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Si ra i reikalauja ne
priklausomybės

Hoover siunčia savo žval 
gus į Rusiją

Ku-Kluxai reikalausią užginti 
evoliucijos mokymą

Sirija reikalauja visiškos 
nepriklausomybės

Serai geriau įnirsią kovoj, ne 
kad ilgiau kentėjus francuzų 
tironybę, sako sultanas

Hoover siunčia savo 
žvalgus į Rusiją

VVashingtone vėl imta bruzdėti 
dėl pripažinimo sovietų Ru
sijos

NEW YOJIKAS, rugp. 21. 
VVashingtone vėl prasidėjo bru
zdėjimas sovietų Rusijos pripa
žinimo klausimu. į Maskvą va- 1 
žiuoja dabar trys asmenys, ži
nomi prekybos •sekretoriaus1
Iloovero neoficialiai patarėjai 
Rusijos dalykais# Tie trys as-l, 
menys yra: buvusia Indianos "

JERUZOLIMAS, Palestina, r. 
21. — Chicagos Tribūne kores
pondentui, atvykusiam į Dže
bel Dnizą, sukilusių prieš fran- 
euzus Sirijos druzų vado, sul
tono Atrašo, būstinę, sultonas, 
aiškindamas korespondentui su
kilimo priežastis, pasakė:

Priespauda nepakenčiama |
“Francuzų priespauda pasieta- rich, pulkininkas William N. 

rė nebepakenčiama, Generolas Haskell, ir Islando Stanfordo 
Sarrail dagi atsisakė išklausyti Universiteto D-ras F. A. 
musų delegaciją, nuvykusią pa- der. 
siskųsti ant generolo Carbille-* Pulk. ITaškeli, kurs bado 
to. Vk-os privilegijos, kurias tais buvo Amerikos ŠaljMjs 
buvo suteikę 1921 mtais, buvo ministracijos Rusijoj 
panaikintos ir musų vadai bu- rius, išvyko iš New Yorko jau 
vo areštuojami už kritikavimą praeitą savaitę; D-ras Golder 
sąlygų. Musų dabartinis suki- ir Goodrich išplaukė vakar, 
limas — tai tik pradžia visuo-l Goodrich jau inimiau yra bū
tinos sirų revoliucijos.” ,vęs sovietų Rusijoj. Kai sugrį-

Korespondentas pristatė sul- žo, jis ragino Jungtines Valsti- 
tanui francuzų siūlomas taikos 
sąlygas, būtent: kad francu- 
zams butų sumokėta 25 tūks
tančiai dolerių pabaudos; sumo 
keti atlyginimą apiplėštiems 
krikščionims ir pirkliams, ir a- 
tiduoti franeuzams visus maiš
tininkų pagrobtus ginklus.

Francuzų sąlygos nepriimtinos

Į tai sultonas atsakė: “Sąly
gos mums visai neptriimtinos.

-inzn.ųi Hfiiuou Du asmens užmušti, 90 sužeis-
privalome mokėti jokio* kontri
bucijos. Visi musų krašto 
žmonės, kurie buvo nuskriausti, 
bus atlyginti lx? francuzų įsi-į 
maišymo. Ginklu, kuriuos mes * *
savo krauju paėmėme, mes ne-' 
atiduosime.”

Kore«ponden t ui paaiškinus, 
kad franeuzai pasiruošę priim
ti druzų sąlygas dėl amnesti
jos ir krašto autonomijos1 su 
druzų gubernatorium įr pačių 
druzų rinkta taryba, jei tik 
jie, druzai, priims francuzų 
reikalavimus, sultonas Atras 
atsakė:
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Chicago, UI. šeštadienis, Rugplutis-August 22 d., 1925 j

Ekskursijų garlaivis Mackinac, kuriame praeitą antradienį įvyko baisi garinio katile eks- 
pliozija, užmušus trifedešimt šsšis ekskursininkus ir sužeidus daugelį kitų. Sužeistųjų jau 
keletas mirė. Ekspliozija įvyko karlaiviui plaukiant Narragamett įlanka iš Nevvport į 
Pawtncketą su 700 ekskursini ikų. [Pacific and Atlantic Photo.]

Ku-Kluxai reikalaus už
gini evoliucijos mokslą

Reikalausią taipjau ' įstatymų 
uždaryti visai Amerikos du
ria visiems svetimšaliams

W ASU IN( .TONAS, >rugp.
21. Wasbington Post sako,

^gubernatorius James P. Good- beinantį pirmadienį aukš-

/\utonomija nepatenkina
“Aš visai nesitenkinu auto- j 

ziomija Džebel Družni. Mes 
reikalaujame nepriklausomybės 
visai Sirijai. Mes turime tu
rėt savo renkamą parlamentą, 
savo kariuomenę, savo krašto 
valdžią su karalium ar prezi
dentu. Dabar Sirijoj yra tik 
6,000 francuzų kariuomenės 
Fra nei j a turi nemaža vargo 
Morokkoj, daugiau kariuomenės 
siųsti čia ji negali, tuo tarpu 
mes turime draugųs visoj Siri
joj. Jei Franci ja bandys pul
ti Druzus, visa 
Geriau garbingai
už laisvę, ne kad ilgiau gyven- ti. šalikėliais buvo 
ti tokiose sąlygose, kokios vieš- francuzų kareivių 
patavo prieš revoliuciją.” šiol nepalaidotų.

Gol-

me-
Ad-

direkto-

jas pripažinti sovietų valdžią. 
Dabar, prieš išvažiuodamas, jis 
sakė, kad jis ir D-ras Gokler 
keliaują Rusijon privačiais rei
kalais. Yra betgi žinoma, kad 
jie yra neoficialiai Iloovero pa
siuntiniai Maskvon.

Traukiniu katastrofa

tų pasaži eriniams trauki
niams susimušus Koloradoj

IJEADVILLE, Colo., rugį). 21. 
—Granite kanjone, dešimt mai
lių nuo Buena Vista, Denyer 
and Rio Grande Wcstem gelž- 
kelio linijoj vakar pavakarį su
simušė du iš priešingų pusių 
bėgusieji pasažiei iniai trauki
niai. Nelaimėj du asmens buvo 
užmušti ir 90 sužeisti. Pen- 
šinistai.
kiolika sužeisti pavojingai. Už 
mušti yra abiejų traukinių ma
šinistai.

Iš I^eadvillės tuojau buvo iš
siųsta nelaimės vieton būrys 
daktarų ir nursių. Pagalbos 
traukinys pasiųsta iš Buena 
Vista.

Sako, kad dėl katastrofos bu
vęs kaltas Tennesse Pass tele
grafo operuoto jas, nepasipntęs 
duotų jam instrukcijų.

Nelaidotos mūšio aukos >
Korspondentas atlankė mūšio 

Sirija sukils, lauką ties Mezra, kur prieš tris 
mirti kovoj savaites franeuzai buvo suiquš- 

matyt daug 
lavonų, iki

^Th^Flręt andGreatestLtthuantan Dailę ln America

«»

Planuoja bendrą ofensiv? Šaukia milijonus darbi
ninkų gynimos korpusanprieš riffiečius I_ _

Jungtinių francuznj-ispanų o* 
fensivas Morokkoj prasidė
siąs bėgiu dviejų savaičių

MADRIDAS, Ispanija, rugį). 
21. — Francuzų maršalas Pe- 
tain ir Ispanijos i 
Primo de Rivera vakar turėjo

Buvęs Britų darbiečių ministc- 
. ris graudena darbininkus ne

sileisti buržuazijai pavergti

LONDONAS, rugpiučio 21.— 
Anglijos darbininkų vadas John
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Pirmas ir Didžiausias Lietuvių Dienraštis Amerikoj^

Prašo neleisti įvykt ka 
sykly streikui

WRLKESBARRE, Pa., rugp. 
21. — Kietosios anglies srities 
piliečiai, laikę čia masinį mi
tingą, kreipėsi į Massachusetts 
valstijos gubernatorių Fullerą, 
prašydami jį daryti 
idant sutaikius kasyklų 
ninkus su darbininkais 
budu užbėgus už akių 
tinam antracito kasyklų
ninku streikui, kurs neišven
giamai kils, pasibaigus dabar
tiniam kontraktui šio mėnesio

žygių, 
savi- 

ir tuo 
visuo- 
darbi-

Gubernatorius Fuller mat 
yra sušaukęs , visų Nau josios 
Anglijos gubernatorių konfe
renciją apsvarstyti, kas turė
tų būt padaryta, kad tam 
kraštui nebereikėtų priklausyti 
nuo kietosios anglies.

Wilkesbarres mitingas iš
rinko komisijas, kurios steng
sis prigraudenti kasyklų savi
ninkus ir angliakasių atstovus 
atnaujinti derybas, kurios 
prieš dvi savaites buvo nutrau
ktos Atlantic Cityj, ir savo 
ginčus išlyginti gražumu, be 
streiko.

Kiny darbininką streikas 
ŠanMuj- baigtas

No. 198

Dar viena klerikalą smurto 
auka

Kauno “S-d.” prapeša:
Nesenai švietimo ministeris 

paliuosavo Telšių mokytojų se
minarijos mokytoją, musų drg. 
Liudą Abramavičių.

L. Abramavičius skaitėsi ge
riausiu pedagogu ir mokinių 
mylimu žmogum. Jis paliuo- 
suotas vien todėl, kad buvo ak
tyvus socialdemokratas Ir ne- 
pakenčiamas klerikalams žmo
gus.

Drg. L. Abramavičius yra 
baigęs aukštuosius mokslus, 
prie caro valdžios nergingai da
lyvavęs revoliuciniame judėji
me ir už tai sėdėjęs kalėjime. 
Vokiečiams Lietuvą okupavus, 
jis neišbėgo Rusijon su kitais, 
bet pasiliko vietoje ir su žmo
nėmis bendrą vargą vargo.

Jo iniciativa sukurta Telšių 
mokytojų seminarija ir Ubiš- 
kio liaudies mokykla. Kurį lai
ką mokytojavo “Saulės” gim
nazijoj, bet dėl klerikalų -smur
to iš ten turėjo prasišalinti.

Šiandien jis paliuosuotas ir 
iš mokytojų seminarijos. Pa
liuosuotas todėl, kad jis, kaipo 
įgaliotas
telegramą Bieliniui, Griniui ir 
Lapinskui vardu gimnazijos ir 
seminarijos abiturientų.

Švietimo ministeriui rupi ne 
mokslas, tik mokyklų klerika- 
linimas. Mokyklosė paliekami 
tokie mokytojai, kurie ir supra
timo apie pedagogiką neturi, 
bet priklauso prie klerikalų liz
do.

pasirašė užuojauta

I
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VVheatley, kurs darbiečio Ram- 
say MacDonąldo valdžioj buvo 
sveikatos ministeriu, išleido at
sišaukimą, kviesdamas 10 mili
joną darbininkų organizuotis į 
“darbininkų apsigynimo • korpu
sus,” pasiruošusius kovoti bur
žuazijos pasikėsymus prieš dar
bininkų gyvenimo normas ir iš- 

Atsi-

tif ;i Ku-Klux-Klano valdinin
kui laikys Buckeye Lake, Obio, konferenciją dėl jungtinio fran- 
suvažiavimą, kuriame busiąs euzų-ispanų ofensivo, kurs bu- 
sutaisytas jų legislatyvis pro- riąs pradėtas prieš Abd-el-Kri 
gramus. Klaniečiai planuoją 
reikalauti įstatymo, kuriuo bu- Morokkoj. 
tų užginta dėstyti evoliucijos 
mokslas viešose mokyklose, o 
taipjau įstatymo, kuriuo Jung- bėgiu dviejų savaičių.
tinių Valstijų durys butų vi- mos operacijos bus papildytos šaukime’ kviečiame stoti į apsi-

mo vadovaujamus riffiečius

Jungtinis franeuzų-ispanų 'o- 
fensivas planuojamas pradėti-

Sausu- ' laikyti industrinę taiką.

visiems sve- laivyno akcija. Ispanai tikisi 
paimti Abd-el-Krimo sostinę

— ‘Aždirą ir priversti riffiečių va-

SovietŲ ambasadorius Ki- Ispanija koncentravo Mala- 
nomo (Trio i Mooh/o AlmeriJ°j ir Alikantėj 40,- llfllllū P Į Iflfluluu 000 kariuomenės, kuri turės 

-----------  būt pasiųsta per Thrpžemfnes 
MASKVA, rugį). 21. — I^ąp- jūres tuojau, kai tik laivynas 

kiama sugrįžtant iš Kinų sovie- subombarduos priešo pozicijas 
tų ambasadoriaus Karachano. ir aeroplanai, iš viršaus laidy- 
Užsienio komisariato žiniomis darni bombas, išvaikys riffiečių 
tečiau jis dar nėra išvažiavęs iš mases.
Pekino. / i —---------------

timšaliams.

Keturi J. V. laivyno ofi- 
cieriai nubausti už 

degtinę z
WAS1IINGTONAS, rugp. 21 

— Keturi Jungtinių Valstijų 
transporto laivo Beaufort ofi- 
cieriai tapo šiandie nubausti 
piniginėmis pabaudomis Ir pa
žeminimu tarnyboj. Jie buvo 
kaltinami dėl parsigabenimo 
transporto laivu degtinės iš Va
karų Indijų.

Egipto delegatui pavo
gė Italijoj svarbius 

dokumentus
MILANAS, Italija, rugp. 21. 

— Keliaująs Genevon J atei
nantį Tautų Sąjungos kongresą 
Egipto delegatas, Abdul Bei 
Mafaz, pranešė Milano polici
jai, kad kažin kas pavogęs jo 
valizėlę. Be ki^a toj valizėlėj 
buvę keletas labai svarbių do
kumentų.

Skris per Atlantiką
PARYŽIUS, rugpiučio .21 — 

Francuzų karo veteranai, lei
tenantas Francois Coli ir Paul 
Tarascon, ruošias bėgiu kelių 
dienų skristi, aeroplanu iš Pa
ryžiaus į New Yorką.

*

Lenkai pasmerkė tris 
komunistus mirti .

gynimo korpusus darbininkai, 
“kurie pasfryž^ geriau nuken
tėti, ne kad matyti Didžiąją 
•Britaniją pavergtą vergų ša
lim.’1 •

Neramumai Zeiglere dėl 
angliakasiu streiko

Streikininkai atakavo akmeni
mis pusantro šimto streik
laužių, gabenamų į kasyklas

ZEIGIjER, Ilk, rugp. 21. — 
Del Bell and Zoller kasyklų 
darbininkų streiko, miestely 
padėtis labai įtempta. Kai šį 
rytą į kasyklas buvo gabenama 
apie pusantro šimto streiklau- 

. žiu, streikininkai atakavo juos 
akmenimis ir pagaliais. Du 
______ __________ 1 ir keli 

tuomet ailtomobiliai stipriai apdaužy- 
priešinos^Įj

Tvarkai išlaikyti šerifas Dor- 
ris sušaukė visus jo žinibj 

ir kon-

VARšAVA, Lenkija, rugp. 
21. — Šiandie čia teismo buvo 
pasmerkti mirties bausmei 
trys tariami komunistai.
buvo suimti Varšavoj liepos 17lnsniens buv0 sužei^ti 
diėną. Laike arešto 
jie ginklu rankoj 
slaptajai žvalgybai, ir kai at
sišaudydami nuo jos bandė pa
bėgti, apie dvidešimt pašalie- esan£ius sargybinius 
čiu buvo sužeista, keletas mir- ^tabelius, 
tinai. |

Sako, kad einant bylai, mi----------------
nfsteris pirminįnkas Grabskis N b j užgautas autu 
’os komunistų gnimojamų lai- kolizijoj, emS kalbėti 
škų, jeigu kaltinamieji butų 
pasmerkti mirties bausmei.

&RFI

I LOCKPORTAS, N. Y., rugn. 
21. — Aštuonių metų vaikas 
Harold Fatzt prieš trejus me
tus buvo susirgęs vaikų pam- 
ližių, ir nuo to tapo kurčias ir 
nebylys. Vėliai automębilin 
kolizijoj jis buvo lengvai už-

Chicagai ir apielinkei officia- gautas, bet nuo to užgavimo 
lis oro biuras šiai dienai pra- jis vėl atgavo ir girdėjimą ir 
našauja: žadą.

Gražu ir šilčiau; vidutinis, 
didžiumoj žiemos vakarų vė
jas.

MILANAS, Italija, rugp. 21. 
Į — Praeitą naktį Milane Ir apy- 

Vakar temperatūra vidutini- gardoj siautė smarki audra su 
............. ‘ perkūnijom, padarius nemaža 

, Daug namų stogų nu
draskė ir medžių išlaužė.

škai siekė 650 F. —
šiandie saulė teka 6:03, lei- žalos.

džiasi 7:44 Valandą.

WASHINGTONAS, rugp. 21. 
. Gauta šiandie iš Pekino, 

Kinų, prekybos departamento 
kabkgramu formaliai praneša, 
kad rtreikas kiniečių 
ninku japonams 
čiuOse fabrikuose 
baigtas.

Tasai streikas;

darbi- 
priklausan- 

Sanhajuj pa=

kaip žinia, 
davė pradžių pastariesiems 
ramumams Kinuose.

Prancūzas bandys per 
plaukti Lamanšo ka

nalą
ne-

Franci jos šokly komisi
ja išvyks rugsėjo 16

PARYŽIUS,' rugp. 21. — 
Franci j op skolų komisija iš- 

Valstijas 
Komisijai 

finansų

plauks į Jungtines 
rugsėjo 16 dieną, 
vadovaus veikiausia 
ministeris Cailaux.

BOULOGNE, Francija, rugp. 
21. — Amerikos plaukikei, 
’)-lci b'/derlc, nepavykus andai 
perplauk Ii Lamanšą, dabai4 
!;andvs tatai padaryti francuzų 
plaukikas Georgės DouiMey. 
lis pasiruošęs išplaukti iš 
Cape Gris-Nez šiandie kaip 
9:30 valandą vakaro.

P-lė Gertrūda Ederle taip
jau pasiryžus dar kartą bandy- 
’i plaukti, bet plaukimo dienas 
dar nėra nusistačius.

=

Dabar Laikas
A

Atėjus didžiam darbimečiui Lietuvoje, 
ne vienas pageidauja ir Itmkia, kad kas nors 
ateitų jam talkon. Dabar pasiųstab Lietu
von doleris, kitas suteiks musų giminėms 
didelį džiaugsmą ir bus geru talkininku jų 
darbuose.

Siųsdami pinigus Lietuvon visuomet 
siųskit per Naujienas dėlto, kad Naujienos A
siunčia telegramų ir pašto perlaidomis ir 
pilnai garantuoja kiekvieną 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. Visą riziką ir atsakomybę Naujienos 
pasiima ant savęs.

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog į musų 
raštinę arba į bilę vieną sekamų ''skyrių:

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III
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Z. Pietkievvicz
1721 W. 47 Street

Pasinaudokite proga 
atidarant furniture lie
tuvišką storą, galite 
nupirkt puikiausių ir 
pigiausių rakandų,

Pečių, Karpetų 
ir 1.1.

Viena iš pigiausių vietų 
pirkti naminius rakan
dus. Visokios rųšies. 
Ateikite ir persitik
rinkite.

| Lincoln

0
___ Cars-Trucks-Tractors $
FRANK BRESKA • I

2501*03-05 South Kedzie Avenue, Telefonas Lawndale 4113-14
Pasinaudok $5 planu 

Fordo t rokai dėl kiekvieno biznio
Reikia lietuvių salesmenų. £

Fordson

[korespondencijos
- ............................. '

Boston, Mass.
Protesto prakalbos

Rugpiučio 16 d., Frankbn 
Union svetainėj, Boston, Mass., 
įvyko prakalbos!, kurias suren
gė trijų tautų sujungtas ko
mitetas: lietuviai, baltgudžiai 
ir ukrainiečiai.

Kamėje septyni kalbėtojai: 3 
ukrainiečiai ir 1 lietuviai. Pir
miausiai kalbėjo 1’’. J. Bago- 
čiufi, kuris nupiešė lenkus, ypa
tingai jų valdžią, taip teisin
gai ir puikiai, kad jau geriau 
nei negalima buvo. Publika 
taip plojo, kad net svetainės 
sienos drebėjo. ,

Po Bagočiaus kalbėjo l)r. 
Puskunigis, bet kalbėjo labai 
nubodžiai, nuklidę nuo temos, 
nuvažiavo kaip anuis metais 
bolševikai kariavo su lenkais, 
kaip 500. metų algai lietuviai 
ir lenkai kariavo su kryžiokais 
ir tam panašiai. Jaunas vaiki
nas, koks tai Cekanauskis, kal
bėdamas nusiskundė, kad jis 
palikęs namie visus faktus, ku
riuos butų publikai išdėstęs. 
Visi šitie 3 kalbėtojai kalbė
jo angliškai. Ketvirtas lietu
viškai. Gudas, “Darbininko” 
redaktorius, kalbėjo liotiivlš- 
kai; kalbėjo vidutiniškai. Taip 
pat kalbėjo trys ukrainiečiai: 
vienas kunigas ir du svietiš
kieji. Iš svietiškių vienas kal
bėjo gerai, ukrainietiškai; ant
ras piasčiau, angliškai^ ir ku
nigas ukrainietiškai silpnai.

Pirmininkavo Ivaškcvičia, 
lietuvis. Rezoliuciją skaitė' ang
liškai komiteto sekretorius, uk
rainietis, gerai. Ji beveik vien
balsiai tapo priimta, Publikos 
buvo pilna svtainė, arti 1000 
žmonių. Svetaine puiki ir ne 
maža. Aukų tam darbui varyti 
toliau surinkta $183 su cen
tais. ----Raulinaitis..

Dora

Pirmiausia \ reikia pasakyt, 
musų jaunudliu* ir jau

Veikimas i

Musų jaunimas pasižymi ir 
neblogu veikimu, nes dirbęs kad 
per savaitę netingi nUliatoj afr; nuoles per kttrų vokiečiui per-
nedėlioj rengti vakarą, gegu- mainė, nes prieš karą buvo di- 
žinę. ar šiaip pasilinksminimą, delis dalykas, didelė naujiena 
Taip put noriai lanko r vaka- j išgirsti, kad jaunikaitis ar iner
tinius klusus, kur mokoma gina serga Veneros liga. Da- 
skail^t, rašyt, skaitliuot ir tt. bar gi ne naujiena. Karinome- 
Tas daroma tik‘ atitrukus nuo 
kasdieninio darbo, kas parddo 
jo darbiningumą. 

v z

gą”, nieko bendra neturi su’ 
Viešos Sevikatos' Tarnyste ir 
nėra valdiškas biuras. Ir p-asj 
Cummings duoda suprasti, kad 
Jungtinių Valstijų Viešos Svei
katos 'Biuras neremia viršmi- 
nėtą biurą ir to biuro leidžia
mas Knygas. [FLISJ.

