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Valdžios nenusistatymas 
komunistams

Francuzai pradėję ofensi 
va prieš druzus

Sirų'sukilėliams nuveikti mobi
lizavo 20,000 kariuomenės ir 
140 aeroplanų

Nori konfesinių mokyklų
V okieti jo j

Francuzai pradėjo ofensivą 
prieš Sirijos druzus

Washingtono “nusistaty 
mas" komunistams

Britų komunisto Saklatvalo ne
įsileidžia, o sovietų agentai 
įsileidžiami

WASHINGTONAS, rūgs. 25.
Juo daugiau Washingtono 

valdžia aiškinasi dėl neįsileidi- 
mo Britų parlamento nario, ko
munisto Shapurji Saklatvalos, į 
Jungtines Valstijas, juo labiau 
ji painiojasi savo nusistatyme 
komunistams.

Kritikuojamas dėl atšaukimo 
vizos SaMatvalai atvykti į tan>- 
parlamentinę konferenciją Wa- 
shjngtone ateinančią savaitę, 
valstybės departamentas ėmė 
teisintis, kad, girdi, jei Saklat- 
valai ir butų leista pasiekti A- 
meriką, tai darbo departamen
to imigracijos vyriausybė, rem
damos įstatymais, butų jį su
laikius, kaipo komunistą, ir de
portavus. Įstatymais gi nu
matyta kad kiekvienas svetim
šalis, priklausąs komunistų in- 
tmacionalui, yra išskiriamas iš 
įsileidimo i Jungtines Valstijas, 
o sugautas jau beesąs Jų ribo
se, turi būt deportuotas. I

Pasirodo tečiau, kad Rusijos 
komunistai galėjo atvykti į 
Jungtines Valstijas be jokių 
kliūčių, ir čia, po pat darbo de
partamento ir valstybės depar
tamento nosimis, sovietų val
džia turi savo agentūrą, ‘ ku
rios viršininku yra Borisas 
Skvirsky. Jo ofisas yra 2819 
Connecticut avė. New Yorke y- 
ra kita sovietų valdžios Įstaiga, 
Amtorg Trading korporacija, 
165 Broadvvay. Ta {staiga 
kribždėte kribžda “svetimšalių 
priklausančių komunistų Inter
nacionalui,’’ ir visi jie buvo dar
bo departamento įsileisti.
- Apie prieš tris mėnesius at

vyko į Jungtines Valstijas vi
sas tuzinas Rusų agrikultūros 
ekspertų. Pasak Skvirsklo, apie 
pusę jų*buvo komunistai, bec 
imigracijos vyriausybė jų ne-

AR NORI KĄ PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Naujienos pagelbės jums. 
Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bargenų Nau
jienose ir skaito klasifikuotų
jų skelbimų puslapius kasdie
ną parašykite į Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra
si! greičiausia.

Klasifikuotųjų skelbimų kai
nos: vienas colis (apie 30 žod
žių) vienai dienai, $1.05, dau
giau kaip vieną dieną 92 centai 
i dieną; asmenų paieškojimai 
po 70 centų už colį į dieną.

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

Patssulaikė, įsileido visus, 
darbo departamentas pripažįs
ta, kad i Jungtines » Valstijas 
yra atvykę nemažiau, kaip 500 
svetimšalių komunistų, o betgi 
darbo sekretorius Davis tvirti
na, kad įstatymais užginta įsi 
leisti svetimšalius komunistus, 
sugauti gi čia beesą turį būt 
deportuoti.

BAGDADAS, Irakas, rūgs. 
25. — Iš Damasko praneša, kad 
francuzai pradėję didelį ofen- 
sivą pri.eš sukilusius Sirijos 
druzus. Ofensivui francuzai 

'mobilizavę £0,00() kariuomenės, 
keturiasdešimt keturius tankus, 
trisdešimt du šarvuotu automo
biliu ir 140 aeroplanų.

Druzai bėgą netvarkoj
DAMASKAS, Sirija, rūgs. 25 

—Praneša, kad druzų sukilėliai 
bėgą netvarkoj į visas puses, 
ir francuzai maną, kad, sėk
mingai išvadavus jiems savo 
garnizoną Suedijos tvirtovėj, 
sukilimas esąs sulaužytas.

Generolas Sarrail, aukštasis 
franeuzų komisaras, vakar pri 
ėmė keletą genčių yadų, kurie

j#**

Rusija prieš Lietuvos su 
Lenkija derybas

Nori įvesti Vokietijoj ti 
kybos mokymų

• [Pacific and Atlantįc Photo] „
Iš kairės į dešinę: Einantis karo sekretoriaus pareigas Da

vis; gen. John L. Hines, štabo viršininkas; gen. Mason Patrick, 
karo orlaivių viršininkas, ir gen. Hitgh A. Drum, armijos štabo 

| viršininko padėjėjas.
pareiškė jam savo ištikimumo j .................. ..... .........................................................................—
franeuzų režimui.

Didelė bedarbiy demons 
fracija Londone

Cičerinas išvažiuoja Vo 
kietijon gydytis

Brity komunistu vadas 
gavės “sandvičių”

BERLINAS, rūgs. 25. — Ne 
žiūrint, kad Vokietijos respub
likos konstitucija 137 straips
niu nusako, kad Vokietijoj baž
nyčia atskirta nuo valstybės, 
ministerių kabinetas jau paruo
šė ir žada įnešti reichstagan 
[parlamentan] įstatymo suma
nymą, kuriuo siekiamos mokyk- DemOnstrantai nuvyko

išMinios bedarbių reikalauja 
valdžios daugiau anglių žiemai

Pranešimai užsienių spaudoj 
apie jo rezignavimą esą nepa
matuoti

A. A. .Purcell, kurs praeitą 
gruodį lankėsi Maskvoj, ga
vęs ten 25,000 dolerių

MASKVA, rūgs. 5 [Lž]. — 
Tass praneša, kad SSSR ita- 
kingiapsis laikraštis Izvestija 
aštrioj ir įspėjamoj formoj į- 
vertinęs pradėtąsias tarp Lie
tuvos ir Lenkijos derybas ir 
numatomas jų pasekmes, parei
škęs, jog kas liečia plukdymo 
Nemunu klausimią, tai Nemunas 
teka taip pat ir per Tarybų Są
jungos teritoriją ir visoki nu
tarimai, padaryti be SSSR pri
tarimo, pastarosios bus laikomi 
neturinčiais reikšmes*,

Vilko ir ėriuko bičiulystė
1 Mask'vos Izvestija, suminėju
si kaipo tikrus faktus, visokius 
ir Lietuvoj plačiausiai einrnčius 
gandus apie neva buvusias 
slaptas derybas tarp alsako- 
mingų Lietuvos valdžios viršū
nių ir lenkų gėnerolo Bobians- 
kio, laikraštininko Novačyn- 
skio ir arcivyskupo barono Rop- 
po, spėlioja, kad dabar einan
čios Kopenhagoj derybos esan
čios tik priedanga tiesioginiams 
interesams tarp Lietuvos >r 
Lenkijos užmegzti ir pabrėžia, 
kad visoki tarpe Lietuvos ir 
Lenkijoj prieteliški santykiai 
greit išsilietų į ėriuko ir vilko 
bičiulystę.

Kur kunigai Krupavičius ir 
Šmulkštys?

“Lietuvos žinios” rašo:
Laikraštis “Alpes Francai- 

ses*’ išeinąs Nicoje, brangiau
siam pasaulio kurorte,, paduoda 
žinią iš rugpiučio 16 dienos, kad 
Nicoje Savojos Palociuje “labai 
aukštos šeimynos” randasi.

Būtent: Izabele ir Elena Or
leano princeses, visa eilė kuni
gaikščių ir kunigaikštyčių ir jų 
tarpe Lietuvos ministeris Kru
pavičius (kad kunigas, žinoma, 
nepažymėta).

Amerikos laikraščiai praneša, 
kad antras kunigas Šmulkštys 
randasi Amerikoje, kad Vašing
tone net atstovausiąs Lietuvos 
šeimininkus.

Kiek yra žinių, nei Seimas 
nei esantis Kaune Tarpparla- 
mentarinės Draugijos Skyrius 
apie tai nieko nežino. ' Jau to
kia praktika įsivyravo, kad už
tenka vien apie asmenis, atsto
vaujančius Seimą, žinoti “šeš- 
komtii,” nes kitaip negalima Įsi
vaizduoti, kad kunigėlis [Šmul
kštys] kitos kalbos be dzūkiš
kos nei šnipšt nežinodamąs, bu
tų siunčiamas į taip svarbų 
kongresą.

LONDONAS, rugsėjo 25. — 
Londone vakar įvyko didelė be
darbių demonstracija, 
dalyvavo apie 5,000

Jas padaryti konfesinėmis. — - - -■
Įstatymo projektas numato, l L

kad mokyklų apygardose, kur 
daugiau kaip keturiasdešimt 
vaikų prašys, kad rnokykla bu-1 
tų tikybinė, valdžia tatai pada
rys ir mokykla bus, sulig di
džiumos prašančiųjų' noro, pro- 
testoniška arba katalikiška.

| Įstatymo projektą sutaisė 
buvęs vidaus reikalų ministeris 
Kari Jarres ir dabartinis minis
teris Schiele, abudu liuteronai 
Katalikai gautų didesnių teisių, 
negu bet kurioj kitoj šaly, kuv 
didžiumą sudaro protestonai, 
ir didesnių dagi, negu jų turi 
bažnyčia katalikiškoj Bavari
joj, einant nauju konkordatu.

Tuo įstatymu • reakcininkai 
matio sujungsią katalikų ii 
protestonų bažnyčias kovai su 
“bedievybe” Vokietijoj.

Svarbiausios Vokjetijos mo
kytojų organizacijos grieštai 
protestuoja prieš tokį įstatymą, 
ir demokratinės partijos prisi- 
ruošuisos aitriausiai kovai, kad 
sumušus pasikėsinimą atsteigti 
vėl privalomą religijos moky-1 
mą mokyklose.

liam globėjų korpisiją,
I žlembs

kurioj 
žmonių, 
į Wesi 

reika- 
laikui

jiems butų duodama daugiau 
kuro, anglių. Komisijai užtik
rinus bedarbių delegaciją, kad 
jų reikalavimas bus pristatytas 
sveikatos ministerijai, demon
strantai grįžo atgal, iš kur 
pradėjo savo procesiją, ir ra 
miai išsiskirstė.

I MASKVA, rūgs. 26. — So- 

vietų užsienių reikalų komisa
ras, G. V. čičerin, šiandie iš
keliauja i Vokietiją gydytis. 
Jis nuo senai serga diabetu, ir 
važiuoja į Berliną pasitarti su 
specialistais. Jo pavaduoto
jas užsienių komisariate biis 
Maksimas Litvinovas.

Nežiūrint nuolatinių skelbi
mų užsieniuose i kad Cičerinas 
buk tuojau rezignuosiąs, Mas
kvos vyriausybė sako, kad ji 
nežinanti jokių priežasčių, dėl 
kurių jis turėtų trauk t K

londoNas, rūgs. 25. -iš- Areštavo visą aktoriŲ 
kelta aikštėn šitokia 
apie žinomą Anglijos 
tų vadą A. A. Purcellį. 
parlamento narys, 
metų gruodžio mėnesį 
po Britų profesinių 
delegacijos narys 
kęs į Maskvą. 1 
gruodžio 29 Jis buvo profesinių ) Areštuotieji buvo paleisti! kiek

vienas siidčjus 300 dolerių kau- 
cijos.

istorijėlė 
komunis-

Jis yra.
Praeitų I 

jis, kai-’ 
sąjungų viename burlesko teatre.

-s, buvo nuvy-1AktOriai ir aktorės kaltinami 
Sugrįžus iš ten.'deĮ nepadorumo ir begšdybes.

kompaniją
DĖS MOINES, la., rūgs. 25.

Vietos policija vakar areš- 
. tavo visą aktorių trupę, vaidi-

Traukiniu katastrofa
Vienas pasažienus užmuštas, 

penkiasdešimt sužeistų, 
jų 9 čikagiečiai ✓ \

Nemokėjo pati virti; su
mušė ją ir atidavė 

burdingieriui
tarp

MANSFIELD, Anglija, rūgs. 
25. — Vietos teisme buvo tar
doma įdomi bylą, kur kaltina
mas buvo vienas ofiso tarnau
tojas, Walter Knowles. Skundė 
jį jo žmona, kad jis neduodąs 
jai užlaikymo. Ji pridavė teis
mui šitokį vyro rašytą rašte- 

atbėgusiem iš priešingų pusių liudiju, kad aš, Waltei
Traukinys Dixie Flyer nuvirto Knowles,. savo• pačią padovano- 
į vieną gelžkelio pusę ir apsi
vertė, o Dixie Limited — j 
antrą. Užmušta yra Mrs. Byers 

I iš Cloquet, Minu. Tarp su
žeistų yra devyni čikagiečiai. i

rūgs. 
bUVG 

užmušta ir penkiasdešimt kitų 
pasažierių sužeisti, susimušus 
ties Worley dviem traukiniam, 
Dixie Flyer ir Dixie Limited,

CHATANOOGA, Tenn., 
!. — Viena moteriškė

sąjungų kongreso vykdomojo! 
komiteto — pats Purcell yra' 
to komiteto narys — kvočia
mas dėl 5,000 svarų sterlingų 
(25,000 dolerių), kuriuos Pur
cell esąs gavęs iš sovietų val
džios. Purcell išx karto gynė
si, kad pinigai esą jo nuosavi, 
paskui tvirtino,' kad traukiniu 
važiuojant į Maskvą iš jo bu
vę pavogta 5,000 svarų ir so
vietų valdžia jam atlyginus. 
Kvočiamas, iš kur jis turėjęs 
tiek pinigų, Purcell teisinos, 
kad draugai buvę jam davę pa
daryti Rusijoj biznio.

Margaret Bonfield, kuri bu
vo darbiečių kabineto narys, 
tiesiai kaltino Purcellį, kad jis 
buvęs sovietų papirktas. Gin
čai pasirodė taip karšti, kad 
teko posėdis nutraukti.

Namų ekspliozijoj ketu 
ri žmonės užmušti

LOS ANGELES, Cal., rūgs. 
25. — Lincoln Hights miesto 
distrikte finuose dviejų aukš
tų namuose praeitą nakti įvy
ko sprogimas, sudraskęs visus 
namus. Kiek žinia, keturi as
mens buvo užmušti. Sprogi
mo priežastis nežinoma.

Lietuvos klerikaly valdžia 
bijo viešumo

Neleido laikyt Kaune mitingo 
Kopenhagos derybų su Len
kais ir Vilniaus klausimais

WKAL’NO “Liet. <žinios” rug
sėjo 8 dieną praneša, kad Kau
no vyriausybė neleido laikyti 
viešo mitingo, kuris buvo vals
tiečių liaudininkų ruošiamas 
rugsėjo 6 dieną Tilmanso salėj. 
Mitingas buvo pirmiau nutar
tas laikyti Baltosios Gulbės sa
lėj, ir tam buvo gautas vyriau
sybės leidimas, bet vėliau, pri
reikus susirinkimo vieta pakei
sti, perkelti į Tilmanso salę, lei
dimo nebegauta.

DETROIT, Mich., rūgs. 25.
Traukiniui sudaužius automobi
lį buvo užmušti Melvin Katlin ir 
jo žmona.

Tikybiniuose neramu
muose Indijoj 2 užmušti

DELIU,, Indija, rūgs. 25. — 
Aligarhę, aštuoniasdešimt dvi 
mylios į žiemos rytus nuo Del
bi, laike religinių išl 'mių įvy
ko didelės muštynėm tarp in- 
dusų ir musulmonų. Muštynė
se du asmens buvo užmušti ir 
160 sužeisti, keturi mirtinai.

Dabar Laikas
Atėjus didžiam darbimečiui Lietuvoje, 

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

• darbuose.
Siųsdami pinigus Lietuvon visuomet 

siųskit per Naujienas dėlto, kad Naujienos 
siunčia telegramų ir pašto perlaidomis ir 
pilnai garantuoja kiekvieną siuntinį.

Naujienų pašto perlaidos kainuoja tik 
21/į% 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. 
rUPTKAIčTO APTIEKA, 233 East 115 St.

' RENOšIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

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

jau Afldridi Bayliss’ui, kvatie- 
rantui.’’

Į Kaltinamasis pareiškė teisme, 
kad jo pati nemokėjus ir nesi
rūpinus pataisyti, kaip reikiant, 
valgio ir aplamai elgusis taip 
blogai, kad jis nebegalėjęs il
giau pakęsti, o todėl sumušęs' 
ją ir dovanojęs sprio įnamiui.

Teismas išspręndę, kad 
• • turi mokėti savo pačiai 25

— Pranešą, kad kongresas lingus savaitgj.

Nori palaikyt Calles’ą 
antram terminui

MEKSIKOS MIESTAS, rūgs 
25. “ “ ‘ ‘ -
tariasi modifikuoti Meksikos 
respublikos konstituciją taip, 
kad ji leistų prezidentą rinkti 
antram terminui. Tuo būdu ' 
esamasis prezidentas Plutarco j 
Ellias Calles galėtų būt vėl iš
rinktas.

[Einant Meksikos- konstituci
ja prezidentas renkamas visuo 
tinu piliečių balsavftnu ketve- 
riems metams. Jis negali būt 

____  ~rv, ------  ------- v., e,v,, renkamas antram terminiu tuo- 
prigėrė trys asmens, kurių du, |jau, kai jo pirmas terminas 
Boyer ir Stevens, buvo iš 
Percy, III. Ketvirtam automo
biliu važiavusiųjų pavyko iš
plaukti krantan.

3 prigėrė automobiliui 
nusiritus į upę 

EUGENE, Ore, rūgs. 25. — 
Automobiliui nusiritus į Willa- 
mette upę, netoli Harrisburgo,

baigiasi.]

MADISON, Indv, rūgs. 25.— 
Automobiliui nušokus 
dūkto keturiasdešimt 
men, užsimušė du 
kolegijos studentai,

nuo via- 
pėdų že- 
Hanovero 

Howard

PONTIAC, III., rūgs. 25. —
Fairbury gaisras sunaikino visą 
Central Opera House vidų, pa

darydamas apie 15,000 dolerinį Dryden ir jo draugė, Beatriče
* žalos. ’Watkinsiutė.

jis 
ži

TOKIO, Japonija, rūgs. 25. 
— Nuo skaudžių apdegimų mi
rė šiandie Japonijos slaptosios 
tarybos pirmininkas, vikontas 
Hamao. Nuo sukurtos sode 
ugnies buvo užsidegę jo rūbai.

| cnicag^i
lis oro biuras šiai dienai 
šauja:

Veikiausia bus lietaus; maža 
atmainos temperatūroj; stipro
kas, didžiumoj rytų vėjas.

Vakar temperatūra vidutiniš
kai siekė 56° F. *
\ Šiandie saulė teka 6:36, lei

džiasi 6:45 valandą.

Komunistų sąmokslas 
Latvijoj

RYGA), rūgs. 3. [Elta]. — 
Pranešama, kad Rygoj suimta 
70 agitatorių, kurie kaltinami 
sąmokslu prieš latvių vyriau
sybę. Slaptoji policija susekė, 
kad jie dirba su Maskvos žinia 
ir buvę pasiruošę nuversti 
vių vyriausybę.

Kitos žinios praneša, kad 
goj suimti šeši komunistų 
dai su padirbtais pasais,
juos rastos trečio internaciona
lo instrukcijos ir planai sukelti 
prieš vyriausybę kariuomenę, 
panaikinti privatinę nuosavybę 
ir suruošti perversmą per bu
simus latvių seimo rinkimus.

lat-

Ry- 
va- 
Pas

APIE MASKVĄ PRIVISO
Daug vilkų

MASKVA, rūgs. 24. Mas
kvos apygardoj priviso daugy
bė vilkų. Ūkininkams jie daug 
žalos daro, draskydami gyvu
lius. Kartais puola ir žmo
nes. žmonės dėl to spėja, kad 
ateinanti žiema busianti labai 
šalta.
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IŠKILMINGAS RUDENINIS SUKIS
Rengta 

LIETUVIU RYTMETINIS iVAiGžDRS PAŠELP1NIS KLUBAS

Subaloje, Rugsėjo 26, 1925
MELDAŽIO SVETAINĖJ

2212 W. 23 P.
Pradžia 7:30 vai. vakare. Muzika JERECK.

KORESPONDENCIJOS
' ' t

So. Omaha, Nebr.
Daktaro Pakšto ir artisto 

nagaičio 
Pakštas 
tuvą

atsi lankymas, 
pasakojo apie

Va-
Kn

Lie-

17 dieną, šv. Auta
9 .

PUIKUS METINIS BALIUS
Parengtas

Draugystės Švento Mateušo Apaštalo
s Atsibus *

Nedėlioj, Rugsėjo (Sept.) 27 d., 1925
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

3131-35 South Halsted Street 
Pradžia 6 valandą vakare

Užkviečiame visus, kaip senus, taip jaunus, nes tai bus vienas 
iš puikiausių pasilinksminimų šioj puikioj erdvingoj svetainėj.

Kviečia RENGĖJAI ‘

j
Jk.

DVIDEŠIMTIS METŲ SUKAKTUVIŲ

IŠKILMINGAS METINIS BALIUS
Rengia Draugystė SunŲ Lietuvos Vakaruose

MELDAŽIO SVETAINĖJE
2242 W. 23rd PI.

Nadėlioj, Rugsėjo 27,1925
Pradžia 7:30 vai. vakare

. Kviečia DRAUGIJA

Rugsėjo 
no parapijos svet. atsibuvo pra
kalbos, apie kurias noriu pra
nešti ir tiems Naujienų skaity
tojams, kuriems neteko prakal
bose būti.

į prakalbas žmonių prisirin
ko nedaugiausia. Vietos kle- 
lx>nas, atidarydamas susirinki 
mą, pirmiausia paprašė visų ra
miai užsilaikyti ir ] 
boti daktarą Pakštą.

