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Rusija-Francijaat Bolševikai išleido naują 
manifestą

Nauji “stebuklai” auto 
mobilių srity

Tragedija jūrėse

kuria sąjungą
Kaltina Angliją dėl konspiraci

jos prieš Rusiją; šaukia pro- 
letariątą kovon su imperialis-

Išrasta stipriausias motoras, 
aliejus, kurio galono pakan
ka 50 mylių lėkti

ir

Patėviai, susiniovę, žuvo van
deny; du kūdikiu laively vil
nys išnešė krantan

Komunistai p a s k e 1 b i a 
naują manifestą

Kasyklų savininkai nori atnau 
jinti derybas

RusŲ-FrancuzŲ prekybos 
ir karo sąjunga -

kos svarbos, kad jis visai nebo
jo bolševikų propagandos, kurią 
maskviškis internacionalas vedė 

lai- 
iš 

Po-

‘ ir franeuzų kariuomenėj, ir 
1 vyne, ir civilinėj tarnyboj,

i sovietų ambasados pastogės

STOKHOLMAS, Švedija, 
rugp. 7. — švedų komunistų 
vadai, veikią Maskvos įsaky
mais, išleido karštą atsišaukimą 
prieš kapitalistines valstybe-* 
aplamai, ir prieš Didžiąją Brita
niją ypatingai, kaltindami jas 
dėl organizavimo naujo kai/, 
prieš Rusiją.

Tas atsišaukimas lyg parodo, 
kad komunistų internacionalas 
daro pastangų atgaivinti vėl sa
vo propagandą pasauly.

Atsišaukime pareiškiama, 
kad dabartinė Amerikos-Britų- 
Japonų kova dėl kontrolės Ki
nuose veste vedanti prie karo, 
ir kad pasaulio 
turįs pavartoti
priemonių Kinų darbininkų kla
sei padėti.

Pabaltės valstybės, jįasak at 
sišaukimo, Anglijos 
jamos, planuojančios pulti Ru
siją. Kaip didžioji 
taip ir mažoji antantė, konspi
ruojančios prieš sovietų Rusiją 
Bucharcste, Paryžiuj ir Londo 
ne.

Drogdeno kanalo gilinimas 
Danijai pradėjus dabar gilin-

proletariatas 
visų galimų

Tai bent šokikė. — “Tiny” Alice Foulton sveria 685 svarus. 
Bet ji vistiek mėgsta šokius ir šoka gana vikriai, žinoma, at
sižvelgiant į jos “plonumą”. *

Sovietų įgaliotiniai keliauja
Paryžių pasirašyti sutarčiai, ryžiuj.
kuria sąjunga atsteigiama |Nauja Fran<.uxų.Rusl(

Franeuzų politikai įsitikinę, 
Francija bai- kad jeigu Krasino planas pa- 

atsteigta vėl
ti, 
franeuzų kapitalais.

Stengdamies 
euzų kapitalus 
traukti Francija nuo 
pasisiūlymais 
ninkais prieš 
prieš keletą 
vo pripažinti 
euzams, kurios siekia 9 bilijo-, 
nūs aukso frankų (1,800 nulijo-’ 
nu dolerių), ir sumokėti ‘•kolos 
procentus. t1 1 jos,

Pertraktacijos baigiamos šia liaus de Monzie, o vėliau 
savaitę, ir sovietų finansų ko- Dalbiez, vadovaujamos, 
misa ras Sokolnikovas su pre
kybos komisaru Ležava greitu 
laiku atvyks į Paryžių sutarčiai 
baigti ir pasirašyti.

Krasino planas
Gauti pinigų skolos nuošim- 

čiams sumokėti ambasadorius 
Krapinas, kuris vedė derybas, 
pateikė planą, sulyg kuriuo 
Francijos kapitalistai investuos 
bilijonus frankų Rusijoj ir 
paims į savo rankas eksploata
vimą anglies ir mineralų kasyk
lų, fabriku miško ir kitu so *■ ‘ • * 
vietų valdžios pramonių Rusi
joj. Dalis pajamų eis sovietų 
valdžiai skolos nuošimčiam^ 
mokėti.

Ambasadorius Krapinas, kar
tu su sovietų finansų komisa
riato nariu Preobraženskiu. 
pripažino caro skolas taja sąly
ga, kad skolos nuošimčiai nuo 
1918 metų bus mokami poperi- 
niais frankais.

privilioti fran- 
Rusijon ir a*ti- 

Anglijos 
būti jos sąjungi-
Vokietiją, sovietai 
mėnesių propona- 
caro s-kolas fran-

Franeuzų viltys
Tokią sutartį daryti su so

vietų valdžia Franci ja sutiko
labiau dėl politinių priežasčių, 
ne kad finansinių. Francija mat 
turi daryt daug nusileidimų 
Anglijai, idant užsitikrinus 
pagalbą prieš Vokietiją, 
tuo budu ji daros nuo jos 
klausoma, o priklausyti nuo 
tų ji nenori. Ankščiai 
šus su Rusija ji ne
laidoja nuo Anglijos, bet ir atsi- 
palaidoja nuo naštos ginti Len
kiją nuo bendro Rusijos ir Vo
kietijos puolimo.

šios pertraktacijos Painleve 
kabinetui buvo tokios milžiniš

j 04 
Bet 
pri- 
Bri

susiri- 
tik atsipa-

vadovau-

antantė,PARYŽIUS, ruįp. 7
vietų valdžia su
gia daryt didelės svarbos sutar- vyks, tada bus

sutartį Rusijai atsisteigti Franci j os-Rusi jos sąjunga, kuri 
; garantiją nuo Vokietijos. Fran
cijos ambasadorius Maskvoj, p. 
Herbette, paprašė, kad į Rusiją
butų pasiųsta didelės karo ir(ti Drogdeno kanalą keturiomis 
duos Francijai stiprią saugumo pėdomis, Maskva mato čia taip* 
prekybos misijos. Greitu lai- jau Anglijos intrygas. Ji sako,’ 
ku ten išvyks didele 1‘Yancijos kad Britų prigundyta 
parlamento delegacija.

; Pertraktacijos buvo vedąmos 
Francijos parlamento atstovų ir 
Rusijos bonų 'savininkų komisi- Į 

valdžios paskirto senato-.

Koncesijos
Einant sutartim, mišriosios 

franeuzų-rusų kompanijos nau
dosis žemu tarifu, pigiais gelž- 
keliais, visiška eksporto laisve 
ir daugeliu kitų privilegijų.

Caro skolos franeuzams bus 
padalintos tarp Rusijos, Lenki
jos, Pabaltos valstybių, Besara
bijos ir kitų naujai susikurusių 
iš buvusios Rusijos imperijos 
valstybių, bČt dėl budo, kaip 
tatai turės būt padaryta, 
nesusitarta.

dar
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Kasyklų savininkai kvie- Bandė nužudyt sovietų 
čia atnaujini derybas karo komisarą Frunze

Francuzai pasitraukia 
piety Sirijos

Savininkų konferencijos pirmi
ninkas sako, kad dar galima 
susitaikyti ir streikų išvengti 
ATLANTIC”CITY, v N. J., 

rugp. 7. — Gal būt, kad kasyk
lų savininkų derybos su ang-

Išsprogdinta vagonas traukinio, 
kuriuo jis su savo štabu va
žiavo į armijos manevrus

LOS ANGELES, Cal., rugp. 
7. — Lai komoj čia metinėj A- 
American Chemical Society 
konvencijoj pranešta, kad jau 
išrasta naujas motoras ir 
naujas “sintetinis” kuras, kurie 
automobilių pramonėj žada pa
daryti revoliuciją.

D-ras T. A. Boyd, General 
Motors kompanijos tyrimo de
partamento vedėjas, sako, kad 
naujasis motoras esąs stipriau
sias, koks kada buvęs išrastas, 
ir kad su vienu išrasto 
kuro galonu automobilis galįs 
lėkti 50 mylių.

Padaryta ir kitų stambių pa
gerinimų. Nebereikės “gyrų šif- 
tuoti”, nes inžinas veiks lygiu 
gerumu leidžiant mašiną visai 
pamaži, ar greitai. Karbono 
“trobeliai”, nuodingi garai ir jų 
smarvė visai pašalinami.

General Motors 
tuojau pradės tuos inžinus dir-, 
bti ir visiems savo 
liams vartoti.
Dupont kompanija. Sintel 
kuras- galimas esą gauti iš 
rosi no, anglies ii’ lignito, 
bus vadinamas “synthol”.

PETERSBURG, Alaska, rugp. 
7. — Dvi mažos mergytės, vie
na penkerių, antra trejų metų, 
tris mylias keliavusios nuo pa
jūrio ir atvykusios į vieną kon
servavimo įstaigą, papasakojo 
šitokią istoriją.

Praeitą trečiadienį jų patė
viai, Tom Rise ir jo pati, pasi
ėmę jas, išplaukė motoriniu 
laiveliu į jūres. Abudu jie gėrę, 
paskui susivaidiję. Patėvis su
mušė savo pačią ir išmetė į van
denį, o paskui ir pats šoko iš 
laivelio. Mergytės pasiliko vie-

naujo'nos jurose. Jų laimei, kįląs ju-
rių vanduo jų laivelį išnešė 
krantan ir tuo budu abidvi 
mergytės buvo išgelbėtos. /

Motinos žudytojas bus 
nutroškintas gazu
BENO, Nev., rugp. 7. — 

'kompanija J°hp Randolph, kurs birželio 
30 taip baisiai sumušė savo se
nutę .motiną, kad ji netrukus 
mirė, šiandie teismo buvo pa
smerktas mirties bausmei. Jis 
bus rugpiučio 15 dieną nutroš
kintas gazu.

automobi-
Kurą gi gamins

ke-
Jis

BE RUNAS, rugp. 7. — Pra
nešimu iš Rygos, netoli Oršos,

- - ( . (tarp Minsko ir Smolensko, spro-
liakasiais dar bus atnaujintos ir (gUsjos bombos buvo sudrasky

mas valgomasis vagonas įtrau- 
kinio, kuriuo važiavo sovietu 
karo m misteris Michailas Frun
ze.

Frunie išliko nesužeistas. Mą- 
tyt, padėtos gelžekely bombos 
mechanizmas nebuvo gerai nu
statytas, ir sprogimas 
jau penkiems vagonams 
gus.

Frunze ir jfr štabas 
priekiniuose vagonuose. Jie ko 
liavo i sovietų armijos manev
rus.

VAIKAS PRISIPAŽINO NU
ŠOVĘS SAVO TĖVUS

Devyni asmens žuvo dėl 
ekspliozijos PARKERSiBURG, l<nva, rugp.

— Wa rren Vandervoort, 17 
metų vaikas, prisipažino nu- 

Lugo mieste viename fab- šovęs savo tėvą, metodistų epi- 
Hkc vakar įvyko baisus spro
gimas, kurio buvo užmuštos 
septynios darbininkės 
darbininkai.

' kietųjų kasyklų darbininkų 
streikas rugsėjo 1 dieną bus iš
vengtas.

Samuel D.^VVatTiner, Lehigh 
Coal and Navigation kompani
jos prezidentas ir kasyklų savi
ninkų konferencijos pirminin
kas pasiuntė United Mine Wor- 
kers prezidentui Lewis’ui laiš
ką, kuriuo jis kviečia angliaka
sių atstovus atnaujinti derybas. 
Savo laiške Warriner sako:

“Nežiūrint išdėtų jūsų laiške

i Danija 
daranti tai tuo tiksiu, kad Bri
tų karo laivai galėtų įeiti j Bal
tijos jūres I.eningradui bom
barduoti.

Del tokio bolševikų įtarimo 
Danijos užsienių reikalų minis
terija pareiškia, kad įtarimas 
esąs taip juokingas, jogei var
giai butų reikalo j jį ir atsaky
ti. Drogdeno 
pradėtas gilinti 
bos tikslais, kad prekybos lai sąlygų ir nutraukimo pertrak- 
vai ažuot, kaip dabar plaukus tacijų, aš tikiuos, kad bus gali- 
Kiel io kanalu ir Lamanšu, ga- ma rasti būdų skirtumams 

lyginti ir išvengti streiko.”

kanalas esąs 
grynai preky-,

lėtų vaikščioti tarp Kopenha
gos ir New Yorko pro Orkney, 
Milas, sutrumpinant tuo budu

i kelionę 200' mylių.

Oro paštas tarp Angli
jos ir Lietuvos

šiomis dienomis prasidėjo 
•v oro pašto susisiekimas tarp 
10 Anglijos Baltijos Valstybių ir 

[Rusijos. Laiškai yra vežami or- 
Į laivių ligi Berlyno, iš ten nakti- 
Jniu traukiniu ligi Karaliaučiaus,

JEPvUZOLl-MAS, Palestina, j iš Karaliaučiaus vėl orlaiviu: 
rugp. 7. — Naujai gauti iš Am- (a) Klaipėdon, Rygon, Talinan, 
mano, Transjordanijoj, praneši-.Helsinkuosna; (b) Smolenskan' 
mai sako, kad francuzai evaku- ir Maskvon.
avę Hoerano dištriktą, gulintį j 
pietus nuo Damasko ir į rytus 
nuo Jordono upės.

Sirų sukilėliams, paėmu- 
siems Suegiah miestą, vadovavo 
sultonas paša El-AtraŠ. Be kita 
jie suėmė keletą tankų ir kul- 
kasvydžių, taipjau nušovė kelis 
aeroplanus.

Lietuvos ir Vokietijos 
vandeny ūkio koip 

vencija
(Elta). — 

patiekė 
konvonci-

KAUNAS. 14. VII.
Vokiečių vyriausybė
IJetuvos vyriausybei 
jos IJetuvos Vokietijos pasie
ny vandenų ukiui sutvarkyti 
projektą. %

i 3

HIDROPLANAS UŽMUŠĖ BE- 
SIMAUDANČIAS MERGAITES

ROMA, Italija, rugp. 
Aviatorius Mangiarocchi, 
dęš hidroplanu, netoli 
Rosa nusileido su savo 
na į vandenį ir pataikė 
besimaudančių žmonių, 
mergaitės buvo užmuštos 
keletas kitų pavojingai sužeis
ti.

skri-
Porto 
maši-

ir du

skopalų kunigą, ir savo 
nų. ,

moti-

įvyko 
prabė-

buvo

Orlando atsistatydina
Buvęs Italijos premjeras pro

testuoja dėl rinkimų Paler
mo j.

IlarrvPenki plėšikai apiplėšė 
Blei\v*eis konųjanijcs brangių 
kailių įstaigą, išgabendami 
100,000 dolerių vertės kailių.

ęhicagos Universiteto 
smografas šį rytą kaip 
vai. įregistravo smarkų žemės 
drebėjimą, atsitikusį kur nors 
1810 mylių į pietus nuo Clri- 
cagos. Drebėjimai pasiliovė 4 
vai. ryto.

Iš Londono į Helsinkus laiš
kas turi nueiti per 36 valandas, 
o Lietuvon dar greičiau. Be i 
paprasto mokesčio, už oro laiš
kus j Lietuvą ir kitas Baltijos1 
Valstybes reikia primokėti 6 
pensai- už unciją, o j Rusiją — 
8 pensai. Laiškai kasdien yra 
priimami Londone ligi 6:15 p. 
m.

FRANKUN CITY, III., rug
piučio 7. —r Robcrt. Gloo, 24 
m., automobiliu važiuodamas 
įvažiavo kryžkelėj į North 
We$ftern traukinį. Užsimušė.

>ROMA, Italija, rugp. 7.
Buvęs Italijos premjeras Or
lando pasiuntė parlamento pir
mininkui laišką * su rezignaci
ja iš atstovybės. Laiške jis 
protestuoja prieš tokį rinkimų 
būdą, kaip kad jie buvo andais 
pravesti Sicilijoj, būtent, pa
galba fašistų smurto.

Tais rinkimais, kur bendruo
menių seiman buvo išrinkta 
50 fašistų ir 30 opozicijos blo
ko atstovų, Orlando vadovavo 
opozicijai.

Vilkai Rusijoj

ORĄ
Chicagai ir apielinkei oficia- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:Britų legacijos Pekine

tarnautojai sustreikavo „ 1,OTKUI11Jų
« , " 77. T „ I maža atmainos temperatūroj
i PbJKIN.AIS, kinai, rugp. • "j vidutinis mąinasis vėj;
Kinų studentų suagituoU, su-, Vakar t^,p(,ratura 
streikavo visi kiniečiui, tarnau- (liškni sic|.g F 

.jantieji Britų fcgncijoj. Kitų- si.|||di(, S(H|lg )(,ka 5.49 Įei 
Ivalstylnų legacijos nepaliestos S:()R va]
ir joms streiku negrumojama. •

Nenusistojęs oras, kartais 
gali būt lietaus ir perkūnijų;

MASKVA, rugp. 7. — Rusi
joj vilkai daug nuostolių daro 
ūkininkams. Valdžios paduoda- 
momisx žiniomis per praeitus 
metus vilkai sudraskė gyvulių 
vertės 2 milijonų dolerių. Jie 
papjovė 52 tūkstančiu arklių, 
50 tūkstančių galvijų ir 25 xtuk- 
sančius kitokių gyvulių.

viduti-
MATTON, 111., rugp. 7. — 

Mae I larchvick’ienė, 40 m., 
viešėjusi pas savo motiną, at
siklaupus ties lova savo ser
gančio 8 hietų sunaus, nusi
šovė.

r~- - - ----- "■ --■■■■■. =■

Dabar Laikas
Atėjus didžiam darbimečiui Lietuvoje, 

ne vienas pageidauja ir laukia, kad kas nors 
ateitų jam talkon., Dabar pasiųstas Lietu
von doleris, kitas suteiks musų giminėms 
dideli džiaugsmų ir bus geru talkininku jų 
darbuose.

/ Siųsdami pinigus Lietuvon visuomet 
siųskit per Naujienas dėlto, kad Naujienos 
siunčia telegramų ir pašto perlaidomis ir 
pilnai garantuoja kiekvienų siuntinį.

Naujienų pašto perlaidos kainuoja tik 
2^% ir yra išmokamos į 20 iki 30 dienų; 
Naujienų telegramos kainuoja 50 centų 
daugiau ir yra išmokamos nuo 6 iki 10 die
nų. Visų rizikų ir atsakomybę Naujienos 
pasiima ant savęs.

Iš kitų miestų, reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog į musų 
raštinę arba į bilę vienų sekamų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUPIKATČTO APTTEKA, 233 East 115 St. 
RENOšIAUS APTTEKA, 1616 West 47 St.

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

Rytoj visi į Naujienų Pikniką
=^.■-1-"“ _ Bus žaismių, dailiu, i uii«fyniu, prakalbu, šokiu, juoku ir daug prizai. Pasiinatysite su visais savo draugais, s^^*5555555 ........................... ....... .
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Tindl'-Iiindi • Sjį
,(Šimtakojis) . !\

Naktį
Kadą saulė lengvais galva

trūkčiais smuko į juras, parau
do susigėdę vakarai pamatę 
prieš save keistai visus šokan
čius iš kelnių lauk valkiotų die
na. Vieni nėrėsi iš marškinių ir 
talaškuodami vandeni mirkė 
kulnus ir džiaugėsi raitydami 
usus. Kiti krito į kėdes ir sto
vėjo stingdami naktį, kaip be
tono murai arba gatvių šiukš
lynai. Treti nerimo tamsoj, nes 
nepažindami ir neatskirdami ne
tik šiauda nuo baslio, bet ir na
mo nesurasdami, mirko neapy
kantoj ir savo išvadas išreiškia 
nereikalingam į pašonę arba ne 
UŽ to kaklo pagriebia smaug
ti.

Vakarai rausta ir rausta iki 
nago juodumo ir dūlina iš 
akių.

Kuliais virsta į šiaudus ir 
knarkdami reikalauja teisėtu
mo. Kiti su atsarga brenda j 
pūkuotus patalus, kartais už au
sų patašyti, ir išsileidžia, kaip 
mielės pelkėj, pametę dienos iš
didumą, nukratę nuo liežuvio 
pyktį ir atbukinę į pagalves ki
tiems taikomas kumštis, retkar
čiais įspirdami į tuščią lovos 
galą. Pavėlavusieji virsta žaibu 
kaip akrobatai ir nusimovę ko
jinę prisidengia galvą. Kiti nei
na toliau buvimo vietos ir švar
ku užsibarikadavę susirietę su
stingsta lauke.

■MB

\

šeštadienis, Rugp. 8, 1925
lan, urgzdami pasitraukė ir įsi
kibę šuns uodegon išrovė su kel
mu. •

Slegiama Keistenybė džiu-

kai, musų mažuma.... nusipasa- 
kojo iki paskutinio, jog net šuo 
staugdamas sugrįžo ir įmerkė 
uodegą nusisukęs nuo kranto.

— Kooo.... norit, sakykit kai- gaujančių stovylų kaip tarp len- 
tes..?

— Mes esam mes, mes ne 
mes; mes norim, mes nenorim, 
— sumurmėjo stenėdami ir 
tampriau suglaudė pakaušius.

— Kooo.... gal aš ne aš? — 
ir akimirksniu pliumptelėjo iki 
ausų pelkėn parodyti savo ga
lią ir išmėginti patvarumą, šuo 
pripuolęs smeigė kelman galvą 
ir laukė galo vizgindamas iškiš
tą uodegą.

— Mes.... — meilįai kreipėsi 
į Keistenybę.

