
First and Greatest Lithuanian Daily tn ATner/cajj 
f / 1 , - E

NAUJIENOS
Th« Litmuai/ian Daily Naw« 

■’»®RL19HED ftY ttU LITHUANIAN NRW9 PUBLISHITC CO., INC; 
j 1739 South Halsted Street, Cbicatfo, 111inoie

Įpfrmgs ir Didžiausias Lletuplą Dienraštis Amerikoj

NAUJIENO
THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Entered ai lecond Claii Matter March 7. 1914, at the Poit Office of Chlcago, IU. 
under Ihu A e t ui Maruli 8, 1H7U.

f The Plriit and Greatest LlthūaMan Daile tn Americal'

7>VBl 1SHED BY
1739 So>

NAUIIENOS
, thuAniAn Daily nkw*

ANIAN NE1VS PUflLISHING CO.. INC 
leted SvTeet, Chicago, Illinois

1 tioas RooSsrslt 8500

Pirmas IrOtdilauslas lietuvių DlenraSa^Ame^tkoj^

vol. xn. Kaina 3c Chicago, ŪL šeštadienis, I>apkričio-November 7 d., 1925 m.• . _____ .
No. 263

Kongresas mažins 
pajamų taksus

Debatus dėl Sirijos par 
lementas atidėjo

Franeuzų kairiosios partijos 
parėmė premjerą l’ainlevę 
460 balsų prieš 30

Damasko miestas išvengė 
sukilėlių puolimo

Franciįos kabinetas gavo par 
lamento pasitikėjimo

Kongresas žada mažini! 
pajamų mokesnius

Padėtis Sirijoj
išgel- 

sukilėlių
Atstovų buto komisija 

atsaukt mok v.-irii ii vieA 

būnu įstatymą
taria

Damasko mahometonys 
bėjo miestą nuo 
puolimo
DAMASKAS, Sirija, lapkr. 6.

Pusantro tūkstančio sukilė
lių vakar buvo prisiartinę prie 
Damasko, pasiruošę pulti mies
tą, bet jį nuo puolimo išgelbėjo 
patys mahometonys. Sužinoję, 
kad miestui gresia puolimas, ir 
bijodami naujų bombardavimų, 
Damasko mahometonių vadai 
nuėjo pas sukilėlius ir ėmė jų 
prašyti, kad jie pasitrauktų, pa
aiškindami jiems, kad jeigu jie 
bandytų įeiti į miestą, francu- 
zai pasiruošę pasielgti su jais

WASHINGTONAS, lapkr. 6.
— Kongreso atstovų buto būdų 
ir priemonių komisija šiandie, 
svarstydama naują valstybės 
pajamų įstatymo sumanymą, 
pasisakė už sumažinimą mokes
nio nuo paveldėto turto ir at
šaukimą viešo mokesnių skelbi
mo įstatymo.
Už pajamų mokesnių mažinimą

Ta pati komisija priėmė tak
sy sumažinimo sumanymą ben
dra suma iki 300 milionų dole-į taip, kaip kad jie pasielgė an- 
rių. Kai kurie komisijoj nariai dais: bombarduoti f . 
patarė sumažinti dar daugiau, 
tečiau biudžeto komisijos di
rektorius Lord įspėjo, kad 
stambesnio sumažinimo paja
mų valstybės Išlaidos neleidžia.

Einant naujo mokesnių įs
tatymo sumanymu, nevedę as
mens 
vietoj 
buvo, 
vietoj 
mečių, 
nuo mokesnio 
liamas iš |8 į 
lyga, kad jie

Mokamas mokesnis 
sumažinamas iš 2 nuoš. į 
nuoš. tiems, kurių pajamos 
metais siekia nedaugiau kaip 
$4,000, ir iš 4 nuoš. į 3 nuoš. 
tiems, kurių pajamos Riekia 
nuo $4,000 iki $8,000.^ Turin
tieji daugiau pajamų, moka 
atatinkamai dide^r į ruošimtį.

gauna lengvatos $1,50(1 
$1,000, kaip kad. iki šiol 
o vedusieji -- $3,500 

$2,500. Be to amžius ne- 
kurie paliuosuojami 

mokėjimo, pake- 
21 metus, ta są- 
lanko mokyklą.

taipjau'

17 METŲ NEGRAS PA
SMERKTAS MIRTI

ASHEVIĮLLE, N. C., lapkr.
Septyniolikos metų vai

kas, negras, kaltinamas dėl 
užpuolimo baltos moteriškės, 
šiandie tapo teismo pasmerk
tas mirti elektros kėdėj. Einant 
bylai, teismo romus dabojo 
šimtas pastatytų milicininkų.

i tą miesto 
dali ir žudyti kaltus ir nekal
tus.

Sukilėliai paklausė ir pasi
traukė. /

Sukilėliams traukiantis, fran- 
euzai ėmė juos 
užmušdami, pasak 
šešiasdešimt. Franeuzų 
nukautas tik vienas.

Francuzai tikis, kad 
liai nebebandys pulti Damasko 
bet tuo tarpu prisiruošimai ko
vai tęsias. Beirute išsėdo iš 
laivų apie 2,000 kareivių, neuž 
ilgo laukiama dar 4,000, ko’ 
franeuzų jėgos sieks 32,001 
kareivių. Tokiomis jėgomis j it 
tikis sukilma numalšinti.

Dabar francuzai laiko savt 
rankose Dafnaską, Aleppo. 
Homsą ir Hamą.

Francuzai pavojuj
PARYŽIUS, lapkr..6..-— Spe

cialia La l’resse koresponden
tas praneša, kad apie Damaską 
einanti smarki kova, ir kad 
franeuzų kariuomenės pulkas, 
generolo Gamelino vadovauja
mas, esąs pavojingoj padėty. 
Sukilėliai suvo jėgomis toli pra
lenkia franeuzus.

bombarduoti, 
franeuzų. 

buvęs

sukilė-

J. V. laivai Beirute
BEIRUTAS, Sirija, lapkr. 6. 

- Vakar atplaukė Čia iš Alek
sandrijos, Egipto, du Jungtinių 
Valstijų karo laivai, Lanson ir 
Coghlan, kapitono Fairfieldo 
komanduojami,

AR NORI KĄ PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Protestuoja prieš kuni
gų vedimo įstatymą
MEKSIKOS MIESTAS, lapk. 

Arkivyskupas Morą dėl 
j Rio įteikė protestą prieš Ta- 
; basco valstijoj išleistą įstaty- 

kasdie-‘ kuriuo reikalaujama, kart 
" i ir katali- 

nori eiti 
vesti pa-

Naujienos pagelbės jums.' 
Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bargenų Nau-t 
j ienose ir skaito klasifikuotų-1 
jų skelbimų puslapius . .... x . .
ną. Parašykite į Naujienas kąĮ. .al^ 
turit parduoti, o pirkėjų atra- 
sit greičiausia.

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

Parduokit kas jums nereika-

kų kunigai, jei jie 
kunigų pareigas, turi 
čias.

Priėmė bilių dėl plebis
cito Filipinuose

MANILA,-Filipinai, lapkr. 6. 
Senatas šiandie kaip vienu 

lingas per paskelbimus Naujie- balsu 'priėmė bilių padaryti plo
nose. , | biscitą, kuriuo visi žmonės ga-
a . -m - w___  »» ,l^tų Pareikšti savo norą dėl Fi-
V u wl»r u rWr" u ivĮjij j uuvv* t lipinu salų nepriklausomybės.

PARYŽIUS, Francija, lapkr. 
6. inancijos atstovų bute 
vakar dešiniosios ir centro par
tijos staiga parcikaiavo, kad 
tuojau butų pradėta svarstyti! 
“labai rimta padėtis Sirijoj.” I

Premjero Painleve kabinetas 
to visai nelaukė. Kairiosios par
tijos tečiau. supratusios deši
niųjų siekimus., atėjo valdžiai 
pagalbon. Kai premjeras atsi
sakė diskusuoti įvykius Sirijoj, 
ligi Paryžiun parvyks aukštasis 
komisaras tam kraštui, genero-1 
las Sarrail, ir pastatė klausimą 
dėl pasitikėjimo valdžia, atsto- j 
vu butas pareiškė pasitikėjimo 
400 balsų prieš 30. j

Diena debatams dėl Sirijos 
nustatyta lapkričio 20. Gen. 
Sarrail pats stos prieš parla
mento 
duoti.

komisijas paaiškinimų

Australija ruošias panai 
kint mirties bausmę

SYD-NEY, Naujoji Pietų Va- 
lija, Australija, lapkr. 6.—Val
stybės 
nančią 
siūlyti 
mirties

HS5.W

».W

Rarmstorf, paskilbęs nardytojas, leidžiasi į šiaurių juros 
dugną netoli nuo Heligolando. Jis pasiėmė su savimi mikrofoną 
ir pagalba jo pasakė, stovėdamas ant juros dugno, prakalbą.

Sako, slaptos Italy-Rusu 
sutarties nebuvę

ROMA, Italija, lapkr. 6. - 
Andais kai kurie užsienių laik
raščiai išspausdino pranešimą, 
kad praeitais mdtais tarp Itali
jos ir sovietų Rusijos buvus pa
daryta slapta sutartis, kuria 
abidvi valstybės pasižadančios 
remti viena antros reikalus 
Balkanuose. Laikraščiai buvo 
paskelbę dagi tos sutarties tek
stą.

Pusiau oficialė Stefani agen
tūra šiandie
esanti autorizuota 
kad jokios panašios 
nebuvę padaryta ir nesą.

Cynthia meta pirštinę 
Glasgowo vyriausybei

Lordo Curzono duktė, socialis
te, kalbės viešame mitinge, 
nebodama uždraudimo

Henderson pas Coolidgea
Britų darbiečių vadas turėjo pa

sikalbėjimą su Prezidentu 
Europos dalykais

WASHINGTONAS, lapkr. 6. 
Britų Darbo partijos vadas 

ir parlamento narys, Arthuras 
Henderson, kurs MacDonaldo 
kabinete buvo vidaus reikalų 
ministeris, šiandie turėjo pasi
kalbėjimą su prezidentu Cool- 

istatymais pakviesta Lady Cynthia Mos-‘idgGKU Kalbėta bendrai apie 
duktė nesenai mirusio di- padėtį Europoj. \

LONDONAS, lapkr. 6. — 
Glasgovvo miesto vyriausybė at- 

leidi-

kabinetas nutarė atei- 
legislaluros sesiją pa- 
sumanymą panaikinti sisakė duoti socialistams 
bausmę. Asmens, pa- mą laikyti ateinantį sekmadienį 

ieji žmogžudybę, kurie viešą mitingą, 
einant dabartiniais j 
smerkiami pakarti, lutų smer
kiami kalėti terminams, ; 
žvelgiant i papildytos piktada
rybės aplinkybes.

atsi- įdėlio Anglijos 
ada- do Curzono.

3orah už sugrąžinimą vo 
Riečiams nuosavybių

WAS11INGTONAS, lapkr. 6.
Senatorius Borah, senato 

užsienių reikalų komisijos 
pirmininkas, šiandie pareiškė, 
kad ateinančią kongreso sesi
ją jis jnešiąs bilių sugrąžinti 
vokiečiams jų turtus ir nuosa
vybes, kurie iki šiol tebėra 
timų nuosavybių globėjo 
koše.

sve-
ran-

Rado ant savo mašinos 
fenderio negyvą mo

teriškę
SOMERVILLE, N. J 

6. Charles York, 
Hills, važiuodamas vėlai vakare 
automobiliu pastebėjo, kad vie
na jo priešakio lempa nešviečia. 
Sustojęs jis išlipo pažiūrėti, 
kas atsitiko. Jis nusigando; ra
dęs ant fenderio negyvą mote
riškę. Policijai jis sakės, kad 
neužilgio prieš tai iš priešaki
nės pusės lėkęs pro šalį kitas 
automobilis su smarkia lempų 
šviesa, dėl kurios jis valandėlei 
buvo apžlibęs ir nieko negalėjęs 
matyt. Tur būt tada jis ir už
gavęs moteriškę.

lapkr.

Mokslo Sąjunga popu- 
liarizuos evoliucijos 

teorijas
SAN FRANCISCO, Gal., lap

kričio 6. — Science League of 
America ruošias pradėt stip
rią kampaniją evoliucijos teori
joms popularizuoti visose Jung
tinėse Valstijose. Tam tikri 
prelegentai darys maršrutus ir 
visur skaitys žmonėms lekci
jas apie evoliuciją.

Be savųjų pleregentų ta or
ganizacija žada pasikviesti dar 
ir iš Europos, tarp jų ir žinomą 
anglų rašytoją II. G. NV^lls’ą.

kuriame kalbėt

aristokrato, lor-

ištekėjus už pa-
socialisto Mos-

Šeši šeimynos nariai žu 
vo namų gaisre

BALLSTON SPA, N. Y., 1. 6.
Praeitą naktį gaisras sunaikino 
čia vieno aukšto namus, ku
riuose ugny žuvo ir šeši gyve
nusios juose šeimynos nariai. 
Tik viena mergytė išsigelbėjo, 
bet ir ji skaudžiai apdegus. Su
degė George Kemp, 40 metų, 
jo žmona ir ketvertas jų mažų 
dukrelių. Penktoji, devynių 
melų Beatriče, iššoko pro Jan
gą su degančiais ant jos rūbai;

praneša, kad ji ir savo riksmu pažadino ka- 
pareikšti, j mynus. Bet nė kaimynai, n i 
sutarties atbėgusieji gaisrininkai nieko 

nebegalėjo padaryti, nes vi? i 
namai buvo liepsnoj.

Trys kareiviai užsimušė 
aeroplanui nukritus

ILONOLULl , lapkr. 6. —Ae- 
roplanui nukritus žemėn iš 1,- 
000 pėdų aukštumos, vakar čia 
užsimušė trys Jungtinių Valsti
jų kareiviai, seržantas Portėr 
iš Henrietta, Okla,, serž. Mc- 
Cracken iš VVilmington, Del, ii 
eilinis Smith iš Grahani, Va.

Siūlo $8 dienai kornų 
lukštentojams, ne

gauna

Užgynė siysti paštu ju
moristinį žurnalą 

“Judg'e”
NEW YORKAS, lapkr. 6.

Pašto departamentas praneš 
savaitinio jumoristinio žurnalo 
“Judge” leidėjams, kad pasku
tinis to žurnalo leidinys, žino
mas kaipo “The Parisian Num- 
ber”, užginta siuntinėti paštu, 
kadangi jame esą nepadorių ka
rikatūrų.

I z /I ——------- ------ —

Cynthia yra 
prasto piliečio, 
ley, ir pati yra įsitikinus so
cialiste.

Nežiūrinti miesto administra
cijos uždraudimo, socialistai 
nutarė vis tiek mitingą laikyti 
ir Cynthia žada kalbėt. E

Del britų aristokratijos tuž- 
bos ir sielojimos, kaip ji galin
ti žeminti savo kilmę ir susi
bičiuliauti su paprastais žmo
nėmis, su juodo darbo darbinin
kais, C-'nthia nesenai jiems at
sakė;

“Jus stebitės, kurių galų aš 
viltus socialiste.
dėl: aš turiu vyra 
mažų vaikučių. Aš 
aš jausčiaus, jeigu

Moteriškė ėjo 300 mylių 
darbo ieškodama

PR()PIIETSTOWN, III., lap
kričio 6. Kadangi dabar atė- 

Jjo kornų (kukuruzų) hikšteni- 
mo laikas, apielinkės farmeriai 
labai reikalingi darbininkų. ų> 
jų trūksta. Farmeriai siūle

- kornų lukštentojams 8 dolerius: 
dienai, ir vis tik negali jų gau-1 
ti.