NORĖDAMI: 
PIRKTI, PARDUOTI AR M AL J 
NYTI VISADOS KREIPKITftS J 
PAS MUS. " TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. \

I. L FABIONAS C1

Būdąs *

nėje ypatingai daug yra ve
nerikų, nes 30%. Ir provinci
joj yra gana daug sergančių 
Veneros ligomis. Vokiečiai tą 
nelaimę pas mus paliko. Pir
miau to nebuvo. Jei iš rusų 
viens kits parėjęs parnešė ligą,

kad mes nuo 
nelaimės išsisuksim, nes

“Ar ne lietuvis, kad drąsos 
neturi”, kartą pasakė karinin- bet tai buvo retenybė. Turim 
kas kareiviui laike mūšio su tačiau vilties, 
bolševikais. Ir iš tikrųjų mu- tos 
sų jaunuoliai drąsus, "kantrus, turim jau daug tam tikrų ligo-
nors liuosoj valandoj lėti, ty- ninių, gydytojų-speeialistų ir 
kųs. Abelnai imąnt, musų jau- t. t. —Vladas.
nuoliai liuosoj valandoj lėti, o *

.»•• •• ’ Bliu , n .1 — .1 ——i «■> - —

pavojui ar pasilinksminime 
smarkus ir mandagus. Panai
tės jos linksmos, mandagios 
ir jautrios, bet mažai rimtos. 
Nemėgsta apkalbų, jei pasi
taiko kuris ar kuri ką nors ap
kalba, tai greit atsiprašo. My
li taip pat paubuoti, degtinės 
išgerti ar ailaus, kas ne labai 
gerai. Bet laikui bėgant tai iš
nyks ir musų jaunuoliai bus 
blaivus.

JUNGTINIŲ VAIŠIJŲ VIE
ŠOS SVEIKATOS TARNYSTĖ

Mokslius.

Dabartiniu laiku musų- padė
tis kultūrėti nebloga. Turim' 
jaunimui skiriamų b^ikrašdių 
ir knygų; turim miestuose 
skaityklas ir vakarams bei su-' 
sirinkimams namus ir t. t. Ei
na daug jaunuolių įvairius 
mokslus universitetuose, ūkio 
mokyklose , teknikos mokyklo
se, etc. Taigi laukia musų liau
dis profesorių, daktarų, inži
nierių, advokatų, argronomų ir 
visokių kitų mokytų vyrų.

Jungtinių - Valstijų Viešos 
Sveikatos Tarnystės viršinin
kas Washingtone gauna dau
gelį užklausimų, ar “Nadiona- 
15 Sveikatos Tarnystė” prigu
li prie Jungtinių Valstijų val
džios ir ar yra skyrius Viešos 
Sveikatos Tarnystės.

Viršininkas H. S. Cumming 
praneša, jog “Nacionalė Svei
katos Tarnystė”, kuri garsina 
ir pardavinėja “Sveikatos Kny-

Užkietėjimo
Nemaža^ ivarių ligų paiena 
tiesioginai nuo užkietėjimo.

t

SEVERA’S
BALZOL

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

9

Kainos: 50 ir 86 centaiI 
I

Pirmiausiai kreipkis į optieką.

809 W. 351h St., Chicago t 
Tel. Be ievard 0611 ir 0774 t

PADAROM PIRKIMO IR PAR-1 
DAVIMO RASTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir L 
Parduodam Laivakortes. Ji

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 1111-12 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-4
Gyvenimp vieta: 

3823 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

A. L. THOMAS 
LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė. 
Tel. Pullman 7097 

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.i

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas
190 No. State St. Room 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 S'o. Halsted St.

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

Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab- j 
straktai. — Ingaiiojimai. — Pas- I 
kola pinigų 1 ir# 2 morgičiams. I

METINIS PIKNIKAS
. —Rengiamas —

Lietuviu Pasilinksminimo Draug. Kliubo
INDIANA HAHIIOR, IND.

Nedėlioj, Rugpiučio (August) 23 d., 1925
- KOVALSKIO DARŽE,

BURNHAM AND MICHIGAN CITY KOAD, , 
Calumet City, III. (West Hammond)

Pradžia 2 vai. po pietų. " Įžanga vyrams ar moterims 50c.

JOHN MINSKAS
LAWYER

i♦
Lietuvis Advokatas 

2221 W. 22 St. 
arti Leavitt St.

Telefonas Canal 2552
Valandos: 9 ryto iki 8:30 valcaro. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

)

B

Vilnius
1323-1923

Istorijos apžvalgą parašė 
K. Binkis ir P. Tarutis %

Tiedu naujos dvasios Lietuvos rašytojai, lengva ir kiekvienam 
suprantama kalba pradeda savo raštą:

'‘Vieta, kurioje stovi dabar Vilnius, Senovėj buvo apaugusi 
milžiniškomis giriomis. X—XII Šimtmečiais veik visa lie
tuves žemė žaliavo liepomis, aržuolais, ošė šimtmetinėmis 
pušimis ir gaudė eglių tankumynais, o tų girių pavėsy 
liūliavo didžiuliai ežerai ir tekėjo vandeningos upės.*'
Ten, tose giriose, gyveno briedžiai, stirnos,' šernai, meškos, 

ūdrai ir daugybės kitokių laukinių žvėrių; o paupiais knibždėti 
knibždėjo bitelių spiečiai ir saldu medutį darė.

Vilnius yra didelė ir labai puiki knyga, su daugybe paveik
slų ir reprodukcijos: ją skaitai ir gerėsi — tai yra turtas, ku
ris turėtų rastis pas kiekvieną žmogų.

Lietuvi, tu nebūki be Vilniaus, 
Vilnius musų buvo, musų bus!

įsigyk Vilnių ir susipažink.
Kaina su prisiuntimu $4.00. — Parduoda

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

PUIKĮJS - 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 skelbimą ir 40c. Persiunti
mo išlaidų 5c.

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

Kas Dedasi 
Lietuvoj

Iš jaunimo gyvenimo
Lietuvoje /

Sakoma, kad jaunimas tai 
tautos žiedas. Tai ir tiesa. Jei 
bu? kulturipgas, doras, susi
organizavęs jaunimas, tai bus 
tokia ir tauta. O jei jaunimas 
bus apsileidęs, ištvirkęs, ne
organizuotas, tai bus ir tau
ta tokia pat. Taigi aš čia no
riu nors trumpai papasakoti 
apie {Lietuvos jaunimo gyveni
mų, veikimų, kulturingumą, 
mokslų, don) ir t. t.

Jaunimo gyvenimas (
Dabar Lietuvos jaunimas 

gyvena istoriškų laikų, nes ta
pus Lietuvai nepriklausoma 
valstybe, x tapo suorganiuzota 
kariuomenė. Pirma jaunuolis 
tarnavo rusą kariuomenėj, o 
dabar savo. Pavyzdin; jei vie<| 
nas brolis tarnavę pas rusus, 
o kitas jau savo tėvynėj, tai 
čia ir bus tas istoriškumas. 
Arba vėl, - - jei pirmiau moks
leivis baigė gimnaziją ar uni
versitetą Petrograde, Maskvoj 
ar Vokietijoj kuriam nors mies
te, tai dabar Kaune, savo sos
tinėj. Dabar papieštą gyveni
mą imsim. Po didžiojo karo 
daug jaunuomenės lanko vi
durines ir aukštesnes mokyk
las, kirip tai: gimnazijas arba 
universitetus. Tad reikia ma
nyt, kad musų jaunimas netru
kus paims atsakomingas vie
tas savo tėvynėje. Dąugelis 
jau taip padarė. Sodžiaus jau
nuoliai irgi eina, taip sakant, 
šuoliais pirmyn. Prieš kelis 
pietus laike atlaidų, jomarkų 
ar vestuvių neapsieidavo be 
peštynių. Dabar to nėra arba 
retas tai atsitikimas. Jaunuo
liai dedasi į draugijas, i šau
lius ar šiaip lavinimosi orga
nizacijas.

Pirmas Metinis Piknikas
Rengia Lietuvių Republikonų' Kliubas iš Brighton Park

Nedalioje, Rugpiučio 23 d., 1925
! JUSTICE PARK DARŽE

Prie Archer ir Kean Avė. Justice, III
Pradžia 12 vai. dieną. . Muzika po vadovyste A. Vinckevičiaus

Kviečiame visus skaitlingai atsilankyti ir linksmai laiką praleisti.
\ Ū KOMITETAS.

Pinigai Lietuvon Telegramų 5Oc.
IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAŠ

TO ĮSTAIGOSE I 6 IKI 10 DIENŲ
X . .

Iškirpk šią aplikaciją ir išpildęs prisiąsk ja mums su pinigais.
PINIGUS LIETUVOJ PRIVALO GAUTI SEKAMA YPATA:

Vardas ir pavardė.......................................................................--------- -------------

Kaimas..................................... Valsčius ................................. .................

Paštas ..................-....................... Apskritis............................................. —
11 ' '

Pinigų prisiunčiu ................... turi gaut Lietuvoj litais........................ (jei nori

doleriais parašyk doleriais vieton litų.
' \ , ♦ i • -U ' ’ -/

Siuntėjo parašas........................................................ -............................. -

Adresas....... ......... ............... -........................................................................... .

Pinigus reikia siųsti Money Orderiais ar bankos kasieriaus čekiais. 
REIKIA RAŠYTI VARDU "NAUJIENOS” 

Litų kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

Paštu
. $5.75
. 10.75
. 21.00
. 81.25
. 41.50
. 51.75

Telegramų 
...................... $6.26 
................. . 11.25* 
.... ................... 21.50 
...................... 81.75 
...................... 42.00 
...................... 52.25

600 litų ......
700 litų .....
80.0 litų ......
900 litų .....

1000 litu .......

PuŠtu
................ $62.00
................. 72.25
................  82.50
................. * 92.75
...............  103.00

/ Telegrumu
.......  $62.50
....................... 72.75
...................... 83.00
......................... 93.25

.................  108.50
5000 litų ..... •• ...............  514.01 .....................  514.50

Doleriais siunčiant reikia pridėti 25 centus prie kočios dešimties dolerių.
Visuose reikaluose adresuokite:

1739 So. Halsted St., Chicago, Illinois

A. OLIS
ADVOKATAS

H S. La Šalie St., Koom 2001 
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

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

ii .m
f 1 111 1 ~ 1 ■>

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. Washington & Clark

Namų Tek: Hyde Park 3895
h i. i ‘

■ 1 1 ’S

J. P, WAITCHES
Advokatas

Tel. Pullman 6377 Roseland, III.

10717 Indiana Avė.,
Miesto Ofisas:

127 N. Dearborn St.
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 6096
SPECIALISTAS egzaminavoji- į 

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

JOHN B. BOKDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

69 W. VVashington St. Room 1310 ’
Telephone Dearborn 8946 

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

Namų Telefonas Republic 9600 
bi u , i. .i.. - ■

V. W. RUTKAUSKAS '
Advokatas

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

Vak. 3223 S. Halsted SI., Chicago 
Tel. Yards 4681 

-

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

77 W. AVashington St. Room 91L 
Tel. ( į nirai 6200

Cicero Ketvergo vakar.
4917 W. 1 1 St. Tel. ( kero 8223
Ant Bridgeporto i nuo 
6-8 v. \ Sulfato i nuo I 7 v. v
3236 S. llaL.ted St. T. Boul. (>737
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Padaužų Pastabos apie
Gerus ir Blogus Daiktus

k_______  I . I ... II I ..... — I . ...................................................... ■

Nieko sau “literatai”
Kada skaitai bolševiku litera

tūrą, ypač “poeziją”, tai keleto 
tokių “literatu” kuriniai užsi
baigia vienu ir tuo pačiu moty-

Padaužos prakalba 
kademų susirinkime
Turėjo kademai svarbų susi

rinkimą: susirinko kademų par
tijos šulai iš Lietuvos ir Ame
rikos, susėdo prie gražių stalų, 
valgė, gėrė ir linksminosi. Bu
vo daug kalbų, dainų, deklama
cijų, aukų rinkimas, kademų at
stovo pranešimas iš Seimo dar
buotės, detalus šeškomo (Lietu
vą valdančių šešių kunigų) ra
portas ir kt. Paskiausia duota 
balsas Padaužai, kuris palakė 
šitokią prakalbą:

“Senu papročiu sakant ger
biamosios ir gerbiamieji: —

“Ačiū jums už jūsų pakvieti
mą, pietus, gražius gėrimus be 
alkoholio, cibulius, silkes ir ap
lamai už mielųjų seserų neišpa
sakytą vaišingumą. Aš prikim- 
šau pilvą, ačiū Dievui, trims 
dienoms. Jūsų cibuliai ir silkės 
dar ir trečioj dienoj man pri
mins šitą vakarienę, o» kunigų 
gausybė man tikrai primins 
Lietuvos atpuskus, preferansą, 
kleboniją, gaspadinę, tarnaitę 
ir kt. dvasiško stono patogu
mus, kuriais tiktai išrinktieji 
turi moralės teisės naudotis. 
Taip, tai taip.

“Dabar keli žodžiai iš politi
kos, taip iš politikos. Mieli ka
demai, jūsų darbai Lietuvoje 
paliks amžini, jūsų viešpatavi
mo gadynė bus įrašyta į Lietu
vos valstybės istoriją stambio
mis raidėmis kaipo “kademinė 
gadynė”.- Kademai žmonės pilni 
tolerancijos ir gilios artimo 
meilės. Taip, mieli kademai, aš 
tai sakau savo žaptais ir savu 
liežuviu. Štai jūsų, kademai, to
lerancija ir didelė artimo mei
lė:

“1) Jus toleruojate tokius l>e- 
dievius, kaip Jonas šliupas, jus 
leidžiate jam nusipirkti lietu
viškos duonos ir gerti lietuviš
ko vandens. Jus dėl artimo mei
lės šliupą dar nė vieną kartą 
nepakorėte.

“2) Bedieviškus laikraščius 
jus tiktai konfiskuojate ir bau- 
džiate jų redaktorius, ameriko
niškai imant, keliais doleriais. 
Bedieviškus raštus jus suren
kate, sudeginate ir blogiau su 
jais nepasielgiate.

“3) Savo priešus seime jus 
išvesdinate laukan, bet juos ne- 
sušaudote, kas kademams butų 
lengva padaryti.

“1) Jus dar nė vieną pilieti 
nesušaudėte už kepurės pro kry
žių einant nenusiėmimą arba už 
išpažinties neatlikimą paskirtu 
laiku.

“5) Už poterių nemokinimą 
pradžios mokyklose jus nė vie
ną mokytoją dar iš Lietuvos 
neišginėt.

žodžiu sakant, kademai žmo
nės tolerantingi. Padaužos už 
tai jums šiuomi taria aukštą ir 
platų ačiū. Ačiū jurps, mieli ka
demai, už tai, kad leidžiate ne- 
kademiškus laikraščius skaityti. 
Ačiū už tai, kad leidžiate sei
me sėdėti tokiems žmonėms, ku
rie ne jūsų partijos nariai, kad 
jiems leidžiate ir kalbėti, ir 
šnekėti ir mitinguoti.

“Aš pilnai sutinku su' jūsų 
gerbiamo atstovo kalba, kad 
Lietuvoje daugiau laisvės, negu 
kiaulių tvarte. Ir ta laisve jus 
leidžiate naudotis visiems kade
mams. Neplokite man, kademai, 
nes aš ne kademas, tiktai pa
prastas Padauža, kuris čionais 
pakviestas savo brolių Padaužų 
linkėjimus1 jums pasakyti. Pa
daužos jums, kademai, linki vis
ko, kas jums reikia linkėti. Ne
plokite, kademai, — Padaužos 
jums linki dar truputėlį kade-

Juoda knyga >
Padaužų švietimo ministeri

jai tapo prisiųstas aukščiau mi
nėtu vardu knygą, taip pasa
kant, recenzijai padaryti. Tad 
manome bus ne pro šalį kaip 
tik dabar ir pakalbėti apie tą 
juodą knygą.

Kad knyga juoda, tai apie tai 
nėra reikalo daug kalbėti. Tai 
rodo tos knygos viršeliai. Bet 
leidėjas ir autorius tos juodos 
knygos, matyt, nei kiek nėra 
baltesnis už tą knygą. O ta juo
da knyga taikoma dar juodes- 
niems, arba geriau pasakius 
tamsesniems žmonėms, kaip 
pats knygos autorius ir kaip pa
ti knyga.

Juoda knyga susideda iš pa
laikų nesenai nukračiusio kojas, 
taip vadinamo “Burtininko”^ 
Kaina knygos du doleriai; po- 
pieros sudarkyta už apie 10 cen
tų. Tai tokia literatūra šiais lai
kais dygsta Amerikoj.

Nemanykite, kad ta knyga be 
tikslo išleista. .Juodos Knygos 
seni ir tamsus žmonės senai ieš
ko pirkti. Juk jau senai mirė 
ponas Tvardauskas, kuris netik 
Lenkiją nusėjo pinigais, bet ne
mažai jų kliuvo ir Lietuvai. Se
novės žmonės būdavo gana daž
nai randa primėtytų Tvardau- 
sko pinigų. Mirė ir ponas Pa- 
pauskas, kuris ant karpeto par
veždavo žmones net į Lietuvą. 
Tapo kalėj dnan įkištas ir Bišo- 
fas, kuris ne vienam turtus su
krovė. Taigi kad tas visas spra
gas užgrudus ir tapo juoda kny
ga išleista.

Kadangi Padaužos žadėjo dė
ti tam tikrus skelbimus voltui, 
„ad ir šį gal būt šiaip taip 
įspraus. Čia, žinoma, nėra gry
nas skelbimas. Čia yra kaip ir 
literatūros recenzija. Bet tai ne
svarbu. Reikia tikėtis, kad ta 
knyga suras sau atatinkamą 
vietą sąšlavyne.

— P. Recenzentas.

vu: darbininkų kraujas liejasi, 
žmonės miršta badu, o buržu
jai (kartu ir menševikai) lėbau
ja ir geria šampaną....

— Prof. Padauža.

Klausimai ir Atsakymai
Klausimas. — Gerb. profeso

riau, atsakyk man per Padaužų 
Skyrių štai ką: Lietuvos prezi
dentas, ganydamas kiaules vaik
ščiojo vienu tiltu, kuris pirmiau 
niekam nebuvo žinomas. Dabar 
tas tiltas tapo istorišku; kodėl 
taip įvyko?

Atsakymas. O tai todėl tas 
tiltas tapo visiems žinomas, nes 
kuomet tas kiaulių ganytojas 
tapo krašto prezidentu, “pasi
aukštino” ir jo garbė, tai vie
nas dalykas. Kitas dalykas yra 
tas, kad jisai susibroliavo su ku
nigais. Klerikalai rūpinasi smur
tais, kad išlaikius savo diktatū
rą ir apsigynus nuo opozicijos. 
Ministeriai ir seimo atstovai pe
šasi tarp savęs dėl šmugelio ir 
politikos; ūkininkų reikalus pa
lieka “ant Dievo valios”. Tokiu 
komplikuotu budu (kaip žinios 
praneša), tas tiltas įlūžo ir ke
letas arklių prigėrė. Socialdemo
kratai kovoja prieš klerikalų pa
siputimą ir jų politiką. Jie ra
gina valdžią taisyti kelius, va
lyti ir sausinti neišbrendamas 
miestelių gatves ir daugelį kitų 
dalykų.

bet dar ir žandą išsuko. Ar ne
žinai tamsta slaptingo skymo 
sugauti tuos bomus? ,

Atsakymas. Jeigu tamsta esi 
kunigas, šit kokią rodą duosiu: 
atlaikyk mišias, kad Dievas tuos 
bomus kiaulėmis paverstų.

Komplimentas 
Padaužoms

‘ “Gerb. prof. Padauža: — 
Man ir mano pusbroliui labai 
patinlii Padaužų Skyrius. Pa
daužos niekam nežiūri į akis ir 
nepalaikau ja — drožia visą tei
sybę. Tatai prisiunčiamo pusei 
metų prenumeratą už Padaužų 
Skyrių.

Su pagarba”,
Mėl. Piliukas, 
Raud. Piliukas.

P. S. viskas O. K.
— Prof. Padauža.

Del Odos Ligą
Žmoriės, kurie turi niežėjimus 

metų eilę, gauna ramų miegų ir 
Ibį bevartodami Cadum Ointment. 
Jis prašalina niežėjimą tuojau, su
minkština ir gydo odą kur tik ji yra 
sužeista ar paraudonavusi. Cadum 
Ointment yra geras nuo išbėrimų, 
spuogų, šlakų, skaudulių, užkrėstų 
dedervinių, suskirdusios odos, išbėri
mų, slogų išbėrimų, karščio, pilės, 
pučkų, skaudulių, užgavimų, nudegi
mų, šašų, dedervinių, žaizdų ir t. t.

per 
pu*
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Patarimai merginoms
Merginos, kurios nori kad jų 

keliai butų gražus, privalo baž
nyčioj neklupėti. Klūpėjimas su
gadina kelių formą.

Dabar įėjo į madą “pentyti” 
merginoms ant nuogų kelių vi
sokius “monkey pikčerius”. O 
kad tuos “pikčerius” visi maty
tų, reikia pančekaites atraityti 
žemiau kelių, o dresaites taip
jau trumpas dėvėti, — tai va
saros mada. O kas daryti atė
jus žiemai, — klauskite Padau
žų patarimo.

Su boba po ciltu ,
— Motiejau, kaip tu aplaikei 

tas žaizdas ant savo nosies?
Aš buvau (hik) drrr-augų 

bolševikų m-m-itinge (hik) ne 
mitinge, bet piknike ir (hik) 
bra, ėjau (hik) per ciltą, kur 
Piteris buvo po ciltu (hik) su 
įmina boba. Automobilis (hik) 
kap griebė už kojos (hik), aš 
tabalai po ciltjb.... (hik) ir nosį 
nusibalnojau... r

Skelbimas
“MMnosi ir parsidovda bičių 

farma. Gorės Jeva patarnavjo 
jev per davk metu. Biznis eina 
gerai. Pardavimo priežastis — 
biznis visai neina, todėl noru 
pardovti”. (Toks skelbimas til
po “N.”, nes biznio savininkas 
reikalavo, kad butų patalpinta 
kaip parašyta).

muoti ir paskui iš kailio išsi- 
kademuoti. Tiktai, amerikoniš
kai imant ir tariant, broliukai, 
vieton raidės “k”, pridėkite rai
dę “g”.

“Linkėdamas jums dar geres
nių pasisekimų su raide “g”, aš 
šitai pasakęs nusileidžiu į savo 
sėdynę”. — Padauža

==———------———
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Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai. po piet.

Klausimas. Biblija sako, jog | 
Dievas nubaudęs žaltį dėl pri- Į 
kalbėjimo Jevai suvalgyti už
draustą vaisių. Dievo pabauda 
buvo tokia: — liepė žalčiui pil- 
^u šliaužioti. Argi pirmiau žal
tys ant galo uodegos vaikščio
jo?

Atsakymas. Ką biblija sako, 
yra grynas fyumbugąs.

Klausimas. Ar popiežius vis
ką ignoruoja, kas pasaulio mok
slininkų būna išrasta ir ištobu
linta? Ar jisai pripažįsta, kad 
tokie išradimai yra naudingi?

Atsakymas. Tamstos klausi-1 
mas ne visai aiškus. Bet visgi I 
mes galime spręsti, ką tamsta 1 
nori pasakyti. Popiežius netik 
kad neignoruoja naujų išradimų,1 
bet ir pats jais naudojasi. Pav. 
radio yra nesenai išrasta. Po-! 
piežius pats įsivedė savo palo- 
ciuose radio. Jisai ir jo karui-i 
nolai naudojasi gelžkeliais, me- Į 
dicina, menu ir visu tuo, kas 
tik yra kultūringame pasauly t 
sukurta. Tiesa, kad popiežius ( 
yra ignorantas. Elektros išradi- . 
mas bažnyčiai pasirodė velnio. 
išradimu, šv. Petro katedra da
bar yra apšviesta elektros švie-i 
sa. Bažnyčia ignoruoja naujus: 
išradimus moksle tol,, kol mok
slas užguja bažnyčią.