Aš — sustaugė baritonu 
ir atkišęs parodė išmuilintą špy
gą. Stovylos šaipėsi iki vienos, 
šiauše plaukus bet nieko nesu
prato. ' >

—Aš, staiga surimtėjo Keis
tenybė iššokęs iš vandens, pasi
spjaudęs visus pirštus iki nykš
čio tėškė pirmajam veidan pa
so antspaudą. Jo pavyzdžiu pa? 
kartojo visi.

— Mes, mes ... norim vado.
— Aaaa-.... — dyvijosi Keis

tenybė ir Įmerkęs džiustančią 
blauzdą išsišiepė.

— Aš gi visados vadas, — iš
tarė užkabino kiekvieYiam ant 
nosies savo atvaizdą.

Nudžiugę kaltinantieji kalti
ninkai pasišaipė vado paveiks-

tų vos ištraukė savo sudžiuvu- 
sj skeletą. Staiga atsiskyrė jo 
riebi siela iš sunarpliotų kaulų 
ir roplomis pasileido dangaus* 
vartuosira. Išgązdintos stovylos 
nutvėrę už skvernų sugražino 
žemei vadą.

— Aš, aš vadas. .. — sukly
kė Keistepybė ir surietęs vieną 
kaltinantį kaltininką į kamuo
lį, paskui siuliu ištempęs svie
dė kitam, šis antram iki Sąran
ga perėjo būrį. Tada atsikosė
jęs buvo bcsidedąs skeletą ant 
nugaros, tik staiga girgždėda- 
n a atprunkštė konk.i ir susto-

su-

šluotomis sukeltas skubino sap
nuoti.

— Mes esam mes, kaltinan
tieji kaltininkai....

— Aaaa ... suurzgė Keisteny
bė prigriebęs durų, žaibu atsi
dūrė lovoj.

Galvatrūkčiais kėlėsi žmogys
tos pratrlndamos apeitas akis. 
Visur kyšojo margi parnė auš
ra ir graibė už kaklų šekelius. 
. Nykuma aiškėjo 
nakties paslaptys.
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dingo

Keistenybė pašuko konkon,
i

pasekė kaltinantieji kaltininkai 
ir šuo. Patampęs Keistenybė 
usus susirietė konkos gale. Iš
judintos stovylos nutvėrę jį 
tėškė raistan.

— Mes esam mes... 
žvairavo vaikezai.

— AŠ esu viskas — išvertęs 
akis atsigrįžo Keistenybe įr pir
mam paleido plaukus vėju.

Konka sugirgždėjo viduriais 
ir lįsdama į šluojamas Kauno 
gatves nusekė paskui sargo, 
stumiančio lazda dumblus nuo 
bėgių. Visų pirmuoju sekė ka
tinas, paskutiniuoju dūlino Kei
stenybė, visų vadas.

Raudo gėdingi rytai Ir spin
duliais erzino slenkančią proce
siją. Autobusai traukė pečiais 
šuviu pralenkdami.

— Aaa.... — numykė Keiste
nybė ir pūsdamas dulkes, bobų

--'.'te J/*-******’* • ’V •

norėdami;
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-J 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS? 
PAS MUS. TAS JUMS RUS

ANT NAUDOS. %

L FABIONAS CB

Fordson 809 W. 35lli SI., Chicago 
Tel. Be ievard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
• Parduodam Laivakortei.

9 Lincoln

Cars-Trucks-1 ractors
_ , FRANK BRESKA

2501-03*05 South Kodrie Avenue. Telefonas Lavvndale 4113-14
K Pasinaudok $5 planu
m i Fordo trokai dėl kiekvieno biznio
& ■» Reikia lietuvių salesmenų.

JXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXZXZXXXXXŽXXXXXXXXXXXXXXXXXXXT>5
; ---------------------- -- ----------------- □
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BUS IŠDALINTA DOVANŲ 100 DOVANŲ!!
LIET. AUDITORIUM BENDROVĖS

PIKNIKAS
8 
H

C. HOLLENRECK MOTOR SALES COMPANY
Autorizuoti Reo Pardavinėtojai

6244 So. Western Aye.
Tel. Republic 9300. Patarnavimas — Užganėdinirnas

— 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 Cabs, 6 cilinderių. Sodan Bušai dėl tolimų kelionių, dėl mie
sto operavimo.
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K. GUGIS
ADVOKATAS 

Mieste ofisai 
127 N. Dearbom St, Room 1111-lg 

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

1323 So. Halnted St 
Tel. Boylevard 131U

Valandos, auo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, iiskyrus kvtvergą. 

nuo 9 iki 12 ryta.

Vakarai susigėdo ir nusisu
ko ... Nakties Keistenybė pasi
tampė ir nuomaru krito lovon. 
Išsižiojus pirmam gaidžiui pa
žiurėjo laikrodin, pakasė kojas 
ir paglostęs priešingai augan- 
šius šerius numykė j kampe tu
pėjusi juodą katiną, kuris diplo
matiškai kilstelėjo uodegą ir at
statė patampyti usus, bet susi
griebęs vijurku iššoko atviru 
langu ir nesulaikomai nustrak
sėjo į raistą. Keistenybė nusiri
to iš lovos kairę koją iškelda
mas ir mikčiodamas pasekė ka
tiną. Staiga atsigręžęs užpakaly 
pamatė virtinę pasekėjų: sekė 
skvernėtos stovylos, kurios ran
kose laikė uzbonus, iki paskuti
nio, kuris žiurėjo į kvailą šuns 
fizionomiją. Iš sujudimo plasta-, 
ka tėškė pirmam per pilvą, ku
ris 'pakartojo antram, atras tre
čiam iki priėjo paskutinį, ku
riam atsisukus šuo sumirgino 
uodegą ir nuleidęs akis pasi
traukė iš žmonių draugijos.

Aidas pliumptelėjęs nusken
do raiste.

— Aaaa — nusišypsojo 
Keistenybė — jie manęs klau
so — ir primerkęs vieną akį 
žvairai pažvelgė ir įsibrido rai
stan. Kaip vienas visi pakarto
jo iki paskutinio rudaakio, ku
ris stovėjo ant kranto ir čiau
do iš širdgėlos.

— Ko... norit? — išstenėjo 
nesupratęs pasekėjų.

— Mes kaltinantieji kaltinin-

PRAKALBOS
Temoje: ' 

“Taikos pasiuntiniai — 
milijonai dabar gyve

nančių nebemirs”
Mlioj, 9 d. Rugpiučio, 

MILDOS SVET., 
3142 So. Halsted St., 

Chicago, III.
Pradžia lygiai nuo 1 v. po pietų 

Kalbės F. ZAVIST 
įžanga liuosa. Kolektų nėra. 
Rengia ir kviečia

Rugpiučio-August 9 d., 1925 m.
JUSTICE PAR K — BLINSTRUPIO DARŽE 

Justice, Illinois

Pradžia 10 valandą ryto.

PIRKIT NUO IŠDIRBĖJO 
ir sutaupykit daug pinigų

GROJIKLIAI PIANAI UPRIGHT 
PIANAI IR GRANU PIANAI 

Parduodami 3 metų išmo
kėjimo planu 

su labai mažu jmokėjimu

Smith Piano Company 
{steigta 44 metai 

Chicagos krautuvė 
214 So. VVabash Avė.

Cicero krautuvė

I 4920 W. 14 St.
Atdara vakarais

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
190 No. State St. Room 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

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

Yards OI4L
Bylos Tiruose teismuose. — Ab
straktai. — IngaiiojimaL — Pa* 
kola pinigu 1 ir 2 nmgLHam*.

■ -.....................................

Įžanga 50c.

GERBIAMIEJI:
Nepasilikite namie, bet atsilankykite į pikniką, 

nes bus didžiausios lenktynės vyrų ir moterų. Taip
gi bus ir kitokių lenktynių ir žaislų. Laimėtojams 
bus duodama dovanos. Tai yra pirmas Bendrovės 
Piknikas. Kviečia KOMITETAS.

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

Šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po 
75 centus. Jie yra la
bai puikus ir patogus 
susidėjimui 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 skelbimu ir 40c. Persiunti
mo išlaidų 6c.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St Chicago, Dl.

John Kuchinskas
LAWYER 

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakaro. 
Seredoj ir Pelnyčio j nuo 9 iki 6 
Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

J, P. WAITCHES

viršaus.

MES KALBAME LIETUVIŠKAI

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 639 
Tel. Central 6390

Vak. 8223 S. Halsted SU Chicago 
Tel. Yards 4681

A. E. STASULAN1 
ADVOKATAS

77 W. VVashington St. Room 911 
Tel. Central 6290

Cicero Ketverto vakar* 
4917 W. 14 St. Tįrt. Cicero 3223 
Ant Bridgep-orto Seiedoj auo 
6--8 v. v. Subatoj nuo 1-7 v. v. 
3236 S. Halsted St. T..BomI. 6737

JOHNB.BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington St. Room 1310 
Telephono Dearbom 8946

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

Namu Telefonas Republic 9600

A. A. OLIS 
• ADVOKATAS

11 S. La Šalie SU Room 12001 
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel Yaiila 0062 

7—9 v. v. apart Pare<|ffio ir 
i'ėtnyčioa.

Mes taipgi duosi
me jums progą nu

ir apšildymo reik
menis lengvais iš
mokėjimais, jei jus 
norėsite.

Del parankumo vnsų musų kostumerių, mes atidarėme Penkiasdešimtis Tuk- 
stančių Dolerių Vertes Parodymų Kambarį. Kad čia laikyti visų išdirbysčių 
Boilerius, visų mierų ir stylių radiatorius ir dėl greitesnio patarnavimo.

Musų Didžiausias Atidarymas prasidės subatoje, rugpiučio 8 ir trauksis visą 
savaitę iki sekamo panedėlio, rugpiučio 17. Už pirkinius padarytus per tą laiką 
jums bus nuleista 5(/t. Jei jums reikia apšildymo reikmenų, plumbingo materiolo, 
nepraleiskite tos progos.

Ateikite į musų ofisą arba pašaukite mumis telefonu ir mes atsiųsime pas jus 
savo inžinierių . Jis suteiks jums apskaitliavimą dykai. Mes taipgi paskolinsime 
jums visus įrankius, kurių reikia dėl namų apšildymo reikmenų ir plumbingo 
darbo, VISAI DYKAI. Arba jei jus norite, tai mes įdėsime labai pigia kaina. Mes 
visuomet turime užtektinai steamfiterių pas save.

Mes taipgi turime skyrium deparlmentą dėl antrarankių apšildymo reikme
nų ir plumbingo materiolo. Mes turime ant rankų dabartiniu laiku 300 tonų ant
rarankių garu ir karštu vandeniu šildomų radiatorių, taipgi 150 antrarankių boi
lerių, dūdų, fitingų ir visokio plumbingo materiolo, kuriuos galite pirkti labai 
pigiomis kainomis.

Duokite mums pabandyti, mes perti krinsime jumis, kad ką mes sakome lai
kraštyje, tai yra tiesa.

MUSŲ NAUJAS OFISAS IR PARODYMŲ KAMBARYS
YRA BALTU FRONTU N AMAS SKERSAI GATVĖS

Gerai žiūrėkite teisingo vardo ir adreso. Musų vieta yra blokas ilgu-

mo, vieno aukšto medinis namas, geltonai malevotas, su didele iškaba ant

M. LEVY & 00
Kampas State ir 22os Gatvės

Telefonuok į visus depart mentus Calumet 0645—1692

South Chicago Skyrius, 9300 Com mercial Avė
Telefonuok į visus departmentus Saginaw 4847

Musų krautuvė atdara vakarais iki 8 vai. Ncdėlioj iki 1, vai. po pietų

Advokatas
T ei. Pullman 6877 Roseland, Ilk

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dcarborn St.
Kambarys 1420

Telefonas Dcarborn 6096
SPECIALISTAS egzaminavojl- 

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

Ateikit pas mus pir
miau, kol pirksime kitur 
apšildymo ir plumbingo' 
materiolą, mes užtikri
name jumis, jei sykį 
pirksite pas musų, jus 
visuomet čia pirksite.
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Padaužų Pastabos apie 
Gerus ir Blogus Daiktu s
Paguoda

Yra viena davatkėlė,, 
Maskvos baiminga bobelė; 
Geroka laikas davalkauja, 
Bet sendvičių neragauja. 
Nes sendvičiai davatkynams, 
Vabal-Bimbalų šeimynoms. 
Nes juk jie yra tūzai, 
Kaip tarp aklų vienakiai. 
Ten sendvičiai tur suplauki, 
O kiti turi palaukt. 
Ir kada jie tik pasigano, 
Maskvos sendvičiais net stena: 
Tai tada tik į Chicagą 
Siunčia sendvičius, piragą. 
čia jau mažesni berniukai, 
Kozirose tik kalpukai, 
Laukia sendvičių greičiausia, 
Bet prisiunčia nedaugiausia. 
Griebia Ardrulis Murzarns, 
O barberini vos tik galas 
Beliko sendvičiaus tiktai, 
Vėl reiks prašyt kaip matai. 
Juk dar daugel tavorščių 
Neragavo sendvičių. 
Tugi musų davatkėlė. 
Palikai be sendvičėlio; 
Tu tiek teturi svarbos, 
Kiek devinkė koziros. 
Taigi linkiu tau kentėt, 
Dar porą syk ištekėt, 
O po mirties busi tu — 
Pas Leniną priimta.

—Padaužų Poetas.

kad aš visas vedusias, nevedu
sias ir biskį vedusias moteris it 
merginas labai mylių, tad ii 
noriu joms daug pagelbėti jųjų 
reikaluose, tad ir atidarau t į 
garbingą ir reikalingą musų 
tautos krutėjimui įstaigą — 
Meilės Institutą. Tenai aš busit: 
vyriausiu direktorium ir priimi-

—Būt gerai, bet pabėgs su 
burdingief’ium...

—Tai imk savo metų — apif; 
40 merginą...

—Tos nenori vaikų auginti!
—PamSgink našlę su vaikais.
—Negalima, juk ji visada 

tik ir kalbės: “koks geras buvo 
amžiną atilsį tėvelis; kaip jis 
mus mylėjo, gerbė; nėra vyro 
pasauly, kurs užimtų jo vie-

tąi vesk gyvanašlę su 
ji neminės savo vyro

—Nu, 
vaikais;
niekados, nes ji nuo jo pabėgo

nėšiu pacientus. Tenai bus su-'iam esan^ blogu.
teikiami, sakysime, visoki pata-1 Nuo pavietres, bado, ugnies 
rimai ir bus suteikta viskas, gyvanašlės, išgelbėk mus 
kas tik bus reikalinga — do
vanai.

Moločnaja lavka
(Apgarsinimas)

Leidžiame tautišką laikraštį, 
kuris remia visus inteligentus, 
apart Dr. Karaliaus ir P. Gri
gaičio. Turime savo redakto
rių, kuris dabar, ačiū Dievui, 
pasiėmė musų visų mylimą laik
raštį leisti — už viską dabar Ji
sai atsako pats sau ir kitiems.

Mes išsižioję rėkiame “Savas 
pas savą’’ ir “Lietuvis pas lietu-

Pardavinėjame namus, lotus, 
patriotizmą, tėvynės meilę, vi
durinę srovę ir kitokiais budais 
savo tautiečiams patarnaujame 
greitai, pigiai ir gerai.

Esame specialistai faktų iš
kraipyme. turime prityrusius 
kritikus, kurie visus gali sukri- 
tikuot i.

Viešpatie!!
—Kas atsitiko?
—Kai gyvanašlė pabėga nuo 

savo vyro, tai ji nori gaut iš 
kito vyro to, ko ji negavo iš 

skundė- pinnojo, o aš esu toks, kaip vi- 
si ant savo burdingierių (jie vi-.®* vyrai. taigi toks kaiP ir ’0s 
si nevedę). .
Yra gerų, liet, sakysime, 
ir blogų. Blogieji — gavę pė
dę, sakysime, “never” i 
namie su pinigais, kaip kad ge
rieji. šie išsigerta, moteriai už- 

'fundina ir kaip pamyli, tai ne- 
Itik penkinę, bet kitas ir dešim
tinę išmeta. Blogieji išėję val
kiojasi girtuokliauja, o namo 
parėję moteriai neduoda nė 
ramumo, nė pinigų. Kartą vie

piąs buvo net iš proto išėjęs. 
I Jaunikaitis nuo “fourty two” 
nežino kokia moteris būt nau
dingiausia vesti.

—Vesk daugiausia patyrusią 
moteriškę, —sakau jam.

—Bet ji labai nori
Tad ženykis moterį 

gaiš.
—Bijau, bra! Viena 

vynis tūkstančius, bet 
turis vyrus palaidojo.

—Tai nesiženyk! Im> be 
nigų, merginą!

—Kur tau, jos nori automobi- 
liaus, o aš neturiu...

—Tai ženykis su jauna mer
gaite, jos mažai apie tai su
pranta...

Vos tik prikaliau viveską prie 
durų ir užžibinau raudonu 
lemputę, tuoj prisirinko pilnas 
kambarys. Našliukė P.

Jų yra vienuolika.1 Parnasai. Jos besotės.
>t. sakysime, yra I —Tai broli visai nesiženyk; 

tv- eik į kunigus ir laikyk sau gas- «’Y P" I 
pasilikt Pėdinę.

| Ačiū.
—Padaužų Padauža.

Užkietėjimo
Nemažai i varių ligų paiena 
tiesioginai nuo užkietėjimo.

laujienų” niekinimas yra

Mes atiduodame Lietuvai pas
kutinį centą.

Protestus prieš Padaužas su
rengiame ant orderio.

Mes dar ir kitokiuose reika
luose galime patarnauti.

Visi lietuviai privalo į mus

Pastaba: Padaužos nepaduo- 
da adreso. Mums neužmokėjo 
už skelbimą.

Meilės Institutas
N u sk rįa u s t ų j ų ge I bė t o j as.
Nu, sakysim., kad dabar pri

viso labai, labai, labai, daug 
senų ir jaunų, didelių ir mažų, 
ženotų ir neženotų, gyvų ir ne
gyvų našlių ir našlynų, o sen
bernių ir senmergių — nu, sa 
kyšime, nė suskaityti negalima, 
O kiek laukiama su aplika- 

gy va našlystę — 
vienas 

jie

cijomis 
tai i Padau

ža u- 
ran- 

kas: “meilės mums duokite! 
Duokite ką nors mums mylėt! 
Gražaus burdingieriaus reikia*'

ža težino.
kiasi pageli>os 

meilės

Per visą savo gyvenimą aš 
tuomi tik užsiėmiau, nu., saky
sime, studijavau mergologiją 
ir vyrologiją — perėjau visas, 
sakysime, tam reikalingas kle- 
sas; visur išsidaužiau; visko 
prisiklausiau; savo locnom aki
mis prisižiūrėjau ir sužinojau 
kas tik yra reikalinga musų 
tautiškam krutėjimui meilės da 
lykuose.

šiose dienose, sakysime, pasi- 
dėkojant mano gabumui ir did
žiam mokslui, pasisekė man iš 
laikyti egzaminai ir išgauti dip
lomą nuo Padaužų prezidento. 
Dabar, sakysime, visi žinote.

pinigų., 
su pini

turi 
jau

do
ke ■

I>i-

DABAR JI DIRBA
VISA SAVO DARBA

Neturi nugaros skaudėjimo, 
nei blogo jautimo, nes Lydia 

E. Pinkham’s Vegetable 
Compound prašalino 

jos ligų
Aš bu- 

sveikatos stovy- 
——————i je> turėdavau nu- 

silpnėjimus ir di- 
<leli Kalvos skaudė- 

jaučiau 
taip blogai pernai, 

negalėjau 
Į&ff dirbti savo namų 

darbą. Kaip tik ką 
pakaldavau arba 
pasilenkdavau, tai 
man rodėsi, kad 

w - jflĮHfrSo aš subirėaiu i šmo- 
-JKSEl telius. Aš pasakiau 

Kaiminkai kaip aš jaučiuosi, ji 
sakė, kad Lydia E. Pinkham’s 
getable Compound yra tikrai gera gy
duolė dėl manęs. Tuomet aš išvarto- 
iau keturis butelius, o rudenį dar 
tris. Aš gydžiausi pas daktarą, bet 
ji# man davė geležies toniko, kuris 
man nieko negelbėjo. Tonikas netu
ri tų gerų ypatybių, kaip kad Vege
table Compound. Jos suteikė man 
stiprumo ir 
•au daugiau 
dėjau valyti 
kr.u keturis 
pound ir aš 
pasakiau visoms savo draugėms 
tai kiek jos man gero padarė, 
gali pastebėti ir pačios, nes aš 
giau sveriu. Aš dabar sveriu 118 
rų ir dirbu visą namų darbą”. — Mrs. 
Emil O. Brandenburg, 651 — 37 St., 
Mihvaukee, Wisconsin.

Milwaukee, Wisconsin. - 
vau labai blogame

>a-
/e-

Jos suteikė man 
ambicijos ir aš pradė- 
sverti. S j metą, kol pra- 
savo namą, aš nusipir- 

butelius Vegetable 1 
vartoju jas nuolat.

Com- 
Aš 

apie 
Jos 

dau- 
sva-

PUBLIŠKA KLINIKA
Del sergančių Žmonių 

Nereikė daktarui mokėti
AR JUS ESAT JŠSIGYDĘ NUO 

U2S1SENCJUSIŲ LIGŲ 
Specialistai kraujo li^ų 

Kraujo ir šlapumo egzaminaciįa 
tiktai $1.