SALEM, Ore., lapkr. 6. —> į 
vielos darbo prirodymo biurą 
atėjo viena senyva moteriškė, 
prašydama prirodyti jai darbo. 
Ji pasisakė pėsčia atkeliavus su 
dviem savo vaikais iš Toppen- 
ish, Wash., viso apie 300 mylių 
tolumo. Ten ji su vaikais ken
tus vargą, jokio darbelio nega
lėdama susirasti.

Per tris mėnesius Lon
done užmušta 207 

asmens
LONDONAS, 

Policijos pranešimu, 
per liepos, rugpiučio ir 
mėnesius buvo 23,489 
nelaimių, kuriose 207 
buvo užrrtušti.

lapkr. 5.
Londone 
rugsėjo 
trafiko 
asmens

MAISTO BRANGIMAS

l ai ve ko- 
ir dvejetą 

žinau, kaip 
aš neturė-

6.

i r " ~
čiau pakankamai duonos jiems
-------n; ..r ------- jiems

jiems
papenėti, nė drapanų 
aprengti, nė pastoges 
priglausti.“

BANKIJ BANKROTAVIMAS

HlJiKON, S. I),, lapkr. 6. — 
šiandie valstijos bankų depar
tamento tapo uždarytas vietos 
Farmers and Merchantp ban
kas, turėjęs 340,000 depozito- 
rių. 'lai jau ketvirtas llurono 
bankas bankrotavo. Dabar čia 
beliko- tik vienas bankas.

\
FOREST CITY, Iowa, lapkr.

6. — Vietos First National 
bankas šiandie uždarė savo du
ris.

>QRHS;.K
Federalis oro biuras šiai die

nai Chicagai ir apielinkei pra
našauja:

Dalinai apsiniaukę; 
atmainos temperatūroj; 
nis mainąsis vėjas. • %

Vakar temperatūros 
minimum 37, maksimum

šiandie saulė teka 6:26, lei
džiasi 4:38 valandą.

maža 
viduti-

buvo
51° F.

WASHINGTONAS, lapkr.
- Darbo departamento paskelb
tomis žiniomis,, maisto produk
tai per mėnesj nuo rugsėjo 15 
iki spalio 15 žymiai pabrangę. 
Vietomis, kaip
Buffaloj, Fall Rivere, 
ke, Portlande,
VVashingtone maistas 
gęs 2 nuo«

Bridgeporte;
Ne\var-

Rochestery ii'

Dvi moteriškės užmuš 
‘ tos traukiniui sudau

žius autą
lapkr. 6. - 

sudaužius kryžkelėj 
buvo užmuštos juo 
dvi moterys, Mrs.

Detroito ir jVIrs.

CAMPT1, La., 
Traukiniui 
automobilį, 
važiavusios 
Scopins iš
Simpkins iš Campti, abidvi se
sers. Vienas senas žmogus, A. 
Trichel, matęs tą atsitikimą, 
nualpo ir netrukus mirė.

Radiatorių fabriko dar
bininkų streikas

JERSEY CITY, N. J., lapkr. 
C. — šiandie sustreikavo visi 
500 darbininkų, dirbančių Ame
rican Radiator kompanijos fab
rike Bayonnėj. Streikas kilo 
dėl nesusitaikymo su samdyto
jais dėl algos.

Kompanija grūmoja, kad jei 
streikas nebusiąs urnai pabaig
tas, tai fabrikas busiąs užda
rytas m apribotam laikui.

Ttyliką kalinių ištrukę 
pabėgo iš kalėjimo

MlAMI, Fla., lapkr. 6.
Praeitą naktį iš vietos kauntės 
kalėjimo pabėgo trylika kaliniu, 
prasipievę skylę kalėjimo sto
ge. Organizuota piliečių burxs 
ji^rnis gaudyti.

Bevielinio telegrafo 
operuotoji^ streikas 

pasibaigė
LONDONAS, lapkr. 5.

Londono, Mančesterio ir Liver
pulio bevieliriio telegrafo ope
ruoto} ų streikas, kurs buvo 
kilęs dėl to, kad samdytojai 
buvo pašalinę iš darbo devynis 
operuotoji^?, pasibaigė. Visi 

• pašalintieji operuotojai buvo 
I atgal į savo vietas priimti.

WASH1NGTONAS, lapkr. 5. 
■ Valstybės sekretorius Kel- 

NEW YORKAS, lapkr. 6. — logg vakar vėl buvo išrinktas 
Peruvijos respublika išsiderėjo Pan-Amerikos Sąjungos komi- 
iš New Yorko bankininkų pas- teto pirmininku. Vicepirminin- 
kolos sumai 7 Už milionų dole- ku išrinkta Guatemalos minis- 
rių. teris, Francisco S. Latour.

I’eruvija gauna paskolos

Siųskit per Naujienas
PinigusLietuvonantKalčdii

Jau dabar yra laikas pradėti siųsti do
vanas savo giminėms Lietuvon ant Kalėdų. 
Juo artyn prieš šventes, tuo darosi dides
nis susikimšimas persiuntimo įstaigose, ir 
patarnavimas darosi sunkesnis. Siųskite 
pinigus dabar ir patarkit pasidėt juos Ko- 
peracijos Banke iki bus reikalo pasiimti.

Naujienų Telegrafinė Sistema, po 50 
centų kiekvienas siuntinįs, pasekmingai 
siunčia j šias šalis: Lietuvą, Latviją, Len
kiją ir Rusiją; per paštą Naujienos nusiun
čia į visas pasaulio dalis.

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 
fUPIKAIčlO APTTEKA, 233 East 115 St. 
BENOŠIAUS APTIEK A, 1616 West 47 SL

NAUJIENO
1739 So. Halsted St, Chicago, III.
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28-las METINIS BALIUS
Draugystės šv. Kazimiero Karalaičio

NEDĖLIDJ, LAPKRIČIO-NO V. 8 D., 1925 
Chteagva Lietuvių Auditorium

31.13 So. Haloted St.
|zangu vyrams 75c., moterims 50c. su drapanų pa.sidėjimu.

Pradžia <’• tų valandų vakare.
Kviečiame \ įsus lietuvius atsilankyti ir linksmai vakarų praleisti prie 

puikios muzykes. .Atsilankiusieji nnt vakaro ir norintieji i draugystę bus 
priimami veltui. Kviečia KOMITETAS.

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll^
Roseland, III.

Bus didelės prakalbos temoje:
Kur Randasi Numirusioj i? 
\r Gali Gyvieji Kalbėtis 

su numirusiais?

Lietuvių Informacijų
Biuro Argentinoje 

pranešimas
Aukštai tJerbinma.pl)
“Naujienų” Redakcijai. 
1739 S. Halsted St.,
('.hicago, III. (I . S. A.).

>XXXXXXXXXXXXXXXXXZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
xiixiix^rix!rxxixxii'xxxiix?ixxixxix?4x'ii^i^^xxixxzxx

I 11 !.» So. Michigan Avė.

Nedelioj, lapkričio 8,1925
Pradžia 3 vai. po pietį/.

DIDELIS BALIUS SU DAVANOMIS
Lietuvių Tautiška Parapija prie 35 ir Union Avė.

( hicago, III.

Subatoj, Lapkričio 7 d.,
Pradžia 7:30 valanda vakare.

I trenge puiku balių >aw> svetainėje, kur bu. duota trys puikios dovanos. 
\ >i be skirtumo esate užkviesti, inulom-kjte atsilankyti, nes muzika bus 

•< ia, laika praleisti smagiai Kviečia KOMl’lE’l \s.
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! Dešimtas Metinis

Kur randas po mirties seni, 
jauni, mokyti, nemokyti, teisin
gi ir neteisingi? Jeigu tamsta 
svajoji arba rūpinies apie tą 
dalyką, tai ateik ir girdėk ką 
sako Dievo žodis apie tai.

Bengia ir kviečia
T. B. S. S.

I

immiiMiiiiMiuiM

Garsinkitės Naujienose

Balius
dengi imas

Illinois Lietuviu Pašelpos Kliubo
ŠEŠTADIENY.!, LAPKRICIO-NOVEMBER 7 d., 1925 m.

Uhicagos Lietuvių Auditorium, 3133 So. Halsted St.
Ižia , \al. \ak. Įžanga Vyrams 75c., Moti rims 50c. su padėjimu drapanų
Vytai atsilankė ant Baliau- pale, pristoti į Kliubų be įstojimo mokesčio.
Kviečiame \i-u- at tlankyti kuoskaitlingiausiai ant šio iškilmingo Barnius. BALI \l S KOMISIJA.

Jaunuoliu Orkestrą

->

RENGIA IŠKILMINGA SEZONO ATIDARYMį j 

Nedelioj, Lapkričio 8 d., 1925 
M. Meldažio Svetainėje

2212 W. 23rd PI.
I 

Programas: Jaunuolių Orkestrą, solistai, Al. Grušaitė smuiko, Genavaitė sidiš- I 
kaitė dainininkė, France Mažeikaite klasiška šokėja, kalis Grušas, Zelefoną. 
Po trumpo programo šokiai prie geros orkestrus.

Pradžia 8 v.v. įžanga 50c. Kviečia visus KOMITETAS.

DAINININKO IR KOMPOZITORIAUS

Miko Petrausko

Kaskart didėjant skaičiui 
Lietuvos išeiviu Argent irioje 
kyla įvairiausiu klausimu: ku
riais tiži nteresuot a visuomene 
laimi dažnai, klaidinama įvairių 
agentu, patenka i pražūtingą 
padėtį. Svetimšaliams ir vi
siems išeiviu spekuliantams 
toks reikalas labai patinka, nes 
jie iš to luri pelini bet mu
su tautai daroma didžiausia ža 
la.

Idant išvengus įvairiu rusiu 
nesusipratimus, kurie įvyksta 
tarpe išeivių jau atvykus vieto
je, pirm negu pradėti reikalą, 
kreiptis “Lietuviu Informacijų 
Biuran” suprantamai ir aiš
kiai išdėstant savo klausimus 

iš kur kiekvienam visuomet 
bus teikiami sveiki ir naudingi 
patarimai. “Lietuviu Informa
cijų Biuras^ teikia įvairiausių 
rūšių patarnavimą veltui. Biu
ro tikslas vietoje kaip ga
lint padėti atvykusioms tautie
čiams į Argentiną visuose rei
kaluose; svetur sulig parei
kalavimo teikti teisingas žinias 
apie Pietinės Amerikos Pes- 
publikas ir padėtį tautiečiu lie
tuviu spaudai ir atskvriems as
menims. Kreipiantis patartina 
laiškus antrasiioti Biuro Vedė
jo vardu ir siųsti apdraustu 
Hudu, nes kelyje kartais gali 
kur nors užsimesti. Pavienių 
asmenų prašomi' su kiekvienu 
užklausimu prisiųsti (savo sa
lios) pašto ženkliuką.

Siųsdami karšius sveikinimus 
savo Ta utiečiams pasiliekam 
belą ikiaiitieji bendrųjų rysiu.

Biuro adresas;
Galio San Martin No. 522, 
2. piso. I)-to. I. (ai fondo) 
Ihienos Aires, 
Rep, Argentina.

Lietuvių Informacijų Biuro
Vedėjas

IT. šacikauskas.

P. S. Prašomi* visu lietuvių 
laikraščiu perspausdint i.

Del 
Odos ligų
Žmones, kurie turi niežėjimus per 

metų eilę, gauna ramų miegų ir pa
ilsį bevartodami (’adum Ointment. 
Jis prašalina niežėjimų tuojau, su
minkština ir gydo odų kur tik ji yra 
sužeista ar paraudonavusi. Cadum 
Ointment yra geras nuo išbėrimų, 
spuogų, šlakų, skaudulių, užkrėstų 
dedervinių, suskirdusios odos, išbėri
mu, slogų išbėrimu, karščio, pHes, 
pučkų, skaudulių, užgavimų, nudegi
mų', šašų, dedervinių, žaizdų ir t. t. 
Jei jus negalite' gauti (’adum Oint
ment savo aptiekoje, tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Company, 
576 Eifth Avenue, Ne\v York.

Garsinkitės Naujienose

RUDENINIS BALIUS
Rengia

Darbininku Lietuviu Sąjunga
Atsibus

Nedelioj, Lapkričio -November 8, 1925 
DIEVO APVEIZDOS PARAPIJOS SVET., 

Kampas 18 gatves ir Union Avė.
I ’radžia G valandą vakare.
Įžanga 25 centai y į ratai.

H A R D TIME

D A N CE
lu ilgia

Sv. Onos Draugija
Nedelioj, Lapkričio 8 d., 1925 
ŠV. JURGIO SVETAINĖJE 

' 32nd IT ir \ ubui n \ ve.

Pradžia 6:30 vai. vak. Įžanga 50c ypatai

Bus duodamo s dovanos tiems, kurie ateis gražiose kostmmiose 
pusi rengę. Gera m uzika.

Visus kviečia nuoširdžiai KOMITETAS

(iarsinkities “ Naujienose”

•F
Vi

t* j' ■ • rT~—•B-ww'wn. - 'H ~ **

NORĖDAMI?
KIRKTI, PARDUOTI AR M AI-f 
NYTI VISADOS KREIPKITfiS) 
PAS MUS. TAS JUMS BUS , 

ANT NAUDOS. 1

S. L. FABIONAS Cu

809 W. 35111 St., Chlcga Į
Tel. Be levard 0611 ir 0771 

PADAROM PIRKIMO IR PAR. Į
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir t 
Parduodam Laivakortes. <<

Garsinkitės Naujienose

MILDA
TRI.II.i VEIKSMU MELODRAMA STATO PIRMYN MIŠRI S CHORAS

Nedelioje, Lapkričio 8 d., 1925
CICERO LIIIOSYSES SVETAINĖJE

14 St. ir 49 Ct.
Pradžia 7 vųl. vakare, po perstatymo šokiai

Milda yra vienas iš geriausių veikalų, nes susideda daugiausiai is gražiu dailiu, 
kurias sutaisė P. Sarpalius, o niekas žmogaus sielos taip nesužavi kaip gražios daine
les. 'Taigi kurie mylite pasiklausyti, meldžiame atsilankyti. KOMITETAS.

bus lapkričio 11 d, (trečiadieiiyj), 1925 m. 8 vaL vakare

1’" A C » Lietuvių Auditoriume/vv/ivCzZl/v i y k o « ...o 135 So. Halsted Street Naujienų

Anelė Soloveičikiutė, Soprano

BIRU TĖ

’''WDidei:is Rudeninis šokis
Rengia Lietuvių Baltos Žvaigždes Pašelpinis Kliubas

SUBATOJ, LAPKRIČIO- hiOVEMBER 7, 1925
Pradžia 7:30 vai. vakare. Įžanga 50c.

M. MELDAŽIO SVETAINEI,
2244 W.st 23rd Plare

Muzika JERECK.

Jerbinma.pl


Šeštadienis, Lapkr. 7, 1925 NAUJIENOS, Chieago, DI.

DYKAI 
$5,000 $5,000

AUKAUJA
LOFTIS BROS. & CO.

dėl

225 DOVANŲ
KURIOS BUS IŠDALINTOS KONTESTE, 

KURIS ATSIBUS PRIE

79thSt.irWesternAve.
Nedelioj, Lapkričio 8

KONTESTE GALI DALYVAUTI VISI
Siųskit kuponą dėl pilnų informacijų ir dykai

* įžangos blankų

Telefoliuokite Yards 6062
; KUPONAS

GEO. LUCAS & 00.
Lietuviu atstovas nuo Hijikamp & Co.