Kalbėtojas pasisakė kalbėsiąs 
apie Lietuvos žmonių kulturinį 
gyvenimą ir pradėjo apie ūki
ninkus. Lietuvoje, sako, yra 
daug ūkininkų visai mažai že
mės teturinčių, bet jie visi ge
rai gyvena, nes galvoje smege
nų daug turi; o katrie smege
nų mažai teturi, kad ir , daug 
žemės turėdami gyvena prastai. 
Lietuvos valdžia, sako, siunčia 
savo ūkininkus į kitas šajis, j 
Daniją, i Belgiją ir Šveicariją 
mokintis ūkininkavimo. Ūki
ninkai ten nuvažiavę ir prisi
žiūrėję pradedą ir pas save ge
rai ūkininkauti. Ūkininkai ir 
pas save turį gerų ukininkystes 
mokyklų, bet nenorį jų lanky
ti, saką, kad žemei knisti moks
lo nereikia.

“T

SUKIS IR 010? SUEY VAKARIENE
Rengia

Draugystė Šv. Petronėlės
SEREDOS VAKARE

Rugsėjo-Sept. 30,1925 ~
LIET. AUDITORIUM SVET.

3133 So. HaMted Street
Pradžia 6 vai. vak. . Įžanga į vakarienę $1.00

įžanga tik j šokius 51) centų y patai
Turime garbės kviesti lietuvių visuomenę atsilankyti j musų 

rengiamą vakarienę, kur bus viena iš puikiausių ir gražiausių va
karienių prasidedančiam sezonui. Šokių komitetas deda visas pa
stangas, kad šis vakaras pavyktų ir, kati atsilankiusieji butų pilnai 
patenkinti. Todėl visus širdingai kviečiame atsilankyti, o mes už
tikriname, kad atsilankiusieji svečiai bus pilnai užganėdinti. Prie 
stalų patarnaus visos panelės, kurios yra šios draugijos narės.

Kviečia visus atsilankyti DR-JA ŠV. PETRONELCS

DIDELIS BAZARAS
Lietuvių Tautiškos parapijos prie 35-tos ir 
Union Ąve. Chicago, Iii. atsikartos Bazaras 
Rugsėjo 26 d. Subatoj prasidės 7 vai. vak., 
Nedėlioj 27 d. Rūgs., 1925 m. 4 vai. po pietų. 
Visi geros valios žmones, kurie trokštate pa
kelti lietuviškų dvasią ir kovoti už jos laisvę 
malonėkite prisidėti ir platinti Tautišką pa
rapiją Chicagoje ir visoje Amerikoje, idant 
jos šakos pasiektų i pačią Lietuvą, nes šitas 
darbas tai yra tikras kelias prie teisybes ir 
tikros laisves. KOMITETAS.

jam prisiėjo tokį nemalonų 
darbą atlikti — išvaikyti vaba
lus, kurių tą sykį buvo prisi
rinkę milijonai.

Žmonės skirstėsi iŠ svetainės 
ir kalbėjo: “Dainininkas tai 
dainininkas, malonu pasiklausy-

nesą, tik Kaune esančios sker
dyklos, bet ir tos biskį mažes
nės už Omahos. Iš bankų tai 
esą stipriausias Vailokaičio ban
kas.

Dvarų Lietuvoje nebesą —- 
visi išdalyti. Bežemiai ir ma
žažemiai gauną ne tik žemės, ti, ale jau tas daktaras tai pa- 

' sakoj a nebūtus dalykus ir net 
neparausta iš gėdos.”

—Vabalninkietė.

A. L. THOMAS
LIETUVYS ADVOKATAS

12037 Normai Avė.
Tel. Pullman 7097

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgiČiai.

NORĖDAMI;
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-L 
NYTI VISADOS KREIPKITftS f 
PA8 MUS. TAS JUMS BUS

ANT NAUDOS. / į

S. L FABIONAS Cfc

809 W. 351h SI., Chicago į 
Tel. Bo ievard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR J 
DĄVIMO RAKTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir & 
Parduodam Laivakortes. 5

Tel. Lafayette /4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
. patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška.
3228 W. 3Blh Chicago, Iii.

bet ir miško namams pasistaty
ti ir pinigų iš valdžios banko 
pasiskolinti ir tiems žmonėms 
esą labai geras gyvenimas.

Lenkai Lietuvos nepulsią, bet 
visgi reikia būt ant sargybos, 
nes jie su laisvamaniais Ir so
cialistais darą visokias sutar
tis ir turi būt dabojami.

Po prakalbų jokių klausimų 
nebuvo, tik vienas klebonas pa
klausė ką kalbėtojas manąs a- 
pie jo užmanytą darbą pasta
tyti mokyklą. Klebonas sako, 
kad jis geriau pirma statysis 

,0 Iš
galima iį 

skiepe, tik bėda, kad negalima 
esą gauti lietuviškų Seserų, bet 
sako, kad ir > svetimtautės vis- 
tiek labai gerai-/mokina ir jos 
esą daug mokytesnės už viešų
jų mokyklų mokytojas. Už 
tokį klebono darbą, žinoma, kal
bėtojas jį pagyrė.

Pabaigus kalbėti Pakštui, 
perstatė artistą Vanagaitį. Pa
sak, klebono, artistas esąs la
bai sergantis, bet visgi galėsiąs 
šiek tiek 
kuisius.
steičiaus 
nuoti ir 
vęs, padeklamavęs ir užbaigė su 
Lietuvos himnu.

Vanagaitis pasirodė labai ge
ras artistas, klausytum jo per 
dienas ir naktis ir nenusibostų. 
Ir jam nereikia nė gaidų nū 
raštų, jis sau skambina pianu, 
dainuoja, kalba viską iš atmin
ti^ ir viską gerai. Gaila, kad

perstatė kai- mokyklą, negu bažnyčią, 
ą. , vą garbinti, sako, ga

los mb

palinksminti susirrin- 
Artistaą išvaikęs nuo 
vabalus pradėjo dai- 
deklamuoti: padaina-

NERVUŪTA, APSVAIGUSI 
SILPNA, BESPEKE,

----—. ......

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

ti, arba savo išnešiotojui sykį j mėnesj ir bus apmainyta j tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamortvis taisyklėmis:

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

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

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

...............................................  Atkirpk čia
Data: Rugsėjo 26, 1925

Toliau# kalbėjo apie mokslą 
ir mokyklas abelnai. Mokyklų 
Lietuvoje dabar esą labai daug, 
mažiausia kiekvienai parapijai 
po astuonias mokyklas, o kitur 
daugiau. Mokslas esąs duoda? 
mas dykai, užtai ir mokinių esą 
labai daug.

Ūkininkų vaikai nenorį eiti 
mokyklon, saką, jie turi žemės 
tai ir be mokslo galėsią gerai 
gyventi. Bet, 
vaikai grūste gr 
ir jų esą prisigi
kyklos. Gimnazijų esą irgi 
daug: prie rusų valdžios buvę 
tiktai penkiolika, o dabar esą 
115.

Mokiniai dabar irgi gerai mo 
kinasi: prie rusų valdžios, sako, 
mokyklos buvo visai prastos Ir 
mokiniai išėję aukštuosius 
mokslus tiktai žinodavę pastoti 
bolševikais, socialistais ir lais
vamaniais, o gerų moksleivių 
nebuvę; bet dabar tai labai ge
ras mokslas esąs ir jaunuoliai 
išėję aukštesnes mokyklas esą 
visi geri katalikai. Ateitinin
kų organizacija esanti labai 
stipri, jos nariai už katalikystę 
ir galvas prisirengę guldyti.

Esą moksleivių ir kitose ša
lyse, kaip tai Vokietijoj ir 
Šveicarijoj ir iš ten moksleiviai 
grįstą visi gerais ‘katalikais.

Užtai dabar Lietuvoje labai 
mažai belikę socialistų: koks 
vienas — kitas senis, ir tie ne
ramus, kaip musės prieš galą. 
Su jais busią galima greitai ap
sidirbti: kas pradėsiąs nerimau
ti, tai tokį tuojaus į belangę...

Toliaus Pakštas pasakė pra
našystę; už 2-3 metų, sako, Lie/ 
tuvoj nebebusią ne vieno neką 
taliko, net ir žydai visi išsimu- 
finsią iš Lietuvos!

Pramonės Lietuvoje kaip ir

Mrs. Lee kentėjo nuo visų 
šių trubelių, bet Lydia E. 
I’inkliain's Vesetamble Com- 
pound padarėlių sveika.

vau silpna ir bespėkė ir tokia nervin- 
■ - ■ , I |a, kad aš vargiai 

galėjau dirbti sa-

T

dirbą. Aš bu- 
u nuvargusi vi- 
luiką ir apsvai- 

usti, neturėjau 
petito ir negalč- 

«iu miegoti. Aš 
andžiau visokias 

•gyduoles per me
tus, bet jos man 
negelbėjo nieko. 
Paskiau mano vy

ras pama apskelbimą Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Compound laik
raščiuose ir patarė man jas vartoti. 
Aš atgavau savo sveikatą ir dar nie
kad nesijaučiau savo gyvenime taip 
gerai, kaip dabar. Jos tikrai atgavo 
mano sveikatą. Aš neturėjau jokių 
Jkausmų kuomet gimė mano sūnūs ir 
is dabar labai tvirtas ir sveikas. Aš 

žinau, kad Vegetable Compound yra 
geriausia gyduolė dėl moterų, kurios 
gali jas vartoti prieš ir po gimdymo. 
AŠ maloniai suteiksiu atsakymus laiš
ku moterims kurios klaus apie Vege
table Compound”. Mrs. Wm. J. Lee, 
Route E, <Box 648, T^rre Houte, Ind. 

Lydia E. Pinkham’s Vegetable 
Compound yra atsakančios gyduolės 
nuo visų šių triubelių. a Parduodamos 
visur pas aptiekorius.

NuoSpuoėŲ
Cądum Ointment prašalina spuo

gus ir padaro odą minkšta ir dailia. 
Jis turi minkštinančią, antiseptišką 
ir gydančią jėgą, kad prašalinus iri- 
taciją iš sykio. Cadum Ointment taip
gi yra geras nuo pučkų, šlakų, su
skirdusios odos, slogų išbėrimų, už
žavimų, įsidrėskimų, išbėrimų, skau
dulių, nudegimų, karščio, dedervi- 
nių, šašų, niežėjimų ir taip toliau. 
Jei jus negalite gauti Cadum Oint
ment savo aptiekoje, tai siųskite 35c 
pas The^Omega Chemical, Company, 
576 Fifth Avenue, New York.

Nėra kito šaltinio, 
i kurio plauktu 
tiek nandjngŲ žinių, 
kaip Nanjienoa.

.... . 'Hh < .... .. . .....
1 j I <4 f f ’

Vaičkaus Dramos

TEATRAS
Rugsėjo mėn., 27 d., Hull House, kampas Polk 

ir Halsted St., pirmu kartu lietuvių scenoje Diken- 
so “Svirplys užkrosny”, geriausis anglų literatproj 
veikalas.

Pertraukų laike perskaitys eiles p. J. Vaičkus, 
vargonais grieš p. A. Pocius ir dainuos p. M. Ja- 
kavičaitė, bu v. Lietuvos Valstybinės operos artistė. 
Pradžia lygiai 7 valandą vakare.

BALIUS
Rengia Dr-stė Pažintis Lietuviu Amerikoje 

Dešimties metų sukaktuvių, kurie yra 
užsitarnavę, gaus dovanų žiedą.

Subatoje, Rugsėjo-Seplember 26 d., 1925
¥ P. KISIELIAUS SVETAINĖJE,

4625 So. Paulina St.
Balius prasidės 7 vai. vak. Bus puiki muzika. 

Įžanga $1 ir už tai galėsit tapti 
draugystės nariu.

I šdi rbeju«Pasiūlymas
GRAŽUS GROJIKUS PIANAS, UAMPA, KABINETAS, BEN- 

ČIUS, ROLES. VISKAS UŽ

Stebėtinai gražaus 
balos; gražaus me
džią ir gražaus pa
dirbimo. Vertėj su
silygina su pianais 
parsiduodaičiais 
$550.00.

po

$295
Lengvi išmokėjimai

$2.00 į savaitę.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearbom Sū Room 1111-12 

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

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1319

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS i 

Miesto ofisas
190 No. State St. Hoom 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted SU 

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

Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingai iojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

JOHN KUGHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
?v 2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 Jb 

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

M S. La Šalie St., Room 2001
Tel. Rhndolph 1034—Vai. nuo 9-6

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

Pėtnyčios.

Tel. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

k Ofisas vidurmiestyj: 
, Room 1726 

T CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 

Cor.
W. Washington St. 
Washington & Clark

t

Mainau ant Pho nografo ar Piano
t .* \ ■ ■
U ’ ■ > C

Jos. F. Sudrik, Pianų Krautuvo
3343 So. Halsted St Stock Store, 3327 So. Halsted St.
, X i . ’ , V • > '• •

BFĄI

i

Namų Tel.: Hyde Park 8395

f

J. P. WAITCHES
Advokatas

Tel. Pullman 6377 iioseland, III.

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearbom St. .
Kambarys 1420

Telefonas Deprborn 6096

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

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington St. Rooin 1310 
Telephone Dearbom 8946 

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

Namų Telefonas Republic 9600

9

y. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Rooin 530 
Te). Central 6390

Vak. 3223 S. HalHted SlM Chicago 
Tel. Yards 4681

A. E. STASULANI I
ADVOKATAS

77 W. VVashington St. Room 911 
Tel. Central 6200 

Cicero Ketvcrgo -v u.lcu,
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 v. v. 
3236 S. Halsted St. T. Boul. 6737 f

<

9
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f:

NAUJIENOS, Chicago, III.

Padaužų Pastabos apie 
Gerus ir Blogus Daiktus

kademkt vainos
Lenkai mums 

vierą katalikišką, 
su lenkais gražu- 

Kademal šituo

Krikščioniu demokra-1 Su lenkais 
tu partijos platforma ,'esl.,'eng'a ke,tl- x 1 J davė šventą

tai kade- Rymas liepia 
mu gyventi; 
reikalu moka 
ti. Yra tikrų žinių, kad dan
guje Dievas įkūrė didelę ir ne- 
prigulmingą Lietuvą su Vil
nium daug gražesniu. Tai-gt po 
smert visi busime nrnrhm-lmin-

Tiumpai sakant, 
mų partijos platforma, ši par
tija dabar valdo Lietuvą, dir
ba valstybinį šmugelį, užsiima 
užsienio politika, Vilniaus va
davimu ir poteriais. Padaužų 
korespondentas Kaune surinko 
svarbiausius šios partijos plat
formos punktus ir mums pri
siuntė. Cionais sutrumpinę ir 
aptašę paduodame skaitytojų 
žiniai. Maž-daug bus šit kas:

Kademai visais galais sten-J Klaipėdos krašte kademai lai- 
giasi palaikyti patriotizmą Lie
tuvos respublikos piliečių šir
dyse. Tam tikslui kademai la
bai daug dirbo ir prižada dirb
ti. būtent: 1) kademai visuo
met rašo Lietuvą didžiąja rai
de, 2) kiekvienam piliečiui lei
džia ir leis laisvai lietuviškai 
kalbėti respublikos ribose, iš
skiriant Kauno krautuves, kur 
parankiausia kalba yra rusų, 
lenkų arba žydų, 3) kiekvienas 
pilietis 'šalę Romos vėliavos 
gali iškabinti ir Lietuvos vė- ’ 
liavą be jokios baimės.

Kademai dideli laisvės šali
ninkai. Kademai lietuvos pilie
čiams lėkio ir leis skaityti to
kius raštus kaip “žy vatas 
šventųjų,“ “Kantičkos”, “Seki
mas Kristaus“, kademų parti 
jos platforma, 
tanija ir kt.
gali užimti vietą policisto, mo- Į 
kytojo., kunigo, zakristijono, viai, beabejo, trumpoje

»■ ■ ——............... ■ — ■«*»...........i

Padaužų prezidento pa- | Iš viso pasaulio per praeitą 
savaitę surinkta tik $4,000.00 
Jau mažai, tik šešių tūkstančių 

į trūksta. Duokite, visi, duoki
te nors ir paskutinį 
Skelbkitės ir siųskite 
daktarai, aptiekoriai, 
riai, nes jei neduosite 
nimų, tai pasiliaus kova tarp 
komunizmo ir kapitalizmo! Kas 
tada smaugs, biznierių, kapita
listą, jei Daily Worker’io 
bus. 
dieną, 

ivxo jus 
linkime jiems visokių mylistų. ko.
Rašykite,, broliai, tarkuokite ir dargi komunistai.

reiškimas Nenuora-
• inoms

Ponas Padaužų prezidentas 
per savo asmeninį sekretorių 
turi garbės Nenuoramoms 
sakyti kas seka:

Nenuoramos pripažinti 
jure ir kitokiais budais,
daužos priglaudžia visus tokius 
žmones ir duoda jiems šiltas 
vietas, o ypatingai myli tuos, 
kurie rašyti moka. Sveikiname 
visus, brolius Nenuoramas

pa-

de
Pa

olllvi i v 101 įjuoiuiv iivin ijųuuiiiii ’ « « •. • « i • ii*. , T . . . Įplakite visus tuos, kurie plakigi ir etnografines. Lietuvos pi- i ..
liečiai. Bedieviams reikės irv , , _ Viskas teisėtadanguje svetimose šalyse baš 
tytis.

kui bėgant įves katalikybę, iš 
naikins visus liuterius. Tada 
klaipėdiškiai paliks musų tikri 
broliai Kristuje.

Tai šitoki kademų platfor
ma sutrumpintoj formoj. Musų ' 
korespondentas, matomai, visų 
smulkmenų nepagavo. Ką da
bar padarysi. Užteks kiek tu
rime.— Padauža.

—Padaužų prokuroras 
Originalui atatinka

—Padaužų sekretorius.

Ši

Padaužos graudinga 
prakalba

šito jau nereikia jums, pa
sakoti: jus galite suuosti. Tai 
jau antra savaitė liūdesio mu
sų brolių ’ir sisterkų, visa pa
saulio proletarijušo klesos.

j klesa taip yra stipri, jog jei 
tik panorėtų, tai jos nhriai, ko- 

Patarimas Skambalijai munistai, išmuštų visus langus 
----- ,'bile vieno buržujaus; ji yra 
organas viena- taip skaitlinga savo nariais.Skambaluos

me savo numerių begaliniai iš- kad su bačka degtinės nė ne
giriu magiką* Y. čekanavičių, I pasirodyk; ji yra baisiai moky- 
kuris “akyvaizdoje .publikos ta— taip mokyta, kad komu- 
nematomu budu išaugina žy-lnistams nereikia nė į knygą 
dinčių gėlių bukietą, paleidžia'žiūrėti, nes iš pamatymo viskas 
ore skraidyti paukščius, pada-Įyra žinoma, 
ro stebėtinus judėjimus negy-

visų šventų Ii- vų medegų, įspėja 
Tikras lietuvis minti ir 1.1.“

Paskui sako:

respublikos visus stebuklus
Kademai nedrau- čio...“

Lietuvos himną | Padaužas tas magikas labai tiems Amerikos mulkiams ga- 
Kyšių davime užinteresavo, tik jie nelabai zietą “Daily VVorker“. Šis 

nori tikėti tam; t todėl siūlo

savo tautie-ijųs žinote, kad aš nemeluoju, 
■sakydamas, kad jus leidžiate

Tavorščiai nesvie 
tiškai yrą turtingi, nes visų 

žmogaus'žmonių ir buržujų bankų pini
ngai jiems priklauso. Gana. Už-

Bostono lietu- tenka apie tai. Dabar aš jums 
atei- mielinusieji su mieliausiomis 

ministerio ir kt. Lietuvis ir ka- tyje turės progą pamatyti tuos papasakosiu labai liūdną žinią, 
talikas gali būti 
prezidentas, 
džia giedoti
viešose vietose, 
visi piliečiai yra lygus.

Religijos dalykuose kademai tautiečiui-magikui padaryti že- naikinti kapitalistų klesą ir į- 
labai toleringi. Kiekvienas res- miau nurodytus stebuklus, 
publikos pilietis gali eiti į baž
nyčią basas, apsiavęs su khim- 
pėmis, vyžomis, čeverykais ar
ba batais,
po marškiniais 
žančių į kišenių 
niekas nemato, 
purė nekelti pro 
Kas nenori, gali 
nebučiuoti. Poterius 
galima lietuviškai ir lenkiškai. 
Pradedant kokį nors susirinki
mą kiekvienas pilietis gali at
kalbėti maldą kadir kunigu ne
būdamas. Kunigai, kaipo res-

Workeris” yra tam, kad pa-

centą, 
pinigtls 
bankle-

pagarsi-

ne- 
20 mėnesių, kaip vieną 
jis ėdė ir ėdė buržujus, 
buržujai neduodate nie- 
Apkurto ir darbininkai, 

Ar jus ne
norite, kad komunizmas įvyk
tų! Ar jus nenorite be darbo 
gražiai, kaip Rakalis, atsiprą- 

išau, kaip Rakafelleris gyventi.

Škaplierius gulima 
pasikišti, o ra- 

įsidėti. Kada 
galima ir ke- 
kryžių einant, 
kunigui ranką 

kalbėti

lituką prie

Bežemiai ir 
teise duoti 
suvaržymų.

asmeninę nuosavybę: žemę, na 
mus, gaspadinę ir kt. Už dva
siškus patarnavimus galima 
mokėti dalimis, pridedant 50% 
procentų kas mėnuo. Kiekvie
nas pilietis turi teisę šventin
ti savo namus, lauką, gyvulius 
ir kt. susitarus su savo klebo
nu.

Kademai visuomet rūpinosi ir 
rūpinsis bežemių ir samdininku 
reikalais. Bežemiams duos po 
šmotą žemės tokio dydžio, kaip 
arklio galva. Kiekvienas be
turtis gali užsipelnyti dangaus 
karalystę, jei dės 
lituko ir mirdamas 
vo litukus atiduos, 
samdininkai turi 
ant mišių be jokių
Kademai prižada išleisti įstaty
mą. kuris uždraus samdinin
kams dirbti daugiau, negu 20 
valandų per dieną.