I igoniai moka tiktai už serumui, 
čėpus ir gyduoles

Musų Klinikoje yra vartojama vė
liausios mados instrumentai 

moksliniu budu.
Gydome kraujo Ii.tas, inkstus, pu- 
>lę, nenatūralius nubėgiinus, silp
numą, nervingumą, reumatizmą ir 

visas chroniškas ligas. 
Kalbame lietuviškai 

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

Valandų? nuo 10 iki 8 \al. \akare 
Nedėlioj 10 iki 1

SEVERA’S 
BALZOL

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

Kainos: 50 ir 85 centai

Pirmiausiai kreipkis į aptieką.

MUSŲ
VAKACIJŲ 

KLIUBAS

DIDELIS BANKAS

CHICAGO
Gerai 
tuvių 
rūmu

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

KODĖL?
rytas ~ 
PIETUS - 
VAKARAS

SALUTARO RYTAS
Salutaro rytas tešviečia grafu*; 
Sveikata atgyja, kaip aušta dangų*

TRYS DIENOS LAIKAI.

SVEIKATA2} -
8) - 

tik vienas

TODĖL, KAD:
Diena be ryto, žmogus be Salutaro 
negali būti 

Salutaras priduoda apetitą; 
Salutaras vidurius išvalo; 
Salutaras pataiso sveikatą 
doleris ir kvoteris bonkai.

Klauskite aptiekose arba prie
SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO., 

639 18th St., , Chicago, Illinois.

Peoples Bank

i Dabar yra atdaras dėl jūsų.
4

Prisidėkite prie jo ir iki kitų 
vakacijų sezono jus galėsite iš
važiuoti iš miesto ir džiaugtis, 
kaip daugelis kitų daro.

MIS. MICHNIEVIGZ - VIOIKIENE
AKUŠERKA

8101 So. Halsted St., kampas 81 gat.
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijom kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyb 
vanijos ligon- 
bučiuos*. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir pc 
gimdymo.

Už dyką pats 
rimafi, dar ir ki
tokiuose reika 
iuG8e moterimi 
ir merginoms 
kreipkitės o ra 
site pagelbą.

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

lel Blvd. 8138 
M. Woit kiew4e»- 

BANIS 
AKU6ERKA

Pasekmingai pa- 
arnauja mote- 

rim« prie jęirody" 
m o , patarimai 
lykai moterimi 
r merginoms.

3113 South 
Halsted St.

^■DR. HERZMAN^
-IŠ R U S I J O

ant kampo
47 St. ir Ashland Avė.

DR, SERNER, 0. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

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

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

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

i Dienomis: Canal 
„ . . . J 3110. Naktį
Telefonais: s Drexel 0950

( Boulevard 4136

8235 S. Halsted St.
Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

Turėk švariai, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

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

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

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

Specialistai užsise- 
nėjusių chroniškų li
gų vyrų, moterų ir 
vaikų. Daktarų Me- 
dikalė Laboratorija.

DR. HORVAT, DR. WILLIaG 
1347 VV. 18 St., kampas Blue Islnnd 
Avė., 2 fl. Valandos nuo 9 iki 8 
kasdien. Nedėlioj nuo 9 iki 12.

Tel. Humboldt 6484 Keystone 7170 
DR. J. A. ROTH 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1389 Mihvaukee Avė., 

netoli Wood St.
Valandos nuo 10 iki 12, nuo 2 iki 4 
ir nuo 6 iki 8, nedėlioj nuo 13 iki 12

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOVVA

1721 W.47th Street

Naujai atidaryta pigiausi lietuviška vieta, kur galima nupirkt la
bai pigiai visus rakandus j namus kaip, parlor setus, bed rum se
tus, dining rum setus, karpetus, lempas i? 1.1. — labai žemomis 
kainomis ir geriausios rpšies — Atsilankykite — persitikrint.

Z. PIETKIEWICZ
Furniture

k

Phone Canal 1713-0241 / 
Rcs. Midway 5512 

DR. RA'LPH CUPLER, M. D.
Gydytojas ir Chirurgas 

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

3 iki 8 valandai vakare.

LIETUVIAI DAKTARAI
■ .................. ■ —■ «

Namą telefonas Yardh 16M 
Ofiso Tel. Boalevard 5913

DR. A. J. BERTASH 
3464 So. lAalated St , 

Ofiso valandos nuo 1 iki 8 
pietų ir 6 iki 8 vakare 

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

Telefonas Bouievard 198M
DR. S. A. BRENZA

Ofise' Valandos i
9 iki 12, L iki 3 dieną
ir 6:39 iki 9:30 vakare

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

v _______

TIToavidonis, m7o?
4643 So. Michigan Avė.

T<4. Kenw<xxl 5107
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto;

nuo 5:8(1 iki 7:80 vakare.V - - ---------------- -------- *

DR. A. MONTV1D 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1579 Milwaukee Avė., Room 209 

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

Namų telefonas Spaulding 8633 
- -

z—................... .. 1
Tel. Pu 11 man 0982

Res. Pullman 3462
DR. P. PETRAITIS,

DENTISTAS
10748 S'o. Michigan Avė.

Ofiso valandos: nuo 9 ryto iki 12 
dieną ir nuo 1 iki 8 vakare. Su

katos vakare pagal sutartį.

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS Ir CHIRURGAS
4442 So. Western Avė.

Tol. Lafayette 4148

DR. M. T. STRIKOL 1
s GYDYTOJAS IR ClllRURGAS
4601 S. Ashland, Tel. Boąlevard 
7820. Ree., 6641 S. Alhany Av*„ 
Tel. Prospect 1938. Ofiso ▼alan- 
duo 2-4. 6-8. N*d*lloj 1C tiri 12 d.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

L1KTUVYS DENTISTAS 
4712 So. Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO

DR. CHARLES SEGAL
pqoiu ri rron>fĮ'|5p?jj

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 1 labea 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų fr 
Vaikų ligų.

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

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

I II.. Į I . . I I

...... .................
Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Are.

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

k *

DR. M. J. SHERMAN '
Specialistas moterų ligų 

1724 So. Loomis, kampas 18 ir Blae 
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 0537

DR. MARYA
DOWIAT—SASS

1707 W. 47tk St.
Valandos nuo 8 iki 12 dienų, nue 
6 iki 8 vai. vak. Nsdii lomia nuo 

8 iki 2 vai. po pietą.
> —

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Reaaa Gydytojas Ir Cklrvrgae 
Specialistas Moterišką, Vyrišką 
Vaikų ir visą chronišką ligą. 

<>fisas? S103 So. Balstod 8L, Chicago 
siti 81sl Street

Valandos l—-8 po piet, 7—8 vak. Me- 
vilomis iŠ šventadieniais 18—11 dina

Jei abejoji akimis, pasitekaek
Dr. A. R. BLUMENTHAI.

OptometriM 
Boulevard 6487

Kampas 17-tes aat 
į lobą

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie Ava. ..Phono 
Lafayette 0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Pfaono 
Proapect 0610. Valandos iki 19 ryto, 
7 iki 8:30 vakare.

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, 
chroniškų ir slaptų ligų
Gydo cu pagelba naujausių metodų

X-Ray Spinduliai
Ofisas

1800 So. Ashland Avė.
ant viršaus Ashland State Banko

Telefonas Canal 0464
Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 iki 10, 
Nedalioj nuo 2:30 iki 4:80 po piet.

Dr. J. W. Beaudette

Butkus Undertaking 
Co., Ine.’

P. B. Hadley, Licensed
710 West 18th Str., Chicago, III.

Viskas—kas reikalinga prie pa- 
grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Leiskite mums 
pagelbėti jums nubudimo valan
doje. Tel. Canal 8161
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ftfi>he<i Daily Eicvpt Saaday 
b) lh« Lithuaaian M«w« Pub. (X Ine.

Editor P, ttBIAAITIfl 
17» South Habted Straat 

Chicajfa, 111.
TalephoM K*>o««velt 850*

Subfccription Ra ten 
|3.00 per y e ar in Canada. 
ji .00 per year outnide of Chicago. 
IF.tO per year in Chicago.

8c. per copy.

Eutered as Second Claii Matter 
17th, 1914, at the Port Office 

of Chicago, III., under the act of 
March. 2nd 1879.

Naujienos eina Kasdien, iiskiriant 
tekniadienius. Leidžia Naujieną Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Cnicago, 
(11. — Telefonai: Booievelt 86*0.

PLĖšlKAS IR ŽMOGŽUDA IŠGELBĖTAS 
NUO KARTUVIŲ.

BOLŠEVIKAI PRIPAŽINO SKOLAS FRANCU AI.

Dar svarbesnis tečL.us dalykas, negu skolų pripaži
nimas, yra būdas, kuriuo sovietų valdžia apsiima atsily
ginti kreditoriams. Pinigų ji neturi ne tiktai paskolai 
grąžinti, bet nė nuošimčiams mokėti. Vietoje pinigų so
vietų ambasadorius Krasinas pasiūlė Francijos kapitali
stams milžiniškas koncesijas anglies ir mineralų kasyk
loms, miškams ir kitokiems Rusijos turtams.

Tų turtų eksploatavimui (išnaudojimui) franeuzų ka
pitalistai įdės savo pinigus. Dalis pelno nuo koncesijų eis 
sovietų valdžiai, ir ji iš to mokės nuošimčius už skolas.

Vadinasi, franeuzų kapitalas šeimyninkaus Rusijos 
pramonėse, o sovietų valdžia dalyvaus jo pelnuose ir savo 
porcija dalinsis su tais Francijos piliečiais, kurie skolino 
pinigus nabašninkui carui. Tai bus puikus “komu
nizmas” !

Paryžiaus korespondentas (matyt, Francijos val
džios inspiruotas) praneša be to, kad kalbamoji sutartis 
tarpe Francijos’ valdžios ir Rusijos sovietų turi ir didelės 
politinės reikšmės. Ji atidaro kelią Rusijos ir Francijos 
susidraugavimui prieš Vokietiją ir Angliją.

Iki šiol franeuzai, bijodami vokiečių, turėjo ieškoti 
paramos pas anglus. Dabar Francija galės anglų nepai
syti; reikalui esant, jai padės rusai. Francijos ambasa
dorius Maskvoje jau prašė savo valdžios, kad ji atsiųstų 
į Rusiją didelę prekybinę ir karinę misiją. Po bizniškos 
sutarties tarp Paryžiaus ir Maskvos, matoma, gojaus 
seks ir karinė sutartis.

Tuomet butų atgaivinta senoji franeuzų-rusų sąjun
ga, gyvavusi iki didžiojo kąro pabaigos.

O vargšai Vokietijos komunistai iki šiol dar vis tikė
josi, kad raudonoji armija vieną gražią dieną ateis iš 
Maskvos ir maršuos su Hindenburgu Paryžiun franeuzų; 
imperialistams kailį pliekti!

Per sutartį su Francija sovietų valdžia pasidarys ir 
Lenkijos talkininkė. Kas tuomet bus šu Vilnium, kurj 
kai kurie musų svajotojai manė atgausią nuo lenkų su 
Maskvos pagalba?

KONCESIJOS FRANCUZŲ KAPITALISTAMS.

GAIVINAMA SENOJI FRANCUZŲ-RUSŲ SĄJUNGA.

Kas to nesitikėjo? Russell T. Scott tapo pripažintas 
“bepročiu” ir išgelbėtas nuo kartuvių. Jisai turėjo tur
tingų draugų, kurie pasamdė geriausius advokatus ir 
ekspertus įrodyti, jogei jisai “išėjo iš proto”, belaukda
mas kalėjime mirties bausmės. Na, ir įrodė!

Ir ekspertai veikiausia nepadarė klaidos. Tiek pik
tadarybių, kiek atliko Russell T. Scott (kuris pats ir pri
sipažino savo darbuose), sveiko proto žmogus nebūtų at
likęs. Tiktai kam reikėjo dar pasakoti, kad jisai “sukrei- 
ziojo” tiktai kalėjime?

Jeigu tas plėšikas Scott nėra baudžiamas mirtim, tai 
didžiausia neteisybė karti menkesnius prasikaltėlius.

Po to, kai nuo kartuvių išsisuko milionierių vaikai 
Loeb ir Leopold ir dabar vėl Russell T. Stott, tai mirties 
bausmės įstatymai Illinois valstijoje pavirsta daugiaus, 
negu bereikalingu daiktu . Jie tiesiog yra papiktinimas 
žmonėms. Žmonės ima manyti, kad tie įstatymai tiktai 
duoda progos kai kam pasipelnyti iš kriminalių bylų.

Ar ne išmintingiaus ir žmoniškiaus butų panaikinti 
mirties bausmę visai?

Telegrama iš Paryžiaus praneša, kad Francijos val
džia padariusi svarbią sutartį su Rusijos valdžios atsto
vais . Už keleto dienų ji busianti pasirašyta.

Einant ta sutartim bolševikai pripažįsta senąsias 
Rusijos skolas Francijai ir apsiima mokėti nuošimčius už 
jas. Tų skolų priskaitoma į devynis miliardus (bilionus) 
frankų ($1,800,000,000).

Taigi, pasirodo, kad skolų klausimo bolševikai galų- 
gale nusileido Francijos kapitalistams, nežiūrint visų 
savo pasakų, kad jie niekuomet, niekuomet ^nesutiksią 
mokėt caro skolas.

Užsimokėjimo kalnai
Jhięagoje — paltui

Metams...............................   $8.00
Pusei metų ........4.00
Trims minėsi airis ..........   2.00
Dviem mėnesiams ----------------- 1.50
Vienam mėnesiui —_________ .75

Ihicagoje per nešiotu jusi C
Viena kopija -------- ——----------- 8c
Savaitei ............ 18c
Mėnesiui __ ________  75c

suvienytose Valstijose, ne Chicagoje,
paltu:

Metams ________   $7.00
Pusei melų____________   8.50
Trims mėnesiams 1.75
Dviem minesiam-------------------- 1.25
Vienam mėnesiui   .76

Lietuvon ir kitur uisite luoša: 
(Atpiginu)

Metams .......    $8.00
Pusei metų ..............—. 4.00
Trims mėnesiams.......... ..............2.90
Pinigus reikia Aidėti palto Moaoy 

J r dari u kartu su uisakjma.

Kaip matome, ne Maskva nugali ijnperialistuą, bet 
imperialistai ima nelaisvėn Maskvą. Pinigas, kad’" jis su
pelėtų ,viską padaro!

FALSIFIKATORIUS

ra-
sa-
so-

šerenga-l’ruseika-Vabalas 
šo “Laisvėje“, kad Kautskis 
vo naujame veikale raginąs 
cialistų Internacionalą paskelb
ti mirtiną karą bolševikų dikta
tūrai; o apie rusų revoliuciją 
Kautskis, girdi, taip sukąs:

“tai buvo paprastas turtingų
jų apiplėšimas, kuris yra su
prantamas kiekvienam razbai- 
ninkui ir vagiui”.
Nuo savęs “Laisvės” Vabalas 

pastebi: “Ir taip: rusų, revoliu
cija tai paprastas ‘vagių ir raz- 
baininkų darbas’ ”.

Kautskis, žinoma, taip nėra 
parašęs. Savo brošiūroje apie 
socialistų Internacionalą ir’ Ru
sijos bolševizmą jisai nurodo, 
kad sovietų valdžia šiandie už
ima visai panašią poziciją Eu
ropos politikoje, kaip carizmo 
valdžia Pirmojo Internacionalo 
laiku. Sovietų valdžia yra tvir
čiausias reakcijos stulpas pasau
lyje. Ji ne tiktai nepripažįsta 
jokios laisvės savo krašto žmo
nėms, bet ji yra užkariavusi ir 
pavergusi nepriklausomas Kau
kazo tautas (Gruziją ir kitas) 
ir visose šalyse ji ardo darbi
ninkų judėjimą, skaldydama po
litines darbininkų organizacijas 
ir profesines sąjungas ir tuo 
budu rengdama dirvą reakci
jai.

Kautskis todėl ir sako, kad 
socialistų Internacionalas šian
die turi laikyt savo vyriausiu 
uždaviniu kovą su bolševizmu, 
kaipo su tarptautinės reakcijos 
vadu, — taip, kaip Pirmojo In
ternacionalo laikais Karolis 
Marksas skelbė, kaj vyriausias 
viso pasaulio darbininkų užda
vinys yra nugalėti Rusijos ca
rizmą. *■

Ar tai yra Rusijos revoliuci
jos pasmerkimas? Anaiptol. 
Bolševizmas visai nėra Rusijos 
revoliucija. Revoliucija prieš ca
rizmą Rusijoje įvyko pradžioje 
1917 metų, kuomet Lenino, Zi- 
novjevo, Kamenevo, Trockio ir 
kitų bolševikų vadų visai nė 
Rusijoje nebuvo. Ta revoliucija 
davė Rusijai respublikinę vald
žios formą, visuotiną balsavimą, 
žodžio, spaudos, susirinkimų ir 
organizacijų laisvę, šitą revo
liuciją Kautskis ne tiktai ne 
smerkia, bet laiko prakilniau
siu įvykiu Rusijos istorijoje.

Jisai smerkia bolševizmą, ku
ris tą revoliuciją pasmaugei

Bolševikiškas perversmas Ru
sijoje buvo ne sukilimas prieš 
carišką despotizmą, bet prieš re
voliuciją, Visa, ką Rusijos revo
liucija buvo davusi žmonėms, 
bolševizmas atėmė iš jų — vi
suotiną balsavimą, pilietines 
laisves ir t. t.; ir visa, ką revo
liucija buvo sugriovusi, bolše
vizmas vėl atgaivino — milita- 
rizmą, politinę policiją (žvalgy
bą), piliečių beteisę, biurokra
tizmą ir valdininkų korupciją, 
svetimų tautų pavergimą ir t.

Savo kontr-revoliųcinj perver
smą Rusijos bolševikai įvykino, 
žadėdami darbininkams ir val
stiečiams “komunizmą”. Bet ka
me gi tas “komunizmas” pasi
reiškė? Nu-gi tame, kad lobiai, 
kurie buvo atimti iš turtingųjų 
klasių, pateko į kitas rankas, 
(didelė dalis tų lobių tapo visai 
sunaikinta). Ekonominė tvarka 
nepasikeitė; klasių skirtumai 
pasiliko tie patys; tiktai dauge
lis buvusiųjų buržujų pavirto 
beturčiais (kiti tapo tiesiog iš
žudyti), o jų vietoje atsirado 
nauji buržujai — “raudonieji 
pirkliai”, “raudonieji pramonin
kai”, “raudonieji“ trustų ir 
kompanijų direktoriai ir t. t.

Šita bolševikišką “komuniz,- 
f’ tai Kautskis ir lygina prie 

plėšii/ų ir vagių darbo. Ir ar tai 
■ yra neteisingas palyginimas? 
I Tegu Pruseiku pasako, ar ne 
tiesa, kad obalsis, kurį Leninas 
daye minioms, ragindamas tą 
“komunizmą” vykinti, buvo 
toks: “Grab nagrahlennoje” 
(Plėšk plėšikų grobį)?

Ar ne tiesa taip pat, kad ir 
pati “Laisvė” pernai, minėdama 
Lenino mirties sukaktuves, aiš
kino, jogei Rusijos bolševizmo 
tėvas buvo Stenkos Kazino ir 
Emeljano Pugačovo idėjinis 
įpėdinis? O Razinas ir Pugačo- 
vas juk yra garsus rusų razbai- 
ninkai-plėšikai (taip, kaip lietu
vių Blinda).

Nepajėgdamas sumušti Kaut- 
skio argumentus, Šerenga-Va
balas sufalsifikuoja jo mintį ir 
pasakoja, kad Kautskis panie
kinęs Rusijos revoliuciją. Tai 
sutinka* su leniniškos “doros” 
principais: meluok, klastuok ir 
šmeižk, kad tik kaip ~norg įkan
dus savo priešui!

VYČIAI — DZIMDZIAI

Protokole vyčių seimo, kuris 
nesenai įvyko Bostone, skaito
me, kad seimą, tarp kitų, svei
kino ir Dzimdzįų artistas, J. Dį- 
kinis. Jisai pasakė:

“Vyčiai tyliai dirba, bet 
daug nuveikė. Vyčių obalsis 
yra panašus į Dzimdzi-Drim- 
dzi obalsį....”
Protokole pažymėta taip pat, 

kad vyčių seimą sveikino tele
grama artistas Vaičkus iš Chi- 
cagos. Tur-but nenorėjo atsilik
ti nuo Dzimdzių.

/ ---------------------------—r

KOPIJUOJA SAVO

būtJaunasis Sirvydas nori 
panašus, kaip (lašas vandens, i 
p. J. O., kuris fcirmiaus buvo so
cialistas, o paskui pasidarė pik
tas jų šmeižikas. Vytautas irgi 
keletas metų atgal dėjosi dide
liu socialistų draugu, o dabar 
kur tik galėdamas stengiasi 
jiems įspirti. ,

Jisai rašo “Vienybėje” apie 
rinkimus į Klaipėdos apskričių 
savivaldybes, pažymėdamas, kad 
tenai socialdemokratai buvo su
sidėję į “Einheitsfrontą” su vo
kiečių buržuazinėmis partijo
mis. Ir sako:

“Puikiai! Proletaro gynė
jai eina kartu su nekenčiama 
buržuazija prieš ‘nekulturiš- 
kus’ lietuvius, o p. Grigaitis 
laimina tuos darbus kartu su 
Lietuvos socialdemokratais”.