3311 So. Halsted St.

Malonėkit atsiųsti man be jokios atsakomybės 
pilnus nurodymus apie jūsų dovanas ir dykai įžan
gos blanką.

Vardas......... ........................ ..................

Adresas ....:................................................

Padaužų Pastabos apie 
Gerus ir Blogus Daiktus

Viengungiams

(Kun. A.
knygos

parnoky-

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8952

^LIETUVIAI IŠDIRBĖJAI AUKŠTOS RŪ
ŠIES SEKLYČIOS SETU (PARLOR SETS)

Ait jau ir ruduo. Visi jauni
kiai subruzdo, ba žiema arti
nasi, šalta— tai reikia pačios. 
Bet kaip išsirinkti? Viena turi 
pinigų, bet negraži; kitų gra
ži, bet pinigų neturi. Žodžių, 
viri suka galvą. Padaužos nu
tarė ateiti tiems žmonėms į pa
galbą. Būdami gerais katali
kais, padaužos paduoda žeminu 
nurodytus pomokinimus, per- 
spauzdindami iš ĮLiet. Katalikų 
pandos Bendrovės 

Miluko) spauzdintos 
“Kunigo giminė”

Pad.'.f.uos su tais
mais pilnai sutinka, šit jie:

Mariute! tarė Ambro- 
zas, kokią gi aš vesiu, kad 
neturiu jokios apsirinkęs?

Į Vaikuti! atS&kė motina 
doras vaikas ne pats renku 

‘pačią, bet imu tą, kurią gim
dytojui jum išrenku. Tu nepa
žįsti dar žmonių, nežinai jų bu- 

I dų, todėl aps irinktume i kana 
kokią paėmęs ir dejuotume! vi-1 
są amželį. Mergos visos yra 
malonios ir sveikos, o išteKė- 
jusios pavirstu į erškėčius ir Ii-* 
gų maišius. Tekėdamos, be
rods, atsineša kokį kraitelį ir 
pinigų kelis rublius, bet kas iš 
to, kad paskui niekas ncbęprL 
duria. Keikia vesti tokią, kad 
jos? užpakalyje stovėtų žilmel- 
žė karvė, kuri neužtruktų pa- 
tol, pakol ji išdvės.

Kame gi tokią rasti? pa
klausė Ambrozas motinos.

-r-Ogi tėmijote vieną, ar ki
tą. Yra trys, galima pasirink
ti. Tat bent butų moterystė, 
kaip šaltinis (paversmė), kurs 
niekuomet neišdžiusta. Ar re
gėjai šv. Petre, kaip jų brolis 
pradeda kunigauti? Tai jį aš 
vadinu žilmelže karve, jis tai 
dus tau šaltinis. ■

Mamute! ' klausė sunūs 
—kurią gi aš vesiu, kad visos 
hvs vyresnės už mane bent per 
penkiolika nu tų? Viso- negra
žios. Ir vėl aš. nemyliu nei

Faituos Padaužas
(Suvėlinta telegrama)

Lietuvių Auditorija, Chieago, 
lapkr. 3 d. šiandie vakare 
čia įvyko Iždo vakarienė pasi
tikimu! Padaužų, kurių vis 
daugiau ir daugiau atsiranda 
Chięagoj. Tad ir buvo nutarta 
pasikviesti* padaužas į vakarie
nę ir išperti jiems k|ilį. Nu
tarta padaryta. Vakarienės- 
metu Dr. Zimontas teikėsi be
sek visą savo kalbą pašvęsti 
Padaužų garlrei. Kądangi Pa
daužų konsulatas pasivėlino 
gauti oficialį pakvietimą da
lyvauti vakarienėj, ‘tai Padau
žom—nedalyvavo. Bet vakarie
nėj buvo daugiau žmonių, ku
rie labai panašus Padaužoms, 
tad Dr. Zimontas jų vardu,

žiūrėdamas j juos ir adresavo 
Padaužas. I)r. Žinion tas griež

tai nusistatęs' persitikrinti su 
Padaužomis. iR^ikia ‘manyti, 
kad trumpoj ateityj bus su
rengtos didelės ristynės, į ku
rias manoma nutraukti visos 
palšosios minios. Dr. Zimon- 
tas yra nuo senų laikų žino
mas didis kovotojas ir “fai- 
tuotojas,” gi Padaužos jau irgi 
suspėjo, nors ir trumpu laiku, 
gerai išsitreniruoti.

Mis. MICHNIEVICZ-VIOIKIENE
AKUŠEKKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gal.

. —

.3514-16 Roosevelt Rd.
Arti St. Ix»uis Avė.

CHICAGO, ILL.

Kam jum mokėt augštas kainas, kad galite pirkt daug pigiau tiesiog 
nuo išdirbėjų. Ateikite pažiūrėti, kurie norite pirkti gerų furničių. Mes 
galime užganėdinti teisingu patarnavimu. Darbą ir materijolą garan
tuojame. musų kostumeriai tą patvirtins. Musų ilgų metų patyrimas, 
geriausias, užtikrinimas, ir užlaikome visokios rūšies namų rakandų.

Globė Upholstering Furniture Go.
6637 South Halsted Street

Telephone Wentworth 6890

vienos. Kokia butų moterys
tė be meilės?

- Mano sūneli! — atsakė 
motina iš gražumo sviesto 
nesuk*!, by tik brolis kunigu, 
tai daugiau nereikia nieko.

Mamute! teisinos šeš
kių®—kas—Matilda eina pas
turgalį atkišusi, Grasildos apa
tinė dupa kaip Kalėdų dešra, 
Izabelė—žliba. Be to visos pli
kos, ba skatiko prie dūšios.

—Vaikeliukas tu mano!— 
spyrė motina gyvensime ne 
su lupomis, ne su kitu kokiu 
mergas privalumu, liet su žmo
gumi. Visos anos ydos, tai yra 
ne ydos, jei brolis yrA kunigu. 
Klausyk motinos. Žinai, Oog 
gimdytojai nelinkia niekuomet
savo vaikams blogai. Taip ko-
kią mergaitę vedęs, kad ir 
skaisčią, tesidžiaugsi jos skais- 
lupnu devynis mėnesius, o pu
tam ir nuslinks kaip grybas 
per kotą, vedęs Pempiutę,

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

KODĖL?
ii— RYTAS — j \
2) - pietus - ■ TRYS DIENOS LAIKAI
8) - VAKARAS. '

TODĖL, KAD:
Diena be ryto, žmogus be Salutare 
negali būt!
I) —• Salų taras priduoda apetitą;

. 2) — Salų taras vidurius išvalo;
8) — Salų ta ras pataiso sveikatą.

Tik vienas doleris ir kvoterb bonkai.
Klauskite aptiekose arba prie

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

SVEIKATA

o

MurinaCo., DpC. H. S..9H. Ohio St.,

....— J
švarios, šviesios, Svei

kos, Gražios Akys
Tai yra puikiausias tarta* 

Murinę yra išvalantis, h u minkš
tinantis, atšviežinantis ir 

nekenkiantis.
Jums patiks jisai 

Knygute “Eye Care” arba “Eye 
Beauty”. Dykai pareikalavus.^

mergą sudiržėjusią, atmainos 
jos veide neregėsi, garbės gi 
turėsi pilnas kertes. Visi sa
kys, koks šeškas? ar anas, ką 
kunigo seserį turi? Aš misli- 
ju dar dūšios išganymą grei
čiau įgysi, visgi busi susimai
šęs su dvasišku krauju”.

Berods jokių komentarų ne
reikia - visiems aišku ir su
prantama. Kai dėl meilės, tai 
duosim piršliui Lapei IŠ tos pat 
knygutės pasakyti:

“—Aš nemyliu jų.
—Liurbeli! Apie meilę tu 

nieko neišmanai. Meile nėra 
kaip arklys, ar kaip karvė, 
kad butų galima ją matyti! Ji 
yra paslėpta, yra dvasiškas 
j namas; ji paprastai apsireiš
kia trečioj dienoje po vin- 
čiaus! O kad ir neapsireikštų, 
tat didelė čia naujiena! Prar 

.gyvensi ir l>e meiles, kaip kiti 
pragyvena. By tik kunigą*', pa
čios brolį mylėsi ir užteks.”

Vyrai sukr$ukit! Manom, 
kad visiems aišku.

-—Padauža V.

VRžIO LIGA
Yra išgydoma jei gydoma 

greitai su musų be skausmo 
metodu. Be peilio, X-Hay arba 
Badium. Pasimatykite su musų 
specialistais tuojaus. Neužleis
kite jos. Mes garantuojame 
pasekmes greit gydomų ligų.

PATARIMAI DYKAI
HOME OF HEALTH

Kambarys 705, Butler Namas, 
162 N. State Str.

Ofiso valandos nuo 9 ryto iki 
6 po pietų.

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

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

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

Tel. Blvd. 3181
M. Woltkievrics* 

BANIS

AKUtERKA
Pasekmingai pa- 
samauja mote- 
'•ims prie gimdy- 
m o , patarimai 
dykai moterims 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted St.

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS
; ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearhom S t., Room 1111-12 

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

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1311

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St. Room 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
3.335 S'o. Halsted St. 

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

Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktui. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiaips.

Pas-

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 JV, 22 St 

arti Leavitt St. 
Telefonas CanaI 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki- 6 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. pi p.
_____________ . -~i—

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vilkei Vttis
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

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

Vl 1 11 ___ ".'ir'

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington St. Room 1310 
Telephone Dearborn 8946

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

Namų Telefonas Republic 9600
- ---------f

L

Tel. Dearbom 9057

A. A. SIAUS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 

Cor.

^rDR. HERZMAN-**
—IŠ RUSIJOS-

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

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

Ofisas Ir Laboratorija: 1025 W.
J 81 h St., netoli Morgan St.

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

Dienomis: CanaI 
8110. Naktj 
Drexel 0950 '

Boulevard 4186
3235 S. Halsted St

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. f. ♦ 
» u-l— „m I, /

Telefonais:

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 labos 

Chieago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 16 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. po piet.
Telefonas Midway 2880 |

k .........

Namų

W. Washington St. 
Washington & Clark

Tel.: Hyde Park 8895

j. P. WAITGHES

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

. 3464 So. Hsl.ted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.

Telephone Yards 0994

DR. MAURIGE KAHN
4631 S'o. 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.

Res. telephone Hyde Park 4000

Advokatas
Tel. Pullman 6377 Roseland,

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St.
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 6096

SPECIALISTAS egzaminavoji- 
me abrtraktų ir nejudinamo tui- 
to teisėse. Taipgi veda visokius su
dus.

PI.

V. W RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak. 3223 S. Halsted St„ Chieago 
Tel. Yards 4681 

■ ■—*

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

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

Cicero Ketvergo vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8221 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 ▼. ▼. 
32.36 3. Halsted St. T. Boul. 6787

A. L. THOMAS . 
LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė.
Tel. Pullman 7097 

Veda bylas visuose teismuosb, 
Abstraktai, morgičiai.

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

tj, arba savo išnešiotojui sykį j mėnesj ir bus apmainyta j tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis 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—35.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

........   Atkirpk čia ...................... . ............... .........
Data: Lapkričio 7, 1925

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. Chieago, Iii.
---------------------------■ U ■ i - —

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

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

nuo 6:80 iki 7:30 vakare.

DR. I. E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

10748 So. Michigan Avenue 
VALANDOS: 2—4 dieną. 6:80— 

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

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

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

3421 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte.

Namų telefonas Spaulding 8688 
Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia U-——-—— ... -J
Boulevard 8686 Cicero 4676 

Res. 6504 So. Artesian 
Tel. Hemlock 2374 
DR. J. P. POŠKA

Gydytojas ir Chirurgas 
8133 So. Halsted St.

1243 So. 49th Avė., Cicero
Vai. 9-42 dieną, 7—9 vak. Cicero 
Utarn., ir Pėtn. nuo 3 iki 9 vak.

rxixnxxiiixxxxxxxxxxxm

M

M

Dr. Lawrence P. Slakis 
DENTISTAS 

4454 So. Westem Avė. 
Valandos:

H 
H 
H 
H

nuo 10 ryto iki 9 viii, vakare. *xxxxxxxxYtxxxxxmxxxxxxxx

• ą

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Res. 6600 S. Ai’tesian Avė.
Phone Prospect 6659

Ofiso Tel. CanaI 0257
DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted St., 
Chieago, III. 

—... . I- ■■ u,

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

l?0T W. 47th SL
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nūs 

8 iki 2 vai. po pietų.
V- 1 ■ ............................>

Ofiso tel. Boulevard 9698 * 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth
., . f

Rusas Gydytojas ir Chirurgą* 
Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3103 So. Halsted St., Odeago 

arti 31 st Street
Valandos, 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų Ilgų 

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

Telefonas CanaI 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6858

-----------

Phone CanaI 1713-0241 
Res, Midway 5512

DRs R. C. CUPLER,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

P. B. Hadley, Licensed 
710 West 18th St., Chieago, III.

Viskaš. kas reikalinga prie pa- 
igrabų; Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Leiskit mums 
pagelbėti jums nubudimo valan
doje. Tel. CanaI 3161

k .„u ______ _____ —/

LIETUVIŠKA APTIEKA
MR8. A. ZIMMERMAN, 

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

Brighton Park Aptieka
4254 Archer Avė.,

Phone Lafayette 6149
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“SĄMOKSLAS” PRIEŠ MUSSOLINI.
• • • • • • 

UŽGRIEBTOS MASONŲ LOŽOS.
• e e • • e /

MUSSOLINIO NEAPYKANTA PRIEŠ SOCIALISTUS. • •••••
TERORAS IŠŠAUKS ŽMONIŲ PASIPRIEŠINIMĄ.

švenčiant septintas metines karo pabaigos sukaktu- 
x ves Italijoje, fašistų valdžia suėmė dvejetą žmonių, kalti

namų dėl sąmokslo nužudyti premjerą Mussolini. Vienas 
suimtųjų Zaniboni, buvęs socialistų atstovas parlamente; 
antras — Luigi Capello, Italijos masonų vadas.

Zinibpni buvo suimtas viename Romos hotelyje, ne
toli tos vietos, kur fašistų viršyla turėjo sakyt prakalbą, 
o Capello buvo suareštuotas Turine, kuomet jisai rengęsis 
iškeliaut Francijon.

Po šitų areštų valdžia įsakė fašistų milicijai užimti 
visus masonų skyrių namus Italijoje. »

Sako, kad visa Italija sujudusi, kuomet pasklidusios 
žinios apie tuos “sąmokslininkų” areštus. Romoje dau- 
giaus, kaip 100,000 žmonių atėję pasiklausyt Mussolini’o 
prakalbos ir iškėlę jam didžiausias ovacijas.

Gal būt, kad ta sensacija ir padarė didelį įspūdį į Ita
lijos žmones, bet mes visai netikime, kad tenai tikrai bu
vo susektas sąmokslas prieš Mussolinio gyvybę. Iš tele
gramų, kurios praneša apie tą “sąmokslą”, visai nema
tyt, kad kas nors butų tykojęs užmušt Mussolinį. Vienas 
gi suimtųjų, Capello, buvo net visai kitame mieste ir, kaip 
sako telegramos, ketino apleisti Italiją.

Kiek mums žinoma, masonai neužsiima teroru. Mus
solini neapkenčia masonų dėl to, kad jisai, kaip Ir visi 
diktatoriai, bijosi organizacijų, kurias jisai neįstengia 
paimti į savo rankas. Jo įsakymas milicijai užgriebti 
masonų ložas (skyrių būstines) aiškiai rodo, kad jam rū
pėjo ne atsiginti nuo piktadario, pasikėsinusio prieš jo 
gyvybę, bet tiktai surasti priekabę masonų organizacijos 
sunaikinimui.