Už’ j «• politikoje ktdemai 
pasižymėjo dideliais ga ’uma»s 
švento tėvo dvare yra lietuvių 
kunigų, užsieniuose dirba geri 
katalikai ir bažnyčios reikalai 
stovi gerai. Neužilgo užsienis 
užleis Lietuvą minyškomis bei 
seserimis. Tuomet politika sto
vės dar geriaus. Klebonijose 
visame sviete respublikos rei
kalai padėti geroj vietoj. Už 
l>oros metų, jei Dievas kade- 
mam> suteiks sveikatą, Lietu
ve'.’' ■ n<ire4ikės mokytojų, nes 
tą darbą atliks seserys, kurių 
auginimu Amerikos 
dabar, ačiū kademams, 
susirūpinę. O seserys
būti sykiu ir davatkos, ir ku
nigų gaspadinės. ir mokytojos, 
šitokia politika bus visai šaliai 
labai naudinga. * ,

lietuviai 
z labai 

galės

steigti komunistų klesą. Visi 
tai jam pavyks, tai Padaužų turtai turės būti iš kapitalistų 
Respublika mielai pakvies po Iatimti, o atiduoti komunistams, 
na Magiką ir savo karalystėn, * Darbus turės kapitalistai dirb 
kur jis turės progą savo ste- ti, o komunistams nič nieko ne- 

i buklus parodyti. ■ reikės daryti. Kapitalistai ba-
Padaužos nori, kad magi kas'dauft, nuplyšę ir basi vaikščios, 

štai kokius stebuklus padary-’o komunistai gardžiai pavalgę, 
tą:

1) Nors trumpam laikui pra
tęstų žydėjimą “žydinčio“ Chi 
cagos skambalninkų organo.

2) Tegul padaro stebėtinus o tie, kurie dabar dirba, taigi 
judėjimus (savo organizacijos i komunistai,— nieko nedirbs, 
reikalais) gyvų medegų, būtent, Į Visko, kaip ir Busijoj, bus už- 
skambalninkų.

3) Tegul įspėja skambalijos pasakiau turėtų tilpti komunis-
ateitj (kelius mėnesius dar jį tų organe “Daily Workery“. 
išsilaikys). Bet kaip tilps, jei negali gy-

4) Tegul atspėjo, kiek nau- vuoti be $10,000.00. - Gelbėkime 
dos jų organizacijai padarė savo “Daily Worker”, nes gre 
Lietuvoj viešėdamas jų galva.

5) Tegul atspėjo, 
sakyti Tulys savo 
j e puotoje“.

—Padaužų

gero vyno išsigėrę, kapitalistų 
automobiliais važinės. Komu
nizmo gadynėje visi, kurie da

lbai- nedirba, dirbs kaip pašėlę.

tektinai. Tas viskas, ką aš čia

ką nori pa- 
“Paskutine

magi kas.

gal.

X “ia% XXX' >' MICHMEVĮCZ-ViaiKIEIIE
apgaudinėja. Jus jiems duo
date pinigus, o mums nieko! 
Mes jums atiduosime visą pa
saulį, tik duokite’ “Daily Work- 
eriui” pinigų.

Užbaigus prakalbai draugas 
Posteris mane pasveikino.

—Ačiū tau, drauge Padauža, 
už tokią puikią prakalbą.— Gal 
tie mulkiai kada nors ir susi
pins, — pasakė drg. Posteris.

—Padaužų oratorius.

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

AKUŠERKA
3101 So, Halsted St., kampas 31
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 dyka pa
tarimas, dar Ir 
kitokiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms kreipki
tės, o rasite pa- 
gelbą.

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

Tel. Blvd. 3188 
IM. Woitkiewici* 

BANIS
AKUiERKA 

Pasekmingai pa- 
iamauja noote- 
dni8 prie gimdy- 
n o , patarimai 
lyk ai moterims 
c merginoms.

3113 South 
Halsted St.

^DR. HERZMAN™
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Ar Galite Tikėti
KAD paprastas kalvis be modernišku maši
nų ir patyrimo nukaltų automobilį taip kaip 
moderniška automobilių dirbtuvė.
KAD jaunas studentas galėtų lygintis mok
slu ir patyrimu su Universiteto profesorių.
AR GALITE TIKĖTI, kad kas padarytų geresnį pi- 
janą, kaip kad yra padaryti

KIMBALL
PI J ANAI

Kurie yra daromi apie 70 metų moderniš- 
kiausiame pijanų dirbtuvėje per paty

rusius pijanų mechanikus?!
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DR. SERNER, 0. D.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Turėk švarias, sveikas akis

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

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

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

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

DR. HORVAT, DR. WlLLu\u
1347 W. 18 St., kampas Blue Island 
Avė., 2 fl. Valandos nuo 9 iki 8 
kasdien. Nedėlioj nuo 9 iki 12.

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.

Ofisai* ir Laboratorija: 1025 W. 
18th St., netoli Morgan St.

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

į Dienomis: Canal 
Telefonais: J 3110- Naktl

j Drexel 0950
t Boulevard 4186

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

I ■ ■ ■!

DR. CHARLES SEGĄL 
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labo* 

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 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 12 vai. pu piet.
Telefonas Midway 2880
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KIMBALL PIJANAI faktiškai skelbia save, kad jie yra geriausi ir 
nereikalaują didelių aiškinimų kaip jie yra lengvi groti, kaip jie il
gai tarnaus ir kokią muziką suteiks, nes visi žino:

H

H

'šia pavojus jo gyvybei. Beika-( " 
linga jam kuo greičiausia pa-1 ; 
rama, mažiausia $10,000.00. Jeii 
bėgyje šios savaitės nesunešite, Į 
tai laukia jo vilkas prie durų M

KETVIRTA PRIEŽASTIS
Del bankinio biznio su

SENIAUSIA BANKA NORTHWEST SIDE
— todėl, kad musų kostumeriai žino, jogei Noel 
State Banka yra konservatyvė ir atsargi banka.

Banka turi teikti paskolas ir daryti investmen- 
tus darymui biznio. Didelis atsargumas turi būt 
vartojamas darant investmentus. Dar didesnis at
sargumas turi būt vartojamas skolinant pinigus. 
Stoka konservatizmo sunaikino daugelį bankų ir 
suteikė nelaimę jų kostumeriams. Mes skelbiame 
“Geriau apsisaugoti negu gailėtis” ir mes visuomet 
tai praktikojame.

Per 20'metų mes nesidrovėjome pasakyti “NO” 
skolintojams kur konservatizmas ir atsargumas 
buvo reikalinga pavartoti.

Atdara Subatoje iki 8 valandą vakare 
Visomis kitomis dienomis iki 4 vai. po piety
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DR. J. HUPERT
Daugelio metų praktika. Specialus 
studijos ligoninėse,
Vienoj, Berline, Paryžiuj

1922, 1923, 1924 metais
Gydo ligas moterų, vyrų, vaikų, 

vidurines ir odos
Ofisas ir gyvenimas

4649 So. Ashland Avė.
Tel. Yards 1236

Valandos: 9-10 ryto, 2-5 po pietų 
6-8 vakare.

Telephone Ysrda 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.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų* 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6358

/

r LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards J 699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913 
DR. A. J. BERTASH 

3464 So. Halsted S't.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.

KAD KIMBALL PIJANAI yra apdovanoti su me
daliais, diplomais ir pagyrimo laiškais kiekvienoj^ 
garsesniojo‘parodoje už jų tobulumą.
KAD KIMBALL PIJANUS vartoja prakilniausi 
pasaulio oijanistai, dainoriai ir muzikos ekspertai, 
dėlto kad Kimball pijanai išduoda muziką, kurios 
jie reikalauja ir užganėdina.
KAD KIMBALL PIJANAIS yra aprūpinta augš- 
čiausios Amerikos Universitetai, kolegijos, mokyk
los, teatrai, bažnyčios, svetainės ir veik pusė mili
jono privatiškų žmonių namai, dėlto kad jie yra 
praktiški, 'pastovus, ekonomiški ir teikianti geriau- 
sį ištobulintą muziką.

Kimball1 Grojikliai pijanai yra 4 skirtingi modeliai Jr 3 skirtingi bai
gimai: Raudonmedžio, Riešuto ir Aržuolo. Parsiduoda už žemiau
sią kainą, kaipo augščiausios pušies pijanai.

Style 42 ir 48 i Style 45 I Style 46$650.00 | $750.00 I $850.00
Sykiu suolelis, rolei ir nuvežimas * < . 

30 mėnesių laiko išmokėti

Ateikite į musų krautuves; išgirskite ir pamatykite 
Kimball pijanus pirma negu pirksite kitur.

Vienintelės Lietuvių krautuvės Chicagoje 
parduodančios Kimball Pijanus
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Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

- — -

Ofiso tol. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3103 So. Halsted SU Chicago 
arti 31st Street

Valandos, 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne- 
dėliomis ir šventadieniais 10—12 dien.
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DR. I. E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

10748 So. Michigan Avenue 
VALANDOS: 2—4 dieną. 6:30— 

8:30 vakare.
Ofiso telefonas Pullman 1193 
Namų telefonas Pullman 0349

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

Optometrist 
Td. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Ar. 

Kampas 47-tos 
ant 2 lubų
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20 metų senas — Spalio 28,1925
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4177-83 Archer Avė.
M. KEKES Vedėjas

1922-32 So. Halsted St.
J. NAKROSIS VedSjai

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė.

pect 1930. Ofiso valan- 
i-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Bouleyard 3686 i Cicero 4676 
-DR. J. P. POŠKA 

Gydytojas ir Chirurgas 
3133 So. Halsted St.

1243 So. 49th Avė., Cicero 
Valandos 9—12 dieną, 7—9 vakare 
Cicero: Utarninke ir Pėtnyčioj 

nuo 3 iki 9 vakare.

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

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

Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia
- - - -

Phone .Canal 1713-0241 
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Officc Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

1ETUVYS DENT1STAS 
4712 S'o. Ashland AveM 

near 47th Street 
CHICAGO

Z
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Užsimokėjimo kaina:
Chicagoje — paštu: ,

Metams .................   $8.00
Pusei metų ..............................w 4.00
Trims mėnesiams ....................  2.00
Dviem mėnesiams ..................  1.50
Vienam mėnesiui ....... ................. .75

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija ........ .................-....  8c
Savaitei ..................... —--- ------ 18c
Mėnesiui ...... _............................. 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams ............................   $7.00
Pusei metų .............................. 8.50
Trims mėnesiams ..................  1.75
Dviem mėnesiam ....................  1.25
Vienam mėnesiui ..........................75

Rūpinkimės Jau
nimo likimu

Laikas Amerikos Lietuviams 
susirūpinti lietuvių jaunimu 
Amerikoje.

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams ........................ -...... « $8.00
Naujienos eina kasdien, išskiriant 

sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8510.

Pusėi metų .......... .*..................... 4.00
Trims mėnesiams ..................  2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

JAUNIMO ORGANIZAVIMO KLAUSIMU.
• ••••• 

“LIETUVYSTĖS PALAIKYMO” OBALSIS.
* • • • • • •

AMERIKONIZMAS IR JO BLOGOSIOS PASEKMĖS.
o e e e e e
e e e • e •

MUSŲ VISUOMENĖS PAREIGA.

Šiame “Naujienų” numeryje vienas V. M. Sermėgius 
kelia jaunuomenės organizavimo klausimą. Iš straips
nio turinio kiekvienas supras, kad jo autoriaus pažval- 
gos skiriasi nuo musų dienraščio vedamosios linijos. Vie
nok mums yra malonu, kad gerb. rašytojas teikėsi savo 
nuomonėmis pasidalinti su musų skaitytojais.

Laiškelyje, redaktoriui jisai sako: “Manau, kad 
tamistai taip pat rupi musų lietuvių jaunimo reikalai, ir 
man rodos, kad mes, pažangieji lietuviai, turėtume susi
domėti musų jaunimo reikalais Amerikoje. Manau, kad 
pirmu kartu pakelsime klausimą ‘Naujienose’, o vėliaus 
ir kituose musų laikraščiuose, kur tik bus galima.”

Jaunimo reikalai tikrai mums rupi, tiktai gaila, kad 
per kitus darbus ir reikalus mes iki šiol neturėdavome 
progos į juos įsigilinti. Dabar tečiaus atėjo laikas, kada 
tas klausimas turi būt išgvildentas, kad ir čia dar taip. 
Ir mes prašytume, kad mums padėtų visuomenė,, išreikš
dama savo mintis “Naujienų” špaltose tokia pat draugin
ga dvasia, kokia vadovavosi p. Sermėgius.

Pasakysime iš karto, kad mes žiūrime į lietuvių jau
nimo organizavimo uždavinius kitaip, negu paminėtasai 
straipsnio autorius. Žodžiais “lietuvystės palaikymas”, 
musų numanymu, tie uždaviniai nebūtų tinkamai iš
reikšti. Nes visų-pirma tie žodžiai yra per daug neaiš
kus. Jeigu “lietuvystė” reiškia lietuvių kalbą ir ryšį su 
musų gimtuoju kraštu, tai aiškumo delei butų geriaus 
šituos dalykus ir minėti, ažuot vartojus toki nelabai vy
kusiai kieno tai “nukaltų” žodi. O jeigu ji reiškia ką 

daugiau, tai ką?
Kiekvienas tur-but su mumis sutiks, kad ne visa yra 

verta palaikymo, ką mes esame atsinešę iš Lietuvos ir 
kuo mes, kaipo lietuviai, skiriamės nuo “amerikonų”. 
Todėl vargiai yra teisir;^ ir statyti “lietuvystę” prieš 
“amerikonizmą”, kaipo du griežtai nesutaikomu daiktu. 
Begyvendami šiame krašte, lietuviai įsigijo daug “ame
rikoniškų” dalykų, kurių nei mes, “seniai”, nei augan
čioj! čionai lietuvių karta nebegalės atsižadėti.

Be to, statytis sau tokį uždavinį sulig musų jaunimo 
— kad jisai nepražūtų “lietuvystei” — kažin ir ar butų 
teisinga? Išeitų taip, lyg kad mes norime tą jaunimą 
panaudot kokiam tai tikslui. Gi iš tiesų jaunoji karta 
yra.pati sau tikslas. Lietuviai tėvai (kaip ir visi kiti'tė- 
vai) turi rūpintis, kad padėjus augančiai jaunuomenei 
kaip galint geriaus prisirengti prie gyvenimo, ir tai prie 
gyvenimo tokiose.sąlygose, kokiose jai teks gyventi.

Nėra abejonės, kad lietuvių jaunuomenė šiame kraš
te amerikonėja ir tolyn amerikonės vis labiaus.' To su
laikyti negalima, ir jeigu senoji karta griežtai stotų 
prieš tai, tai ji greičiaus jaunuomenę nuo “lietuvystės” 
atstumtų, negu palaikytų prie jos.

"visa ko tėvai gali pasiekti, tai padaryti taip, kad čia 
augantis jaunimas, ir amerikonėdamas, pasiliktų nesve
timas jiems ir tiems reikalams, kurie jiems rupi.

To siekti reikėtų, kovojant su “amerikonizmu” blo
gąja šito žodžio prasme.

Lietuvių jaunimas, nors amerikonėja, bet Amerikos 
gyvenime dar nėra pilnai “prigijęs”; o nuo lietuvių gy
venimo jisai yra nutolęs. Todėl labai dažnai jisai auga, 
neturėdamas jokių visuomeninių (dvasinių) interesų. Ot, 
taip sau, auga ir tiek, kaip augmuo.

Taip neturėtų būt. Musų visuomenės pareiga yra 
rūpintis, kad tas jaunimas ne vien butų pavalgęs ir apsi
rengęs, bet interesuotųsi taip pat ir aukštesniais gyveni
mo tikslais. Tegu šitie tikslai bus paimti iš musų lietu
viško visuomenės judėjimo, bet jie visgi duos jaunimui 
idėjų, kurių jam šiandie taip trūksta.

Taigi jaunimo organizavimu ir švietimu reikėtų rim
tai susidomėti.

Per daugeli metą, mes Ame
rikos lietuviai, dirbome įvai
riuose musų organizatyvluose 
darbuose. Daug energijos iš
eikvojome, auklėdami musų or
ganizacijas, musų spaudą ir ki
tas švietimo kultūrines įstai
gas. Rodos, nemažai kultūrin
gų darbų atlikome, tačlaus apr 
silenkėme su vienu ir gal būt 
svarbiausiu musų organizatyviu 
darbu, tai musų jaunimo orga
nizavimu. Visi musų darbai, 
iki šiolei nuveikti, visos organi 
zacijos ir pagalinus musų spau
da bus veltui, jeigu mes netu
rėsime lietuvių jaunimą tauti
nėj dvasioj, kuris butų ta dali 
mi musų lietuvių visuomenės 
ir trumpoje ateityje paimtų mu
sų vietas musų organizacijose 
taip pat ir musų spaudų steng
tųsi palaikyti tolimesniems lai
kams.

Lietuvių imigracijai užsida
rius arba visai mažai atkeliau
jant į šią šalį, mes diena per 
dieną jaučiamės silpnesniais 
musų tautiniame gyvenime. Se
nesni lietuviai gyventojai kas 
metas nyksta, o ateivių nepri 
būna padidinti skaičių nykstan
čių senių, ir mes jaučiame, kaęl 
musų lietuvystės palaikymo jė
gos taipgi nyksta.
Tik Amerikos lietuvių jaunimas 
gali išgelbėti nykstančią lietu

vystę Amerikoje
Palaikymas lietuvystės Ame^ 

rikoje lieka tik musų priaugan
čiame jaunime. Bet dabar pa
žiūrėkime į musų jaunimą, ku
ris yra labai nutolęs nuo musų 
tautinio gyvenimo. Visai mažą 
dalelę mes turime savo jauni 
mo lietuvių tautinėj dvasioj, 
didesnė dąlis musų jaunimo 
yra pražuvus fcpterikonizmo 
bangose. Dabartinėj musų jau
nimo padėty mes negalime ras
ti vilties, kad šis jaunimas ga
lėtų paimti musų tautinį darbą 
ir orgranizatyvį veikimą į sa
vo rankas. . Bet amerikiečiai 
lietuviai turi susidomėti savo 
jaunimo organizatyviais reika
lais, jo tautine ateičių ir po
draug lietvystės ateičių. Dabar 
yra laikas, visa musų visuome
nė turi j tai akreipti atydą.

Tiesa, mes privalėjome senai 
šiuomi jaunimo reikalu susido
mėti ir jį organizuoti, bet pa
tarlė sako: “geriau vėlai negu 
niekados”. Todelei, Amerikos 
lietuviai ypatingai progresyvė 
lietuvių visuomenė pagalvokime 
rimtai apie musų jaunimo’ atei
tį ir drauge apie musų tautos 
gyvybės palaikymą Amerikoje.
Organizuokime musų jaunimą 
ir jungkime jį su jaunimu mu
sų viengenčių Lietuvoje. Auk
lėkime savo jaunime sportą ir 

tautinę dvasią.
Norint palaikyti musų tauty

bę Amerikoj, reikia būtinai or
ganizuoti amerikiečių lietuvių 
jaunimą. Tverkime lietuvių 
jaunimo sąjungą Amerikoje ir 
venykime musų jaunuolius su 
Lietuvos jaunimu, lai musų 
jaunimas bus kontakte su Lie
tuvoje augančiu jaunimu ir jo 
veikimu. Steigkime jaunimo 
Sąjungą ir jos skyrius visose 
lietuvių kolonijose, ir auklėki
me musų jaunime ne tik tau
tinę dvasią, bet pratinkime jau 
nimą prie sporto ir fizinio-kul- 
turinio lavinimosi etc. Lietu
viai tėvai ir motinos visi lie- 
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tuviai geri patriojatai, jūsų 
pareiga rūpintis šiuomi svarbiu 
musų jaunimo reikalu. Kiek
vienas lietuvis veikėjas ir in
teligentas, musų spauda, turi
me daryti pastangų, idant mu
sų jaunimas nežūtų amerikoniz- 
me ir kad su juomi nežūtų lie
tuvystė Amerikoje.

Aš esu įsitikinęs, kad jeigu 
mes susidomėsime reikalais or
ganizacijos musų jaunimo Am°- 
rikoje, tai tokia organizacija

gali būti įsteigta. Bet atmin- 
’■ ine vieną dalyką, kad tokia 
organizacija turi būti plati it 
nepartinė prrincipe. Visi lietu
vių jaunuoliai ir jaunuolės tu
rėtų būti tokioje jaunimo or
ganizacijoje, taip kaip Lietuvo
je yra Lietuvos Jaunimo Są
jungoj. Galimas daiktas, kad 
bendrai visi Amerikos lietuviai 
pasiėmę šitą, mano manymu., 
svarbų darbą — organizavimą 
musų jaunimo, labai trumpame 
laike galėtų didelį skaičių lie
tuvių jaunimo sutraukti vienon 
grupėn ir tas jaunimas galėtų 
turėti platų veikimą.

Mes šiandien labai aktingai 
dirbame dėl musų visuomenės 
labo bendiai su Lietuvoje mu
sų broliais; ateity musų jau
nimas, Kuomet jis butų susi
organizavęs ir lietuviškas, galė
tų drauge veikti su Lietuvoje 
esamu jaunimu, kuris yra su- 
sispietęs prie Liet. Jaun. Są- 
gos. Aš nekalbėsiu plačiai Šia 
me re;kak\ fačiaus man norisi 
priminti musų visuomenei mu
sų jaunimo likimą ir likimą 
musų tautos Amerikoje. Tikiuo
si, kad rasis daugiau žmonių, 
kurie, beabejo, yra taip pat, 
kaip ir aš užinteresuotl lietu
vių jaunimo likimu ir likimu 
musų tautinio kultūrinio gyve
nimo palaikymu Amerikoje.

—V. M. Sermėgiui.
(žiur. Redakcijos straipsnį.

Red.).

Polemika ir Kritika
PAAIŠKINIMAS APIE SLA. 

REIKALUS

Atviras Laiškas “Naujienų” 
Redakcijai

Gerbiamoji Redakcija:— 
“Naujienų” Nr. 219, rugsėjo

17 d. laidoje, oficialiam Lietu
vių Soicalistų Sąjungos Skyriu
je, tilpo stfaipsnis, užvardintas 
“'Darbas Susivienijime Lietuvių 
Amerikoje”," po kuriuomi pasi
rašo tūlas “S.L.A. Narys” ir ta
me straipsnyje neteisingai kal
tinama SLA. Pildomoji Taryba, 
kaipo netinkamai tvarkanti. S. 
L. A. finansus ir net krimina
liai įtariama tokiais dalykais, 
kokių Susivienijime niekuomet 
nebuvo. Todėl meldžiu gerb. 
Redakcijos fdeti jūsų redaguo
jamo dienraščio artimiausiam 
numery šį mano paaiškinimą ir 
pasitikiu, kad patyrę tikrąją 
SLA. finansų reikalų padėtį, 
atšauksite tuos inkriminuojan
čius šmeižtus.

