot sten
gęsi bendrai veikti, tai neišeis nieko. Partijų žmonės ir 
nepartiniai — visi, kurie nėra fanatiški klerikalai arba 
bolševikai — grynam kultūros darbe gali susitarti. Iv 
privalo!

Instaliacijos, skyriiįs
............................. 86,880.51

Statyba, skyrius .... 49,563.95 
C-tro laidos tinkas* 
skyriuje .........  172,954.90
įvairus aktyvai, sky
riuje ......................... 2,094.45
Nuostolių ........ 387,082.13

\ ;; 2044~66L09
PASYVAS

Kapitalas . /.'.... 1,875,000 
Paskolos ..................... 127,350
Išduoti vekseliai Cen
tras 879.01
Skyrius 4762.00 .... 5,641.01 
Kreditoriai Centras

14,118.54
Skyrius 12299.21 .. 26,417.75 
Pereinamų sumų Cen
tras ......................... 10,000.00
įvairi pasyvai Skyrius 252.33

’ 2044,66L09

BUHALTERIJA:

Buhalterija kaip centre taip 
ir skyriuje vedasi be ryšių 
tarpe savęs. Centras skaito 
skyrių paprastu debitoriu, o 
dėl veikimo skyriaus centro 
knygose visai nesimato.

Taip pat ir skyriuje veda
ma sąskaita centro,- kuri visuo
met atidengta. Sulig nuomo
nės revizijos komisijos šis 
trukumas galima butų praša
linti tuomet, kad skyrius vieną 
arba du kart į menesį prisiųs
tų centrui trumpą ištrauką iŠ 
memorialo, o centras pervestų 
ją per savo knygas.

Memorialas ir didžioji kny
ga vedamos kaip centre taip 
ir skyriuje, kas liečia pagelbi- 
hcs knygas tai jose didelis ne- 
dateklius. Kaip antai Tauragės 
skyriuje iki šiam laikui neve
dama medžiagos knygos, me
džiaga nurašoma tik sulig me
morialu ir tai bendru skaičium, 
dūliai to patikrinti suaikvojimą 
medžiagos labai sunku.

Skaityti medžiagą ''reikalin
ga ne tik sulig kainos, bet ir 
sulig skaičium, ko pas mus 
nėra.

Revizijos Komisija turi pa
žymėti, kad buhalterijos kny
gos, o ypač centro, turi dau
giau privatišką pažiūrą negu 
oficialę. Daugelyje knygų pa
darytos pataisos ir ištrinimai, 
kurios nepatvirtintos raštu.

Knygose daugelyje vietų n<3- 
ra sąvadų. Atidengimas ir už
darymas sąskaitų darosi ne 
sulig buhalterijos taisyklių.

Dar blogesniam stovyje ran
dasi pateisinamieji dokumen
tai. Vietoj sąskaitų randasi 
privatiški pažymėjimai, ku
rias išaiškinti kame dalykas vi
sai negalima. Ant daugybes 
sąskaitų nėra parašo gavėjo 
gavime: pinigų. < Ant sąskaitų 
medžiagų nėra parašo asmens, 
kuris priėmė tą medžiagą. Vi
si darbai prie statybos ir re
monto neturi jokios sąmatos, 
aprašymo darbo arba sutarties 
todėl spręsti ant kiek teisingai 
atlikti darbai negalima.

(Bus daugiau)
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Prie D-ro Purickio Paskai 
tos Vilniaus Išvadavimo

Klausimu
(Prisiuntė Leonas Vitkauskas)

J d-ro Vygando paskaitą, su
rengtą šaulių būrio Šiauliuose 
VI, 14, prisirinko pilna gimnazi
jos salė. 18>/a vai. ant estrados 
pasirodė d-ras kun. Purickis, 
buv. užsienių ministeris ir pa
siuntinys Vokietijoje. Savo ap
mąstytoje ir užrašytoje kalboje 
jis išanalizavo dabartinę padėtį 
sąryšyje su Vilniaus atgavimo 
klausimu ir nurodė, kokiais ke
liais einant Vilniaus negalima 
atgauti, o kada priėjo prie to, 
kokiu budu galima atgauti, tai 
paskaitą užbaigė pareiškęs, kad 
apie tą negalima smulkiai kal
bėti, nes tai esą konfidencialiai

dar patsai nėra šito klausimo 
išsiaiškinęs.
i Mano nuomone, jokių ypatin

gų paslapčių, apšviečiant šitą 
klausimą, negali būti, ir mes tu
rime aiškiai statyti klausimą.

Einant šitąją kryptimi, reikia 
kad pas vilniečius butų nepasi
tenkinimas lenkų valdymu ir 
kad jie linktų prie Lietuvos. Pir
ma sąlyga priguli nuo lenkų val
džios “krosų” politikos^o antra 
nuo musų vidaus politikos: rei
kia, kad pas mus butų tokia 
tvarka ir tokios ekonominės są
lygos, kad vilniečiai norėtų prie 
musų dėtis, 
bet aktyviai.
Manau, kad 
tokią tvarką,
musų Vilnijos gyventojus vilio
ti, reikėtų pasirūpinti, kad jie 
apie tą tvarką žinotų, o to nega
li būti, esant tokiam ryšių per
traukimui, koksai dabar yra su-

įkorporuola į Bulgariją. Kiek 
I laiko praėjus Bulgarija be karo 
sutraukė vasalinės» nuo Turki
jos prigulmybės ryšius.

3) Silpnesniems norvegams 
reikalaujant, stipresni švedai 
suliko ant plebiscito, ir plebisci
to keliu norvegams pasisakius 
už atsiskyrimą nuo šveplų, atsis
kyrė ir sudarė atskirą valstybę 
su atskiru karalių, šitame atsi
tikime sosto įpėdinis, dabartinis 
švedų karalius, buvo labai ka
ringai nusistatęs ir grąsino, kad 
norvegams nenusiraminus, jis 
padarysiąs eiseną per Norvegi
ją su kariuomenės korpusais; jo 
tokiai nuomonei pritarė milita- 
ristai, bet įsivyravusi demokra
tija prispyrė karalių leisti klau
sima išrišti ramiu 
budu,ir be kraujo 
silpnesni norvegai
skaitlingesnius švedus pripažinti 
j ų teises.

Tankiai musų šabloniniai poli- 
kai tvirtina, kad valstybės, ku
riose yra svetimtaučių, turi sau 
priešus iš tautinių mažumų pu
sės ir kad tas valstybei pavojin
ga. šita nuomonė susidarė iš se
no valdymo budo, kada buvo 
statomas devizas: “Vokietija 
dėl vokiečių”, “Rusija dėl rusų”, 
o pas mus “Lietuva deį lietu
vių,” bet Šveicarija nurodė nau
jus kelius, ir greta vokiečių žy
mios daugumos puikiausia jau
čias Šveicarijoje ir darbuojasi, 
kaipo ištikimiausioj i Šveicarijos 
patriotai, franeuzai, italai ir re- 
to-romanai.

Tą pat metodą, kiek man žino
ma, taiko čekai, kurių valstybė-

susitarimo 
praliejimo

je mažumos sudaro arti 50%, ir 
estai. Manau, kad jie pasieks 
tokių pat rezultatų, kaip ir švei- 
cariečiai.

D-ro Purickio paskaitoje tas 
sveikas apsireiškimas, kad jis 
priėjo prie nuomonės, kad ne 
malones iš galiūnų pusės dėka, 
bet pačios liaudies pastangomis 
gali būti išrišta taip svarbi Lie
tuvai problema, kaip Vilniaus 
klausimas. Iki šio laiko visi mu
sų oficialus ir neoficialus politi
kai stengėsi hipnotizuoti kokių 
tai geradarių, “dėdės” pagelba; 
tiktai tie “dėdės” buvo nuolat 
kiti. Paskutinį sykį tai tokius 
“dėdes” mums nurodinėjo Kri- 
vė-Mickevičius, Vokietijos ir 
sov. Rusijos pavidale.

—Inž. V. Bielskis.

REIKALINGA 6 FORDAI “REUMATIZMAS PRAŠALINTAS 
l VIENĄ DIENĄ”.

ir tai ne pasyviai,

sudarant pas save 
kuri galėtų prie

nei vienam 
net mąsty-
Vilnijos

Suglaudus, jo referato turinys 
šitoks. Užėmus lenkams Vilniją, 
lietuviams lieka trys keliai: 1) 
pripažinti įvykusį faktą ir atsi
sakyti nuo Vilnijos, 2) laukti 
susidarymo patogių aplinkybių 
ir 3) aktyviai veikti.

Apie pirmą kelią 
lietuviui nepriderėtų 
t i, ir išsižadėjimas
butų lietuviams didžiausia gėda 
ir valstybės su tautos žuvimo 
pradžia. Laukti taip pat negali
ma, nes lenkai turi didžiausi 
valstybini ir bažnytinį aparatą 
ir priemones Vilnijos gyvento
jų ištauti irimui ir jų pripratini
mu! prie įsitikinimo, kad Vilni
ja, tai Lenkijos dalis, juo la
biau, kad Vilnijos gyventojai la
bai nesusipratę, žodžiu, laikas 
— musų priešas. Lieka trečia 
išeitis

Reikia turėti omenyje, kad 
liuosu noru lenkai Vilnijos ne
atiduos, neš, kaip tvirtina pre-

tų kokių nors kombinacijų dėka 
prijungti Vilniją prie Lietuvos, 
neatsižvelgiant į vilniečių norą, 
tai Lietuva atsidurtų toje pa
čioje padėtyje su savo tautų 
mažumomis, kokioje randasi 
Lenkija (arba bent mes mano
me, kad jinai randasi), ir tada 
pas mus žynius svetinitaučių- 
separatistų skaičius suardytų

aktyviai veikti.

Susidarius tokioms sąlygoms, 
kad vilniečiai panorėtų dėtis su 
mumis, ar neišvengiamas karas, 
kad jie ta norą galėtų jvykdili
ti? D-ras Purickis tvirtina: taip. 
Nesą, girdi, tokių atsitikimų, 
istorijoje, kad be karo kokia

3 touring karai su “self starte
riu” ir 3 touring karai su 

“krenkeriu”.
Tai bus didelės Fordų lenkty

nės, kokių Chicagoje dar nėra 
buvę. Norintieji dalyvauti tose 
lenktynėse prašomi tuoj aus at
sišaukti į Naujienų raštinę ir 
užsiregistruoti. Laimėjusieji 
lenktynes bus gausiai apdova
noti.

Parodykit ką gali, jūsų For- 
dukas!

Tos dideles lenktynės įvyks
Rugpiučio 9 d., 1925
Calumet Grove,
Blue Island, III.

NAUJIENŲ PIKNIKE.

H. B. Stone Surado Pastebėtiną Budą 
Praialinimui Reumatizmo Skaud

amo j Vieną Dieną,

PADVIGUBINKITE SAVO 
PINIGUS

tokio atsitikimo, kad kokia nors 
valstybė atiduotų be karo savo 

^teritorijos dali, ir todėl reikia 
būti pasiruošiusiems prie kru
vinų aukų ir net didelių. Beana
lizuodamas padėtį, priėjo prie 
išvados, kad Lietuva karo laimė
ti negalėtų ir todėl butų bergž
džias ir pražūtingas darbas, to
kį karą pradėjus. Taigi būtinai 
reikia ieškoti sąjungininkų. Lie
tuvos politikų tarpe butą orien
tacija į Ameriką, Italiją, Pabal- 
tijos valstybių sąjungą, o da
bar daugelis laukią išganymo iš 
Anglijos pusės. Prelegentas vi
sas šitas orientacijas pripažįsta 
nerealiomis, nes nei viena šitų 
valstybių nepasiųstų nei vieno 
savo kareivio Vilniui iš lenkų 
atimti ir lietuviams atiduoti. 
Musų natūralūs sąjungininkai 
tai Vokietija ir Rusija, nes jos 
taip pat turi pretenzijų prie 
Lenkijos, jų teritorijų dalis už
grobusios. Su jomis reikia su
daryti sutartis. Reikia vienok 
pripažinti, kad nei Vokietija, 
nei Rusija ilgus metus negalė
sianti pradėti karą su Lenkija, 
o reiškia jos negalėsiančios pa
daryti Vilniaus klausimo aktua
liu.

Kas-gi lieka tuoj daryti? Rei
kia atkreipti domę į lenkų vi
daus padėtį. Tenai esą apie 50% 
svetimos užgrobtos žemės ir apie 
40% svetimtaučių, nepatenkintų 
prijungimu prie Lenkijos. Taigi 
mes, paėmę iniciatyvą, turėtu
me kuo veikliausiai dėtis su tais 
lenkų viduriniais priešais ir 
bendromis jėgomis, iš vidaus 
veikti, nustumti lenkus į jų et
nografines ribas. Reikalui esant, 
kaimyninės valstybes — Vokie
tija. sov. Gudija ir sov. Ukrai
na, su kuriais Lietuva/ turėtų 
sudaryti sąjungą, prisidėtų prie 
lenkų pavergtųjų tautų pasiliuo- 
savimo.

Tuo <i-ras ir užbaigė paskaitą. 
Kryptis nurodyta teisinga, bet 
nenurodyta, kaip jaja eiti. 
Sprendžiant

jos dali. Alane toksai jo drąsus 
tvirtinimas labai stebina. Aš ne 
istorikas ir ne diplomatas; isto- 
/ c knygose neknisiuosi ir 
diplomatinių aktų nevartau, bet 
visgi iš atminties galiu nurodyti 
bent 3 svarbius ir ryškius atsi
tikimus mano gyvenimo laiko
tarpyje, k<.da tokie faktai įvyko 
be kraujo praliejimo: 1) Nicos 
(Nizza) ir Mentonos prie Fran
ci jos prijungimas plebiscito 
(žmonių atsiklausimo) keliu. 
Tari) Francijos ir Italijos jokio 
karo nebuvo, bet galingesniai 
Francijai reikalaujant, Italija 
sutiko ant plebiscito, ir Nicos 
gyventojai pasisakė už Franciją. 
Kai kas, tame skaičiuje ir Gar- 
ribaldi, gimęs Nicos grafijoje, 
ginčijo šito plebiscito teisingu-

gyventojai paliko prie FrancI- 
jos, nekeldami iki šio laiko jo
kio protesto, ir net Italijoje nė
ra dabar rimtų žmonių, kurie tu
rėtų kokias nors pretenzijas prie 
šios turtingos provincijos.