Tokiais pat motyvais fašistai, be abejonės, vadova
vosi ir apkaltindami kitą suareštuotųjų žmonių, buvusįjį 
atstovą Zaniboni. Jeigu Zaniboni yra socialistas, tai sun
ku yra tikėti, kad jisai butų rengęsis nušaut Mussolinį. 
Tokios taktikos socialistai nepripažįsta. • <. "

Visa ta istorija veikiausia yra begėdiškas bliofas, su
planuotas prieš fašistų priešus, kurių Mussolini nepajė
gia nugalėti atviroje politinėje kovoje.

Prieš socialistus Mussolini griežia dantį ypatingai 
• nuo to laiko, kai Belgijos užsienių reikalų ministeris, so

cialistas Vandervelde, atsisakė paduot ranką Italijos dik
tatoriui Locarno konferencijoje.

I)r. Vandervelde viešai parodė savo panieką Musso- 
lini’ui, kaipo žmogžudžiui, su kurio žinia (ogal ir tiesio
gine pagalba) buvo nugalabintas Italijos socialistų atsto
vas Matteotti. Sekdami Belgijos socialisto pavyzdžiu, 
daugelis laikraščių korespondentų, buvusių Locarno’je, 
boikotavo fašistų lycįerį.

Už tai jisai dabar gal būt ir keršija socialistams, me
lagingai apkaltindar^is vieną jų žymesniųjų vadų,ir mes
damas dėmę ant visos socialistų partijos.

Bet jeigu sužvėrėjęs Italijos diktatorius mėgina šito
kiais budais sunaikinti savo priešus, tai jisai gąlų-gale su
silauks to, kad kas nors tikrai j#m padarys galą.

Tenai, kur yra sutremptos visos piliečių teises ir val
džios tarnai apseina su žmonėmis, kaip banditų šaika, 
teisėta politinė kova nustoja vertės. Žmonės ima gintis 
nuo savo skriaudikų tokięmis priemonėmis, kokios ‘jiems 
yra prieinamos. - • ,

Fašistinis teroras gali Italijos žmones priversti 
stvertis ginklo.

ELEKTRA
Šviesą ir pajiegą suvedame j senus ir, naujus namus, taipgi dirb

tuves. Cash arba ant išmokėjimų.
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.
A BARTKUS Pres.

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

Užsimokėjimo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams ............  $8.00
Pusei metų ................. r..... 4.00
Trims mlnesiami ....... ...........„ 2.00
Dviem mAneaiame ____ _____ 1.60
Vienam minėsiu! ____ ______ .76

Chicagoje per neiiotojuei
Viena kopija........ ................. ....... 3c
Savaitei ...... _________ ____ - 18c
Mėnesiui ------ .....------- ....... ......  76c

Suvienytose Valstijose, ne Chlcagoje, 
paštu:

Metams .................................... $7.00
Pusei metų ............................... 8.50
Trims mėnesiams ................... 1.76
Dviem mėnesiam ....................  1.25
Vienam mėnesiui ........................ 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginu)

Metams ............. -..................- $8.00
Pusei metų.... ...... -.................- 4.00
Trinią mėnesiams ................... 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

Utuvos spaudoje buvo trum- 
pa žinia apie pasikėsinimu prieš 
Klaipėdos vokiečių laikraštį 
“Memeler Dampfboot” (vakar 
ta žinia tilpo ir “Naujienose”). 
Vokietijos laikraščiai rašo apie 
tai plačiau. Wolffo telegramų 
agentūra praneša ve ką:

“Nepaprastoje savo laido
je ‘įMemeler Dampfl>oot’ sa
ko: šiandie (spalių 17 d.) 
rytų apie 2:30 vai. padaryta 
pasikėsinimas bombomis 
prieš ‘’Memeler Dampfboot,’ 
iššaukęs baisų suardomų 
laikraščio name. Įeiga ir sta
tomasis kambarys visiškai 
sudraskyti. Grindys tuose 
dviejuose kambariuose užklo
tos sutrupėjusiais stiklais. 
Buvusios angoje geležinės 
krotos yra visai išverstos. 
Beveik visos durys nuplėš
tos ir išblaškytos. Sienos ir 
lubos apgriautos ir pramuš
tos. Nukentėjo taip pat ir 
skersai gatvę stovintis na- 

. mas su lietuvių knygų krau- 
ve ‘Rytas.” Trenksmas pri
kėlė iŠ miego gyvenančius' 
aplinkiniuose namuose žmo
nes. Tuojaus pradėta tar
dymas, bet iki šiol dar be 
jokių pasekmių. ‘Memeler 
Dampfboot’ numano, kad čia 
butą organizuoto pasikėsini
mo, kuriuo norėta sustabdyt 
laikraštį arba duoti pamatą 
prieš rinkimus, kurie turi į- 
vykti pirmadieny, paskelbti 
apgulos stovį ir tuo budu pa
daryti negalimais rinkimus. 
Pagaliau, vėlai vakare vakar 
buvo pastebėta ir ‘Volksstim- 
me’ spaustuvės (socialdemo
kratų) kieme keletas įtaria
mų gaivalų, kurie tris kar
tus buvo išvaryti.”
Kas atliko šitą piktadarybę, 

nežinia. Gal tai buvo provoka
torių darbas. Bet Klaipėdos 
krašto vokiečiai šitą nelemtą 
incidentą panaudojo savo agi
tacijos tikslams. Bombų spro
gimas “Memeler Dampfboot” 
spaustuvėje įvyko už dviejų 
dienų prieš rinkimus j Klaipė
dos krašto seimelį, ir vokie
čiams buvo lengva įtikinti pub
liką, kad tai padarė lietuviai.

Rašydama apie tą pasikėsi
nimą, viena vokiečių žinių agen
tūra sako, kad 1)0 šito atsiti
kimo vokįečių partijos Klaipė
dos krašte praves visus savo 
kandidatus.

Taip beveik ir įvyko.
Bloga, kad ir Lituvoje var

tojama tokie žiaurus kovos bu
dai politikoje. Anąmet kokie 
tai sudurnavoję /“patriotai” 
Kaune metė bombą premjerui 
Galvanauskui ir sužeidė jį, 
kuomet jisai pasirodė esąs Ily- 
manso projekto šalininkas. Bet 
piktadariai niekuomet nebuvo 
susekti. Kaune žmonės mano, 
kad tai buvę lietuviški fašis
tai, kurie pasižymėjo svetim
taučių iškabų degutavimu ir 
žydų langų daužymu (juos gy
rė ir kun. Šmulkštys, atsilan
kęs Chicagoje).

•Jeigu tokie pat “patriotai” 
padarė, užpuolimiį ir ant Klaipė
dos vokiečių laiki-aščio, tai jie 

atliko “meškos patarnayimą” 
Lietuvai.

SĖKMINGA SOCIALISTŲ
KONFERENCIJA 

SO. BOSTONE

Pereitą sekmadienį So. Bos
tone, “Keleivio” name, įvyko 
Mass. valstijos lietuvių socialis
tų konferencija. Joje dalyva
vo socialistų darbuotojai iš 
Lavvrence’o, Cambridže’iaus, 
Montellos, Norwood’o, VVorces- 
ter’io, So. Bostono ir kitur.
i Delegatai iš tų kolionijų sa
vo rupuliuose pąžymęjo, \; kąd 
Socialistai visur turi daugiaus 
pritarėjų pažangiojoje visuo
menėje, negu kuri kita parti
ja; tik esą blogiau su Montello’s 
lietuviais, kuriuos labai sude- 
moralizavo ir suerzino mask-
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JI NETIKO
JOKIAM DARBUI

Dr. Harold Blazčr. Jis nužu
dė chloroformu savo 32 metų 
dukterį, kuri gimė be rankų ir 
kojų ir negalėjo visiškai kalbė
ti. Jis dabar yra tardomas Little- 
ton, Colę.

viečiai. Montello’s draugijos 
dabar eikvoja savo jėgas tarpu- 
saviniems kivirčiams ir tąsy
tiems po teismus.

Konf.erenucija nutarė atgai
vinti VI rajoną ir surengti ja
me prakalbų maršrutą. Išrink
ta rajono valdyba, į kurią įei
na draugai V. Anesta, J. Jan
kauskas, S. Michelsonas, Savin- 
čius ir Urbonas.

Konferencija, be to, nutarė 
rengtis prie 20-metinių Lietu
vos revoliucijos sukaktuvių ap- 
vaikščiojimo ir sudarė komite
tą Lietuvos socialdemokratinei 
moksleivijai šelpti. Į šį įeina 
draugai J. Valeika, A. Kireilis 
ir B. J. Vaitkunas.

Pagalia?, buvo priimta dvi 
rezoliucijos > pasveikinimas Lie
tuvos socialdemokratams ir pro
testas prieš klerikalinę reakci
ją.

Labai malonu, kad Mass. 
valstijos draugai sukruto. Dir
va socialistiniam darbui tenai 
yra gera.

BLAIVUS BALSAS Iš KOMU
NISTŲ TARPO.

Vokietijos komunistų organe 
“Klassenkampfj**1; kuris eina 
mieste Ilalle, Menas žymus ko
munistų veikėjas, Reinhold 
Schoenlank, įdėjo įdomų straip
snį apie savo partiją. Jisai 
pirmiausia svarsto klausimą, af 
komunistų politika yra gera. Ir 
štai ką jisai sako:

“Nepriklausomųjų Social
demokratų Partijos suskaldy
mas Ilalle’je (tos partijos 
suvažiavime. “N.” Red.) bu
vo neatitaisytina politinė 
klaida...”

“Tokios pat rųšies buvo ir 
Italijos socialistų partijos su
skaldymas, kurio pasekmės 
nemažai prisidėjo prie fašiz
mo pergalės.”
'Poliaus Schoenlank kalba apie 

Vokietijos komunistų taktiką 
parlamentuose, jisai nurodo, 
kad vaikiškų skandalų kėlimu 
parlaiyentų posėdžiuose komu
nistų atstovai galėjo patarnau
ti tiktai reakcijai, nes tie skan
dalai diskredituoja renkamos 
valdžios idėją, kuriai yra prie
šingi atžagareiviai.

Po to koiĄunistų veikėjas 
kritikuoja savo partijos takti
ką “bendro fronto” klausimu. 
Jisai sako, kad marksistine par
tija turi.eiti prie tikros darbi

ninkų klabės vienybės,’ o ne da
ryti “manievrus” su vienybės 
obalsiu. Gi komunistų partija 
neva siūlo “bendrą frontą” so
cialdemokratams, bet tuo pačiu 
laiku žada juos “numaskuoti.” 
Šitokiais veidmainingais pasiū
lymais protaujantys darbinin
kai gali tiktai pasipiktinti.

Kaip tiktai šis Schoenlanko 
straipsnis pasirodė, tai' centrą- 
linis ^komunistų organas “Rote 
Fahne” tuojaus paskelbė, kąd 
partijos vyriausybė turi tą ra
šytoją išmesti, jeigu jisai pats 
nesusiprafe pasitrauktai. Scho- 
ehlanko klausimą paėmė svars
tyt-partijos “politinis biuras.”

Aišku, kąd jisai bus paša
lintas. Komunistų partija sa- 
vp eilėse jokios rimtos kritikos 
nepakenčia, nes ji yra siaura
pročių, fanatikų sekta.

Apie gintarą: jo atsira
dimo legenda ir kaip 
jis renkama. — Kiek 
kur knygų spausdina
ma. /

Rudens vėjas vėl tižia Bal
tiki) juroj ir neša į krantų 
gintarų, kurį tenykščiai gy
ventojai vadina' juros auksu. 
Nuo Liepoj aus iki' Samlando 
(Rytų Prūsijoj) gintaro ieško
tojai vėl švaistosi pajų rėja ir 
ieško gintaro. Taip lyginai 
darydavo žiloj senovėj saino- 
gitiiečiai.

Daugelis šimtmečių ir išra
dimas dirbtino gintaro mažai 
teatsiliepė į gintaro ieškoto
jus. Kaip prieš 3,000 metų, 
taip ir dabar, jie eina prie ju
ros, kuomet pastaroji yra 
tiek sujudusi, jog pradeda mė
tyti dugne tesančius daiktus. x

Įsijudinęs ir įsisiūbavęs ju
ros vanduo paliuosuoja įstri
gusį į dugnų gintarų ir išma
ta jį ant kranto. Tada ginta
ro ieškotojai renka jį ir skirs
to rųšimis, kaip kokias silkes.

Daugiau kaip puse viso gin
taro gaunama iš Baltiko ju
ros. Likusioji dalis yra iška
sama Samalande, kuris kadaise 
buvo vandens apsemtas. Tai bu
vo senai, labai senai.

Prieš 400 ir 500 metų prieš 
Kristaus gimimą jau buvo ren
kamas gintaras Baltiko pakraš
tyj. Jis buvo renkamas, kai 
U ulonai puolė Rymų; jis buvo 
renkamas viduramžiais, jis te
berenkama ir dabar. Sukietėję 
senai jau pranykusių medžių 
sakai,—tai yra gintaras, kuris 
per šimtmečius teikė ir dabar 
dar tebe teikia pragyvenimų
nemažam* žmonių skaičiui. ♦

Tačiaus posakyj, kad gintaras 
yra sukietėję medžio sakai nė
ra nieko romantingo. Kas kita 
lietuvių, latvių ir prūsų legen
dos. Pasak vienos legendos, 
gintaras gaunama iš sudaužy
to Juratos (juros karalienės) 
palociaus, kuris buvo Baltiko 
juroj. Palocius buvęs padary
tas iš tyriausio gintaro. Gyve
no tame palocitije juros gy
ventojai. Gyveno jie sau ra
miai, kol mirtingasis Kastitis 
ėmė drumsti juros karaliją. Jis 
gaudė Juratos pavaldinius ir 
maitinosi jais.

Jurata sumobilizavo šimtę 
gražių nimfų’ ir susodino jas j 
šimtą gintarinių laivelių. Niūr
ios nuplaukė j tų vietą, kur 
gyveno žvejas. Jų tikslas buL 
vo savo gražiomis dainomis nu
vilioti Kastitį į juros dugną, o 
ten smėlio įberti į jo gražias 
akis ir nugalabyti jį. Kastitis 
buvo nimfų sužavėtas ir puo
lė į jurą. Bet Jurata, kuri 
vadovavo nimfoms, iš pirmo 
pamatymo įsimylėjo į Kaslitį 
ir išgelbėjo jį.

Kas naktį ji išeidavo iš jut 
ros, kad pasimatyti su Kasti
niu.' Sužinojo apie tai jos vy
ras Dirsvitas, juros dievas, ir 
nusiskundė Perkūnui. Įtūžo 
Perkūnas, kad deivė Jurata my
li paprastą mirtinų žmogų. Jis 
trenkė į gintaro palocių, su
daužydamas jį į skeveldras ir 
tuo pačiu laiku užmušdamas 
Jūratę.

Kastitis tapo grandiniais 
prie uolos juros dugne pririš
tas. Ir kai jura nma dūkti, 
Kastitis dejuoja, 'lai ženklas, 
jog reikia eiti gintaro ieškoti.

Tokia tai legenda yra pra
siplatinusi tarp Baltiko ginta
ro ieškotojų.