Ateis laikas, kada popiežius 
turės taikytis prie pasaulio kul-. 
turos, nes bažnyčios “mokslas” 
neišlaiko kritikos.

Klausimas. Aš Pilypas Paduc-, 
kis atvažiavau iš N. į Chicagą. 
Moku tiktai lietuviš'ką eritmeti- 
ką ir nemoku anglų kalbos. No
riu stoti į labai labai aukštą 
mokyklą. Patark man, ponas 
profesoriau, kur tokia mokykla 
randasi ?

Atsakymas. Patariu tamstai 
stoti grynorių mokyklon.

Klausimas. Aš esu kunigas, 
nieko sau žmogus. Vieną kartą 
ėjau gatve atsisukęs kalnierių 
ton pusėn, kaip ir visi vyrai ne
šioja. Bet nelaimė, užpuolė be
rnai ir netik kad pinigus atėmė,

LIETUVON — 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.
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SU KIMBALL PIJANAISM

gerus budus ir 
savp namus — 

gyventi ir tau-

Džiaugsis ir Cėršsis 
Visa šeimyna

Kuomet savo namuose galės klausytis tąja širdį ža- 
vėjančią muziką, kurią teiks tik šis augščiausiai 

ištobulintas muzikališkas instrumentas

pri-
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Kiekviena šeimyna 
valo turėti Kimball Pija
ną savo namuose. — 
Pirkdami Kimball Pija
ną nepadarysite sau iš
laidų, bet gryną invest- 
mentą.
Kimball Pijaną nusipir
kę, turėsite koncertą ir 
augščiausiai ištobulintą 
muziką savo namuose 
kada tik norėsite, kas 
pagelbės visai šeimynai 
auklėti 
mylėti 
juose 
pinti.
Kimball Pijanas suteiks 
didelę ekonomiją, nes jų 
saugus ir tvirtas subu- 
davojimas yra pilnai už
tikrintas, kad per daug 
metų nereikės išlaidų dėl 
pataisymų.

kampas 31 gal.

A

Telefonais:

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar ir 
kitokiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms kreipki
tės, o rasite pa
galbą.

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

DR. SERNER, 0. D,

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Turėk švarias, sveikas akis

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

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

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

Tel. Blvd. 3138 
Woitkiewicz- 
BANIS

AKUŠERKA
Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gimdy
tu o , pataliniai 
lykai moterims 
r merginoms.

3113 South 
Halsted St.

^ŪR, HERZMAN’®*
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 Laboratorija: 1025 W. 
18th St., netoli Morgan St.

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

( Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drexel 0950 

Boulevard 4136
3235 S. Halsted St.

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.
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DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte' iki 12 vai. po piet.
Telefonas Midway 2880
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Specialistai užsise- 
nėjusių chroniškų li
gų vyrų, moterų ir 
vaikų. Daktarų Me- 
dikalė Laboratorija.

L’R. HORVAT, DR. W1LL1NG
1347 W. 18 St., kampas Blue Island 
Avė., 2 fl. Valandos nuo 9 iki 8 
kasdien. Nedėlioj nuo 9 iki 12.

Phone Canal 1713-0241 
Res. Midway 5512 

DR. R. C. CUPLER, M. D. 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913 
DR. A. J. BERTASH

3464 So. Halsted SL 
Ofiso valandos nuo«l iki 3 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 
G iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Valandos 1—2 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

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

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 12 iki 2 po pietų; 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983. 
Namų telefonas Spaulding 8633

yra aprūpinta ir gerejesi virš 
apie pusė milijono privatiškų šeimynų namai, ir tūkstan
čiai pagarsėjusių artistų, muzikantų ir dainorių, taipgi 
nugštesnės muzikos mokyklos, kolegijos, universitetai, sve
taines, teatrai ir bažnyčios vartoja tūkstančius Kimball 
Pijanų.
Manydami pirkti pijaną — bukite atsargus, kad nepadary- 
tumėt sau nereikalingų išlaidų vietoje inveštmento. — At
eikite į savo krautuves, kur visi lietuviai perka, ir persi
tikrinkite apie pijantis, kurių čia rasite daugybes visokių 
išdirbyščių.
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Parduodame ant labai lengvų išmokėjimų.
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Vienintelės Lietuvių krautuvės Chicagoje parduodančios
Kimball Pijantis. ' , •
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Tel. Pulhnan 0982 
Res. Pullman 3462 

DR. P. PETRAITIS 
DENTISTAS 

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

batos vakare pagal sutartj.

J

4177-83 Archer Avė
M. KEZES Vedėjas

1922-32 So. Halsted St
J. NAKROŠIS Vedėjas.

Šviesą ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimų.

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

A. BARTKUS, Pres.
1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago

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

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS DENTISTAS
4712 So. Ashland Avė., 

near 47th Street
CHICAGO

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

Optometrist
Tel. Boulevard 6487
4649 S. Ashland A v.

Kampas 47-tos 
ant 2 lubų

DR. BENEDICT ARON
Ofisas 3801 So. Kedzie Avė. Phone 
l^afalette 0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prospečt 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:30 valandai vakare.

A

Prancūziškas Daktaras
Dr. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
4442 So. Westem Avė., 

Tel. Lafayette 4146

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Res.', 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Specialistas kraujo, odos, 
chroniškų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių 
. > metodų

X-Ray Spinduliai
Ofisas

1800 So. Ashland Avė.
ant viršaus Ashland Stato Banko 

Telefonas Canal 0464

Valandos 2:00 iki 4:80 ir 8 iki 10, 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet.

Dr. J. W. Beaudette

710

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

P. B. Hadley, License<T
West 18th SI r., Chicago, III.

Viskas—kas reikalinga prie pa-
grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Leiskite mums 
pagelbėti' jums nubudimo valan
doje. • Tel. Canal 8161—_____________ ' n - -J
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Trims mėnesiams ................... 1.75
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O tarp Romos papos ir “katalikiškos Lenkijos” yra 
visai kitoki santykiai. Papa yra žinomas, kaipo didelis 
Lenkijos sėbras. Savo meilę lenkų ponams jisai nesenai 
aiškiausia parodė tuo, kad pripažino Želigovskio užgrob
tąjį Vilnių Lenkijos dalim. Kad papa gali įsakyt Lietu
vos klerikalams lįsti po “baltosios vištos” sparnu, tai yra 
visai tikėtinas dalykas.

Šeštadienis. P* 2°

ŠIANDIE PRASIDEDA INTERNACIONALO
KONGRESAS ‘ ,

• •••••• •••••
SOCIALISTŲ INTERNACIONALAS IR ROMOS

BAŽNYČIA " ',

PAPOS GALIA IR KUNIGŲ PAKLUSNUMAS

Ir papa turi tą galią. Visi katalikų kunigai yra Ro
mos papos “kareiviai”. Kuomet kunigas yra šventina
mas, tai jisai po priesaika pasižada būt ištikimas papai. 
Nepaklusnų savo tarną papa, arba jo agentas — vysku
pas, gali prakeikti ir palikti be duonos kąsnio.

Socialistų gi Internacionalo komitetas jokios galios ant 
atskirų socialistų ir jų partijų neturi. Internacionalas yra 
sudarytas laisvo susitarimo keliu. Jeigu kuriai partijai 
nepatinka Internacionalo politika, tai ji gali pasitraukti 
iš jo, nebijodama jokių 'bausmių arba represijų.

• •••••
KUNIGŲ LUOMAS IR PAPRASTI KATALIKAI

• • • • • •
SOCIALIZMAS NELIEPIA NEI TIKĖT, 

NEI NETIKĖT

Šiandie Francijos mieste Marseilles atsidaro tarptau
tino socialistų kongreso posėdžiai. Jame dalyvaus viso 
civilizuotojo pasaulio darbininkų atstovai. Jisai svarstys, 
kaip apsaugoti tarptautinę taikų, kaip kovoti su karo pa
vojais, kaip apginti demokratijos teises nuo fašistinių ir 
bolševistinių priešų, kaip pakelti darbininkų gerovę ir pa
greitinti žmonijos progresą linkui socializmo.

Kongreso nutarimai turės didelės reikšmės viso pa
saulio gyvenimui, nes socialistų partijos, kurių atstovai 
jame yra susirinkę, šiandie yra stipriausios politinės or
ganizacijos ištisoje eilėje svarbiausiųjų valstybių. Nevie
nam krašte tos partijos jau yra taip galingos, kad net vi
sa buržuazija tuose kraštuose nebepajėgia vesti atvirai 
priešingą joms politiką. Ir socialistų partijos visur auga. 
Netolimoje ateityje jos, be abejonės, turės savo rankose 
valdžią visose tose šalyse, kurios stovi pasaulio civiliza
cijos priešakyje.

Per keletą paskutinių dešimčių metų žmonija pada
rė pasakišką progresą turtų gaminimo srityje, techniko
je ir moksle. Bet, net ir palyginus su šituo progreso, so
cialistinio judėjimo augimas, įvykęs antroje pusėje 19-ojo 
šimtmečio ir pradžioje 20-ojo, yra pastebėtinas.

Tik pagalvokite: vos (ii metai atgal, kuomet kūrėsi 
Londone Tarptautinė Darbininkų Asociacija, aplink so
cialistinį darbininkų Internacionalą buvo, susispietę tik
tai keletas tūkstančių žmonių. Jie turėjo tiesioginių ry
šių su darbininkų miniomis vien tiktai Anglijoje; kitbse 
šalyse Internacionalo sekcijas sudarė neskaitlingos ap
švietus draugijos ir siauri slaptų ir pusiau-slaptų revo
liucionierių būreliai. 0 Jandie Internacionalas turi apie 
8 milionus narių, tvirtai susiorganizavusių politinėse par
tijose, ir ranka už rankos su juo veikia milžiniškas pro
fesinių sąjungų susivienymas, apimąs apie 25 milionus 
žmonių. Ir visa šita galinga sąmoningų kovotojų armija, 
nežiūrint didžiausių tautinių, rasinių, religinių ir kitokių 
skirtumų, esančių jos viduje, sugeba vadovautis vieno
dais principais ir net turėti bendrą praktiško veikimo 
programą! ; 2a.&.Oi;

Iš tiesų, turėjo būt nepaprastas protas tų galvotojų, 
kurie dar viduryje praeitojo šimtmečio numatė, kad ga
lės susidaryti šitoks pasaulio darbininkų susijungimas, 
ir paskelbė obalsį: “Visų kraštų proletarai, vienykitės!”
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Anądien “Naujienos” nurodė, kad klerikalai laiko 
savo vyriausiu vadu Romos papą, todėl, jeigu Romos pa- 
pa musų klerikalams įsakytų dėtis su “katalikiškąja 
Lenkija”, tai jie turėtų jo klausyti. Vienas klerikalų laik
raštis mėgina iš tos musų pastabos padaryti priekaištą 
socialistams ir sako:

“Vyriausias socialistų tikslas yra ne Lietuvos žmo
nių gerovė, bet tarptautinio socializmo nauda. Socia
listų priešakyje stovi vyriausias jų tarptautinis ko
mitetas, kuris jiems vadovauja visame kame, nežiū
rint kaip jie mėgintų šitą faktą užginčyti.

“Jeigu toji vadovystė jiems vieną gražią diertą įsa
kymų dėtis su ‘komunistine Rusija’, tai jie klausytų 
jo, nepaisant kas bus su Lietuva”.
Šitas klerikalų laikraščio bandymas pastatyti ant 

vienos lentos socialistų Internacionalą su Romos katali
kų bažnyčia neišlaiko jokios kritikos.

Pirmiausia, yra nesąmonė “pranašaut”, kad tarptau
tinis socialistų komitetas gilįs įsakyti Lietuvos socialis
tams dėtis su Rusija. Nesąmonė dėlto, kad visi puikiau
sia žino, jogei socialistai nėra bolševikiškos Rusijos drau
gai; priešingai, Maskva prieš nieką taip piktai nekovo
ja, kaip prieš socialistus ir socialistų Internacionalą.

Internacionalo valdybą renka socialistinių partijų 
atstovai. Socialistų partijose gi visi nariai turi lygias 
teises. O kokias teises turi paprastieji katalikų bažny
čios nariai savo bažnyčios reikaluose? Galima sakyt, 
jokių. Kunigus skiria (“šventina”) ne paprastieji baž
nyčios nariai, bet vyskupas; o vyskupus skiria popiežius; 
popiežių gi skiria kardinolų kolegija, kurioje neturi bal
so net dauguma vyskupų, nekalbant jau apie milionus 
paprastųjų katalikų.

Socialistų Internacionale viešpatauja pilniausia de
mokratija, ir todėl ji viršūnės negali diktuoti apačiom^. 
O katalikų bažnyčioje demokratijos nėra nę šešėlio. 
Viena, josios nariai yra padalinti į dvi rųši: paprastus ti
kinčiuosius, kurie neturi jokių teisių bažnyčios reikaluose 
ir jos turto valdyme; ir dvasiškius (kunigus), kurie “ga
no” tinkinčiųjų minias, kaip piemuo avis. 'Antra, dva
siškių luome teisės yra nelygios: aukštesnieji “cinai” val
do žemesniuosius — vyskupai kunigus, papa vyskupus — 
ir pati viršūnė prieš nieką neatsako. Papa su savo pata
rėjais gali nutart ką nori, ir jiems niekas negali prie
šintis.

Katalikų bažnyčios reikalai yra niekas kita, kaip 
kunigų luomo (klero) reikalai. Kunigų luomas gali vesti 
(ir dažnai iš tiesų ^veda) bažnyčioje tokią politiką, kuri 
yra priešinga milžiniškos katalikų daugumos reikalams. 
O pas socialistus toks dalykas yra negalimas. Jeigu so
cialistų partijoje vadai mėgintų eiti prieš daugumos na
rių valią, tai jie (vadai) bdtų pašalinti; jeigu Interna
cionalo valdyba nesiskaitytų su minių nusistatymu atski
rose partijose, tai tos partijos atsimestų'arba artimiau
siame kongrese išmestų tą valdybą.

Minėtas klerikalų laikraštis dar sako, kad socializ
mas esąs “savo rųšies religija”, nes jisai “liepia tikėti, kad 
nesama nei Aukščiausios Esybės, nei sielos nemirtingu
mo, nei jokios atsakomybės už savo darbus prie Dievą”.

Tai yra grynų gryniausias išmislas. Socializmas nie
kuomet tokių dalykų neliepė. Tikėt ar netikėt socialistų 
partijos palieka kiekvieno asmens sąžinei. Yra faktas, 
kad tarpe socialistų (ypač Anglijoje ir Amerikoje) ran
dasi nemažai tikinčiųjų žmonių; prie to^ių, pa v. priklau
so ir buvęs Anglijos premjeras Ramsay MacDonald.

Tikėjimo klausimuose socialistų nuomonės yra įvai
rios. Jie visi sutinką tečiaus tame, kad priešinasi tiems 
gaivalams, kurie po religijos priedanga mėgina išnaudot 
žmones. /

Kas dedasi 
Sicilijoje.

I
(“Daily News” koresponden

tas lliram K. Moderwell,, kuris 
dabar randasi' Sicilijoje, paduo
da gan įdomių žinių apie Sici
lijos gyventojus ir jų papro
čius. Moderwell’o aprašymų mes 
paduodame žemiau).

“Taip, Genna broliai buvo vi
sų gerbiami šios apylinkės kai
miečiai".

Taip kalbėjo sicilietis, Marsa- 
los gyventojas, kur gimė Genna 
broliai ir iš kur daugelis Chica- 
gos italų atvyko.

Marsaliečiai žino apie Genna 
šaikos veikimų Chicagoje. Bet 
ten pasakojama skirtinga istori
ja, — ne toki, kokių skelbia po
licija.

Gyveno Marsaloj moteris. Ji 
buvo laimingai apsivedusi. Bet 
kartų ji pamatė jaunų studentų, 
įsimylėjo ir pabėgo su juo. štai 
kodėl, pasak marsaliečių,, du 
Genna broliai tapo nukauti Chi
cagoje.

Kas žino ar tas pasakojimas 
yra teisingas? Ginti moters gar
bę, nušaunant kaltininkų, yra 
geriausias pasiteisinimas Sicili

joje. Galimas daikįas, kad patys 
Genna broliai pramanė tų isto
rijų ir pasiuntė jų į savo gim
tinę. Marša loję nieko negalima 
sužinoti. Sicilietis niekuomet ne
pasako tai, ko jis pasakyti ne
privalo. Leitenantas Petrošiui iš 
New Yorko policijos štabo nu
vyko į Sicilijų rinkti žinių apie 
juodrankių darbus. Jis buvo nu
žudytas Palermo gatvėje.

Vyriausias punktas siciliečių 
garbės kodekse yra “neišduok”. 
Rūpinkis savo reikalais. Saugo
kis. Gink savo nuosavybę. Sau
gok savo moterų garbę. Keršyk 
už apiplėšimų, įžeidimų ir nu- 
skriaudimų. Bet niekuomet ne
išduok. O labiausia neišduok po
licijai. Jeigu, tu neprisilaikysi 
to, tai jokie įstatymai tavęs ne
apsaugos.

Nėra liudininkų
Sicilietis ištisas valandas kal

bės su jumis kavinėje; jis pa
kvies jus j namus žaisti “bac- 
carat”; jis duos jums savo au
tografuotų paveikslų ir dės vi
sas pastangas, kad jus jauski
tės saugiai. Bet nieko iš jo ne- 
išgausilė apie jo kaimyno reika
lus. 1

Vidurdienyj nužudoma žmo
gus turgavietėje, šimtai žmonių 
mato tų atsitikimų, žudeika at
siduria teisme. Bet nė vieno ne
surandama, kas liudytų. Ir tuo

budu byla tankiai yra panaiki-' 
narna dėl neturėjimo įrodymų. ' _

Prieš kelis metus .viena ita-1 A JI ___
lų šeimyna atsikraustė į Paler- /"Y CIO 1110 LzldlOPSlSIlS
mo. Vienų vakarų, kai šeimyna 
sugrįžo iš operos, rado, kad vi- j pivma<|jenjs- 
si brangesni daiktai buvo iš na- 
mų iškraustyti. Buvo pranešta k“7^į“ fky^jo' ' Jis vi- 
policijai. ,’sa laikų esti arti manęs ir nuo-

“Del Dievo mbilčs”, sušuko lat pėdais sekiojė. Tai man ne- 
senas Palermos gyventojas,. ..patinka. Aš nėpratęs draugi-
“Kodel jus tai padarėte? Jus joje būti. Geriau tas padaras 
turite du vaiku”. Už dienos ki
tos buvo gautas anonimiškas lai
škas, kur buvo grasinama “at
silyginti” už pranešimų polici
jai. Draugams patariant, šeimy
na skubiai apleido Palermo.

Kita šeimyna Palermoje (tai 
autentiški ir nesena^ įvykę at
sitikimai) buvo irgi panašiai 
apiplėšta. Tapo pasitarta su' 
draugais.

“Be abejojimo, jus nieko ne 
pranešite policijai”, patarė drau
gai. “Eikite tiesiai į Mafia vir-' 
sininkų”.

šeimynos tėvas nuvyko ir iš
dėstė savo reikalų.

“Atsidėkite ant manęs”, buvo 
atsakymas. Kelioms dienoms 
praslinkus privažiavo prie na
mų vežimas su prikrautais pa

Mark Twain.

Tas naujas pa- jam nė vieno nepavyko nuraš 
daras su ilgais plaukais jau pa- kyt. Ne jam tai padaryti.... Esu 

tikras, kad obuoliai liks visi.
Pirmadienis. Naujas padaras 

vadina save Ieva — Tegul bus 
taip, aš nesjpricšinu. Sako, jog 
norėdamas, kad jis ateitų, 
turiu tuo vardu jį šaukti. Aš & - 
sakiau, kad panašaus reikac 
nenumatau. Matyt, ta pastaba 
šio padaro akyse išaukštino ma
ne. Tas padaras tvirtina, kad 
jis visai ne jis, bet ji. Tai dar 
abejotina, bet, iš tikrųjų, man 
vis tiek. Tegul tik ji laikosi nuo
šaliai ir palieka mane ramybė
je.

šeštadienis. Antradieny aš 
išsprukau iš jos. Klaidžiojau dvi 
dienas ir pastačiau jaukioje vie
telėje sau naujų landynę pasi
stengiau, žinoma, kad ji mano 
pėdų nesusektų. Bet ji su pa
galba prijaukinto gyvulio, kurį 
ji vilku vadina, susekė mane ir 
vėl išduodama gailius garsus ii 
iš plyšių, per kuriuos žiuri, van
denį leisdama atsidangino pas 
mane. Noroms nenoroms teko 
su ja sugrįsti, bet, kada tik pa
sitaikys proga, būtinai paspruk
siu. Ir daro įvairių beprasmių 
spėliojimų. Tarp kitko intere
suojas tuo, kodėl gyvuliai, ku
riuos ji vadina liūtais ir tigrais, 
maitinasi žole ir gėlėm, o tuo 
tarpu sprendžiant iš jų dantų, 
jie turi vienas kitą ėsti. Tai 
nesąmonė, nes tada jie žudytų 
vienas' kitų ir, kaip man atro
do, tada atsirastų pasauly mir
tis;, mant gi mokė, kad1 mirtis 
dar neatėjo į pasauij. Ištikro, 
kai kuriasis atvejais, pradedu 
dėl to gailėtis!

Sekmadienis. Pro šalį!
Pirmadienis. Man rodos aš 

dabar suprantu kam duota sa
vaitė: ji tarnauja tam, kad pa
silsėtum nuo sekmadienio nuo
bodulio. Tai gera mintis. Ypač 
čia kur geros mintys taip retai 
pasitaiko. (Pastaba, ši pastebė
jimų palieku sau)....

Ir vėl buvo įlipus į tų medį. 
Išmečiau iš ten. Sako — niekas 
nematė. Tarytum tai pakanka
mas tokio neapgalvoto žygio pa
teisinimas. Pasakiau jai tai. Žo
dis “pateisinimas” nepaprastai 
jai patiko. Iš tikro, žodis ge
ras.

Ketvirtadienis. Ji sako, kad 
ji padaryta iš mano šonkaulio. 
Tai, švelniausiai kalbant, abe
jotina. Aš niekados nejaučiau, 
kad man šonkaulio truktų.... 
Kožkodel ją interesuoja suopio 
likimas; sako, kad jam reikia 
maitintis ne žole, bet dveselena. 
O negalima todėl, kad jo užgai
das patenkindamas apverstum 
pasaulį aukštyn kojom.

šeštadienis. Vakar savo pa
pratimu užsižiūrėjo i save kūd
roje ir nukrito į vandeni. Tik, 
tik neprilakū; sako, kad labai 
buvę nemalonu. Tai privertė 
jų susirūpinti gyvūnais, kurie 
gyvena vandenyje ir kuriuos ji 
žuvimis vadina. Savo senu pa
pratimu ji ir toliau lipdo vi
siems ir visam kam vardus, nors 
jie niekam nereikalingi ir nie
kas, šaukiant tais vardais, neat
sišaukia. Bet ji, iš kvailumo, į 
tai nekreipia jokio dėmesio. Ji 
sugavo daugybę žuvų, atnešė ir 
padėjo į mano guolį: “kad su
šildytų Vargšelius!” Bet žiūrė
damas j žuvis, aš nepastebėjau, 
kad jiems čia butų geriau, ne
gu vandeny. Kaip tik sutems, 
aš jas tuojau laukan išmesiu. 
Aš nenoriu su jomis miegot — 
jos slidžios ir bjaurios, ypač 
žmogui, kuris niekuo neapsivil
kęs.