2) Rytų Bumeli ja buvo “Eu
ropos koncerto” Berlyno trakta
tu atplėšia nuo Bulgarijos ir 
vėl priskirta prie Turkijos. Bul
garai, atsikratę rusų globos, va
dovaujant Hambulovui ir kun. 
Ferdinandui, sudarė sutartį su 
savo vakarykščiu priešu — Tur-’ 
kija, ir Bulgarijos kunigaikštis 
Ferdinandas buvo paskirtas R. 
Rumelijos general-gubernatoriu, 
o paskui be karo Rumelija buvo

ROSELAND
RoselandieČiams gerai 

žinomas

kaip
š prelegento pasta

bos, kad čia esą konfidencialių 
dalykų, galima manyti, kad jo 
nuomone, reikia eiti konspiraci-

DR. P. PETRAITIS 
perkėlė ofisą į savo naują 

namą.
Adresas:

10748 So. Michigan Avė.
Tel. Pullman 0982

jos keliu. O galimas daiktas, kad==^

Del Vaiky Odos Ligų
Cadum Ointment gali būti vartoja

mas ant minkštos ir Švelnios odos kū
dikių, kurie kenčia nuo užkrėstų de
dervinių, pučkų, išbėrimų, karščio, ir 
panašių ligų. Niežėjimą prašalina 
tuojau. Kurie daug kenčia nuo odos 
ligų galima to išvengti vartojant 
šias gyduoles išlaiko. Cadum Oint
ment taipgi yra geros nuo spuogų, 
niežėjimų, šlakų, suskirdusios odos, 
išbėrimų, skaudulių, šašų, žaizdų, nu
degimų, dedervinių, slogų išbėrimų, 
įsidreskimų, užgaviinų ir taip toliau.

Į biskj mažiau kaip 12 me
tų jus galit padvigubinti 
savo pinigus investuojant 
dabar į 6% Pirmų Morgi- 
čių Real Estate Auksinius 
Bonus, paremtus ant di
džiausių apsaugų’ pasauly
je — Pirmi Morgiciai ant 
augštos rųšies namų šiame 
greitai augančiame mie
ste — bonai pasiūlomi per 
šį bankų yra konservaty- 
viški ir saugus.
Kiekviena laida bonų yra 
peržiūrima banko dėl ap
saugojimo savų pinigų, kol 
tie bonai yra pasiūlomi 
jums. Nei vienas inves
tuotojas dar nėra pražudęs 
nei vieno dolerio kurie in
vestavo rekomenduojant 
šiam bankui.
Real Estate investmenlai 
yra pamatas praktiškai 
kiekvieno praturtę jusio. 
Jus galite pradėti 
šiandien nusipirkda- 
mas už $100 bouą 
ant lengvų išmokėji
mų plano — $10 
įmokėjus pradėsite.

Auksiniai bonai arba mor- 
gičiai pasiūlomi per šį ban
ką yra saugiausias invest- 
mentas į kuriuos galite pa
dėti savo pinigus. Kiek
vienas bonas perstato dalį 
pirmų morgiČių ant augš
tos rųšies South Side na
mų. Namai yra verti dvi
gubai vertes morgičių, jū
sų pinigai bus dvigubai ap
saugoti. Dešimties milio- 
nų dolerių bankas reko
menduoja jums tuos bonus. 
Ateikite į banką t ir dasiži- 
nokite daugiau apie tuos 
auksinius bonus. Pasima- 
tykit su Mr. John S. Čai- 
kauskiu, vedėju musų už
sienių Departmento; jis tu
ri daug metų patyrimo pa
gelbėdamas lietuviams dėl 
saugių investmentų.
Bankas atdaras visą dieną 
Suhatoje nuo 9 ryto iki 8 

vakare. Seredoje nuo 
9 ryto iki 3 valandai 
po pietų ir nuo 6 iki 
S vakare. Kasdien 
nuo 9 ryto iki 3 va
landai po pietų.

Reumatizmas, Neuritis ir begali
niai skausmai, kurie apsireiškia nuo 
sustyrusių sąnarių ir raumenį^, dau
giau jau nebereikia bijoti kaip yra 
išrasta Kurex Gyduolės. Dabar yra 
galima dėl tų kurie kenčia nuo reu
matizmo ir negali miegoti naktimis, 
prašalinti tuos skausmus j vieną die
ną. Tai yra pareiškimas vieno, ku
ris vartojo tas gyduoles . Tos pa? 
stebėtinos gyduolės atnaujina sveika
tą ir suteikia paliuosavimą nuo Reu
matizmo tūkstančiams, kuriems kitos 
gyduolės nepagelbėdavo.

“Aš noriu pasakyti, kad mano Re
umatizmas pranyko j vieną dieną“, 
sako H. B. Stone. “Aš kentėjau nuo 
Reumatizmo per metų eilę ir aš ban
džiau daug visokių gyduolių, bet nie
ko nepagelbėjo. Aš pradėjau varto
ti Kurex iš ryto ir vakare jau nebe
turėjau skausmų. 1 savaitį laiko 
pranyko sutinimas ir atsileido mano 
sustyrą sąnariai. šiandien aš jau
čiuosi taip sveikas kaip dar niekad 
pirmiau — pasidėkavojant jūsų pui
kioms gyduolėms Kurex“.

Tos puikios gyduoles yra prireng
tos didelės laboratorijos ir abelnai ži
nomos kaipo Kurex, jas lengva var
toti namuose ir jos veikia kaip ma
gija žmonėms visokio amžiaus ir 
lyčių.

Nežiūrint kaip sunki yra jūsų liga, 
nežiūrint kiek jus turite amžiaus ar
ba užsiėmimas, nežiūrint ką jus iki 
šiol esate vartoję, jei jus kenčiate 
nuo Reumatizmo, Neuritis arba su
stingusių sąnarių, mes esame pilnai 
įsitiKinę, kad Kurex gyduolės praša
lins skausmus. Mes atsiųsime di
deli butelj gyduolių už $1.95 dėl 14 
dienų išbandymo. Jei pasekmės ne
bus užganėdinančios ir jus nebūsit 
patenkintas, jums nekainuos nieko.

Nesiųskite pinigų — tiktai savo 
vardą pas R. A. .Harjnon, 628 A & R 
Bldg., Kansas City, Mos. ir gyduolės 
bus 'atsiųstos tuojau. 1 'Tiktai -užmo
kėsite laiškanešiui ir dar už pašto 
ženklelids' kaip atneš. Vartokite jas 
pagal nurodymą. Jeigu j pabaigą 14 
dienų jus negaunate puikaus pasitai
symo ir nepasiliuosuojat nuo Reuma
tizmo, tiktai atsiųskite atgal, o jūsų 
pinigai bus grąžinami atgal be jokio 
klausimo. „

(Apskelbimas)

I’LBLlšKĄ KLINIKA
Del sergančių žmonių 

Nereikia daktarui mokėti
AR JUS ESAT IŠSIGYDĖ NUO 

. UŽSISENĖJUSIŲ LIGŲ 
Specialistai kiaujo li$ų 

Kraujo ir Alapumo egzaminacij* 
tiktai $1. ■

Ligoniai moka tiktai už serumus, 
čėpus ir gyduoles

Musų Klinikoje yra vartojama vė
liausios mados instrumentai 

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

visas chroniška.' ligas. ,• 
Kalbame lietuviškai

National Health Clinic 
1657 W, Madiaon St. 
Kampas Paulina St.

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

HOUSE O F HEALTH

BANDYMAS
Suradimas ir ištyrimas 

tikro diagnozo
Mes darome X-Ray ir 
mikroskopiškus egza
minavimus, Kraujo 
bandymus, Opthalmos- 
cope, Kraujo spaudimą 
VISAIS MOKSLI
NIAIS BUDAIS reika
lingais dėl teisingo iš
bandymo ir tikrų gy
domų pasekmių. 
NUŽEMINTOS 
NOS dėl PILNO 
minavimo 
Po .................

Litro* teisingai suprastos yra pusiau 
iigydytoa. Jei jų* kenčiate, atsižadėkite 
daugiau kentėti nuo pažadų ir ‘“spėlio- 
janėių” daktarų. Ateikite | HOUSE OF 
HEALTH dėl pilno Fizinio ir Labora
torijos Egzaminavimo, čia atskleisime 
Jūsų sveikatos stovj kaip knygą.

Musų 
KAI- 
egza-

$3

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

CENTRAL MANUFACTURING
DISTRICT BANK

1112 West Thirty-Fifth Street
CHICAGO

Visų Tautų
Netik mechaniškai grojama — bet grojama su visu išreiškimu ir muzikaliu 
pajautimu bile kokios Tautos — ar tai Lietuvių,Lenkų, Švedų, Čekų ar-

Gulbransen Registruojantis Pianas yra grojamas su rolėmis ir pėdais. Jis 
užregistruoja asmeninį “touch” — užgauna gaidas taip kaip grotumėt su 
rankomis, taip kad tikras pajautimas asmens yra išreiškiamas muzikoje. Ar 
jus turite supratimų kų Gulbransen gali padaryti muzikoje? Ar jus pažįs
tate muzikų kokios nors tautos kuri priguli savininkams Gulbransen Regis- " 
truojančių Pianų?,

Klauskite musų apie tai, Mes taipgi pasakysime jums apie musų ekstra 
lengvų išmokėjimų planų su kurio pagelba pastatysime Gulbransen Pianų į 
justi namus ir mokėkite už jį kaip jums parankiau.

JOS. F. BUDRIK
3343 So. Halsted St., Chicago, III

(GULBRANSENThe Ttegistering Piano

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotU- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso, 
kreivas akis, nuima kataraktų, ati- 
taiso trumpregystę ir toliregystę. 
Prirenka teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 Wcst 47th Street
Phone Boulevard 7589

patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

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

Nedėlioj nuo 9 iki 11.

DR. JOHN J.
SMETANA

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Are.

Kampas 18 gatVfes, 8-čias augštas 
Kambariai 14, 15, 16 ir 17 

Ant Platt’s Aptiekos
Pastebėkite mano iškabą

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

Garsinkites Naujienose

“Jaučiasi Kaip Naujas Žmogus“
John Stryczek, 1784 Penn Avė., Gary, 

Ind., sako: "Virė dviejų metų ai ken
tėjau nuo puikų ir kraujo trubelių. Bu
vo ižsiplėtojusi po visą mano kūną. Al 
buvau praradęs viltj. šešios savaitės at
gal aš atsilankiau pas jus. šiandien ai 
jaučiuosi kaip naujas žmogus. Aš noriu, 
kad kiekvienas kenčiantis žinotų apie 
mano kentėjimą. Kiekvienas gali atsi
kreipti prie manęs.”

Ką Mes Darome Kitiems, Tą Mes 
Galime Padaryti ir Jums

Mes kviečiame jumis atsilankyti dėl 
pasitarimo dykai, nėra skirtumo kokia 
liga jūsų yra ir kas negalėjo išgydyti. 
Mct gydome visas chroniškas ligas vi
same žmogaus kūne — Nervų, Kraujo 
Odos ir Specialeu ligas Vyrų ir Mote
rų. Reumatizmą, Neuritis, Acidosis, Plau- 
Čitą, Kepenų, Skilvio, Inkat-ų Ii-
gas. Visas formas kataro. Dusulio. Žo
džiu, gydome visas sunkias ligas, kurių 
kiti negalėjo išgydyti.

Miku štabas yra patyrę gydytojai, su
teiks jbms didelę pagelbą pasitarime 
sunkiose ligose. Ateikite liandiąn. Ap
saugoki! savo sveikatų. Valandos: Kas
dien nuo 9 ryto iki 5:30 vakare. Utar- 
ninke, Seredoje ir Suhatoje iki 8 va
kare. Nedėlioj nuo 0 iki 1 dieną.

HousęFHhlth
_!•> novunoM amumto tA

/164 W. Wa»hington St.

—————— m   —— «

Pagelba Del Sergančių

Mr. Frank Dugovic, 5426 West 
24th St., rašo: “Aš kentėjau per 
šešis mėnesius nuo skilvio ir žar
nų ligų ir negavau pagelbos nuo 
kitų daktarų. Aš ataįlankiau j 
Chicago Medical Clinic ir gydžiau
si per du mėnesiu kur pilniausiai 
pasveikau.

AŠ rekomenduoju gydymą Chi
cago Medical Clinic dėl visų žmo
nių kurie kenčia ir nori pasveik
ti, čia gaus tikrą gydymą.

Nėra skirtumo kokia liga jus 
Sergate ir kiti negalėjo išgydyti 
irų? s kviečiame jumis atsilankyti 
ir sužinoti tikrą tiesą apie ligą. 
Mes gydome visas chroniškas li
gas visame žmogaus kūne. Nervų, 
kraujo, odos' ir socialės ligas vy
rų ir moterų. Skilvio, širdies, ke
penų, inkstų, pūslės trubelius. 
Reumatizmą, asthma, pilės, ruptu- 
rą, žodžiu sakant visas sunkias li
gas.

Vyrai ir moterys, negaišinkite 
laiko besigydydami be pasekmių. 
Lai X-Ray pasako teisybę ir prie
žastį. Prisidėkite prie būrio už
ganėdintų pacientų kurie atsilan
ko j musų gydymo kambarius kas
dien. . v

Musų pilnas išegzaminavimas 
laboratorijoj, atskleis jūsų sveika
tos stovį, kaip knygą.

Musų praktika didelė, musų kai
nos žemos. Jei norite greitų pa
sekmių, atsinešk Šį skelbimą ir 
tuomet gausi X-Ray egzaminaciją 
vertą $10 už $1.

CHICAGO MEDICAL 
X INSTITUTE -

505 8. State St., kam. Congrees St,
Privati s įėjimas, 7 E. Congreei 

St„ prieš Leither krautuvę.
Valandos nuo 9 ryto iki 6 vakare.
Panedčly, seredoj ir subatoje 

nuo 9 lyto iki 8 vakare.
Nedėlioj nuo 9 ryto iki 12 dieną.
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Ne Evanstonas

Senas vyras su jauno
mis idėjomis

P-ni Blapchard iš Evanstono 
buvo teisiama už per greitą va 
žiavimą.
. Teisėjas Burridge iš Lake 
Forest paklausė policisto:

“Kaip greit važiavo?’’
“42 myli į valandą.”
“Penkiolika dolerių ir teismo 

išlaidos, p-ni Blanchard,” tarč 
teisėjas.

“Tai neteisingai,” protestavo 
'moteris. “Evanstone aš nebū
čiau buvus nubausta.”

“Bet tai yra ne Evanstonas. 
Užmokėkite bausmę.”

Ir ji užmokėjo.

Lietuvių Rateliuose.
Iš Birutės išvažiavimu

Liepos 19 <1. įvyko “Birutės

Cicero
Kampiniai spykeriai

Per nekurį laiką kampiniai 
spykeriai” buvo nurimę. Se-

Gražinimo “šapos” gali sta- 
čiog stebuklus padaryti. Prieš 
keletą metų Newcomb (17341 
Ogden Avė.) atrodė nepaprastai, 
gerai: niekas nebūtų sakęs, kad' 
jis turi daugiau, kaip 30 metų. 
Pats jis sakėsi turįs 33 me
tus. Plaukai jo buvo gražus, 
susiraitoję. Veide raukšlių ne
simatė. Nesidrovėjo savo tur
tais girtis.

Taip dalykams esant, jam ne
sunku buvo pagauti “spring'gan St.) užvakar nušovė 
chicken” — 18 metų panelę. ■ pačią ir dvi podukras.