Kam “Vienybės” redaktorius 
meluoja? “Naujienos” niekuo
met tos klaipėdiečių taktikos 
nelaimino; bet, priešingai, jau 
dvejetų kartų jos išreiškė nuo
monę, kad Klaipėdos socialde
mokratų susidėjimas su vokie
čių partijomis yra nepageidau
jamas reiškinys.

“Naujienos” nurodė, kad 
Klaipėdos darbininkus linkui 
bloko su buržuazinėmis partijo
mis pastūmėjo* neteisinga Lietu
vos valdžios politika sulig Klai
pėdos. O ar “Vienybė” gali už
ginčyti, kad ta politika iš tie
sų buvo gera?

Lietuvos socialdemokratus 
Brooklyno laikraštis irgi be rei
kalo apkalba. Jų organe yra 
įdėtas straipsnis (po antgalviu 
“Mums Nesuprantama’’), kuria
me aštriai nupeikiama klaipė
diečių nusistatymas. To straip
snio turinį buvo padavusios| ir 
‘*L. žinios”, todėl p. Vytautas 
Sirvydas negajėjo nežinoti Lie
tuvos socialdemokratų nusista
tymo. ' . f •

Ar nė per ' tankiai sandarie
ji ų redaktoriai lenktyniuoja su 
Bimba ir Pruseika socialistų 
šmeižime?

yra Unijine Spaustuve.

Nedarbo statistika
Sunku išsivaizdinti klaidin- 

gesnį dalyką, kaip mėginimą 
sulyginti nesulyginamą nedar
bo statistiką įvairiose pasaulio 
šalyse.

Nei vienoj šaly nedarbo sta
tistikos nepaduoda viso be
darbių skaičiaus.- Nekurtose 
šalyse paduodama tik unijų 
narių, ir tik apie tokius be
darbius valdžiai raportuojama. 
Kitose šalyse statistika apima 
fik tokius bedarbius, kurie 
gauna nedarbo pašalpą, ir ne 
visi bedarbiai turi teisę prie 
tos pašalpos; vėl kitose šaly
se tik nariai, kurie priklauso 
prie nedarbo apsaugos, yra ži
nomi. Ir vėl, nedarbo statisti
ka, tokia kokia ji yra, nevi- 
Biiomet paduoda tuo pačiu lai
ku įvairiose šalyse. Keletas ša
lių paduoda nedarbo skaičius 
įvairiose industrijos šakose 
įvairiuose laikuose. Šalies sta
tistikas galima palyginti tik 
tuomet, kuomet paduodama 
menesis nuo mėnesio, ir metas 
nuo meto toje šalyje.

Kartais mėginama sulyginti 
nedarbą vienos šalies su kitos 
skaltliuojant po tiek ir tiek 
bedarbių ant kiekvieno tūks
tančio gyventojų. Nesiranda 
dviejų pasaulio Šalių, kliu bu
tų tas pats gyventojų nuošim
tis užsiimąs kokiu nors dar
bu.

Viena šalis, kur į nedarbą 
rimtai žiūrima, yra Didžioji 
Britanija. Didžiosios Britanijos 
ir šiaurinės • Airijos nedarbo 
apsaugos kompanijos užsiima 
gavimu tikro bedarbių skai
čiaus.

Vienok jos nepriskaito na
minių ir agrikulturinių darbi
ninkų. Taipgi nepriskaito ofi
so darbininkų, gaunančių dau
giau negu 250 svarų algos per 
metus, ir nepilnamečiai netu
rintys 16 metų amžiaus nepri- 
skaitomi. Žmogus turi būti be 
darbo vieną savaitę, kol jis 
gali būti skaitomas bedarbiu, 
ir kuomet jis jau yra gavęs 
pašalpą 20 savaites kaipo be
darbis, jis iš to skaičiaus iš
metamas, nežiūrint ar jis tu
ri darbą ar ne.

Dabartiniu laiku Didžiojoje 
Britanijoje skaičius tų, kurie 
yra be darbo daugiau negu 26 
savaites, yra labai didelis. Pa
dėtis buvo tokia bloga, kai 
balandžio men., 1921 m. par
lamentas išleido įstatymą, kac 
nuo spalio m. 1923 m. bedar
biams pašalpa butų mokama 
41 savaitei. Tas įstatymas vei
kė vienus metus nuo spalio 
1923 m. iki spalio 1921 m.

Skaičius, kurį nedarbo ap
saugos kompanijos žino dabar
tiniu laiku, yra 1,514,000 ir iš 
šių sausio 26 d. 1925 m. 1,319,- 
628 gavo pašalpą. Vienok tas 
'Skaičius neapima visų bedar
bių iBdžtojoj Jlritanijoj. 'Hk 
tie darbininkai, kurie yra už
simokėję į pašalpos skyrių už 
20' savaičių teturi teisę prie 
nedarbo kompensacijos, ir tik 
tie yra bedarbių skaičiuje pri- 
skaitomi. Kitais žodžiais, žmo
gus, kuris yra be darbo 26 
savaites išmetamas iš skai
čiaus. '

Toks žmogus, jei nori gau
ti pašalpą, turi būti užsimokė
jęs už 20 savaičių į pašalpos 
skyrių, prasidedant nuo pa
skutiniojo apsaugos meto.

Kaipo pavyzdys, ką toks be
darbių skaičius reiškia Italijo
je galima priminti, kad vaka
rio 1 d., 1923 m. Italijoje be
darbių skaičius siekė 391,794. 
Tik 78,215 iš jų tegavo nedar
bo pašalpą, ir valdžių teprane- 
ša tik nedarbo pašalpos statis
tikas. [FLIS].

Kaimietis į turgų atvežė par
duoti veršiuką. Priėjęs žydas 
klausia:

—A sena karvė vieršį turė
jo? H U :

—Senė, atsako kaimietis.
—Ui, a ilga veršį karvė tu

rėjo?
—Ko čia klausinėj! — ar ne

matai?!... Kokį turėjo, tokį ir 
atvežiau, jog nenupioviau.

Lietuvos Kultūros Sąjun
gos Kongresas

(Pabaiga)

K. Bielinis siūlo kviesti vi
sas kultūrines organizacijas 
dėtis Lietuvos kultūros Sąjun
gom Šiuo klausimu priimta se
kanti rezoliucija:

“I. Lietuvos Kultūros Sąjun
gos kongresas kviečia dėtis j 
Sąjungą nariais visas kultūros 
organizacijas, draugijas ir 1.1.”

Apsvarstęs paskutiniuosius 
Seimo daugumos priimtus, var
žančius švietimą įstatymus, 
Kultūros Kongresas priėmė se
kančią rezoliuciją:

“Kultūros kongresas, kon- 
4

stntuodamas, kad kultūros 
darbas įmanomas yra tik vyk
dant gyvenime Demokratinės 
Lietuvos IRespuibliikas Konsti
tucijos pa (tikrintas pagrindi
nes piliečių teises: žodžio, spau
dos, susirinkimų, sąžinės, są
jungų pilną laisvę, kad Seimo 
klerikaline dauguma pastaruo
ju metu ' priėmė įstatymus, 
priešingus musų konstitucijai 
ir varžančius spaudos, susirin
kimų ir kitas pagrindines pi
liečių laisves, reiškia griež
ei ausį protestą prieš tuos kle
rikalų anti-konstitucinius, anti- 
kulturinius žygius, kviečia vi
sas kultūrines ęrganizacijas ’r 
toliau ginti piliečių laisvę ' ir 
yaryti laisvos kultūros darbą.” 

Kultūros sąjungos valdyba, 
K. Bielinio pasiūlymu, palieka
ma siena iš doc. K. Sleževičiaus, 
Ralio ir »V. Ruzgo, kuriai pa
vestą priimti sąjungan nau
jus narius.

Ralys įkalba blaivybės klau
simu. Jis nurodo, kad iLdeUivo- 
je svaiginamųjų gėralų prage
riama už 180 milijonų litų; 
vien valstybės kason alkoho
lio vartojimas įneša 50 mili
jonų litų. Jis siuto dėti visas 
pastangas kovoje su alkoho
lio vartojimu.

Šiuo klausimu priimama Ba
lio patiekta sekanti rezoliuci
ja:

Lietuvos kultūros (1925, VI, 
28 d.) kongresas, išklausęs 
pranešimą ,apic alkoholizmo 
klausimą Lietuvoje konstatuo
ja: 1) kad alkoholizmas yra 
stipriai įsigalėjęs netik liau
dyje, bet ypač inteligentijoje 
ir net valdžios viešose iškil
mėse, 2) kad toks alkoholizmo 
įsigalėjimas 'pavojingas musų 
tautai ir yra labai svarbi kliū
tis kaip intelektualės, taip ir 
ekonominės kultūros norma
liam vystymuisi, 3) kad alko
holizmo klausime musu visuo
menės veikliausioji dalis inte
ligentijos ligi šiol yra per
daug pasyve ir be rimto nu
sistatymo, 4) kad visuomenės 
organizacijos, viena, dėlto per 
silpnos yra, kad rimtai atrem
ti alkoholizmo įsigalėjimą, ki
ta, patekus siaurai tikybiniai 
partinei! gldbon dažnai kom
promituoja kovos prieš alko
holizmą veikimą, 5) kad da
bartinė valdžia yra nepalan
kiai pasireiškus grynai kultū
riniam prieš girtuoklybę vei
kimui ir paliko tik savos 
politikos, savaip prieš girtuok
lybę veikiančias organizacijas, 

ir todėl nutarė: 1) alkoho
lizmo įsigalėjimą skaityti pra
žūtingu reiškiniu atgimstan
čiai musų tautos kultūrai, 2) 
griežtai smerkti alkoholizmo 
papročius kaip valdžios, taip 
šiaip visuomenės, o ypač inte
ligentijos viešame gyvenime, 
3) kviesti visą Lietuvos inte
ligentiją, o ypač mokytojus, 
valdininkus ir visuomenes vei
kėjus, patiems atsisakius smer
ktino papročio stoti kovon 
prieš ginktuoklybę, organizu’o- 
jant blaivus žmones tam tik
ron organizacijom 1) Prieš 
girtuoklybės papročius kon
gresas pataria kovoti sveikais, 
kultūringais pavyzdžiais ir pa
pročiais: menas, kultūringi 
pasilinksminimai, ’sporttas ltr 
svarbiausia, kilnus visuomeni-

uis švietimo, auklėjimo dar
bas. 5) Kreiptis į visas kultū
ros švietimo organizacijas, 
prašant daugiau domės kreip
ti į kovos prieš visokį girtuok
liavimą ir narkotizmą svarbą 
ir plačiai išvystyti šioj srity 
savo veikimą.

Vjsos rezoliucijos priima- 
mos vienbalsiai.

J.. Galvydis siūlo steigti ap
skrityse Kultūros Sąjungos ap
skričių branduolius organizuo
tam ir neorganizuotam švieti
mui. Tie branduoliai turėtų 
rūpintis parengti kadrus 
švietė.jų-kontrobandistų, nes 
greit galima sulaukti, kad vie
šas švietimas bus uždraustas 
ir prisieis šviesti liaudį kon- 
trobandos keliu, kaip buvo, 
pav., spaudos draudimo melu. 
iPtisiulymas randa susivažia
vime pritarimą.

BįirmV n i nkaujantis pro<f. V. 
Lašas konstatuoja, kad visi 
nutarimai ir rezoliucijos kon
greso priimti vienbalsiai, o 
tas jau liudija kongreso vie
nybę, ir linkėdamas naujai iš
rinktai tarybai geriausio pasi- 
rkimo darbuotėje, uždaro 
kongresą.

Nors jau buvo vėlus laikas, 
bet atstovai negreit skirstėsi. 
Budos, gaila persiskirti vie
nam su kitu.rodos gaila apleis
ti vietą, kur per taip trumpą 
laiką taip daug padaryta, taip 
daug nuveikta, kur nežiūrint 
įvairiu politinių pažiūrų susi- 
rinkdsiųjų, rasta bendra min
tis, bendras siekimas įvairiuo
se gyvenimo klausimuose, kur 
visi nutarimai priimti vien
balsiai.

To kongreso, nors ir ne- 
pet’daug skaitlingo, darbai bus 
aukso ‘raidėmis įrašyti Lietu
vos istorijoje.

1925, VI, 30 dieną įvyko 
naujai išrinktos Kultūros Są
jungos darybos posėdis. Nau
jai išrinkta taryba pareigas 
pasiskirstė sekančiu budu: pir
mininkas — prof. V. Lašas, 
vice-pirmininkai ,— doc. Au- 
gustaitis ir K. Bielinis, I sek
retorius Pr. Dailydė, II sek
retoriai — p. J. Norkus ir J. 
Talvydis. Tas pareigų pasi
skirstymas laikinas, nes Tary
bos sąstatan deleguos po vie
ną atstovą visos centrines or- 
gąnizaęijos, įstojusios LĮetu- 
vos Kultūros Sąjungos nariais. 
Tokių organizacijų kplei kas 
numatoma 14; kaip tai: So- 
cjiŲdemoknatų Partrjob cent
ras, Laisvamanių etinė drau
gija, valstiečių liaudininkų 
centras, mokytojų prdf. sąjun
gos centras, Jaunimo sąjungos 
centras ir kiti. Be to, nutaria 
kviesti stoti sąjungon ir Ame
rikos lietuvių organizacijas, 
kaip antai: Sandarą, Tėvynės 
Mylėtojų Draugiją ir t. t.

Be to, kiekvienam tarybos 
nariui pavesta atlikti tam tik
ras darbas, organizuoti tam 
tikrą kultūros šaką.

Stud. J. Petraitis, 
Kongreso sekretorius.

Dotnava, 1925, VII, 6d.

Pirma negu pirksi pianą

Pamatyk it pas Ihulrikii GUlbranscn 
Kcgistering Pianų, gražus, tobulas 
balsas; lengvai groja. Nėra ge
resnių pianų niekur. Vienatine lie
tuvių krautuvė Chicugoje kur par
duodama Gulbiansen Pianus.

Jos. F. Budrik
Stock Kooni 3327 So. Halsted St.



šeštadienis,

>urkimės Krūvon
ClBvelandas - mišku 

miestas
Iš mažų lašų susidaro didelės juros; iš mažų dulkių susi
daro didžiausi kalnai; iš mažų centų susidaro didžiausi 
turtai — burkimes krūvon; dekime centą prie cento!
Turtas lietuvių, susibarusių prie Universal State Bank 
pasiekė sumą virš trijų milijonų dolerių. Geru tui pra
džia. bet tas aukso kalnas privalo augt sparčiai ;priva- 
lome neužilgo turėti Keturis Milijonus.
Lietuviai! Musų visų IhilvOtsul State Bank teikia kiek
viename reikale taip pat gerą patarnavimą kaip ir kitos 
bankus — katn-gi ieškoti kitų? Burkimes-Krūvon!

Kapitalas ir Perviršis $300,000.00
Turtas, June 30 1925, $3,031,534.55

UNIVERSAL
STATE BANK

3252 So. Halsted St.

Chicago, III.

Saugi Vieta Jūsų 
Pinigams

Niekad nėra vėlu pradėti taupyti pinigus; 
kiekviena diena yra gera pradėti taupyti, 
nuo vieno dolerio. Home Bank and Trust 
(Jo. viena iš stipriausių bankų North West 
Side.

Jei norite gauti (>' < ant savo pinigų, tai 
kreipkitės prie mus, o mes suteiksime visus 
nurodymus kur galite įvestuoti ant dides
niu nuošimčių. Šimtai žmonių naudojas 
musų patyrimais ir ne vienas nėra pražu
dęs savo pinigų pagal mus nurodymus.

|[0ME BANK^TRUST (9
Milwaukee and Ashland Avė

/

“SENIAUSIAS BANKAS ROSELANDE”

The Wiersema State Bank
11106-08 Michigan Avė

Raportas banko storio peržiurint biznį Birželio 30, 1925, kaip yra pa
darytas Auditoriaus Publiškų Apskaitliavimų Illinois Valstijos.

RESURSAI
Paskolų discountai ..................................
Ovcrdraftai ................................................
J. V. Valdžios Investmenlai ....................... »
Municipaliai ir Korporacijų Bonai .................
Banko.s namas, rakandai ir įrengimai
Pinigai ant rankų ir reikia gauti iŠ bankų

.. $2,882,729.29 

...........  582.30 
........ 124,991.34 
.......  720,166.60 
....... 179,431.85 
........ 562,750.46 
.........  10,578.74

Viso turto .... ...... $4,481,229.58

ATSAKOMYBĖ
Capital staka.s
Surplus .............
Neisdalintas pelnas
Rezervo acountai
Dividendų acountai
Depozitų ..............
Kilų atsakomybių

$209,000.00
150,000.00

... 113,360.98

... 4,010.50 
3,959,128.94 
. 24,127.54

$4,481,229.58

A STATE SAVINGS BANK
1891 Inkorporuota 1918

Clevelandas yra didelis in
dustrijos centras ir skaitomas 
kaipo penktas didžiausia mies
tas Jungtinėse Valstijose, — 
randasi šiaurinėje Eric ežero 
pusėje. Turi labai gerų uostų. 
Miestas užvardintas pavarde 
žmogaus, kuris tą šalies dalį 
išmieravo. Didis, kur jis ran
dasi, buvo Connecticut valsti
jos savinama, ir tas savastieš 
teises ji perdavė Connccticuto 

1796 me

Cleavelandą išmieruoti 
aują Cvn- 
Cleavehuv

Žemes Kompanijai, 
tais ta kompanija išsiuntė Ma- v • V • ziesių 
žemę ir įsteigti ‘
neetieuto Valstybę.
das išmieravęs 60 mylių ištie
sė linijų į šiaurę iki Cuyahoga 
upės, ir toliau iki ežero, kurį 
pasiekė liepos 22, 1796 m. Clea- 
velandas tuojaus įsteigė ten 
pat naujos valstybės sostinę. 
Buvo užvardinta Cleavelando 
vardu, bet kitaip rašėsi. Neku- 
rie rašydavo Cleavelandas ir 
kiti Clevelandas. Taip svyra
vo iki 1831, kuomet buvo ga
lutinai priimtas trumpesnis 
vardas. <

Clevelandas pasiliko kaimu 
su keletą žmonių per dešimts 
metų. 1815 m. buvo inkorpo
ruotas miestu, kuris turėjo 600 
gyventojų 1820 metais. 1827 
metais Ohio kanalas atsidaro 
į Akroną ir 1832 metais buvo 
pratiestas iki Portsmoutho. 
Nors miestas teturėjo tik 1,060 
gyventojų 1830 motais, 
1810 metų užaugo iki 
gyventojų. 1836 m. gavo 
to čarterį. Po to miestas 
čia i augo ir 1920 m. jau
jo 796,811 gyventojų. Dabar- 

jau yra užaugęs

iki 
6,000 
m les

ture-

tiniu laiku 
iki 935,000 gyventojų

yra 623 mylios į šiaur-va karių 
pusę, ir iš Chicagos 357 my
lios į rytus. Miestas užima 
69.1 kol v irta i n iškas mylias, ir 
stovi 100 i>ėdų augščiau Erio 
ežero. Miesto vieta kaslink di
džiųjų ežerų, ir jo susisiekimas 
gelžkcliu su anglies apylinkė
mis Ohio ir Pennsylvanijos 
valstijose yra didis turtas. 
Jo geografine padėtis padaro 
ji ekonomiškiausia viela Jung- 
tinėse Valstijose surinkimui 
geležies ir plieno sudėtinų da- 

dirbtu-

indust- 
mašinu

lių. Geležies ir plieno 
vės sudaro didžiausias 
rijas Clcvelando. Kilos 
rijos tai liejyklos ir 
dirbtuvės, automobilių
vįs, skerdyklos ir mesinyčios, 
dirbtuvės, kur moterų drabu
žiai siuvami, spaustuvės ir t.t. 
Clevelandas yra Standard Oil 
kompanijos gimtinė. • <

Clevelandas pačiame vidury 
didelio griovio perskirtas, 
kurį plaukia Cuyahoga 
į Eric ežerą. Tiltai jungia 
dali. Clevelandas vadina- 
iniškų miestu dėlto, kad 

aha i turtingas medžiais. 
Jame randasi gražiausi parkai, 
kurie užima apie 2,469 akerų

per
upe

1>«-

ran- 
gra-

žemės. Gorden Parkas užima 
113 akerių. Edgdvvater Parkas 
išsitiesęs .apie 6,000 pėdų 
lei pat ežerų užima 125 
rių. Tuojaus už miesto 
dusi Shaker Lakęs, begalo
ži gamtos dalis, kuri užima 
300 akerių. Yra dar Woodland 
llills Parkas ir Brookside Par-

1 kas. Clcvelando viešas knygy
nas yra vienas iš didžiausių 
Jungtinėse Valstijose. Turi 
daugiau negu milijonų knygų, 
ir užlaiko daug knygyno sky
rių. Vienas iš gražiausių Clc
velando vietų -r tai Dailės 
Muzčjus, kuris randasi puikio
je vietoje, ir turi daug gražių 
paveikslų. Olevelande randasi 
šios moksliškos įstaigos: West- 
ern Beserve University, Case 
School of Applies Science, vie
šas Normai Trairiing School ir 
dar turi daug privačių mokyk
lų. 'Varpe* Clcvelando kolegijų 
galima paminėti John Carroll 
Universitetą.