Sekmadienis. Pro šalį!
Antradienis. Ji dabar susidė

jo su židčių. Kiti gyvuliai, kaip 
matyt, džiaugias iš to; ji visą 
laikų darydavo su jais įvairius 
bandymus ir įkyrėdavo jiems, 
ir aš džiaugiuos, nes žaltys su 
ja kalbasi ir aš galiu ramiai pa
būti.

(Bus daugiau)

eitu pas kitus gyvulius.
šiandien debesuota, vėjas iš 

rytų. Tur būt, pas mus bus lie
taus... Pas? Iš kur aš pa
ėmiau ta žodį. Taip, atsimenu, 
naujas padarji vartoja...

i Antradienis, Apžiurėjau sa- 
. vo gėrybes. Naujas padaras tai 

vadina rojumi. Kodėl? — iš- 
I tikro, nežinau... Sako, kad tai 
panašu į rojaus sodus. Tai dar 
nepaaiškinimas... o stačiai vie
nas atkaklumas ir kvailumas. 
Man ne pavyksta duoti vardų 

‘nors vienajn daiktui, o naujas 
padaras visam kam, kų tik su-

I tinka, ankščiau negu aš suspė
ju kų nors ištarti, duoda savus 
,_____ . Ir vis vienodai teisin
damasis, kad tai panašu tai į šį, 

....e -------- - — » ------- .tai į tų, štai, pavyzdžiui, mes tu-
kandais. Viskas buvo sugrųžin-, rjm paukštį strazdų. Sako, kad 
ta ir sudėta į vietą. Neprapuo-.pakanka tik pažvelgti j jį, kad 
lė nė vienas indas. |

Toki yra Sicilijos garbė. Ji
buvo sukulta ne dėl to, kad sau-! 
goti kriminalistus. Vagys ir žu-'
deikos gali rasti sau , apsaugą 'paukščiUi. Manę tai erziną; bet 

yra jokios išeities nerandu. Straz- 
i das! Jis tiek, pat panašus į 

strazdų, kiek ir į mane.
I Trečiadienis. Pasistačiau sau in- / * .' . ♦landynę nuo lietaus, bet ir čia 
manęs nepaliko ramybėje. Nei 

’ šaukias—nei kviestas atsidan
gino tas naujas padaras. O ka
da aš norėjau ji pašalinti, jis 
pradėjo leisti vandenį iš plyšių, 

’ per kuriuos žiuri ir šluostėsi 
savo letenų vidaus puse; tuo

išsyk galėtum pasakyt, jog jis, 
kaip du vandens lašai, panašus į 
strazdų. Ir būtinai nori, kaa 
šis pavadinimas pasilktų šiam' • 1 .

jos pavėsyj, bet pats medis 
visų naudojimui. •'

Žmogžudystės
Teisybe, sako siciliečių 

stinktas, pareina nuo žmonių, 
kurie žino kas yra dora, o kas j 
ne. Gi policija ' negali spręsti 
apie tuos dalykus. ’

Marsala yra tipiškas Sicilijos 
kampelis. Gyventojai yra tvirti, 
rūpinasi savo ūkiais ir griebia-

i?....paūmėtu“ jis ’d^toktas’ gilius 
kokius aš girdėjau pas 

, kada jiems skauda.
jis tylėtų! Bet jis 

nenutildamas plepa! 
nenoriu šį nelaimingų

mu, teisybe to reikalauja.
Bet viešoji teisybė Marsaloje 

reikalauja nemažai žudymo. 
Nuo liepos 16 d. iki liepos 30 
d. Trapam mieste (Marsalos 
distrikto sostinėje) užvesta se
kamos bylos:

1. Liepos 16 — Campo $ave-; 
rio, kėsinosi apiplėšti; Amato 
Andrea, kaltinamas žmogžudy
ste ; Tumbarello, žmogžudyste; 
Tumbarello Angelo, žmogžudy
stė. Kaltinamieji nesuimti.

2. Liepos 17 — Blanda Sebas- 
tiana, žmogžudystė.

3. Liepos 21 — Buffa Bal- 
dassare, žmogžudystė.

4. Liepos 24 — Parinello Vit- 
to, žmogžudystė.

5. Liepos 27 — Co'lletta Giu- 
seppe, Fulcio Tomasso, Fulcio 
Antonio — visi kaltinami žmog- 

žudyšte.
6. Liepos 29 — Cairoza Vito, 

Bonaccio Giuseppe, Di Pasųuale 
Vito, Barone Giuseppe, Magad- 
dino Salvatore, Aluzzo Pietro — 
kaltinami kriminaliniu prasi
žengimu.

Visos tos žmogžudystės grei-

garsus 
1 gyvulius, 
Kad nors 
amžinai, 
Aš visai 
padarų skriausti ar įžeisti. Bet 
aš lig šiol niekados nebuvau 
girdėjęs žmogaus balso, ir kiek
vienas svetimas garsas, kuris 
ardo iškilmingų šios apsnūdu
sios negyvenamos tuštumos ty
lų, įžeidžia mano klausų ir lygu 
netikros gaidos skambėjimui.

O šie nauji garsai skamba 
visai ties manim — tai. ties ma
no pečiu, tai visai prie ausies, 
tai iš vienos, tai iš kitos veido 
puses; o aš pripratau prie gar
sų, kurie šiek tiek toli skamba, 

1 garsų plaukiančių iš šių tilybės 
pripildytų erdvių. Aš pripratau 
prie gamtos garsų: prie vėjo 
ūžimo miške, prie ramaus čiur
lenimo nematomų upelių, prie 
tos švelnios vos juntamos mu
zikos, kuri gimsta nakties tam
soje ir gal būt, paeina nuo skai
sčios šviesos daiktų, kurie mir
ga nakties danguje.'

čiausia buvo papildytos sųryšyj Šeštadienis. Naujas padaras
• . . . « • . ’ nnv rlaiirt vcilcm Tiirsu lenktyniavimu biznyj. Nėra 

abejojimo, kad policijai bus 
sunku gauti liudininkai. O jei
gu policija ir nubaus kaltinin
kus, tai ji visų laikų bus pavo
juje. Sicilijoj, labiau negu kur 
nors kitur, policisto likimas yra 
neužvydėtinas.

(Bus daugiau)

Naujienų Spaustuvė 
fra Unijinė Spaustuv»l

per daug valgo vaisių. Tur būt, 
mums nepakaks maisto. Vėl 
“mums”. Tai jo žodis, bet jis 
dabar pasidarė ir manuoju, nes 
per dažnai jau aš j j girdžiu, 
šiandien apsiniaukę ir rūkas. 
Tokiam ore aš sėdžiu namie, bet 
naujasai padaras išeina iš na
mų. Jis vaikščioja visokiam ore, 
o paskui purvinom kojom vel
kasi stačiai į landynę. Ir amži
nai plepa.

Kaip ramu ir gera Čia buvo 
anksčiau. 1 ’

I Sekmadienis. Pro šalį. Šį die- 
*nų vis darosi nuobodnesnė ir 
nuobodnesnė. Praeitų lapkričio 

(mėnesį jį paskyrė atilsiui. Ank
sčiau aš turėjau tokias šešias 
dienas savaitėje, štai dar nesu
prantamas parėdymas! Apskri
tai, man atrodo, kad čia per 
daug istatymdavystės: viso
kių nutarimų, įsakymų, draudi
mų, nesuskaityti.... Kad taip 

’ daugiau laisvės veikimfe.... (Pa
staba: Panašias mintis geriau 
sau pasilikti....).

šiandien ryto mačiau \kaip 
naujas padaras mėgino nublokšt’ 
užginto medžio obuolius. Bet I
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Rene Bazen

Užburtas Malūnas
(Apsakymas)

Ką 
net 
pa-

bet

Senio Daminiko malūnas] — 
puikiai malė diena ir naktį.Į kai, 
Kaimynai stebėjos, truputį pa
vydėjo, o pats malūnininkas 

turtėjo. Malimas buvo ge
ras, mūrinis, tvirtas, gerų ži
novų statytas. Medžiai aplink 
jį per šimtą metrų buvo iškir
sti, ir malūnas stovėjo atviro
je aikštėje, visiems matomas 
Mažiausias vėjelis judino jo 
sparnus, o kiek stipresnis- — 
pašėlusiai greitai juos suko.

Poilsio valandomis malūni
ninkas sėdėdavo prie lango ir 
žiurėjo kuriuo vežė 
žmonės grūdus į malimų. Žiu
ri, patenkintas šypsos, ir skai
čiuoja kiek pelnys ateinančių

Ir ncapsižiurėjo senis Da
minikas, kaip palyginamai 
greitai jis pasidarė pats įta
kingiausias asmuo, visoje apy
linkėje. Per visą savaitę jis 
buvo malūnininkas, o sekma
dieniais, apsitaisęs naujutė
liais pirktiniais rūbais, atro
dė tikras ponas. Eina sau per 
bažnyčios šventorių su dukte
rim, žmones jį sveikina, o jis 
sau šypsos ramiai gyvenimo 
pasitenkinimu apšviesta šyp
sena ir vos vos pakelia nuo

ir sąžiningas, 
senatve atėjo

Nieks apylinkėje nebuvo 
prieš malūnininką labai prie
šingai nusistatęs. Jis buvo do- 

Bet kartų 
godumas.

Kartu su turtais didėjo ir jo 
širdies kietumas: pasidarė 
griežtesnis su skolininkais, 
žiaurus su neturtingaisiais, 
kurie neturėdami arklių, •ne
šiojo j jo muiliną rugius duo
nai malti.

Vieną kartą, gražią dieną, 
malūnininkas su dukterim 
stovėjo prie lango. Kalbėjos 
sau apie įvairius dalykus, o 
svarbiausiai — apie ateitį, to
kią šviesią, kilnią, kaip jiems

Malūnininko 
visai poniškai.

duktė atrodė 
Ji nebuvo pik- 
įkainuoti žmo- 
lango aukšta
is savo išdi-

lį es iš malūno 
mos paveldėjo 
daus tėvo.

Na, ką, Onute? — sftko 
tėvas, — musą reikalai eina 
visai neblogai.

Juo geriau tau, tėveli!
Ir tau dukrytė. Po ke

lių metų parduosim malimą ir 
busim ponais. Manau, kad ne 
vienas iš miesto ponpalaikių 
noiės tada su manim susigi- 
minitioti.

Duktė šypsojos.
Tuo laiku kelyje pasirodė 

du žmonės: moteris ir gero 
kai paūgėjęs bt'rniukas.

Tai, rodos, našle Kazie
nė su sūnum, — spėliojo Ona.

Ką jie neša ant pečių? Tik
riausiai, tai maišai grudų. Ką 
jau ir sakyti, geri darbdaviai 
toji našlė su sunum.

Ir ji taip prasijuokė, 
malūno sparnai, rodos, 
greičiau ėmė suktis.

— Elgetos! Valkatos! 
murmėjo senis Daminikas, 
pamatysi, kaip maloniai 
juos pasitiksiu.

Ir jis pasiliko prie lango, 
atsirėmęs alkūnėm į langą ir 
iškišęs laukan savo kiek pa
balusią nuo miltų galvą. Žiu
rėjo, kaip moteris kopo į kai
na, susilenkusi nuo sunkios

kad 
dar

as

Tris kart ji silsėjus, sun
kiai dūsavo ir braukė ranko
ve prakaitą nuo kaktos. Ir ka
da, pagaliau, sunkus kelias 
buvo užbaigtas ir ji savo mai
šą su grūdais padėjo prie ma
lūno vartų, visa krutinę > leng
vai atsiduso ir pasakė sunui:

Na, Jonuk, jau mes ir
vietoje.

Simus, berniukas ne dau
giau vienuolikos metų, suny
kęs, suvargęs, irgi sunkiai du-

as, ponas Damini- 
pasveikino motina 

malūnininką.
— Aš jums atnešiau sumal

ti labai gerų rugių. Teisybe, 
ne daug jų, bet užtai grūdas 
į grudų.

— Gali tamsta savo maišą 
nešti atgal, — atsakė malūni
ninkas. — Mano malūnas to
kiais niekais neminta. Jam 
reikalinga kiek daugiau mai-

Jau dabar pas senį Darni- 
niką grudų nieks nevežė, 
veši, kad nemala. Keli 
ėmė teisman skųstis, kad 
skirtu laiku ncsnmalė.

Onos kraitis ne didėjo,
žymiai mažėjo. Susirūpino, 
susisielojo malūnininkas su 
dukterimi.

— Aš nieko nesuprantu, 
kas čia daros, — pyko Ona, 
- - bet beveik tikra esu, kad 
čia kalčiausia esanti toji el
geta našle Kazienė. Mes tada 
skaudžiai ją įžeidėju ir nu
skriaudėm. Gal ji žino, kas Į 
pasidarė malimui... 
juk neilgai trunka. Gal 
lės dabar burtus jau 
linti.

bams laukuose. Neturiu laiko 
vaikštinėti su tamsta.

Jis vėl stvėrė kastuvų ir 
tęsė darbų.

—: Pas tave nėra sėklos — 
prikalbinėjo toliau malūninin
kas. —- Klausyk: jei eisi su 
manim ir pataisysi malūnų, 
aš padovanosiu tau penkis 
maišus miltų. Užteks 
per žiemų.

— Neturiu laiko.
— Duosiu dešimt!...
— Bet juk aš nieko

žiūrinėja, čiupinėjo. Jam užsi
norėjo pasižiūrėti j lizdą, ku
riame sukas malūno sparnų 
volas ir malūnininkas, atsta
tęs nugarą, pasakė:, , 5

— Lipk ant pe&ų, Jonuk. 
Upk ant galvos, tu nesun
kus. Kų tu ten matai?

»BE VAIKU ■ ' Ii
‘ NAMAI į
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sto.
— Bet pernai... Į -

Taip, taip. Dabar aš jau 
to nepakartosiu. Supratai?.

Moteris taip gerui suprato, 
kad ašaros kaip šviesus karo
liai upeliu pasipylė iš jos akių. 
Du 'maišai, vienas didelis, o 
kitas mažas - 
jo greta, lyg 
k u. “Vėl juos 
galima? . Tur 
kas pasijuokė 
butų taip žiaurus”, 
tikrųjų manydama, 
Junininkas juokauja, ji pasa
kė sūnui:

vienas didelis, 
Jonuko, gn

I višta su viščiu- 
nešti? Argi tas 
būt maluninin- 
v nejaugi jis 

r lyg iš 
kad ma-

Einam, Jonuk, ponas 
malūnininkas paims musų ru
gius ir duos baltų miltelių.

Ji paėmė vaiką už rankos, 
kurs žiurėjo aukštai į langą, 
piktai šnibždėdamas: “Jis ne
sutinka, tas piktas malūninin
kas, ji3 nesutinka!”

Bet vos- ji tik kelius žings
nius žengė, malūnininkas bai
siai piktas išbėgo laukan ir 
iš jos maišo ėmė pilnom sau
jom barstyti rugius, tiesiai į 
moterį ir sūnų.

ai jūsų duona! Imki- 
greičiau, jei nenorit,! 
visą išmėtyčiau, clgo

t ės ją
kad a:
tos prakeikti!...

linkui. Jie krito į dulkeliu ke
lią, moterį su vaiku ir, auk
štai išmesti, barškino kaip 
sunki kruša į malimo sienas

Pasigirdo malime kaž koks 
nepaprastas sus i trenkimas ir 
jo sparnai nustojo suktis, nors 
putė gana stiprus vėjelis.

Senis Daminikas i tai neat
kreipė domės. Jis jau lipo 
laiptais Į malūną. O našlė tuo 
metu, išgąsdinta, susisielojusi, 
kėlė ant pečių savo pusiau 
pratuštėjusį maišą. Malūni
ninko duktė Ona juokdamosi 
Į visa tai žiurėjo iš lango.

Greit pilkas- našlės sijonas 
ir Jonuko balti marškinukai 
pranyko tolumoje. Malūninin
kas su dukterim nustojo juok
tis ir tik tada pastebėjo, kad 
malūno sparnai nesisuka.

— Kas tai butų? — nuste
bo Daminikas. — Tu r būt vė

pažiurėjo 
malūno 

vėjo se-
į vėjo rodyklę ant 
stogo. Rodyklė rodė 
nąją kryptį. Tuo laiku papū
tė smarkesnis vėjas, malūno 
sparnai krutėjo, bejėgiai lank
stės, bet nesisukę. Vienas net 
pusiau perlūžo.

Prakeikti elgetos! — 
pyko malūnininkas. — Sugai
šau dėl jų liek laiko ir pra
žiopsojau veją. Dabar kas 
nors malūne pagedo.

Ir jis atydžiai apžiūrėjo vi
są malimą. Nieko nerado.

Kitą dieną atėjo darbinin
kai iš miesto. Rct veltui se
nis Daminikas suspausta 
dimi laukė garso, kurs 
našautų, kad / malūnas 
pradės veikti.

— Po velnių! Tie miesto 
kvailiai moka tik pinigus im
ti, o darbo neišmano, — karš
čiavos malūnininkas.

si r- 
pra- 
tuoj

- Reiks 
tie su

taisys.
Atsirado savi ’ daubininkai. 

Jie išardė visą stogą, nuėmė 
sparnus ir sugaišę daug ląi- 
ko ir padėję daug darbo, nie
ko nepešė. Malūnas neveikė, o 
vėjas tik klibino ir laužė jo 
sparnus.

jums

(I, kad ji sutiktų 
daryti, aš 

i pat
I)Q.

Užburti 
! ji ga- 

praša-

su ja 
Juk dabar visas
mus

tą pa- 
nepagailėčiau jai 

brangiausią dova- 
y“ S ■#'

Tai eik, tėve, bet buk 
kaip galima malonesnis.

musų liki-
nuo jų priklauso.
lis Daminikas visada 

įklausęs dukters patarimų, net 
ir kada ką nepagirtino patar
davo. Bet tas jos patarimas 

Į atrodė malūnininkui be galo 
protingas ir jis tuoj susiren
gė kelionėn.

Dulkėtu keliu žengė jis j 
kaimą, kur gyveno našlė Ka
zienė. Sušilo, privargo kol pa
matė mažutį Kazienės namu
ką, gale kaimo stovintį. “Kaip 
aš privargau dykas eidamas, 

mano senis malūnininkas. 
O juk ji tadp nešė pilną 

maišą rugių r Ir sąžinė, kaip 
mažutis kirminas, ėmė grauž
ti Daminiko širdį.

Mažutis našlės namukas at
rodė seniu, apaugusiu žaliais 
plaukais, kuriais maloniai žai
dė vėjas. Į jį įeiti galima bu
vo tik pasilenkus.

Daminikas į namuką ne
joju. Netoliese pamatė siau
ram žemės ruožely dirbantį 
Kazienės sūnų Joną. Nusime
tęs švarką, jis prakaituoda
mas kastuvu purino daržo že-| 
mę. “Štai kur auga jųjų ru
giai!” — pamanė senis malū
nininkas. — Ir tas piemenga

tau 
gero nepadarysiu. Aš ne mei
stras.

— Klausyk, Jonuti, aš tau 
su bobute pastatysiu naujus 
namus savo žemėje ir pado
vanosiu dešimt kart daugiau 
žemes, kaip 

Berniukas 
sutiko eiti.

Kada jie
malimo, jo sparnai visgi, kaip 
manė Ona, patys , nepradėjo 
savaime suktis. Jonukas laip
tais užlipo viršun. Paskui jį 
lipo ir senis malūnininkas su 
dukterim 
mik, — 
kas. —
luno — ir aš tave auksu api- 
pylsiu. ,i ' I. gį'.^Į

Berniukui smagu buvo žiū
rinėti malimą. Laipiojo jis 
sau po visokius užkabarius,

dabar turit, 
metė kastuvą ir

prisiartino prie

— Nieko, — atsakė berniu
kas.
musų duona.

Malūnininkas taip susijaudi
no, kad vos hepargriuvo. Jis 
atsirėmė į sienų ir trūkstan
čia balsu prašnibždėjo:

—i AŠ pasižadu...
Bet Jonukas jau 

mažą rankutę volo 
iššlavė iš ten visą 
tikėtai pakliuvusių

Ir tuo pat
pradėjo veikti. Sučypė, su
girgždėjo mediniai sparnai, 
ėpiė ūžti girnos.

Nuo to laiko Pahiiniko ma
lūnas dirbo vėl ’ gerai, 
stodamas nei dieną,

Skaitykit Mrs. Benedict’s
Laiškų Giriantį Lydia E.

Pinkham’s Vegetable
Compound

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, 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. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street

Bet čia kvepia lyg Kewanee, 111. — ‘.‘Kuomet aš apsir 
vedžiau apie pusantrų metų atgal, aš

. — Gerai žiūrėk, Jo- 
karščiavos Damini- 

Nuimk burtus iš ma-

jkišo savo 
lizdan ir 

krūvų nc- 
grudų.

laiku malūnas 
Sučypė,

vartojau Lydia E. 
Pinkham’s Vege
table Compound 
Tlel silpnso sveika
tos. Aš neturėjau 
vaikų. Dabar aš 
turiu dvi sveikas 
mergaites ir aš 
tikra esu, jei ne 
jūsų gyduoles aš 
nebūčiau jų turėju
si. Pereitą pava
sarį ir vasarą aš

nei

prie 
bet

nesu-
nak-

upe- 
labai

O netoliese, slėny 
lio, išaugo mažutis, 
gražus namukas.

priguli guba 
o pavėsį jam tei-
Daminito malūno

Prie jo 
lis- laukas, 
kia senio 
sparnai.

Tai Jonuko namukas.
[“T—tas”]

dide-

apsirgau ir turėjau nereguliares mė
nesines, turėjau didelį galvos skaudė
jimą, šaflas ir nugara taip skaudėjo, 
aš galėjou vaikščioti tiktai trumpą 
laiką. Mano kojos skaudėdavo, kad 
aš turėdavau verkti. Aš pradėjau 
vartoti Vegetable Compound išnaujo, 
taipgi vartoju Sanative Wash ir dar 
nesenai kaip aš pasveikau. Dabar 
aš dirbu visą savo namų darbą ir pa- 
gelbsčiu kitoms. Aš tikrai giriu Ly
dia E. Pinkham’s kiekvienai kuri tik
tai serga panašia liga. Aš manau, 
kad motinos duotų jas savo dukterims 
kuomet jos subręsta, jos butų daup 
Stipresnes. Žmonės kurie pažino 
mane pirmiau tiesiog stebisi kaip^da- 
bar mane pamato. Aš pirmiau vis 
stimuliuodavau kol nepradėjau vartoti 
Vegetable Compound.’’ — Mrs. R. Be- 
nediet, 313 Payson St., Kewanee, 111.

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.LIETUVIŠKA APTIEKI

MRS. A. ZIMMERMAN, 
Savininkė

Visokį vaistai ir patarimai kaip 
juos vartoti. Receptai išpildomi su 
atsargumu. Visoki toilet setai ir ki
ti reikalingi daigtai dėl vyrų, mo
terų ir merginų. Visada kreipkitės:

Brighton Kark Aptieka
4254 Archer Avė., 

Phone Lafayette 6149

$79

sure-

pažino

na- 
lai- 
ant

— Jonuk, Jonuk! 
kė senis.