Ta panelė dabar jau moterį-1nuėjęs į miegamąjį 
mi išvirto: turi 8 ir 5 metų dviem šūviam pats nusišovė, 
du vaiku. Užvakar teisme ji I Kaimynai sako, kad Orlando 
papasakojo savo nelaimingą gy-,pati tankiai kalbėjusi apie sa- 
venimą. Esą nespėjusi ji ap-įvo pirmąjį vyrą, 
si vesti, kaip pastebėjusi, jog, privedė vyrą prie 
jos vyro plaukai žili. Veidas pavydo ir tragedijos, 
irgi rukšlėmis apsidengė. Jis 
atrodė nebe 33 metų, ale 60 
— kiek iš tikrųjų jis ir turėjo. 
O pavydumas jo buvęs nesvie
tiškas — visi vyrai, kurių plau
kai dar nežili, jam atrodė kon
kurentai

Dabar ji 
rų ir alimonijos.

Nužudė tris ir pats 
nusižudė

Paul Orlando (112 S.

trys vaikai.

es n.

Mor- 
savo 

Paskui
kambarį

Tatai esą 
beprotiško

Liko jo

išvažiavimas į Lake Zurich. Iš niau biblistai ant baksų pasili- 
Chicagos važiavo 14 automobi- pę bandė savo mokslą skelbti, 
lių pilni birutiečių ir jųjų sve- j Pasekmes buvo gan blogos tad 
čių — “Birutės” draugų, rėmė- jie “susiipufino” j Liuosybėk 
jų ir simpatizuotoji!. Mes la-Į svetainę ir paskirtais vakarais 
bai dabojome tą automobilių, ramiai gieda.
kuriame buvo maistas sukrau- ( Dabar biblistus pradėjo pa
tas, nes jaučiamės, išalkę. Bet mėgdžioti Maskvos tavorščiai. 
kuomet musų gaspadinės pradė-jJie bando savo tavorą žmonėms 
jo vaišinti, tai ir ant klojimo 
nebūtų buvę galima surašyti 
kas ten buvo. Visa tai priruo
šė panelės Juškaitė ir Dubiskai- 

|tė. Matyti, kad geros gaspadi 
nes.

Po užkandžių prasidėjo su 
rum burum.

girti. Bėda tik tame, kad ma
žai kas jų klauso. Bet gal tai 
ir gerai: kuomet gatvės tuščios 
tai balsas toliau eina...

Jie daro mandriai: iš pradžių 
pristato angliškus kalbėtojus. 

. Tųjų žmonės rimtesni — susi- 
Susėdo į laivukus rinkimuose triukšmo nekelia, 
ežero vidurį. Vie- Bet kaip tik pradeda lietuviški 

ni matrosai, o kiti pasažieriai. .'tavorščiai rėkauti apie bažny- 
Tik staiga ėmė slinkti juodas jčias, bučernes ir visus kitus ga- 
debesis. Išlindo iŠ už miško ir lūs, 
pradėjo krapyti ant kulnie- prasideda 
riaūs kaip kanauninkas. NūrJibii. 
kur pasidėti — nė į vandenį tyfiių prieina, 
šokti, nė ką kito daryti.

Plaukėme į krantą. Kol at
plaukėme, ir saulutė pasirodė

tai tarp susirinkusių tuoj 
nesutikimai ir bar- 

Tankiai beveik prie muš-

Prigėrė automobiliuje Ant (lirvono prasidėjo visokios sybės
_______ l“fonės.” Labiausia išvažiavu-

Užvakar prigėrė dvi mergi- s*us mokėjo užbovyti Neimo- 
nos, kuomet automobilius nusi- nas b’ Grigas, žinomi chicagie- 
rito Į Ca-lumet. kanalą. I’i-ijęC- tiaras, real esti,tini tikai. kuria

Tokios tai pasekmės gatvini?) 
spyčių. Ir kažin kodėl tie spy
keriai lenda prie Lietuvių Liuo- 

gražus 
kenkia 
namui, 
turėtų

reikalauja persky- Marie Bosak, 16 metų (11116 vra karšti “Birutės” rėmėjai.
Kai saulute leidosi, įneš pa 

l sakėme 
žomeRussell Scott ir vėl iš

gelbėtas nuo kartuvių
Po to, kai gubernatorius 

Small atsisakė atidėti mirties 
bausmę neapribotam laikui. 
Scotto advokatas kreipėsi j tei
sėją Joseph B. David. Kadan
gi advokatas pareiškė, kad Rus 
sėli Scott, Maurero žudeika, iš
ėjęs iš proto kalėjime besėdėda
mas,

South Park Avė.), ir Rose Ga-( 
vis, 17 metų, iš Roselando.

Su jiemdviem kartu važiavo 
Frank Ketcik ir Charles Matu- 
shek, 21 metų vyrukai. Jie
du išplaukė iš kanalo, palikda
ma automobiliuje merginas.

Plėšikai nužudė dar
bininką

ežerui sudiev ir gry-
Chicagon. —F. Geldbuts.

WEST SIDE
Dr. Vinco Kudirkos dr-jos 

darbuote.

Liepos 11 d. įvyko Dr. Vinco t 
Kudirkos Draugijos mėnesinis 

j susirinkimas Meldažio avėtai-, 
nėję. Susirinkimas teko pro

tai teisėjas David atidė | Racine Avė.) darbininką Ar- ' ^į vėlai, nes iš karto narių 
jo pakorimą vienai savaitei, thur Longą (1219 W. 81 St.).' į)llvo vįsaį mažai, bet vėliaus 
Mat, turės būti ištirta ar Scott Be to jie dar primušė kitus du susirinkimui baigiant, pradėjo 
tikrai pamišo ar ne. darbininkus. Po to jie išlaužė rinktis daugiau. Bodus, vra

Tą nuosprndį teisėjas išnešė'nedegamąją šėpą ir pasiėmė \Veslsa.i<liečių paprotys, nėat- 
už kokių dviejų valandų prieš $200. Tatai įvyko užvakar j vyktį peranksti į susirinkimą.

I Taipgi nekuriu komisijų ir 
komitetų nariai nesiskubina 

į pildyti savo užduotis. Pavyzd- 
1 žiui, šeimyniško išvažiavimo 
i komiteto raportas buvo nepil
nas: svarbiausios raporto da
lies nebuvo, nes nebuvo kam iš 
duoti.- Tik paaiškėjo, kad iš
važiavimas pavyko; narių ir sve
čių dalyvavo daugiaus, negu ko
mitetas tikėjosi.

Naujuose sumanymuose nutar 
ta atvirutes dėl šaukimo susi
rinkimų duoti atspausdinti j 
unijinę spaustuvę.

Susirinkimai Dr. V. Kudir
kos* dr-jos yra perkelti iš pas
kutinio šeštadienio į antrą šeš
tadienį kiekvieno meesip. Atsi- 
buna Meldažio svetainėje, 8-tą 
vai. vakare. Vipi nariaį priva
lėtų tatai nepamiršti.

—J. Gelgaudas.

Keturi plėšikai štanga užmu
šė Cascade skalbyklos (7930 S.

Avė.)

paskirtąją pakorimui valandą.
Prokuroro asistentes sako, 

jog tas išsisukinėjimas Scotto 
nuo kartuvių visvien neišgelbės: 
ankščiau ar vėliau jis vis tiek 
bus pakartas.

Pateko bėdon prohibici 
jos direktorius

Prohibicijos direktorius Per- 
cy Ovven, buvusis direktorius 
Ralph Stone ir keli agentai pa
teko bėdon. Jie kaltinami 
graftu. Sakramentinio vyno 
pardavinėtojai turėję mokėti

Po to jie išlaužė
šėpą ir pasiėmė \Veslsa.idiečių 

Tatai įvyko užvakar' — 
anksti rytą

Numirė nuo piršto 
įpjovimo

Barboira Butkus (1924 So. 
Jefferson St.) įsipjovė pirštą, 
gavo kraujo užnuodijimą ir mi
rė Šv. Antano ligoninėje. Ji 
buvo 48 metų amžiaus.

Suminkštino teisėjo

John La Troba buvo įtartas 
apiplėšimu ir nuteistas 60 
nų kalėjimo. Bet kuomet 

tam tikrą mokesnį, bet užtat sirodė teisme jo suvargusi 
nevaržomai galėję vyną parda-,^» kuri neturėjo nė cento, tei- 
vinėti. Balph Stone, advoka- S<‘Ė,S dovanojo bausmę ir c” 
tas, esąs buvęs kolektorius, kolektavo dar jai $16. 
Graftas siekiąs milioną dolerių. 
Be Stone’o kyšius kolektavęs 
dar Abelson ir Schlau.

Šiandie atvažiuoja 
ky ministeris

die- į 
Pa“t 
pa-

su-

len-

Ataravo $5,000 vertes
grobį

Užkietejimo

' " > Namo. Mat, 
kampas. Bet tai visa 
biznieriams ir pačiam 
I Jend rovės d i rok (oria i 
jitkroipti į tai <lomę. Yp 
dalyku turėtų susirūpinti namo 

manadžeris. —Teisingas,

(Tąsa ant 7-to puri.)

Del labo lietuvių ligonių

DR. JETHS, 
Specialistas

Akių, Ausų, Nosies, Gerklės 
ir Goiterio

apžiūrės ligonius ir duos patarimus

Dykai
WESTERN EYE INSTITUTE 

505 So. State St., 
kampas Congress gatvės.

Valandos nuo 10 ryto iki 5. Trečia
dieniais ir šeštadieniais iki 8 v. v.

Naujienų Spaustuve 
yra Unijinė Spaustuvė.

BUYRAPSUPd<USWO !MRS.WILHELMY IŠGEL
BĖTA PER DRAUGĘ

Daktaras patarė operaciją 
draugė pasakė bandykit 
Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound

John Phillip Sousa, Ame
rikos žymiausia benų kom
pozitorius, sako: “Budas' 
pripažinimo visuomet yra 
sunkus. Aš pasiūliau savo 
pirmutinę kompoziciją Wa- 
shingtone leidėjui už $25. 
Jis manė, kad 25c. tai butų 
perdaug. Galų gale jis man 
ųž tai davė žodyną”. Kuo
met 35 metai atgal Joseph 
Triner pradėjo išdirbinėti 
jo dabar žinomas gyduoles, 
jis turėjo sutikti labai daug 
įvairių kliūčių, kurios trug- 
dė jo kelią. Bet jjs nenulei
do rankų, ir šiandien Tri- 
nerio Kartusis Vynas yra 
labiausiai populiaris skilvio 
tonikas Jungtinėse Valsti- 
josd ir Kanadoj. Jis atgai
vina, jis maloniai yra žmo
nių perkamas, nes jis tikrai 
pagelbsti nuo skilvio suiri
mų, kaip tai, nuo prasto 
apetito, užkietėjimo, raugė
jimo, arba jautimą abelno 
nusilpnėjimo. M r. Jos. 
Tripple rašė mums iš Jardi- 
ne, Mont. tik kelios dienos 
atgal, birželio 29: “Aš var
tojau Trinerio Kartųjį Vy
ną nuo 1914 metų, ir aš jau 
negyvenčiau šiandien, jei aš 
nebūčiau jo vartojęs.” Jei 
justi aptiekorius arba p-ar- 
davinėtojas gyduolių negali 
jums patarnauti, rašykit 
pas Joseph Triner Compa- 
ny, Chicago. Bandykit taip
gi Trinerio Fli-Gass, kuris 
iš sykio užmuša muses ir 
uodus.

JSt. Paul, Minn. — “Aš visai bu- 
viw nusilpnusi nuo persidirbimo ir ru-

pėsčio, neturėjau 
apetito, negalėjau 
naktimis miegoti, 
ir išrodžiau kaip 
skeletas. Aš turė
jau šešis kūdikius 
(penkis vaikiukus 
ir vieną mergaitę) 
ir negalėjau atgau
ti savo sveikatos 
po gimimo mano 
paskutinio kūdikio. 
Aš vis ėjau rnen-

kyn ir jaučiausi labai nusilpusi kas
dien. Daktaras pasakė, kad aš turiu 
važiuoti j ligonbutj, bet aš to negalė
jau padaryti <iel mano šeimynos. Aš 
nuėjau pas savo draugę ir pasakiau 
jai ką daktaras man sakė. Ji sako: 
‘Dabar daryk kaip aš pasakysiu. Pa
bandyk Lydia-’J*]. Pinkham’s Vegctab- 
le Compopnd, taip kaip aš padariau. 
Jos man pagelbėjo’. Aš pradėjau 
vartoti Vegetable Compaund ir aš 
pastebėjau po išvartojimo dviejų bu
telių, kad man daug geriau. Po iš
vartojimo 9 ar 10 butelių, apalpimas 
visai pranyko. Kiekvienas kuris da
bar mane pamato, pastebi didelį pasi
taisymą mano sveikatos. Aš dau
giau sveriu ir esu daug stipresne, 
valgau gerai ir naktimis miegu ge
rai”. — M r 
Duke St., 5

Mary Wilbelmy, 309 
Paul, Minnesota.

Už išgydymą Dr. Simaičiui
— Parinka

Mnruti1 mano 10 metu duktė sir- 
go širdies liga, kurių daktarai va
dina “changes in -forcc and cxfent 
<>f tho apex bent”. Buvo liesa, iŠ- 
blyškusi, in,cnkai valgydavo, greit 
šaltį pagaudayo ir 
svaigdavo galva. Aš 
buvau nuolat rupc 
sty, baimėj, ved
žiau dukterį prie 
visokių daktarų, iš
plovė jai ir lonsi- 
lus, o mano duk
relė vis blogyn ėjo. 
Sužinojusi apie Dr. 
Šimaitis Na
tą nusivedžian 
kterį pas jį dakt 

išegzaininavo 
ir 

Naprapatijos 
Širdis pasitaisė, 
’algyti, nepagauna 
nei galva nesvaigsta 

; skruostai. AJ 
dukters sveikata.

Daktarui Šimaičiui

INVESTORIAI
Turi puikią progą dalyvauti ga
vime didelių pelnų už investuotus 
pinigus. į subdivision syndikatą. 
Absoliutiškas apsaugojimas. Syn- 
dikato nariai užlaiko žemės title 
kol tik ji yra parduota. Rašykite 
tuojaus ir gaukite visas informa-

NAUJIENOS’,
1739 So. Halstcd St., 

Bo 574.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

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

Pinigus gavo:

Jusy buvęs senas
Prietelis Patarėjas

LEIBOWITZ
Persikėlė j naują vietą 

Valandos nuo 2 iki 8 vai. vakare, 
kasdien, o Nedėliomis uždaryta.

319 So. Kedzie Avė.
CHICAGO, ILL.

Valo, prosina vyrų ir moterų 
drabužius.

H

Reumatizmas sausgėlė >
Nesi kanky kitę savęs slcaus- M 

mals, Reumatizmu, Sausgėlė, ■ 
Kaulų Gėliir/ų, arba Mėšlungiu ■ 
— raumenų sukimu; nes skau- (■ 
dėjimai naikina kūno gyvybę ir > ■ 
dažnai ant patalo paguldo. ■

CAPSICO COMFOUND mo- ■ 
stis lengvai prašalina vinimi- ■ 
netas ligas; mums šiandie dau- ■ 
gybė žmonių siunčia padėka- t 
vones pasveikę. Kaina 50c per I 
paštą 55c arba dvi už $1.05.

Knyga: “ŠALTINIS SVEL ■ 
KATOS”. augalais rydyties, 
kaina 50 centu.

Jusliu Kulis =
3259 South Haisted Street.

CHICAGO. ILL.