Pirmiausiai tame straipsnyje 
prisikabinama prie SLA. Iždo 
Globėjų ir Kontrolės Komisijos 
raporto, kuriame po antgalviu 
“smulkmenos” pažymėta suma 
$6,685.87. Kokius skyrius po 
šituo antgalviu sugrupavo mi
nimo raportą autoriai — neži
nau ir neabejoju, kad jie patys 
tai paaiškins SLA. organe, jei 
tas antgalvis yra tokis baisus 
ir jau tiek daug triukšmo dėl 
jo reikia kelti. Vienok sekamas 
to straipsnio paragrafas yra 
stačiai inkriminuojantis SLA. 
Pildomąją Tarybą organizacijos 
turto eikvojime, nes jame net 
štai koki dalykai pasakojama;

“O į ką panAšu davimas $25,- 
000.00 paskolos ‘Vienybei’? 
Anąmet SLA. investavo $5,000 
į Chicagiš'keš ILietuvos’ Še
rus, o kur dabar tie pinigai! 
Buvo investuota nemaži pini
gai taip pat ir j Lietuvos At
statymo Bendrovę. Ir vis tiktai 
dėlto, kąd tie bizniai buvo ar
ba yra tam tikros partijos žmo
nių rankose. Kaip ‘Vienybės’ 
biznis stovi, aš nežinau, bet 
visgi, šitokia stambi paskola tos 
pačiės partijos laikraščiui, ku
rį jau ir pirma gausiai naudo
josi SLA. vyriausybės malonė
mis, duoda pamato kiekvienam 
žmogui manyti, kad tos organi
zacijos finansai yra tvarkomi 
partyviškai. ' Na, o tai negali 
l>ųti .sveika apdraudos organi
zacijai.” ' ‘ ' -f !' 'i 1

Šitame paragrafe kas žodis, 
lai arba melas, arba esamų 
faktų iškraipymas. Visų pirma 
turiu pasakyti, kad Susivieniji
mas niekuomet nęra investavęs 
nei vieno cento į čikagiškės

Lee Collins, ^ėvas Floyd 
Collinso, kuris pereitą žiemą už
griuvo Sand Cave, Ky. Jis (Lee 
Collins) dabar nežinia kur din
go. Spėjama, kad jis pateko į 
piktadarių rankas, nes su savim 
jis turėjo nemažai pinigų.

“Lietuvos” serus ir Susivieni
jimui visai nesvarbu kas su 
tais Šerais atsitiko, šitokis kal
tinimas SLA. Pildomosios 'Ka
rybos yra negražus' prasima
nymas ir reikia stebėtis, kad 
jis rado vietos oficialiam Lie
tuvių Socialistų Sąjungo orga
ne. Taipgi Susivienijimo nebu
vo ir nėra investuota nei vie
no cento ir į Lietuvos Atstaty
mo Bendrovę. Pastarąja! įstai
gai ^Susivienijimas yra paskoli
nęs ant mano pirmo morgičio 
teisėmis $40,000, tačiau tai nė
ra tokis investmentas, kaip ta
tai lietuviai supranta invest- 
mento prasme. Prie progos no
riu prisiminti, kad keli mėne
siai atgal Atstatymo Bendrovė 
gražiuoju prašė, kad ’mes pri- 
imtumūm tą paskolą atgal, nes 
ji Susivienijimui turi mokėti 
6-tą nuošimtį už paskolą, o tuo 
tarpu galėjo paskolą grąžinti. 
Vienok Pildomoji Taryba tos 
paskolos nesutiko atsiimti iki 
sutartas laikas išsibaigs, nes 
šiandien jau ne taip lengva 
Įdėti pinigus, kad jie butų šim
tu nuošimčių saugus ir kad 
neštų 6-tą nuošimtį. Iš viso tu
riu pasakyti, kad Susivieniji
mas niekuomet nėra pirkęs jo
kių Šerų ir tokiai organizaci
jai negalima .— Valstijų Ap
saugos Departamentai neleis 
džia pinigų investuoti tokiu bū
du, kad nebūtų galima jų bile 
laiku išimti. Apart to, man 
malonu pabriežti tas- faktas, 
kad visi Susivienijimo invest- 
mentai j įvairių firmų bonus 
ir visos paskolos ant pirmo 
morgičio neša nemažiau kaip 
6 nuoš. Ir visi investmentai ir 
paskolos yra šimtu nuošimčių 
saugios ir Valstijų Apdraudos 
Departamentų x užgintos, išsky
rus Vieną į Chicagos Lietuvių 
Auditorijos boną investuotą, 
kurio Valstijų Apdraudos De
partamentai neužgyre, kaipo

ant jos namo pirmo morgičio 
teisėmis, šita paskola neša 6-tą 
nuošimtį ir yra pilnai saugi,’ 
nes Valstijų Departamentai ją 
užgyre. Todėl Susivienijimui 
visiškai nesvarbu, kaip stovi1 
“Vienybės” biznis, nęs Susivie
nijimas turi pirmą morgičių 
ant namo ir $25,000 gali gau-l 
ti bile laiku. Be to “Vienybės” 
B-vč kas metai Susivienijimui ( 
atmoka po tūkstantį dolerių ir 
po penkių metų išmokės visą' 
paskolą.

Bet paskola “Vienybės” B-vei j 
nėra vienatinė paskola. Susi
vienijimas turi išdavęs fra ško
tų‘ant pirmo morgičio arti 
$200,000 ir tos paskolos duotos 
Įvairiems žmonėms ir įvairioms ( 
bendrovėms, nežiūrint kokių' 
pažiūrų skolininkai yra. Pildo
moji Taryba, duodama paska
las, svarbiausiai žiuri to, kad 
paskola butų šimtu nuošimčių 
saugi. Ir jei pažvelgsime į pa
skolas, tai matysime, kad jų 
buvo duota net tokioms bendro
vėms, kurias valdo komunistai, 
pavyzdžiui, VVorcesterio Lietu
vių Suvienytoms Draugijoms 
buvo paskolinta $8,(MM). Savu 
laiku buvo paskolinta Philadel- 
pliijos Lietuvių Politiniam Kliu- 
bui, Pittsburgho Lietu vių^Moks- 
lo Draugijai ir kitoms. Duoki
te man raudoną pinigą, o aš ir 
dabar negalėčiau pasakyti ko
kių pažiūrų žmones šitas drau
gijas kontroliuoja.

Taigi akyvaizdoje šitų faktų, 
man regis, kad gerb. “Naujie
nų” Redakcijai bus aišku, ant 
kiek minimas straipsnis yra 
neteisingas ir kaip nepamatuo
tai jame įtariama dabartinė 
Pildomoji Taryba, kad organi
zacijos finansus tvarko “pairty- 
viškai” ir kad eikvoja SLA. pi
nigus pirkimui šėrų net tokių 
bendrovių, kurios ųau yra se
nai subankrutinę. Delei bar
nio, kaip socialistai ar tautinin
kai yra nusistatę linkui Susi
vienijimo, ar kaip jie turčių 
nusistatyti, nieko 'nesakysiu, 
nes tai yra paprastas politikie
rių barnis ir tas ne nuo manęs 
priguli. Noriu pažymėti tik 
tiek, kad ir partijų peštynėse, 
ypač kuomet tas liečia bepar- 
tinę ir apsaugos organizacija 
ir jos viršininkus, visgi reikė
tų laikytis teisybės ir žmoniš
kumo. Juk labai negražu ir ne
rimta nepamatuotais kaltini
mais ir net šmeižtais sau ar
gumentus gamintis.

Priimkite, Gerb. Redaktoriau, 
mano pagarbos pareiškimą.

St. Gegužis, 
SLA. Prezidentas.

Kas tiesa, tai -tiesa. Iš Prezi
dento paaiškinimo matyt, kad 
jo cituojamam straipsnyje, iš

Beprotis.
Pavasario saulutė karštai 

šviečia ir kaitina; žydi vyšnių 
medžiai, — vėjeliui, dvelkiant 
didžiosios gaujos mažų, baltų 
lapelių skrajoja ore ir dengda- 
mos aplink viską,—krinta.

šilta, šviesu, ramu... Lyg ir 
apmiręs mažas miestelis; tik 
viduj plačiausios gatvėm, tani 
smėlio, šiukšlių ir baltų vyš
naičių žiedų lapelių, — žaidžia 
mažų vaikų krūvelė.

Praeina viena, antra bobutė, 
prabėga keletas garsiai kalban
čių žydų...

Ramu, šilta....
Staiga, prabėgo vienas besi

juokiantis vaikas; paskui jo ki- 
’tas, trečias. Visi jie šaukia: 
beprotis, beprotis, kvailys!..

žaidžiantie j i ant kelio vaikai 
pradėjo nusigandę verkti, bo
bos šaukti. Iš skersgatvio už
kampio pasirodė apysenis žy
das.

Jis greit pabėgiojęs gatve 
ir vis, ko tai, šaukdamas — 
staiga vidury kelio sustojo ii 
'pridėjęs prie kaktos' pirštą, gi
liai, giliai susimąsto... Jo kak 
ta susiraukus, akys kur tai x 

jžiuri toli, toli, rodos, krato 
i kažin kokius, nepaprastus daik- 
'tus; rodos, prisimena ką tai 
'artimo, širdžiai brangaus... Jo 
rūbai suplyšę, sužeistos kojos' 
gi vėjas draiko jo, žydų seno- 

| binius, peisus... Vaikinai juo
kiasi, tyčiojasi, beria į jį smė
liu ir smulkiais akmenimis. Jis 
tyli, nieko nesako, nieko negir
di, nieko nemato... Tik lupos,,' 
ką tai, tyliai, tyliai šnibžda, 
akys žiba karščid, o veidas, at
vaizduodamas sielos gelmių au
dras, kas akymirksnį mainosi. 
Tik štai jis atsisuko; jo vei
das nušvito — ir pasidarė, ko 
tai gražu, paslaptinga...

i Jis žiuri, juokiasi, lyg maty
damas, ką tai, šviesaus, mielo, 
tęsia rankas, prašo, o lupos 
šnibžda ar tai maldos, ar prie
saikos žodžius.

j Kas tai, iš būrio vaikų, prie 
pat jo ausies, suriko. Jis išsi
gando. Asipžvalgė apink. Akys 
žybterėjo nepaprastu rupesniu 
Jis ištiesia rankas, puola ant 
kelių, ir su ašaromis akyse, ko 
tai, taip karštai meldžia,, prašo.

Ir štai... užsidengęs akis, su
siėmęs galvą jis parpuola že
mėn, o iš jo krutinės išsi- 

i veržia nežmoniškas,, vaitoji
mas, riksmas, toks graudžiai 
skaudus, kad perveria širdį ir 
kraujas gįslos sustingo...

Rodos, viską darytum, kad 
tik suraminus tą nelaimingąjį 
žmogų, palepgvinus jo skaus
mų begalį, numalšinti tą bai
siąją raudą, sustabdyti tas 
griaudžias, sriuvenančias aša-

šimtu nuošimčių saugaus, bet 
kadangi griežtai tam nesiprie- 
žino, tai Pildomoji Taryba pir
ko tų bonų už $15,(MM), kad pa
rėmus lietuvių kuriamą įstai
gą. Turiu priminti dar ir tai, 
kad visi Susivienijimo pinigais 
nupirkti bonai šių metų sausio 
mėnesy, kuomet buvo ruošia
mi Valstijų Apdraudos Depar
tamentams raportai, buvo $9,- 
492.00 viršaus “par value”, kas 
reiškia, jei tuomet visus bo
nus būtumėm pardavę, tai būt 
gauta šita suma viršaus to, 
kiek už juos mokėta ir kiek 
nuošimčių gauta, šitie faktai 
liudija, kad SILA. finansai' jau 
nėra taip blogai tvarkomi, kaip 
aukščiau pasakojama ir aš no
rėčiau žinoti, kuriuo budu jie 
butų galima geriau ir pelnin
giau tvarkyti, kuomet Valstijų 
Apdraudos Departamentai kon
troliuoja kiekvieną investmen- 
tą ir neleidžia pirkti jokių i>o- 
nų, kurie nėra Šimtu nuošim
čių saugus, nors tokius bonus 
net patys bankai graibo.

Kas liečiasi primetimo par- 
tyvišikumo, tai irgi jokiais fak
tais tas neįrodyta. Man butų 
labai įdopiu žinoti, kuri parti
ja ir kokiomis SLA. vyriausy
bės malonėmis gausiai naudo
josi? Ak, tiesa, čionai manoma' 
įrodyti, kad “Vienybės” laik-

ticsu tedaryta stambiu fakti
ni! paklaidų — tariamas pirki
mas “Lietuvos” šėrų ir “inves
tavimas” Liet. Atst. Bendrovė
je, — ir mums labai gaila, kad 
tos paklaidos buvo praleistos. 
Bet gerb. St Gegužis, mums 
rodosi, be reikalo skubinasi ap
kaltinti straipsnio rašytoja blo
guose noruose. Suklysti juk 
pasitaiko kiekvienom.

Mes, iš savo pusės norime, 
kad tie klausimai, dėl kurių ky
la ginčai Susivienijime, kaip 
galint geriaus paaiškėtų, nes 
tiktai tuomet nebus daroma 
trukdymų jo konstruktyviam 
darbui, šituo atžvilgiu, platus 
SLA. Prezidento paaiškinimas 
apie finansų tvarkymą turi 
ypatingos svarbos, -A- tuo la
biaus, kad rš jo rašto patiria
me, jogei atatinkamos Įstaigos 
praneš visuomenei ir apie tų 
“baisųjį” punktą atskaitoje, ku
ris; iššaukė viešą kritika (ne
kalbant api? daug gausesnę 
'kritiką kitokios rųšies).

Apie partijų kiyičus Susivie
nijime mes čia irgi nieko nesa
kysime, nes 'kiek jie yra, ano! 
p. Gegužio, “politikierių bar
niai”, tiek jie neturi reikšmės; 
o plaičaus tą klausimą aiškinti 
čia butų ne vieta. •—Redakcija.
—------------------------

Redakcijos Atsakymai
ADAD. 2 kp. • Pranešimų

ras...
Ir kyla sieloj klausimai: ar 

likimas jį taip persekioja, ar 
lvargas protą sumaišė? Ir ko 
jis taip graudžiai rauda? Ko
dėl jo likimas niekam nerupi, 
'ir niekas jo nepaguodžio, — 
Inepasirūpina jo dalimi.

Net tie, kurie sakosi meilės 
obalsius vykdyt einą!

Bet jis... jau vėl, verkdamas, 
draskydamas plaukus — greit 
bėga tolyn.

i Paskui jį pasipila būrys vai- 
1 kų—ir vėl krūvos smėilo ir 
mažų akmenukų krinta ant 
senelio žydo galvos...

Prabėgo tolyn, — lyg audra.
Ir vėl tylu, ramu, tik vėjas 

smėlį nešioja ir krinta ant ke
lio lapeliai, baltų vyšnaičių, 
žiedų.....................................

v ‘ —N.

raščiui suteikta paskola. Vie
nok tokis tikrinimas irgi neati-' 
tinka tikrenybei, nes paskolą apie tokių niekam netikusių
duota “Vienybės” Bendrovei veikalų statymą netalpiname.



Universal State Bank taurė

auto-Pranešimas

(Tąsa ant 6-to pusi.)

Šiandie paroda

PIRKDAMIpuse mi

THE PEOPLES FURNITURE COMPANY

GOLFAS

Kliubo turnamentas

MATAS J. ŠIMONIS
8511 Ferndall Avenue Detroit, Mich

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

JWOLARGE5?5?

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

p. J. Elias pažade 
golfininkams tau

3514-16 Roosevelt Rd 
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

Lara-
7 vai

matymas reikalauja pugel- 
Gal būt, kad jums reikia aki- 
Pasitarkite su manim šian-

— Pritaikau taipgi akinius

nusiseko, 
jį rengti

12th STREET
Tel. Kedzie 8952

Tas Pranešimas 
Vertas 20c ant 
Kožno $1

Parduodam ant lengvų išmokjimų 
Atminkite vardą ir krautuvių adresus/

CHAS MICHEL
(K. Michalauskas)

3320 So. Halsted St

Išlošimui 
ruoštas

atvaryti at- 
— į tikrąjį

Visuomet įgysite geresnį pečiu, mažiau 
mokėsite ir pilnai busite užganėdinti.

Duodami
12-tas Mokslo Sezonas

MUSŲ KAINOS YRA DAUG ŽEMESNES, nes 
mes operuodami dvi dideles krautuves ir da
rydami milžiniškų biznio apyvartų, pirkda
mi daug pečių, visuomet huperkame pigiaus, 
dėl to ir galima pigiaus Jums parduoti.

DR. L. P. SLAKIS
DENTISTAS

KIEKVIENAS PEČIUS kuriuos parduodame ar 
dėl šilimos ar virtuvės, visuomet yra pilnai 
užtikrinti per jų išdirbėjus ir mus pačius, 
kad jie yra -pilnai praktiškai padaryti iš ge
resnes medegos užtikrinanti daug metų tar
nauti, suteikiant geriausį užganėdinimą.

SHVEROS ESKO. Antiseptiš- 
kas ointmentas. Jis prašalina 
niežiejimą Ir kitokius odos ne* 
malonumus. Kaina 50 centų.

4177-83 Archer Avė. 1922-32 So. Halsted St
M. KEZES Vedėjus J. NAKROAIS Vedėjas

37 tvirkayimo urvai gavo pra
nešimą, kad jie turi sustoti vei
kę ir užsidaryti, kitaip bus už
daryti vieniems metams teismo 
keliu
kar trys namai —
S. Michigan Avė.
PI., kuriuose yra

Tyrinėjant pasirodė, 
3612 ir 3614 
ir 62 E. 36 

tvirkinimo 
urvų, priklauso kunigui Albert 
II. Finu., 322 Ford Bldg., Dėt 
roit, 'Mich.

SEVERGS ESORKA. Labai ge
ras skilvio stimuliantas ir to
nikas, taisantis ir sustiprinan
tis. Rekomenduojamas seniems 
ir švelniems Žmonėms. Jų me- 
dikalis prirengimas nuo nevirš
kinimo, užkietiejimo ir neveiki
mo virškinimo organų. Kaina 
75 centai ir $1.50. ♦

SEVEROS KOSULIO BALZA
MAS. Malonus vartoti ir gerai 
gydo kosulj, kuris paeina nuo 
niežiejimo gerklės, krupo arba 
parpimo gerklės. Kaina 25 ir 
50 centų. x i

SEVEROS GOTHARDOL. Lini- 
nventas tiktai dėl vidurinių var
tojimų. Rekomenduojamas dėl 
vartojimo nuo reumatiškų ir 
ncuralgiškų skausmų, sutinimų, 
skaudamų raumenų, raumenų 
traukimų ir niežiejimą susty- 
rusių raumenų. Kaina 30 ir 60 
centų.
SEVEROS PILLS. Nuo užkie
tiejimo, galvos skaudėjimo, 
svaigulio ir išblyškimo. Kaina 
25 centai.

Lietuvių Agentūra Real Estate sėkmingai va
ro biznį tarpe Detroito Lietuvių; tuomi nori kaip 
Detroito taip ir kitų kolionijų Lietuviams patarnau
ti. Parduodame biznius, namus, farmas, lotus ir ki
tokį turtą, 
kiame gimines iš Lietuvos į Kanadą. Suteikiame ži 
nias dėl apsigyvenimo Detroite.

Kas norite, kad gavus teisingą ir greitą patar 
navimą, kreipkitės į Lietuvių Agentūras Ofisą.

Atidarė savo dentisto ofisą
4454 So. Western Avė.

(Buvusi Dr. Cherry vieta) 
Valandos: 10 ryto iki 9 vai. vakare

JIS TAIPGI TUReTŲ BU 
TI AREŠTUOTAS!

Sekmadieny baigiasi diėnos 
šviesos trupimas

NAUJIENOS, Chleagn, TO. 
lies žiūrint net keista atrodo: 
jau ruduo nebetoli, o jie tik da
bar suskato mokintis 1 Kame da
lykas? Nagi, dalykas labai pa
prastas: šį sekmadienį rugsėjo 
27 d., 9 vai. ryto prasideda lie
tuvių golfininkų turnamentas, 
kuriamą likimas nulems kam 
būti šių metų čempionu. Bravo! 
Taip ir-reikia, šiuo turnaihen- 
tu susiįddmavo ne vien tik kliu
bo nariai, bet ir pavieniai mu-

MUSŲ PATARNAVIMAS VISUOMET užganė- 
dis Jus, nes kiekvienas darbininkas musų or
ganizacijoj esti pataręs savo darbe ir visuo
met stengiasi nuoširdžiai, patarnauti. Nu
vežtą pečių pastatys vietoje, prijungs, geso ir 
durnų paipas ir jei rekafausite nuleisime ke
pėją ar virėją (Cook) parodyti ir pamokinti 
kaip praktiškiausia butų vartot ir už tai mes 
nieko nerokuosime.

Atvarykite savo lai 
krodžius

CHICAGOS 
ŽINIOS

sų golflninkai. Tarp kitų (o tų 
kitų labai daug!) šiame turna- 
njente pirmą kart dalyvauja: 
Adv. česnulis, Dr. Zimontas, J. 
šūkis ir net vienas iŠ linksmų
jų Dzimdzių — V. Dineika.

Kiekviename golfininkų tur- 
namente dalyvauja gan didelis 
būrys žiūrovų (galerija), reikia 
tikėtis, kad ir musų turnamen- 
te atsilankys nemažas žiūrovų 
būrys.