— Mano motina jau mirė 
iš vargo, — atsakė Jonukas. 
— Jau dvi savaitės, k ai į) nė
ra kam dirbti apie nartus, 
nes bobulėj jau persena dar-

m

Tol. Lafayette 4223

Plumbing, Heating 
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiaj.
M. Yuška, 

3228 W. 38th Chicago, III.

Daminiką ir, paraudęs, tęsė 
toliau savo darbą.

Bet papratęs visada atraki
nėti i vyresniųjų klausimus, 
pasakė: — Ko tamsta nori, 
ponas malūnininke?

— Mano malimas sustoję 
nuo to laiko, kaip tu su sa
vo motina buvau pas- mane

— Aš nieko nežinau.
— Gal nežinai, q gal 

nai. 'Mano duktė Ona įsitiki
nusi, kad malūnas sustojo dėl 
jūsų. Mes jus nuskriaudėm, ir 
Dievas mus baudžia. Ateikit 
vėl pas mus ir gal malūnas

NAMAI, LOTAI 
FARMOS

ft LELTAI i

Perka m, parduodam ir mainom, 
mus, lotus ir farmas. Parduodam 
vakortes j Lietuvą ir j Ameriką 
greičiausių laivų. Siunčiam pinigus 
j visas dalis pasaulio. Padarom doku
mentus, doviernastis. Išrandavojam 
bankynes apsaugos skryneles, pašiltė
jimui brangenybių ir dokumentų.

Elta Commerce Co.
3251 So. Haluted S’t., Chicago, III. 

N. C. Krukonis Manag.

KLEIN BROS
20 and Hah'ted Street Haltted

Specialis išpardavimas iš musų $200,000 
vertės rakandų stako

3 šmotai ....................
$1.25 i savaite

Si./O---- 3 šmotų, Kroenler Co., volour parloro setag ---- Mar-
shall springfielci linosos paduškaites, tai yra didžiausi "70
vertė Chicagoje. Visi

$100 — 3 šmotų miegamo kambario setus — Gražaus Tudor ismargi- 
nimo. Gum\voo<i užbaigimo Amerikoniško riešuto medžio. Didelis 
dreseris, Chiffoniet ir Bowfoot lova. Subatoj 
tiktai 3 šmotai .\..............................  .

75c. į savaitę

$85 5 šmotų Tudor Setas — Turtinga kombinacija, Riešuto medžio
stalas ir 4 krėslai. Mėlynos skutos sėdynės. Puikios vertes.
Visi 5 šmotai subatoje už ................... ................................ .

75c. j savaitę

Kambarių Kaurai — Lengvais Išmokėjimais 
9x12 be siūlių worsted tapestry 
Brussels kaurai, padaryti iš pn- 
rnkto varstei! audinių, geri dėl 
svečių kambario $24.50

Lengvais išmokėjimais

Be siūlių Wilton Velvet kaurai, 
mieros, 9x12 arba 8.3x10.6. Pa
sirinkimas rųšių artistinio išmar* 
ginimo. Tie kaurai 
yra stiprus ...,...........

Lengvais išmokėjimais

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galva?

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

Nedėlioj nuo 9 iki 11.

DR. JOHN J.z
SMETANA • ,

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

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

Ant Platt’s Aptiekos
Pastebėkit mano, iškabą

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

9x12 arba 8x10, be siūlių Axmin- 
ster kaurai, žvilganti, naujausių 
išmarginimų ir spalvų CQQ 
Lengvais išmokėjimais

Be siūlių, vilnoniai Velvet kaurai 
Pasirinkimui 9x12 arba 8x12, 
naujausiu Persiškų arba Chiniškų 
išmargimmų, tinka bile į kokį 
kambarį. Lengvais COO EH 
išmokėjimais __ _ vvCivU

Reumatizmas sausgėla
Nesikankykite savęs skaus

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

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

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

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street, 

CHICAGO, ILI

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

KODĖL?
1) — RYTAS —
2) — PIETUS —
3) — VAKARAS.

tfODEL, KAD:
Dienu be ryto, imogui bo Sulutar* 
neguli būtį
1) •— Sąlųtąrafl pridyodft npetįtą;
2) — Saltttarhs vidurius išvalo;
3) — Salutarus pataiso sveikatą. 

Tik vienas doleris ir kvoteris bonkai.
Klauskite aptiekus® arba prie

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

TRYS DIENOS LAIKAI.

SVEIKATA

IPUBLIŠKA KLINIKA • 
Del «ergančių Žmonių G .-b/ 

Nereikia daktarui mokėti /‘-'i 
AR JVS ESAT IŠSIGYDĖ NUO! 

UŽSISENĖJUfclŲ LIGŲ 
. Specialistai kraujo ligą ' ?-

• Kraujo ir Šlapumo egzaminacija/ 
f tiktai $1. ■’>.,7į
Ligoniai moka tiktai už serumus, 

t Čepus ir gyduoles . 
Musų Klimkoje yrą vartojama.

liausies mados instrumentai 
moksliniu iiudu. t

iGydome kraujo ligas, inkstus/ pu- 
žslę, nenatūralius nubegimus, silp-/ 
numų, nervingumą, reuinutįzmą ir 

visas chroniškas ligąs. - ;.’i 
Kalbame lietbviškai ’<•

National Health Clinic
i 1657 VV. Madison St.

Kampas Paulina Sf,. 1 
Valando; nuo 10 iki š vai. vakare 

Nedėlioj iO iki l V -;

-------- IIOUSE JOF HEALTH------- -

KRAUJO 
BANDYMAS

Suradimas ir ištyrimas 
tikro diagnozo

Mes darome X-Ray ir 
mikroskopiškus egza
minavimus. Kraujo 
bandymus, Opthalmos- 
cope, Kraujo spaudimą 
VISAIS MOKSLI
NIAIS BUDAIS reika
lingais dėl teisingo iš
bandymo ir tikrų gy
domų pasekmių.' Musų 
NUŽEMINTOS I KAI- ,

' NOS' del PILNO egza
minavimo $3

LIko« teisingai uupraatos yra puniau 
išgydytos. Jei jus kenčiate, atsižadėkite 
daugiau kentėti nuo pažadų ir “apėJio- 
jųnčių” daktarų. Ateikite j IIOUSE OF 
HEALTH dėl pilno Fiainio ir Labora
torijos Egx*minavlnw, čia atskleisime 
jūsų sveikatos stovj kaip knygą.

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

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

Ką Mes Darome Kitiems, Tą Mee 
Galime Padaryti ir Jums

Mes kviečiame jumis atsilankyti dėl 
pasitarimo dykai, nėra skirtumo kokia 
liga jūsų yra ir kas negalėjo iėgydyti. 
Mes gydome viens chroniškus ligas vi
same žmogaus kūne — Nervų, Kraujo 
Odos ir Specialeu ligas Vyrų ir Mote
rų. Reumatizmų, Neuritis, Acidosis, Plau
čių, Kepenų, Skilvio, širdies. Inkstų li
gas. Visas formas kataro. Dusulio. Žo
džiu, gydome visas sunkias ligas, kuHų 
kiti negalėjo išgydyti.

Musų štabas yra patyrę gydytojai, su
teiks jums didelę pngelbą pasitarime 
sunkiose ligose. Ateikite šiandien. Ap
saugoki! savo~ sveikatą. Valandos: Kas
dien nuo 9 ryto iki 5:30 vakare. Utar- 
ninke, Seredoje ir Subatoje' iki 8 va
kare. Nedėlioj nuo 0 iki 1 dieną.

House/Heuth
-Vfl nojuurion luiiDiMa

164 W. Washiiigton St.

K? reiškia tavo vakaryk
štis sapnas?

žmonės sapnavo ir sapnuos, 
pasakojo savo sapnus kits ki
tam ir pasakos ir; pagalios, ar 
mes tikiame j sapnus ar neti- 
kiame, bet mums visiems yra 
malonu, kada sapnuojasi geri 
sapnai ir, kad jie reiškia mums 
gerą. Mes Visi vengiame nepri
sisapnuoti kunigo, o jei prisi
sapnuojame, jaučiamės- blogai; 
bet mums mjęla sapnuoti apie 
gražią merginą, ar moteriai 
apie vyrą, ir kai mes tatai sap
nuojame, mes jaučiamės gerai. 
Mokinkimės gyventi tokiu gy
venimu, kuriame sapnuotuose 
tiktai geri sapnai; o išaiškini
mui kas nakt sapnuojamu sap
nų įsigylfite naujų, didelį, gra
žų, SAPNININKĄ, kuriame rau
dasi išguldymai keliolikos tūk
stančių sapnų ir pagražintu dau
gybe paveikslų. Kaina su pri- 
siuntimfa 75 centai.

NAUJIENOS T
x 1739 So. Halsted St.

z Chicago, III. »4
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Abelna informacija apie 
natūralizacija

Pirmi žingsniai —• Intenci
jos Pareiškimo Padarymas 
(dažnai vadinamas “pirmieji 
popieriai”).

Kad būti tinkamu, svetimžc- 
mis turi būti baltas arba Af
rikos rases, IX metų amžiaus 
ar daugiau; būti po ta teis
iu iška valdžia, kur Intencijos 
Pareiškimas bus daromas.

Procedūra: Svetimždmis pir
miausiai tuvi gauti ir išpildyti 
Form 2213. Jeigu atvyko j Su
vienytas Valstybes prieš bir
želio 3, 1921 m. turi nunešti 
Form 2213 į teismą ir paduo
ti raštininkui, kuris išpildys 
deklaraciją; jeigu atvyko po 
birželio 3, 1921 turi pasiųsti
išpildytą Form 2213 arčiau
siam natūralizacijos oficieriui, 
kurio adresą galima gauti iš 
l'o'eign I^mguage Information 
Service, 222 Fouth A ve nuo, 
Ne\v York City. Liudininkų ne
reikalaujama. Išgale mokestis 
yra vienas doleris, kurį reikia 
raštininkui duoti. Jeigu svetim- 
žemis nemoka rašyti, jis gali 
ant pareiškimo padėti ženk Ju
ką. šis pareiškimas neturi 
reikšmės po septynių metų.

Antiav, žingsnis -----
zacijoĄ Prašymo pridavimas 

(vadinamas -^antrieji popie
riai”).

Kad būti tinkamu, aplikan
tas turi buti baltas arba Afri
kos rasės; 21 metu amžiaus ar 
daugiau; turi turėti Intencijos 
Pareiškimą nemažiau kaip 
dviejų metų ir nedaugiaus kaip 
septynių metų senumo. turi 
buti po teismiška valdžia, kur 
prašymas bus priduotas ;turi 
buti ištisai išgyvenęs Jungti
nėse Valstybėse mažiausiai pen
kis r'<*’.us. ir toje valstybėje, 
kurioje gyvena, mažiausiai vie
nus metus; turi turėti du liu
dininku, kurie turi buti pilie
čiais, kurie gali prisiegti, kad 
jų žinioje aplikantas yra išgy
venęs toje valstybėje reikiamą 
laiką ir turi prisiegti apie jo 
dorumą. Jeigu jis nėra toje 
Valstybėje išgyvenęs penkių 
metus, turi gauti liudininkus iŠ 
kitų valstybių, kuriose gyveno. 
Aplikantas turi savo ranka ant 
nnl’kaci.irs nasirašvti. Turi mo
kėti angliškai kalbėti, nebent 
fiziškai to negalėtų padaryti. 
Mokestis už prašymą yra ke
turi doleriai, kuriuos reikia 
duoti Teismo Raštininkui.

Procedūra: Reikia gauti For
mą 221 1 nuo Teismo Raštinin
ko, arba Natūralizacijos Egza
minuotojo ir išpildyti ją. Už tą 
formą mokėti nereikia ir bile 
kas gali pagelbėti išpildyti ją. 
Išpildžius, aplikantas gali arba 
paštu nusiųsti arba asmeniškai 
nunešti sykiu su savo Intenci
jos Pareiškimu pas Natūrali
zacijos Kvotėją, kurio antrašas 
randasi formos pradžioje. Kvo
tėjas atliks reikalingas smulk
menas ir duos aplikantui ži
noti, kada ir kur jam reiks su 
liudininkais ateiti ir paduoti 
prašymą.

Trečias, arba Paskutinis 
Žingsnis — Išklausymas Teis
me.

Prieš aplikanto pasirodymo 
teisme, jo prašymas turi per 
90 dienų buti viešai iškabin
tas raštininko ofise. Jam bus 
duota žinoti diena, kuomet jį 
išklausys, nes teismas nutaria 
natūralizacijos išklausymo die
nas. Liudininkai turi buti ant 
išklausymo. Jeigu Teismas at
ras, kad reikalaujantis turi tei
sę prie natūralizacijos, prašan
tis prisiekia Jungtinėm Valsty
bėm ištikimybę, ir jam yra 
duodamas Natūralizacijos Pa
liudijimas.

Kaymond F. Crist, 
Na t u ralizaci jos Korpisionierius.

[FL1S]

CHICAGOS 
ŽINIOS

Iš rubsiuvių streiko
Internacional Tailoring Co. ir 

J. L. Taylor Co. darbininkų 
streikas tęsiasi labai sėkmingai, 
nors darbininkai streikuoja jau 
9 asvaitę. Betgi nė vienas 
streikierių negryžo ir nemano 
gryšti, nors prisieitų streikuo
ti ir. 9 mėnesius. Jie sako, 
kad laikysis visi išvieno, petls 
j petį, darbininkas už darbinin
ką, nes darbininkai žino, kad 
jie turi laikytis ir laimėti, nes 
jei jie šiandie pasiduotų, tai 
rytoj su kitais tas pats atsi
liktų. Jei šiandie tų dviejų 
kompanijų darbininkai ir dau
giau nukentės už kitų dirbtuvių 
darbininkus, tai pergale visi ly
giai naudosis. Jie žino, kad jei 
kareivis eina į karą, tai jis ži
no, kad neina į vaišes, bet jam 
prisieis grumtis su priešu. Bet 
jis kartu žino, kad už jo nu
garos yra kiti tūkstančiai, ku
riuos jis išgelbės nuo bereika
lingo vargo laimėdamas perga
lę. “Vienas už visus, visi už 
vieną,” tokis yra streiki-
ninku obal&is.

Gal pamenate senutės pasa
kojo, kad carui Aleksandrui 
žmones paliuosavuisi iš baudžia
vos, daugeliui tas nepatiko; esą 
kaip dabar busiih be ponų, kas 
mus plaks. Atsirado daugelis 
tokių, kurie maištą pakėlė, kad 
t'k vėl patekus ponams. Bet 
ir šiandie atsiranda kreikiau* 
žiu, kurie panašiai tiems bau
džiauninkams sako: kaip mes 
busime be ponų, jei bus unija, 
tai bosas negalės su mumis elg
tis kaip jis nori. Teisingas 
žmogus nesibijo savo akis pa
rodyti visuomenei, ar savo drau
gams. Bet streiklaužius ve
ža kaip kokius vilkus/ su už> 
raišiotomis) akimis, kad geras 
žmogus nepamatytų ir nepa- 
ka Ibi n tų mesti strciklaužiauti, 
kad nepasakytų, kad jie, streik
laužiai, per savo nesupratimą 
ir patys save vargina ir kitas 
vargina, trukdydami kitiems 
kovoti už duonos kąsnį.

Pereitą savaitę daug atreikie- 
rių buvo areštuota, bet nė prieš 
vieną nieko neįrodė ir turėjo 
visus paliuosuoti. Streikieriai 
kovoja už tiesą, o tiesa yra ne
pergalima ir streikieriai ankš
čiau ar vėliau laimės pergalę.

Streikieris.

Trys žmonės užmušti
Vakar automobiliai užmušė 

tris žmones ir kelis sunkiai su
žeidė. Užmušti: A. Barth, 65 
metų, 2676 No. Halsted St.,’J. 
Bloom, 73 metų, 1222 Newport 
Avė. ir Christ Dannls, 9 me
tų, 2556 Wentworth Avė.

ATIDARĖ DIDŽIAUSI
TEATRĄ

Užvakar tapo atidarytas di
džiausias Chicagoje teatras — 
Uptown Theatre, prie Broad- 
way ir Lawrence gatvių. Jis 
turi virš 5,000 sėdynių ir jo 
pabudavojimas kainavo vlrš,5,-> 
000,000 dolerių. Pabudavojo 
jį Balaban and Katz, kurie val
do Chicago, Tivoli, Rosevelt Ir 
desėtkus kitų teatrų kaip Chi
cagoje, taip ir kituose miestuo
se.

įgauti daugiau sveikatos ir e- 
nergijos, o ant rytojaus vėl 

gryšti prie savo kasdieninio 
darbo. Bet pas mus lietuvius, 
kai kuriuos, kaip man tekę yra 
matyti, yra įsigyvenęs paprotys 
važiuoti pavieniais, o ne kutf y- 
ra rengiamas kokios draugijos 
išvažiavimas. Jei ir nuvažiuo
ja j tą patį mišką, bet kur di
džiuma klauso programo ir žai
džia, jie visai neateina. Mes
kime visus nedraugiškumus ir 
skaitlingai vykime į šį didelį iš
važiavimą. Kuo mes daugiau 
busime vieni kitiems draugiš
ki, nesijausime svetimais, tuo 
daugiau naudingų darbų atliksi
me.

Miško Gegutė.
----- .---------- į-------

(Seka ant 7-to pusi.)

SKILVIO DARBAS

Atvažiavo Amerikon
Rugp. 17 dieną laivu Stut- 

gart laimingai pribuvo iš Vo
kietijos į New Yorką, o iš ten 
į Chicago — Else Tersch. Vi
sus reikalus vedė Naujienų Lai
vakorčių Skyrius ir viskas nu
sisekė kuogeriausia. Naujie 
nos. parduoda laivakbpjt^, ir 
gabena žmones netik | Lietuva 
ar iŠ I.ietlivos, bvt taipjau to- 

kiu pat pasisekimu patarnauja 

ir kitų tautų ir šalių žmonėms 
ir jie už gerą patarnavimą yra 
dėkingi Naujienoms .nemažiau 
už lietuviui, kuriems Naujienos 
štai jau virš dešimties metų 
kaip ištikimai tarnauja visuo
se lietuvių reikaluose.

Lietuvių Rateliuose.
Didelis išvažiavimas

• Prapuolė lietuvaitė

Kur važiuosime ateinantį sep- 
tindadienj? LSS. VIII Rajo
nas ir Pirmyn Mišrus Choras 
rengia didelį draugišką išvažia
vimą, kokio dar šią vasarą ne 
buvo. Bus gražus programas, 
kiuris susidės iš prakalbų ir 
dainų. Taigi visi rugpjūčio 23 
dieną važiuosime į Jefferson 
miškus, kur galėsime praleisti 
laiką tyrame ore, pasidžiaugti 
gamtos grožiu, žaliuojančiais 
medžiais. Mums visiems nusi
bosta per visą savaitę dirbant 
surūkusioj dirbtuvėj, o jei ku
rie ir dirbame namuose ar raš
tinėj, tai vis ne ant tyro oro, 
|r sulaukę septintadienio, va
žiuojame kur už miesto, kas au
tomobiliu,, kas gatvekariu, kad 
pasislėpus nuo miesto durnų, 
pakvėpuoti tyru nesuterštu oru, 
pažaisti, pasimankštyti, kad

SIUSKIT. PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės e 
taip pataria Lietuvos bankai

Vėliausia mokslinis tyri
nėjimas Chicagos Universi
tete galutinai yra darodęs 
sekamus faktus: Skilvis lai
ke virškinimo proceso atlie
ką lygiai tą patį darbą, kaip 
virimas žalios mėsos. Atsi
žvelgiant į tuos faktus yra 
būtinas reikalas, kaip kiek
vienas gali suprasti, užlai
kyti skilvį labai gerame vei
kimo stovyje. Trinerio Kar
tusis Vynas yra jūsų geriau
sias gelbėtojas tame reika
le. Jis Užlaiko skilvį švariai 
ir pagelbsti kepenims ir ink
stams veikti normaliai. Jus 
nekentėsite nuo prasto ape
tito, nevirškinimo arba už- 
kietiejimo vidurių 'ir jus 
džiaugsitės vasaros malonu
mu geriausiu budu. Jūsų ap- 
tiekorius arba pardavinėto
jas gyduolių turi Trinerio 
Kartųjį Vyną pas save, o 
jei ne, tai rašykite pas Jo- 
seph Triner Company, Chi
cago, III. — Bandykit taip
gi Trinerio Fli-Gass šiomis 
dienomis, jos užmuša muses 
ir uodus iš sykio.

ATSIIMKITE LAIŠKUS B 
Aušros Knygyno: 3210 So.

Halsted Str.

Jonui Janušiavičiui 
Malinauskas 
Gaudentas Bandža 
Pet. Rulinskienė 
Charles J. Po terš 
Mikalina Kanalauskaitė 
John Shatkus 
P. Baubliu 
J. Nešukaitis 
M. Kairis 
Jiizof Skurski 
Petras Milašius , 
Vincas Navickas 
A. Vaitiekūnas 
Robert C. Crifton 
F. Vaitiekūnas 
Stepanija Witkins

Jusy buvęs senas
Prictelis Patarėjas

H. LEIBOWITZ
Persikėlė į naują vietą 

Valandos nuo z iki 8 vai. vakare, 
kasdien, o Ncdėliomis uždaryta.

319 So. Kcdzie Avė.
CHICAGO, ILL.

Valo, prosina vyrų ir moterą 
drabužius.

>....................................................................... .i .i

AKIŲ 
EXPERTAS
Kreivos akįs ištaiso
mos daugeliui tik 
vieną sykį atsilan
kius. Be klorofor-

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

GYDOME VYRUS
$50 GK?/r $10

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

Edith Sholtz, jauna, nes vos 
tik 14 metų ir graži lietuvaitė 
prapuolė iš namų prie 2617 
Emerald Avė., liepos 1 d. ir 
nuo to laiko iš jos negauta jo
kios žiniose Si>ėjama, kad ją 
išvedė nepažystamas vyras, ku
ris buvo pas ją apsilankęs porą 
kartų. Jos motina sudraudė 
dukterį ir uždraudė jai vestis į 
namus nepažystamuisi žmones. 
Neužilgo po to duktė ir pra
puolė; apleisdama namus ji 
betgi pasiėmė visus savo daik
tus.

Jos motina, Petrė Sholtz, yra 
neturtinga našlė su buriu vai
kučių. Ji prašo, kad jei kas 
žino kur yra jos duktė, ar kur 
ją pastaruoju laiku matė, pra
neštų jai adresu: 724 W. 31 St., 
phone Boulevard 10563.

NUSIŽUDĖ ŠOKDAMAS Iš 14 
AUKŠTO

Fred G. Ilart, 2024 Lane Ct., 
nusižudė vakar iššokdamas iš 
14-to aukšto lango Westm!ns- 
ter triobėsio, 110 S. Dearborn 
Street.

Spėjama, kad jis nusižudė iš 
nusiminimo. Jo pati yra Inva
lidė ir jau senai serga, o ir jis 
pats neteko darbo ir nebeturėjo 
iš ko gyventi, net jau ir sko
lose buvo paskendęs. Gyveno 
gi jis su žmona mažyčiame 
kambarėlyje.