GYDOME VYRUS
$50 & $10

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

I ras
Naprapatiškai 
tf.vdė 

/bildu.
geriau
nekošti,
donesni jos 
džiaugiuos i 
lai dėkoju

i kuris laiko
Ashland Avė. Chicago; už išgydy
mą -mano dukters. Ištikrųjų pa
tariu kreiptis su tokiomis ligomis 
prie jo ir neklausykite tų, kurie 
Napiapatus peikia raštu ar žod
žiu. Marei joną M^rozienė (Molina)

4008 So. Wood St., Chicago, III.

pradėjo
.altį.l 
rau-l 
pati!

šiandie apie 11 vai. ryto j 
Union Stotį atvyksta Lenkijos 
užsienio reikalų ministeris, gra- ( 
fas Al. Skrzynski. Lenkų br- 

,, .... v . ’ganizacijos rengia jam vakareWoodlawn policija užvakar .. . . . iškilmingą puotą.areštavo tris vyrus ir vieną mo- .
terį. Areštuotieji yra sekami: 
Hattie Porter (819 E. Pershing I 
Rd.), Herbert Vaughu, Sam 
Joseph (938 E. Maruuette Rd.) 
ir Joseph Stone (839 E. Mar- 
ųuette Rd.).

Pas juos surasta daug auksi
nių daiktų ir kaurų. Hattie ( 
Porter ir Vaughu, kurie gyve i 
na vienuose namuose, pasak po
licijos, ^jsą ex-kriminalistai.

Tai bent vyrai
Barnum cirke randasi du kur- 

jozai: Tom 
Maj. Mite, 
21 svarą, 
aukščio.

Ton, 640 svarų, ir 
kuris tesveria tik

Mite yra 23 colių

Nemažai ivarių ligų paiena 
tiesioginai nuo užkietėjimo.

SEVERA’S 
BALZOL

Mašinistams raudonie
ji nėra pageidaujami
Chicago® Mašinistų unijoms 

tapo pranešta, kad jie pasirū
pintų apsivalyti nuo komunistų,' 
kurie tik kenkia unijiniam ju
dėjimui.

Taipgi įsakoma pasitraukti iš 
W. Fosterio Apšvietos Lygos, 
kuri yra niekas kita, kaip tik 
komunistų įrankis. Jeigu ku-' 
rie nariai to nepadarys, tai jie 
busią išbraukti iš unijos. ; I

Automobilių Pentinimo 
Šapa

Ciceros ,ir apielinkės lietu
viams, kad mes atidarėm 
automobilių pentavimo 
šapą. Atliekame aukštos 
rųšies darbą, teisingom 
kainom .

WEST T0WN AUTO 
PAINTING AND 
TRIMMING CO.

1

Simonas Kelley Louis Musil
5340 W. 22nd Place j

Phone Cicero 1801

yra labai naudingas gydyme 
tų ligų ir tom panašų nesma
gumų. Patartina vartoti 
niems ir nusilpnėjusiems.

Kainos: 50 ir 85 centai

se-

Pirmlaupiai kreipkis į aptieką.

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

NAUJIENŲ PIKNIKAS
Rugpiučio 9 d., 1925
SALUMET GROVE, 

Blue Island, III.

Visi kviečiami dalyvauti 
nike ir lenktynėse.

pik-

22152—Liudvikui Sabaliauskui 
22155 Onai Skutulienei 
22162—Jonui Katutiui

4256—Kazimierui Zaukevičiui 
4260—Barborai Žerdeckicnei 
4279—Magdalenai Ruškienei- 

Kvietkauskaitei
24148—Vincentui Kasparui 
20774-—ITršulei GrigaliunaLtei 
24149—Agnu'Akai Každailienei 
20776—iMikolui J. Stankauskui
4312—Petronėlei Kundrotienei 
4300 - Juozapui Bukauskui 

24154—>TJudvikai Tirunienei
4303—'Domicėlei šliužienei 
4252—Petrui Padžiui
4217—Agnieškai Valančienei 

22151 —iEm iii jai Varj otienei 
11463- Kazimierui Bakučiui 
11462—Antanui Kamičaičiui 
20771—Zakarijušui Meškaus

kui
22263— Petrondld Sausierienei 

i 4291—Marijonai Galinskaitei 
111471—Pranei Batkelienei 
122268—Vladislovui Rekašiui 
22167—Jonui čakanauskui 
22168—Franciškui Vaičkui 
22170- Stanislovui Viršilai 
22180—Antanui Galkauskiui 
11481 Mortai Bartšienei
4323—Kazimierui Ančuliui 

20786— Julijonai Bučienei
4342—Aleksandrai Misiūnie

nei
55096 Liudvikai Ruškiene.i„ 
4108—ISItanislovui Jagminui 

114'54 (Evai Menčinskienci 
22149—-Etžibiieitai lUrbauskienei 
20766-^Juozui Jurgilui i

4258—Kotrinai Savulkaitienei 
24147—Liudui Kinčinui \

4273—Stanislovai Stankevi- 
čaitei

4298—Nikodemui Tereikiui 
22183 Barborai ILelikaitei 
24155—Ilžbietai Juškienei

4336—Jurgiui Savickui 
4340—Jonui Janušauskui 
4360—'Julijonai fcklenikienci 
3561—Onai Indriikaitei

11428--Annai Miežis
4192—Vladislovui m Žukauskui 
4215 Marijonai Matulienei 
4210—Barborai Judeikaitei 
4219—Jonui Stašaičiui 
4255- Viktorui Vazgirdui 
4270—Onai Juozo Dargužie- 

nei
11469—Antanui Janulevičiui 
4297—Juzei Zalatorienei 

22266—Barborai Kulevičienei 
22267—Mari j onai Gricius 
24151—Jonui Dirgėlai
20787—Em iii j ai ĮLi mbergienei 

1328—Onai Kazlauskienei

PADĖKAVONT 
NUO Juozapo ir 

kiaviczous savo giminėms 
gams 
rėlio 
musų 
tuvių 
pas Tamulinas, 
ccro, III.; Zi) 
čius, 2455 N. 
rolis Rasimas. 
Avė.; Alexandrns 
Wall8ce and Root St 
ko puikią grosernę; Bernardas Ki 
zatavičius, 2010 W. VVabansia Avė. 
Ignatius Simanavičius, 
Wabansia Avė.; 
3222 Pierce Avė 
1810 W. Schubert Avė.; 
Martinkus, 
Waukegan. III. 
navičius, 2240 W.

Širdingai ačiū jums, 
linksma yra matant 
esam hiylčti nuo savo 
giminių to ir jums 
viems ir visiems I.\ 
ir ramybės koki 
ra musu namely 
dienv. liepos 1'8 
W. Mulligan Avl. 

woo<t Avė. i:. 
( Apskelbimas)

Anelės Szyn- 
ir drau- 

už surengimų netikėto vaka- 
ir suteiktą puikią dovaną 
20-ties metų sukaktuviŲ ves- 
sekančioms vpatoms: Juozą- 

4920 14-th St., Ci- 
gmontas Bagentavi- 
Mansfield Avė.; Ka- 

1837 N. Marshfield 
Rasimas, 4133 

kuris užlai-

1909 W. 
Tanias Kubilus, 
Jonas Michulis, 

Jurgis 
511 Cummens Avė., 

Stanislovas Urba- 
Division St.

O! 1 kaip 
mums, kad 

draugų ir 
; linkime sa- 

lietuviams meilės 
atsibuvo tą vaka- 
linksmybės, šešta- 
d.. 1925 m., 2005 

, N. E. cor. (>300 
Avė. llces Park.

Ateikite šian
dien, neatidė
liokite, nes tai 
yra 
ga. 
gate ir 
n e u ž 
nėdinti ? 
norite 
veikti ?

prie ma- 
del pil- 
laborato- 

išegza- 
minavimo.

Netrukdykite 
laiko ir pini
gų dėl spielio- 
jamų gydyto
jų, ateikite ir 
d a s i ž i n o- 
kite tikrą tie
są apie savo 
ligą. Egzami
nuojame su 
pagelba X-Ray 
ir Mikrosko

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

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

606 egu;š ”914’

Dr. W. R. 
Register,

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

pavojin-
Ar ser- 

esate 
g a -

Ar 
, pas- 
Atei-

kitę 
nes 
no 
rijoj

TIKRA PAGELBA

4350- -Justinai JaruševiČaitei
4yl41)—TeoiU i j ai Drevinsk ie- 

nci
4339—Uršulei Tumienei

20790—Juozapui Klimaičiui
20746—Barborai Šatienei

4244—Juozui Klovui
4282 Antanui Gerulaičiui 

20769 • Petronėlei Balčaitei ‘
4272 Antanui Petrauskui 

11466 Marijonai Zubienei 
11464—Matei Šaukimas

120768—Pranui Jukniui

„Tamstos vaistai yra kaip 
tik tokie kaip jus sakot yra 
ir yerti daug daugiau negu 
jus prašot“.

James Pearson, 
Box 192. Drummond^ Wu.

PE-RU-NA
Pagelbėjo ūmiose negero

vėse kasdiena daugiaus kaip 
per. Penkiasdešimts metu.

Gydo kospli, šalti, katara, 
viduriu ir žarnų pagedima ir 
kitoniškus katarinius sto
vius.

Parsiduoda visur 
Tabletuose ir kaip skystimas

Tel. Lafsyette 4223

Piumbing, Hekting
Kaipo H etų via, lietuviams visados 

patarnauju kuogeri&urial.

M. YuSka.
3228 W. 38th St, Chkago, III

’• - -------- ------------- - - -- -- -

(čirškimai tiesiai j gyslas laike 
užsinuodijimo kraujo. Intervenous 
gydymas ((čirškimas gyduolių j 
gyslas) 
medikai^ praktiku.
gydomos ligos, 
tam gydymui, 
vartoju naujausius ir geriausius 
serum, Čiepus, Bakterynus, Anti
toksinus, taipgi speciales interve
nous gyduoles. Jei bus reikalas 
taipgi pavartojo naujausius įr ge
riausius instrumentus dėl greito ir 
pasekmingo gydymo. Prisidėkite 
prie dėkingų ir užganėdintų paci- 
jentų, kurie kasdien pripildo ma
no ofisą. Ateikite Šiandien dėl 
dykai pasitarimo.

Ofiso valandos nuo 9 ryto iki 
5:80 vakare. Utaminke, seredoj ir 
subatoj iki 8 vai. vakare. Neda
lioj nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

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

CHICAGO, ILL.
(Imkite elevatorių iki 12 augšto)

surevoliucijonizavo visą 
liti Šiol neifi- 

dabar pasiduoda 
Savo praktikoje

DH.HUMPHRIYS'

TABLETS
BUILD YOU U P



šeštadienis, Liepos 25, 1925 WAOTTENUS. CEJc*jro, TH.

TEOFILIS STRAZDAS
Liūdnos metų sukaktuvių pa

minėjimas musų mylimo sū
nelio.

Jau metai prabėgo, kaip mu- 
. u mylimas sūnelis ir broliukas 
mne o musų skausmas širdyse 
dar tebrra. Musų mylimiau
sias sūnūs atsiskyrė nuo musu, 
o JO malonus balsas dar vis 
skamba musų ausyse. jo victa 
musų namuose tuščia, kurios 
nieks negales užnildyti. Bet mes 
tikime, kad dar kada nors pasi- 
matysinie su savo mylymiioju 
Mes likimu kad musų mylimas 
sūnelis ir broliukas dabar yra 
danguje. Ilsėkis musų mylimas 
sūneli sios Šalies šaltoj‘žeme
lėj, o mes tavęs neužmiršim kol 
mirsim Pamaldos atsibus pa- 
nedely, liepos 27, 6 vai. ryto, 
sv. .Jurgio bažnyčioj, ant Brid- 
geporto. Musų mylimas Teo- 
t įlinkas buvo “ 
Visus gimines 
žystamus kviečiame 
pamaldose.

Tėvai: 
broliai Jonas, 
tautas Strazdai, 

3447 Auburn Avė,

metų amžiaus.
♦baugus ir pa-

. dalyvauti
Liekame nubudę

Jonas ir Antanina, 
Antanas, Vy-

Al A

BARBORĄ BUTKIENE, 
mirė 23 liepos, 1925, 9 vai. ryte 
3S metų amžiaus, kilo iš Kauno 
red„ Kietavos aps„ Rietavoa 
par. Išgyveno Amerikoj 16 metų.

Paliko dideliam nubudime vy
lų Petrą ir vaikučius Elzbieta. 
Joną ir Edvardą ir trys seserys 
Varapnickienę, Ruduokienę, Ki- 
vihene ir brolį Antaną.

Kūnas pašarvotas 1924 So 
Jefferson St. Laidotuvės įvyks 
Ji liepos 1925. Iš namų 8:30 y 
bus atlydėtas į Dievo Apvaizdos 
bažnyčią kurioje įvyks gedulin
gos pamaldos už dūšią. po pa
maldų bus nulydėtas į švento 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose pamaldose.

Nuliūdę Vyras ir Vaikai.

U.EKSANDR \ 
B \\( EVIclENĖ 

po tėvais Jakubosvskaitė
Mano mylima žmona persi

skyrė su šiuo pasauliu sulau
kus 30 metų amžiaus, Liepos 
23 dieną, 12:15 vai. ryte. Poėjo 
iš Jonaičių kaimo, Papilės vaisė. 
Amerikoje išgyveno 13 metų.

Mirė po sunkios ligos pu 
operacijai.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Juozapa, sūnų Vytautą 8 
metų, dukterį Aldoną 3 metų 
dukteiį Izabelę 18 mėn., seserį 
Antaniną Amerikoj, 0 Lietuvoj 
tėvelius.

Kūnas pašarvotas randasi 
6420 S. California Avė. Lai
dotuvės įvyks Sukatoj, Liepos 
25 d., 8 vai. ryte iš namų 6420 
So. California Avė. į Brighton 
Park Lietuvių Bažnyčią, o iš 
ten bus nulydėta į šv. Kazi
miero kapines.

Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
įnirusiąja! paskutinį patarna
vimą.

Nuliūdę ir pilni gilios sielvar- 
tos liekame,

Vyras Juozapas ir Vaikai.

Laidotuvėse patarnauja gra
binius Eudeikis, tel. Yards 17^1

Simpatiškas—Mandagus—Geres
nis ir pigesnis už kitų 

patarnavimas

EUDEIKIAI
Pagrabu Vedėjai

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 4040
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0727

SKYRIUS
4904 W. 14th Str., Cicero.

Tel. Cicero 8094

Lietuviu Rateliuose.
(Seka nuo 6-ta pysi.)

Fordu savininkai bijo lenk
tyniuoti “Naujieny” 

piknike
“Naujienos” skelbia, kad yra 

reikalaujama šešių Fordų, žin
geidumo delei sumaniau pasi
teirauti ar daug atsirado uk- 
vutninkų, kurie norėtų dalyvau
ti lenktynėse, ir štai ką paty

riau.
Ben šiurkštų iš Mįchigan Ci

ty rašo:
| “Turiu Fordų su sėli krenke- 
’riu ir norėčiau dalyvauti lenk
tynėse “Naujienų” piknike, bet 
prisibijau, kad neišlaikys. Jei 
lenktynės bus smarkios, galiu 
Fordą sudaužyti ir gyvasties ne
tekti.”