LIETUVIAI IŠDIRBĖJAI AUKŠTOS RŪ
ŠIES SEKLYČIOS SETŲ (PARLOR SETS)

gate ir 
n e u ž 
nėdinti ? 
norite 
veikti ? 
kitę 
nes 
no

Žmogus kuris neprižiūri 
savo arklio yra nuvedamas 
į teismą ir turi užsimokėti 
$10 ar daugiau. Bet ar jus 
nemanote, kad kiekvienas, 
kuris neprižiūri gerai savo 
kūno, kuris išgeria be mie- 
ros su ledais vandens, valgo 
netinkamą maistą, persival- 
go, taipgi turėtų būti areš
tuojamas? Tai nėra skirtu
mo: ar neprižiurėjimas sa
vo arklio arba neprižiurėji
mas savo kūno! Supranta
ma, kad žmogus neprižiūrė
damas savo kūną, pasidaro 
sau-daug trubelio. Perdaug 
yra žmonių kurie visai ne
paiso apie savo kūną. Pras
tas apetitas, nevirškinimas, 
užkietiejimas vidurių, gasai 
viduriose, galvos skaudėji
mas, neramus miegas, tai 
yra pasekmės. Nuo visokių 
tokių atsitikimų ir skilvio 
suirimų Trinerio' Kartusis 
Vynas yra geriausia pagel- 
ba. Jis išvalo užsikimšusias 
žarnas, pagelbsti suvirškin
ti maistą, sugrąžina sveiką 
apetitą ir sustiprina visą 
sistemą. Prašykit aptieko- 
riaus arba gyduolių parda
vinėtojo Trigerio Cough Se-'j 
dafivie, kuris turėtų rastis 
jūsų gyduolių baksely nuo 
rudens persišaldymų. Jei 
iųs negalit gauti tų gyduo
lių savo apielinkėj, rašykit 
pas Joseph Triner Compa- 
ny, Chicago, III.

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

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

SEVEROS REGULIATORIUS. 
Generalis tonikas dėl gydymo 
žinomų moterų ligų. Kaina 
$1.25.

Pirkitie Pečius čia, Pirkite užtikrintus, šaltas 
oras čia pat — Neatideliokit toliaus

Musų golfo kliubas pradėjo 
ūžti, nelyginant bičių avilys 
spiečių leisdamas. Visi nariai 
sušlapę, sušilę boles taip dau
žo, kad net visas namas dreba. 
Du treneriai (*Menas, ir W. 
Hunter) dirba išsijuosę! Iš ša-

SEVEROS ANTISEPTOL. Yra 
antiseptiškas mišinys dėl išvir- 
šaus vartojimo. Antiseptikas 
plovimui gerklės, burnos nuo 
negero kvapo, skaudamos gerk
lės, -autinimo smegenų. Kaina 
35 ir 50 centų. •

Ateikite šian
dien, neatidė
liokite, nes tai 
yra pavojin- 

ser- 
esate 
g a -

Su rytdiena pabaigsime tau 
pinti “dienos” šviesą”, todėl vi 
si laikrodžiai bus 
gal vieną valandą 
saules laiką. Todėl eidami gulti 
atvarykite savo laikrodėli, nes 
kitaip rytoj gyvensite viena va
landa ankščiau už kitus ir vi
sur busite per anksti.

Kunigo namuose tvirka 
vimo urvai

ŠIS DAILUS ir praktiškas CR0WN 
šildomas pečius dėl vartojimo kie
tų anglių, kuris laiko ugnj ilgai ir* 

išduoda gera šilumą. KH
Kainą tik ^wQ«UU

Lengvais išmokėjimais *

Iš patikimų šaltinių sužinota, 
kad Universal State Banko 
Prezidentas 
jo nupirkti

Beethoveno Muzikos Konservatorijoje 
mokina tiktai patyrę mokytojai:

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

Diplomai, Medaliai, Pasižymėjimai, Koncertai.
. rasidės Rugsėjo 8 dieną.

Raginama įstoti kuoankščiausiaL
Beethoven Conservatory of Music, Ine.

3259 So. Halsted St., Chicago, III., Tel. Roulevard 9244, 
Cicero Branch, 4847 VV. 14 St., Cicero, III.

Tai yra paprasti simptomai 
kuri

tos taurės bus šu
tam tikslui specialia

Turnamentas įvyksta 
mic, Cicero ir 63rd St., 
ryto. i

Prie Golfo kliubo bus 
mobilių, kurie nuveš turnamen- 
to dalyvius. Tik atvykite ne vė
liau 6 vai. ryto.

Tai bus tik mėgėjų turnamen
tas. Moterų ir visų lietuvių gol
fininkų metinis čempionatas 
įvyks spalių 4 d., Oak Mills 
kliube.

A ' B ARTKUS Pres
1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago

CKOAVN ■ NAUJAUSIOS . MAD0S 
kombinacijos pečius labai pa
rankus, nes nereikalauja daug 
vietos ir su kuriuom galima 
šildyti kambarius ir gaminti 
valgius su visokiu kuru. Kai

na labai pri- C 1 1 H
einama • I IU

Lengvais išmokėjimais

Turiu už garbę pranešti dėl savo tautiečių, kąd aš atida
riau gražią, naują auksinių ir sidabrinių dalykų krautuvę. 
Taipgi pritaikinimas akinių, taisymas laikrodėlių ir visokių 
auksinių ir sidabrinių dalykų.

Būdamas ant Bridgeporto per 14 metų, visada stengiausi 
kiekvieną užganėdinti su tavoru ir darbu. Turiu viltį, kad ir 
dabar kožnfcs gaus tikrą ir teisingą patarnavimą. Ant kožno 
daikto yra kaina aiškiai parašyta. O, kad atsineši šj praneši
mą ir parodysi, tai ant kožno dalyko bus nupiginta po 20c. 
ant kožno dolerio. Tas bus daroma per 30 dienų.

Šiandie vakarezužsibaigs dide
lis “Mid-West” karnivalas, su
rengtas apielinkės biznierių są
ryšy su atidarymu naujos Wie- 
boldt and Co. departamentinės 
sankrovos prie Ashland ir Og- 
den bulvarą. Užsibaigs gi kar
nivalas didele paroda, kuri pra
sidės prie Ogden ir Randolph 
gatvių, šiandie, 7 v. v. Parodoj 
dalyvaus apie 200 gražių 
“floats”, vaizduojančių apieįin- 
kės biznius ir pramones. Už 
gražiausią “float” skiriamas 
prizas. Visos gatveš, kuriomis 
“floats” važiuos,.bus ypatingai 
nušviestos.

Bus ir daug kitų pamargini- 
mų: akrobatai, vielomis vaigš- 
čiotojai, “fire diver” ir daug ki
tų. Tikimąsi, kad užbaigoj kar- 
nivalo dalyvaus apie 
liono žmonių.

Karnivalas tiek 
kad biznieriai nutarė 
ir ateinančiais metais.

Dr. W. R. 
Register, 

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

DETROIT, MICH
NAUDOKITĖS GERA PROGA

alų?
dien.
prie likusių čielų akinių stiklų.

Nedėlioj nuo 9 iki 11.

DR. JOHN J.
SMETANA

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

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

Ant Platt’a Aptiekos
Pastebėkit mano iškabą

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

ALCAZAR kombinacijos pečius la
bai parankus virtuvėje, nes su juo 
galima apšildyti kambarius ir pa
gaminti valgius su gasu arba an
glimis. Kaina labai C1 1 A 
žema tik .. T " ®

/.engvais išmokėjimais

GYDOME VYRUS 
$50 ssr su

Iki tolimesnio pranešimo gyd 
siu sergančius vyrus tokia mai 
kaina kaip $10

PASITIKĖJIMAS
daį Reikalingas pasirinkime tikrų gyduolių dęl jūsų ligų. Tūkstančiai už- 

■bUĮl. ganėdiptų šeimynų rekomenduoja
|P SEVEROS ŠEIMYNOS GYDUOLĖS

Jos yra atsargiai prirengtos ir rekomenduojamos tų, kurie jas var
tojo dėl jų gero veikimo ir gerumo. Laiku jus vartojant, daugeles ligų 

' yra prašalinta ir sunkių ligų sustabdyta, tuomi išvengta didelių išlai
dų ir kentėjimų.

štai yra kai kurios naudingos gyduolės:

pas 
A tai

prie ma- 
dėl pil- 
laborato- 

išegza- 
mi na vimo.

Netrukdykite 
laiko ir pini
gų dėl spielio- 
jamų gydyto
jų, ateikite ir 
dasižino- 
kite tikrą tie
są apie savo 
ligą. Egzami
nuojame su 
pagelba X-Ray 
ir . Mikrosko

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

Aš noriu pasikalbėti su kiekvie
nu vyru kurie kenčia nuo Chroniš
kų ligų, Nervingumo, Kraujo, 
Odos, Pūslės, Žarnų ir taipgi nuo 
slaptų ligų. Savo 85 metų prakti
ką pašvenčiau labiausiai nupuolu
sioms dvasioje ir sergantiems vy
rams. Ateikite šiandie dėl gere 
ir teisingo gydymo.

•606' SS? 914’
TIKRA PAGELBA

^čirškimai tiesiai j gyslas laike 
užsinuodijimo kraujo. Intervenous 
gydymas (įčirškintas gyduolių į 
gyslas) surevoliučijonizavo visą 
medikai^ praktiką. Iki šiol neiš
gydomos ligos, dabar pasiduoda 
tam gydymui. 'Savo praktikoje 
vartoju naujausius ir geriausius 
serum, čiepus, Bakteryfcus, 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 ryt d Iki 
5:80 vakare. U tam ink e, nerėdo j ir 
subatoj iki 8 vai. vakare. Nedė
lioj nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

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

CHICAGO, ILL.
(Imkite elevatorių iki 12 augšto)

Kam jum mokėti augštas kainas, kad galite pirkti daug pigiau 
tiesiog nuo išdirbėjų. Ateikite pažiūrėti, kurie norite pirkti gerų fur- 
ničių. Mes galime užganėdinti teisingu patarnavimu. Darbą ir ma- 
terijolą garantuojame, musų kostumeriai tą patvirtins. Musų ilgų 
metu patyrimas geriausias, užtikrinimas.

Globė Upholstering Furniture Go.
6637 South Halsted Street

Telephone ‘Wentworth 6890

SEVEROS NERVOTON ir Ner- 
voton Tabletai. Skystimas ir 
tabletai rekomenduojami dėl 
sustiprinimo nusilpusių nervų 
ir nemigės iš priežasties silp
nų nervų. Kaina $1.25.

Pirmiausiai klauskite aptiekoje. W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.
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SPORTAS

(Tąsa nuo 5-to pusi.)

lietuvių golfininkų 
tas.

Tai labai graži
State Banko sporto

turnamen

tarimo remti bolševikiškas jau
nuolių draugijėles, bet kiti pa
sakė: “tylekie, broli, jau 
nepadarysime“. Tai taip 
ko.

Sekama konferencija
Town bf Lake, sausio mėnesy.

— Delegatas.
Universal 

parama.
— (iolfininkas.

nieko

bus

•<3ARGENAI
RISIS “MILŽINAI“

Šiandie Universal Atletikos 
Kliube įvyks nepaprastai įdo
mios ristynės. Įdomios jos bus 
tuo, kad susirems du “milžinai”

Jako M a kart i su Jim Cala- 
bressi. Juodu yra geri ristikai, 
muskulų turi kaip ir geri vy
rai, ale didumo tėra tik ketu
rių pėdų su keliais coliais. Va
dinasi, vyrai kaip pipirai.
Glazausku, Levickis su vokie
čiu ir D. Dudinskas su geru 
priešu. Taigi viso bus keturios 
poros. Ateikite 8 vai. pažiūrėti 
įdomių ristynių. Kliubo adre
sas — 814 W. 33rd St.

— N.

JUOZAPAS EIMUNTAS
Musų mylimas tėvas persi

skyrė su šiuo pasauliu sulau
kęs 65 mėty amžiaus, ketvir
tadieny, rugsėjo mėn. 24 d., 
2:30 vai. ryto. Paėjo iŠ Luo
kės miestelio, Telšių apsk., 
Amerikoje išgyveno 30 metų. 
Paliko dideliame nuliūdime 
dukterį Bronislovą Burba ir 
žentą Aleksandrą Burbą. Kū
nas pašarvotas randasi pas 
rtru bortų A. Butkų, 710 W. 
18 St. Laidotuvės įvyks pir
madieny, rugsėjo 28 d., 1925, 
8.30 valandą iš namų i Ap- 
vcįzdos Dievo bažnyčią, o 
iš ten bus nulydėtas j Sv. Ka
zimiero kapines.

Visus Kimines. tlrtii.fius ir- 
pažįstainus nuoširdžiai kvie- 
činnie (Inlyviuiti laidotuvėse 
ir suteikti mirusiumjam pas
kutini patarnavjiną.

Nuliūdę ir pilni gilios siel
vartus liekame,

Laidotuose . patarnauja 
graborhis A. Butkus

Tel. Canal 3161

Prasidės Panedely, Rugsėjo 28 Dieną
Muilo Išpardavimas

Life Buoy, Jap Rose, ver
ti po 10c. dabar šmotui 

5c.
Bargenai Moterims

Moterų rinktiniai marški
niai, dvigubo jok iš užpa- 
kalio, taipgi su išsiuvinė- 
tu frontu, verti, $1. Da
bar

Motery
Žiurstų iš- 

pardavi- 
mas, i s

Gingham, 
Fercale 
kitų, 
siu

ir 
dre- 

mate-

štai tri-

muoti la
bai gražiai

GOLFAS

Visiems lietuviams 
golfininkams

Lietuvių Golfo Kliubo Turna
men tas įvyksta rytoj LAKA
MI E GOLF CLUB aikštėje. Lo
šimas prasideda kai 7 vai. iš 
ryto (naujas laikas). Bus lošia
ma 36 skylės.

Visi dalyviai susirinkite ry
toj Laramie Golf Club aikštėje 
prieš 7 vai. ryto, nes imsime 
fotografiją visų dalyvių prieš 
lošimą.

Šiuomi kviečiama visi lietu
viai golfininkai amatoriai. Tur
namen tas parodys kas musų ge
riausias golfininkas.

Laimėtojai gaus prizų.
Jokių laukimų pasivėlinusiųjų 

nebebus. Kas pasivėlins, tas 
skaitysis pralaimėjusiu. Infor
macijų telefonuokite Boulevard 
66-18, Mr. Menas.

Lietuvių Golfo Kliubo prezi
dentas Dr. A. J. Karalius.

Kurie neturite mašinos, atei
kite į L. G. Kliubą apie 6 vai. 
ryto, busite nuvežti į vietą.

Nauji Victor Lietuviški 
' Rekordai

Sveika Mšrija — Justas Kudirka. 
Leiskit į 

dirka.
Užmiršai

Butėnas.
Karvelėli
Pijokėljs
Vestuvių
Ubagų balius — Juozas Vaičkus 
Temsta Dienelė — Jonas Butėnas 
Devynis mėnesius atsėdėjau 
Taipgi turiu ir daugelį kitų, nau- 

Todel visus kviečiame 
pas mus ir pasiskyrti 

tinkamų.

J. Sfasulanis
EAGLE MUSIC CO.
3236 So. Halsted St. •

Justas Rū

Tėvų Kapus — Jonas

— Jonas Butėnas 
valcas ..................
polka ....................

atsilankyti 
sau

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

69c.
Motery Satinines 

Kelnaitės
Labai geros rųšies satii- 
no — vertos 89c., 
mieru. Dabar 2 už

$1.00
visų

Motery Princess Slip 
Satininio su druželėmis 
materiolo — spalvos, kad 
tiktų prie jusiį dreses. 
Visų mierų, vertos 98c. 
Dabar pora 

49c.

Šlubai Dreses

Lietuviu Rateliuose.

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima katarakta, ati 
taiso' trumpregystę ir toliregystą 
Prirenka teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da 
•omas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Aki 
niai nuo $4 00 ir augŠČiau. Vai: 1C 
iki 8 vai. Nedėlioi 10 iki 1 vai. p. r

1545 West 47th Street
Phone Bonlevard 7589

Motery Vestės
Geros dėl rudeninio dėvė
jimo — su šilko druželė
mis, atsiuvinėtos iš vir
šaus, visų mierų, vertos 
$1. Dabar

49c.

SLA. 2 Apskr. konfe
rencija

S. L. A. 2-ro apskričio kon
ferencija įvyko pereitą sekma
dienį, rūgs. 20 d., Cicero Liet. 
Liuosybės svetainėj. Kiti sako, 
kad tai buvo bolševikiški ma
nevrai. Tai iš dalies netiesa. 
Konferencija buvo rami, nela
bai skaitlinga ir visi dalyvavę 
joje buvo tarsi ko išsigandę, 
todėl ir jokių naujų tarimų ne
padaryta. Vien tik valdyba pa
davė keletą sumanymų, būtent 
sumažinti mokestis į apskritį, 
taisyti konstituciją. Taipjau ta
po išrinktas komitetas dėl bu
siančiojo maršruto. Kuopos nie
ko neturėjo prirengusios, tik 
vienas pasakė, kad rengimas tų 
plikų prakalbų nieko neduoda, 
vien tik nuostolius.

Beje, tapo išrinkti nauji or
ganizatorius ir iždininkas, nes 
abiejų kuopos pasitraukė iš 2- 
ro apskričio. Niekurie nurodi
nėjo, kad nors jų kuopos ir pa
sitraukė iŠ apskričio, bet dele
gatai galį ir turį pasilikti val
dyboje iki pabaigos metų. Bet 
jų vadas Andriulis pasakė, kad 
taip bus negerai, tad daugiaus 
niekas ir nebesipriešino. Tas 
dar pažymėtina, kad nebuvo jo
kių rezoliucijų; tik vienas bu
vo pareiškęs, kad ką nors rei
kia daryti ar tarti prieš Pildo
mąją Tarybą už suspendavimą

s u 
žiais 

štais.
šokių

$1.25.
bar kožnas

gra- 
kra-

Vi- 
mie- 

verti,
I la

69c.
Gomforters , , 

Prisirengkit prie šaltų 
naktų, nusipirkit 
gražius comforters, pilnų 
mierų — geri ir šilti, ver
ti $3.98. Dabar

$2.39

šiuos

Blankety Išpardavimas 
Štai yra tikra vertė Man
ketų —• didelių mierų, 
66x80, dvigubų vilnų už
baigimo — tokios kokių 
jums reikia žiemai, 
tos, $3.98. Dabar

$2.47
ver-

Išpardavimas Ceveryką

Motery Apsiaustai 
(Kimonos)

Gražiai išsiuvinėtos ir 
trimuotos, gražių spalvų, 
visokių mierų, vertos 
$3.98. Dabar

$2.59

Mes išparduodame visą čeverykų 
staką, kad padarius daugiau vie
tos dėl kitų tavorų. Dabar jūsų 
proga nusipirkti geriausius čeve- 
rykus pigiausiomis kainomis — 
matote! Vaikų mokyklų čevery- 
kai verti $5 porai, juodi, rudi, tan, 
beveik visų mierų, dabar,

$1.59

DEPARTMENT STORE
3410-12 So. Halsted Si

na- 
lai- 
ant

NAMAI, LOTAI 
FARMOS Jūsų buvęs senas

Prietelis Patarėjas

Europiniam Bučeriui
Lininiai baltiniai, 36 colių 
pločio, stiprios rųšies, bu- 
čeriams baltiniai, verti 
25c. mastui, dabar mastui 

17Kc.
Vaikams Pančiakos

Geros rųšies vaikams 
pančiakos, juodos, viso
kių mierų, vertos 19c. Da
bar porai 

10c.
Vyrams Vilnonės Mai 

šytos Pančiakos
Visų spalvų ir visų mie
rų, labai geros, vertos 
50c. Dabar porai 

23c.

Perkam, parduodam ir mainom, 
mus, lotus ir farmas. Parduodam 
vakortes i Lietuvą ir į Ameriką 
greičiausių laivų. Siunčiam pinigus 
j visas dalis pasaulio. Padarom doku
mentus, doviernastis. Jšrandavojam 
bankynes apsaugos skryneles, paside- 
jimui brangenybių ir dokumentų.

Elta CommeTce Co.
3251 So. Halsted St., Chicago, 

N. C. Krukbnis Manag.
Telephone Yards 1234.

III.

LEIBOWITZ
Persikėlė į naują vietą 

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

319 So. Kedzie Avė.
CHICAGO, ILL.

Valo, prosina vyrų ir moterų 
drabužius.Pirkit Plunksnas Tiesiai nuo 

IMPORTUOTOJU 
Su dideliu sutaupymu

Langy Užlaidy 
Išpardavimas

Pirktos kaipo . sampeliai 
langų' užlaidos, vertos 
$L'5O kožna, gražių pat- 
ternų, 2,/> masto ilgio. 
Dabar

. 59c.
Vaikams Kelnaitės

Tokios kokių jus jėškote 
— visų mierų, vertos 35c. 
Dabar kožnai

21c.
Vaiky Žieminiai 

Union Siutai
Kaip tinkanti dabarti
niam dėvėjimui, iš storo 
Merino materiolo. Visų 
mierų ,verti $1.25. Dabar 

73c.

Maišytos plunksnos .... ^9c. svarui 
Žąsų plunksnos ........... 98c. svarui
Parinktos, suplėšytos $1.59 svarui 
Rankoms plėšytos, baltos $1.98 sv.

BECK’S DEPT. STORE, 
3323-5 So. Halsted St., Chicago

Z

LIETUVIŠKA APTIEKI
MRS. A. Z1MMERMAN, 

Savininkė
Visoki 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 Park Aptinka
4254 Archer Avė.,

Phone Lafayette 6149

TIK KĄ GAVOME Iš LIETU
VOS “Lietuvos Socialdemokra
tų Partijos XII Suvažiavimo 
Smulkų Aprašymą“.

Labai Įdomi knyga. Plačiai 
aprašo XII suvažiavimo eiseną, 
jo atstovų kalbas, etc.

Galima gauti Naujienose.
Kaina 20 centų

Reumatizmas sausgėla g
Nesikankyljite savęs skaus- 

mais, Reumatizmu, Sausgėla, H 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu g 
— raumenų sukimu; nes skau- 
dėjimai naikina kūno gyvybę ir ■ 
dažnai ant patalo paguldo. ■ į

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

Knyga: “ŠALTINIS* SVEI- ■ 
KATOŠ”, augalais dydy ties, I 
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS :
3259 South Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.

IŠTYRIMAS KRAUJO
Dykai Klinika

• Tiktai dėl Vyry
Dykai patarnavimas daktaro

606 Gyduolės 914
Ligoniai moka tiktai biskj už gy
duoles. Pasekmingai gydomos vi
sos kraujo, odos, inkstų, pūslės ir 
reumatizmo ligos.
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakare.
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. dieną

National Health Clinic
1657 W. Madison St.