PINIGAI
IS

Roselando
Lietuvon

Roselandicčiams ir ken- 
singtoniečiams artim
iausia įstaiga pasiunti
mui pinigų Lietuvon 

yra Tupikaičio aptieka, 
233 East 115th St. Pi
nigai nueina Lietuvon 
greitai, su pilna gva- 
rantija.
Iš Roselando ir Keo- 
singtono siųskite pini
gus Lietuvon per Nau
jienų Skyrių Tupikai
čio aptiekoje, 233 E. 
115th St., Kensington.

Jei ieškai bargenų
■kaityk Naujiem skelbimus.

Beethoveno Muzikos Konservatorijoje
mokina tiktai patyrę mokytojai: .

Pianą — Dainavimą — Smuikavimą — Teoriją — Kompoziciją — 
Orkestrą — Operos Klase. 

Duodami: Diplomai, IVT ocLilifii, Pąsižy rn<5 j i tnii i, Koncertai.
12-tas Mokslo Sezonas prasidės Ku&sSjo 8 dieną. 

Raginama įstoti kuoankščiausiai.

Beethoven Conservatory of Music, Ine.
3259 So. Halsted St., Chicago, III., Tel. Boulevard 9244, 

Cicero Brandi, 4847 W. 14 St.. Cicero, III.
v............ .................... . - ........  ... ■■ , —J

DOVIER MASTIS
(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- 
link nuosavybės Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokujnentus, 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 j Nau
jienų ofisą, nes iš Čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas gerinusiems savo daly
ko žinovams.

NAUJIENOS 
Teisių Skyrius 

1739 So. Halsted St. 
Chicago, ILL

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

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

- Pinigus gavo:
22289—Jonui Barškiečiui
4538—Kazimierui Girdauskui
4540—Marijai Gedgovdaitei

22228—Antosei Adomaičiutei 
22232—Petrui Ziškai
22238—Paulinai Kazakevičiūtei 
55211—Liaukadijai žebelaitei 
11576—Juozui Milinauskui 
20845—Petrui Sakalauskui 
95869—Juozui Chmieliauskui
20826—Veronikai Kalkienei 
4505—Dominikui Sebastionui

4533—Stanislovai Milkintaitel 
11559—Martynui Statkui 
20834—Vincentui Daraškai
4543—Jonui Majauskui
4558—Anelei Dargienei

20842—Vincui Jusui
22222—Jonui Lapkunui
20846—Petronėlei Norvaišienei
4585—Petrui Vitartui
4587—Stefanijai Antanavičie 

nei
4571—Kaziui Vestartui

Akių, Ausų, Nosies ir 
Gerkles ligas

Silpnos .... akįs 
Skaudamos akįs 
Raudonos akis 
Kreivos .... akįs
Skaudamu nosis
Varvanti nosis
Kreiva .... nosis
Nesveika nosis

Kurčios .... ausįs 
Varvančios ausįs 
Ūžiančios .. ausįs 
Nesveikos ausįs
Skau dantį gerkle 
Silpna ...i jęerkle 
Su kataru gerklė 
Pasididin. gerklė

PATARIMAI DYKAI

Akiniai Pritaikomi 
Pigiomis Kainomis

Franklin 0. Barter, M, D.
2G metai prie State gatvės

177 N. State St., Chicago, III.
Tel. Canal 0830

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

NAUJA KNYGA
Apysaka iš Amerikos Lietuvių 

Gyvenimo k-u.

“Gyvenimo Dumble”
Paraše S. E. Vitaitis, /

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

kiekvienas Lietuvis. Čia kiek
vienas atras sau pažįstamą vaiz
dą ir pajaus pats save. Įvairus 
yra musų gyvenimas imant po 
vieną; dar įvairesnis paėmus vi
sus sykiu. Čia matai įsimylėjusį 
Jurgį, saulėtas jo gyvenimo die
nas; čia vaizduoja gyvenimą 
musų liaudės ,musų santikius su 
policiją ir teismais; kova para- 
pijonų su kunigais; kunigų do
rybę ir intrigas, musų pergy
ventus ir tebesančius papročius; 
santikius katalikų su “bedie
viais“, Kaupcino darbus ir jų 
pasekmes; vaidus šeimynose, ir, 
pagalios, žmones braidančius gy
venimo dumble.

Ar Tamsta esi darbininkas ar 
biznierius, profesionalas ar ku
nigas, šioj knygoje rasi sau pe
no ir smagumo.

Knygos kaina; popieros apda
rais — $2.00, audimo apdarais 
— $2.50.

Galima gaut “Naujienose“,, 
1739 S. Halsted St. Chicago, III.
—---------------- ;---- -------------- m---------,

Atydai
Lietuvių

Vienuolyno arba Marąuet- 
te Parko ir Brighton Parko 
apielinkių nuo dabar NAU
JIENOS yra išnešiojamos 
reguliariai kasdien kiekvie- 
r am skaitytojui.

Norintieji užsisakyt kreip- 
itėspas į

S. A. VASILIAUSKĄ
6752 S. Campbell Avė.

Tel. Roosevelt 8500

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą — 
skaityk Naujienas-

Ateikite šian
dien, neatidė
liokite, nes tai 
yra pavojin
ga. Ar 
gate ir 
n e u ž 
nėdinti? 
norite 
veikti ? 
Icite pri« 
n e h ciel 
no labofato- 
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 kūne 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”

Dr. W. R. 
Registcr, 

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

ser- 
esate 
g a -

pas- 
Atei-

ma-

TIKRA PAGELBA
Įčirškimai tiesiai į gyslas laike 

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

DR. W. R. REGISTER
109 N. Dearbom StM

CHICAGO, ILL.
(Imkite elevatorių iki 12 augito)

DAINOS
Del keturių balsų

■Surinktos L. Eremino

šios dainos tinka chorams ir 
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 
sąsiuvinį ir dainuok. Daina tai 
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. 

Chicago, III.



PRANEŠIMAI
(Seka nuo 6-to pusi.) Bet Florida yra Chicagoj, at-

ISRENDAVOJIMUi

JIESKO darbo
Tai

•Vienas.

Pranešimai REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲir

APSIVEDIMAI
TAUPYK IR TURĖK

sąvaitę, Kas dvi i »*

pralei-

buvo

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

Tf

REIKIA DARBININKŲ2

MOTERŲ

Avė.

gilios

i

,1

pamal- 
po pa
šventė

Kreipkitės:
4425 So. Wells Str.

Tol. Yards 3906

arba be valgio.
ir prie mažos šeimynos, '1-mos 
užpakalis. l

3207 So. Lowe Avė.

PĄSIRENDAVOJA ruimas dviem 
arba vienam vaikinui — su valgiu 

Kambariai šviesus 
lubos

REIKALAUJU partnerio į buČer- 
nę ir grosernę; geras, pelningas 
biznis, patyrimas nereikalingas.

Su mažu kapitalu galima prisi
dėti. .............

JIESKO PARTNERIU

Simpatiškas—Mandagus—Geres
nis ir pigesnis už kitų 

patarnavimas

EUDEIKIAI
Pagrabą Vedėjai

Rugp. 22, 1D2S 'NAUJIENOS, Chicago, 18.

1 n*A*li>.*** ' Antras iš eilės spektaklis bus'pranašauja musų gerb. TiLieiuviy RatfiliuosB. 20 <i >wS mėn..
* _ užkrosny,

ONA STRELECK1ENĖ

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
šv. Onos ligonbutyje, rugpiučio 
21 d., 1925 »n. 8:45 vai. ryte, 80 
metų amžiaus. Kilo iš Kauno 
rėd., Raseinių apskr., Skirsne
munės parapijos ir kaimo. Iš
gyveno Amerikoj 16 metų.

Paliko dideliame nubudime 
vyrą Kazimierą, sūnų Kazimie
rą, dvi (lukteri Eleonorą ir Flo- 
rence.

Kūnas pašarvotas 1511 S. 51 
Avė., Cicero, UI. Laidotuves 
įvyks Panedėly rugpiučio 24 d., 
1925 m., iŠ namų 8 vai. bus nu
lydėtas į šv. Antano bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą, po pamal
dų bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

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

'ftrybos 
eis “Svirplys prezidentas, Jonas Kuchinskas, 

Dikenso. Trečias (tyrinėjęs ir studijavęs dalykus 
iš eilės — 27 d., eis Petro Vai- plačiau apie Floridą, 
čiuno “Gyvenimo bangos.” Ket
virtas — 4 d. spalių mėn. — kerta jiems vikrusis narys S. 
į “Tvanas,” Bergerio, 11 d. spa- L. Fabionas, kuris vienas išpar- 
lių mėn. — “Valdovo sūnūs” 
Putino. Tikietams kainos že
mos, pradedant nuo 85 c., taip 

Rytoj, Jefferson miške įvyksf kad teatro lankymas bus kiek- 
Lietuvių Socialistų Sąjungos vienam prieinamas. Pertrau- 
VIII Rajono ir Pirmyn Mišraus kų laike vargonais grieš gerbia- 
Choro išvažiavimas. mas kompozitorius p. Pocius,

Socialistai tik retkarčiais ren-, Prie teatro durų bus pastatyta 
gia išvažiavimus, bet už tai sargyba, kuri saugos “«(rmobi- 
stengiasi, kad jie butų tikrai ,liu< taiP kod atvykusieji su 
smagus dalyvaujantiems ir kad R1>v0 barais galės visai ramiai 
nereikėtų svečiams gailėtis at- klall3.vti Programos, žinodami, 

kad su jų karais nieko neatsi
tiks. Bilietai bus pardavinėja-

Rytoj Socialisty Išva 
žiavimas

vykus į išvažiavimą.
/Tokis bus ir šis išvažiavimas. mį įam tikrose vietose Chicagos 

Publikai bus patiekta skanių lietuvių kolonijose.
užkandžių, taipjau svečius links-1 Dabar lietuviams nereikės 
mins savo gražiomis dainomis i galvoti, kur linksmai ir naudin- 
visų mėgiamas Pirmyn Choras, [gai praleisti nedėldienio vakarą. 
Bėgančiais dienos klausimais Tiktai 
kalbės geriausi musų kalbėtojai' House, Polk
— Dr. A. Montvidas ir Naujie- tenai jis ras sau paguodą, nusi 
nu Redaktorius P. Grigaitis. Jų raminimą ir džiaugsmą.
kalbų bus malonu ir naudinga bus kaipir nuolatinis lietuvių 

centras. Su džiaugsmu galime 
šaukti “valio,” nes turime nuo
latinį lietuvių teatrą. —y.

Vyras, sūnūs ir dukterys.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius I. J. Zolp, Tel. Boulevard 
5203.

dienos klausimais Tiktai reikės atsiminti Hull 
: ir Halsted S t. ir

STANISLOVAS ZEBEUS
Musų mylimas sūnūs ir bro

lis persiskyrė su šiuo pasauliu 
sulaukęs 21 metų amžiaus po 
sunkios ligos libonbutyje, rug
piučio 20 d., 1925 m., 2:55 va
kare. A. A. Stanislovas gimė 
spalip'>9 <1., 1903 m., Chicago, 
111., nevedęs.

Paliko dideliame nubudime 
motiną Oną, po tėvais Jogintai- 
te, brolį Antaną, brolienę Rro- 
nislavą ir du pusbroliu Petrą ir 
Antaną Meškauskus ir dėlę An
taną Jogintą.

Kūnas pašarvotas randasi 
3028 W. 41 St. Laidotuvės 
įvyks Pirmadienyj, rugpiučio 
24 <1., 8 vai. iš ryto, o iš ten bus 
nulydėtas i Nekalto Prasidėjimo 
Panelės švenčiausios bažnyčią, 
kurioj įvyks gedulingos 
dos už velionio sielą, o 
maldų bus nulydėtas j 
Kazimiero kapines.

Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti mirusiam jam paskutinį pa
tarnavimą.

Nuliūdę ir pilni gilios sielvar- 
tos liekame, (

Motina, brolis, brolienė, 
pusbroliai ir dėdė.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius 'Eudeikfs, tel. Yards 1741

pasiklausyti (kiekvienam. Be to 
bus žaismių,1 taip kad kiekvie
nas atsilankęs galės praleisti 
laiką IjjJ^ai smagiai ir su nau
da.

Tad kiekvienas važiuokime 
rytoj į Jeffersono mišką, į LSS. 
VIII Rajono ir Pirmyn Mišraus 
Choro išvažiavimą, . ‘y ‘

. ------ t"—’-t—; h

Vaičkaus dramos 
teatras 
-------- —4-r •;'?

Spaudoj buvo pranešta,? kąd 
Vaičkaus Dramos Teatro atida 
rymas įvyks rugpiučio men. 30 
dieną, bet kadangi pakol kas 
labai šilta ir nepaprastai gra
žios dienos ir publika nenori 
dar atsisveikinti su gamtos gro
žybėmis, tai direkcija nusista
tė sezono atidarymą atkelti į 
rugsėjo men. 13 dieną.

Paminėjimui vienų metų 
sukaktuvių mirimo 
AZAPO ALEL1UNO,

kuris atsibus 26 Augusto, 9 vai. 
iš ryto pamaldos gedulingos už 
Juozapo sielą Šv. Marijos baž
nyčioj ant 35 St. ir So. Union 
Avė. Užkviečiam visus gimi
nes irfpažjstamus dalyvauti ap
gailestaujant.

Sesuo Anna Kasparienė, 
Magdalena Kazonienė ir 
brolis Konstantas VVengalis

Atidarymo iškilmėms eis du 
veikalai: “Amerika pirtyje” ir 
‘Apdraustoji žmona.” Šiais 
metais sukanka 2(5 metai nuo 
pastatymo pirmu kartu scenoj 
g<Wiausio musų originališko 
veikalo “Amerika pirtyje.” 
Kaip rusai kad turi savo “Re
vizorių” Gogolio, arba “Gofre ot 
urna” Griboiedovo, taip vmes tu
rim savo “Amerika pirtyje,” 
Chicagos lietuvių publikai bus 
įdomu pamatyti ant kiek mes 
pažengėm pirmyn scenos me
no srity tąsoj dvidešimt metų.

Iškilmingame vaidinime daly
vauja seniausieji ir mylimiau- 
sieji Chicagos publikos aitistai. 
žydo Faibčiko rolėj 
pagarbos vertas J. Briedis, Vin
co siuvėjo rolėj — gerai žino
mas chicagiečiams, kaipo gabus 
dramaturgas ir nepaprastai į- 
domus ir talentingas artistas J. 
J. Zolp. Ir kiti, apie kuriuos 
bus pranešta plačiau sekančiuo
se numeriuose. Kaip jau buvo 
pranešta spaudoj, vaidinimai 
bus Hull House, Polk ir Hals
ted St„ kiekvieną sekmadienį, 
pradedant nuo rugsėjo mėn. 13 
d. iki geg. mėn. 1., 1926 metų. 
Pradžia kiekvieno vaidinimo ly
giai 7 v. vak. ir pabaiga 10:15.

M ET IN ĖS SU K AKT U V ĖS 
JUOZAPAS MILIAUSKIS 

l>o sunkios ligos August 14 
dieną 1924 m. 12:10 po pie
tų persiskyrė su šiuom pa 
smiliu. A. A. Juozapas pragy
veno 20 n>. Amerikoje, dasie- 
kęs amžiaus 43 metų, pali
ko 4 brolius ir 3 seseris: 
Kazimierą ir Antanas Ameri
koj, kiti broliai, seserys ir 
tėveliai Lietuvoj. Paėjo iš 
Lietuvos Vaiguvos vai., Šiau
lių ap., Gedužių kaimo. Kvie
čiam visus gimines ir pažys
tamus dalyvauti metinių su
kaktuvių paniuktose, utarnin- 
kc, rugpiučio 25, 8 vai. ryto, 
Apveizdos Dievo parapijos 
bažnyčioj.

Antanas Afiliauskis, 
717 W 19 PI.. Chicago, UI.

Didysis Ofisas: 
4605-07 S. Hermitage Ave» 

Tel. Yards 1741 ir 4040
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avė. 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
4904 VV. 14th Str., Cicero.

VIEŠA PADĖKA
Stanislovas Dargia ir Marijo

na Vaišviliutė tariame širdingą 
ačiū visiems giminėms, drau
gams ir draugėms dalyvavu
siems palaidojime musų myli
miausios motinėlės Agotos Vai
švilienės, kuri persiskyrė su 
šiuomi pasauliu 12 d. rugpiučio, 
1925 m. ir tapo palaidota 17 d. 
rugpiučio iš namij 4016 S. Rock- 
well St. j Šv. Kazimiero kapi
nes. Tariam širdingą učių gerb. 
kun. Ant. Brlškai ir jo atsisten- 
tui už įspūdingas apeigas iš na
mų ir bažnyčioje, ačiū Jankavs- 
kiams už gyvų gelių vainiką, 
ačiū moterims ir mergaitėms 
gelių nešėjoms, ačiū Venckui už 
surengimą gražios muzikos ačiū 
graboriui 1. J. Zolpui už malonų 
ir mandagų patarnavimą. Dar 
kartą ačiū visiems giminėms, 
draugams ir draugėms dalyva
vusiems laidotuvėse ir surami
nime musų liūdnoje valandoje. 
Liekame dideliame nubudime,

Simus ir duktė.

Šeimyniškas išvažiavimas 
sušelpimui našlaičių

miškelį gali- 
laiką

ir dai 
rengia- 

Chicagois.

Vasara smagiausias padlink- 
minimo laikas, ypatingai kuo
met dabar dar ir žolė ir me
džiai žaliuoja ir nč|ra didelių 
kaitrų, tad su draugais išva
žiavus kur nors į 
ma gana smagiai 
sti. •

Nors jau daug 
yra daugelio draugijų 
čiaus, kaip girdėti, 
Komitetas Lietuvos Našlaičiui 
šelpti, rengiamas rytoj, 23 die
ną rugpiučio šeimyniškas išva
žiavimas Beverly Hills giraitėj. 
11-tą vai. ryte (vieta bus pa
žymėta Afmerikos ir Lietuvos 
vėliavomis) žada būti labaLido- 
mus, nes jatrie*" afcart sflmių 
pietų, muzikos, šokių, žaismių, 
bus dar ir “Bunco” su daugy
be dovanų ir tt.

Teko nugirsti, kad šiame iš
važiavime rengiasi gan daug 
svečių dalyvauti, nes jam netik 
bus galima smagiai laiką pralei
sti, bet sykiu ir prakilnų darbą 
atlikti — sušelpti, paguosti ne
laimingus našlaičius, nes šio iš
važiavimo pelnas skiriamas tam 
tikslui.

—Busimas išvaž. svečias

Sugrįžo p. J. Lukas 
iš atostogų

Sugrįžo iš atostogų p. Juozas 
Lukas ir vėl yra pasirengęs pa
tarnauti savo draugams bei 
pažįstamiems.

P-as Lukas praleido atosto
gas net dviejose valstijose: 
Wisconsin ir Michigan. Į Wis- 
consiną buvo nuvažiavęs apžiū
rėti paskilŲnsiųjų Delis apy
linkių, o Michigane praleido 
apie porų sakaičių pas p. Šovą.

Lietuvių Real Estate 
Tarybos žinios 

Per vasarlaikį Lietuviai Real 
Estatemanai buvo pasklidę po 
visus kampus Amerikos, o lai
mingesnieji pasiekę tūlas šalis 
Europos, kai kurie net ir į Lie
tuvą buvo parvykę pasisvečiuo
ti.

Besiartinantis rudenis biznio 
sezonas lik šaukti sušaukė juos 
namo-Chicagon.

štai >iš Lietuvos pagryžo vice
prezidentas viršminėtos Tary
bos, L\ke Rozenski Ir nariai 

| Jonas Sinkus su R. Gaminu, 
i kuriuos senas darbas laukia ir 
dabar jie pasilsėję energingiau 
pradės veikti.

John Kuchinskas, (pro?.) ir 
narys A. N. Masiulis važinėjo 
po pagarsėjusią Floridą, pasta
rasis sako, kad spekuliacija ant 
lotų Floridoj eina ant labai di
delės skalės. Reikia pinigų kad 

‘uždirbti daugiau pinigų, taip

davinėjo daug nąmų apie Hals
ted ir 35 gatvę, ku(r statosi 
milijoninis teatras.

Pasiteiravus šen T’r ten jvai? 
riuose kampuose Chicagos pas 
įvairius lietuvių real estatema- 
nus, dalykai paaiškėjo, jog da
bar žmonės, katrie norį pirkti 
namus, daugiausia reikalauju 
senų namų, negu naujų. Tas 
aiškiai parodo, kad pirkėjai yra 
nusistatę nespekuliuoti. Vie
nok Chicagų su savo užbrėžtu 
statybos programų eina pir
myn. Kasdien yra paskelbia
ma milijoniniai statybos projek
tai, kas reiškia, kad ateities sta
tybos klausifrias dar nemato 
sau galo, nes Chicago, nors ir 
viršina skaitlių trijų milijonų 
gyventojų, einu prie pasidvigu- 
binimo. jei pranašavimams ga
lima tikėti.

Kas, ką, kur, kaip 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.

Kas sąvaitę, kas dvi 
ar kas mėnuo, atskirk dalelę 
iš savo pėdės ir pasidėk į 
Naujienų Spulką. čia jūsų 
pinigai dauginsis kas mė
nuo ir kas metai, uždirbdami 
nuo 4 iki 10 nuošimčių. 
Čia jums pilniausias saugumas 
ir visiška garantija, nes 
dar nesame girdėję, kad spulgoj 
buti| žuvę žmonių pinigai. 
Iš čia jus galite pasiimti bile 
kada ir bile kokiam reikalui, 
kaip ir iš savo kišenės. 
Naujienų Spulka yra po valdžios 
kontrole; o jos viršininkais 
yra atsakomingi ir 1 sąžiningi 
žmonės: 
Prezidentu: J. ŠMOTELIS 
Naujienų biznio vcdėj&ą. 
Sekretorium: V. Mišeika ■ 
Naujienų P. S. Skyriaus vedėjas. 
Iždininku: T. RypkeVičius 
Naujienų knygvedis ir kreditų 
užveizda. 
Gali prisirašyti kasdieną 
nuo 10 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais nuo 10 ryto iki 

po pietų. Naujienų raštinėje.

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS1:
“Naujienas” pradedama išnešioti 

nup 3-čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ir 
nuo 35-to.s iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti. 
Už “Naujienas” galima mokėti sykį 
j savaitę arba sykį į menesį. Gyve
nanti pažymėtume zone, o da neap- 
rupinami ankstyvomis “Naujienomis”* 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynas, 3210 So. Halsted Št. (Tel. 
Boulevard 9663).

LSS. VIII Raronas rengia draugiš
ką išvažiavimą į Jefferson girias, ne
dalioj, rugpiučio 23 d., 1925. Prasi
dės kaip 11 vai. dienos. Vieta anto 
kalniuko kur buvo kriaučių lietuvių 
skyriaus išvažiavimas.

Bus gražus programas, žaismes ir 
taip visokį pasilinksminifai.

Taigi bus skanių valgių ir saldžių 
gėrimu, žodžiu sakant bus visko.

Atsilankykit kuo skaitlingiausia, 
nes tai paskutinis šia vasarą bus toks 
išvažiavimas. Komitetas..

Didelį išvažiavimą j Jefferson miš
kus rengia Pirmyn Mišrus Choras, ne
dalioj, rugpiučio 23 d., 1925. Bus gra
žus programas, žaismes, lenktynės ir 
taip daug visokių juokų. Taipgi bus 
šaltos košes ir raugintų agurkų, taip 
kad neerikės alkis kęst. Kviečiame 
publiką atsilankyt kuo skaitlingiausia.