Ignas Latakas iš Rockdale. 
Ilk, rašo šitaip:

“Suteikit man informacijų a- 
|)ie Fordą lenktynes, Naujienų 
piknike, jei tai bus nepersmar- 
kiost — dalyvausiu ir aš, bet 
(jaugiau kaip 35 mylias aš ne
važiuosiu. Sprando nusisukti 
aš nenoriu — atsakykit.”

Jonas Subačius, iš Harvey 
praneša:

“Mano self krenkeris yra 
1913 modelio; jei nepersmar- 
kiai gal galėsiu dalyvauti — 
barška kaip padūkęs.”

Atsiliepimų buvo iš daugelio 
miestų ir faunų, bet visi išreiš
kia baimę niekti Fordo ir gy
vasties. ■ Vienas žemaitis iš 
Chicagos pasakoja/ kad jis im
tų šansą, bet jo pati nesutinka: 
“Nu, kap dabar, ana mun saka, 
vo ka tau a tekinis truks, a kas 
nors ir tu kojinas pastatysi, ta 
kur aš veina su vakas palikusi 
dingsiu. Vo aš ana sakau: na- 
bijok, nabijok, inuna tekine na- 
iš pumpotaukšlė, natruks teep 
greeta, vo ir besąs įminęs ne
ims. Bet kap boba, teep boba, 
su ana juk nepaširukuvsi.”

O tuo tarpu laikas bėga, Pik
nikas artinasi su kiekviena die
ną, tai kaip bus su Fordų lenk
tynėmis, jei nėra nė Fordų, nė 
šoferių ? —Reporteris.

\ INC A S RADZEVIČIUS

Musų mylimas draugas per
siskyrė su šiuo pasauliu sulau
kęs 55 metų amžiaus, nevedęs, 
ligonbutyj, liepos 22 d., 1925 m., 
5 vai. vakare. Paėjo iš Jutkiš- 
kių kaimo, Panevėžio apskr., 
Ančiškių parapijos, Ramygalos 
valsč. Amerikoje išgyveno 20 
metų.

Paliko dideliame nubudime 
Lietuvoj brolį ir seserį, Ameri
koj draugus, buvo narys Lietu
vos Mylėtojų Draugystės Cice
ro. Laidotuvėms užsiima Dr. A. 
P. Gurskis. Kūnas pašarvotas 
randasi, 4904 W. 14 st., Cicero. 
Laidotuvės įvyks Subatoj, Lie
pos 25, 1925, 1:30 vai. iš Eu- 
deikio Koplyčios į Tautiškas 
kapines.

Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
mirusiamjam paskutinį patar
navimą.

Nuliūdę ir pilni gilios siel
vartus liekame,

. Draugai.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis, tol. Yards 1741

ANTANAS LEČKAUSKAS
Paėjo . iŠ Virbališkio kaimo, 
Zapiškio parapijos. Musų my
limas tėvelis persiskyrė su šiuo 
pasaulio gegužės 17 d., 1925 m. 
Velionis turėjo amžiaus 80 me
tų, gimė ir pragyveno visą lai
ką Lietuvoje. Amerikoj paliko 
2 sūnūs, Antaną ir Stanislovą 
ir 2 dukterys Agota ir Teofilė 
ir 6 anukus. Lietuvoje moterį 
Elzbieta, 2 sūnūs, 1. dukterį ir 
žentą.

Visi liekomis nubudę.
Ilsėkis musų mylimas tėveli 

Lietuvos žemelėj.
Duktė Teofilė Petraitiene 

4518 S. Talman Avė., 1
Chicago^ 111.

Bridgeporto biznieriai su
sirūpinę dėl Dubausko 

sposy
liautas varantas jo sugavimui, 

prašo lietuvių pagelbėti
jiems.

Alfonsas Dubauskas
Fotografas .1. J. Stankus, 

3202 So. Halsted Str. paduoda 
Tribūne’u i šitokius faktus 
apie tą pabėgusį čekių meiste
rį, apie kurį jau buvo minėta 
Naujienose porą dienų atgal. 
Minėtas fotografas šitaip apie 
jį pasakoja:

Vyrukas atrodo 17d<os me
tų, bet yra 22-jų, labai malo
nios išvaizdos ir nepaprastai 
gabus. Jisai galįs pasidaryti 
sau draugų į vieną minutę. 
I<sąs geras dainininkas ir ste
bėtinas pianistas, (’liieagoje ji
sai išgyvenęs apie keturias su
vaitos ir į tą trumpą laiką jau 
spėjęs susidaryt sau gerą būrį 
draugų ir, žinoma, draugių.

Dirbdamas pas J. Budriką, 
3313 So. Halsted gat. turėjęs 
visų pasitikėjimą, ir buvę vis
kas gerai. Pereitą savaitę jis 
pasiskolinęs iš vieno savo drau
gų kiek pinigų, sakydamas, 
kad kai gaus algą nuo Budrike 
tuojaus atmokės. Vėliaus užė
jęs į krautuvę, sale J. J. Stan
kaus, nusipirkęs marškinių, 
kalnierių, kojinių ir kitokių 
dalykų ir užmokėjęs Budrike 
čekiu $58.00 ir gavęs grąžą pi
nigais. Patsai Stankus išmai
nęs jam čekį (taipgi Budriko 
firmos) ant $78.00. Po tam 
nuėjęs pas p-ną Stulpiną ir iŠ-, 
mainęs savo asmenišką čekį 
ant $25.00 į l’niversal State 
banką, sakydamas, kad tam 
banke jis atidaro sąskaita, bet 
nesitikįs, kad pinigai jau butų 
perkelti iš kito banko, prašęs 
palaikyt čeki kelias dienas. 
Čekis Stulpinui, žinoma, sugrį
žo iš l’niversal State banko 
su pastaba, kad tokios sąskai
tos tenai nėra. Po kelių dienų 
Dubauskas vėl užėjo pas Stlupi- 
ną ir atsiprašęs atmokėjo skolą 
Budriko čekiu, sumoje $35. ir 
$10. gavo gąžos. Apie sąs
kaitą l’niversal State banke 
paaiškinęs, kad nusitaręs sąs
kaitą atidaryti kitam banke ir 
todėl žinąs, kad l’niversal jo 
pinigų nesą. Kitą čekį išmainęs 
pas p-ną Vilkišių sumoje $73. 
Nuo p-no Kaulakio ^pasisko
linęs $12. už burdą likęs sko
lingas $10., viena jo mergele 
padavusi $5., kad parvežtų iš 
miesto gero pauderio, o jis 
nuvažiavęs miestan ir už pau- 
derį užmokėjęs Budriko čekiu.

Tai tiek tuo tarpu yra ži
noma apie Dubausko avantiū
ras Bridgeporte. Nėra abejonės, 
susiras ir daugiau pėdsakų jo 
keliones. (Sako girdėję; kad tas 
pats vyrukas pabėgęs iš Cle- 
vcland, Ohio, su $1,500.

Dubausko namai, sako, esą 
Montreal, Canada.

Bridgeporto biznieriai, sako, 
duotų geruma radybas tam, kas 
ji padėtų suieškoti. Rep.

JAU ARTINASI
Didi lietuvių šventė ir iškil

mė, kur draugas su draugu su- 
seiti galės ir kur žaidimuose, 
lenktynėse kiekvienas pasižy
mės. Tai bus iškilmė, kurios 
visi čikagiečiai jau senai laukia 
ir, kuri tik retkarčiais įvyksta, 
visi kviečiami dalyvauti.

NAUJIENŲ PIKNIKAS 
Rugpiučio 9 d., 1925, 
CALUMET GROVE, 

•' Blue Island, III.

SLA pasitraukusių iš 2-ro 
apskričio kuopų konfe

rencija
SjLA. pasitraukusių iš 2-ro 

apskričio kuopų konferencija 
įvyksta šį sekmadienį, liepos 
26 d., 1:30 vul. po pietų, Buy 
mond (’.luipel, 816 W. 31-st St. 
Šioji konferencija yra labai 
svarbi visais žvilgsniais. Susi
rinkę rimti SLA. nariai, turės 
padėti rimtus pamalus naujam 
apskričiui, jeigu jį kurs. To
kios betvarkės, koki dabartine 
2-ro apskričio privirė niekas 
dnuigiau nebenori. Įsigalėję 
Maskvos pastumdėliai antrame 
apskrity drįso/ laužyti ir pa
minti po kojy SLA. konstitu
cinius pradrttf. Mat, jie tokie 
žmonės, kuriems teisybė nie
ko nereiškia — daryk, kaip 
patinka.

šio kuopų bei darbuotojų 
suvažiavimo gal visų svarbiau
siu uždaviniu bus suorganizuot 
naują SLA. apskritį Chicagoje. 
ši kolionija yra plati ir daug 
kuopų randasi, kurios dar nie
kur nepriklauso. Prie to dar 
daug kuopų trauksis iš 2-ro 
bolševikuojančio apskričio. 
Taigi yra patartina, kad šia
me klausime reiktų vadovautis 
ta j a nuomone, kuri yra prak
tiška, reikalinga ir naudinga

x Rinitas darbas.
Musų SLA. organizacija au

ga diena iš dienos, ne vien na
riais, bet ir finansiškai. Auklė
ja ir tobulina ją tikri musų 
darbuotojai —- tėvynainiai, ku
rie spėjo išgelbėti šiek tiek 
nuo kunigų pabėgimo iš jos. 
Šiandie jau SLA. yra vertas 
arti vieno miliono dolerių ir 
čia reikia pasakyti, kad tie 
finansai yra Vartojami tam, 
kam jie yra sutaupyti t. y. pa
šalpai ir apsaugai.

Ant nelaimės,, pas mus evo
liucija kai kuriuos kitaip iš
vystė, arba jiu3*užsikrėtę viso
kių pranašų ’ ffkėjimaik Tie 
trumparegiai pradėjo kėsintis 
ir artintis sišpalengvo (kad nie
kas jų nesuprastų) prie pačios 
širdies musų • organizacijos. 
T'ai jų didžiausias troškimas, 
jie prie to eina.

Mes tuoj kitokį vaizdą išvy
sime: maršrutai ir organiza
toriai tik siaustų po lietuviš
kas kolienijas, o kits ir į Mas
kvą trauktų su diplomatiniais 
reikalais. Taip jie pamanadžė- 
riavę ir pasišvaistę už buržujų 
sutaupytus dolerius paliktų tu
ščią iždą, o patys juoktųsi.

Rimtas darbas jau pradėtas
tokioje didžiulėje kolionijoje, 
kaip Chicaga, kame randasi 
daug—daug kuopų ir inteli
gentiškų jėgų. Kuopų pasitrau
kimai iš 2-ro SLA. apskričio, 
aiškiai rodo faktus — tikrojo 
susipratimo.

Tokie luitarimai, kaip rėmi
mas vaikų (bolševikiškų) drau
gijėlių ir visokie • nuolatiniai 
“runijiniai” pagal savo apskr. 
taisykles, tai buvo jų bandy
mas zką žmonės sakys. Siame 
klausime P. T. biskį 2-ram ap
skrity užklausė, bet tas jų 
planams nieko daug nereiškia, 
nes jie turi daug įrankių if- be 
to.

Taigi, gerbiamieji S|LA. na
res ir nariai, musų šventa pa
reiga kiekvieno nario drąsiai 
remti naująjį apskritį ir musų 
tuos darbuotojus, kurie nebijo 
stoti į priešakį už mus ir eina 
viešai prieš tuos uzurpatorius,
kurie koliojimais ir baubi
mais nori nubaidyti musų ge
rus darbuotojus.

Visi delegatai iki vienam' 
kcnferencijon ir visi tikri lie
tuviai darbuotojai kuopų buki
te tenai ir savo gerais patari
mais prisidėsite. SLA. yra mu
sų lietuvių tautine išeivių orga
nizacija, tokią mes ir turime 
ją palaikyti.

—Senas Narys.
t

Garsinkitės Naujienose

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

TAUPYK IR TUiytK

Kan sąvaitę, kaH dvi 
ar kas mėnuo, atskirk dalelę 
iš savo pėdės ir pasidėk»į • 
Naujienų Spulką. čia jusą 
pinigai dauginsis kas mė*\ 
nuo ir kas metai, uždirbdami 
nuo 4 iki 10 nuošimčių. 
Čia jums pilniausias saugumas 
ir visiška garantija, nes 
dar nesame girdėję, kad spulkoj 
butų žuvę žmonių pinigai. 
1A čia jus galite pasiitpti bile 
kada ir bile kokiam reikalui,
kaip ir iš savo kišenės. 
Naujienų Spulka yra po valdžion 
kontrole; o jos viršininkais 
yra atsakomingi ir sąžiningi 
žmonės: 
Prezidentu: J. ŠMOTELIS 
Naujienų biznio vedėjas. 
Sekretorium: V. Mišeika 
Naujienų P. S. Skyriaus vedėjas. 
Iždininku: T. Rypkevičius 
Naujienų knygvedis ir kreditų 
užveizda. 
Gali prisirašyti kasdieną 
nuo K) ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais nuo 10 ryto iki 
2 po pietų. Naujienų raštinėje.

SLA. Kuopų delegatams žinotina. 
SLA. 2-ro apskričio pasitraukusių 
kuopų konferencija įvyksta šiame 
r.eptintadienyj, liepos 26 d., 1:30 vai. 
po piet, Raymond Chapel, 815 W. -81 
St., arti Halsted.

Visi delegatai ir užkviestieji dar
buotojai. bukite laiku ir nei vienas 
neapleiskite šią konferenciją. Nuo 
šios konferencijos zpriklausis musų 
organizacijos gerovė ar blogovė. Jei
gu visi su noru ir gyvumu eisime dar
ban, tai šioji koferencija bus pavyz
džiu visiems apskričiams bei kuo
poms. Širdingai kviečia

SLA. 2 Apskr. Laikinoji Komisija.
K. J. Semaško, Sekr.

Draug. Lietuvos Dukterų ren
gia sekmadienį liepos 26 dieną, 10 
vai. ryto Beverly Hills pulkų šei
mynišką išvažiavimą. Taigi visos, 
šios draugijos nares bei pažystijx 
mi esate širdingai kviečiami atšiL 
lankyti ir atsivesti su savįin. drau
gus pasilinksminti tyrajue ore, 
prie puikios muzikos, ąkabSų už
kandžių visi guklsiniė sudainuoti 
lietuviškas daineles ir linksmai pa 
žaisti lyg vrlumai nakties.

—Kviečia Komitetas.

L. S. J .Lygos išvažiavimas į 
Sand Iltines įvyks liepos 26 d. Ly
gos nariai ir norintieji važiuoti 
susirinkite prie Golf Kliubo 8 
vai. ryto “sharp”. Iš ten automo
biliais (lundėsime į Dunes.

—Komitetas

Teatrališko Kliubo “Lietuva” 
draugiškas išvažiavimas j Willow 
Springs miškus nedalioj, liepos 
26 dieną 10 vai., nuo 45 ir So. 
Paulina St. ir 2522 W. 45 St. 10:30 
iš ryto. Nariai-ės esate kviečiami 
dalyvauti išvažiavime. —Komitetą^

Burnside Apšvietus ir Diles Di^ugijn rengia išvažiavimą į Lea- 
fy^Grove miškus 26 dieną liepos, 
!) vai. iš ryto. Bus trokai prireng
ta ties svet. 1036 E. 93 Skr. Visi 
nariai dalyvaukite, nes yra viskas 
už dyką. — Sekret.