Jus galite būt išgydytas 
Gera sveikata tai yra 
paslaptis pasisekimo

Visi

4

kenčianti nuo chroniškų, labai 
sunkių ir silpninan
čių ligų, pasinau
dokite šia proga. 
Gydymas ir išgydy
mas chroniškų 
ritis, kraujo, 
ir skilvio ligų, 
mano gyvenimo 
bas. Aš geriau 
riu apsaugoti svei
katą šios šalies 
žmonių, vietoj būti 
jų valdytoju. Aš ži
nau, kad aš galiu 

jums ge
riausi gydymą, koks —™—j moksle.

914"

neu- 
odos 
yra 

dar- 
no-

HOUSE OF HEALTH

BANDYMAS
Suradimas ir ištyrimas 

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

išgydytos. Jei jus kenčiate, atsižadėkite 
daugiau kentėti nuo pažadų ir "spėlio- 
jančių” daktarų. Ateikite j HOUSE OF 
HEALTH dėl pilno Fizinio ir Labora
torijos Egzaminavimo, čia atskleisime 
jūsų sveikatos stovi kaip knygą.

Dr. J* K. Mabee suteikti 
yra žinomas me-dicinos 
“CfiC” Europines
OUU Gyduolės

TIKRĄ PAGELBĄ
Įčirškimai teisiai | gyslas dėl kraujo 

suirimo. Įčirškimai tiesiai Į gyslas pa
darė tikrą revoliuciją medicinos prak
tikoje ; ligos iki šiol pripažintos neiš
gydomomis, dabar galima su šituo mo
ksliniu budu išgydyti. Aš vartoju savo 
praktikoje visus vėliausius serumą Čie- 
pus, antitoksinus, speciales {čirškimui 
gyduoles, vėliausiai išrastus ir geriau
sius {rengimus dėl greito išgydymo sun- 
kių ligų. Prisidėkite prie didelio skait
liais užganėdintų ir išgydytų žmonių, 
kurie kasdien ateina { mano gydymo 
kambarius. Ateikite šiandien dėl išegaa- 
minavimų dykai.
$10 X-Ray egzeminacija $1

Chicagos gyventojas suteikia 
savo patarimą

"Chicago . III.
“Gerbiamas Dr. Mabee,

“Aš noriu jums tarti daug sykių 
ačiū už gerą gydymą Ir išgydymą, 
kur{ nš gavau nuo jūsų. Kaip jus 
atsimenat, aš visuomet kentėjau nuo 
neuritis, ir beveik išleidau visą savo 
turtą suradimui palengvinimo, 
nuo vieno daktaro prie kito, 
liau atsidūriau sanatorijoj, 
Creek, Michigan. Ir tai dar 
vau pagelbos.

“Aš praktiškai 
gis, kuomet skaičiau jūsų apskelbi
mą laikraštyje ir tuojau atvažiavau 
pas jus. Labai buvau jums dėkin
gas už pareiškimą, kad jus )K> egza
minavimo galėsite mane išgydyti. 
Aš tuojau pradėjau vartoti jūsų gy- 

' dymą ir gavau greitą pagelbą nuo 
jūsų puikaus gydymo. Aš dabar esu 
visai sveikas ir kaip naujas žmo
gus.

"Mano garbės žodžiu rekomenduo
ju jūsų gydymą bile kokiems ser
gantiems žmonėms ir patariu pasi
matyti su jumis. Su pagarba,

"FRED VVAGMAN, 
4338 Bosworth."

Kokios rųšies žmogus 
jus esate?

Ar Jus esate stiprus, sveikas, ener- 
gingas, pripildyta* “pep” ir vikrumų? 
Ar jus esate silpnas plonas, nervin
gas, turite chron'šką ir sunkią ligą ar
ba silpnumą per jūsų neapsižiūrėjimą 7 
i Nežiūrint kokia sveikatos padėtis jū
sų yra arba kokia priežastis, jus pri
valote sužinoti, kaip jus galite atgauti 
savo sveikatą, stiprumą ir energiją. A# 
pagelbėjau tūkstančiams. Aš galiu pa
gelbėti jums ištobulinti vyriškumą.
Jus mokėsite tiktai už pasekmes. Va
landos nuo 9 ryto iki 5:30 vai. -vakare. 
Utarninkc, Seredoj ir Subatoi nuo 9 ry
to iki 8 vai. vakare. Ncd^l'.oj nuo 9 
ryto iki 1 po pietų,

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

Motery Silkinės 
Pančiakos 

gryno šilko, sampeli-

Vaiky Dreses
Mieros 3 iki 8. Pasiūtos 
iš geros dresių materiolo 
ir satino. Šios dreses yra 
ir su kelnaitėmis pritai
kintos, vertos $1.50. Da
bar tiktai

69c.

ran-

52,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

S

Valandos nuo 7 iki 9 vakare.
X xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

>• 
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M 
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ir vil- 
mate- 

tlresės.

sanatorijoj,

buvau visai

Musų 
KAI-
egza-

$3Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai- 
itą. Garantuojame visą savo darbą, i) 
temas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

Ar Jys Žinote Kad -
- Visos dalys kūno yra kontro
liuojamos nervų, kurie paeina 
iš nugarkaulio ?

Kuomet randasi kokia nors 
liga kūne, vienas tų nervų ne
veikia gerai?

Chiropractic metodas stimu- 
lioja nervus ir pagelbsti gam
tai sugrąžinti sveikatą?

Chifopractic gydymas yra 
be skausmo ?

Dr. H. W. Coppock, D. C., 
randasi 2001 W. St., yra 
pilnai prisirengęs gydyti ligas 
su pagelba pritaikymo ir elek
tros. j

Atsineškit šį skelbimą su sa
vim. Mes suteiksime jums dy
kai egzaminaciją ir speciali 
analizą.

Dr. H. W. Coppock OC
2001 W. 35 St.

Importuoti Priegalviai
Apsaugoti nuo plunksnų 
lindiimo lauk, rožinės 
spalvos, raudonos. . Tie 
įpilai atsiųsti iš Europos, 
gerai padaryti, verti ma
stui 75c. Dabar mastui 

47c.

Bargenai Del Motery
Moterims šil
kines 
nonio 
riolo
Štai jūsų pro
ga nusipirk
ti vėliausio 
styliaus dre- 
sės. Spalvų: 
Pansy, Rudos, 
Juodos, Navy, 
Plačiomis ir 
tiesiomis dru- 
žėmis, su dir
žais, su
kovomis, mie
ros 40, 
vertos $5.98, 
dabar

Iš _
nes pančiakos, visokių 
spalvų ir mierų. Čia jus 
surasite vertas iki $1.50. 
Dabar parsiduoda po

39c.
Plunksnos! Plunksnos

Grynai• baltos plunksnos 
su pūkais maišytos, ver
tos svarui, $1.25. Jos yra 
importuotos iš Europos, 
negalima geresnių »rast. 
Dabar svarui

3410-3412 So. Halsted St
Dvigubos stampds pa nedėly ir pėtnyčioj

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

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

Ką Mes Darome Kitiems. Tą Mm 
Galime Padaryti ir Jums

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

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

BUn.DIMC < •>

164 W. Washington St

siau 
pasra- 
Battlo 
nega-

bejė-



Šeštadienis, Rūgs. 27, 1925

Teatras-Nlu^ika

Vaičkaus Dramos 
Teatras

Kaip jau buvo pranešta spau
dui, teatro direkcija daro gana 
didelius patobulinimus ne tik
tai svetainėj, bet ir scenoj. Dai
lininkas Petras Kačerauskas 
pagamins keletą paviljonų se
kantiems veikalams: i“Tvanui,” 
“Valdovo sunui”, “Kęsutčiui” 
ir lt.; taip kad Siame sezone 
teatras duos Chicagos lietuvių 
publikai visai stilingų pastaty
mų.

Rugsėjo mėn. 27 d^ eina pir
mu kartu lietuvių scenoje Di- 
kinso ‘^Svirplys užkrosny”. Per
traukų laike, kaip ir visados, 
vargonais grieš gerb. Pocius 
ir dainuos p-le M. Jakavičaitė, 
buvusi Lietuvos valstybinės 
operos artistė. Malonu bus ją 
išgirsti, nes ji jau senai nebe- 
dalyvauja lietuviškuose paren
gimuose, dalyvaudama vien 
amerikonų teatruose.

Tikietus išanksto galima gau
ti'“Aušros“ knygyne. —y.

Birutėje
Pagerbdama kompozitorių A. 

Vanagaitį, Birutė rengia drau
gišką vakarienę. Kurie jį ger
biat, pažystai ir nepažystat, 
malonėkit atsilankyti subatoj, 
rugsėjo 26 d., 8 vai. vakare į 
Lietuvių Auditoriją. Ten turė
site progos pasfmatyti vienas 
su kitu. —Birutė.

Pradės painokas
____ ___ _____ • * *

Aušros žvaigždės choras, pil
tis yra susitveręs prie Tautiš
kos bažnyčios, 35 ir Union Avė., 
praneša, kad jo vakacijos pa
sibaigė ir kad visi dainininkai 
ir dainininkės renkasi pirmoms 
pamokoms ir svarbiam susirin
kimui penktadieny, spalio 2 d.. 
8 v. v. Bus priimami ir nauji 
nariai.

Dzimdzi Drimdzi
Iš tikrų šaltinių sužinota, kad 

spalių mėn. 7 d. Lietuvių Au
ditorijoje įvyks prisikėlimas iš 
numirusiųjų Dzimdzi Drimdzi. 
Prisikėlimas bus minimas su 
šokiais.

Angly teatruose
Dabar anglų teatruose eina:
Princess teatre — Candida, 

garsaus anglų dramaturgo Ber- 
nard Show pjesa.

Apollo — Naughty Riquette, 
muz. komedija.

Adelphi — The Fall Guy, 
komedija.

Harris — Puzzles of 1925, 
muz. kom.

Blaokstone — leidies* of the 
Evening.

Olympic — Sky Iligh, muz. 
kom.

Selwyn — Tell m e more, 
muz. kom.

Cort — Kosher Kilty Keely.
Garrick • Mercenary Mary.
Woods — Rase Maria, nuo 

pirmadienio — Kid Boots.
Great Northern - - The Stu

dentą Prince, graži muz. kom. 
su 60 vyrų balsų choru.

Illinois — The Grab Bag.
ILa Salio — The Patsy.
Plavhouse — M v Son.
Central -- The Old Soak.

Atvažiuoja iš Lietuvos
Naujienų Laivakorčių Sky 

riaus pastangomis ir patamafi 
mu, laivu George Washington, 
atvažiuoja iš Lietuvos į Chica- 
go Marijona Marcing. Važiuo
ja ji pas savo vyrą Andrių, ku
ris gyvena Cicero. Į New Yor- 
ką ji pribus apie spalio 2 dieną.

S. M. SKUDAS t 
GRABOR1U8

Te L Rooscvelt 7532
1911 Canalport Avenue

Palaidojimus aprūpina gerai 
ir dailiai; busite patenkinti. 
Automobiliai” vestuvėms, krikš
tynoms ir 11.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KIEK KAINUOJA ‘ŽMOGUI PRA
LEISTI $100.00?

Atsakymas: $100.00 ant syk jr 
$6.00 j metus per visų 

likusi gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas dole

ris sudaro {tematomą juostą cen
tų ir kiekvienas centas atlieka 
tam tikrų darbą. Praleisdami cen
tų paskui centų, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šimtą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kilų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė
tu mėt iuos j banką ar spulką ?

Naujienų. Spulka. uždirba po 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno 
$100.00 — pamislyk kiek jūsų 
šimtas uždirbtų jei laikytumėt ji 
čia per 20 metų?

Ateik ir pasitark su sekretorių 
apie taupymo budus, o nuo jo su
žinosi kaip greit dauginsis jūsų 
doleris. v

NAUJIENŲ SMILKĄ, 
1739 So. Halsted St.

Nuo 10 ryto iki 8 vai. vakaro.

LSS. 137 kp. susirinkimas bus 
nedėlioj, rugsėjo 27 d. 8:30 vai. ry
to, .1. šmotelio name, 10601 Edge- 
brooke, Avė. Yra svarbus reikalas, 
visi nariai būtinai susirinkite.

—Organizatorius.

Lietuvių Tautiškas Choras turi 
savo repeticijas kožną pėtnyčią, 
8 vai. vakaro vietinėj svet., po 
bažnyčia, ant kampo 35 gat. ir So. 
Union Avė. Visi vaikinai ir mer
ginos yra kviečiami atsilankyti ir 
dalyvauti iš vien, lietuviškai, links
mai, ramiai ir drąsiai, susipraskim, 
susiruoškiin ir žengkjn pirmyn. 
Valio, Valio, Lietuva musų kila 
augštyn. Su pagarba, kviečia 

—Komitetas.

Liet. Laisvės Pas. Kl. laikys su
sirinkimų. nedėlioj, rūgs. 27, 2 
vai. po pietų, MeKinley Park svel. 
39 St. ir VVestern Avė. Malonėkite 
dalyvauti susirinkime. —Valdyba.

Brighton Park Lietuvių Keistu
čio Pašelpinio Kliubo/ Rengimo 14 
metų paminėjimo koncerto • komi
sijos susirinkimas atsibus rūgs. 26 
I., John Aleksendravičiaus name, 

3653 So. Ilamilton Avė. Chicago, 
III. Malonėkite susirinkti kaip 4:30 
vai. po pietų, nes turim daug svar
bių reikalų aptarti.

Komisijos narys K. Yurgon

GRAŽUS ŠOKIAI
Naudai našlaitės mergaitės ONOS 

KOVERAITfiS, įvyks rugsėjo 26, 
1925 N. Vaičiulio svetainėj, 23 Av., 
ir Lake St., Melrose Park, III. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Prašome ti
sų atsilankyti.

Birutė rengia draugiškų vakarie
nę pagerbimui komp. Vanagaičio, 
subatoj, rugsėjo 26, 8 vai. vak. 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Hals
ted St. Malonėkite visi atsilankyti, 
linksmai praleisti laikų. —Birutė.

Detroit, Mich. L. S. S. 116 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks rugsėjo 
27 d., 2 vgl. po pietų . Susirinkimas 
bus laikomas Lietuvių svet., po num. 
1920 — 25th St. Todelgi visi nariai 
atvykit ir atsiveskit naujų narių.

Org. P. J. Milton.

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliu
bo Amerikoj susirinkimas įvyks 
rūgs. 27 dienų, Sekmadieny, Mildos 
ivetainėj, 1 ;30 vai. po pietų. Visi 
nariai kviečiami skaitlingai atsi
lankyti, įves yra daug svarbių nu
tarimų. —A. Rekštys, Rašt.

ASMENŲ JiESKOJIMA!
PAJIEŠKAU Antano Rusecko. Gir

dėjau gyvena Cicero ar Chicago, III. 
laibai malonėčiau susižinoti, nes tu
riu svarbų reikalą. Malonėkite atsi
šaukti, ar kas ji žinote, meldžiu pra
nešti už ką busiu labai dėkingas.

ANTANAS GATAVECKAS 
2118% Carey Alley 

Pittsburgh, Pa.

PAJIEŠKAU savo brolio Franciš- 
kaus Indrašiuno, kuris pirma gyveno 
Roseland, III. Jis yra Antano Indra, 
šiuno sūnūs, paeinantis iš Vorainių 
kaimo. Kas apie jį žinote, pranešk it 

ANT. INDRAšIUNAS 
9824 Avė. L, So. Chicago, III.

APSIVEDIMAI
P^JCŠKAU jauno pamokyto inte

ligentiško vaikino, dailaus, gero bu
to, turintis pelningą užsiėmimą, tik 

kataliko. Mergina jauna, dora ir 
malonaus budo. Kuris esat vertas 
geros merginos prisiųskit savo pa
veikslų. A. B., Box 243, Naujienų 
Skyrius, 3210 So. Halsted Ct., Chi
cago, 111.

PAJIEŠKAU apsivedimui mergi
nos arba našlės nuo 25 metų iki 39 
metų amžiaus. Aš esu 37 metų, lais
vų pažiūrų, amatninkas, turiu gerų 
darbą ir gerai uždirbu. Merginos my
linčios apsivedimui įsigyti meilų ir 
gerą draugi), ir turėti laimingą šei- 
myi'iinj gyvenimą, meldžiu atsišaukti 
per laišką, su pirmu laišku malonė
kite ir paveikslėlį atsiųsti. Plates
nes žinias suteiksiu per laišką.

PETRAS REMIS
71 E. 102nd St. 

Chicago, III.

JIESKO PARTNERIŲ
PAIEŠKAI! pusininko ar pir

kėjo bučernės ir groaęrnės. Vie
ta gera, apgyventa maišytų 
tautų. Atsišaukite \

11356 Went\vorth Aye.
Tel. Pullman 2270

ĮVAIRUS SKELBIMAI 
BAGDONAS BBOS.

MOVING, ENPRESSING & COAL 
PIANO MOVING EXPERTS 

Long distanoe handling. 
Turime daug metų patyrimą.

3406 So. Halsted St.
Phones: Yds 3408 — Blvd. 1969 res.

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDVV. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už

laikėm inalevą, popierą, 
• stikhis ir t. t.

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

Tel. Lafayette 5153-6438

ROBIN BROS.
NAMU STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

Mes parduodame olselio kainomis 
visiems. Pasižinokite pas mus 
apie jūsų plumbingą ir namų ap
šildymo reikmesis.

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CO.

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

Tel. Yards 6728
Ar žadi Muvinties —
— Gal Reikia Anglių?

Muvinam * visokius furnišius ir 
pianus. Patyrimas tame darbe 12 
metų. Aprupinam anglimis ir mal
komis. Pristatome malkas dėl be- 
karnių. Darbą atliekam saugiai, 
— teisingai ir nebrangiai. Reika
le kreipkitės:

ROKAS STEPONAS 
3210 So. Emerald Avenue

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Leviuthal Plumbing Supply Co., 
1637 VVest Di vision St., 

netoli Matshfleld
1 .1

Krautuvių įrengimai Nauji ir Seni 
Del visokių biznių visuomet stake. 
Musų kainas ir patarnavimą nega
lima sukonkuruoti. Ateikite ir 
persitikrinkite. Specialiai įrengi
mai daromi ant orderio. Išmokė
jimais arba cash.

JULIUS BENDER, Ine. .
901-915 W. Madison St., Chicago

įGRENDAVOJIMUr
PARENDAVOJIMUI ofisas 

tinkamas Dentistui ir kitiems.
2448 W. 47th St.

Tel. Lafayette’ 6087

RENDON flatas 8 kambarių, 
yra elektra, vana. Parankus 
kambariai, dėl lietuvių dirban
čių prie Fordo. Savininką ga
lima maMi pp 6 vakare.

1/E. 92 Place

PARENDAV,OJINfUI 6 kambariai, 
pečium apšildoma, tinkamas įrengi
mas Daktarui, Dentistui arba Advo
katui ofisas, kampas 35tos ir Eme
rald Avė. Renda tiktai $45.00.

CHAS. J. BAGDZ1UNAS & CO. 
736 VVest 35th Street ‘ 

Boulevard 0012

RENDAI šviesus flatas iš 
4 kambarių ant 2 lubų, gazas, 
elektra. Renda pigi, vieta gera.

Kreipkitės:
2080 Canalport Avė.

RENDAI 4 kamb. 'flatas ant 
2 lubų iš priekio. Elektra, ga
zas, toiletas, viskas gerame 
stovyje. Taipgi parduodu kietų
jų anglių pečių. Mažai vartota 

1823 Canalport Avė.

PAS1RENDAVOJA 6' kamba
rių flatas, garu šildomas, $65. 
į menesį. Flatas randais:

3217 So. Auburn Avė.

+—
PARENDAVOJIMUI 2 fialai 5 

ir 6 kambariai. Kas nori pigios1 
rendos ir didelių kambarių, atsl-l 
šaukite. Taipgi turiu flatus po 3
ir 4 naujus kambarius. Atiduosiu 1739 So. Halteted St. 
pigiai- - ..

4100 So. Mapkvvood Avė. 8 fl.

NAUJIENOS, CKIcSgo, IŪ.
'■■■■lig ■ !■»!!■ UI III. ................

1SRENŪAV0JIMUI I
PAS1RENDAVOJA 5 kamba

rių karštu vandeniu šildoma^ 
flatas. Naujos mados įtaisymai. 
Gazinis pečius, ledaune. Randa
si Brighton Parke.

4447 So. Fairfield Avė.

ANT RENDOS 8 kambariai, ele
ktra, vana, naujai dekoruota anl 
antrų lubų. Visi kambariai šviesus, 
gražioje apielinkėj. Renda pigi. 
Kam reikalingi panašus kambariai, 
meldžiu atsišaukti. . 1

5306 So. Union Avė.
Tel. Yards 1321

■ *į ■ ' L . •*>

pĄŠJRENDAVOJA 6 , arba 
4 kambariai, karštu vandeniu 
apšildomi. ■ ‘

Kreipkitės: • . ,
7034 So. Fairfield Avė.* Į

: JIESKO KAMBARIŲ
JAUNA pora, be vaikų, jieš- 

ko 4 kambarių ant North West 
Sidės. Geistina, kad butų viršu
tinis augšt^s* Kas tokius kamba
rius turite, praneškite. JOE 
DAUG, 1646 N. Lincoln Street. 
II augštas.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RENDAI švarus kambarys 1 

vaikinui.
Kreipkitės:

2918 So. Emerald Avė?
Antros lubos iš priekio

RENDAI kambarys dėl vie
no ar dviejų vyrų arba vedu
sios poips. 2 stuba ant 2 auk
što. .

827 West 38 Place

PABENDAVOJU kambarį ! vy
rams arba vedusiai porai ar dėl 
moters kad ir su,veikti; mes galim 
vaiką padaboti, kada einat į darbą. 
Kambariai pigus ir šildomi pečium

Gyvenam ant antrų lubų iš prie
kio. J.i) K.

703 W. 21 Place, Chicago, Iii.

LIETUVIŠKAS KOTELIS naujai 
įtaisytas, su elektros šviesoms, ge
riausia vieta dei darbininkų apsi
gyventi, vyramš^urba moterims; su 
valgiu arba* valgio, $3 ir $4, 
$8 į savaitę su valgiu.