Kaip kiti dideli Amerikos 
miestai, Clevelandas turi daug 
kitataučių gyventojų. 1920 me
tais daugiau negu 30 nuošim
tis jo gyventojų (arba 240,173) 
buvo kitataučiai ir imigrantai 
su savo čia gimusiais vaikais 
sudarė 69 nuošimčius arba 
549,779 gyventojų. Tarp sve
timtaučių lenkų buvo daugiau
sia. Buvo 35,024 gimusių Len
kijoj, 29,724 gimusių Vengri
joj, 26,476 Vokietijoj, 24,278 
Lietuvoj, 23,907 čcko-Slovaki- 
joj, 18,2^8 Italijoj, 15,890 Ju- 
go Slavijoj, 15,228 Austrijoj, 
2,286 Švedijoj. Clevelandc ran
dasi 34 svetimų kalbų laikraš
čiai. 9 iš jų yra čekų, 6 vo
kiečių, 4 slovėnų, 4 slavų, 4 
lenkų, 3, lietuvių (du laikraš
čiai ir vienas žurnalas), 3 veng
rų, 1 italų ir vienas rumunų.

’ [FLIS]

Garsinkites Naujienose

Iš 14-16 Roosęvelt Kd. 
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL

Šviesą ir pajiegą suvedame | senus Ir naujus samus, taipgi dirb
tuvės. Cash arba ant išmokėjimų.

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

I ' A. BARTKUS, Pres.
Ihl9 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892, Chicago

Rusiškos ir Turkiškos Vanos 
12th STREET 

rl*j. Kedzie 89*3

AKIŲ 
|EXPERTAS 
^Kreivos akjs ištaiso
moms daugeliui tik 

vieną sykį atsilan- 
škius. Be klorofor- 

moš, 1,000 išgydytų ant rekordo. 
Ateikite ir gaukite asmenišką pa
tarnavimą registruoto gydytojo ir 
chirurgo, kuris specialiai studija
vęs galvą, specialiai gydyme

Akių, Ausų, Nosies ir* 
Gerkles ligas

Silpnos .... akjs 
Skaudamos akįs 
Raudonos akis 
Kreivos .... akjs
Skaudunva
Varvanti
Kreiva ....
Nesveika

nosis 
nosis 
nosis 
nosis

Kurčios .... ausjs 
Varvančios ausjs 
Ūžiančios - ausjs 
Nesveikos ausjs
Skaudanti gerklė 
Silpna .... gerklė 
Su kataru gerkle 
Pasididin. gerklė

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Jei 
kokią 
Cadum Ointment. Jis prašalina niežė
jimą tuojaus, jis labai gerai gydo tas 
odos vietas kurios yra užkrėstos liga 
ir yra paraudonavusios. Cadum Oint
ment taipgi geras nuo spuogų, šlakų, 
puČkų, išbėrimų, suskirdusios odos, 
karščio, pilės, slogų išbėrimų, deder
vinių, niežėjimų, užkrėstų dedervinių, 
išsibrėžimų, persipiovimų, nusidrėski- 
mų, skaudėjimų, šašų, nudegimų ir tt.

jus turite išbėrimus arba kitą 
odos ligą, nusipirkite bakselj

Jei ieškai bargeną 
skaityk Naujieną skelbimui.

PATARIMAI DYKAI

Akiniai Pritaikomi
Pigiomis Kainomis

Franklin 0. Carter, M. D
26 metai prie State gatvės

177 N. State St., Chicago, III.
Tel. Cunal 0836

Valandos nuo 2 ryto iki 5 po pietų
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 2 p. p.

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

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

164 W. Washington St

iai yra paprasti simptomai, dėl 
kurių matymas reikalauja pagel
tos. 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 Avė.

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

Ant Platt’s Aptiekos 
Pastebėkite mano iškabą

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

Ar turit silpnas akis?
I

Skauda jums galvą?

HOUSE OF HEALTH

BANDYMAS
Suradimas ir ištyrimas 

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

Ligos teisingai suprastos yra pusiau 
išgydytos. Jei jus kenčiate, atsižadėkite 
daugiau kentėti nuo pažadų Ir "spėlio- 
jančių” daktarų. Ateikite I HOUSE OF 
HEALTH dėl pilno Fizinio ir Labora
torijos Egzaminavimo, čia atskleisimu 
jūsų sveikatos stovi kaip knygų.

“Jaučiasi Kaip Naujas žmogui
hn Stryczck, 1784 Penn Ava., Gary, 

Ind., sako: "Virš dviejų metų aš ken
tėjau nuo pušku ir kraujo trubelių. Bu
vo išsiplėtojusi po visų mano kūnų. Aš 
buvau praradęs vilt). Šešios savaitės at
gal aš atsilankiau pas jus. Šiandien aš 
jaučiuosi kaip naujas žmogus. Aš noriu, 
kad kiekvienas kenčiantis žinotų apie 
mano kentėjimų. Kiekvienas gali atsi
kreipti prie manęs.”

Ką Mes Darome Kitiems, Tų Mes 
Galime Padaryti ir Jums

Mes kviečiame jumis atsilankyti dėl 
pasitarimo dykai, nėra skirtumo kokia 
Ilga jūsų yra ir kas negalėjo išgydyti. 
Mes gydome visas chroniškas ligas vi
same žmogaus kūne — Nervų, Kraujo 
Odos ir Speciales ligas Vyru ir < Moto
rų. Reumatizmą, Neuritis, Acidosis, Plau
čių, Kepenų, Skilvio, Širdies, Inkstų li
gas. Visas formas kataro, Dusulio, žo
džiu, gydome visas stink tas ligas, kurių 
kiti negalėjo .išgydyti.

Musų Štabas yra patyrę gydytojai, su
teiks jums didelę pagelbą pasitarime 
sunkiose ligose. Ateikite šiandien. Ap- 
saugokit savo sveikatą. Valandos: Kas
dien nuo 9 ryto iki 5:30 vakare. Utar- 
ninke, Seredoje ir Suimtoje iki 8 va
kare. Nedėlioj nuo ’9 iki 1 dienų.

■



maojiknos. unicaRo, m šeštadienis, Rugp. 8, 1925

Užsidarysi m'
Musų mylimas sūnūs persiskyrė 
su šiuumi pasauliu, sulaukęs 2y 
metų amžiaus, rugpiučio b (I., 
1925 m. po sunkios ligos. Pa
ėjo iš Lietuvos, kaimo Strelio- 
nių, Naujamiesčio valsčiaus, 
Panevėžio apskričio. Ameri
koje išgyveno 16 metų, tarnavo 
Amerikos kariuomenėje virš 
metų laiko. Pasimirė ligonbu- 
tyje Edvard Hines, Maywodd, 
Illinois .

Paliko dideliame nubudime 
senus tėvus Amerikoje, du bro
liu. Izidorių ir Juozų, seseris, 
Katrinų Keturakienę, Juzefų 
Kuncienę, Veronikų Šmitienę ir 
Jadvygą škudukę.

Kūnas pašarvotas randasi 
3363 S. Iznve Avė. Laidotuvės 
įvyks panedėly 10 d. rugpiučio 
iš namų kaip 8:30 ryte į Švento 
Jurgio bažnyčių, o po pamaldų 
bus nulydėtas j šv. Kazimiero 
kapines.

Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti mirusiam paskutinį pa
tarnavimų.

Nuliūdę ir pilni gilios sielvar- 
tos pasiliekame,

Tėvai, broliai ir seserys.
Laidotuvėse patarnaus grabe

lius Masalskis, Tel. Boulevard 
4139.

Yra daug galvojančių politi- 
• kųi ir visai negalvojančių. Vieni 
žiuri kaip kiti daro, kili daro, 
kad į juos žiūrėtų. Visi jie žmo
nes, visi išmintingi. Daug dar 
kraštų, kur skurdas, betvarkė. 
Tai laukinių laukinė tvarka. Vi
si naminiai yra atėję iš miškų, 
gimę laukiniais. Kiekvienas gy
vendamas susiduria su , visais 
aplinkiniais. Reikia su jais su
gyventi. Bet keista laukinio pri
gimtis į mišką vilioja žvėrių 
mušti. Nesant žvėrių atkreipia 
nagus į kaimynus. Taip yra nuo- 
bažnoj šalelėj, kunigų valdomoj, 
davatkų užpečėtytoj.

žmogus eina mokslan — da
vatka įbruka klebonišką rožan
čių apsiginti nuo pagundos pik
tų dvasių. Eina politikas valdy
ti krašto — davatka įbruka tą 
patį rožančių priešus naikinti. 
Rožančiaus galybė kiekvieną 
verčia priešu, nes jo galia devy- 
neriopa: jis nori lįsti kiekvie-

nam į nelendamą vietą ir pa
mirkius apkrapyti savo pasekė
ju.

Šiandien 
Kiekvienas 
vienam ant 
sies į savo 
džius paperėtų daugiau, tie vėl 
daugiau garbintojų. Be garbini
mo nėra dievo, be užtarymo — 
valdžios. Užtai laktos gudra
galviais pritupdoma, kad reika
lui esant turėti savo armiją.

Mišk|us vis j mišką žiuri.

nėra objektivizmo. 
žiuri užsinerti kiek- 
kaklo ir vesti už no- 

lizdą, kad patup-

Šiauliuose
Darata: Dovanok teveli dva- 

siškas, — ir aš, kai kunigą 
Dembskį laidojo, kartu su vi
sais ant laisvamanių kapinių 
buvau nuėjus...

Bedarbis:*): Ką!?... Ką!?... 
Ar tu pabludai, palaidūnė nelai
minga—juk tu papildei amži
ną grieką, už lai pnkloj kaip 
kalė degti...

Darata: Tai kad, tėveli, ir aš

to bijojau — ale kad visi eina, f 
eina, tai ir aš — nieko blogo 
ant mįslės neturėdama ėmiau 
ir kartu nuėjau. O dar taip gra
žiai, taip rodos svietavai buvo 
—tai jau, sakau, ir aš ant tų 
pačių kapinių su ponodievo pa- 
gelba, atsigulti nebebijočiau...

*) Jis pašelpą iš valdžios gau
na: nebijokit, levariucijų ne
kels!...

Jūsų buvęs senas
Prietelis Patarėjas

Ir mes užsidarysim nuo vi- 
ei-
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Draugai Naujieniečiai
Ješkodami Naujienų Pik

niko Daržo, Cohimet G rovė, 
užeikit pas njąne, o aš paro
dysiu kelią.] daržą. Grįž
tančius iš pikniko užkviečiu 
j lietuvišką užeigą, busit 
svetingai priimti.

Jonas Chapas
453 Vermont St., 
Blue Island, III.

Tel. Blue Island 1181

tu vienas: paskui tave sekš ne
klaužada kunigas su svita, di
rektoriai, inteligentai ir visi ki
ti, kas nori juodos duonos plu
tą graužti. Ir ištiesų sakau 
jums, pirmiau negu saulė pate
kės jie liks jumis nepatenkinti, 
apšauks priešu ir užgulę volios 
į kapą. Tave ramins keturios 
kalėjimo sienos arba ubago ter- 
ba. Ir lenksis prieš visus, kad 
pamatytų visi, kad užjaustų vi
si. Kaip šiaudas drebėsi prieš 
kiekvieną, nes tavo dienos už-

Dauguma tik savo reikalus pa- baigtos — jau išrinkai seimą, 
tenkina, kitų atstumia. Susida-1 Kol reikės antro — dar toli tie 
ro antra grupė, kuri daugumai laikai.
atstumiant didėja, iki pervirši
ja esamą daugumą. Tuomet vėl sų. Jus baubkite ožio ragan 
nuo pradžios visa daroma. Ir darni procesijomis aplink mus, 
t. t. Kodėl nėra bendradarbia- iki išmesim nugraužtus kau- 
vimo, lenktynės jau nubodo.

Viduj užkeliama vartai nuo 
kiekvieno vabalo, kad tik jis ne
įlįstų į jo reikalus. Viduj vie
nas nuo kito užsidarinėja. Prie-: 
šui uždaro burnas, užkiša au
sis, užlipdo akis. Priešai gi vi
si, kas neina su dauguma. Už
daro sienas nuo užsienio. Nėra 
ir čia įtakos. Uždaroma mitin
gai — nebėra viešos, tikros 
minties, bet privalo kiekvienas 
pusti į daugumos klebono pa
laimintą dūdelę. Na ir pučia.

Kol užsidarinėsime — 
nuo priešų neapsiginsim, nes

šimtakojis.

NAUJA KNYGA
Apysaka iš Amerikos Lietuvių 

Gyvenimo

“Gyvenimo Dumble”
Paraše S. E. Vitaitis,

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

čia kiek
vienas atras sau pažįstamą vaiz-
kiekvienas Lietuvis.

PIRMUTINIS GRANO PIANAS KURIS GROJA 
MUZIKOS ROLELIUS SU JŪSŲ 

PACiy IŠREIŠKIMU
Jis turi daug gražesnį balsą — lengvas groti su jū

sų pačių jšreiškimu — taip kaip žinomi 
Gulbransen Registruojanti Upright

Groja visas roles ir groja su jūsų išreiškimu

H. LEIBOWITZ
Persikėlė į naują vietą 

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

319 So. Kedzie Avė.
CHICAGO, ILL.

Valo, prosina vyrų ir moterų 
drabužius.

Simpatiškas—Mandagus-*—Geres
nis ir pigesnis UŽ kitų 

patarnavimas

EUDEIKIAI
Pagrabu Vedėjai

Didysis Ofisas:
S. Hermitage Avė. 

Yards 1741 ir 4040
SKYRIUS 

So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0727

SKYRIUS
4904 W. llth Str., Cicero.

Tel. Cicero 8094

Kaiu važiuoti į Naujienų 
Pikniką

. - ’ '•-•••j

4605-07
Tel.

kiekvienas uždarytas reikalai!- dą jy pajaus pats save. Įvairus 
ja teisių ir tuo lieka priešu. |yra musų gyvenimas imant po 
Niekas nemano apie*tai, kada vieną; dar įvairesnis paėmus vi- 
priešas įlįs i jo langiuką ir už- sus Sykiu. čia matai įsimylėjusį 
sidarys, o tu barškink' priešo( Jurgį, saulėtas jo gyvenimo die- 
nagais ir baubk j draugystės j nas. gįa vaizduoja gyvenimą 
rag$ Tai įvyksta. [ musų liaudės ,musų santikius su

Mes taip pat! užsidarysim nuo•policiją ir teismai^; kova para- 
visų, kalba mažuma, vieni visa į Pijoku su kunigais; kunigų do- 
tvarkysim stumdami iš kelio bu-p’ybę ir intrigas, musų pergy- 
vusios daugumos narius. BeSventus ir tebesančius papročius; 
kaip toli eina du priešai pešda- į santikius katalikų su “bedie- 
mies neįeina niekam galvon. O ' viais”, Kaupcino darbus ir jų 
bedarbis ar kitas panašus lauk Į pasekmes; vaidus šeimynose, ir, 
kol tave patrauks į savo eiles pagalios, žmones braidančius gy- 
ir pabers nuo stalo likusius tru- . venimo dumble.
pinius. Juos čiulpdamas garbiu- Ar Tamsta esi darbininkas ar 
si nepasotintų norus, kaip pat- biznierius, profesionalas ar ka
sai savo juodos duonos troški- ' nigas, šioj knygoje rasi sau pe- 
mą iš visos širdies, ir iš visos j no ir smagumo.
dūšios atsiduodamas jų norams, j Knygos kaina: popieros apda- 
Jie tave laužia kaipo netikėlį rais — $2.00, audimo apdarais 
ir riš prie savo skvernų kol ne- — $2.50.
pažadėsi nusilenkti jų norui. Ne Galima gaut “Naujienose”,,

1739 S. Ilalsted St. Chicago, III.
4447

/ i
/ »
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DAINOS / M

Del keturių balsų 
Surinktos L. Eremino

iršios dainos tinka chorams 
kvartetams, o taipjau kiekvie
nam dainų mylėtojui. Susideda 
iš dviejų dalių: mišriems cho
rams ir vyrų chorams. Joje tel
pa 67 dainos su įvairiomis gai
dų kombinacijomis. Tvirtais au
dimo apdarais.

Įsigyk sau vieną šių dainų 
sąsiuvini ir dainuok. Daina tai t »

yra musų sielos suramintoja ir 
paguoda: liūdna — padainuok 
dainelę ir palinksmėsi, vargas 
tave spaudžia — padainuok dai
nelę ir užmirši, dvasios nupuo
limą jauti — padainuok ir su
stiprėsi, žodžiu, dainoje rasi tik
rą ir geriausią savo draugę. Ši 
knygelė, taipgi yra didelis pa
puošalas namams. Kaina su pri- 
siuntimu $1.50.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

CJiicago, III.

103 ST

63

Del greito piniginių 
reikalu atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujienų kablegrami 
Rintėm*.

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tau bus 
brangi dovana.

50 centų už pinigines 
telegramas be skirtumo 
sumos ir adreso ilgumo.

Kad Naujienų draugai važiuojant- ( 
:is į Naujienų piknikų neklaidžiotų, 
Naujienų Pikniko Komitetas pagami
no planų kelių, kuriais kiekvienam ( 
jus lengva surasti piknikų be jokio 
claidžiojimo ir klausinėjimo. Pa
veikslėlyje matot du svarbiausius ke- 
ius, būtent: VVestern Avė. dėl auto
mobilių ir Halsted Str. dėl • gatveka- 
riais važiuojančių. Važiuojantiems 
gatvekariais dar reikia priiminti, kad 
ant 63 ir Halsted gatvių imtų prie
miesčio karus, kurie eina i kankakee 
ar Harvey. Tuos karus taipgi gali-; 
ma gaut ant sekamų kryžkelių: 
laisted — 79, Vincennes — 103,' 
Vincennes — 111, ir Vincennes 119. 
Ant kalbamų karų tinka miesto į 
“transferiai” ir už ta pati mokesti 
veža iki miesto rubežių, o po to kai
nuoja dar penktukas.

Automobilistai, apart Westem Avė. 
?ali važiuoti ir Halsted gatvę iki 
Vermont kelio, o tuo keliu iki Blue 
Island. <

Canal gatve reikia važiuoti ar eiti 
rytus keturis blokus ir pasisukti j 

dėtus — Daržas yra netoli nuo Canal 
jatvės.

Tegul nė vienas \nepraleidŽia šio 
pikniko .

TAUPYKIT MUSŲ ŠTAMPAS 
Kiekviena pilna knygute verta $2.50 
pinigais, o tavorais $3, su ja galima 
užmokėti skolų $3.I------------------------------------- /

' M R. BUISHAS
Musų lietuvis pardavinėto
jas maloniai jums patarnaus< ■-'KLEIN BROS

' ■’ZOdiu! Stret-'i

$1 įmokėjus Dastatysime jums šį 10 šmotą
už kožną 
šmotą

autfitąf 
$129

Skaitykit — žiūrėkit ką jys gaunat!
3 ŠMOTŲ VELOUR PARLORO SETAS; Marshall Springsai ir

duškos, pearsons Velour.
DAVENPORT STALAS; 54 colių viršus. Itališko išmarginimo. 
END STALAS; Tudor išmarginimo.

2 TORCHERES; Itališko išmarginimo, mica cylinderiai. , 
BRIDGE LEMPA IR ŠILKINĖ SHADE; polychrome base. 

SMOKER; maho'gany užbaigimo, stiklinė pelenyčių.
VISO 10 ŠMOTŲ............................... ...................................

LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS

pa-

$129

Ou1br«n«»n Trade Mark

GULBRANSEN
\jThe Hegisterinį Piano

Reumatizmas sausgėlė
Nesikankykite navęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
Kaulų Gėlin/ų, arba Mėšlungiu 
— raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę ir

CAPSICO COMFOUND mo- 
fitis lengvai prašalina virtini- 
nitas ligas; mums šiandie dau
gy ue maumu siunčia padška- 
vones pasveikę. Kaina 50c per 
paštą 65c arba dvi už $1.05.

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

' Jusliu Kulis
8259 South Halsted Street, 

CHICAGO. ILL.

■

Nieko brangesnio už pinigus negalite nusipirk
ti, kuris labiau palinksmintų visus namus, šeimynų, 
draugus, (kaip Gulbransen Registruojantis Pianas 
— melodingas instrumentas — namų papuošimas — 
kurį galima groti su muzikos rolėmis ir su ranko
mis. Be jokio muzikalio prisirengimo kiekvienas, ku
ris mėgsta muzikų, gali dabar groti kaipo talentin
gas muzikantas. Nesumaišykit šitų pianų su kitais 
paprastais grojikliais pianais, kurie groja tiktai no
tas, taip kaip yra ant rolelio. Su, Gulbransen jus ga
lite išsireikšti muzikoje taip kaip jus norite — jus 
tiesiog kontroliojate Akcentų, Tonų ir Dasilytejimų. 
Ir tas dasilytėjimas visuomet yra klaidinantis tar
pe mechaniško grojimo ir su rankomis grojimo. 
Daugiau jau to nėra. Ant Gulbransen jus galite iš
sirinkti ir raktų ant kurio norite groti.

Registruojantis Grand, $1275.
Straight Grand, $785.

Keturi Uprights:
$450 — $530 — $615 — $700

Ekstra lengvais išmokėjimais

Jos. F. Sudrik
3343 So. Halsted St. Chicago, III.

DŪVIERNASTĮS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do 
viernastis vedimui reikalų ir pro- 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas- 
iink nuosavybės Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegu) 
kreipiasi į Naujienų ofisą, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
ir už pigiausią kainą.