šiandie gintaras nebėra tiek 
branginamas, kaip senovėj, ka
da iš jo darydavo paputhšalus, 
o taipgi vartodavo smitkinimui 
laike religinių apeigų. Sunovej 
į gintarą žiūrėdavo lyg į kokį 
magiškų dalykų. Patrinus į 
drabužį, gintaras pritraukia 
mažus daiktus. Senovės žmo
nėms tatai atrodė nepaprastu 
dalyku. Graikai pavadino gin
tarų elektronu.

Tikrai yra žinoma, kad Bal
tiko gintaras senovėj buvo ži
nomas visoj Europoj. Pilny sa

vo istorijoj mini apie tai, kad 
gintaras buvo perkamas iš 
Baltiko gyventojų. • Gi Pliny 
gyveno Ryme prieš Kristaus 
gimimą. ’

Gintaro žvejotojai turi būti 
stipraus kūno sudėjimo. Kai 
oras yra audringas (rudenį ir 
žiemų), jie specialiais tinklais 
pradeda gintarų žvejoti. Apie 
Liepojų ir Klaipėdvų nėra tiek 
daug gintaro, kaip Samlando 
pakrantėj, bet jo žvejojimas 
visur atliekama vienokiu budu. 
Apsišarvoję tinkliukais, pana
šiais į tuos, kuriais vabalus 
gaudo, jie juros pakraščiais 
graibinėja po dugnų. Kartu su 
visokįpmis šiukšlėmis jie iš
traukia tais tinkliukais ir gin
taro šmotus. Suprantamas 
daiktas, kad tuo pačiu laiku 
jie susinenka išmestą ant kran
to gintarą. Paprastai žvejoto
jai šiltai apsirengia ir kai su
šlampa, bėga prie kūrenančios 
ugnies pasišildyti.

Kaltais pasiseka sužvejoti 
daug gintaro, o kartais ir tuš
čiomis rankomis prišieiiia na
mo grįžti. Vienok žvejotojai 
yra tos nuomonės, kad dabar 
rtiažiąu begalima gintaro su
rinkti, negu prieš keiktų desėl- 
kif Tnčtų. Tikrai yra žinoma, 
kad aštuonioliktame šimtmety 
nedidelis žvejotojų būrys su
rinkdavo nuo 20 iki 30 bušelių 
gintaro j kokias keturias va
landai*. Kadangi gintaro buše
lis sveria maž-daug 73 svarus, 
o vienas svaras kainuoja apie 
tris dolerius, lai į vienų dienų 
tie žvejotojai surinkdavo dau
giau, negu $4,000 vertės gin
tarų. Prieš du šimtu metų 
gintaras buvo, brangesnis, ne
gu dabar.

Šiandien jeigu gintaro ieš
kotojas pasidaro kelis dolerius 
į dieną, jis yra labai patenkin
tas. Bet kiekvienas jų svajo
ja kurią nors dienų surasti lo
kį didelį gintarą, kokis buvo 
surastas juros pakrantėj 1803 
m. Tas gintaras, svarias 13 su 
viršum svarų, dabar randasi 
Berlino muzėjuj. Jis mažiau
sia yra vertas $10,000.

Iš šimto bušelių surinkto 
gintaro gal tik koks vienas bu
šelis tėra aukštos kokybės. Tik 
didelis ir tyras gintaras skai
toma geru, nes iš jo galima pa
daryti didesni daiktai. • Bet vie
no svaro gintaro šmotų gan 
sunku surasti. O jei retkar
čiais ir pasitaiko, lai tankiai 
nėra tyras.

Gintaras daugiausia yra 
siunčiamas į Koenigsbergą, kur 
iš jb daroma įvairus daiktai. 
Aspkaitoma, kad bėgiu metų 
surenkama apie 250,000 svarų 
gintaro.

Daiktai, kurie yra atvežami 
į Jungtine^ Valstijas, tankiau
sia yra padaromi iš, taip vadi
namo, suslėgto gintaro. Tos 
rųšies gintaras yra gan pigus. 
Geresnės kokybės gintaras pa
prastai pasilieka Europoj arba 
yra išvežamas į Artimuosius 
Rytus.

♦ »*
Iš to, kiek kuri šalis kny

gų spapsdina, galima inaž- 
<iaiix’ spręsti apie tos saliies 
žmonių kul turingumę.

Amerikoj šiais metais išeis 
iš spaudos apie 10,000 skirtin- 
gų knygų. Pirmą vietų tarp 
tų knygų užima apysakos ir 
romanai, o antrų ~ religinio 
turinio knygos.

Francijoj bus atspausdinta 
šiais melais apie 9,000 skirtin
gų knygų, o Anglijoj 11,000. 
Visose kitose šalyse knygų iš
leidžiama mažiau, negu perei
tais mielais. Išėmimų sudaro 
tik Vokietija, kur šiaisi metais 
bus išleista daugiau knygų, 
negu kada nors.—K. A,

Labai blogas stovis Mrs. 
Fullerton’s sveikatos patai
sytas su Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound.

Pa. — “Aš negaliu nei 
Lydia E. Pinkham’a Ve- 

getuble Compound 
pagelbėjo mano 
sveikatai. Kol aš 
jų nebuvau varto
jusi, aš negalėjau 
pastovėti ant kojų 
be skausmų kurie 
eidavo per visą 
mano kūną, nuo 
juosnienio - iki pat 
kojų, varstydavo 
kaip siūlai. Aš ne
galėjau dirbti jo- 

darbo. Mano motina davė man 
pabandyti Vegetable Compound ir afi 
suradau didelę pagelbą. Aš netik; re
komenduoju nuo panašių trubelių, bet 
jos sustiprina visą kūno sistemą. Aš 
vartojau pirmiau viską kad tik pa
sveikčiau. Kuomet aš pasidariau 
nervinga ir nekantri, aš tuojau nusi
perku buteli -Vegetable Compound jei 
aš neturiu vieno butelio namie. .Job
suteikia man apetito ir padaro iš ma
nęs naują moterį. Jus galite vartoti 
mano šį paliudymą mano mieste* arba 
kur nors kitur ir atsakysiu laiškus 
bile moterei kuri klaus manęs apie 
tai.” — Mrs. Rush Fullerton, 525 S. 
2 St., Clearfield, Pa.

Jei jus kenčiate nuo nervingumo ir 
esate nerami, pabandykite Vegetable 
Compound.

Gulbranten Trade Mark 
GULBRANSEN.

Vienatinis Pianas, kuris groja 
roles su jūsų pačių išreiškimu, 
Lengvai grojate, išduoda gražų, 
garsų ir aiškų balsą taip pat kaip 
su rankom grojant. Galima pirk
ti mokant $3.00 i savąitę.

Pamatykite pas
JOS. F. BUDRIK, 

3343 So. Halsted St

NAMAI, LOTAI 
FARMOS

Perkam, parduodam ir mainom, na
mus, lotus ir farmas. Parduodam lai
vakortes į Lietuvą jr į Ameriką ant 
greičiausių laivų. Siunčiam pinigus 
i visas dalis pasaulio. Padarom doku
mentus, dovieroastis. Išrandavojam 
bankynes apsaugos skryneles, pasidė- 
jimui brangenybių ir dokumentų.

Elta Commerce Co.
3251 Sę. Halsted St., Chicago, III.

N. C. Krukonis Manag. 
Telephone Yards 1234.

Pearl Oueen Koncertinos

Puikiausios naujos ir senos, snruikos, 
Klarnetos, Saksofonai ir visi Beno 
Instrumentai.

Katalogas Dykai

Vitak — Elsnic Co.
4639 So. Ashland Avcnue 

Chicago, III.

ANGLYS - KOKSAI
Mes pristatome tiktai geriausios 
rųšies -anglis. Mušt} atsvėrimas 
yra gaiantuotas per Chicago Coal 
Mciyhants Asfociatlon, atsVeri- 
mas per Ėisccnced City Weigh- 
manth.

E. J. McOuaid
5822 So. Racine Avė.

Tel. \Vcntworth 0209 ’*• 
*Englewood 1760
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Perpilą nedėldienį “Keleivio” 
name buvo Lietuvių Socialistų 
Sąjungos VI-tojo Rajono kon
ferencija. Pirmininku buvo 
išrinktas drg. V. Anesta, 71- 
mos kuopos delegatas, o rašti
ninku — drg. J. Jankauskas, 
60-tos kuopos atstovas.

Posėdžiui atsidarius pirmi
ninkas pakvietė drg. Michelso- 
ną pasakyti prakalbą. Buvo 
perskaityta telegrama su pa
sveikinimu nuo LSS. Pildomojo 
Komiteto iš Chicagos ir laiškas 
nuo drg. Bielinio iš Lietuvos.
Paskui delegatai raportavo a-hykai stovi, nes čia komunistų 
pie socialistų darbuotę įvairio- intrigos tiek sudemoralizavo 

. -------------- ............. . lietuvių gyvenimą, kad dabar
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  ̂|visos organizacijos ėdasi ir tą- 
N

KORESPONDENCIJOS

Socialisty konferencija 
nutarė paminėti 20-mety 

revoliucijos sukaktuves
Be to da ji pasmerkė reakcijų 

Lietuvoj, nutarė nusiųsti so
cialdemokratams pasveikini
mų ir įkūrė Fondų Mokslei
viams šelpti.

se kolonijose. Raportų buvo 
iš Lawrence’o, Cambridge’aus, 
Montellos, Norwoodq, Worces- 
terio, So. Bostono ir kitur. Iš 
raportų pasirodė, kad pažangio. 
musų visuomenėj socialistą 
turi didesnio pritarimo, negu 
kuri nors kita partija. Pavyz- 

. | džiui, Lawrence’o mieste per 
sandariečių ir komunistų pra
kalbas būna tuščios salės, o ka
da tik socialistai parengia pra
kalbas, tai publika vos sutelpa 
svetainėn. Maždaug taip pat 
yra ir kitose kolonijose. Tik 

’l vienoj Montelloj gal blogiau da-

M
M
M W.W.KimballCo

* |so viena kitą po teismus.
*
M
M
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Yra seniausias, didžiausias ir tvirčiausias 
Pijany išdirbėjai visoje Amerikoje, kurie iš- 
dirbinėja KIMBALL PIJANUS. Jie yra 
vieninteliai turinti pilnai įrengtą pijanp 
dirbtuvę, kuri moderniškiausiais budais pa
daro patįs kiekvieną pijano dalelę, užlaiky
dami tūkstančius geriausiai išlavintu pijany 

mechanikų.

M

M THE PEOPLES FURNITURE C0.
Yra didžiausis ir sekmingiaiisis lietuvių 
įsteigta Amerikoje, parduoda lietuviams

H

M

NAUJIENOS,: UKIragu; HL1 
........................    t > m itifrii i ttff

KIMBALL
Prieinamiausiais budais už vieną ir teisingą 
išdirbėjy kainą ant lengvų mėnesiy išmo

kėjimu.

M

Išklausiusi raportų, konferen
cija nutarė surengti šį rude
nį maršrutų po Vl-tą rajoną, 
kad sutverus kuopas tose vie
tose, kur jų da nėra, bet socia
listų yra. Tuo pačiu žygiu kal
bėtojas apvažiuos ir tas vietas, 

[kur kuopos jau gyvuoja.
Konferencija išrinko naująi 

Vl-to Rajono valdybų, kurios 
sąstatas pasidarė toks: V. Ane- 
sta, organizatorius; J. Jankau
skas, sekretorius; S. Michelso- 
nas, kasierius ir du valdybos 
nariai, J. Savinčius ;r J. Ur
bonas.

šių metų gruodžio mėnesyje 
nutarta apvaikščioti 20-metų 
sukaktuves nuo pirmos Rusijos 
revoliucijos ir kartu nuo įsikū
rimo Lietuvių Socialistų Sąjun- 

jgos. Tuo tikslu bus rengiamos 
prakalbos, koncertai ir bus tve
riamos naujos LSS. kuopos.

Konferencia išreiškė pageida
vimą, kad šitą įvykį kaip gali
ma plačiau paminėtų musų so
cialistiniai laikraščiai.

Buvo išrinktas Komitetas au
koms rinkti Lietuvos socialde
mokratinei moksleivijai šelpti. 
Komitetai! įėjo šie draugai: J. 
Valeika, A. Kireilis, B. J. Vait
kumis.

Apkalbėjus dabartinę reakci
ja Lietuvoje, konferencija iš-

nešą sekančią rezoliuciją: ’ 
ProteHtttH dėl reakcijom 

Lietuvoje. «
Amerikos Lietuvių Socialistų 

Sąjungos VI-tojo Rajono Kon
ferencija, susirinkusi š. m. lap
kričio 1 d. Bostono mieste, at
sižvelgdama į tai, kad Lietuvos 
Respublikoj dabar siaučia žiau
ri reakcija, būtent?

1. Valdžia užgniaužė Mariam- 
poles ReaĮę Gimnaziją dėlto, 
kad ji ne klerikalų dvasioj bu* 
vo vedama;

2. Iš visų mokyklų šalinami 
mokytojai ir mokiniai, kurie ne
nori kunigams rankų bučiuoti.

3. Prieš opozicijos atstovus 
Seime vartojama ginkluotos po
licijos jėga.

4. Artina n ties naujo Seimo
rinkimams uždrausta opozicijos 
partijoms laikyti susirinkimus 
ir prakalbas; . . >

5. Valdžia nuolatos konfis
kuoja ir baudžia priešingų par
tijų laikraščius;

6. šalyje palaikomas karo 
stovis, nors jokio karo su už
sienio priešais nėra;

7. Pažangųš piliečiai nuola
tos areštuojami ir nežmoniškai 
kalėjimuose kankinami,

8. Geriausių rašytojų veika
lai, kaip antai Bubakino “Iš 
Tamsios Praeities į šviesią At
eitį,” yra draudžiami žmonėmš 
skaityti, ir

9. Apskritai Lietuvoje daba* 
viešpatauja tokia atmosfera, 
kurioj sunku laisvai kvėpuoti 
ir gyventi, —

Konferencija skelbia dabartį-' 
nei Lietuvos klerikąlų valdžiai 
grieŽčiausį protestą ir pasižada 
kovot prieš ją visais prieina
mais budais.

••[Socialistų Sąjungos VI-tojo Ra
jono konferencija, susirinkusi 
šĮ. m. 1 d. lapkričio, Bostono 
tieste, siunčia jum8, o per jus 
ir vieloms Lietuvos susiprato- 
siems darbininkams, broliškų 
sveikinimų.

Nors mes gyvename antroj 
žemės kamuolio pusėj, Lietuva 
visuomet mums f upė jo IT rupi. 
Mes akyvai sekame jos gyve
nimą. ir tėmijam kiekvieną į- 
vyk|. Mes atjauėiam kiekvieną 
Lietuvos darbininkų skriaudą, 
ir kiek vienas reakcijos žygis 
sukelia mumyse vis didesnės 
neapykantos krikščioniškam 
despotizmui.'

Mums smagu girdėti, kad 
Lietuvos Socialdemokratų Par
tija, pirmutine ėjusi į mūšį už 
Lietuvos laisvę su caro satra
pais, dabar ir vėl pirmutinė 
stovi kovos eilėse už tą patį 
principą.

Konferencija praneša, kad 
šitoj šventoj kovoj Amerikos 
Lietuviai socialistai yra su ju
mis, draugai, taip kaip jie bu
vo su jumis sunkiausiomis ko
vos dienomis su caro hydra. 
Tik laikykitės, draugai, o per- 
gals bus jūsų

— V.Anesta,
LSS. VI Raj. Konferencijos 

pirmininkas, t

IW. H. £$(,11, Prop, 
3643 South Halsted Street |
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“SENIAUSIAS BANKAS ROSELANDE”

The Wiersema State Bank
11106-08 Michigan Avė.