Liuosybės Draugystės mėnesinis 
susirinkimas įvyks šeštadieny, lie
pos (Juty) 25 dieną. L. Juodvalkio 
svet., 733 \V. 18 St. Apie 8 vai. va
kare, turime labai svarbių dalykų 
jūsų buvimas neatbūtinai reika
lingas. Su pagarba, J. Dante, Rašt.

Rytmetinės žvaigždės Kliubo 
(Morning Štai* Club) išvažiavimas 
j Dear Grove bus nedėlioj, liepos 
(July) 26 dieną, 1925/ Visi šio 
kliubo nariai kviečiami susirinkti 
laiku kaip 8 vai. ryto, turite būti
nai būti kliube, 1652 North Robey 
St. ir iš čia trokais vyksime į 
Dear Grove. —Kliubo Valdyba.

Bridgeporto lietuviams žinotina. 
Visi norinti gauti “Naujienas“ kas
dien anksti iš ryto savo namuose 
— apie tai malonėkite pranešti 
“Aušros“ Knygynui, 3210 S. Halsted 
St. Tel. Boulevard 9663. Taipgi jei 

^tamsta nori, kad apart “Naujienų“ 
da gauti ir kitą laikraštį, praneš
kite irgi mums — mes aprūpinsi
me bile lietuviškais laikraščiais. 
Musų žmogus patyręs tame darbe, 
jis nuo 5-kių iš ryto pradeda ap
rūpinti savo kosturnerhis “Naujie
noms“. — Aušros Knygynas.

Roseląnd Apielinkėj Washington 
Heights miškeliuose W. 107 St. atsi
bus išvažiavimas su dovana auksinio 
žiedo. Rengia Šv. Petro ir Povilo 
Draugija, nedėlioj, Liepos 26 dieną. 
Pradžia 12 vai. dienos. Kviečia vi
sus atsilankyti. Bus muzika, Šokiai 
ir visokios žaismes.

Kviečia Komitetas.

LSS. Pildomojo Komiteto posė
dis Įvyks pirmadieny, liepos 27 
dieną, Naujienų Namuose, pradžia 
8-tą vai. vakare.

Visi komiteto nariai kviečiami 
dalyvauti. —Sekretorius.

ASMENŲ jlESMOT
PA.1 IEŠKAU savo draugės Kat

rės JusiutČs, paeina iš Gavaltuvo 
kaimo, Sesnavoš vals., * Mariampo- 
lės apskr. Girdėjau, kad gyvena 
C.hicago. III. Malonėkite atsišau
kti, ar kas kitas praneškite, o bu
siu labai dėkinga, nes luini svar
bų reikalą.

Adelija Zajonkatickaitė (po 
vyru Mikulienė)

2263—24 Str, Detruit, Mich.

ĮVAIRĮIS SKELBIMAI
Z—"—...............

Tel. Lafayette 5153-6438

ROBIN BROS
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avenue
CHICAGO.

Tel. Yauift 7z<>/
t-AlNTING

& di>W. CO. »
Malfcv'vjniii ir popicruojaiu. Už- 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t, t.

3149 So Halsted St.
j. S. RAMANCIONIS. Prez.... ... - ■ - /- ■■ -

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS
Long distance handling. 

Turime daug metų patyrimą.
34B6 So. Halsted St.

Phones: Yds 8408 — Blvd. 1969 ras.

Mes parduodame okelio kainomis 
visiems. Dasižinokite pas mus 
apie jūsų plumbingą ir namų ap
šildymo reikmenis.

PEOPLES PLUMBING & 
. HEATING SUPPLY CO.

490 Miiwaųke Av. Hayniarket 1018
461 N. Halsted St. Haymarket 4221S.....—.. ......... —>

. .. ................. ... " *\ 
BRIGHTON PARK DECORATOR
Už popieravimą 1 kambario $5.00, 
taipgi atlieku visokius malėvoji- 
mo darbus. . Dekoruoju pagal 
naujausią madą.; r , (

4105 So. Mapiewood Avė. ‘. f
Tel. Lafayette 7799 r ‘L

Phone Boulevard £035.
Kvietkos su reptttacija

URJBA FTX)WER SHOP
SKINTOS KVIETKOS

Vestuvėms; bukietai, šermenų vainikai 
'— specialumas

3324’ S. Auburn Avė. (Bridgeport) 
CHICAGO, ILL.

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYK1T 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Supply Co.
1637 West Division St., 

netoli Marshfield

NAUJA BARBERNfi

įtaisyta naujos mados. Patarna
vimas mandagus. Kerpame vyrus, 
moteris ir merginas. Yra landrė. 
Kviečiame visus.

A. ZELLON, 
1951 Canalport Avė.

iSBENOAVOJIMUl ~
PASIRENDAVOJA bekame 

labar prieinamoms sąlygoms. 
Del platesnio patyrimo ir sąly 
gų kreipkitės 3253 S. Normai 
Avė. (Tiktai nuo 6 vai. vak.)

4 RUIMAI rendai — naujas na
mas — elektra, maudynės ir visi 
tinkami įtaisymai. Renda pigi tik 
$30 mėnesiui, bet su didele Šeimy
na iš mažų vaikų ne malonėkite 
nesikreipti. 'Taipgi dėl rendos 
garadžius. Kreipkitės —
1 lubos iš užpakalio 827 W. 34 PI.

ANT RENIX)S štorai, ofisai 
Auditorijos Name, 3133 So. 
Halsted Str.
Atsišaukite J. P. Evald, Sekr. 

810 W. 33 St. Yards 2790

ANT RENDOS 5 kambariai ant 
Bridgeporto. 3 bedruimiai, kuk- 
nia ir froidinė. Kambariai švie
sus ir švarus, 3 lubos iš fronto.

Geistina, kad butų be vaikų. 
3139 So. Emerald Avė.

IšRENDAVOJIMUI — pusė flą- 
lo dėl vedusių žmonių, kurie ga
li turėti vieną vaiką rakandus. 
Mes gyvenamo dviejuose ir turime 
gražų šešių kambarių flatą. Geis
tina, kad moteris butų namie.

4446 So. Sawycr Avė., Chicago.
Ilk, Tel. Lafayette 4787

Rendon puikus kampinis Sto
ras. Tinka dėl aptiekos, ir 
kriaučių. Pigi, renda. Ant 
South Ashland Avė. ir 68th St. 
Kreipkitės

6803 So. Ashland Avė.

JIESIO KAMBARIĮĮ
REIKALINGAS kambarys dėl 

studento prie blaivų žmonių 
Northside arba Rogers Park, ir 
kad butų netoli nuo elevatoriaus 
(“L”), Naujienos, 1739 South 
Halsted St., Box 576.

JAUNAS vaikinas pajieŠko kam
bario, su valgiu, Brighton Parko 
apielinkėj, kad butų nepertoli nuo 
Archer Avė. karų. Atsišaukite ant 
šito adreso:

K. W0VER, \
4017 Brighton PI.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
1ŠRANDAVOJIMUI labai puikus 

kambarys, tinkantis vienam arba 
dviem vyrams, pat lietuvių Širdyj ant 
Bridgeporto,/ gera šviesa, venteliacija 
r karštas vanduo pačiame kambary
je.- Atsmaukite j Naujienas, 1739 S. 
Halsted St., Telephone,, Roosevelt 

kJ500, Box 566.

ISSIRENDAVOJA šviesu«, 
'įvarus-kambarys dėl vieno arba 
Iviejų vaikinų. Elektriką, tele
fonas, maudynė. Prie mažos šei
mynos, Adomas Bukauskų 5824 
S. Wood St. Hamlock 0647.

LIETUVIŠKAS MOTELIS naujai 
įtaisytus, su elektros šviesoms, ge
riausia vieta <lcl darbininkų apsi
gyventi, vyrams arba moterims; su 
valgiu arba be valgio, $3 ir $4, 
$8 į savaite su valgi ir 

PETER GADEIKO 
1606 So. Halsted St.

IŠSIRENDAVOJA du šviesus, ge
rai užlaikomi kambariai, mergi
noms, vaikinams arini apsivedusiai 
porai be vaikų. Galima pasiga
minti valgį.

Atsišaukite:
3254 Lowe Avė., 2 lubos _____ ___ _ ■■ X , -u—,---- - --------

PASIRENDAVOJĄ , kambarys, 
gana švariai užlaikomas $u visais 
parankiniais. Kam reikalingas 
panašus ruimas malonėkite atsi
šaukti —.

4034 Monlgomery Avė.
, ’ 2 lubos

PARENDAVOJIMUI kambarys 
didelis, šviesus, elektra, gasas ir 
kiti paskutinės mado parankamai, 

.2 ar į vaikinui, su valgiu arba be 
valgio prie mažos šeimynos 2 lu
bos. Matyti galima vakarais.

4448 So. Richinond Str.
■ —.................... ■ « -A....................................  -■■■■■ ■

KAMBARYS DEL VIENO vai>U 
no, kambarys šviesus ir visi tin
kami patogumai; be valgio. Ku
riems reikalingas geras kambarys 
pas gerus žmones, atsišaukite*'1 1 

931 West 33 Place 
1-mos lubos

— ■ ■■ ■ ■ ■ -■— 4 ■ ■ ■ fi L ■
Rendai kambarys dėl vieno 

ar dviejų vaikinų be valgio. 
Maucįynė, /'elektra. Atsišauki! 
nuo 6- vai. vakare.

2 fr.
3258 So. Union Avė.

Rendon kambarys dėl vyrų, 
merginų arba vedusiai porai. 
Kambarys su visais patogumais 

7301 S. Perry Avė.
* Tel. Triangle 5834

. . jau DARBO . . . . . . . . . . . . -- - - - - *
PA J IEŠKAU darbo prie nedide

lės šeimynos, esu vidutinio am- 
ižaus, turiu gerą patyrimą namų 
užlaikyme.

Kas norėtų tokios moters atsi
šaukite.

6608 So. Sacrnnicnto Avė.
__________ Chicago, III.

RElldA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKIA —
MOTERŲ arba vyrų indų plo

vėjų.
1519 Indiana Avenue
Tel. Calumet 1277

REIKIADARBININKy
VYRŲ

REIKIA Oxigen “eutters” į 
geležies atkarpų jardą.

PEOPLES 1RON AND z 
METAL CO.

5840 So. Ada St.
Tel. Wentworth 6754-6755

REFKALINGA5 atisakantis 
bučeris, geras atlyginimas.

Atsišaukite:
3935 So. California Avė.

REIKIA shear menų 4 ge
ležies atkarpų yardą. Nuolat 
darbas.

South Side Paper Stock Co.
5833 So. Troop Str.

REIKALINGAS jaunas vaikinas, 
vartojantis gerai anglų kalbą, dir
bti bučernčj ir grosemėj. Turi mo
kėti važiuoti mašina. Kambarys, 
valgis ir gera alga.

Atsišaukite tuojaus 
219 E. 115 Str. 

Pullman 4300
REIKALINGI pardavėjai. Ga

li Uždirbti nuo $100 iki $150 j 
savaitę. Atsišaukite pas.

MILLER BROS.
11241 S. .Michigan Avė., f 

Roseląnd
REIKALINGAS * 

naktinis kukorius.
Gera mokestis, 
darbas ant 
visados.

3103 S. Halsted St.
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REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI PARDAVIMUI
VYRlJ

MUMS — ,
REIKIA vyrų prie benėiaus 

ir ant grindų molderių. Darbas 
tiktai nuo štukų. Gera mokes
tis ir nuolat darbas.

Atsišaukite.
MASON DAVIS CO.

KAS pirks šią savaitę gaus pigiai 
krautuvę saldainių, groserio, cigarų 
ir visokių smulkmenų. Parduosiu pi
giai už cash, nes reikia pinigų, per
ku namą.

Kreipkitės šiuo adresu:
3518 So. Wallace St.

PAĖDAVIMUI grosernė, parduosiu 
arba mainysiu ant loto Brighton Par
ke, arba prie Vienuolyno, 4 
riai dėl gyvenimo, garažiaus 
nė priguli prio grosernės. 
Pigi.

Atsišaukit tuojaus
4422 Honore St.

kamba-
ir bar-
Renda

REIKIA patyrusių vyrų me
talo šeriuotųjų.

\Vhite Eagle Sinelting Co.
2536-40 W. 'l ake Str.

PARDAVIMUI arba mainymui 
grosernė ir kendžių krautuvė. Mai
nysiu ant loto South Sidėj, aiba ant 
mažo namo. Priežastis turiu išva
žiuoti j kita miestą.

Atsišaukite
1609 Wentworth Avė.

porteris j restauraną; 
turi būt patyręs 
tame darbe.
7359 S. Westorn Avė.

AUTOMOBILIAI

PARSIDUODA arba pasirendavo- 
ja biznis lunčrum su burdinghouse. 
pirkėjas gali i ‘-*-*"*1 1X ‘-n - 
Blznj vieną arba su i 
išnindavoli vieną bizni, 
namus, vienas turi 16 
dėl pavienių vyry, antras 
turi 14 kambarių, o 
lt) kambarių. Duosiu 
Garadžius dėl mašinų 
riai pagyvenimui.

pasiskirti iš trijų — 
namu arba 

turime 3 
kambarių 

namas 
trečias turi 

pasirinkti, 
ir kamba-

2113 So. Halsted ftr.
Hudson automobi- 

Karas atrodo ir be- 
Parduosiu pigiai ar- 
prasto automobilio,

PARDAVIMUI 
l:us uždai omas, 
ga kaip naujas. 
La mainysiu ant 
mažo groserio arba kendžių Storo.

Atsišaukite 
900 W. 31 St.

PARDAVIMUI klevinė, 
rola. didelės mieros, 75 1(

3116 So. Hamilton Avė.

GERA PROGA!!!
PARDAVIMUI TROKAS Tinka

mas dėl bučerio ir kitokio biznio. 
Da mažai vartotas. Nuo 6 vai. 
iki 9 vai. vakaro — malonėkite

PARDAVIMUI (basinis pe
čius labai gerame padėjime.

kreiptis:
3314 So. Morgan Str.

3251 So. Union Avė. 2 lubos 
užpakaly.

RAKANDAI
PARSIDUODA I kambarių ra

kandai geram stovyje, tik 2 metai 
vartotu. Parduosiu pigiai, nes no
riu greitai parduoti visus sykiu 
arba dalimis. <

(ialima matyti'visados
2050 W. 23 St. 1 Ib. užpakaly

PARSIDUODA RAKANDAI 
2 KAMODOS, 

\Vhite, Viktro’as
Parduosiu pigiai. Visi kaip

mašinos Singer, 
>va, karpetas. 

nau-

2 lubos

PARDAVIMUI rakandai, lo
vos, valgomo kambario setas, 
karpetai ir parlor setas. Pigi 
kaina.