Taip-jau jeigu kas turi vedi
mui provų arba bylų Lietuvos 
teismuose, tegul keripiasi į Nau
jienų ofisą, nes iš čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas geriausioms savo daly
ko žinovams.

NAUJIENOS
Teisių Skyrius

1739 So. Halsted St.
Chicago, I1L

Tel. Lafayette 4228

Plumbing, Heating 
Kaipo lietuviu, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th St^ Chicago. III.

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdien nuo 

; 8 v. ryto iki 8 v. vakare.
Nedėldieniais nuo 10 v. 

ryto iki 2 vai. po piet

Dr. W. R. 
Register, 

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

GYDOME VYRUS 
$50 s: $io

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

Ateikite šian
dien, neatidė
liokite, nes tai 
yra pavojin
ga. Ar ser
gate ir esate 
n e u ž g a - 
nėdinti? Ar 
norite pas
veikti? Atei
kite 'prie ma
nės dcl pil
no laborato
rijoj išegza- 
minavimo.

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

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

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

606 "914"
TIKRA PAGELBA

{čirškimai tiesiai | gyslas laike 
užslnuodijimo kraujo. Intervenous 
gydymas (įčirškimas gyduolių į 
gyslas) surevoliuci jonizavo visą 
medikai; praktiką, iki šiol neiš
gydomos ligos, dabar pasiduoda 
tam gydymui. Savo praktikoje 
vartoju naujausius ir geriausius 
serum, čiepus, Bakterynus, Anti
toksinus, taipgi speciales interve
nous gyduoles. Jei bus reikalas 
taipgi pavartoju naujausius ir ge
riausius instrumentus dėl greito ir 
pasekmingo gydymo. Prisidėkite 
prie dėkingų ir užganėdintų paci- 
jentų, kurie kasdien pripildo ma
no ofisą. Ateikite šiandien dėl 
dykai pasitarimo.

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

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

CHICAGO, ILL.
(Imkite elevatorių iki 12 augšto)
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ŽINIOS
Iš rubsiuviy streiko

f savo miglotomis akimis, per- darbininkas arba jo samdytojas 
'žegnoja gatvę, paskui ir pati nuolatos sirguliuoja ir neša kiek 
i persižegnoja, ir tada drąsiai, vieną sąvaitę po kelioliką dole-

VISI NAUJ1ENIEČIAI NUA- nors sv*rduliuodama, eina rių daktarui, kad tik tapti svei- 
JIFNU SKAITYTOJAI * PRIF ls^ersa^ 8«tvę, kartu ką tai bam ku, bet veltui: sveikata kaip tos 
TELIA!? KEMCJAi DBAUGAL^"; ™ , | jaunos dienos
IR VISI CHICAGIECIAI KU ' Publika žiuri į tokį keistą re- (dienos — dingo ir nebegrįš jau 

K k " ’ " ginį ir kvatoja. Ir kaip ne kva- gal niekados.
tosi iš girtos moters, žegnojau-^ Dar kartą draugai, pabuskite 
čios gatvę. Ir aš kvatojau, iš letargo miego ir stverkitės' 
bet kartu buvo liūdna, kad tai darbo, nes visas pasaulis jau 
buvo lietuvė, kad tarp lietuvių1* " 1' ,“11‘ T,_“
dar yra tokių moterų...

IRIEMS TIK TINKA GRAŽUS 
' PASILINSMINIiMAI, RYTOJ " 
Įvažiuoja į naujienų pik
niką, CALUMET GROVE,* 

J15LUE ISLAND, ILL.

svajonių pilnos

PRANEŠIMAI ĮVAIRUS SKELBIMAI JIESKO PARTNERIŲ
Chicagos Lietuvių Draugijos Sa

vitarpinės Pašelpos nariams žino
tina. Kontesto laikas baigiasi rug
piučio (August) 9 d., pertai kvie
čiami visi draugijos nariai per 
šias kelias dienas stropiai imtis 
už darbo paraginime .savo draugų, 
savo pažįstamų likti nariais šios 
skaitlingos organizacijos, turtin
gos pinigais ir pavyzdingos vidu
rine tvarka. Rugpiučio 9 d. priva
lo būt žinotina kiekvienam daly
viui šiame kontesto, nes tai pa
skutinė diena pridnvimui naujų 
narių aplikacijų. Aplikacijos pri
duotos vėliau negu ingpAičio 9 d. 
draugijos susirinkimo iki 3 va
landai po piet — post meridiem, 
nesirokuos kaipo kontesto daly
vių. Susirinkimas prasidės kaip ir 
visuomet 2 vai. p. p., Polish Wp- 
mcn’s Alliance svetainėj, 1309 
Ashland Avė.

Kontesto Vedimo Komisija: 
Julius Mickevičius, pirm., 
Xavieras Saikus, 'Sekr., 
Antanas Vilis, rašt. pageli)

Tel. Lafayette 5153-6438
REIKALINGAS pusininkas 

bučcrnėj. Biznis išdirbtas; ap
sišauki! tuojau.

901 W. 33rd St.
Tel. Yards 4669

ROBIN BROS
NAMU STATYTOJAI 
3804 So. Kedzie Avenue 

CHICAGO. REIKIA DARBININKŲ
žengia progreso keliu. Kas dir
ba tas sėja, kas sėja tai ir piau- 

o jeigu piovė, tai ir turi. '
— Tas Pats.

MOTERŲ
PIRKIT PLtlMfUNGĄ PAS MUS 

IR HUTĄ U EIKIT 35% 
Mes parduodame visiems olsclio 

kainomis
Levintha! Plumbing Supply Co.

1637 Wcst Division St., 
netoli Marshfield

na, REIKIA moterų indų plovė
jų, nereikia dirbti nedėliomis.

Kreipkitės:
4169 S. Ilalsted St.

Smulkmenos Keletą dienų atgal buvo ra
šyta, kad po Bridgeportą vaigš- 
to tūla moteris su 19 m. vaiki
nuku ir renka aukas kokioms 
tai klerikalinėms vaikų įstai- 

Buvo sakyta.
Jau daugelis buvo “vakacijų”, o kad ta moteris gyvena apie 

i 33 ir Union Avė., ant viršaus 
d.'saliuno. Kadangi toje vietoje

kieriams yra mokama ir pašei- A. Lalis praleido savo atostogas! gyvena kita Bridgeporto dar-
pa: vedusiems po $12, o nevedu- Fox ežero pakrantėse, K. Ba- buotoja, tad kad nebūtų berei- savo lekcijas, nes, rytoj...

Įronas — pas buvusius chicagie- kalingai įtariami nekalti žmo- • L. 1 —1—
Scottville, nes, paaiškiname, kad ta aukų'pasakyk tu man, Jonai, kai tu

darbininkas ne-1 
bet visi tvirtai, 

kiekvienas pikie- Tarp naujieniečių.

Dabar vakacijų laikas.
N.

Tad

International Tailoring Co. 
J. L. Taylor Co. darbiniu 
streikas tęsiasi jau septintą ea-| 
vaitę. Streikas 
nes nė vienas 
gryžo j darbą, 
laikosi išvien,
tuoja jam paskirtu laiku ir no
riai atlieka kitas ant jo užde- atostogos dabar ir Naujienose.’goms Lietuvoje, 
dainas pareigas, jei tokių būna 
Streikierių susirinkimai yra lai- kiti dar rengiasi.
komi kasdie, 11 vai. ryte. Strei*4 Iš Naujienų Redakcijos

o mes į Naujienų piknikų

—Kur bėgi, Jonai, taip sku-
biai ?

—Mokyklon. Skubinu atlikti

siems po $8 savaitėje.
’ Skaičius streiklaužių mažėja 

jų buvo 19, o dabar tėra 17, bet | 
ir iš jų nėra nė vieno kriau-1 
čiaus, nes jei kuris ir buvo ka-[" 
da griaučius, tai per savo nemo-1 
kėjimą negalėjo 
pas kriaučius net 
darbai gerai ėjo, 
tegalima gauti 
Streiklaužiai gauna po $29 už 2 
savaites darbo, dirbdami po 9, 
vai. į dieną, o ir 9 vai. išdirbus Pasimokinti

—A tai tu studentas? Tai
čius dd. Pilypus, 
Mich., o inž. K. Augustina vičius • rinkėj a gyvena ne ant kampo iri mokytas žmogus, ar ištikrųjų 
dabar yra išvažiavęs atostogoms j ne ant saliuno viršaus, bet tik .žemė sukasi aplink saulę?

• ___ .............ii •_________________________________ i._;______ no a '4-^

darbo gauti 
ir tada, kada 
Tokius tik ir

Į gražiausias Wisconsin Delis 
Įapielinkes.

Iš spaustuves dabar yra išva
žiavę keli darbininkai atosto
goms,, o keli jau buvo. Pirma-

kokiame tai beismente, 33 
Union Avė. apielinkėje.

ir

Buvęs chicagietis, Dr. A. S. 
Einoris, gal vienatinis lietuvis

streiklaužiais dien>’ įvažiuoja atostogoms ir veterinaras Amerikoje, pardavė
spaustuvės foremanas M. Page. savo namus Wheatfield, Ind., ir 
F. Kirka sumanė per atostogas apleidžia tą miestelį. Už kelių

• j —ir įstojo mokyk- dįpnų jie apsilankys Chicagoje. 
lon. V. Ručinskas taipjau visQ 
atusto&y UuKjį. lauko ruokykkj.

\ akar vieną streiklaužį atve- Dailininkas M. Šileikis per atos- 
dė policistas. Vedė pasiėmęs už togas net Pennsylvaniją buvo 
rankos, turbut ar kam neįkąstu, 'pasiekęs, savo senovės “tėvynę” 
ar kad nepabėgtų kada pamatys aplankyti, 
streikierius apie dirbtuvę vaigš- j 
čiojant. Kitus streiklaužius' 
veža t rokais, kaip kokius galvi
jus. Pirmiausia važiuoja mu-, 
šeikos, paskui streiklaužiai, a 
paskui juos seka policistai. At
veža streiklaužius prie Jefferson i 
ir Maxwell gatvių, žydų distri-, 
kte ir juos ten paleidžia, liepda-. 
nti nešdintis kur kas gali. Strei-

Dar geriau atostogas sunau
dojo d. A. žymontas, apgarsini
mu tvarkytojas: jis ėmė ir ap
sivedė. V. Mišeika gi praleido 
atostogas tvarkydamasis apie 
savo namą: aptaisė namą, ap
tvėrė tvoras, Ir dabar jo namas 
Atrodo daug gražesnis.

Šią savaitę iš atostogų sugrj-

—Taip! Argi tu to dar neži
nai? X »;

PRANEŠIMAS
KUN. S. A. GENIOTLS KALBAS
Nedėlioj, Rugpiučio "9 d., Asbury 

Bažnyčioj, 3121 Parnell Avenue, Chi
cago, III. Pradžia punktualiai 7:30 
vai. vakare.
/ Apart pamokos bus muzika, P-lė 
M. M. Rodgers (Radavičiutė) pijanu 
skambjs preliudiją ir solo; p. Jarusz 
smuiką grieš serenada, pijanu paly
dės P-lė L. Jarusz. ,

širdingai prašom visus atsilankyti.
Komitetas, i

Phone Boulevard 2035
KvietkoH su reputacija

Urba Flower Shop 
Skintos kvietkos, Medeliai, Vestu
vėms bukietai, šermenų vainikai 

— specialumas.
3324 S. Auburn Avė., Chicago, III. 

Bridgeport

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

ISRENDAVOJIMUI

/REIKIA lietuvių vyrų ir mote
rų. Mokama alga * ir nuošimčiui 
(komišinas). Atsišaukite:
Slavic Union Alliance of America, 
1002—J^l North Clark S.t. Chicago

REIKIA JARBININKy

klaužiai važiuoja akis užsirišę 
turbut sarmatijasi
akis pažiūrėti, ar bijosi kad

žmonėms į I
Zo

Julius Mickevičius, Aušros 
knygyno vedėjas, porą dienų at
gal šokdamas į gatvekarį skau
džiai Užsigavo koją. P 
žeidimas nepavojingas ir tikisi I 
gieitai pasveikti.

§ §
Buvo rašyta, kad pp. 01szew-! 

skiai išvažiavo i Lietuvą. Ištik
iu i ų gi išvažiavo į Lietuvą tik 
p. A. Olsze\vskis, o p-ia Olszew- 
skienė pasiliko Chicagoje, ^as 
savo dukteris.

o po to važiuos automobiliu 
upie vis.j. -MicHijęjiiio ežerą. Pass- 

kui gi namo važiuoti į Floridą 
“žiemavoti”. — Vieš-kis

“Tiktai niekam nesakyk0

RENDON 4 kambariai iš 
fronto, ant 2 floro. Yra gasas, 
elektra ir šiltas vanduo.

Kreipkitės:
2422 W. 69 St.

VYRŲ
—Aš girdėjau visaip apie tai 

pasakojant, bet aš nenoriu tam 
tikėti. Biblija apie tai nieko ne
užsimena.

—Taip, Motiejau, yra tiesa, 
kad žemė sukasi aplink saulę. 
Ji sukasi ir pati aplink save, 
kaip, nelyginant, ratas, kuris 
rieda paskui kitą ratą, bet nie

kad jo nepaveja...'
—Kai tu priminei man ratus, 

tai aš atsiminiau Fordų lenkty
nes Naujienų piknike, kuris 
įvyks rytoj, Calumet darže.

—Ha-ha-ha...
—Ko tu juokies, Jonai?
—Aš kalbėjau tavo pakeltų 

klausimu, o tu kažin kur nu
dardėjai.

—Bet piknikai t yra svarbus 
dalykas. •

SLA 129 kuopos susirinkimas 
įvyks 9 d. rugpiučio, 2 vai. po 
pietų, Dvorak Purk svet., prie rur- 
lerton ir May gatvių. Yra svarbių 
reikalų, todėl nariai privalo susi
rinkti. —Valdyba

Birutės Kalno Draugija laikys 
mėnesinį susirinkimą Lietuvių Au- 
<li toi-ijoj. 3131 S. Hi.lstd St. MII t 
pirmų lubų, ruMpluflio S <l.» 7:30 
vai. vakaro, Malonėkite visi pribū
ti, nes turėsim daug svarstymo.

—J. Balčiūnas, pirm.

PASIRENDAVOJA vieta, ga
na tinkama dėl krautuvės, kaip 
tai kraučiškam bizniui arba 
barziliiskuly Itin i už ganu pri
einama repdą. Kreipkitės:

-2547 W. 69 St. '• p*

REIKALINGI agentai, nežu
dant savo darbo; gali uždirbti 
$50 ir daugiau į savaitę. Rašy
kit Naujienos, 1739 S. Halsted 
St., Box 593.

VYRAI, kurie nori 
ettj su nteieia. ir
ną, lai atsišaukia pas.

-C. L. MdManis, Room 
Merrick .Bldg

357 W. 63rd St.

gauti 
komi-

301

Dr-stė Lietuvos Vėliava Am. No. 
1 laikys savo mėnesinį susirinki
mą .sekmadienį, rugpiučio 9 d., 1 
vai. po pietų, Davi.s Sųuare Park 
svet., prie 45 ir S. Paulina gatvių. 
Malonėkite visi nariai atsilankyti, 
nes turime daug svarbių reikalų 
aptarti. —F. Motuzas, rašt.

Dr-stės Liet. Dukterų susirinki
mas bus nedėlioj, rugpiučio 9, f 
vai. po pietų, paprastoj svetainėj. 
Visos narės bukite susirinkime, nes 
yra daug reikalų. '

E.z Juozaitienė, sekr.
kuopos mitingas įvyks 
rugpiučio 8 d., lygiai 

vakaro, Liuosybės svet., 

ir todėl visi nariai pri- 
susirinkti, Norinčiuš 

kviečiame atvykti.
J. Lapaitis, rašt.

EXTRA!
bus su Jaunaja Birute

RENDON bekernė. Yra 
pečiai ir daug vietos.

1043 W. 13 St.
Tel. Lasvndalc 4621

QU
REIKALINGI pardavėjai. Gi

li uždirbti nuo $100 iki $150 f 
savaitę. Atsišaukite pas.

MILLER BROS. 
11241 S.7 Michigan Avė,, 

Roseland

Jau turbūt kiekvienas chica
gietis žino, kad Naujienų Pikni
kai kasmet būna įvairus ir pa
traukiantys kiekvieną lietuvį ir 
lietuvaitę.

Dabar, Naujienų Piknikui be
siartinant, visi apie tai kalba 
ir visi jau rengiasi.

Jaunuoliai irgi neatsilieka.
Gerai žinomas Jaunuolių bū

rys Chicagoje, prašo, kad mes 
tiktai niekam nesakytum, o jie 
išnetyčių išlys*, kaip Pilypai iš 

r.... nustebins visus 
susirinkusius i Naujienų Pikni
ką.

Mes niekam nieko nesakysim, 
kad jus dalyvausite Naujienų 
Piknike. Tiktai prašome čionai 
ir prašome,, kad jus perskaitę, 
irgi niekam nesakytume!. O jau 
Naujienų Piknike susitikę galė
sime vieni kitiems savo visus 
džiaugsmus išpasakoti.

— — Svečias.

Bet susi- i kanapių ir
jų blogus darbus. i

Kompanija prie savo dirbtu
vės sienų prilipino baltą popie- 
q. Bet streikieriai to neišsi-! 
gando ir pikietuoja dirbtuvę 
kaip pikietavę. laikraščiai yra 
pilni reikalavimų streiklaužių. 
Streiklaužių j ieškoma net ir 
Rock Island, bet niekur jų ne
gaunama, nes susipratęs darbi
ninkas neina ir neis skebauti.'
Eina skebauti tik nesusipratę ir| Rytoj bus linksmi diena vi- 
nemokantys amato, tad jie ir siems chicagiečiams — tai Nau- 
kompanijai jokios naudos nene-|jijną piknikas*. Jis suinteresa- 
ša. Kliaučiai gi niekad neis ton Vo visus ir bus daug svečių ne 
dirbtuvėn dirbti iki kompanija tik i Chicagos ir apielinkių, bet 
nenusileis ir nepadarys šutai’- j p iš tolimų vietų 
ties su Amalgamcitų rubsiuvių So. Omaha ir kitų, 
unija

Detroito,

Bučemiy ir groserniy dar 
bininkai organizuokitės

“Vienatini žmonės kurie 
tarnauja pasauliui, yra jau
ni žmonės ir žmonės kurie 
niekad nepasensta, tokie' 
žmonės, kurių visas sudėji-, 
nias yra stiprus visuomet ir i 
kurie nesustingsta, kurių
visa mašinerija veikia ge-!c;na 
rai”, — taip pasakė miręs 'sosį

Piknikas bus įvairus, nes vis
ko jame bus: ir šokių ir žais- 

’mių, ir dainų, ir visokiausių run 
gtinių, o ir dovanų laimėjusiems 
rungtynes bus daugybe. Bus ir 
Fordų lenktynės — pirmą kartą 
pas lietuvius.

Kiekvienam bus smagu į tokį 
pikniką atsilankius.

Automobiliai daro amerikie- 
klajonais — čigonais. At- 
vasara ir amerikietis tai- 
savo sparnus — automo- 
— ir lekia — klajoja po 
šalį. Visi didieji keliai pilni

Prezidentas Woodrow 
son. Tie žodžiai savyje tu-' 
p daug tiesos. Mes i 
tiktai dar dadėti, kad kiek-1 
viena i 
užlaikoma švariai, o žmo- visą šalį, tai bent į tuos mies- 
gaus skilvis reikalauja dar tus, kur turi pažystamų, drau- 
daugiau, negu* kita masine- gų.
ri ja. Trinerio Kartusis Vy»| Daug tokių lietuvių dabar 

prirengimas vieši Chicagoje, atvažiavusių iŠ 
Jis išvalo vi- kitų tolimų miestų. Daug chi- 

durius ir žarnas, užlaiko jas cagiečių važiuoja kitur 
švariai ir jus tuomet jaučia- New Yorką pasiekia.

.rai šiltose vasalas die- savo keliones atlieka 
Jos neturi nieko ly- biliais. f <

Kitas sumano stiklą
Jūsų aptiekorius arba gerti, susidaro būrelis

norime tokių turistų. -i
— ---- ---------- .------ i Lietuviai irgi ąeka amerikie*
mašinerija turi būt čius. Ir jie važiuoja, jei ne po

Ketvirtadienio Naujienose bu
vo klausiama: ar ilgai dar mie
gosime lietargo miegu? Klausi
mas kaip tik vietoje, ypač kuo
met mes matome musų samdy
tojus stipriai susiorganizavu
sius, kad galėjus kuo labiau 
prispausti savu darbininką. Jie 
nutarė, kad krautuvės turi būt 
atdaros nuo 5 vai. ryto iki 7 vai. 
vakaro, tai yra po 14 vai. die
noj turi būti dirbama; subato- 
mis valandos nepažymėtos ir 
yra dirbama iki 10 vai. vak. 
Bridgeporte kai kuriose krautu
vėse dirbama dar ilgiaus.