PETER GADEIKO 
1606 So. Halsted St.> j f "

RENDAI kambarys vaikinui 
vienam ar cįviUm vedusiom, ge>- 
ra vieta gyventi. Visoki paran- 
kumai ant vietos Brighton 
Parke. 4359 S. Rockwell St.

2 lubos

PARENDAVOJIMUI kamba- 
ris, vaikų neturiu. Kas mylite 
tykius namus meldžiu ateiti su- 
baloj ar nedėlioj.

3149 So. Emerald Avė.
Antras augštas fronte

RENDAI kambaris vienam 
vaikinui, maža šeimyna; ir par
siduoda koncertina už pigią kai
ną, 102 raktų.

3353 Union Avenue
2 lubos nuo užpakalio

SVIESUS, garu šildomas kam
barys rendon vienam ar dviem 
vaikinam. Su arba be valgio, vi
si parankumai. Arti karų lini
jos ir eleveiterio. Yra ir garad- 
žius. 1810 So. 49 Ct., Cicero, III.

KAMBARYS ANT RENDOS dėl 
vieno Ar dviejų vaikinų, be valgio. 
Kambarys yra šviesus ir geroj 
vietoj. Reikalaujantis atsišaukite:

1515 So. 49th ’Ct, 
CICERO, ILL.

2 lubos

REN17ON
KAIMBARIAI 
dd nevedusių vyrų. .

Atsišaukite:
.2113 So. .Halsted St.

RENDAI kamšys vienam 
ar dviern jauniems vaikinam 
prie jaunos poros.

2922 Emerald Avė.
1 lubos iš priekio

PATYRUSI lietuvaitė steno- 
grafe ieško darbo į lietuvišką 
ofisą. Kalba visokias kalbas.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALINGA lietuvaitė stenogia- 
fė į Rcal Estate ofisą. Turi mokėti 
lietuviškai ir angliškai kalbėti ir ra
šyti. Pastovus darbas. Atsišaukit 
ketverge ir subatoj nuo 6 iki 9 vai. 
vakare.

2423 W. 63 SU ' 
Phone Prospect 4845 

--------- ------------------------------------
REIKALINGA mergina ar 

moteris patyrusi prie Restaun 
ranto darbo. Trumpos valandos. 
Nedėldieniais nereikia dirbti.

1715 So. Canal St.

REIKALINGA moteris be 
vaikų aV ir su vaiku; kuri sutik
tų apžiūrėti ruimus: už tą pa
tarnavimą duosiu kambarį ir 
šviesą veltui. 2 fl. iš užpakalio. 
Atsišaukit 4 valandą vakare.

3544 So. Lowe Avė.

REIKIA tuoj geros mergų 
nos arba moters prie namų dar 
bo, geros sąlygos, alga dides
nė negu dirbtuvėj. Atsišaukit: 

453 Vermont St.
Blue Island, III.

REIKALINGA patyrusi vei- 
terka į naujai atidaromą Res- 
taurantą. Atsišaukite.

901 W. 33 St.
Real Estate Ofise

REIKIA gaspadinės, prižiū
rėti namus ir 2 mergaites. Su 
alga susitaikysime. Atsišaukite 
subatoj per visą dieną. K. Aim- 
kaitis, 3620 So. Hoyne Avė.

REIKIA DARBININKŲ^
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKALINGAS Patyręs vyras ar 
moteris virėja. Turi MOKĖTI 
gaminti lietuviškus ir amerikoniš
kus valgius. Darbas nuolatinis, 
mokestis gera.

Brighton Park Kąstaurant 
3955 Archer Avė, 

Phone Lafayette 4741

REIKIA DVIEJŲ PARDAVI- 
NfcTOJŲ VYRų ir MOTERŲ 
Su patyrimu arba be patyrimo.' 
Alga ir nuošimčiai. Gali uždir
bti nuo $50 iki $150 j savaitę. 
Atsišaukite.
111 W. Monroe St. Room 1713 

Klauskit Mr. L. Bilanky

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA automobilių parda
vinėtojų, jaunų vyrų, pardavi
nėti 6 cilinderių automobilius, 
Hudson, Es$ex. Gera proga. Pa
tyrimo nereikia. Skubėkit.

Marque>tte Motor Sales, 
6445 So. Western Avė.

..... t 1 1 7 ■ 1 ” .... ..

REIKIA 2 patyrusių teams- 
terių ir 1 patyrusio shearmeno 
į geležies atkarpų yardą.

Cohn Iron and Steel Co.
2034 Šouthport Avė.

PAIEAKAŲ kriaučiaus, kuris 
galėtų dirbti/ kąip prie senų, 
taip iy prie naujų drabužių, o 
taipgi operuoti Hoffmano ma
šiną. Atsišaukite: ' GEORGE 
SKOBY, 2150 S. Hoyne Avė.

Tel. Ganai 7031.

REIKIA patyrusių vyrų dar
bui į geležies atkarpų jardą, 
prie No. 3 žirklių.

FEINBpRG and KAHN 
1465 W. 38 Str, •» ,

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

. MILLER BROS.
11241 S. Michigan AveM

' Roseland
: i, j..1 .. ; Įto-i! ttvui'.. a.>4J <■■<■ ų

AUTOMOBILIAI,,
- „PARSIDUODA 4 pasažierių au- 
mobilius, uždarytas — parduosiu 
už cash arba mainysiu į biznį, lo
ta ar į ką kitų. Automobilius yra 
Wjllie ir yrą gerame stovyje kaip 
naujas. Kreipkitės subajoj visą 
dieną, nedėlioj iki pietų. 1 lubos 
užpakaly. Tel. Yards 3280

1 3353 Sp. Ejuerąld Av«.

_ _ _ RAKANDAI
PARDAVIMUI

RAKANDAI 5 Kambarių, 3 kam
bariai, frontinis setas, karpetas, 
lovos, komoda, 2 siuvamos maši
nos. Singer ir White, davenportas 
ir kiti visi reikalingi daiktai. Pi
giai.

822 W. 37 Place
2 lubos

PARDAVIMUI 5 kambarių ra
kandai; 2 miegaimr^kambario se
tai po 4 šmotus; pitrloro setas, vai 
gomo kambario setas, viktrola, Ma
sinis pečius dar nevartotas ir tt. 
Gali renduoti ir Kambarius.

Kreipkitės:
732 W. 22 St.

Tel. Roosevelt 7508
PARDAVIMUI kambarių rakan

dai: virtuvės angliniu pečius, di
delis stalas, 5 krėslai, 2 lovos, ka
lu odė, 2 gesiniai mažiukai pečiai.

Kreipkitės: •
|643 N. Lincoln St.

Antros lubos iŠ užpakalio

PARSIDUODA rakandai, paran
kus dei mažos šeimynos arba dėl 
pavienių, taipgi galima ir kamba
rius rendavoti, kambariai šviesus, 
randa pigi. Kreipkitės subatoj per 
visą diena, o nedėlioj ligi pietų 

1710 W«bansia Avė. 
1 lubos iš priekio.

PARSIDUODA 4 KAMBARIŲ 
RAKANDAI;

gerame stovyje. Galima pirkti 
atskirais šmotais, ar visus krūvoj.

Parduosiu pigiai.
Kreipkitės:

2130 W. 23rd St.
2 lubos

PARDAVIMUI
PARSIDUODA krautuvė saldai- 

nių-delikatesen už gana prieinamą 
kainą. Biznis geras — nešąs pel
ną. Priežastis pardavimo — turiu 
apleisti miestą. Taipgi randasi ge
ri ruimai gyvenimui. z

4609 So. Wentworth Avė.

PARSIDUODA KENDŽIŲ krau
tuvė. Parduo du dėl šeimyniškų 
nesivdpratimų. Krautuvė arti 
mokyklos ir lietuviškos bažnyčios.

Atsišaukite:
4601 So. Hėrmitage Avė.

PARDAVIMUI kriaučiška dirbtu
vė siuvimo, taUynio, čystymo, 
Srosinimo ir abelno kriauįystės 

arbo. Biznis išdirbtas per 6 me
tus ir yra nešas gerą pelną. Įvykiu 
parsiduoda 4r Hoffman prosinimo mašina. Priežastis pardavimo —tu
riu du panašiu bizniu vieną bile 
kurį galėsite pirkti.

226 W. 47 St.
»»■■■■ m ■ ■ .1 I ■ J, II——.

PARDUOSIU, už teisingą pasiū
lymą bučernę ir grosernę. Senas 
ir pelningas biznis. Viąkąs cash, 
nėra knygučių,' renda nebrangi, ‘ 
metų lisas, 4 kambariai gyveni
mui ir garadžius. Pardavjmb prie
žastis — liga šeimynoj.

3551 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 3856

PARSIDUODA Restaurantas, 
ant geros bizniavo* gatvės, lie
tuvių apgyventa vieta, išdirb
tas biznis ir geri nauji įrengi
mai. Priimsiu namą mainoms.

Chas J. Bagdziunas, 
z 736 West 35-th Street

PARSIDUODA elektros 
Blackstone skalbimui mašina ir 
kukninis anglinis pečius su ga- 
zu.

, 2010 Wl '51 Str.

PARSIDUODA šiaučiaus ša
pą, gerai įtaisyta. Biznis gerai 
eina. Išdirbta vieta per 7 me
tus.

564 W. 18 Str.

PARSIDUODA grosernė, lie
tuvių apgyventa] apielinkėj. Bi
znis senai išdirbtas ir eina ge
rai. *

Archer Grosery 
3410 Archer Avė, 

----- - ------------------- ....... ........
PARDAVIMUI saldainių, ci

garų ir groserio krautuve, ren
dos $35 į mėnesį, geras lysas, 
patyrimo nereikia prie to biz
nio, kaina, $750.

2741 Princeton Avė.

PARDAVIMUI delikatesen ir 
grosernė, netoli mokyklos,' ge
ras biznis ir gyvenimui kamb, 
Pigiai. (Perkupčiai neatsišaukit. 
Kreipkitės po pietų.

' 153 W. 75 Str.

PARDAVIMUI maža groser
nė. biznis gęras; . priežastį par
davimo patirsite ant vietos.

2534 W. 45 Place
; Tel. LįalaK'tle: 1540

PARDAVIMUI grogernė, bu- 
černė ir vaisių krautuvė.

Šaukite telefonu: /
Wentworth 5470

arba Englevvood 2259

PARDAVIMUI
DIDELIS IŠPARDAVIMAS.
Einu laukan iš biznio: čeve. 

rykų, marškinių, apatinių ir 
taip visokių smulkmenų už tū
kstančius dolerių. Parduosiu 
žemiausia kaina. Išpardavimas 
prasidės penktadieny, Sept. 25.

Atdara nedėlioij iki pietų.
F. URBELIS,
1800 W. 46 St.'

Tel. Lafayette 2831

Už teisingą pasiūlymą bus 
parduota grosernė ir bučrenė, 
maišytų tautų apgyventoj apie 
linkėj. Biznis išdirbtas senai ir 
eina gerai. Parduodu, nes vie
nas 'negaliu apsidirbti.

3257 Archer Avė.

PARDAVIMUI^ grojiklis pia
nas, labai pigiai. Mokėjau $800 
parduosiu už $395/ Priežastis 
pardavimo, važiuoju ant far- 
mų. 723 W. 19 Str.

PARDAVIMUI ice creaminė, 
saldainių, cigarų, tabako ir vi
sokių smulkių daiktų krautuvė, 
nebrangi renda. 4 kamb. gyve
nimui, biznis išdirbtas' per 15 
metų, priežastį patirsit ant vie 
tos. 114 E* 107 St. Pull’n 1030

PARDAVIMUI cigarų krau
tuvės fikčeriai ir rėgisteris. 

/ Kreipkitės: 'L..,
3142 W; 42 Place t-'’ 

1-os lubos '• • » 
. a . ' ■ . — J.L .J ‘1_____

PARDAVIMUI arba r mainy
mui bučernė ir grpternė su na
mu arba be namo, labai gera ir 
išdii^/tH.' yiėla, mūrinis namas 
su visais patogumais.

4624 So. Wood St.

PARSIDUODA grosernė, ken- 
džių storas, tabakas, cigarų. 
Daro gerą biznį. Pardavimo 
priežastis patirsite ant vietos.

733 W. 25th PI.

PARDAVIMUI barbemės fik
čeriai yra pirmos klesos. Prie
žastis pardavimo, turiu kitą biz
nį. Kam reikalingi malonėkite 
atsišaukti Box 621, Naujienos, 
1739 So. Halsted Street.

PARDAVIMUI Beauty Shop. 
Biznis išdirbtas, gera - vieta. 
Renda $35 į mėnesį, garu šildo
ma^ Biznis randasi tarp 2 “kar- 
lainių”. Atsišaukite tąojaus: 
5058 So. Ashland Avė., Tel. 
Prospect 4932. Biznis 2 lubos.

PARSIDUODA —
Hardvvare t krautuvė.

Atsišaukite:
5135 So. Halsted St..

PARDAVIMUI barbernė, 3 krė
slų, visi įrengimai kaip nauji, 
Humprey vandens šildytuvas, 
č?verykų valymui krėslas, ge
roje vietoje. 714 E. 63rd St., 
netoli Cottage (iro ve Avė.

MEDUS
Grynas garantuotas medus tie

siai iš formos, 3 svarai 80 centų, 
5 svarai $1.25. Ateikit vakarais, 
kas nori gauti per paštą pridėkite 
10 ceiihj daugiau prie kiekvieno 
orderio.

A. SHERBY
5612 So. Marshfield Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir gro
sernė maišytų tautų apgyventoj 
apielinkėj, biznis yra easb ir 
gerai išdirbtas per 12 metų. 4 kam
bariai pągyvenijnui. Priežastį pa
tirsite ants vietos.

3001 Wallacc Str.
Phone Michigan 0574

$700 K1MBALL GROJIKUS 
PIANAS ‘

DEL ligos parduosiu savo groji- 
klį su benčiumi ir 72 rolės už 
$125.

Ateikite asmeniškai, klauskit 
” MR. DUBIU)

2332 W. Madison St. 1 fl.

PARSIDUODA KANAS
Valgomojo kambario setas, žie

minis pečius, lovos, kamodės ir tt.
Viskas turi būt parduota iki 

rugsėjo 29 d.
Atsišajukite:

2857 So. Emerald Avė.
3 fl. fronl.l

PARSIDUODA
RESTAURANTAS

—VISAS BIZNIS ARBA PUSK— 
NAUJI FIXTUBES. ir KITI ĮTAI
SYMAI — « NUPIRKS1TE PIGIAI.

Kreipkitės:
2459 Cottage Grove Avė.

Tel, Victory 3488



R

PARDAVIMUI • NAMAI-2EME NAMAI-2EME I
NAUJIENOS, Chicago, UI,
— Į ......................... 'Į ‘

NAMAI-ŽEME NAMAI-2EME NAMAI-2EMĖ
šeštadienis, Rūgs. 27, 1925

NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI BUČERNĖ

Town of Lake prie geros biz
niavo? gatvėr, nebrangi 
cash arba išmokėjimais, 
tai neatsišaukite

TIKRI BARGENAI
kaina, 
Agen-

Kreipkitės:
: įsišaukite.

3932 So. California Avė. 
Brighton Park.

DIDELIS BARGENAS. Parsiduo
da gero pelno nešanti krautuvė, 
cigarų, tabako, ice tream ir sodės 
fonntain. Rendos $35 i mėnesį su 
I kambariais. Taipgi 2 fialų 
nis namas 5—5 kambarių, 
parduosiu.

Atsišaukite:

muri- 
pitfiai

PARSIDUODA bučemČ ir gipsėr- 
nė, visokių tautų apgyventoj vietoj. 
Biznis eina labai gerai. 6 kamba- 
lių fialas dėl gyvenimo. Priežas
tis pardavimo patirsite ant vietos.

Atsišaukite į krautuvę.
' Po No. 1301 So. 501h Ct. * 

CICERO, ILL.

PARSIDUODA grosernė maišy
to tautų apgyventoj a i>ie I ink ėj. 
Biznis yra CASH ir gerai išdirb
tas. Parduosiu pigiai, nęs noriu 
greitai parduoti.

Krcinkitės:,
7008 So. Paulina St.

PARDAVIMUI bučernė, cash 
biznis, nilnai prirengta, nauja 2 
tonu ledo mašina, mėsai rūkykla, 
dešrų dirbimo įrankiui, geroje vie
loje. South Side. nebrangiai, išmo- 
kėjimo’s ptsišjuik’le bile vakarą.

7653 South Halsted St.

PARDAVIMUI pigiai grosernė ir 
bučernė, biznis išdirbtas per 
metų ir eina gerai. Randasi 
bizniavus gatvės. Priežastis — 
žiuoju i Lietuvi). Yra aukso proga 
padaryti pinigu.

10715 So. Michigan Avė.

15 
ant 
va-

PARDAVIMUI saldainių krautu
vė. arti didelių dirbtuvių. Proga su 
mažu kapitalu padaryti pinigų. Ge
ra vieta moteriai. merginai arba 
našlei. Atvažiuokite pažiūrėti bi
znio, patiks!

120 St.

PARSIDUODA 2 Pool tables 
šešios kėdės ir cigarų keisas, 
tiktai už $110.
Atsišaukite:

1X22 Canalport Avė.

HAMAI-2EME
S1C06 CASH '

1029 W. 103rd PI.
5-6-7 kambarių mūrinis bungalovv, 
furnas šildomi, tile vanos, įmūrytos, 
ugnavietės, bufetai, tuoj gyvenkit.

Savininkas.M K. PADDOCK
39 N. Dearborn St.

Randolph 0650

PARSIDUODA medinis namas su 
storu keturiais kabniarįais ir 2 
mašinų garadžius. Gera vieta dėl 
biznio, arti naujos geležies dirb
tuvės. Noriu parduoti greit, nes 
apleidžiu Chicagą.

7320 So. Robey Str.
Tel, Prospect 0321

PARSIDUODA namas ir bučer- 
nč lietuvių apgyventoj vietoj. Biz
nis gerai išdirbtas ir tam galiu 
duot prirodymus.

Gera oroga lietuviui. įnešti rei
kia $10,006.

Atsišaukite:
4250 Archer Avė.

PARSIDUODA 1 augšto mū
rinis namas su bizniu, — gro
sernė ir delikatesen, ice crfeam 
ir kendžių. Biznis 
Viskas geriausiame stovyje.

.2640 W. 47 Str.

Nepraleiskit Sies Progos
Tik $3,500 įmokėti

1— nupilus mūrinį natriu, 3 
na tik ........i........ $8,000

Randasi ant Bridgeporto.
Tik $3,000 įmokėti

3— nupirks mūrinį namą, • 4 
Giltai po 4 kamb., elektra, etc. 
1-mas morgičius $6,000. Kaina 
tik •................................ $9,000
Randari arti 33-ios ir Halsted.

Tik $3.000 įmokėti
4— nupirks medinį namą ant 
mūrinio fundamento, 1-5, 1-6 ir 
1-7 kamb. flatai. 'Rendos $85. 
į mėnesį, visi parankumai, kai
na tik .............   .
Randasi gražioj 
Sidėj, apielinkėj 
ro.

... $7,000 
vietoj, South 
Uapitol Teat-

įmokėti
5— nupirks medinį namą ant
mūrinio fundamento, 2 lotai, 
kampa?, 3 flatai, 1-5 ir 2 po 4 
kamb. ir 2-jų karų garažas. 
Kaina tik ..................... $8,'500
Randasi ant Brighton Parko

Tik $8,000 įmokėti
6— gražų mūrinį namą 2x5 ir
4x6 ant 2-jų lotų. Rendos apie 
$6,000 į metusr Mortgage yra 
$23,000. Kaina tik ......  $35,000
Geras investmentas.

Tik $3,000

Tik $10,000 įmokėti
- * , I

7—, nupirkę gražų kampinį mu
ro namą, 2 štorai ir 4 flatai 
po 6 kamb., ant 2-jų lotų ir 2 
karų garažas iš atryto įvažiuo
jama. Rendos
mėnesį. Nartias pečiais apšil
domas, jokių
apart taksų. Randasi prie Gar- 
field Blvd. ir Halsted St. Kai
na tik ......................... $29,500.

Pirk Namą .
Už $750 c”sh — likusius ant 
lengvų išmokėjimų — nupirksi 
5 kambarių medinį Bu n galo vv, 
fu mace apšildoma, nauja, 37*4 
pėdų lotas. Arti Lietuviškos 
hn’žnvčiny mnk«lninpsi . ir karu 

Jeigu turi lotą, tai priimsime 
kaipo dalį pirmo {mokėjimo ant 
2 aukščių medinio namo, nau
jas po •>-•) kambarius, sleep-1 (|ej g kambarių; 30 pėdų lotas. At- 
ing porch, ice box ir t. t. Lotas važiuokit ir pasižiūrėkit tos vietos ir 
33 nėdn nlatumo . Randasi no darykit biznį tiesiai su savininku ku- 4.5 peaų platumo.^nanuasi po, ds bus ant pareikaJavimo dieną ir 

22 "2. 222 2 "" > | vakare. '
tę. r ‘ 
mą. Veikit greit.

1

No. 23 W. 103rd Place. Į 
Turime daugybę kitų praper- 

čių ant pardavimo, arba maino. 
Skolinant pinigų ant 1-mų ir 
2-rų morgičių už prieinamą 
kainą. Su visokiais reikalais 
kreipkitės pas

WILLIAM C. WOOD 
ir

? JONAS RUIKO
Savininkai ir Statytojai Namų 

11055 Michigan Avenue
1 Parkway Bldg. 

2-ros lubos. Kam baris No.
• Phone Pullman 7468

202

NAUJŲ BUNGALOW 
BARGENAS

$1500 įmokėti, $50 į mėnesį 
Murinės, 6 kamb. octagon sun 

It parloras, aržuolo trimingai ir 
įe • grindys, lietaus lašų vana, pro- 

sinimui lenta, viskas vėliausios 
mados, Marųuette Manor.
6228 Fairfield Avė. arba phor.e 

Prospect 0604

virš $300.00 i

iškaščių nėra

Tik $10,000 įmokėti
8—nupirks kampinį muro na
mą, 3 Storai, —- 10 flatų ir ga
ru žiu.s. Rendos apie $5,000 į 
metus; pečiais apšildomas, o 
\aina tik $30,000. Randasi prie 
biznio streeto, ant Bridgporto.