3615 So. Halsted St.
2 floor

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI garažas ir auto tai

symo šapa, dėl 20 karų. Labai ge
ras biznis; tas pats savininkas per 7 
metus. Visi smulkus dalykai dėl 
Fordo karų.

Parduosiu pigiai.
912 W. 35 St.

PARSIDUODA labai geroj 
vietoj Ice Cream Parlor su 
derniškiausiais įrengimais.

mo-

1733 S. Halsted St., 
Tel. Canal 5904

PARSIDUODA kampinė groser
nė, delicatessen krautuvė visokių 
tautų apgyventoj apielinkėj. Biz
nis eina gerai. Parduodu irgi pia
ną ir furničius. Krautuvę mainy
čiau ant namo.

1350 W. 13 Str. 
Krautuvė

PARSIDUODA —
KENDŽIŲ 

KRAUTUVE.

Atsišaukite
975 W. 19 St.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė. Randasi geroj vietoj. 
Lietuvių ir lenkų apgyventa. 
Priežastį pardavimo patirsite 
ant vietos.

4504 So. Paulina St.

PARDAVIMUI grosernė, de- 
likatesen, saldainių, ice creamo 
ir tt. Daromas geras biznis. 
Ilgas lysas. 6 kambariai gyve
nimui, rendos $85 į mėnesį 

6(KX) So. Aberdeen Str.

(.ERA PROGA BRIGHTON PARK 
PARDAVIMUI grosernė, delika- 

tesen ir visokių smulkių daiktų 
krautuvė. Biznis eina gerai. Turiu 
parduoti j trumpą laiką iš prie- 
žasties ligos

4442 So. Talman Avė. 
Laf. 9280

PARSIDUODA morlernižka hu 
dviem baltais krėstais barbernė grei
tu laiku. Taipgi geri trys ruimai dėl 
pagyvenimo. Parsiduoda kartu ir ra- 
kandai-furniture kartu nrba viena 
barbernė. Kreipkitės 7 vai. vakare.

4540 S. Rockvvell St.

PARDAVIMUI grosernė la
bai geroj vietoj, lysas ant 3 me
tų, 5 kambariai dėl gyvenimo. 
45.00 rendos.

Atsišaukite
4619b So. Hermitage Avė.

PARSIDUODA karčiama, ge
roj vietoj, biznis išdirbtas; 
parduodam^ pigiai. Pardavimo 
priežastį patirsite ant vietos.

1632 W. 46 St.

PARDAVIMUI valgykla ir ice 
cream parlor aiba mainysiu į mažą 
namą, 
moteris 
pigiai.

Priežastis pardavimo, viena 
negali apsidirbti. Parduosiu

1918 W. Lake St., 
Melrosę Park, III.

PARDAVIMUI kendžių ir 
ice cream krautuve. Pagyveni
mui 4 ruimai, pigi renda. Prie 
žastis— išvažiuoju į Lietuvą.

1349 W. 69 Str.

, PARDAVIMUI greseris už gana 
prieinamą kuiną. I Taipgi pardavi
mui 7 ruimų namas — galima pirkti 
s;kiu su groseriu arba atskirai.

Atsišaukite
7416 So. Peoria St. 

Tel. Vin'ennes 0775

PARSIDUODA 3 stalų poolrui- 
mis su furničiais. Biznis išdirbtas 
j ardavitn.) priežastis—turime vyk
ti ant fanuos iš priežasties mir
ties. 4 pagyvenimui kambariai. 

: Tinka dėl luirzdaskutyklos.
Lili Maplevvood 

Lafayette 5718

PAHDAVIMt'l grosernė, delika- 
tes, ice cream. saldainių, cigarų,1 
• r smulkmenų, 1 blokas nuo Tilden 
Iligh Mokyklos. Geras 
ras biznis, renda $35, 
jaunai porai.

Atsišaukite: 
1838 So. Union

slakas, ge- 
gera vieta

r
BARGENAS BRIGHTON PARKE 

PARSIDUODA grosernė ir bu- černė. Biznis išdirbtas per ilgus 
metua. Krautuvė didelė. 3 dideli, 
kambariai, Renda pigi. Lysas ilgas. 
Greitas pardavimas.

4051 Montgoincry Str.
Arti Archer ir Califonria Avė.

NAmi-ZEME
EKSTRA BARGENAS

NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME

PARDAVIMUI — |
KRAUTUVĖ, ice creamo, sal

dainių, grosernės tavorų. Biznis 
cash. Turi bu parduota pėtnyčioj 
iš priežasties apleidimo miesto. Į

Atsišaukite:
5255 Wentworth Avenue

TURIU RESTORANA ir kitą bi
znį, negaliu vienas apeiti dviejų 
biznių, todėl esu priverstas par
duoti Restoraną arba parenduoti 
arba gauti jiartnerj, kuris moka 
vesti biznį. Renda pigi tik $65 j 
mėnesį su visais įrengimais. 

Tel. Pullman 6995
krautuvę, 

‘ • vi- 
4 kamba- 

ir maudynė, renda 
2 metų.

GERA PROGA pirkti 
grosernė ir cigarų ice cream ir 
šokių smulkių daiktų, 
riai gyvenimui 
pigi, lysas ant 

Atsišaukite:
5702 So. Barine Avenue

PARSIDUODA
RAŠOMA MAŠINĖLĖ
Galima rašyti visokiomis kalbo

mis.
Parduosiu pigiai.
Kreipkitės; •

1309 So. Fairfield Avc.
1-mos lubos

*
PARDAVIMUI grosernė, delika- 

tesen ir cigarų krautuvė. Geroje 
vietoje. Fikčeriai ir stakas, turit 
pamatyti, kad įvertinus. Atiduosiu 
už $1200. iš priėžaties apleidimo 
miesto.

5733 So. Halsted Str.
Wentworth 3937

PARSIDUODA Bučernė ir Gro
sernė. Randasi labai geroj vietoj. 
Spielinkė apgyventa visokių tautų. 
Parduosiu už pirmą teisingą pusiu-• 
lymą. Prježastj pardavimo patir- Į 
site ant vietos. Atsišaukite pėt- 
nyčioj ir subatoj visą dieną.

5700 W. 63 St. Clearing, III.

TEMYK1TE!!!
PARSIDUODA moderniška ke

pykla įtaisyta pagal naujausios 
madosmados ir išradimo, ir biznis 
eina gerai. Del svarbios priežas
ties parduosiu pigiai.

Atsišaukite:
811 W. 33-rd St. Chicago.
Telephone Boulevard 5018

KAMPINE bučernė ir grosernė, 
su namu rezidencijai. Randasi biz
nio apielinkėj ir būdavot naujų 
biznių nevalia, nauja kolonija. 
Daug namų pradėjo būdavot. Prie
žastis — nesutikimas partnerių.

6059 So. Kildare Avė.
Phone Republic 3044

PARDAVIMUI 
tautų apgyventoj 
duosiu už gana 
Sykiu randasi 4 
Renda nebrangi. 

Atsišaukite:
3530 So. Parnell Avenue

grosernė Įvairių 
kolionijoj — par-. 
prieinamą kaina, 

ruimai gyvenimui, 
vieta , gera.

PARSIDUODA grosernė. Riznis 
išdirbtas per ilgą laiką, ir eina 
gerai. Pardavimo priežastį patir 
si te ant vietos. Renda pigi. Ly 
sas ilgas.

Atsišaukite:
1844 Canalport Avė.

BARGENAS!!!
PARSIDUODA SIUVĖJŲ dirbtu

vė su namu ar UL L.....
Geriausia vieta South Sidėj.

Atsišaukite:
4601 So. Hermitage Avc.

tik vienas biznis.

PABS1DUODA kriaučinuš Supa 
dniig seno darbo, gera proga dėl 
kriaučiaus, kuris gali naujus daryti; 
renda pigi su pagyvenimu. turiu par
duoti greitai. Atiduosiu pigiai. 
Kreiptis galima kasdien, o nedalioj 
ligi piety
1703 N. Cravvford Avė. Chicago, III

PARSIDUODA kendžių. cigarų 
iee cream ir kitų smulkmenų krau
tuvė, 
kartu 5 kambarių furničius. 
duosiu kartu arba skyrium.

5613 So. Racine Avė. 
Wentworth 4082

PARSIDUODA cigarų cigarety, 
ice cream kendžių nottions ir 
groserio krautuvė, labai geras 
biznis, išdirbtas per, daug metų. 
Prie krautuvės randasi šešių kam
bariu flatas. Kas norit Įsigyti to
kią krautuvę, atsišaukite

3932 So. California Avenue

PARSIDUODA Hardiware 
dažų krautuvė. Arba mainysiu 
loto ar bungalovv. Biznis senai 
dirbtas.

Atsišaukite:
4429 So. Fairfield Avė.

NAMAI-ŽEME

ir
ant
iš-

DIDELIS BAHGENAS. Parsiduo
da 2 pagyvenimu mūrinis namas (I 
ir 7 kambarių. Vandeniu šildomas, 
2 boileriai, puiki vieta, blokas 
nuo Ogden Parko. Kaina $12,000.

6516 So. Justin Str.
Savininkas J. Virbitzkas, 

7210 S. Carpenter St. Stewart 5217

DIDELIS Bargenas, parsiduoda 
namas su grosernė arba vienu biz
niu ar vieną namų, visaip sutiksiu 
su pirkėju, nepraleiskite šios 
gos.

Atsišaukite:
2245 West 22 Str.

Tel. Roosevelt 8606

pra

PARDAVIMUI pigiai moder
niškas 2 flatų mūrinis namas, 
netoli mokyklos ir bažnyčios, 
$3500 cash. Savininkaą

6240 So. Campbell Avė.

PARSIDUODA 2 pagyveni- 
i mų, 4-4 kambarių, mūrinis na
mas. Rendos neša $60.00. Kai
na $5,700.00. Kreipkitės prie 
ravininko, antros lubos.

3341 So. Irving Avė.

PARDUODU muro namus, 6 ir 6 
kambarių, 5 ir 4>, taipgi turiu bun- 
galow 5 ir 6 kambarių, karštu van
deniu apšildoma, kieto medžio tri
mingai, viskas naujausios mados. 
Namai randasi ant Brighton Parko,1 
Marųuette Manor. N. Datlo savinin- 
l as, 5305 So. Turner Avė. Phone 
Republic 2819.

MAINYSIU namą ant farmos, 
yra geram stovyje medinis. 2 pa-l 
>ryveniniu po 4-4 ruimus. Yra elektra, gasas, maudynes. toiletai, 
hasemenfas ir antaukštis, vieta|Biznis išdirbtas. Parduosiu ____ _ .

Par- j Brighton Parke, pasiskubink rašyk' 
arba ateik vakarais po 6. Agentų 
nereikia. G. M. J. 1 ft. rear, j 

2923 So. Emerald Avė.

2 fintai, 6—4 ruimų, muro 
namas, 2 jnašinų garažas, elek
tra, gasas, skiepas kaina $5,200 
cash $500, Likusius kaip ren- 
dę.

4 flatų namas, 2 po 4— 2 po 
3; kambarius, muro namas, 
elektra, gasas, skiepas, kaina 
$6,300, cash $500. Likusius 
kaip rendą. Priežastis pardavi
mo — senatvė. Kreipkitės

K. VALAITIS
3404 So. Morgan Str 

Tėl. Yards 1571

EXTHA BARGENAS!!!

pas

F.A I HA BzUHll'.IYAS I I I {Biznio 11
PARDAVIMUI 4 flatų muro na- augščiau. 

mas, garu šildomas. Parduosiu 
bai pigiai arba mainysiu ant ma
žo namo. Namas yra 8 metų senu- 

po I kambarius, 1 5 
— 6 kambarių. Ren- 
mėnesio $250.00. Kai-

mo. Yra 2 
kambarių, 1 
do’s neša ant 
na $21,500.

Atsišaukite ne agentai.
CLEMANS MACK, 

7053 Eguleston Avė. 
Phone Stevvart 5812

la-

Puikus bargenai Brigh
ton Parke.

Biskį įmokėti, kitus 
kaip rendą.

3 kambarių cottage su dideliu 
su sieteliais porčiu, kaina $1650, 
lomkėti, $750, kitus mėnesiniais 
išmokėjimais.

5 kambarių cottage, furnas šil
doma, kaina, $5000, įmokėti, $1000.

2 flatų, 4—4 kambarių, visi įren
gimai apmokėti, kaina, $5700, iš
mokėjimais.

2 flatų, i .
$7000, cash $2000.

2 fialų, r “ 
uis, kaina,

2 flatų, o
kaina, $11\500, rash, $6000.

3 flatų, 4-4-4 kambarių, 
$8600, įmokėti, $3500, kitus 
kėjimais.

Tie visi min ai randasi 
Archer ir Kedzie, Brighton 
Biznio ir rezidencijų lotai, $250 ir 
............. Išmokėjimais.

Taipgi mainome namus j farmas

Naujas Mūrinis 
Bungalow

j Rockvvell St., netoli 63 St., 
sun parloras, visas medis aržuo
lo, 2 karų garažas, kaina, $7900, 
cash, $2900, už kitus morgičius 
j 3 metus.

\Viscon- 
40 dir- 
miško. 

ir

PAR DAVIMUI FARMA 
sin valstijoj — 80 akeriy, 
bamos žemės ir 40 akeriy 
Sykiu krautuvė įvairių daiktų 
gąsdino stotis ir svetainė šokiams.
Daug gyvulių — vieta nešanti di
deli pelną ir randasi prie kertės 
4 didelių kelių. Parduosiu už 
“cash” arba mainysiu j namą Chi
cago j e.

NAŠLE TURI parduoti I pagy
venimų muro nąmą. Rendas neša 
dideles, arti lietuviškos bažnyčios. 
Arba mainysiu ant mažo namo 
ba Štaro. > 

Atsišaukile: '
826 West 33 Place 

Phojie Prospect 3216

ar-

GERIAUSIS PIRKIMAS CHICAGO.
JEIGU ieškai namo pirkti, ne- 

Į>rideisX progos, nes vėliaus pama
tęs gailėsies. Namas 2 po 5 ir 2 
karų garadžius. Parsiduoda už 
nepaprastą kainą, pigiai. Taipgi 
turime lotus; ir mislijanti budavo- 
li sau namą, ateikite pasitarti, tas 
tamstoms nieko nekainuos, o bus 
ant naudos.

Kreipkitės
6719 So. Rockvvell Str.

PARSIDUODA 2 pagyvenimų mu 
ro namas, elektros šviesos, gaza.s 
ir kiti šios mados Įrengimai ir 
taipgi 2 pagyvenimų namas užpa
kalyje loto. • 'Liktai už $11,000.

Atsišaukite:
3039 So. .Parnell Avė.

PARDAVIMUH-Road House ant 
gero kelio — M^waukee Road, labai 
pigiai. Namas/b kambarių, dvi sve
tainės, tam pačiam name, du pianai, 
biliardinė ir sajiųnas. •

A. V1SBARAS,
3204 So. Halsted St., 
Tel. Boulevard 6648

PARDAVIMUI 8 kambarių namas, 
4 kamb. apačioj iii .4 viršui. Kietas 
medis, cementinią skiepas, elektra, 
furnace šildomas,; vaha, 37 pėdų lo
tasis karų garažas, arba 4 
yra vanduo, elektra ir sura. 
$6,500, cash $2,500.