Draugai, pagalvokite .ar yra 
kur nors dirbamos tokios ilgos 
valandos ir kiek laiko darbinin
kas gali pašvęsti kokiam nors 
prakilniam tikslui,
delei, kiekvienas žmogus turi 
miegoti nemažiau 8 vai. dienoj. 
Valandą laiko darbininkui už
ims apsirengimui ir nusiprausi- 
mui ryte ir vakare. Kita valan
da nuėjimui ir parėjimui iš dar
bo. Iš esamųjų 24 valandų jau 
visos yra užimtos kasdieniniams 
priverstiniems darbininko rei
kalams. Dabar liekasi paklaus
ti kiek laiko bučerius arba gro- 
serio darbininkas turi liuoso ir 
kiek laiko jis gali pašvęsti sa
vęs apsišvietimui
pasilinksminimui? Dėka šitokių 
apystovų, nė vienas darbiniu- 

be pastovi ant kojų, bet rengia- j kas rimtai nepagalvojo kokiu 
■si eiti skersai 'gatvę. O auto-.budu šias vergo valandas butų 
'mobilių pilna, tik švilpia pro galimu sumažinti; • ir dėka šių 
šalį. Moteris pažiūrėjusi į gatvę pragariškų valandų, ne vienas

—Na, tai pasakyk, Jonai, kur 
nedėlioj važiuot: į Naujienų 
pikniką, ar į Vyčių?

—Tavo valia, Motiejau, pasi
rink tu pats. Aš važiuosiu į 
Naujienų pikniką, nes ten suva
žiuos visi mano draugai stu
dentai.

—Na, tai gerai, važiuosiu ir 
aš į Naujienų pikniką. Bet, ar 
niekas nekels ten 1-lavarucijų?

—Nesibijok, Motiejau. Nau- 
jieniečiai visus priims drau
giškai be skirtumo: ar tai ka
talikus, ar komunistas. O ka« 
dėl tavo žodžio “1-lavarucijų”, 
tai kaip tu tatai supranti, Argi 
revoliucijos tinku kelti pikni
kuose? Socialistai revoliucijų 
neskelbia, bet mokina žmones 
draugiškumo.

—Gerai, Jonai, važiuosim 
kartu.

—Iki pasimatymo.
— Prof. Padauža.

LSS 81 
šeštadieny, 
nuo 8val. 
1822 Wabansia avė. Yra daug svar
bių reikalų 
valo laiku 
prisirašyti

Uktveris
ketverge, pėtnyčioj ir subatoj, Mark 
White Sųuare, Library svetainėj, 7:30 
v. v. Nedėlioj turėsime dalyvauti 
nepaprastai dideliame pokily. Pribu
kite visi-sos j šias repeticijas.

* Komisija.

Draugystė Palaimintos Lietuvos 
laikys mėnesinį susirinkimų sek
madieny, rugpiučio 9d., Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje, 3131—33 S. 
Ilalsted gt. Pradžia 1 vai. po pie
tų. Meldžiame narius skaitlingai 
ne tik patys atsilankyti, bet ir 
naujų narių atsivesti, nes dar įs
tojimas už vienų dolerį.

• Ig. Žilinskas, rašt.

ASMENĮ) JIESKOJIMAI

Sveikatos

tęs P
nose
gaus kaipo vasarinis toni-( 
kas

— net ir
Ir visas 
automo-

alaus iŠ- 
ir trau- 

gyduolių"' pardavinėtojas kia sau Kanadon, kaip kad sč- 
juins pasimaus, o jeigu ne, mau eidavo “ant kdmpo”.
tai rašykite pas Josephi § §
Triner Company, Chicago, I Mačiau tokį vaizdą: prie 18 
III. — Mes taipgi turime ir Halsted gatvių.Mes taipgi turime ir Halsted gatvių.

pas save, jos užmu-^ Girta moteris. Lietuvė. Vos, 
i muses ii uodus iš sykio!

arba šiaip

Sarsinkitės Naujienose šalį. Moteris pažiūrėjusi į gatvę

Pranešimai
TAUPYK IR TURĖK

Kas sąvaitę, kas dvi, 
ar kas lYičnuo, atskirk dalelę 
iš savo pėdės ir pasidėk į 
Naujienų Spulką. čia jūsų 
pinigai dauginsis kis mė
nuo ir kas metai, uždirbdami 
nuo 4 iki 10 nuošimčių, 
čia jums pilniausias saugumas 
ir visiška garantija, nes 
dar nesame girdiįįę, kad apniko] 
butų žuvę žmonių pinigai. 
Iš čia jus galite nesiimti bile 
kada ir bile kokiam reikalui, 
kaip ir iš savo kišenes. 
Naujienų Spulka yra po valdžios 
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 kasdiena 
nuo 10 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldienials nuo 10 ryto iki 
2 po pietų. Naujienų raštinėje.

SLA 176 kuopa laikys mėnesinį 
susirinkimą 7d. rugpiučio, 7:30 v. 
vakaro, Jokantų name. Prikhui- 
santi prie minėtos kuopos malo
nėkite užsimokėti mėnesines mo
kestis. Bus daug aptarimų kųųiios' 
reikalais. —J. Povilaitis, rašt.

Roieland, — Rugpiučio lt d., 8 
vai. vakaro, Aušros kambariuose, 
10900 S. Michigan avė. įvyks Drau
gijų Sąryšio delegatų susirinkimas. 
Jame bus svarstoma nepaprasti 
Sąryšio reikalai. Todėl visi dele
gatai atsilankykite paskirtu laiku.

J. Tamašauskas, sekr.

PASIRENDAVOJA fialas' iš 5 
kambarių. Naujos mados įtaisymai. 
Yra elektra, maudynė, stiklo pur
ėtai. Gera vieta dėl mažos šeimy
nos; arti gatvekarių. Rendos $30 
mėnesiui.

6915 S. Robey St.

ANT RENDOS Storai, ofisai 
Auditorijos Name, 3133 So. 
Halsted ^St.
Atsišaukite: J. P.,Evald, Sekr.

840 W. 33 St., Yards 2790

RENIMIN lunch ruimis su 
furničiais ir su 16 kambarių 
boarding liousc. Priežastis — 
turiu du bizniu. Atsišaukite 

2113 S. Halsted St.

REIKALINGA 3 salesmanų. 
Nesvarbu ar turi patyrimo ar 
ne. Jei tik turi biskutį “PEP” 
tai sulig musų pienų gautu
mei nemažiau • $75.00 į savai
tę. Nemokančius išmokinsime.

. AtsitMtikit tuo jaus.
Dargis & Savickas

Loans & Real Estate 
726 West 18th St. 
Phone Canal 1603

PARENDAVOJIMUI 4 kambarių 
pagyvenimas. Yra gasas, elektra,! 
maudynės. Savininkas ant 1-mo 
floro iš fronto; matyti galima nuo 
5 vai. iki 9 vai. vakaro.

3832 bowe Avė.

PASIRENDAVOJA didelis Storas 
ant Archer gatves, tinka visokiam 
bizniui, garu apšildomas. Taipgi 5 
kambarių flatas ant antro aukšto ga
ru šildomas, tinka ofisui dėl daktaro 
ar advokato.

3827 Archer Avė.

REIKALINGAS barbens va
karais išskiriant subatoms ix) 
pietų. Atlyginimas geras.

Anton Zelon

REIKIA vyrų tuojau, nuolat 
darbas, gera mokestis.

Room 209
58 W. ,Washington St.

IEŠKAU Onos Navakauskienes, 
girdėjau gyvenanti ant Wentworth 
avė. pas Aleksą Arnioną. Norėčiau 
gauti jos adresą; turiu svarbų rei
kalą. Prašau jos pačios arba kas 
žino pranešti. Busiu dėkingas.

" E. N. S.
6319 S. Lafiin St., Chicago

ANT RENDOS bekernė, gera 
vieta lietuvių ir lenkų apgyventa. 
Renda pigi. Atsišaukit tuojaus 
4530 So. Honore St. Savininkas gy
vena 4502 S. Honore St.

Tel. Lafayette 5287

ti
REIKIA patyrusių vyrų dirb
ant farmos.

Atsišaukite.
2029 Grensba\v St.

RAKANDAI
APSIVEDIMAI SIŪLYMAI KAMBARIŲ

I’AJIEŠKAU merginos ar našles 
nuo 30 iki 40 metų apsivedimui . Aš 
gyvenu ant ukes ,esu našlys, turiu 4 
vaikus; tinku tik ant korto šliubo. 
Atsiliepkite laišku. ,

5629 So. Wood St., Chicago, III. 
2nd fl.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
BAGDONAS BROS.

MOVING, EXPRESSING A COAL 
PIANO MOVING EXPERTS 

Long distance handling. 
Turime daug metų patyrimą.

8418,80. Halsteij St.
Phones: Yds 8408 — Blvd. 1980 im

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTIN® 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Ui- 

l&ikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

Mes parduodame olselio kainomis' 
Visiems. Dasižinokite pas mus 
apie jūsų plumbingą ir namų ap
šildymo. retikmenis.

PEOfrLES PLUMBING & 
H WlNG SUPPLY CO.

490 MII watikę A v, Haymarket 1018 
461 N. Halsted St. Haymarket 4221^

kambarys,RENDON
arba vedusioms. Kambarys 
sais 
nuo

paranktiniais. Galima 
6 iki 7 vai. vakaro, 

S. Cabanauskas, 
3001 W. 41 St. 

Tel. Lafayette 0477

pavieniams
3 SU vi- 

niatyti

LIETUVISKAS KOTELIS naujai 
įtaisytas, su elektros šviesoms, ge
riausia vieta dėl darbininkų apsi
gyventi, vyrams arba moterims; su 
valgiu arba be valgio, $3 ir $4,
$8 į savaitę su valgiu, 

PETER GADETKO 
1606 So. Ilalsted St.

PASIRENDAVOJA gana tin
kamas ruimas vienam 
nui dėl gyvenimo; yra 
šviesus, komunikacija 
Pasirendavoja be valgio, 

739 W. 33rd St.

vaiki- 
gana 
gera.
2 fl.

RENDAI kambariai dėl vai
kinų.

Kreipkitės:
2113 S. Halsted St.

JIESKO PARTNERIŲ

PARDAVIMUI rakandui, aržuolinis 
valgomo kambario setas, riešutinis 
miegamo kambario setas, stikliniu 
viršų rašomas stalas, munogany su
pama kėdė, elektrinis šlavikas, pas
tatoma lempa, fonografas.

Atsišaukite 
3125 Wallace St.

PARSIDUODA namų rakandai- 
fornyčiai, 4 ruimams. Taipgi sy
kiu geri ruimai gyvenimui su ly
sti ir renda tiktai $25 mėnesiui. 
Rakandus parduosiu labai pigiai, 
nes greitu laiku apleidžiu Chicagą 

K. Lester M
3347 S. Wallace St. (apart 3)

PARSIDUODA rakandai, 3 ko- 
modė.*, Žlovos, viktrolas, 2 siuva
mos mašinos, Singer \vhite, karuo
tas, rašoma deska. Visi geri kaip 
nauji. Kam reikia — parduosiu 
visus kartu ar 

822 W. 37

reikia — ] 
)O vieną. 
Place, 2 lubos
—J!.'----------- J

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI Hub Cab. Iš

važiuoju į Eurbpą. Kaina $350. 
Parduosiu greit. Kas pirmesnis, 
tas laimės.

4137 S. California Avc.

PAJIEŠKAŲ PARTNERIO esu ne-1 . PARSIDUODA 
vedęs, neguliu vienas apsidirbti, bu- bilius; uždaryl 
cerio ir groserio biznyje, kas ne mo-' mašina atrųdo 
kės tai pamokinsiu.

Atsišaukite
10236 So. Michigan Avė.

ja; arba mainysiu 
griuvusis masina.

9<)(l W.

Hudson automo- 
, <> pasažierių;
bėga kaip nau- 
į prastą ir su-

31 St,
6
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PARDAVIMUI
PARDAVIMUI grosernė, de-J 

likatesen, iee cream, nesvaigi- 
namų gėrimų, cigarų, ir sal
dainių, rendos $30 į menesį, 
ilgas lysas, pigiai.

6009 S. May St.

GRIJIKLIS PIANAS
Moderniški keisai, 88 notų, 

gerame padėjime, su benčiumj 
kabinet ir 75 rokliai, kaina 

, $110
Pardavimo priežastis — ap
leidžiu miestą. Galima gauti 
išmokėjimais per banką.

3323 Lincoln Avemie 
lst Floor

Mr. Jankowski

$750 
pianai 
ėiuni; 
leidžiu

PARDAVIMUI
Ar nori uždirbti $10,000

GREITU LAIKU
nori būt biznierium? Ar 
pirkti pastovų biznį pi- 
Ar nori būt savininku 

yra vertas virš

nori 
giai?
biznio, kuris
$60,000?

REIKALINGA $4,000 pini-
1 gaiš ir geros galvos. Kreipkitės 
A. J. Bachunas, 3428 South 
Halsted St., Chicago, III.

Tel. Yards 6616.

PARSIDUODA mažas groseris ir 
mėsos sankrova. Geroje biznio vieto
je, Taipgi pardavimui 7 ruimų na
mas — galite pirkti sykiu namą ir 
biznį arba vieną biznį.

7416 So. Peoria St.
KIMBALL grojikliai Tel. Vincennes 0775

su 79 rolėmis ir ben- 
pardubsiu už $150. Ap-t 
miestą, v 

Mr. Dubro.
\V. Madison St

PARSIDUODA pirmos kle
sos čeverykų taisymo šapa, su 
geriausiais įtaisymais. Parda
vimo priežastis — nori išva
žiuoti į kitą miestą. Atsišaukit

1 III S. 49th Avė., Cicero, III.

1 SOUTH SIDE '
Į PARSIDUODA augštos 
rųšies soft drink parloris 

lst f L su laisniu. Parduosiu ant iš- 
------- mokesčio.

Stewart 7319

PARSIDUODA pirmos klesos auto
mobilių šapa, automobilių supply ir 
battery rtorage. Biznis išdirbtas 
per 9 metus. Vertės $8000. Par
duosiu už pirma gerą pasiūlymą. At 
sišaukite greitai.

1843 So. Halsted St. 
Tel. Roosevelt 8577

PARSIDUODA grosernė ge
roje biznio vietoje, prieš 3 
dirbtuves ir per 2 bloku nėra 
grosernės. Pardavimo priežas
tis — nėra garaižo. Randasi 
tarp Morgan ir Aberdeen.

10-14 VV. 48 St., Chicago

bučernė irPARSIDUODA
grosernė Lietuvių apgyventoj
apielinkėj. Biznis
Parduodu* nes negaliu apsidirb
ti, turiu du bizniu.

2958 Lowe Avė.

PARDAVIMUI Storas* cigarų 
clgalretų, tnotions, sp 
žurnalų ir ice creamo.

Kreipkitės:
222 W. 31 St.

rldaFniij,

yra cash.

PARDAVIMUI kendžių Sto
ras. Parduosiu pigiai iš prie
žasties ligos.

3316 S. Union Avc.
Phone Boulevard 3751

GROSERNf 
parduosiu pigiai iŠ 
ligos, kaina $850, 
su kambariais.

2862 W. 38

ir delikatesen, 
priežasties 

renda $45,

st.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA reslautantas lie

tuvių, lenkų apgyvento) apielinkėj. 
Biznis eina gerai. Turiu greitu lai
ku parduoti iš priežasties ligos.

Kreipkitės;
3711 S. Kedzie Avė.

PARSIDUODA grosernė ir švie
žios mėsos įstaiga. Lietuviais ir 
lenkais apgyventa vieta. Pardavi
mo priežastį paVirsit atit vietos.

Kreipkitės:
4511, S. Ilermitage Avė.

PARDUOSIU arba mainysiu bu- 
černę ir grosernę, 
biznis cash ir gerai 
ri gero biznio — atsišaukit grei
tai. gausit pigiai. Galit matyti 
batoj ar nedalioj. 

11356 Wenl*worth Avc.
Tel. Pullman 2270

geroj vietoj, 
eina. Kas no-

Stl-

PARDAVIMUI pigiai groser
nė ir Molt Hops krautuve. Ar
ba mainysiu ant automobilio. 
Pagyvenimui yra 5 ruimai.

3233 So. Halsted St.

PARDAVIMUI nebrangiai 
saldainių ir nesvaiginamų gė
rimų parloras.

Kreipkitės:
2959 S. Halsted St.

NAMAI-ZEME
PARSIDUODA muro 2 flatų po G 

kambarius, karštu vandeniu šildomas. 
Naujos mados budavojimas, su visais 
įrenginiais. Muro garadžius dviem 
karams, tik 6 mėnesiai kaip pabuda- 
votas.

7013 Washtenaw Avė.

PARDAVIMUI medinis namas 7 
kambarių ir 4 lotai, elektrd, gazas, 
garadžius dėl vieno karo, gražioj vie
toj . Parduosiu arba mainysiu. Ran
dasi St. Charles, III.

4436 So. Washtenaw Avė.
Phone Lafayette 9410

NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME. NAMA1-ŽEME NAMAI-ŽEME
PASINAUDOK PROGA! I PARDAVIMUI 2-jų aukštų

TURI BŪTI PARDUOTI i
BĖGYJE ŠIOS SAVAITES

Ar matei, ar girdėjai? 
i Aš tikiu, kad ne! Kiekvie
nas žino, kad prie Vienuoly
no nėra kito panašaus bar-, 
geno. Gražus mūrinis na
mas, vėliausios mados, sun- 
parloriai, uždaryti po stiklu 
užpakaliniai porčiai, platus 
lotas, šviesus, 5 ir 5 kam
bariai. Aržuolu baigti. Ap- 
šildimas atskiras, nei jani- 
toriaus nei anglių nereikia. 
Rendos $110.00 į mėnesį. 
Vertas $13500.00, iš priežas
ties savininko ligos, turi bū
ti parduota greitai už 
$12500.00. ^mokėjimas pa
gal sutarties. Priimsiu mor
gičius kaipo cash.

Buk pirmas pamatyti, 
nes šis namas ilgai nelauks.

Įmokėk tik $3500
Nupirksi kapinį muro na

mų ant 2 lotų, 3 krautuves 
(stores) 1 flatas ir ale 
(hall).* Pirmas Mortg. iš į 
bankos $10,000 dar 4 metai. I 
Kaina tik $16,500. Randasi 
Brighton Parke, ant bizni a- tai' 
vos gatves. ' (

Pamatykit šiuos bargenus 
tuojau. Kreipkitės pas (

S. L. FABIONAS 00.'

, .. j' gyvo*
nimo namas su bučerne ir groser- 
ne, 5. kambariai žemai ir 8 viršui. 
Rendos mėnesiui $120, i'ornisu apšil
domas, bei; mantas cimentuotas, elek* 
tros šviesu, 2-jų karų garadžius. 
Pusė bloko nuo mokyklos ir 2 blokai 
nuo Garfield Boulvardo,. Parduosiu' 
pigiai — urnai noriu išvažiuoti 
tuvon. įmokėti tik $4000.00, 
lengvoms sąlygoms.

5306 S. Union Avė.
Telefonaą Yards 1321

AR JUS GALIT SUDĖTI ŠITĄ

Lie- 
kili

Specialis Bargenas

t

PARDAVIMUI 5 kambarių 
jas namas ir lotas šaly, 
tas daržovėmis, 
lė barnu, kaina 
greit, nes važiuoju j Lietuvą, 
kai iki karų linijos. T' 
i

nau-
Lotas apse- 

Yra 40 vištų, dide- 
$3,390. Varduosiu 

4 blo- 
Karais j miestą 

laiko.
10713 S. Albany Avė.
Mt. Greenwood, 111.

PARDAVIMUI mūrinis namas, 
5y5 ruimų su gana mažu įneši
mu ir pigia kaina. Gyvenimo sąly
gos verčia parduoti. Parduosiu už 
$6,300 ir įnešti tiktai $1,800. 
kitės pas savininką.

S. Bružinskas 
3729 S. Morgan St.

Kreip

IŠMAINYSIU 3 Minkštų muro., na
rną, 4 fintai ir Storas, po 
ruimus; maudynės, 
neša 8170 j mėnesį, 
lotu Chicagoj arba Gary, Ind. su 
mažu priinokbjimo.

4ir 5 
elektra, rendos 

Mainysiu ant

. Kreipkitės
2015 S. Bobey St.

PARDAVIMUI pirmos kle
sos” hardware krautuvė, 
sę kainos. Labai geroj 
Turi būt parduota į 2 

2701 \V. 47 St.

PABDAVIMUI čeverykų taisymo 
šapa; visos mašinos gerame sto
vyje, renda $20; užtektinai darbo 
1_ žmogui. Turi būt parduota 
15 d. šio mėnesio. Parduosiu 
teisingą pasiūlymą.

722 W. 35 St.
. Tel. Boulevard 7180

PARDAVIMUI naujas muro 5 rui
mų bungalow arti Crano Co., garu 
šildoma ir visi įrengimai kas prie 
namo reikalingi, kaina $8100, įmo
kėti $2000, likusius $50 į mėnesį Už
baigtas July 1, arba mainysiu į lotą.

Savininkas
6338 So. Mozart St.

Arti

Už j)U-

dienas.

PABDAVIMUI bučernė ir gro
sernė, viena iš dviejų; parduosiu 
arba parendavosiu fikčerius 
giai.

K. Dankiewicz
1125 S. Wells St.

Tel. Yards 3906

|)i-

iki 
už

PARSIDUODA 
bučernė, geras, 
dirbtas biznis; 
Pardavimo priežastis «—
liu prižiūrėti to biznio.