Komitetas.

Lietuvos Vėliavo Amerikoje No. 1, 
laikys savo mėnesinį susirinkimą, nu
sitarė surengti draugišką išvažiavi
mu August 30 <1. 1925 m. ant Beverley 
Hills. Strytkariais privažiijnsite Ash
land Avė. iki 87-tos gatves, o\ maši
noms Western Avė. Visus draugus 
užprašom pasiruošti išvažiavimui.

Komitetas..

Biblijos Studentų susirinkimai bū
na visuomet nedėldieniais nuo 11 v. 
Iš ryto, Mildos svet., 3142 S. Halsted 
Street.

Panedėliais nuo 7:45 v. vak. Lietu
vių Liuosybės svet., Cicero, III.

Seredomis nuo 7:30 v. vak. School 
Hali ant 3-čių lubų 48 Ir Honore St., 
Town of Lake.

širdingai visus užprašom atsilan
kyti. Nėra kolektų. T. B. S. S.

Liet. Moksl. Susiv. Am. 2 kuopos 
išvažiavimas j Jefferson miškus 
įvyks nedėlioj, rugp. 23 ri.

Bus LSS. VIII Rajono ir Pirmyn 
Mišraus choro bendras išvažiavįmas, 
kuf bus gražu'H programas, f Mokslei- 
viai^turąš fsaVo kalbėtojus.

Visi į Jeffersoną!
Komitetas.

Sus. Liet. Am. Ciceros kuopos, bus 
susirinkimas rugpiučio 22, Tamuliu- 
nienės svet., 15 St. ir 49 Avė. Yra 
likę nuo išvažiavimo gerų produktų, 
juos pabaigsime ifr pasilinksminsime.

Išvažiavimo Komitetas.

Liet. Teatr. Dr-atč šv. Martino lai
kys mėnesinį susirinkiipą šeštadieny, 
rugpiučio 22 d., šių metų, 7:80 vai. 
vakare, šv. Jurgio parapijos svet. 82 
PI. ir Auburn Avė. Visi nariai pri
valote susirinkti, nes bus labai svar
bus reikalai svarstomi.

P. K. nut. rašt

Didelis išvažiavimas, kurį rengia 
Žagariečiai, atsibus nedėlioj, rugpiu
čio 23, 1925 J. Savickio farmoj, už lie
tuviškų Tautiškų kapinių, pirmas gel
tas ant Kean Avė. Visi žagariečiai 
kviečiami atsilankyti, nes tas išvažia
vimas mums svarbus.

Kviečia žagarietis.

Humboldt Park Lietuvių i*. Kliu- 
bas rengia draugiška išvažiavimą j 
Jefferson miškus nedčlioj 23 d. rug
pjūčio. Vieta visiems žinoma, kal
niukas. Taigi kliubiečius, pritarėjus ir 
kitus lietuvius kviečiam skaitlingai 
atsilankyti šin musų išvažiavimam 

Kviečia Komitetas.

L. S. J. Lygos išvažiavimas 
įvyks rytoj. Visi, kurie norite da
lyvauti išvažiavime. susirinkite 8 
vai. ryto Golfo kliube. Iš ten visas 
bur”s važiuos į Palos, vieni golfą 
lošti, *o kiti šiaip žaisti.

— Komitetas.

ASMENĮ) JIESKOJIMAI
$10 DOVANŲ

Kuris aiškiai darodys, kur Anton 
Ixjikis gyvena, jisai yra tokis: 5 pė
dų, 6 colių, augščio, apie 140 ar 50 
svarų. Galvos priekys plikas, iki pu
sės. keletas metų atgal jis dirbo už 
Insurance agentą. Malonėkite praneš
ti ant šio telefono:

Mansfield 2831 JOE YUSKA1TIS 
arba Spoulding 6038 A, ZILLY

PAJĖŠKAU moters apsivedimui ar 
merginos tarp 30 ir 40 i*netų am
žiaus, kad ir su vienu vaiku. Aš esu 
46 metų, turiu savo namą.

Atsišaukit
J. LIUŽINAS, 

3120 So. Parnell Avė. 
Chicago, 111.

JĖŠKAU partnerio j Aptiekos biz
nį — su biskiu pinigų. Vieta labai 
gera ir biznis išdirbtas. Atsikreip
ei tė y patiškai nuo 8 iki 12 vai. ryto.

10804 So. Michigan Avė. , 
Roseland, 111.

PAJIEŠKAU PARTNERIO esu ne
vedęs, negaliu vienas apsidirbti, bu- 
čerio ir g ro šeri o biznyje, kas rie mo
kės tai pamokinsiu.

Atsišaukite
10236 So. Michigan Avė.

PAJIEŠKAU draugo pasiturinčio 
prisidėti už pusininkus prie ntimų 
statymo; gera proga padirbti pini
gų; patyrimo mažo kostumerių 
turiu plačiau paaiškinsiu, 

JOE LELEIKA
4535 So. Fairficld Avė.

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handling. 

Turime daug metų patyrimą.
3406 So. Halsted St.

Phones: Yds 8408 — Blvd. 1969 res.

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTiNG 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už- 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

Mes parduodame olselio kainomis 
visiems. Dasižinokite pas mus 
apie jūsų plumbingą ir namų ap- 
šiljdymo reikmesis.

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CO.

490 Milwaukee Av. Haymarket 1018 
461 N. Halsted St. Haymarket 4221

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYK IT 35% 

Mes parduodame visieips olšelio 
kainomis

Levinthal Plumbing Supply Co., 
1637 West Division St., 

netoli Marshfield

PAJĖšKAU balto šunuko, prapuolė 
rugpiučio 1 d., šunukas 9 menesių se
numo, 15 colių augščio, turi aplėpu
sias ausis ir dešinė juoda. Ant de
šinės pusės strėnų juodas plėtmas. 
Ilgų plaukų. Spits veislės. Kas su
grąžys — gaus 5 dol. dovanų.

FRANK BRENCIUS, 
169 Kensington Avė., Chicago.

Phone Boulevard 2035 
Kvietkos su reputacija

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

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

Bridgeport

ĮVAIRUS SKELBIMAI
... .............................................  I I . I I II

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

REIKALINGI kai kupic Barber 
shop rakandai, kaip tai: veidro
dis, rinka, pastų ir kitų. Kurie 
turite panašius daiktus pardavi
mui. tuoj praneškite šiuo adresu;

Box 248, Naujienų skyrius, 
3210 So. Halsted Str.

OFISAS DENTISTUI 
PARENDAVOJIMUI.

Labai geroj vietoj, viršuj aptifekos, 
kampinis namas. Dantistas yra pa
geidaujamas.

Kreipkitės .
Tel. Lafayette 2014.

PASIRENDAVOJA 5 kambarių 
flatas, garu apšildomas su sun par- 
lor, naujos mados, 2rų lubų. Renda 
neporbrangi, su garadžium $70.00, be 
garadžiaus $65.00. Randasi puikioj 
vietoj, netoli gatvekarių.

5931 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 10366

RENDAI 3 kambarių flatas. 
2 aukštas, vaikinams ar mer
ginoms ar šviežiai vedusiai po
rai. Prighton Papke.

4026 Aidesiam AVe;'“

ANT RENDO$ 6 kambarių 
flatas, viskas naujos rpądos, 
ant antrų lubų1, Rrighton Par
ke, 4153 So. Artesian' Avė 

tel. Ufayette 6148
-------------------------

RENDA) 4 kambarių flatas, nau
jai išdekeruotas, tfasas, elektra, 3 
gliazatal, jardas ir beizinentas 
drabužiam džiauti.
ri’Senda $21.00. 1
• Atsišaukite:

549 W. 37 St. ir VVallace St.

ANT RENDOS kambarys ir ga- 
radžius, tinkama vieta pavieniui ar
ba vedusiems. Yra visi parankumai, 
geriausia į miestą transportacija, 30 
minučių I. C. trūkio, švari prie pat 
parko vieta. Pigi rendk, valgis 
taipgi galima gauti.

12251 Harvard Avė., Chicago, 
Tol. Pullmas 7934

PASIREiNDAVOJA vandeniu 
šildomas ruimas dėl vieno vai
kino (be valgio.

Atsišadkite:
4439 So. Talman Avė.

1 fl. Frost

RENDAI kambarys moder- 
siškame napie, didelis švisus, 
vienam arba dviem vaikinams.

Atsišaukite:
722 W. 18 Str.

RENDAI kambarys dėl 1 ar
ba 2 vyrų, prie mažos šeim., 
švarus kambarys. 2 Lbos iš 
užpakalio. 1347 So. 48 Ct.

Cicero, III.

LIETUVIŠKAS HOTELIS 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 G ADEI KO 
1606 So. Halsted St.

RENDAI ruimas dėl vieno 
ar dviejų vaikinų ar merginų, 
šviesus ir apšildomas.'

Pirmos lubos 
3417 W. 64 Place

---------------------------------------------------- ■ ... F

KAMBARYS ant rępdųs dėl 
vieno žmogaus, viskas įtaisyta 
pirmos klesos, Brighton Parke 

4153 So. Artesian Avė., 
Tol. Lafayette 6148

RENDON kambarys dėl 2 
ypatų arba vienam. Kambarys 
Šviesus 'ir su visais vėliausios 
mados parankamais.
1231 S..į}4aplewood Avė. 2 lub.

RENDAI kambariai vyrams arba 
merginoms arba vedusiai porai. 
Kambariai šildomi pečium. Ar su 
valgiu ar be valgio arba kad, norė
sit patys pasigaminsit valgį. Matyt 
mane galite nedėtiems ir suimtoms 

703 W. 2! Place.
Chicago, III. 2 lubos iš priekio.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
KAMBARYS dėl vieno vaikino, 

gerai užlaikomas, su visais pa'ran- 
kumais. Prie mažos šeimynos. 
Galima valgyt pasigaminti.

MARY SKAUDISKAS 
3254 Lowe Avė.

2 lubos

MAROUETTE PARKE
Rcndai švarus kambarys, prie 

mažos šeimynos, moderniškame 
name, gražioj vietoj, atsišaukite, 

Tel. Republic 3610
5610 So. Savvyer Avė.

RENDAI ruimas dėl 1 ar 2 
vaikinų. Naujas namas, karš
tu vandeniu apšildomas, mau
dynė, maža šeimyna, 2 fl.

3415 So. Emerald Avė.

RENDAI ruimas dėl vieno 
vaikino, l>e valgio, karštu 
vandeniu apšildomas, 1 lubos.

Atsišaukite:
3143 So. Lowe Avė.

JIEŠKAU DARBO prie namų. Gal
iočiau pašvęsti 4 valandas po pietų. 
Turiu 12 metų vaiką. Vietoj atlygini
mo, norėčiau gauti kambarį. 

Box 598 
1789 So. Halsted Str. 

Chicago, III.

VYRU
Arttomobilių mechanikų, 85c. į 

•valandą. Kalvių, 75c. į vai. Darbi* 
ninku į mašinsapius, $22.50 į sa
vaitę. Vyrų pasiuntinėjimui, 50c. 
į vai. Mašinistų, 80c. į valandą. 
Restauranų porterių, $18 į savai
tę. Buffer pališiotojų, $1 į va
landą. Pečkurių, 60c. į vai. Inži
nierių, $40 į savaitę, Welderių, $1 
į vai. Taipgi turime ir dagiau 
visokių darbų.
South Park Employmeut' Agency, 

4191 So. Halsted, St. 2 floor

a rMoterų
Indų plovėjų, dienomis, $18 į 

savaitę. Antros virėjos, $30 į sa
vaitę. Lovų taisytojų, $15 į savai
tę. Janitorkų, trumpos valandos 
$2.20 už 5H valandų. Merginų na
mų darbui, $15 į savaitę, kamba
rys ir valgis. Gaspadinių, $85 i 
mėnesį, kambarys ir valgis. j 
dirbtuves, $16 į savaitę. Prie si>ė- 
ka varomų mašinų operatorkų, 
darbas nuo štukų. Merginų į res- 
tauranų darbus, mokama gera al
ga. Taipgi turime ir daugiau 
įvairių darbų.
South Park Employment Agency, 

4191 So. Halsted St. 2 floor

GERA proga biednai moterei 
gauti ruimą už 
ruimų. Su maža 
augštas. Galima 
5 vai. vakare.

3544 So. Lowe

apklynijimą 
šeimyna. 2 
matyti po

REIKIA
Patyrusių moterų prie grobų 

Sinai Kosher Sausage 
Factory

3355 So. Halsted Str.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKALINGAS darbininkas dirb
ti formose, alga $50.00 į. mėnesį ir 
gyvenimas. Reikės išvažiuoti į 
Wisconsin. Kreipkitės po 6 vai. vak.

535 W. 36 St.,
1 lubos

REIKALINGAS patyręs bu- 
čeris. Mokestis gera.

Atsišaukite:
3354 So. Halsted Str.

----------- T-"— ------------------------’---------
REIKALAUJU patyrusio 

duonkepio prie plykytos* duo
nos ir bisketų. Prašau greitai 
atsišaukti, 1721 S. Union Avė.

Tel. Roosevelt 3067

REIKALINGI pardavėjai. Ga
li uždirbti nuo $100 iki $150 į 
savaitę. Atsišaukite pas.

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

Roseland

REIKALINGAS patyręs bu- 
čerys —alga gera. Atsišaukite 
po (i vai. vakaro.

1-mos lubos priekis 
3307 So. Emerald Avė

REIKIA
Patyrusių vyrų į geležies at

karpų jardą.
Peophs Iron and Metai

5835 So. Loomis Blvd.



8 NAUJIENOS, Chicago, III. Šeštadienis, Rugp. 22, 1925

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEMĖ NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME
KEIKIA

shearmenų į geležies atkarpų

Steiner Iron and Metai Co.
1103 So. Washtenaw Avė

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė, įsteigta per 10 metų. 

1 Geroje vietoje. Parduosiu už 
teisingą kainą, 
gyvenimui iš užpakalio.

P. H. BAUMGARTEN 
4106 W. 63 Str.'

4 kambariai

DIDELIS BARGENAS
Restaurantas visai pigiai didelis 

nesusipratimas tarne partnerių ym 
daug veriios. Ateikit pasižiūrėti, nu
pirksi! už pusę kainos. Jei norėsit 
pusę arba visą.

Atsišaukite
2227 Calumet Avė.

Pardavimui Parmos,
Parmos!

AKERIAI

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI automobilius Buik, 

1922 metų; parduosiu pigiai iš prie
žasties ligos. Gerume padėjime, ei
na kaip naujas, nemokantį išmokysiu 

manevažiuoti. Kmn reikia gali 
matyti G valandą vakari.

A. RAUGELIS, 
3601 So. Union Avė.

3 lubos, iš fronto

PARSIDUODA tučernė ir groser
nė. Senas biznis išdirbtas. Gera 
vieta. Apielinkių apgyventa maišy
tų tautų ir lietuvių. Parduosiu už 
pirmą teisingą pasiutimą, nes turiu 
greit parduoti iš Įnicžasties ligos.

Atsišaukite
5700 W. 63rd St., 

Clcaring, 111. z

PARSIDUODA grosernė 
delikatessen krautuvė

Gera proga pirkti.
/ Atsišaukite:

1359 W. 59 Str.

ir Road

PARDAVIMUI Buick auto
mobilius, 7 pasažierių. Par
duosiu pigiai arba 
lotą.

4728 W. 13 
CICEIO,

mainysiu

IIJL.

RAKANDAI
PARDUODU rakandus, galima 

pirkti visus sykiu ar po vieną, par
duosiu pigiai greitu laiku, apleidžiu 
Chicagą. Matyt galima visados. 
Kas nori gali ir flatą pasirondavot. 
4131 S. Clifton Pk. Av., arti Aivhcr

2 lubų

PARDAVIMUI stubos rakandai, 
lovos, komodės, karpetai, rašoma des- 
ka, viktrolas. dvi siuvamos mašinos 
Singcr ir White, devenportas. 
kaip nauji. Parsiduoda pigiai. 

822 W. 37 PI.
2 fl.

Visi

PARDAVIMUI rakandai 5 
kambarių, kaip nauji, parduo
siu pigiai, taipgi grojiklis pia
nas, parduosiu sykiu arba da
limis, 1611 W. 55 Str. 1 fl.

PARSIDUODA rakandai — foimi- 
Šiai 4-riems ruimams už gana priei
namą kainą. Taipgi pardavimui pe
čiui. Parduosiu viską sykiu ar šmo
tais. Noriu parduoti greitu laiku — 
važiuoju i kitą miestą.

3347 So. \VaIlacc St. 
3-rd Apart.

GROSERNfi ir delieatessen turi 
būt parduota j 3 dienas iš priežasties 
savininko ligos. Randasi prie Uni
versiteto ir Jackson parko, 
kompeticijos, 7 kambariai dėl 
niiuo, pigi renda.

1413 E. 58 St.
Phone Fairfax 2619

Nėra 
gyvo-

PARSIDUODA grosernė ir 
Rūkytos mėsos krautuvė. Ice 
Cream, kendžių ir kilų smul
kių reikmenų. /Randasi 
geijcj vietoj. 7008 iŠ. Paulina St

Geneva, III. — netoli Roosevelt
1.—206 akrai, po $225 už akrą, na

mas gerame padėjime. 4
2— 145 akrai, 10 akrų girios, po 

$250 už akrą, namas ir bamės gerame 
padėjime.

3— 94 akrai, po $175 už akrą, nėra 
triobų.

4— 4 akrų vištų farma, pilnai pri
rengta, kaina, $14,000, įmokėti, $5300, 
kitus išmokėjimais. Tiktai 3 blokailabui _ 1T _i nuo rox Upes.

5—6 akrų farma, modemiška barnė, 
namas, dvigubas garažas, netoli golf

PA'RDAVI'MUI pirmos k lt- link, parduosiu pigiai.

PARDAVIMUI pigiai grosernė ir 
saldainių krautuvė. Biznis išdirbtas, 
pigi renda .aukso proga padaryti 
daug pinigo su mažu kapitalu, 
žinodami mainvkit gatvekarį 
119 St. ir Michigan.

3 W. 137 St„ 
Riverdale, III.

Yr
ant

sos Meat Market — bučernė. 
Parduosiu visų biznį arba pu
sę. Biznis “cash” ir yra nešan
tis gerų pelnų. Priežastį patir
site ant vietos. Frank Austis, 

10321 So. Michigan Avė.

PAHDAVIMIEJI 2 krėslų bar-

6— Vasarinis Resort, turiu parduoti 
tuojau, 5 cottages ir dorinitory, prie 
Fox Upės, netoli St. Charles.

7— Biznio kumpas, namas, bučernė 
ir grosernė, saldainiai ir lunch, su 
dviem flatais, atneša rendų, $275 j 
mėnesį. Pirmutines miestelis už t'hi- 
cagos.

Jei kuris iš tų jums patiks, rašyki
te arba atsišaukite tuojau, maloniai

berne, Iown Oi Lake, lietuvių nuteiksime jums visas informacijas.

PARDAVIMUI rakandų krautuvė. 
Senas biznis. Parduosiu už prieina
ma kainą, arba mainysiu ant namo. 
Priežastį pardavimo patirsite ant vie
tos. Kreipkitės dienomis, ar utar- 
ninke ir subatoj iki 8 vai. vakaro.

Naujienos,
1739 So. Halsted St.

Box 599

NANCY BEAUTY SHOP 
parsiduoda labai pigiai. Geras 
biznis. Turiu du bizniu, nega
liu abiejų apžiūrėti.

1827 S. Halsted Str.
Tel. Roosevelt 8951

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda restaurantas ir lunch 

roomis; labai pigiai, arba mainysiu 
ant mažo namo arba loto, arba 
tokio biznio, turiu parduoti šią 
vaitę,

2008 W. Chicago Avė.

ki-
sa-

PARSIDUODA restaurantas ir ice 
cream parloris. Gera vieta. Arti di
delio teatro. Ilgas lysas. Vieta ga

nės vykstu

P.\USH>rOIX\ 3 kamb. ra-
kandai; geran) stovjj, labai p* ram 8t0Vy^Bt parduodu, 
giai. Galima matyt subatoj, ne kitan miestan.
dėlioj ir panedėly. 2 fl. rear

1613 N. Lincoln St.
4904 W. 29th PI. 

Ciceio, III.

ir knkų kolonijoj, biznis išdir
btas per 18 metų. Gera proga 
geram barberini. Parduosiu pi
giai, nes apleidžiu Chicagų.

4612 So. Paulina St.

GRAŽUS GROJIKUS PIANAS
Vertės $700, su benčiumi, kabi“ 

net ir rolėmis už $115. Išmokėji
mais dėl geru žmonių.

2332 W. Madison -Str.

7. E

P. W. Artrick
State St., GENEVA,

Phone Geneva 673

NEGIRDĖTAS 
BARGENAS

ILL.

Naujas 2 lubų augšto mu
ro namas, 2 pagyvenimai po 
4 kambarius, augštas, ce
mentinis skiepas, viškai 
taipgi augšti ir kiti visi ge
ri patogumai; Kaina tiktai 
$11,500, įmokėti $2,500. Li
kusią paskolą savininkas 
aprūpins be jokių nuošim-

Pardavimo priežas- £ių. Namas randasi 3529 S.
"r- ' Lowe Avė. ■

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

NEPAPRASTAS BARGENAS
Parsiduoda grosernė ir visokių 

gėrimu. Galima pirkti su Visais 
rakandais arba vieną biznį. Atiduo
siu beveik kaip ir už dyką; išva
žiuoju į Ifospital. Geras biznis iš
dirbtas per daug metų. 4 kambarių 
pagyvenimas. Ilgas listas pigi ren
da. 5954 So. Ade Str.

PARDAVIMUI ice cream geroj 
vietoj, įvairių tautų apgyventoje, 
geras biznis. P “ ’ !
tis turiu du biznius. Taipgi priim
siu partnerį. \

Kreipkitės:
. 3990 Archer Avė.

PARDAVIMUI rakandai, 6 
kambarių, naujas gasinis pe
čius, $200. Rendon 1 flatas, 
garu šildomas, žiemą, $50, va
sarą, $39. 1815 VVilmont Avė.

Phone Armitage 7661

PARDAVIMUI boatas $2000.00 ver
tes. Parduosiu už “cash” arba mai
nysiu į mažą namą arba lotą geroje 
vietoje. Boatas 40 pėdu ilgio — tal
pina 40 pasažierų. Žiemos laike 
žvejybai, o vasaros pasažierams veš- 

Savinin- 
Boatas ri n- 
— vardas

EXTRA!! parsiduoda grosernė, 
tabako, cigarų ir saldainių san- 

| krov*a. Renda $35.00 mėnesiui —1 
16 kambariai ir garadžius. Prie
žastis pardavimo patirsite vietoje.1 
Galiu priimti moterį į partnerius.

3432 So. Morgan Str. I

NEGIRDĖTAS 
BARGENAS

PARSIDUODA 3-jų ruimų rakan
dai. Parduosiu visai pigiai, geriau 
pasakius, kiek kas duos. Parduo
siu visus sykiu arba šmotais. No
rinti galės ir šituos ruimus pasi- 
rcndavoli. Esu priverstas šituos 
rakandus forniėius atiduoti pigiai, 
nes tuoj turiu apleisti Chicagą.