Raportas banke stovio peržiūrint biznį Rugsėjo 28, 1925, kaip yra pa- 
' *•' daryti "Auditoriaus I*ubHškų Apskaitliavimų Illinois Valstijos.
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Atsiųskit planą arba 
telefonuok dėl apskai- 
tliavimo kainų gata
vai atpjautų. Garu ar
ba Šiltu vandeniu ap
šildymo reikmenų. Mu
sų lengvi išmokėjimai 
ir pigios kainos su
taupys jums pusę.

Atdara nedėlioj nuo 9 iki 12
MAUDYNES AUTFITAS

$59
Garantuotas augž- 
to» rų*iea maudy
nė* autfitas, yru 5 
pėdų vana, Baltai 

' Knamellotas Kloseto 
,Autfitas ir Gilus l^i- 
vatory. V lakai. pri
rengta su pritaiky
mais ui

$59
Dykai Knyga

Reikalaukit kny gos 
iiandien. Joje parodo
ma visas phimbingas 
ir ',n a m ų apšildymo 
reikmenys olselio kai 
nomis.

ATPJAUTI, KAD 
TIKTŲ APflJI.- 

DYMO REIK
MENYS 

SUTAUPYK1T

RESURSAI
Paskola ir discountai ..:.............z.................. .........
O verti raf tai  v.. .t.....«...................................
J. V. Valdžios Investmentai . ....... ............. ..............
MunfclpalMt ir Kofporactjų Bbnai ...'.....................
BanKos^namąs, rakandai iii jrengimdi ’.tt....
Pinigai ant! rankų ir*Teikia gauti iš bankų
Kiti turto šaltiniai .... ............... -...........»..... i....

J.. .4 J..........

,... $2,912,063.42 
L......... 1'4)40.50

123,219.15 
729,988.04 

...f ...*... <2M,959.32

...... 577,567.70' 

..L.c?....  2,124.75

$22.50
i6 5 pėdų

Lavatory Vana Kloseto Autfitas 
$23.50 $55.75
Maudynės autfitas susideda 
vanos, enameliotas klosctas ir pedestai 
lavatory. Viską, tu trimingais.

$101.75

t
Viso turto

ATSAKOMYBE
$4,551,812.88

stakas
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Kita rezoliucija buvo priimta 
Lietuvos Socialdemokratams 
jasveinkinti. Ji skamba taip:

Pasveikinimas Lietuvos 
Socialdemokratams.

Draugai! Amerikos Lietuvių

►<

h

*

M
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Kodėl Jums Peoples Furniture Co. labiausiai 
rekomeųduoja pirkti Kimball Pijanus?
KIMBALL PIJANAI yra subudavoti taip tvirtai, kad 

jie visuomet užtikrina ilgesnį patarnavimų negu koks kitas 
pi j anas.

KIMBALL PIJANAI turi labai gražių išveizdą; keiso 
subudavojimas ir nubaigimas yra pagal vėliausios techni
kos reikalavimo.

KIMBALL PIJANŲ meliodiškas ir saldus skambėji
mas yra ant tiek ištobulintas, kad dauguma pasaulio pagar
sėję pijanistai, dainoriai, muzikantai ir visi suprantanti 
ištobulintą muziką parinktinai vartoja Kimball Pijanus.

KIMBALL GROJIKLIAI PIJANAI yra laimėję apie 
pusę milijono privatiškų šeimynų namus, nes jie teikia dei 
jų geriausią muziką, nes Kimball Grojiklį Pijaną kiekvie
nas gali vartoti ir išreikšti geriausią muziką be 
patyrimo. ♦ ,

jokio

Matykite 
Peoples, 
platesnių 
PIJANUS. Kad užtikrinus įgijimą Kimball 
pijano ant Kalėdy, meldžiame duoti užsaky

mus tuojaus.

Kiiytball pijantis šiandien 
arba klauskite kataliogo ir 

paaiškinimu apie

pas 
kitų 

KIMBALL«
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Pranešam Visiems Lie
tuviams Tautiečiams
Užkviečiam visus atsilankyti ir iš

girsite naujus Orthophonic Victor 
Victrolas ir Rekordus. Tikrai yra ste
buklingai. šimtais tūkstančių žmonės 
atsilankė. Labai stebisi kaip taip ga
li padaryti gražias Dainas ir šnekė
jimus.

•
Tai labai yra naudinga kožnam 

vienam išgirsti ir persitikrinti kokia 
yra nauja muzika ištobulintu, taip 
sakant, nei koks Muzikališkas Instru
mentas negali by tinti Orthophonic 
Victor Victrolas. Malonėkite atsilan
kyti, mes parodysime už dyką, kad 
gerai suprastumėt visi, kiek yra'skir
tumo paprastų gramafonų arba Vic
tor Victrola. Mes užlaikome visokios 
stylos ir žemiausias prekes. Taipgi 
ir Victor Rekordus visokių kalbų už
laikome krautuvėje, daugiau kaip 
30,1)00. Taipgi pasiunčiame orderius 
kožnam pareikalavime, nemažiaus pu
sę tuzino. Kaštus mes apmokame. Pa
reikalaukite katalogus, mes prisiusi
me.

J. J. STASULANIS

Capital
Surplus
Neišdalintas pelnas ....
Rezervo accountai ......
Dividendai neapmokėti
Depozitų .......................i...
Priguli Bankoms .........
Kitų atsakomybių ........

Viso atsakomybių

$200,000.00
150,000.00

. 151,052.01

... 30,571.62

.........  70.50
3,984,125.32
... 10,067.92
... 25,925.51

$4,551,812.88

A STATE SAVINGS BANK
Įsteigta 1891 Inkorporuota 1918

M'7'

Padėk Savo Pinigus ant 6 Nuošimčio
Už pinigus padėtus ąnt musu Augštų Pirmų Morgičiu 

nuošimtis bus mokamas nuo dienos padėjimo 
Jeigu jus norite perkelti savo pinigus iš kitų bankų į šią 

bankų atneškite savo bankinę knygutę pas mus, o mes jūsų pini
gus perkelsime su nuošimčiais.

Siųskite pinigus į Lietuvą per šią stiprią banką, nes musų 
kainos yra žemiausios

Kapitalas ir Perviršis
$300,000.00

Saugiausia vieta jūsų pinigams.

APRON
SINKOS

Baltai enameliotas, 
•U

42

52

sinkoH

Rinkos

kraneliais J 
t 
cąolių apron

coliu apron

ROLL RIM
- SINKOS

Baltai 
tas, 
rengtos 
neitais

42 colių 

52 colių

$31.50
$48.50

eriamelio- 
pilnai pri- 

eu kra-

$25.75
$29.85

alnka, prirengta

sinka, prirengta

LANDREI LOVIAI
Garantuoti, 4K co
lių, dviejų dalių lo
viai, nu kraneliais 
ir IkMMUpantis mai
šymui faucet

. $13.25
1 KARŠTO

VAN
DENS

ŠILDY
TUVAS

KLOSETO 
TANKU 
KRANAI

$1.50

KLOSETO PA
TAISYMAI

Garantuotos aug- 
Stoa rųšiea kloze
tų sėdynės, Ma- 
hoguny užbaigi

mo, specialiai

$2.50

KARŠTAM
VANDE

NIUI
TANKOS

Augitoe, rųAieM. 
garantuotos, 
gnlvanited kar
stam vandeniui 
tankos, vietos

30 gaUonų, 
•BU Btand*. kaip 
parodo, specia
liai

$11.25

Del apšildy
mo virtuvės, 

Įtaijios 40 
galionų, 

kaina 

$13.35

Metropolitan State Bank
PO VALDŽIOS IR CLEARING HOUSE PRIEŽIŪRA 

2201W. 22nd Kampas Leavitt Street
Bankos Valandos: Kasdien nuo 9:00 vai. ryto iki 4:00 vai. vakare

UTARNINKAIS ir SUBATOMIS iki 8:30 vai. vakare.

Eagle Music Co. 
3236 So. Halsted St. 

Chicago, III.

H

Garsinkites Naujienose

H
H 

>■<

h
N

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

— Pritaikau taipgi akinius

SEVERUS ESKO. Antisepti
kas ointmentas. Jis prašalina 
niežiejimų ir kitokius odos ne
malonumus. Kaina 50 centų.

DR. JOHN J.
SMETANA

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

Kampas 18 gatvės, 8-čias augštas 
Kambariai 14, 15, 10 ir 17 

Ant Platt’s Aptiekos

Pastebekit mano iškabą

Valandos nuo 9:30 iki 
8:30 vakare.

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

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

Tai yra paprasti simptomai, dėl 
kuri 
bos. 
nių? 
dien.
prie likusių čielų akinių Stiklų.

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

KRAUTUVĖS ATVIROS VAKARAIS

5 TW0 LARGEf^.

N
N 
M
M

uRNlTURf

>

M 
p 
H
M ►
H 
H
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PASITIKĖJIMAS
Reikalinga*) pasirinkime tikrų gyduolių dėl jūsų ligų. Tūkstančiai už
ganėdintų šeimynų rekomenduoja

SEVEROS ŠEIMYNOS GYDUOLĖS
Jos yra atsargiai prirengtos ir rekomenduojamos tų, kurie jas var
tojo dėl jų gero veikimo ir gerumo. Laiku jas vartojant, daugelis ligų 
yra prašalinta ir sunkių ligų sustabdyta, tuotai išvengta didelių išlai
dų ir kentėjimų.

štai yra kai kurios naudingos gyduolės:

Didžiausios Pijanų Krautuvės 
4177-83 Archer Avė. 1922-32 S. Halsled St

M. KEZES vedėjas J. NAKROšlS Vedėjas
>XXXX X xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

SEVEROS KOSULIO BALZA- 
MAS. MalonuH vartoti ir gerai 
gydo kosulj, kuris paeinu nuo 
niežiejimo gerklės, krupo arba 
parpimo gerklės. • Kaina 25 ir 
50 centų. .

\ SEVEROS GOTHARDOL. Lini- 
m«ntus tiktai dėl vidurinių var
tojimų. Rekomenduojamas dėl 
vartojimo nuo reumatiškų ir 
nėuralgiškų skausmų, sutinimų, 
skaudamų raumenį^, raumenų 
traukimų ir uieživjim| sustV- 
rurtių raumenų. Kaina 30 ir 60 
centų.

SEVERO^ PILLS. Nuo užkie
tiejimo, galvos skaudėjimo, 
svaigulio ir išblyškimo. Kuinu 
25 centui.

SEVEROS ESORKA. Labai ge
ras skilvio stimuliantas ir to
nikas, taisantis ir sustiprinan
tis. Rekomenduojamas sopiems 
ir švelniems žmonėms. Jų me
dikais prirengimas nuo nevirš
kinimo, užkietiejimo ir neveiki
mo virškinimo organų. Kaiha 
75 centai ir $1.50.

SEVEROS NERVOTON ir Nen- 
voton Tabletei. Skystimas ir 

labintai rekomenduojami dėl 
sustiprinimo nusilpusių nervų 
ir nemigos iš priežasties silp
nų nervų. Kaina $1.25.

■ ............-..................... 11 ..................................................................................... ■ l.ll'l.l..................................... ««........ .1 .1.1,1 *W ...... .. ............ ....

Pirmiausiai, klauskite nptiekoje. W. F. SEVERĄ Cu., < 'edar Rapids, Iowa.
■ MII................ .... -

SINKU 
KRANAI

Del Mito ir šalto 
vandens. Tinka 
bile sinkai, kairu.

$5.75

EKSTRA SPECIAL
Specialia parinkimas pedeatal lava- 
toriei, bisk| gadintos, su visais pritai
kymais, kaina

$14.50
Visi tavorai garantuoti ir pirmos rų- 
žies. Jei reikia liudymo klauskit pas 
Universal State Bank.

take

“ KELLOGG S 
TASTELESS CASTOR OIL

Labai geras castor oll pa
darytas dėl rtiedikalid vai
tojimo. Be skonio. Stipru* 
mas ir grynumas ųesimai- 
no. Prašykite Kellbgg’s 
butelukuose ir fu laheliais. 
Pas visus aptickoriuf.

Naujienų Spaustuvė 4 > 
yra Unijinė Spaustuvė, f

I

I
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DR. VA1TUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS CHICAGOS 

ŽINIOS

Community 
-pilnai galima 
bankietas buvo 
kas”, nes vieta 
ri:

Golf Club’e. Tr 
pasakyti, kad 

“arislokratiš- 
graži, sale šva-

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

1545 West 47th Street
Phone Rnulevard 7589

Chrysanthemum
. paroda

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau. 9

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

1515 West 47th Street
Netoli Ashland A v*.

KIMBALL PIJANAI
Del tobulumo savo balso yra 
pamylėti ir didžiai išgirti per 
pagarsėjusius artistus ir muzi
kos ekspertus. Vien tik su Kim- 
ball grojikliu pianu galite gra- 
jiti gaidas teisingai ir girdėti 
geriausiai ištobulintą piano mu
ziką.

Parduodant ant lengvų išmo
kėjimų

PIJANįl KRAUTUVES

šiandie Garfield parko oran
žerijoj ((’.onseryatory) atsidarė 
metinė chrisanthemum paroda, 
kurioj yra išstatyta apie 250,- 
00(1 chrysanthemų žiedų.

Paroda yra labai įdomi, štai 
niekurios tų “mum” gėlių yra 
nuo 1 iki 8 pėdų augšeio, užsi
baigiančios vienu žiedu, tankiai 
didumo kaip vaiko galva. Kitoj 
vietoj išstatyta jau kelių metų 
senumo kelmus, kokių 7 pėdų 
diametre, arba 21 pėda aplink 
ir turinčius nuo 600 iki 700 
žiedų. Kiti kelmai turi 200-500 
žiedų. Yra ir tokių kelkiu, ant 
kurių žydi apie 80 skirtingų ru
sių žiedų. Yra ir kabantys 
“krepšiai”, kurie turi 800-1,000 
žiedų.

Visos tos gėlės nėra atvežtos 
iš kur kitur, bet yni užaugin
tos Chicagos parkuose ir jeigu 
panorės dirbti, gali panašias 
užsiauginti kiekviena šeiminin
kė savo daržely.

Paroda tęsis iki lapkričio 29 
d. Ji yra atdara -kasdien nuo 
8 vai. ryto iki 10 vai. vak. 
įžanga dykai. Atsilankius paro 
don galima apžiūrėti ir visą 

didelę oranžeriją, kurioj yra 
augmenų iš visų pasaulio kraš- 

[tų, augančių jų krašto aplinky
bėse. Ypač naudinga atsivežti 
vaikus ir aprodyti visą oranže
riją, kad pamatytų visų šalių 
augmenis, kas jiems labai pa
lengvintų mokykloje, nes ką 
akis mato, tą daug greičiau iš
moksta, negu iš knygų.

Garfield parkas yra prie 
Madison gatvės, netoli Kedzie 
Avė. Grupėms, jei to prašoma, 
bus duoti palydovai ir aiškinto
jai, bet apie tai reikia iškalno 
susižinoti su parkų komisiii- 
nieriais, Union parke.

'[Pacific and Atlantic Photo]
Ina Claire, aktorė, kuri pasi

žymėjo veikaluose, kur vaizduo
jama “divorsai”. Dabar Chica- 
goj ji ir pati gavo divorsą nuo 
savo vyro James W. Whit- 
taker. v

Pašovė savo meilužę
Kada jo meilužė Mrs. Leoną 

Yosil atėjo pas jį atsisveikinti, 
nes ji jį pametanti ir išvažiuo
janti į Kentucky valstiją, Ja
mes Tranter, 111 W. Chestnut 
St., peršovė ir gal mirtinai ją 
sužeidė ir paskui pats persišo/ 
vė. Abu nugabenti ligoninėn.