562 W. 18th St.

grosernė ir
senas 

žema

PARDAVIMUI delikatesen ir gro
sernė, bekernes tavorai, nesvaiginami 
gėrimai, saldainiai ir t .t. Sena 
įstaiga, geriausioje vietoje, smarkia
me biznio bloke, š'de bučemes, prie’- 
’ais teatro ,netoli transferinio kampo, 
Nirth Side, rendos $75, garu šildoma, 
I kambariai ir vana, turi būt parduo
ta dėl svarbios priežasties. Yra daug 
stako, puikus f ikreliai, už $2200 nu- 

te viską. Dalinais išmokėji- 
jei reikia . Verta daug dau- 
Atsišaukite taipgi subatoje.

2154 Lincoln Avė., 
netoli Webster Avė.

PARDAVIMUI 4 kambarių medi
nė cottage, cemento pamalu, elekt
ra, gasas, furnas šildoma; kieto 
medžio grindys, 1 karo garažas, j 
Kaina $4,500. Savininkas greit par
duos.

5730 S. Hoyne Avė.

PARSIDUODA 3 pagyvenimų po 
5 kambarius medinis, namas, visi 
skutinės mados įtaisymai.

Atsišaukite:
3829 So. Rockvvell Str. 

Tel. Republic 8599

pa-

mals, 
giau.

ir iš 
kaina 
nega

PABSIDUODA pirmos klesos bar- 
bernė su dviejų pagyvenimų namu, 
dviejų karų garažas. Yra elektra 
maudynės; biznis išdirbtas senai, 
lik $9,000, cash $2500. ‘ 

6836 So. Ručine Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė, didžiau«is bargenas Chicagoj, tu
ri būt parduota be jokio išsisukinę:i- 
mo, nedėlioj, rugpiučio 9. Pilnai pri
rengta naujos mados grosernė ir b>.- 
černė, maišytų darbininkų klases 
įpielinkėj, South Side. augštos rų- 

šies fikčeriai, daug stako. vertas virš 
^4000, už $1800 vitką, taipgi dalin us 
išmokėjimais jei norėsite. Galima ir 
perkraustyti ,nei ’riekėtų. Tiktai to
kie žmonės lai atsišaukia kurie nori 
greitai veikti. Nedėlioj nuo 10 iki 5 
|k> pietų.

3434 Cottage Grove Avė.

BARGENAS Brighton Parke, me
dinis namas, du po 
riai, garažas dėl 2 
naujausios mados, 
ro ir karų linijos, 
bai pigiai, 4221 S.......... ....... -
Savininkas ant trečių lubų; būna 
vakarais namie. i

4 ir 3 kaniba- 
karų; viskas 
Netoli bnlva- 
ParduoSiu ta- 
Artesian Avė.

PARDUOSIU arba mainysiu na
rna ant bučernės ir grosernės arba 
ant gero automobilio greitu laiku. 
Namas randasi South Sidėj.

Atsišaukite:
2033 Canalport Avė.

TIKKAS BARGENAS

BARGENAS, Bargenas! Pardavi
mui krautuvė saldainių, notion, ice 
cream, cigarų ir visokios sodos. 
Aš išvažiuoju j farmą.

5613 S. Bacine Avė.
Tel. Wentmorth 1082

PABSIDUODA bučernė ir gro- 
sernė geroje vietoje; biznis geras, 
visokių tautų apgyventa vieta. 
Parduosiu greit, nes apleidžiu 
miestą.

2119 S. Halsted St.

EXTRA MOTERIMS!
Pigiausios kainos geriausia tavoras 
Parsiduoda vilnonios gijos dėl vi- 

kaina už 4 uncijas 
ir 40 centų. . Vil

nonios skiautės vaikams dėl kelnaičių, 
mergaitėms dėl dresiukių. Marško- 
nios gijos dėl mezginių ir siuvinių — 
kaina už 1000 jardų 10c., 15, 20 ir 
45. Baltoji drobė dėl užvalkalų ir 
paklodžių irgi labai pigiai. Atdara 
dienomis ir vakarais ,taipgi nedSldic 
niais po piet.

PRANAS SELEMONAVIČIUS, 
504 W. 33rd St.

šokių nėrinių — 
matkos 35c., 38c.

Naujas 6 didelių kambarių bun- 
gnl(hw. karštu vandeniu šildomas 
ir kiti visi įrengimai. Parduosiu 
už tiek, kiek man kainavo pasta
tymas, nes išvažiuoju 
Bungalow randasi 6747 S. Maple- 
AMood* Avc. Savininkas 6223 So.1 
Franciseo avė.

Tel. Republic 1109

į Lietuvą

PARSIDUODA 2 augštii namas 
su aukštu beizmentu ir viskuo. Yra 
gesas, elektra ir maudynės. Noriu 
greit parduoti iš priežasties ligos. 
Atsišaukite po 3 vai. ]>o pietų.

2311 W. 47th PI., 1 aukštas

PARDAVIMUI grosernė, taipgi 
minkštų gėrimų, ice ęreamo ir rū
kytos mėsos sankrova. Parduosiu 
gana pigiai. Vieta biznio ir biznis 
gana gera*. Taipgi randasi 4 rui
mui gyvenimui. Benda nebrangi.

708 W. 30th St. .

PARDAVIMUI grosernė, delikate- 
sen .cigarų, geriausioje vietoje, prie 
Halsted St., turi būt parduota šią sa
vaitę už $800. Savininkas išvažiuoja 
iš miesto.

5733 So^ Halsted St., 
Tel. Englevvood 6684

PABDAVIMUI grosernė irz rūky
tos mėsos sankrova. Daugiausia 
lietuvių apgyventoj kolonijoj, biz
nis geras ir yra nešantis pelną. 
Sykiu parsiduoda ir namas. Gali
ma pirkti sykiu namą ir biznį ar-1 
ba atskirai.

3150 S. Emcrald Avė.

PARDAVIMUI dentisto ąfisasį iš
dirbta praktika tarpe lietuvių ir len- 

Gera proga lietuviui dantistui. 
Lengvomis K

2 FLATŲ mūrinis najnas, ge
riausioj vietoj Bridgeporte; po 
G—6 šviesius kambarius, karštų 
vandeniu šildomas, i ąžuolo medis, 
sun parlor it* ugniaviete1 su < kny
gų šėpa. Namas tik 2 metų senu
mo. Savininkas ant- pirmų, lubų.

3332 S. Union Avė. . 
_________ ____ k._______ __

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė maišytų tautų apgyventoj vietoj.

i Lie-Priežastis pardavimo važiuoju j 
tuvą.

Atsišaukite į 
Naujienų Skyrių, 

3210 So. Halsted St.
Bo 241

PARSIDUODA lunch ruimis, biz
nis išdirbtas — eina gerai. Turiu 
parduoti iš priežasties ligos. Kas 
nori gera, nesunkų biznį, nešantį ne
blogą pelną. |

Teatsišaukia
1715 So. Canal St.

Roosevelt 2818.

kų. - , - , j Randasi geroje vietoje, 
sąlygomis.

Naujienos, 
1739 So. Halsted 

Box 594
St.,

PARDAVIMUI mūrinis namas, 5 
kambarių. 1 kaąibaryfe ant viškų,1 
furnace šildomas, 2 lotai, 2 karų 
garažas, Artesian avė., netoli 69 
St., $7000., Pigiau už cash.

Savininkas 
G839 S. Campbell Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir dcli- 
katescn įlydė Park apielinkėj. ge
ras biznis, 5 m. tą vietą laikau, 
tairi būt parduota šį mėnesį dėl 
sunkinti ligos. Renda pigi ir 7 
kambariai.

U13 E. 58 St.
Te J. Fairfax 2619

I PARSIDUODA saldainių, ’ mo
kyklos reikmenų ir groserio kęauT 
tiivė. Randasi prie pat mokyklos, 
lysas 4 m., 4 kambariai, pigi ran
da, parduosiu už pirmą teisingą 
pasiūlymą tam, kas pirks šį mė
nesį. Parsiduoda ir visi rakandai 
arba dalimis. 4636 S. Ilermitage av 

Tel. Yards 6151

BUNGALOW prie vienuolyno. Ta 
bungalow turi G kambarius, arti 
prie aatvekarių; galima nupirkti 
su $3.000. pigiau negu kitur 
su $1.500 įnešimo.

Kreipkitės*
D. PRATAPAS, 

6816 S. Rockwell St.
Tel. Prospect 10139

ir tik

NAUJAS, 5 kambarių marinis 
)ungalow, miegojimai narčiai, šię- 
noje prosinimo lenta ir ice box, 
viskas naujos mados, $3000 cash, 
eitus išmokėjimais. Savininkas.

C. C. Torrence, 
7019 Tahnan Avė.

Turi būt parduota tuojau.
Proga nupirkti namą su mažu {mo

kėjimu, $50(1 cash, kitus lengvais iš
mokėjimais, nupliksite 1 augšto di
delę medinę cottage, 8 kambarių, 
3238 So. 49 Avė., Cicero, III. Kaina 
tiktai, $3450. Galima perdirbti į 2 
flatus su mažais iškaščiais.

Taipgi $1900 cash, o kitus išmokė
jimais', nupliksite, 3236 So. 49 Avo., 
Cicero, III. 2 flatų namas iš fronto ir 
cottage i £ užpakalio, kaina tiktai, 
£4200, lengvais išmokėjimais.

Lotai ant Kostner ir Kenneth 
Avės., netoli Archer Avė. Kožnas lo
tas 36x125, kaina tiktai, $358. Tie 
lotai turi būt parduoti prieš septem- 

• ber' 1 dieną. Išmokėjimais, 
$25 jmokėti, o kitus po $5 į 
Nepraleiskite tos progos.

Už $500 cash, nupliksite 
namą prie 3808 Wallace St., netoli 
38 St., kaina tiktai, $2700.

Musų ofisas atdaras nedėlioj 
ryto iki 11 dieną.
Atsišaukite

8

tiktai 
mėnesį.

mūrinį

nuo

Frank J. Petru, 
1443 Wcst I8th Street, 

Chicago, Illinois.
Telephone: Gana! 0806

’WESTWOOD, 69 iki 70 St., prie 
Maplevvood Avė.. 60v 125, du In
ai; kaina $2550. Klauskite Mr. 

Carney.
VViIliam T. Flaming & Co. ♦ 

6322 S. Western Avė.
Tel. Republic 2800

TURIU parduoti namą, randasi 
Justicc Park; kaina $2000, 5 kam
barių, 1 akras žemės, yra elektra. 
1 blokas nuo karų linijos. Atsi
šaukit arba rašvkit T. Knrvnsek, 

2551 S. Tmmbull Avė.
Tel. Crawford 0738/

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda kampinis biz

nio namas su barberne ir 
kendžių storu BrightOn Par
ke. Kreipkitės:

3456 So. Mozart St.

(hicnųo.lll.
809 W. 35th St.

Halsted Baltas namas PARSIDUODA namas 
groserne arba parduosiu 
ną biznį*. Parduosiu labai 
giai. Priežasti svarbi.

2245 W. 22 St. 
Tel. Roosevelt 8606

-----------------------------------L---------------------------

PABSIDUODA ‘arba .išsimaino 
ūkis ant Chicagųs prapertės, labai 
prieinama kaina, 
akerių dirbamos, 
žaus baltmiškio. 
chigano valstijoj 
ro kranto. Gražus Inidinkai ir gy
vuliai. Yra štorelis, kur daro ge
rą biznį. Kreipkitės vakarais arba 
nedėlioj iki 11 valandos pas 

Jos. KosziS 
518 32nd SI.

šli 
vie- 
pi-

NEGIRDĖTAS 
BARGENAS

160 
60 

Ūkė 
ant

akerių, 100 
akerių ’ 
randasi 

gražaus

gra-
Mi- 

eže-

PABDAVIMUI formos apie Bart 
Mich. Kam įgriso bedarbė 
kus 
per 
rėsi 
ras 
turi 
rų žemės, muro 
(Ietis, su javais, 
Bais; arti miestas, $9,0(10. 4(1 akrų 
žemė gera, triobos po šiai madai, 
sodas 25 akrai, jaunas, yra sta
ko. čih tikrai1 yra bargenas — 
$5.500, 80 akiM/ geros triobos, že
mė gera, lavai, gyvuliai, geri pa
dargai arti miesto 88000, 40 akrų 
su moliu, žemė; triobos, upelis bė
ga per ukj, $2,400.

80 akrų muro šluba, kiti budin- 
kai geri 
ras — 
nnf išnirk ėjimo. Plačiau parašysiu

ar sun- 
miestų gyvenimas, pirkit ūkę 
tos apielinkės ūkininką, o tu- 
naudą. Aš surinkau kelias ge- 
ukes dei pardavimo, kurios 
būti greit parduotos. 110 ak- 

s3uba, spdas <li- 
padargais, į gy vu-

LIETUVIŠKI PIEKORIAI
Yra gera proga nupirkti pie- 

karnę su namu, 22 metų išlai
kė savininkas, padarė milži- 

išvažiuoja į 
ir piekarnė

kė savininkas, 
niškus turtus; 
Floridą. Namas 
randasi ant South Sidės, mūri
nio, trijų aukštų, su štymu ap
šildomas; yra elektra, 
garažas dėl dviejų 
Galite nupirkti su mažu 
kėjimu. Nepraleiskite šios 
sinės progos. Atsišaukite 

Edw. W. Baks Co. 
3146 S. Halsted St. 

Tel. Boulevard 6775

Naujas 2 lubų augšto mu
ro namas, 2 pagyvenimai po 
4 kambarius, augštas, ce
mentinis skiepas, viškai 
taipgi augšti ir kiti visi geri 
patogumai. Kaina tiktai 
$11,500, įmokėti $2,500. Li
kusių paskolų savininkas 
aprūpins be jokių nuošim
čių. Naipas randasi 3529 S. 
Lowe Avę.

M. J. KIRAS, 
3335 So. Halsted St.

vanos, 
mašinų.

įmo-
auk-

PARDAVIMUI 9 flatų, namas, ga
ru šildomas, naujos mados vanos, 
vendų atneša j metus $6300. Nau
jas namas, ką tiktai užbaigtas; mai
nysiu j lotus arba į mažą namą. 
2610 W. 65 St. ir Rockvvell St. Tel. 
Republic 8289.

Aukščiau pažymėtos raides, 
kuomet gerai sudėtos, sudaro 
vardą žymaus miesto Lietuvo
je. Kiekvienas atsiuntęs teisin
gą sudėjimą gaus puikų lotą, 
mieros 25X125 pėdų dykai ir 
išvalytas nuo visokių krūmų, 
vasarinėj resortų sekcijoj Wis- 
consin valstijoj.

Standard Land Association 
105 W. Monroe St. Suite 1305 

Chicago, Illinois.

PARDAVIMUI 
gražus bungalow, 
apšildomas. Su visais naujos gady
nės įtaisais ir randasi labai gražiojo 
vietoje — arti karų ir busų 
Lietuviškoje kolonijoje. Yri 
karų garadžius. Jmokėti reikia 
tai $3000.00 — o kitus išmokėsi! 
kaip ir renda. Nepraleiskite 
gos — naudokitės kolei laikas.

Kreipkitės pas savininką 
6550 So. Artesian Avė.

muro 6 kambarių 
karštu vandeniu

luinos. 
2-jų 
tik- 
taip 
pro-

Pardnvimui lotas 45x125, 
gana gražioje vietoje tarp 66 
St, ir Campbell; kas myli 
tų lotą ir gana himniškoje 
toje ir tiktai vicįns yra, 
kreipkitės pas savininko 

6550 S. Artesian Avė.

pla- 
vie- 
tai

PARDAVIMUI 2 flatų mari
nis namas, 
moderniškas, 
šildomas, 30 
lo trimingai, 
$15,100.

5—6 kambarių, 
karštu vandeniu 

pėdų lotas, ąžuo- 
tile vana, kaina

Savininkas,
6032 S. Artesian Avė.

NOKIU mainyti lotų, kuris 
randasi Brighton Parke, geroj 
vietoj, 4-tas lotas nuo Archer. 
Mainysiu į automobilių.

4129 S. Sakramento Avė.

PARDAVIMUI naujos ma
dos 6 kambarių bungalow, 
už $9,700.

Atsišaukite:
6435 So. Rockwell St.

PARSIDUODA 2 flatų po 
6 kambarius medinis namas 
su visais naujos mados įtai
symais. Tik $6,500.

3935 So. Campbell Avė. 
lst floor front

! y ...... . ........................

MORTGECIAI-PASKOLOS

MEDINIS namas, dviejų aukš- 
. žemė vidutinė, sodas ge- tų, trys flatai, štoras; yra elek- 

tra ir vanos. Du po penkis piąčmu parašysiu * r
, kambarius ir 1 po 4 kamba
rius. Garažas dėl dviejų maši
nų. Kampinis namas, randasi 
ant 52 gatvės. Savininkas par
duos pigiai su mažu įmokėji- 
mu, arba mainys ant lotų, bu- 

grosernės ar mašinos. 
Atsišaukit kuogreičiausiai 

Edw. W. Baks Co.
3146 S. Halsted St. 

Tel. Boulevard 6775

BARGENAS BRIGHTON PARKE
Parsiduoda dviejų augštų namas po 

4 kambarius, gazas,. garadžius vie
nam karui . Lotas yra 30x125. Par
duosiu pigiai iš priežasties ligos.

Savininkas
4515 S. Talman Avė.

ANTRI MORG1ČIAI
Suteikiami ant 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius MorgiČiua 
ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Avė., 

Lafayette 6738.

J. Juška, 
B. 1\ Ikirt, Mich.

BARGENAS
4 flatų namas, 2 po 4, 2 po 

3 kambarius, elektra, gasas, 
tik už $6,300, cash $500, likti- žemės, 
sipe taip kaip rendą. Atsišau
kit pas ’'

K. Valaitį ’ 
3464 S. ‘ Morgan St. 
Tel. Yards 1571 

.................................. ...................—■ ■ ■ „ 

PARDAVIMUI prie. 71'40— 
7148 S. Mių)lewood Avė, nau
ji moderniški naųiai, 4—5 
kamlbarių, mūriniai bungalow 

i dabar yra baigiami. Kaip , tik 
tokie, kokių jus reikalaujate. 
Pamatykite jiios, zkaina $6750 
ir $7750,4 išmokėjimais. Atda
ri dėl apžiūrėjimo nedėlioj ir 
paprastoms dienomis. Savi
ninkas ant pareikalavimo.

7140 S. Maplewood Avė.

Už GEBIAUSĮ pasiūlymą nu- 
pirksite biznio lotą prie 3310 S. 
Ashland Avė. ✓

W. J. McGah, 
111 W. Monroe St.

Tel. Randolph 1322

Pardavimui lotas
Savininkas parduos lotą f“1" 

33 PI., netoli Paulina St., su vi
sais įrengimais, yra šalytakiai ir 
apmokėti, kaina $750, jmokėti $200, 
kitus mažais mėnesiniais išmokė
jimais

W. J. McGah, 
111 W. Monroe St. 

Tol. Randolph 1322

NEGIRDĖTAS 
BARGENAS

DžIAUGKITĖS MIESTO 
PARANKUMAIS, BET 

KAIMO APIELINKĖJ

MAINAI f
Aš mainysiu savo 2 flatų 
mūrinį namą, į mažesnį me
dinį namą. Arba paimsiu 
antrus morgičius, trečius 
morgičius arba Real Estate 
kontraktą kaipo dalį {mokė
jimo, kitus lengvais išmokė
jimais. Klauskite

MR. DAVID M. RUBIN 
2nd floor, 3804 S. Kedzie Av. 
Telephone Lafayette 6738

NEGIRDĖTAS 
BARGENAS

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

Naujas 2 lubų augšto mu
ro namas, 2 pagyvenimai po 
4 kambarius, augštas, ce
mentinis skiepas, viškai 
taipgi augšti ir kiti visi geri 
patogumai. Kaina tiktai 
$11,500, įmokėti $2,500. Li
kusių paskolų savininkas 
aprūpins be jokių nuošim
čių. Namas randasi 3432 S. 
Union Avė.

M. J. KIRAS, 
3335 So. Halsted St.

Turiu parduoti šmotų Že
mes, 1 ar daugiau akrų, prie 
cementinio kelio, netoli Fo- 
rest Preserve, Palos Park. 
Savininkas išvažiuoja.

Gera proga padvigubinti 
savo pinigus į trumpų laikų. 
Lengvi išmokėjimai.

I Naujas 2 lubų augšto mu- 
ro namas, 2 pagyvenimai po 
4 kambarius, augštas, ce
mentinis skiepas, viškai 
taipgi augšti ir kiti visi geri 
patogumai. Kaina tiktai 
$10,900, įmokėti $2,000. Li
kusių paskolų savininkas 
aprūpins be jokių nuošim
čių. Namas randasi Brigh
ton Parke 4004 So. Talman 
Avė.

M. J. KIRAS, 
3335 So. Halsted St.

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naujų 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimų 
jus išmoksite į kelias savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus moldnsitės, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos. 
FEDEKAL AUTO ENGINEERINO 

1507 W. Madison St.

BENDRAS ŪKIS

REIKALINGA 100 žmonių

A. G. Munch
96th Avė. netoli 123 St 

Palos Park, III.

8U 
mažu kapitalu į bendrą ukininkys- 
tę. Kuriems yra persunkus dirb
tuvių darbai ir norite palengvinti 
savo gyvenimą prisidėkite prie 
bendro ūkio. Darbas ir gyveni
mas užtikrintas. Del informacijų 
/kreipkitės

Walter Strygas, 
3856 Archer Avė., Chicago

ŠT£I 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 j devy
nis mėnesius; augštesnj į 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 nėkai- 
nuos.
Amerikos Lietuvių Mokykla

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