3362 So. Halsted Str. 2 lubos, 
įėjimas iš vidurio tik po 21 vai. 
dienos.

ti . Daromas geras biznis, 
kas važiuoja j Europą, 
dasi Lincoln Parke 
Goldon.

Kreipkitės
3518 So. Barneli St.

CIGARŲ, saldainių, nesvai
ginamų gėrimų, ice cream, 
fountain, geroje vietoje, pigi 
renda, $25, cash, $225. Turiu 
parduoti, nes apleidžiu miestą.1 

6251 So. St. Louis Avė.
1 durys nuo 63 Str.

Naujas 2 lubų augšto mu- 
..................... ro namas, 2,pagyvenimai po 
Hardwnre ir 4 kambarius, augštas, ce- 

........   ..Ši JnKm mentmis skiepas, viškai 
cijos, į trumpą laiką bus parduo- taipgi augsti ir kiti visi ge
tas už teisingą pasiūlymą arba ne- rj patogumai. Kaina tiktai 
nūs. Kreipkitės,........................................$10,900, įmokėti $2,000. <Li-

6037 So. State str. ! kusią paskolą savininkas 
aprūpins be jokių nuošim
čių. Namas'randasi Brigh
ton Parke 4004 So. Talman 
Avė i

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

PARSIDUODA 1 
pento krautuvė, biznis i 
per daugelį metų, nėra konkuren-

PARSI DUODA bučernė ir gro
sernė. Maišitų tautų apgyventa 
apielinkė. Biznis geram stovvįe. 
4 kambariai pagyvenimui. Pigi 
renda.

Kreipkitės:
4235 So. Kedzie Avenue

PARDUODU rakandus 2 . ruimų. 
Galima ir ruimus rendavoti. Renda 
nebrangi. Elektra ir gasas.

Priežastis turiu
Atsišaukite:

miestų alpeisti

5117 Sr>. Justine Str.

SAX}APH.ONAIS paiis'iduodįa. 
Prancūzų išdirbystės. Varto
tas tik 4 mėnesius. Kainą $130, 
parduosiu už $70. Tel. po 6 v. 
vak. Dre\el 1561

BUCERNft BUČERNE!
Labai pigiai ir skuibai turiu 

parduoti arba mainyti. Atėję 
nesigailėsite, nes tikras barge
nas. 3500 S. Union Avė.

PARDAVIMUI I PARDAVIMUI pigiai groseris ir 
moltan Hops Storas ir kartu fornl- 

I’AHIMVIMl’I Storas cigarų 5iai: Pigi renda « kambarių pragy- 
. vemmui. Išdirbtas hiziys per 9 me- 

ir ctgarelų, keudzių ir visokių tus per vieną savininką, 
minkštų gorimų, 5 kamb. pa
gyvenimui. Priežastis pardavi-1 
ino nesutikimas tarpe partne-' PARDAVIMUI grosernė delicates- 
rių. 2191 Archer Avė. flen- Randasi geroj vietoj, naujas

1 stakas ir puikus pikčeriai. 5 ruimai 
-----------------------------------------------y pragyvenimui. Renda $50.00 į mė- 

PARDAVIMUI grosernė ir neaj. Mainysiu ant loto ar mažo na- 
JiučerrF lietuviais apgyventoj mo bc ’ncSl£}52Pw *21 St 
kolųnijoj. Parduosiu už gana' arti Leavitt St.
prieinamą kainą. Priežastis par
davimo liga.

3(M>1 So. Emerald Avė.

Atsišaukite
3354 So. Halsted) St.

PARDAVIMUI pigiai kaimpinė bu
veinė ir grosernė su namu 6 kamba
rių. Randasi puikioje vietoje. Kas 
norit geros vietos — nepraleiskit pro
gos. Biznių nėra* per 4 blokus.

6059 So. Kilder Avė.
Phone Republic 3044.

| • PARSIDUODA grosternė 
bučernė Ciceroj.

Atsišaukite į Naujienas
/ 1739 So. Halsted1 Str.

• Box 600

ir

BIZNIS DUODANTIS GERĄ 
PRAGYVENIMĄ 

Parsiduoda ice cream, mokyklos reik
menų ir groserio krautuvė, arti mo
kyklos. Ilgas lisas, 4 pagyvenimui 
kambariai. Parduosiu su rakandais 
už tikrą pasiulijlmą, pardavimo prie
žastis — perskyros.

4636 So. Hcrmitage Avė.

MAINYSIU arba parduosiu pifriai bučernę ir grosernę. Biznis senas, 
ir išdirbtas. Mainysiu j nedidelį na
mą arba lotą. Yra keturi ruimai gy
venimui. Renda nebrangi. Prieža
stis pardavimo — liga šeiminoj.

Atsišaukite
3551 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 3856

HARDVVARE krautuvė, yra pilna', 
visas stakas, parduosiu su namu ar
ba be namo, randasi netoli naujo te
atro, Fullerton, netoli Ashland, 
Bender, 3203 North Avė., Bolmont 
0062,

PARDUOSIU buėernę ir grosernę 
su namu ar be namo. /Labai ge
roj vietoj. Biznis senas, išdirbtas. 
Arba mainysiu ant namo arba 
morgičių. Galiu duoti morgičius. 
Namas turi visus parankumus ir 
naujoviškus. ,

Tel. Lafayette 9396

GROJIKLIŲ PIANŲ BAR-
GENAI $245

Su benčiumi ir kabinetu 
SMITH PIANO CO., 
214 So. Wabash Avė.

ŠIOS UKfiS—FARMOS
P. D. Andrekus, iš Petnvvater, 

Mich., dabar yra Chicagoj su reika
lais, seniausias ūkių pardavinėtojas, 
gausite teisingą patarimą. Turiu 

; 1000 ūkių ant pardavimo ir mainymo. 
Geriausia žemė, lietuvių kolonijoj.

“ Geriausias laikas pirkti ukes, viską 
gauni, javus, gyvulius, tik eik ir gy
venk ir dar tikrai gali matyti kas au- 
ga. Malonėkite visi, jei reikia, atsi- 

BARGENAS 6 kambarių veik. , . .v. Turiu ūkių labai pigių ir geni, sunaujas bungalow karštu van- mažu jmckėjirnu.
P. D. ANDREKUS, 

2754 W. 43 St., Chicago, III.

NAMAI-ŽEME

deniu šildomas, visi patogu-' 
mai vėliausios mados. Atsi
šaukite pas savininkę, Republic 
1109, 6223 S. Francisco Avė.

PARDAVIMUI namas ir lo
tas, pigiai, jei pirksi te šią 
savaitę

Atsišaukite:
4846 So. Honore Str.

------- r----------------- u—-----------------
PARDAVIMUI 2 lotai daikte 

Brighton .Pafko, bpivę. įsvumytu, 
vanduo it guzas įvesta j. kiekvieną 
lotą, arti mokyklos ir gatvekarių. 
Graži vieta. Parduosiu pigiai.

3281 So. Emerald Avė.
2 lubos fr.

TIKRAS BARGENAS
Pardavimui 6 kambarių mūrinis 

mimas — bungalow. visur aržuolinis 
trimingas, furnasu šildomas. Trans- 
portacija gera — netoli bažnyčių ir 
mokyklų. Savininkas

6535 So. Campbell Avė.

NORIU PARDUOT arba mainyt 
ant r amo mieste, Chicagoj farma. 
yra Wisconsin i valstijoj, kur daug 
gyvena lenkų ir lietuvių. 80 akrų 
su btidinkais; 18 galvijų, 12 karvių

Gatvė. ištaisyta,! melžiamų, 8 kiaulės, 50 vištų, 2 ge- 
* 1 ’ • ’ ’ , I ri arkliai.

BRONJ£LAW SHIMKŲS, 
3932 S. Rockwcll St., Chicago, III.

'BARGENAS
2 flatų mūrinis namas, 5-6 kamba

rių, garu šildomas, viskas moderniš
ka, 5318 Spaulding Avė. Savininką 
šaukite po 6 vaka’e, 709 W. 47 St. 
Tel. Boulevard 1740.

BIZNIO praperte, didelė krautuvė 
ir 7 kambarių flatas, 2 karų mūrinis 
garadžius, akmeniniu pamatu, plyti
nis frorftas. karštu vandeniu šildomas. 
Šaukite vakarais, 709 W. 47 St., Tel. 
Boulevard 1740,/

$ioqo.oo cash
Tamsta nupirksit 8 pagyvenimų ir 

Storas su bizniu arba be biznio. Ren
dos neša į metus $2648.00. Aš turiu 
parduoti arba išmainyt j 3 dienas.

1957 Canalport Avė.
2 fl. front

MES TURIME tikrą bąrgeną; tik
rai naujas 4 apt. namas, po 5 kam
barius kiekvienas, arti 63 ir Kedzie 
Avė. Namas yra vertas pamatymo.

W. U. SEWARD AND CO.
3135 W. 63 St.

Tel. Prospect .6100

PARDAVIMUI per savininką 
5 i kambarių namas, 21otai, 2 
karų garažas, pigiai.

■ Atsišaukite:
5645 W. 64 Str.

PARDAVIMUI, 4«39 N. Kcneeth 
Avė., netoli Lnv/renco ir Elston, mo
derniškas, 2 flatų, 5-5 kambarių, 
karštu vandeniu šildomas, paltus 
tas, kaina $16,000.

A. ERBACH,
2052 Irving Purk Blvd., 

Tel. Lake View 2610

lo-

NAMAI-ŽEME
AR JUS GALIT SUDfiTI ŠITĄMŪRINIS, 6-G kambarių, 5 kamba

rių fintus skiepe, 3 kambarių cottage 
cementiniu pamatu, 30 pėdų lotas, 
prie trijų karų linijų Ir elevatorių 
transporteri ja. Pigi renda, pečiumi 
šildoma, rendų virš $1,700 j metus. 
Kaina, $4750, Bender, 3203 North 
Avė. ,

MEDINIS namas, 4-4 kambarių, 
gerame padėjime, augštas ir skiepas,

r , . J
cash, $2500. Pamatykit šį bargeną 

i. nes rytoj jau gali būt par-
, 3203 North

U A I A I L
25 akeriai ant South 

kampo dviejų didelių 
(double section) 87-th St., ir 
80-th Avė. arba kitaip vadina
mo Roberts Road; žemė tinka-'netoli Hūmboidt Pk.,, kaina, $5500, 
ma dėl spekuliacijos, ukinin- 
kavimo arba išdalinimo į lotus duotas, Bender & Co., 
nes sale jau išdalinta ir išpar
duoti lotai. Puiki
Road Houre. Tik 4 milios nuof?n” pamatu, 6 kambariai ant.vienų 

a - ... ■’ lubų, ekstra kambarys ant viškų, di-( hlcagOS miesto limits. 1 mina delis skiepas, furnas šildomas, 2 ka
rų garažas, $5,000, Bender, 3203 
North Avė.

MEDINIS namas, 3 flatų, * po 6
. .ge

rame padėjime, įplaukų, $1320 į me
tus. netoli North Avo. ir Crawford, 
$9800, Bender. 3203 North Avė.

UŽ $7,000 NUPTRKSIP]
MURINI narna, 2 flatų, 5-6 kam

barių. 2126 S. Homan Avė. Savi
ninkui reikia, $2500 cash greitai.

BENDER & CO., 
Vienatiniai Agentai

32^3 North Avė., Tel. Albany 0149

West 
kelių

Avė.
UŽ $1500 NUPIRKSITE 

vieta dėl. MEDINŲ rezidenciją, plytų ir ak-

j žiemius nuo 95-th St.
Parduosiu pigiai 

arba kelis akerius, 
sykius tiek.

JOHN J. LIPSKI
4650 So. Western Avė.,

Tel. Lafayette 2321 1914

visą kartu MEDINIS namas, 3 flatų, ; 
, (kambarius: cementini upamatu, verta du T------ ”»•—

Aukščiau pažymėtos raidės, 
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.

and CO

PARSIDUODA

parsiduoti greitai puiki far-Turi
ma, 80 akerių geros žemės, daug gy
vulių, nauji triobesiai ir visos maši
nos. . Randasi prie pat miestelio 
Scottville, Mich. Del platesnių žinių 
kreipkitės prie S. Mankus, 1924 
48th Court, Cicero, III,, ar tiesiai j 
savininką.

A. MANKUS 
R. 3, Scottville, Mich.

BRIGHTON PARK
augštų medinis namas, cementi- 
pamatu, 2-4 kambarių flatai, va- 
elektra, viskas CtMĮnH

Bargenas

PIGIAI!!!
RTZNIAVAS medinis namas Bcver- 

ly Hills apylinkėje. Storas. 2 fia
lai ir gaidžius, 
ilgio, rendos i 
Kaina $8.000 
$2 000, kitus kaip rendą.

GERA vieta apsukriam biznieriui 
arba darbininkui- norinčiam pa
gerinti savo ateitį.

Kreipkitės: 
10194 Winston Avenue 

kampas Vincennęs, 
Savininkas ant 2 lubų

Lotas 180 pėdų 
neša $90 j mėnesi 
Įnešti reikia tiktai

NAUJAS IR PIGUS

GALIMA SUčĖDYTI $3000 
Perkant šiuos bargenus:

6. flatai gražus muro namas 
gražioj apielinkėj, parduosiu 
pigiai arba priimsiu i mainus 
mažą namą, biznį, arba lotus 
kaipo dalį įmokėjimo.

2 flatų muro namas 5 ir 6 
kambarių. Extra lotas aukštas 
cementinis beismentas. / Kaina 
$8500.00 $2,000 sash. Parsi
duoda 4 kamb. cottage už 
$2,500, $500 įmokėti.

Kreipkitės pas:
A. GRIGAS

3114 So. Halsted Str.
Tel. Boulevard 4899

2 
niu 
na, 
modemiška.

2 augštų, naujas mūrinis napias, 
2-4 kambarių flatai, visas moderniš
kas, cash, $3000. Kitus kaip rendą. 
Specialis bargenas.

2 augštų, naujas medinis namas, 
2-5 kambarių flatai, platus lotas, 
gražioje apielinkėje, viskas moder
niška. Didelis
bargenas >OOOU

2 augštaj nhu.ias mūrinis namas, 
2-5 kambarių flatai, 30 pėdų lotai. 
Viskas moderniška. Eli Kft
Specialis bargenas 4* I I wwU

Mes turime parduoti daug namų, 
mes taipgi turime kostumerių kurie 
laukia jų. Ateikite mes ir jums par
duosime narna tuojau. Taipgi mano
me ųamus, j biznius arba į kitus na
mus. Mės imame senus namus, o 
duodame haujus,

3R. PIETK1EWICZ & 00
2612 W. 47 St.

6 KAMBARIŲ namelis, viskas ge
ram stovyje. Priversti parduoti, nes 
savininkas mirė. Parduosiu pigiai. 
Tiktai $3500.

2029 Ruble St.
Savininkas 5629 S. Turner Avė.

Tel. Prospect 9532

PARSIDUODA namas 2-jų pagy
venimų, tinkamoje vietoje/ Parduo
sime gana pigiai už $5000.00 — su 
įnešimu susitaikysime. Priežastis 
pardavimo — važiuoju į Lietuvą.

Kreipkitės pas savininką 
3320 Auburr.a Ave.

PARDAVIMUI mūrinis namas su 
bučerne ir groserne, bizniu. Namas 
geras Su visais tinkamais įtaisais, 
biznis išdirp*tas nėr daugelį metų. 
Parduosiu už “cash*^ arba mainysiu j 
mažesni narna — randasi 1125 W. 31 

Kreipkitės
K. DANKEVIČIA,
4425 So. Wells St.

St.

PARDAVIMUl -namas ir lotas, 4 
fintai po 4 kambarius, yra viškąi, 
namas 2 augštų, didelis skiepas, ge
ras biznis, vana ir karštas vandup, 
elektra, gasas. garadžius.

2027 Canalport Avė.
2 augštas, iš užpakalio

2 FLATŲ. 5-6 kambarių, barge
nas už cash. moderniškas, beržo 
trimingas, 2 karų mūrinis garažas, 
atskirai ąnšildomas, puikioje vie
toje. ant Green St., į pietus nuo 
69 St.

Naujienos, 1739 So. Halsted St.
Bo«x 601

1,009 DOLERIŲ duosiu tam, kas 
parduos ar išmainys mano biznia
vo kampinį muro namą. Gausite 
tikrą bargeną. kas. jieškot, nes esu 
Dinigiškai priverstas parduoti, ši
ta namą, k»<l neprapuldyČiau kitą 
bildingą, kur pasibaigia morgičiai, 
o pinigų neturiu. Todėl skubinkite

Telof oliuokite: JOHN
Victory 0790

2 aukštų, mūrinis namas, arti 
Kedzie Avė. 5-5 kamb. aržuolo 
trimingai 
domas, 1 
taisyklai 
$12,500. 
$4500.

ir grindis, steam šil- 
metų senumo, visi į- 

moderniški. Kaina 
jiktai {mokėjimas

Z. S. MICKEVICE,
2423 W. 63-rd Street

AB JUS J IEŠKOTE labai gerai 
pastatyto z gražaus namo didelės 
ateities apielinkėje? Tuomet pa
žiūrėkite. 7146 arba 7148 So. Map- 
levvood Avė. Nauji ir tikrai moder
niški po 5 kambarius mūriniai 
bungalow. (Yra vietos dar dėl 2 
kambarių, jei norite). Visi kamba 
riai šviesus ir turi daug oro. Ne
praleiskite progos nematę šių na
mų. Tiktai 2 liko iš dešimties. 
Kaina $7750. Atdari dėl apžiūrėji
mo dieną, vakare ir nedėlioj. Sa
vininkas ant pareikalavimo.

7146 So. Maplewood Avė.

SPECIALIS bargenas, dėl aplei
dimo miesto, parduodu 5 kamb. 
namą, karštu vandeniu šildomas, 
stikliniai porčiai, vana, gasas, ele
ktra, galima laikyti vištas ir karvę, 
$5300, kitus po $40 j mėnesį, su 
palūkanomis, imsiu karą už dalį 
{mokėjimo. 63 St. ir Austin Avė. 
iki Menard Avė.

5816 West 64 Str.

NAUJA, 5 kambarių rezidencija, 
parduoda savininkas, 
deniu šildoma, yra elektra, 
lotas 50x125; % bloko 
rų linijų.

6930 So. Claremont
Tel. Prospect

karštu van- 
vana, 

nuo 2 ka-

Avė., 
1345

PARDAVIMUI mūrinis namas 
dviejų pagyvenimų ir krautuvė 
“dry goods” ir soft drinks. Par
duosiu sykiu namą su štoru arba 
atskirai. Taipgi gabu mainyti į 
mažesni narna arba lotą.

2033 West 69 Str.

•PARDAVIMUI moderniškas 6 
kambarių mūrinis buhgalow, kny
gynas, ugn avietė, gasinis pečius,
tile vana ir vestibule, garu šildo
mas, su langais ir sieteliais užpa
kaliniai norčiai, 
cementinė ėlė, gražus jardas 
kvietkos. bapgenasv $10,500, 

0151 So. Mozart St.
Republic 1204

2 karų garažas, 
ir

PARDAVIMUI muriųis namas, 2 
augštų, 3' fintai po 4 kambarius, 1 
fintas 5 kamb. Namas 13 metų 
senumo. Yra gasas. elektra, mau
dynės. cementinis skiepas. Parduo 
siu arba mainysiu į biznį. Pigiai 
Savininke galima matyti nuo 5 
iki 10 vai. vakaro*

3832 So. Lowe Avė.

ANT PARDAVIMO arba mainy
mo 2 flatų mūrinis namas po 5 
ir 6 kambarius, elektra ir vanos, 
namas randasi South side ir 6 
fintu mūrinis namas po 4 kam
barius randasi ant Bridgcporto; 
parduosiu arba mainysiu ant for

savo 6 kambarių'niuro bungalovv,1 mos, loto, automobilio, bučernės 
arba kitokio biznio. Kreipkitės: 

J. LEPA, 
722 West 35 Str.

Phone Boulevard 3249 arba 
Republic 10362

BUNGAL()W, Pigiai parduosiu

viskas naujos modos, gražių namų 
apielinkėj, prie vienuolyno, arba 
mainysiu i 2 augštų medinį namą 
po 4 kambarius, jeigu geroj apie- 
linkėj. Arba ant lotų, grosernės 
r.rba eottage.

Kreipkitės:
6918 So. Artesian Avė,

BiU<N<iAIX)W, 6 kamb. ir 1 
akras daržo, 1 karo garažas, 
vištininkas, 105 St. in'ILawnda- 
le Avė.
III., Mr.

Mount
P. cox.

Greenwood,

y BARGENAS!!! p

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis na
mas, 4-4 kambarių, vanos, 2 kamba
riai skiepe ir skalbykla, yra elektra, 
vanduo, suros, rendos j metus $900, 
karštu vandeniu šildomas, ir G lotai 
ant kampo, arba namą ir 2 lotus. Sto
mas akmeninis. 2 karves, dauję vištų, 
žąsų, višnių ir obelių. 2 karų gara
žas. 4 blokai nuo 2 gatvekarių linijų. 
Parduodu, nes važiuoju j Europą.

StlO W. 54 Str.

PARDAVIMUI per savinin
ką, iš priežasties mirties, 6 
kambarių murinę cottage, kar
štu vandeniu šildoma, elektra. 
Taipgi parduosiu ir rakandus.

3733 Parnell Avė.

6—6—6 kambarių, raudonų plytų 
namas, 2 karų garažas, augštas skie
pas, didelis jardas, pigi kaina. Grei
tam pardavimui. $9500. Savininkas 1 
fl.

Tel. Yards 6829
216 West 37 Str.

GRAŽUS 4 flatų mūrinis namas, 
4-5 kambarių flatai, vėliausios kons
trukcijos, parduosiu už $10,000 
cash, kitus išmokėiimais.

G. SCHREIER 
6442-44 S. Rockvvell Str.

Phone Prospect 6238

M0BTGEC1AI-PASKŪL0S
. ...................... .........— ' ' 

ANTRI MORGIČIAI
Suteikiami a ,t 6% palūkanų.
Taipgi perkam' Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Ave^ 

Lafayette 6738

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
I 2407 W. Madison, Chicago, III.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager
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Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiurėiimą 
jus išmoksite j kelias savaites, Kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGlNEERING 

1507 W. Madison St.

PARDAVIMUI namas 2 pagyve
nimų, no 4 kambarius ir garažas “ “■ " ’ ’ parduos pi-3 iniiitnŲ, 
gini ir su mažu įnešimu arba mai
nys ant grosernčs arbą loto gero. 
Taipgi turiu automobilių Hupnio- 
bile; parduosiu pigiai, savininkas 
gyvena iš užpakalio.

C. B.
3114 So. Lowe Avė. Chicago

ŠTAI JŪSŲ LAIMĖ
Išmokiname Anglų Kalbos, Lietu
vių Kalbos, Aritmetikos, Gramati
kos, Knygvedystės, Stenografijos, 
ir kitų mokslų. Musų mokyklos 
nauja sistema stebėtinai greitai 
užbaigiama pradinį 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! K.ytoja.u« n oi n ulei to. atei
kite šiandien pasikalbėti apie mok- 
slo sąlygas, tas jums nieko nekai
nuos.
Amerikos Lietuvių Mokykla

J. P. Olekas, Mokyklos vedėjas 
3106 S*o. Halsted St., Chicago, II).