Nors tai buvo tiktai narių 
bankietas, bet į jį skaitlingai 
atsilankė Jr svečių narių 
šeimynos ir artimi draugai. Bu
vo formaliai pietus su prakal
bomis ir muzikos gabalėliais. 
Valgių ir minkštų gėrimų užte
ko iki 5 vai. ryto.

Didysis perkūnas sukvietė 
visus žaibus ir vyriausius val
dytas atlikti savo pareigasį ku
rie tuojaus jas išpildė. Vaidylos 
savo paslapčių neišduoda, o tik
tai kai kur per pusę lupų pra
sitaria, taigi ir bankiete, tame 
dalyke, jie skupiai atsinešė 
link svečių, bet užtai svečiai 
buvo patenkinti bankietu. Vai
dylos ketina surengti viešą 
bankietą, kur ir publiką galės 
dalyvauti.

Visi buvo pasipuošę gražio
mis kepuraitėmis. Vieni žaidė, 
kiti šoko prie pp. Sarpalių mu
zikos, treti ant piazos kalbėjosi 
ir svajojo apie Evanstono gra
žią koloniją ir oro tyrumą. 
Salėje kūrenosi krosnis, kad 
net traškėjo ąžuolinės malkos. 
Dienai auštant visi išsiskirstė

—Pašalinis.

NAUJA KNYGA 
Apysaka iš Amerikos Lietuvių 

Gyvenimo

“Gyvenimo Dumble“
Parašė S. E. Vitaitis, 

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

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

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

Knygos kaina: popieros ama
rais
— $2.50.

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

DR. ROSS NAUJA IR PA 
GERINTĄ SISTEMĄ 

GYDYMO IŠGYDO
Kraujo, puslAa, šlapumo, privatines, šia . 
tos, uŽRondintos ir užkrečiamos ligos viia 
Išgydomos.

Vartojami satiRiausi ir geriausiai 
žinomi

ir tikras Europinis L;r> 
esoide gydymas s tšHh 
kiama. Vienatinis gy
dymas nuo sifitin du®, 
damas už f*
lemą kainą

tiktai trumpam laikui

DR. n. M.

metodai

pagerintas

{steigta 80 metų
Dauginusiai chroniškų ligų paeina nuo 

kraujo ir užkrečiamų ligų. Kad išgydžius 
jas nebandykit senais budais.
VYRAI! Specialia serum gydymas yra var
tojamas su geru pasisekimu dėl atgavima 
stiprumo silpnčms vyrams. Jo gaivinant 
jėga veikia stebuklingai ant gilių, nervų 
ir kraujo, suteikdama stiprumą silpniems 
ir sunykusioms vyrams. Dr. Koss gydymo 
kambariai kasdien pilni ligonių.

JIS TURI 30 METŲ PATYRIMĄ
Ir jau išgydė tūkstančius žmonių, tai 
užtikrinimas sergnatiema, kad jie gaus f»> 
rą gydymą. Vienatinis geriausiai {rengtu 
ofisas Jungtinėse Valstijose. Dešimtis gy
dymui kambarių. Kraujo išbandymas ir la
boratorijos egzaminacija dykai su gydymu.

Patarimas Dykai
Atsakantis medikaiis patarnavimas suteiks 
jums sveikatą ir laimę. Geriausia gydy
mas. Pigiausios kainos. Greičiausias gydy
mas. Ateikit šiandien.

$2.00, audimo apdarais DR. B. M. ROSS
35 So. Dearhom St. 

kampas Monroe St. Chicago
Vyrų priėmimo kambarys 506. Moterų pri
ėmimo "kamiiarys 508.

Penktas Augštas, Crilly Namae 
25 METAI TAME NAME

Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto iki 6 
vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 1 dieną. Pa- 
nedėliais, seredomis ir suimtomis nuo II 
ryto iki 8 vakare.

Du nutroško nuo gaso
Kaiminai įsilaužo į namą prie 

3417 So. Hermitage Avė. ir ra
do nu troškusius nuo gaso Geor
ge Matthews, 60 metų ir jo 
pačią. Abu gulėjo lovoj. Nuo 
gasinės krosnies ėjo ilga gu
minė dūda j šildomąją krosnį 
jų kambaryje. Spėjama, kad 
jiems miegant vėjas užtrenkė 
duris, perkirto dūdą paleido 
gasą, nuo ko jie ir nutroško. 
Buvo bandoma atgaivinti, bet 
pastangos nedavė jokių pasek
mių.

Didelė paroda Lieluvių Rateliuose
1922-32 So. Halsted St.

4177-83 Archer Avė.
I—.......... ..  .............

: Reumatizmas sausgėle:
■ Nesikankykite savęs skaus- ■
■ mais, Reumatizmu, Sausgėle, ■
■ Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu ■
■ — raumenų sukimu; nes skau- ■
■ dėjimai naikina kūno gyvybę ir
■ dažnai ant patalo paguldo.
■ CAPSICO COMPOUND mo-
■ stis lengvai prašalina viršmi-
■ nėtas ligas; mums šiandie dau- . 

gybė žmonių siunčia padėka- , 
vones pasveikę. Kaina 50c. per , 
paštą 55c. ar dvi už $1.05.

Knyga: “ŠALTINIS SVEI- j 
KATOS”, augalais dydyties, g 
kaina 50 centu. g

: JUSTIN KULIS ■
3259 South Halsted Street,

■ CHICAGO, ILL. ■!■■■■■■■■■ ■■■■■■■■■

Dailės Institute pereitą ket
virtadienį atsidarė paveikslų ir 
skulpturbs paroda, surengta vi
sos Amerikos dailininkų. Paro
da tęsis iki gruodžio 13 d. Ši 
paroda yra skaitoma svarbiausi 
metinė paroda ir į ją skaitlin
gai lankosi publika. Yra labai 
gražių paveikslų, tarp kurių 
ir garsios krutaniųjų paveikslų 
aktorės, Lilian Gish, portretas 
akte “Bomola” jau nupirk
tas. Seredomis, subatomis ir 
nedėldieniais įžanga dykai. Ka- 
taliogą už 25c. galima gauti ga
lerijose. —Reporteris.

Negalėdamas dirbti 
nusižudė

Vaidylų bankietas
Spalio 24 d. buvo surengtas 

Vaidyhi Brolijos “aristokratiš
kas’’ bankietas Evanstono

Kalėdoms 
Pinigai 
Lietuvon

Namu širdis
Tai yra apšildymo reikmenys, plumbingas ir elektros 
prirengimai!!! Kiekvienas 
žiemos vakarų priguli nu( 

augščiau minėtų dalykų.

ilgQ

4T>AKIŲ 
EXPERTAS 
Kreivos akis istaiso- 
mos daugeliui tik 
vieną sykį atsilan- 
kius. Be klorofor- 

mos, 1,UU(> išgydytų ant rekordo. 
Ateikite ir gaukite ąsmenišką pa
tarnavimą registruoto gydytojo ir 
chirurgo, kuris specialiai studija
vęs galvą, specialiai gydyme 
Akių, ausų, nosies ir gerklės ligas
Silpnos .... akįs 
Skaudamos akįs 
Raudonos akis 
Kreivos .... akįs

Kurčios .... 
Varvančios 
Ūžiančios .. 
Nesveikos

aus|s 
ausįs 
ausjs 
ausįs

Skaudarra 
Varvanti 
Kreiva ....
Nesvėika

nosis 
nosis 
nosis 
nosis

1 ""T'1 1
Skaudanti gerklė 
Silpna .... gerklė 
Su kataru gerklė 
Pasididin. gerklė

\ PATARIMAI DYKAI
Akiniai pritaikomi pigia kaina

Franklin 0. Carter, M. D.
27 metai prie statė gatvės

177 N. State St., Chicago, III. 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 po pietų 
Nedčliomis nuo 10 ryto iki 2 p. p. •

iš

Ištyrimas Kraujo 
PAGELBĖS IR PATVIRTINS 
TIKRAI PAŽINIMĄ LIGOS 

Del tikro ištyrimu ligos vartoja
me X-Ray ir mikroskopo egzami- 
naciją. Ištiriame šlapumą, kraują, 
ištirian.e spaudimą kraujo, varto
jame visus naujus mokslinius bu
dus dėl tikro ištyrimo ligos, taip
gi atsakant gydymą dėl gerų pa
sekmių. MUSŲ NUŽEMINTA KAI
NA Už PILNĄ EGZAMI- 
NACIJĄ yra tiktai

Liga tikrai ištirta, 
alau išgydytą. Jeigu 
kentėkit® ilgiau, remia uties gydy
tojų spėliojimais. Ateikite | 
HO1JSE OE HEALTH dėl tikro 
fizinio ir laboratorijos išegr.ami- 
navimo, kuri parodys jūsų ligą

jau yra pu- 
sergate, ne-

Užprašome jumis dėl pasikalbė
jimo dykai, nežiūrint dėl ko jus 
kenčiate ir kas jumis gydė. Gy
domo visu užslsenėjusias ligas, 
kaip tai nervų, odos ir kitas sle
piamas ligas vyrų ir moterų: reu
matizmą, neuritis, rugštumus krau- 
juje, ligas Plaučių, Kepenų, Skil
vio, Širdies, Inkstų, taipgi viso
kias formas slogų ir dusulio. 
Taipgi gydome visokias chroniš
kas ir sunkiai išgydomas ligas, 
kurių kiti išgydyti negalėjo.

Turime dideli skaitlių gydytojų 
dėl jūsų patarnavimo, jeigu rei
kėtų daryti pasitat ima kokioje 
nore svarbioje ligoje arba neti
kėtame atsitikime, ■ atsilankykite 
pas murnK Ateikit šiandien i 
Saugokit savo sveikatą! 
“Gali atlikinėti sunkius darbus ir 

džiaugtis gyvenimu“
“Atvažiavus pas jumis kentėda

mas su užsisenėjusiu kataru. Su 
kiekviena permaina oro, vėl (gau
davau slogas. Visuomet jaučiau
si sergančiu ir nusilpusiu. Mano 
skilvys, ir kepenys .buvo didelė
je netvarkoje, Kožna rvta spau
džiau plėgmą. Žudžiau savo sun
kumą ir negalėjau dirbti. Gydy
tojai, su kuriais pasikalbėjau, nie
ko man nepagelbėjo. Po dviejų 
mėnesių gydymosi pas jus, 
sveikas, galiu sunkiai dirbti 
džiaugtis 
pacijentų 
ir mano 
no, kaip

Linkiu 
mo, kario užsitarnavote, 
tikrai jums atsidavęs”.

WILLIAH C. ALM,
3044 Grattan Avė.

Turime daug panašiai liudijan
čių laiškų.
Ką Darume Del Kitų Tą 
Galime Padaryti ir Del Juru

Priėmimo valandos: nuo 9 ryto 
iki 5:30 vakare. Utarninke, se
redoj ir subatoj iki 8 vai. vakare. 
•Nedėlioj nuo 9 ryto iki 1 vai. 

dieną.

Housi/Health
V* ffBDKJtAlfa* BUTIDIMO

esu 
Kaliu sunkiai dirbti ir 
gyvenimu. Turėsite daug 
iš mano kaimininkystės 
pažyatamų, nes visi ži- 
aš sunkiai sirgau.

jums didžiausio pasiseki- 
palieku

164 W. Washington St

Visi

* Dr. J.

neu- 
<><los

dar-
no-

IŠTYRIMAS KRAUJO 
si + si 
Dykai Klinika 
Tiktai dėl Vyrų

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 i
1657 W. Madison St.

Oscar Doering, kuris,’ sako
ma, per pastaruosius kelis me
tus praleido nemažą turtą, va
kar nusinuodijo savo namuose 
1745 Warren Avė., būdamas 
tiek ligotas, kad nebegalėjo 
daugiau dirbti.

laiške savo pačiai sako,'‘kad 
jis yra “degtinės vergas” , ir 
prašo, kad jo pelenai butų pa
leisti vėjams ir kati jis nenori, 
kad kas nors apie jį gerai ma
nytų. A ‘

Keletą menesių atgal jis buvo 
paveldėjęs $16,000, bet tuos 
pinigaus jau spėjo prašvilpti.

Neužmirškite, kad 
Kalėdoms pinigai 
jūsų draugams ir gi
minėms Lietuvoje 
turi būt puNiųsti iš 
anksto. Apie Kalė
das siuntiniai visuo
met yra vėliau pri
statomi.

Musą Užsienių 
Departmente pinigų 
persiuntimo kursas 
yra pigiausias. Mes 
turime labai gerus 
susinešimus su Ųie- 
tuva ir užtikrinant 
greitą pinigų išmo
kėjimą Lietuvoje.

Pasimatykit su 
Mr. čaikauskiu šian
dien nuo 9 ryto iki
8 vakare. Arba ki
tomis dienomis nuo
9 ryto iki 3 vai. po 
pietų.

SPECIALIAI TIKTAI ŠIAI SAVAITEI
Kloseto setai po $1.50 kiekvienas 
Kloseto Bowls po $4.50 kiekvienas 

Del (
Plumbingo, Apšildymo Reikmenų, Elektros 

i Prirengimu, Asbestos Materiolo, 
Plumberiu įrankiai ir 1.1.

Atdara vakarais iki 
8 vai. vakare, visą 
dieną subatoje, ne
dėlioj iki pietų.

Dykai dastatymas į 
visas dalis miesto ir 
priemiesčius. Musų 
kainos yra teisingos.

L '

Atsilankykit pas

Sol Ellis & Sons
* * f

Pagelbėjo Sergan
čiam Draugui 

*Kurs Per Tūlą Laiką Buvo 
Labai, Labai Silpnas 

šitaip rašo ponas Floyd Burton
Jefferson, Tex.: “Aš apgailestauju 
kam aš nerašiau jums seniau kaslink 
jūsų stebętinų gyduolių Nuga-Tone. 
Aš paėmiau 3Mi bonkutės jūsų gyduo
lių ir tapau žymiai pagydytas. Tuo 
pąčiu laiku aš patariau jas savo drau
gui, pil. L. T. Little, kurjs per tūlą 
laika buvo labai, labai silpnas. Aš 
daviau jam dvi bonkutės. Jis pradė
jo jausti geriau ir užsiorderiavo dau
giau; ir dabar, kiekvienas stebisi iš 
jo geros sveikatos.’’

Musų skaitytojai atras Nuga-Tone 
stebėtiną gyduolę šitokiuose atvejuo
se. Pabandyk j j. Jis yra taip papra
stas, malonus ir veiklus, taip, kad 
j keletą dienų jus stebėsitės, kaip ge
riau jus jaučiatės. Nuga-Tone panau
jins jūsų stiprumą' ir energiją tuo- 
jaus, greitai pataisys kraują, nervus 
ir kūną, suteiks pailsinantį miegą ir 
labai puikiai reguliuos vidurius. Iš
dirbėjai Nuga-Tone gerai žino, jog 
jis veikia šitokiuose atvejuose, užtai 
jie priverčia aptiekoriUs garantuoti jį, 
arba sugrąžinti jūsų pinigus, kada 
jus nebūsit užganėdintas. Rekomen
duojamas, garantuojamas ir parduo
damus per visus aptiekorius, arba 
prisiųskit $1.00 ir gausit tiesiog iš 
National Labaratory, 1014 South 
Wabash Avė., Chicago, III.