4518 Lowe Avė. 
Tel. Yards 0780

trokai, 
Kaina

PARDAVIMUI naujas 5 kambarių 
bungalovv iš cemento ir akmenų, 2 
lotai. Parduosiu lotus ar vieną bun- 
galow ar mainysiu, ant kito namo, 2 
šeimynų ar ant vienos. Kad butų 
netoli bažnyčios ir mokyklos.

3833 W. 66 St.

PARSIDUODA pigiai 2 augštų 
mūrinis namas, du Storai, flatas iš 
5 kambarių, arba mainysiu ant loto, 
prapertes arba automobiliaus. 
mas randasi ant W. 38 gatvės.

1 W. 112 PI. ' 
Tel. Pullman 5606

Na-

PARSIDUODA 2 flatų medinis na
mas su cementiniu beizmantu, ir 
duonkepykla. Biznis gerai išdirbtas 
per 12 metų. Parduosiu pigiai, nes 
kraustomas į Ohicayą. Namas ran
dasi Rockford, III.

918 Lincoln Avė. 
Main 2864

Du 3 Flatų Mūrinis
5-5 kambarių sun parloras, 

į visas medis aržuolo, karštu van- 
5—p kambarių, kaina, (]eniu šildomas, 30 pėdų lotas, 

ant Maplewood Avė., netoli nuo 
Marųuette Parko, kaina, $14500, 
cash $4,000.

>—5 kambarių, inuri- 
$10,750, cash, $4,000.
—5 kambarių, mūrinis,

kaina, 
išmo-

netoli 
Parke*

ir už miesto. namus.
J.N.Zewert & Company

4377 Archer Avė

PARDAVIMUI beveik nauja kam
pinė krautuvė, muro, flatinis na
mas, su ekstra lotu prie West 63 
St., 6 kanibarių flatas ant ^viršaus. 
Savininkas išvažiuoja i 
atiduos 
ma vartoti dėl nesvaiginamų 
mų, grosernės, Imčernės arba 
kernės. Tai yra labai didelis 
genas.

Atsišaukite:
.L .1. CULLINANE 

5600 West 63 Str.

3352 So. Morgan Sfr.
Tel. Yards 1852

Naujas Dešimtį Flaty
. Mūrinis

Du po 5 kambarius ir 8 po 4 
I kambarių, sun parlorai, ugna- 
vietesj, 60 pėdų lotas, šiaur va
karinis kampas Marųuette Road 
ir Campbell Avė. Paimsiu bun- 
galow arba 2 flatų namą į mai
nus. ’’

Western Avė. Lotai
25x142 pėdų lotas, netoli nuo 

.59 St., transferinio kampo, savi-
S kibai pigiai už <!>sl>:"<;aiį-!ninkas išvažiuoja į Floridą, ati- 

gėri-įduos už $3300, išmokėjimais. 
50x125 pėdų lotas, netoli nuo 

55 St., kaina $3750, pusė cash. 
Atdara vakarais ir nedėlioj.

be- 
bar-

namai 
ant vieno loto, 
metų, elektra, 

vande-

A. N. Masulis & Co
6641 So. Western Avė., 

Tel., Republic 5550

PARSIDUODA 6 kambarių bun- 
galow, karštu vandeniu šildoma. 
Elektra, telefonas, maudynės.

Apsišaukite: 
3120 W. 54 Place 

Tel. Republic 5585

NFjGIIIDeTA SBARGENAS ’!! 
Prie Jackson Parko

12 metų muro namas 6 po 
7 kambarius, 2 karų garadžius 
frontas 50x125, garu apšildo
mas, Kewanee boileris, rendos 
$528.00 į mėnesį. Parduosiu 
ihž $26,000 įnešti $7,000. Krei
pkitės iš ryto ligi 10 valandai. 
1920 S'o. Halsted St. 3 fl. front

A. K. Masiulis
■hi - ■■■■■ ■■ ... . ■ -

GARFIED PARKO DISTRIKTE 
parsiduoda 2 augštų mūrinis na
mas po 5 ir 6 kambarius, garu šil
domas. aržuolo trimingai. 3 k-'<iu 
garadžius. Rendos neša metams 
$1,309. Kaina $9,000. Inmokėti 
cash $3,000. Vienas blokas nuo 
karų ir elevatorių. Privažiuoti ga
lima Hftrrison karais.

Savininkas.
Atsišaukite:

745 So Kolmar Avc.

PARSIDUODA 2 mediniai 
po 2 Halu abu 
Vienas naujas 6 
maudynės, gasas, 1 boileriai 
niu šildomi, cimento skiepas. Ant
ras namas taipgi geras. Abudu 
kaip nauji. Parduosiu pigiai 
$7,200. Ateik, persitikrinti. F 
žastis — savininkas Jigonbutv. 

E. DRUKTENIS 
4344 So. VVood Str.

LIETUVIŲ SUB DIVIZIJA
5 kambarių cottage, yra elektra ii 

moderniškus plumbingas, furnace šil
doma, 1 blokas nuo McKinley Parko, 
netoli naujo vieno milijono dolerių te
atro, kaina, $3,300, cash $1,000, išmo- 

_ i kėjimais.

MORTGECIAl -PASKOLOS

Atsišaukite
2031 w. 35 st., 

Tel. Lafayette 0909

ANTRI MORG1ČIAI
Suteikiami ant 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trėčiuj. Morgičius 
ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
8804 South Kedzie Ave„ 

Lafayette 6738.

PARDAVIMUI namas ir lo
tas, garažas dėl 2 karų. Yra 
du flatai, krautuvę ir flatas, 
visur elektros šviesa. Parduo
siu pigiai. ' 923 W. 20 Str.

PARDUOSIU arba mainy
siu 4 fl. niurinį namą. į gro- 
sernę arba bučernį.

4054 S o. Rockvvell Str.
Lafayette 5354

PARDAVIMUI naujas muro 5 rui
mų bungalow arti Crano Co., garu 
šildoma ir visi įrengimai kas prie 
namo reikalingi, kaina $8100, 
keti $2000, likusius $50 j 
■baigtas bus July 1, arba 
lotą.

Savininkas
6338 So. Mozart

įmo- 
mėnesj iš
mainysiu j

st.

FARMA ant pardavimo, arba mai
nysiu ant namo, 60 akerių žemės, mo
lis su juodžeme, pirmos klesos ūkė. 
Budinkai nauji, puikus, sodas yra la
bai smagi ūkė, ant kryžkelio; moky
kla skersai kelią, prie didlių miestų, 
140 mylių nuo Chicago. Nepraleiskit 
progos.

J. STAKENAS,
Gobies, Mich.R. 2,

DIDELIS BARGENAS. Pardavi
mui 2 augštų namas, mūrinis, akme
ninis frontas, 4-4 kambarių, 
niškasj dideli medžiai, 
ninkas. 
ninkas apleidžia miestą.

moder- 
gražus višti- 

Priežast's pardavimo, savi-

6003 S. Honore St.

DIDELIS BARGENAS 
Pardavimui mūrinis namas 4 gyveni
mų — 2 po 5 ir 2 po 4. Taipgi už
pakaliniame name da 4 ruimai gyve
nimui. Randasi garadžius 2 maši
noms ir lotas prie namo. Parduosiu 
už $9,500. Priežastis pardavimo iš
važiuoju iš Chicagos. Kreipkitės pas 
savininką. 1 lubos, 3733 S. Ix>we Avė.

PARDAVIMUI 2 flatų, mūrinis 
namas, 5—6 kambarių, 2 gariniai 
pečiai, miegojimui porčius, ice 
baksiai, gaso pečiai, bufetai, kny
gynai, ugnavietėA, sun parlorai, 
vanos, 2 melų senumo Į PARSIDUODA 2 mūriniai bunga-

Atsišaukite: / ! |ow po 6 kambarius. Visai nauji,
1442 So. 62 Avė., Berwyn, 111. I ; vieną jau galima gabentis. Karš-1 

___ .  ______ * ....... *--- ■■ - —■ '■■■ A - _ - .  . 1 « X « 1 11 1* X (t 4 B* * '

TURIU 3 NAMUS ant pardavi
mo; man persunkti juos prižiūrėti, 
todėl norėčiau mainyti ant mažes
nio namelio ar lotų.

Atsišaukite:
7027 So. Maplewood Avė. 

Tel. Republic 9275

tu vandeniu šildomi, aržuolo tri- 
mingai. Pirmos klesos namai.

Savininkas:
3338 West 61 Place

ANT PARDAVIMO naujas mūri
nis namas 4 pagyvenimų, po 5 
kambarius ir 4 automobilių gara
žas, iš šono įvažiuojamas, ant 2 
lotų, 66 pėdos pločio, 
įtaisymais, randasi 
niioj lietuvių apgyventoj 
$30,500. Atsišaukite Į>as 
ką-

PARDAVIMUI muro namas 2 
po 4 kambarius ir garadžius, ran
dasi 4427 So. Camnbell Avė. ir 
lotas 32x125 ant 67 ir Campbell 
Avė. Savininkas

J. LELF1KA
4535 So. Fairfield Avenue

su visais 
naujoj kolo- 

Kaina 
savinin-

P. ADOMAITIS 
6030 So. Talman Avenue 

Tel. Prospect 3038

BARGENAS!!!
PARDAVIMUI 4 kambarių namas 

su belzmenlu ir 2 lotais. Elektra, 
gaza.s, vana. garadžius ir vištinin- 
kas. Parduosiu pigiu. Atsišaukile 
i trumpą laiką. Namas randasi 
Mar(|iiette Manor. Savininkas.

St. Sandarg
6833 So. Campbell Avė.

2 FLATŲ MŪRINIS
NAMAS no 6—6 kambarius,

karštu vandeniu Šildomas, sun paniurai. ugnavielO, aržuolo medis, 
ir viskas atsakančiai ištaisyta. Sa
vininkas parduos su mažu 
mu.

PARDAVIMUI dėl apleidimo 
miesto.. 2 fl. narni, 4—4 kambariu, visi šviesus kųndiariai^ cementinis 
skiepas, elektra, furna's šildomus, 
3 karų garažas, kaina, $6650, cash

3332 Union Avė.
ant pirmų lumų

$2,000.
6114 So, Carpenter Str. 

Tel. Wentworth 6131

PARDAVIMUI 2 augštų medinis 
namas, su restauranu. Labąi gra
žioje vietoje, geroje biznio ir indus
trijos vietoje, Halsted netoli 22 St. 
Daromas geras biznis. Parduosiu 
namą su restaurantu.

Atsišaukite
RADZIK & CO., 

1826 So. Halsted St. 
Arba prie savininko, 
2138 So. Halsted St.

PARDUOSIU ARBA 
MAINYSIU 

2 flatų muro namą, 5 ir 6 
kambarių. Kas turite ką 
mainyti, kreipkitės pas 

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

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll
Pinigai 

paskolon 
ant antrų 
morgičių 

ant 6% ir 
patogaus 
komiso

BRIDGEPORT LOAN CO.
Klausk N. Kanter, prezidentas 

3241 S. Halsted St. II lub. Yards 0062 
Vai. ryto 9—10 vai. 7—9 v. v. 

apart Panedėlio ir Pėtnyčios.
Rezidencija Lawndale 7960

UŽ $1000 cash, nupirksite krautu
vę ir 6 kambarių flatą, prie 47 St., 
netoli Union, medinis, pečiumi šildo
mas, 1

TURIU ant rankų pinigų grei
tam paskolinimui ant pirmų ir 
antrų morgičių — nuo $1,000 ir 
augščiau. Taipgi perkame mor
gičius. Lengvos išlygos.

kaina, $4500, tai yra bargenas.
H. J. COLEMAN & CO., 

4705 So. State St., 
Drexel 1800

UŽ $1000 cash nupirksite 6 kamba
rin medinę cottage, LaSalle St., ne
toli 61 St., pečiumi šildoma, yra elek
tra, vana, garažas, kaina greitam 
pardavimui, $4500.
HOLZHALL, H. J. COLEMAN & Co. 

47(15 So. State St.,
Drexel 1800. .

PARSIDUODA 3 pagyvenimų po
i visi5 kambarius medinis namas 

paskutinės mados Įtaisymai.
Atsišaukite:

3829 So. Rockvvell Str, 
Tel. Republic 8594

PARDAVIMUI 8 kambarių mūri
nis namas, galima perdirbti j du 
flatu, aržuolo trimingai, karštu 
vandeniu šildomas, 381/> pėdų lo
tas, garažas

L. B. CASEY, 
5631 So. Turner Avenue

Republic 3817

PARDĄVIMUI per savininką, 
mūrinė cottage, naujos mados, 
furnas šildoma, lotas 30x125, 
skiepas ir aukštas su grindi
mis, kaina $5150. E. J. Krug, 

4952 Sk>. Tripp Avė.

PARDAVIMUI mūrinis biz
niavai namas ir 6 kambarių 
kotažė, taipgi 2 karams gara
džius. Galėsite pirkti sykiu abu 
arba kiekvieną atskirai.

3150 So. Emerald Avė.

Kreipkitės pas
, JOHN J. LIPSKI & CO

4650 So. Western Avė.

MOKYKLOS
SPECIALIS NU 

PIGINIMAS
Kainų laike vasaros mėnesių dėl 
Drafting, ' Designing ir Dress- 
making. Atsišaukite prie musų ar
ba rašykite dėl tolimesnių infor
macijų.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE

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

M. E. HUTFILZ, Manager----- — „.y

ŠTAI JŪSŲ LAIMĖ
Išmokiname Anglų Kalbos, lietu
vių Kalbos, Aritmetikos, Gramati
kos, Knygvedystės, Stenografijos, 
ir kitų mokslų. Musų mokyklos 
nauja sistema stebėtinai greitai 
užbaigiama .pradinj mokslą į devy
nis mėnesius; augštesnj j dvyliką 
mėnesių. Amerikos Lietuvių Mo
kykloje jau tūkstančiai lietuvių 
įgijo mokslus, — šiandie jie yra 
laimingi! čia kiekvieną žmogų 
kad ir silpniausio proto padaroma 
milžinu! Rytojaus nelaukite, atei
kite šiandien pasikalbėti apie mok
slo sąlygas, tas jums nieko nekai
nuos.
Amerikos Lietuvių Mokykla

J. P. Olekas, Mokyklos vedėjas, 
3106 S. Halsted St.. Chicago, III.

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir Šoferių. Ateikite pasi-

SPECIALIS BARGENAS
5 kambarių namas. cementinis 

skiepas, stikliniai užpakaliniai por- Į 
čiai, uasas, elektra, karštų vąnde-|____ , „ ____
niu šildomas, biskj reikia įmokė.i rengę pradėti. Pagal musų naują 
ir po $40 j mėnesi. Įskaitant palii- sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą

$5.500. Galima :,u-Hųs išmoksite į kelias savaites, kaip 
1•ll* Ri’hyti karvę. Im-’ atlikti didelius darbus. Darbas kol 

kite^t).) St, ir Austin karą iki Me- jus mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St

nard Avė., antras sustojimas nuo 
galo. Paimsiu karą už dalį įmokė- 
juno.

5816 Wesl 64 Str.