Tik $4,000 įmokėti 

9^—nupirks medinį namą 'ant 
mūrinio fundamento, štoras, 3 
kamb. užpakaly, 1-4 ir 2-4 kam 
barių fintai. Rendos $102.00 į 
mėnesį. Kaina tik...........$8,500.

Tik 3,000 įmokėti

Ypatingas Bargenas!

10—Kampinis muro namas, 
3 storai ir flatas ant 2 lotų. 
Imas morgičius $10,000 iš 
Bankos, 2ras morgičius 
$3,000/$50.00 į mėnesį. Kai
na tik $16,000. Lotai vieni 
verti $10,000. Randasi prie 
Archer ir Kedzie, kur da
bar eina didžiausias buda- 

eina gerai, vojimas namų, apie Crane
Co

Del patarnavimo ir platesnių
PARSIDUODA .3 augštų mu- žinių, meldžiu Jūsų kreipties 

i-iniH namjus po (> kambarius. PaM 
Neša $90 rendos į mėnesį. Kai-1 
na $6800. Paklausk Tin Shop 

1625 So. Jefferson St.

PARDAVIMUI puikus naujas dide
lis 6 ruimų bun£alo\v, .visas kieto 
medžio išbaigtas, garo šilima, arti 
mokyklos ir bažnyčios. Kaina $8750. 
įmokėti $2,000, Litus kaip rendą. Ma
lonėkite pamatyti. Savininkas 

5221 So. Sawyer Avė.

L FABIONAS 00.

809 W. 35th Street
Blvd. 0661—0774.

ŪMAI parsiduoda medine 
5 kamb. vandenių apšildoma ' 
cottage. Kaina $(>000, cash tik | 
$2(XX). Kiti ant išmokėjimo.

6835 So. Roekwell St.

Halated-Baltanas namas)
Ofisas atdaras:

Su bato ms iki 9 v. v. Nedėlionvs 
pagal susitarimo.

Ir vėl kitas bargenas, 
tėmykit visi ieškotojai

PARSIDUODA arba išsimaino 
naujas mūrinis namas <H1 flatai po 
6 ir (> kambarius, šiltu vandeniu 
šildomas, didelis beismentas, visi 
įtaisymai po šios gadynės, geroj 

as lli'iuhtnn Piirke. . *. gerai pastatytų 5 kambarių mūrinių q Mt ....
* * * • , * * ir vėliausiais I 2-ros lubos, Boulevard' 1940.

modeminiai, įrengimai, kiekvienas <.|lbl,lo) (| rv,0 jkj 9 v
kambarys, Šviesus ir tun daug oro, Nf(|M1(>j: nu0 9 iki 3 ,, pietų 
su dideliu skiepu ir viškais, vietos
‘ ‘ ‘ . At- . -

TEISINGI BARGENAI 
PAS MUS

2 L'l. naujas muro namas, 
kambariai, ąžuolo trimingai, 
tukių grindys, maudynės, su n 
loriv^ ir kiti moderniniai 
mai. Greitam pardavimui, kaina 
$1(1,700, įmokėti $3,569.

K I T A ' 
4—FI. naujas mliro

5—5

par- 
įrengi-

2 augštų mu- 
kambarių, 
vandeniu 
stogas. 42

pe- 
šil- 
St.

6

PARDAVIMUI 
rinis namas. 4-5 
čiumi ir karštų 
donias, bungalow 
ir Talman Avė.

| 2 augštų mūriniu namas,
namas, 4-5 kambarių, Yniegojimui porčiai, 

kamb. pabudavolas ant 2 lotų ą- sun parlOras, aržuolo , leli.iinimt.ii; k«>\X’nni‘f' hoi-

„ . 4 , ‘ ' BRIGHTON PARKint pareikalavimo dienų ir __ , ,, . . . ~
Turi būt parduota šių savai- Netoli nuo Archer ir Crane 

geriaus’ pasiuly-1 Ųo. dirbtuvių, namai: 6-6 kam
barių. bungalow stogu, karštu 
vandeniu šildomas, augštas 
rklepas. 4-4 kambarių, Gable 
stogu, pečiumi šildomas, aug
štas skiepas, uždaromi užpa
kaliniai porčiai. 2 flati^, muri
ni c, 6-6 kambarių, pečiumi šil
domas, $9000. 2 flatų, mūrinis, 
5-5 kambarių, $12000. 3 flatų, 
medinis, 5-5 kambarių, $90.00. 
Taipgi parduosiu medinę cot
tage Bridgeporte, lengvais iš
mokėjimais. Taipgi statome 
namus pagal jūsų planą.

H. KOPLEWSKI, 
3992 Archer Avenue

Tel. Lafayette 9305 arba 
Republic 8915

PARDAVIMUI 2 augštų medinis 
namas, 5-5 kamb., 0905 Stevvart Avė., 
Chicago.

I Parduosime ant išmokėjimo, arba 
mainysime ant biznio arba formos. 

! Atsišaukite: 1911 W. Lake Street, 
, Melrose Park, III.

Pardavimui bučernė ir grosernė 
lietuvių ir rusų apgyventoj kolioni- 
joj. Biznis gerai išdirbtas.

Parduosiu arba mainysiu ant na
mo arba farmos.

Atsišaukite: NAUJIENOS, 1739 
So. Halsted St., Box 615 arba 
Phone 1740, Melrose Paijc, III.

BRIGHTON PARK
2 augštų naujas medinis namas, 

2-5 , kambarių, platus lotas, vistas 
mederniška, caąh $3500. 
Didelis bargenas

2 augštų medinis namas, 2-2 kam
barių flaki, 1 karo garažas, gražio
je vietoje, didelis o , 
bargenas »

2 augštų mūrinis namas, 2-4 kam- 
baiių flatai, platus lotas, viskas mo
derniška, labai gražioje vietoje. Spe- 
cialin bar- • .ta, $8100 
genas ■ w

2 augštų, naujas mūrinis namas, 
su skiepu, 2-4 kambarių flatai, vis
kas moderniška, cash, $2500. Ek
stra bargenas .r-. S9850 I 2 PLATAI MURO namas 5—6
tiktai / kambarių, štoras ir beismentas, 2

„ . n i I karų garažas, furnace Šildomas,2 augštų medinis namas, 2-4 kam-t ąžuolo medžio trimingai ir padla- 
____________________  barių flatai, cementiniu Pamatu, gos. Namas randasi prie 69 gat4 į 

w .a ' pfdų lotas, grauoje $6500 rytus. Parduosiu iš prięžasties 
BARGENAb Marųuette vietoje. Bargenas reikia apleisti. Kaina $9,500. Cach

Pardavimui grosernė, prie biznio |2 000.
gatvės, labai geras biznis, Į savaitę ’ ‘ yy 47tli St.
Įplaukų, $300. Turi būt parduota Bą.jlcvar(| 9342’ arba Prospect 5173 
tuojau, labai pigiai. _________________________

Mes mainome naujus namus i se- ~
nūs. Ąteikite ir pasimatykit su mu- BRIGHTON PARKE Parsi- 
mis. Mes turime visokių biznių dėl jU0(ja 9 pagyvenimų po 6 'kam- 
fi n mrTlf ir 11 JI n*7 o nn *jarius muro namas, elektra, □i Ri I IETKIlWIGZ & uU ^asas’ van(>s» cementuotas bei-

W 47 smentas ir skalbykla įtaisyta.
iRenda $85 į mėnesį. Cash
kia $-4400. Kaina $10,800.

Savininkas.
Kreipkitės:

1221 So. 51 st Avė.
’ CICERO, ILL.

GASOLINO Stotis ir kendžių 
standų prie Dixie gardens, ge
ra vieta dėl luriėh rOom. Par
duosiu arba mainysiu ant na
mo, loto arba automobiliaus.

Red Crown Station, 
139th ir Western Avė.

Blue Island, III.

PARSIDUODA 2 flatų kampinis 
muro namas po 4 ir 5 kambarius, 
parduosiu už $12,500 arba mainy
siu ant bungaloAV, loto, tčlčernės, 

. drv goods Storo ar ant kitokio $3600 biznio. Namas randasi South Si- Į jgj allt didžiausių bulvarų, kas 
nori įsigyti tų namų, tai pasisku
binkite:

F. G. Lucas Co.
4108 Attthfeh AVFj.
Tel/ Lafayette 5107

EXTRA
Manor. Naujas mūrinis namas 2 pa
gyvenimą po 5 kambarius, karštu 
vandeniu apšildomas, vėliausios ma
dos įrengimai ir dėl 2 automobilių 
garadžius. Savininkas nuleidžia $1000

Atsišaukite pas savininkų .
6515 So. Maplevvood Avė.

PARSIDUODA 5 kambarių 
mūrinė bungalow. Karštu van
deniu šildomas. Garadžius dėl 2 
karų, arba mainysiu ant loto.

5305 So. Fairfield Avė. j 
Tel. Republic 4461

rei-

PARDAVIMUI naujas 2 augštų 
no 6-6 kambarius muro namas, 
bungalow stogas, ąžuoliniai trimin- 
gai, karštu vandeniu šildomas, plei- 
steriuotns beismentas, lotas 30 pė
dų. Reikalų verčiamas parduosiu 
labai piffiai. Kreipkitės pas savi
ninką. 6816 So. Rock^vell Str.

Phone Prospect 10139

EXTRA BARGENAS
LABAI PIGIAI Parsiduoda. Jei

gu manai pirkti namą, tai pirk 
šituos 2 namus abu ant vieno lo
to, po du flatu. Maudynės, elek
tra, gasas, boileriai, vandeniu šil
domi, cimenlo skiepas. Namai 6 
metų seni'. Parduosiu visai pigiai; 
dėlto noriu parduoti esu sergantis. I PARDUODU muro namus, 6-6 
Malonėkite nepraleisti šitos pro- ir 5-5 kambarių. Taipgi turiu 
goš ateiti ir persitikrinti šitais na- bttngalovv 5 ir 6 kambarių. Karš
inius. Savininkas namie šių savai- h u vandeniu apšildoma, kieto me

ilę, parvažiavo namus parduoti sa- džio trimingai, viskas naujausios 
' Vois..n« i ligoni. I Namai randasi Brighton

Parke, Marųuette Manor, N. Dado, 
savininkas. v

5305 So. Tųrner Avė. 
» Phone Republic 2319

dėlto noriu parduoti esu sergantis. PARDUODU muro 
Malonėkite nepraleisti šitos pro- Ir 5-5 kambarių.

mais. Savininkas namie šią savai- tu vandeniu apšildoma, kieto me- 
r_11. 7" viskas

vo ranka ir atgal keliaus į ligoni- Į mados. Namai randasi 
nę.

Edward Druktenis
PARSIDUODA namas 8 kamba-' ' 4344 Sd. Wood St.

riu: vana. elektra ir garažas.
Kreipkitės į. savininką vakarais

arba nedėlioj iki 11 valandos.
548 W. 32 St. arti Wallace St.

BARGENAS
PARSIDUODA NAMAS MŪRI

NIS GERAME STOVYJE. PAR
DUOSIU SU GROSERNfiS BIZNIU 
APBA BE BIZNIO.

Kreipkitės pas,
• Savininkų:

3321 So. MORGAN STR.

‘ MAINYK!!!
MAINYK SAVO NAMĄ ANT PARDAVIMUI didelis pikni- 

160 akerių. 80 akerių dirbamos, daržas, 11 akrų žemės ir 
Nauja 41 viešbutis, jei reikia, 10 mylių 

nuo Chicagos. Yra visi moder- 
: ' iš 

Naujienos, 1739 So.

PARDAVIMUJ arba mainymui 2 
pagyvenimų muro namas, gražioj 
"J,i<'8nnntvMen'^i" ^“"±7, PARSIDUODA 2 PLATU 
maiJvdu o™3 ’ NAMAS PO 4 KAMBA

Pašaukite ant telefono iš ryto «... . ------7.. ,

80 akerių gero miško. , .
kambarių stuba, maža barnė, šuli-1 
nys, sodnas, gera žemė; 75 mylios huu 
nuo Chicagos. Geri keliai. Kaina niški įrengimai. Emu lauk 
—$2,000; skolos imsiu nedidelę biznio
Chicagos praperte. M8

Klausk ar rašyk tuoj. 
B. R. YASULIS, 

3708 Deodor Street 
Indiana Harbor, Ind.

iki 9 vai.: vakare nuo 5. 
Lafayette 5688

PARDAVIMUI medinis namas, 2 
gyvenimų, po 5 kambarius, cimen- 
tlniu nnmatu, 
Hs sklenąs. 
Parduosiu arba malnvsiu ’ kit-i na
rna Savininkas. Kaina $6,000.

Kreipkitės:
691'4 So. Robey Str. 

Tel. Hemlock 0515 
------------- <________________________

3 etatų medinis namas. 2443 
W. 39*h St.. 5-5 kambariu, yra ple^ 
ktra, 2 kn»’u garažas, kaina $4000, 
dėl ' “ ‘

didejis cimentuo- 
yra vanos, elektra.

I MURO 
RHJS.

šiltu vandeniu apšildomas, ųžuo- 
lo ištaisymai Ir visokį paskutinės 
mados pagerinimai. 6 lotai kampi
niai. Vanduo, suros ir elektra ap
mokėti. Didelis ghražas 2 karvės, 
virš 100 vištų, pats namas kaštavo 
$9.900. Duosiu karves ir vištas til
dyta. Greityn pirkėjui viskas pa- 
rehdavotik Mažas įmokėPmas, dau
giau mėnesiniais mokesčiais. Arti 
mokyklos, bažnyčios ir gatVekarių

3610 W. 54th St.

PARDAVIMUI mūrinė cptta- 
', karštu vandeniu 

Kaina nebrangi.
tos pas savininką:

3733 So. ParnelI

ma.
apšildo 

Kreipki-

Avė.

PARSIDUODA 2 lotai, Bri
ghton Parke, gražioj viietoj, ar- 
įį gatve'karių Tr mokyklų. Gat
vės ištaisytos ir viskas išmokė
ta. Atsišaukite, 3312 So. Eme- 
rald Avė. !

užbaigimo reikalų.
A. N. MAStJLIS and CQ.

6641 So. Western Avė.
Republic 5550

REIKALINGA ĮLOTŲ. Kas 
turit gerus lotus, Brighton 
Pank apielin>kėj, nupirksim už 
4ash. Navininkai aįtsišiaukite.

j. Vilimas;
4405 S. Fairfield Avė.

...... . ........ -........... ■ " — —-
PARDAVIMUI 2 lotai, 30x- 

125 kiekvienas, 1 blokas nuo 
Marquettc Paj-ko ir naujos ka
ru 
tik 
siu

linijos. Yra visi įrengimai, 
be cemento gatvės. Parduo- 
už cash. Telcfonuokite:

Tr i angle 5638

trimin-1 
Park prie pat Vienuolyno, 5-5 i 
kambarių. Turi būt parduotas 
į trumpą laiką. Kaina $12,800/ 
$2,000 cash. Likusius lengvais 
išmokėjimais.

Tel. Pullman 0675 
217 E. 115 Str.

Kas neri pirkti, 
parduoti, arba 
mainyti namui;, 
farmas, lotus, 
taipgi ir viso
kius biznius, vi- 

jlVVft’pet kreip-
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Avė., 

Lafayette 6738

KAS PIRKS TAM

PARDAVIMUI arba mainymui 22 
Tlatų namus, viskas naujausios 
mados, vanos įniurytęs su lietaus 
lašais, didelis Kewanee boileris, 
namas gerai pastatytas,

W. J. BUTCHER, 
7806 S. Laflin Avė. Vincennes 8164

$300.00
PRIVERSTAS skubiai parduoti 

i-inų niorgičių vertės $5,600, ga- 
i-antiiotas 3—Fl. marinių namų

Tel. BOULEVARD 1940

MOKYKLOS
PARDAVIMUI 2 augštų namas 

muro 7 ir 8 kambarių, vanos, elek- ( 
tra, gazas, cinientuotas beismentas, 
garu apšildomas — kaina $11,950. 
Randa 100 dol. mėnesiui. Mainysiu 
į automobilių, lotų arba biznį.

PARDAVIMUI 3 pukštų muro na
mas ant 32 ir Lowe Avė. po 6 kam-l 
barius, vana, elektra, gazas ir kiti 
parankamai — kaina $11,500. Par
duosiu už cash arba mainysiu į 
bungalow.

PARDAVIMUI 3 aukštų muro na
mas po 5 kambarius, beismentas ir 
kitkas viskas — kaina $10,050.

BRIDGEPORT REALTY CO. 
3806' So. Halsted St. 
Phone Boulevard 5784

EXTRA! EXTRA!
PASINAUDOK1T auksine proga, 

30 akrų žemės, geros geri budinkai, 
2 mylios į miestų, ant bulvaro, 2 
arkliai, 2 karvės, vištos, padargai, 
viskas us $2200. 
mė ir budinkai, javai, padargai, 
arkliai, 9 karvės, 6 kiaulės 
vištų— kaina $4300.

P. D. ANDREKUS CO., 
Pentwater,' Mich.

80 akrų gera žc- 
2 

200

PARDAVIMUI GREIT
1240 W, 59 St. 3 augštų mūrinis 

namas, kraul'tivė ir 8-6 kambarių 
fintai, pečiumi šildomas, 2 karų ga
ražas, įplaukų, $1'40 j mėnesį. Grei
tam pirkėjui už $11,000.

EDVVARD E. METZGER and CO.
903 W. 63rd St. Englewood 5000

BARGENAS
Parsiduoda medinis cottage, 5 

kambariai, elektra, gasas, tris lotai, 
puikus sodnas, mūrinė barnė dėl 
karves ir vištų. Kaina $2,600,00, 
$1,060.00 įmokėti, likusius ant leng
vų išmokesčių, arba mainysiu 
cagoj ant didesnės prapertes.
dasi Steger, 111/ Del platesnių žinių 
atsišaukite:

5709 S. Carpenter St., 
Englevvood 8137

VALENTINE 
DRESSMAKING 

COLLEGE
Kursai Designing, Dressmaking, 
skrybėlių dirbimo ir siuvimo. Kle
sos dienomis ir vakarais, 
šaukite, 
kitę dėl
2407 W.

Phone

A įsi
rašykite arba telefonuo- 
tolimesnių informacijų.
Madison, Chicago, UI. 
Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager
. .............. i /-- ------------------------------------------

xxxxxxxxxxxxxxxxxxzxxxxxxx

ANGLU KALBA
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam/ šioje šalyje. 
Kurie kalba gerai angliškai visur 
turi pasisekimą ir pirmybę. Ang
lų kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stės, pilietybės ir daug kitų daly
kų gali lengvai ir greitai išmok
ti pagal nauja būdą mokinimo Le- 
veskio Mokykloje klesose ir per 
laiškus (correspondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asiųeniš-

i kai arba laišku. •
LEVESKIS’ SCHOOL 

Preparatory and Commercial
3301 So. Halsted St., Chicago, III.
(kamp. 33-čios gatv., 2rros lubos)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy

Chi- 
Ran-

ĘARGENAS. Moderniškas 
namas 5 ir 6 kambarių, karštu 
vandeniu šildomas, kaina tik 
$14,700 įnešti $4,000. Matykit 
savininką. Turi būt parduota 
šią savaitę. 6541 S. Artesian Av

TURIU keletą virš mieros lo- 
'tų, netoli elevatorių stoties ir 
bulvaro, parduosiu už akrų kai 
ną, $995 kožnas. Išmokėjimais. 
Veikit greit. Tas yra tikras 
bargenas;-* ^Ir. ROBINSON, 
Boom 722, 6 N. Michigan Avė.

Tel. State 7503

PARDAVIMUI 2 flatų mūri
nis namas.5-6 kamb. pirmas 
karštu vandeniu apšildomas an
tras garu; randasi gražioj vie
toj Marquette Manor. Atsišau- 
kit: 5939 S. Rockwell St, 

Tel. Republic 8573
PARDAVIMUI 80 akių farma, na

mas ir didelė barnė, netoli Benton 
Harbor, Mich.; apie 1 mylią, nuo Watervliet ir valstijos kelio M-ll. 
Geroje vietoje Gera -proga žmogui 
su didele šeimyna. Gera dėl vaisių 
ir abelnam farmeriavimui. Kain<; 
$6,500. Atsišaukit pas O. W. Dreager 
arba A. E. Lutnicki.

FIRST TRUST and SAVINGS
• BANK

Dearborn, Monroe & Clark Streets 
Chicago, III.

ANT pardavimo naujas muro 
namas 2 po 6 kambarius ir 4 
kambariai beizmente. Viskas 
naujausios mados. Lotas 58x 
183. Priimsiu lotą arba mažą 
stubą. Savininkas M. MORKUS 
7044 Archer Avenue.

Didelėse ISdirbystese
COYNE

Praktiškas, asmeninis mokinimas. 
Be knygų. Nereikia didelio mok
slo arba patyrimo.
UŽDIRBSITE KOL MOKINSITĖS 
Elektros Ekspertai Uždirba Nuo 

$60 Iki $200 į Savaitę
Pilnas kursas į trumpą laiką. Kle
sos dienomis ir vakarais. Ateikite 
atba rašykite, gausite DYKAI 
KNYGUTĘ su 151 elektros foto
grafijomis. Klauskite apie du spe
cialiu DYKAI kursus.
COYNE ELECTRICAL SCHOOL 

1300-10 W. Harrison Street 
, Chicago, IIR Dept. L16

VISĄ RUGSĖJO MĖNESI MOKI
NAME DYKAI ANGLŲ KALBOS 
Geri mokytojai, geros pasekmės, 

dieninės ir vakarinės klesos.
SCHOOL OF ENGLISH 

Ofiso kambarys 402 
21 E. Van Buren St.

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių 
chanikų ir šoferių. Ateikite 
rengę pradėti. Pagal musų

me- 
pasi- 

naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
iųs išmoksite į kelias savaites, kaip 
itlikti didelius darbus. Darbas kol 
iųs mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos. 
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.

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; augštesnį į dvyliką 
mėnesių. Amerikos Lietuvių Mo
kykloje jau tūkstančiai lietuvių 
jgijo mbkslus, — šiandie jie yra 
laimingi! čia kiekvienų žmogų 
kad ir silpniausio proto padaroma 
milžinu! Rytojaus nelaukite, atei
kite šiandien, pasikalbėti apie mok
slo sąlygas, tas jums nieko nekai
nuos.
Amerikos Lietuvių Mokykla

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