Jus galite būt išgydytas 
Gera sveikata tai yra 

i pasisekimo 
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 
suteikti jums ge
riausi gydymą, koks

yra žinomas me-dicinos moksle.

‘'606” “914”
TIKRĄ PAGELBĄ

{čirškimai teisiai | gyslas dėl kraujo 
suirimo, {čirškimai tiesiai j 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 serums čie- 
pus, antitoksinus, specialu {čirškimui 
gyduoles, vėliausiai išrastus ir geriau
sius {rengimus dėl greito išgydymo sun
kių ligų. Prisidėkite prie didelio įkait
imus užganėdintų ir išgydytų žmonių, 
kurie kasdien ateina J mano gydymo 
kambarius. Ateikite šiandien dėl ibegsa- 
minavimų dykai.
$10 X-Ray egzerni nacija $1 

Chicagos gyventojas suteikia 
savo patarimą 

“Chicago III.
“Gerbiamas Dr. Mabee.

“AŠ noriu jums tarti daug sykių 
ačiū už gerą gydymą ir išgydymą, 
kur{ aš gavau nuo jūsų. Kaip jus 
atsimenat, aš visuomet kentėjau nuo 
neuritis, ir beveik išleidau visą savo 

Ėjau
P«ga- 
Battle 
nega-

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės r 
taip pataria Lietuvos bankai

Teisia užmušėją
Jau renkama jury nagrinėji

mui -l^ylos pagarsėjusio bankų 
plėšiko Henry Ferneckes ir 
dviejų kitų, John Flannery ir 
Daniel McGeoghegan, kurie yra 
kaltinami, kad viename apiplė
šime jie nušovė lenkų spulkos 
kasierių Michael Swiontkowski. 
Tas apiplėšimas įvyko Bridge- 
porte, prie 32 ir Wall gatvių, 
kada Swiontkowski ir du kiti 
vežė spulkos pinigus į banką. 
Swiontkowski pasipriešino plė
šikams ir liko nušautas.

JBANK

NUFACTURINGM
DISTRICT BANK
1112 West 35th Street

2 — krautuves — 2
2118-22 So. State Sk, Chicago.

Phone Victory 2454-4356
Krautuvės su žaliais frontais

4600 West 22 St., Gicero.
Phone Cicero 130

Prieš Western Electric Works

$1.00 KAINUOJA JUMS TIKTAI $1.00
O NATURAL HEALTH INSTITUTE

GYDYTOJAI KRAUJO, ODOS, PLAUČIŲ, UŽKIE- 
JMLI. TftJIMO IR KITŲ LIGŲ VYRŲ, MOTERŲ IR VAIKŲ 
Valandos nuo 10 ryto iki 6 vai. vakare. Panedėly ir ketverge 

nuo 10 ryto iki 8 vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 12 dieną.
109 N. Dearhorn St., Suite 606, imkit elevatorių iki 6 lubų

B. & D. Health Service
DEL SERGANČIŲ ŽMONIŲ 

Ofisas Vakarinėj Daly Miesto
Užima dabar visą antrą ahgštą namuo

se VVilson Teatro, 2418 W. Madison St. 
DulžiauRias ir pilniausiai prirengtas gydy
mo ofiBHM naujausia (saulinė llamp.l 
“nuartz light” dėl gydymo odos ligų. Turi
me dideli X-RAY aparatą, taipgi pilną pri- 
rengimą dėl tyrimo AKIŲ AUSŲ IR 
GERKLĖS. Šimtai išgydyta žmonių au di
deliu pasisekimu.

$5 egzaminacija kraujo $2
Užtikrina jjerą dinjrnozą ir 

pasekmingą gydymą 
DYKAI X-RAY egzaminaiija, analyzaa šia* 
pumo ir kraujo spaudimas.

Mes Žinome kas jums kenkia, taip kaip 
mechanikas žino kas yra dėl jūsų automo- 
biliaus.
NIEKO NEREIKĖS MOKĖTI DAKTARUI

Ligoniai moka tiktai mažą sumą už Be- 
rum, Čiepus ir gyduoles. Gydome su dide
liu pasisekimu Reumatizmą, Stoką Krau
jo. Krutinės Ligas, Akių, Ausų, Gerklės, 
ligas skilvio, inkstų, pūslės, kraujo odoj 
ir nervingumą. Ateikite šiandien — nes 
lira nelaukia, tik naikina jftsų organizmą. 
F ulbame lietuviškai.

B. & 1). Health Service
2418 W. Madison Street

Visas 2 augštas VVilson Theatre Rldg.
Valandos nuo 9 ryto iki 8 vakare. Ne

ilgioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

turtą suradimui palengvinimo, 
nuo vieno daktaro prie kito, 
Uau atsidūriau sanatorijoj, 
Creek, Michigan. Ir tai dar 
vau pagelbos.

“Aš praktiškai buvau visai 
gis, kuomet skaičiau jūsų apskelbi
mą laikraštyje ir tuojau atvažiavau 
pas jus. Labai buvau jums dėkin- 

, gas už pareiškimą, kad jus po 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 
gus.
• “Mano garbės 
ju jūsų gydymą 
gantiems žmonėms ir patariu pasi
matyti su jumis. Su pagarba, 

“FRED VVAGMAN,
• 4888 Boaworth.“

Kokios rųšjes žmogus 
jus esate?

Ar juo e«at« stiprus, sveikas, ener
gingas, pripildytas “pep” ir vikrumų? Ar ju» e®at« gllpnas plonas. norvin-

bejė-

kaip nauju imo-

todžiu rekomenduo-
bile kokiems ur-

gas, turite chronišką ir sunkią ligą ar
ba silpnumą per jūsų neapsiiiurėjimą T 

Nežiūrint kokia sveikatos padčth Jū
sų yra arba * kokia priežastis, jus pri
valote sužinoti, kaip jus galite atąrmti 
savo sveikatą, stiprumą ir entr»U^ Af 
pagelbėjau tūkstančiams. Ai .anų pa
gelbėti jums ištobulinti vyriškumą.
Jus mokėsite tiktai už pasekmes. Va-
Utarninke, Seredoj ir Subatoi nuo • ry
to iki 8 vai. vakare. Nedalioj nuo • 
ryto iki 1 po pietų.

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

lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllm
Atėjo Kultūros No. 9. — 

Kaina 40c. Galima gauti 
NAUJIENOSE,

1739 So. Halsted St., 
Chicago, UI.

______________________-____
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Neleiskite 
Pleiska
noms 
Sugadinti 
Jūsų 
Gražumą

Atsargiai prižiūrimi nagai, 
sveika veido iiiiura ar nau- 
jautioa mados apridalal ne
bus patimyti, jeigu plaukai 
bus pilni pleiskanų. Neda- 
leiskita, kad tie įkyrus balti 
parazitai gadintų jūsų gra
žų m*. Naudokite 

Huff/es 
kas vakaras per deiimt dienų 
ir pleiskanos tuojaus iinyks. 
Po to retkarčiais naudojant 
apsisaugosite nuo ju. Rutfles 
parduoda jūsų vaistininkas 
po 65c bonkg arba 75c 
tiesiog ii laboratorijos.

F. AD. RICHTER A CO 
Berry * South Sth S ta.

Brooklyn, N. Y.

Muzikališky Instrumentu 
Krautuvė

Čia yra geriausia vieta pirkti Muzi- 
kališkus Instrumentus. Užlaikome 
dideli pasirinkimą: Radiolų, Grama- 
fonų, Smuikų, Pianų Volelių, Rekor
dų ir visokių kitų muzikos srityje 
dalykų. Taipgi mes dirbame Italia- 
mškas ir Rusiškas Armonikas; tai
some atsakančiai Pianus, Vargonus 
ir kitus visokius Muzikališkus In- 
atrumentu&

Mes išsiunčiame i visas dalia Suvie
nytų Valstijų. Ant pareikalavimo mes 
prisiunčiame kataliogą už dyką.

GUS. BALSEVIČIUS 
1722 W. 47lh .StreM ' 

Chicago, III.

Pirkit Plunksnas Tiesiai nuo
IMPORTUOTOJŲ

Su dideliu sutaupysiu
« t ■ g'

Maišytos plunksnos .... 49c. svarui 
žąsų plunksnos .......... 98c. svarui
Parinktos, suplėšytos $1.59 svarui 
Rankoms plėšytos, baltos $1.98 sv.

BECK’S DEPT. STORE, 
3323-5 So. Halsted SU Chicago 
e......................  ■' -a

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

J. R. Eudeikiš Komp.
PAGKABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS.

4147 So. Fairfield Avenue,
• Tel. Lafayette 0727

v SKYRIUS v
4904 West I4th St., Cicero.

Tel. Cicero 8094. j .

Tel. Republic 8135

Paul Hanuska
6653 Sv. Claremont Avė.

Kontraktorius - Plumberįs. Darau 
visokį darbų pigiomis kainomis.

i

Naujos dainos M. Pet- 
' sausko koncerte

Miko Petrausko koncertas bus 
lapkričio 11 d., Lietuvių Audi- 
toViume su įdomiu ir nauju 
programų. Iš Miko Petrausko 
naujų kurinių bus šie veikalai: 
“Pavasario rytas,” žodžiai Jo
varo; “Perv^lu,” žodžiai J. 
Augustaitytės; “Margoj pie
voj,” žodžiai Tyrų Dukters. 
Taipgi bus sudainuota keletas 
naujų dainelių iš liaudies. Iš 
svetimų kompozitorių, liet bus 
dainuojama lietuvių kalba šie 
veikalai: “Pavasario giesmė,” 
Mendelssdhn’o, “Menestrelis,” 
Moreen’o; “Lakštingalė,” Aliab- 
jevo; Romansas (iš Petrarkos) 
Glazunovo; Homansai Čaikovs
kio; čigonies daina “Aš nei luo- 
kio nebijau” Pantelejevo, ir 
tt. Svetimų kompozitorių sve
timomis kalbomis bus dainuota 
“Lettura dei versi,” opr. And- 
rea Chenier,’f U. Giordano; Me- 
lodie, “Marine,” Lalo ir tt. Pro
gramas labai rimtas.

Vaičkaus Dramos 
Teatras

Sekmadieny, lapkr. 8 d., 7 v. 
vak., liuli House teatre, Vaič
kaus Dramos teatras stato gra
žią 4 v. fcč. Kupernik pjesą 
Meilė ir menas,” prie nųujų 
gražių dekoracijų ir dalyvau
jant geriausioms Chicagos lie
tuvių scenos pajėgoms.

Pirmas apsireįškimas Ameri
kos lietuvių teatre, kad veika
lo pastatymui specialiai piešia
mos dekoracijos. Veikalo gra
žumas savo meilės upu, beabė- 
jo, kiekvienam patiks. Stilingos 
dekoracijos žavės žiūrėtojo a- 
kis, o musų seniausieje Chica- 
gos lietuvių valdytos savo ga
bumais puoš musų jauną teat
rą. i

Kas nori nors kelioms valan
doms turėti tikrą gyvenimo 
džiaugsmą, tegul neužmiršta 
atvykti į liuli House teatrą, 
800 So. Halsted St. Patarti
na apsilankyti tiems, kurie dar 
pakol kas nebuvo. Apsilankęs 
vieną sykį, pasidarys to teat
ro nuolatiniu lankytoju, nes te
nai poilsio ir nusiraminimo vie
ta kiekvienam lietuviui.

Pertraukų laike vargonais 
grieš p-lė Florence Obraitis, ta
lentinga vargoninkė. —y.

Iš Birutės NEBUKIT LENGVA
TIKIAIS!

Komp. A. Vanagaitis jau kiek 
pasveiko ir jau darbuojasi su 
Birutės choru. Nors iš po li
gos dar jaučiasi labai silpnas, 
bet jau pats mokina chorą ir 
dalyvauja Birutės valdybos su
sirinkimuose, kur valdybai 
pranešė daug naujų dalykų. Bet 
kol dar nėra viskas kaip rei
kiant sutvarkyta, tad dar ne
skelbsime. Galima tik tiek pa
sakyti, kad komp. A. Vanagai 
tis ketipa labai daug veikti ir 
Birutė turi būti prisirengusi 
prie didelių darbų. Sekreto
riui jau įsakyta n .siųsti p.tc- 
vietimo laiškus artistams, kurie 
gali vaidinti veikJu.ve.

Visas Birutės choras yra 
kviečiamas susirinkti lapkričio 
8 d./ 10:30 v. ryte, Stankūno 
studijoj, 3315 S. Halsted St. 
Ten bus fotografuojamas visas 
choras. Bukite visi laiku.

Komp. ir dainininko Miko 
Petrausko koncertui tikietus 
galima gauti pas birutiečius, 
Naujienose, Varpe, Vilny, Auš
ros Knygyne, Kulio aptiekoj. 
Koncertas bus lapkr.\ 11 d.į 
Lietuvių Auditorijoj.

F. Geldbuto.

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą — 
Skaityk Naujienas.

Vaičkaus Dramos Teat- 
i ro pajėgos auga

---- ------
Senai buvo svajota apie tai, 

kad Chicagos scenos pa jėgos 
susiglaudusios į vieną orgarri- 
zaciją teatro kūrimui, atliktų 
milžinišką darbą. Šiandie tos 
svajonės tampa faktais, nes į 
Vaičkaus Dramos teatrą atėjo 
gerai žinomas chicagiečiams 
kaipo gabus artistas J. Sanku- 
nas ir J. Stasiūnas. O po lap
kričio 8 d. pradės dirbti ir M. 
Dundulienė. Reiškia šiandie 
teatras turi savo eilėse moterų 
personale P. Tejidžiulytę, Dun
dulienę, Petraičiutė-Millerienę, 
Gulbinienę, M. Jakavičaitę-Con- 
radienę, švirmickienę, neskai
tant jaunų pajėgų, o vyrų per
sonalą sudaro sekantieji: J. 
Vaičkus, J. Briedis, M. Kaspa
raitis, K. Širvis, B. Liutkevi
čius, K. Budria, J. Stankūnas, 
J. Stasiūnas, A. Vizbaras, J. 
Zolp, J. Preikšą, Virkau ir ki
tos jaunos pajėgos, kurios pa
sirodys ateity, bet šiandie jau 
dirba teatro studijoje.

Seniau būdavo įvairių 
užmetimų iš visuome
nės, kad menininkai ne
moka dirbti bendrą darbą, šian
die tas atpuola, nes menininkai 
apsišarvavę devizu “vienas • už 
visus, visi už vieną,” pratiesę 
viens kitam ranką žygiuoja į 
svajonių pasaulį. —y.

Opera
šiandie po piet, kaip jau bu

vo paskelbta didžiojoj operoj 
eina “The Masked Bali.” Va
kare gi papigintomis kainomis 
eina “Bigoletto.”

Rytoj po piet eina populiarė 
opera “La Traviata.”

Pirmadieny eina von Flo.tow 
opera “Martha.”

Antradieny — “Aida,” daly
vaujant Raiša. Van Gordon, 
Cortis, Kipnis ir Lazzari.

Trečiadieny “Otelio,” da
lyvaujant Savvyer (debiutas), 
Claessens, Marshall, Rimini, 
Kipnis, Mojica ir OĮiviero.

Ketvirtadi<^- — “ir Trovato- 
re,” dalyvaujant Mtizio, Homer, 
Kerr, Cortis, Bonelli ir Lazza
ri.

Penktadieny bus pakartota 
“Der Rosenkavalief” su ,tuo pa
čiu dainininkų sąstatu, kokis 
dalyvavo atidarant oj)eros se
zoną pereitą antradienį.

šeštadieny po piet “La 
Traviata,” dalyvaujant Muzio, 
d’Hermanoy, Cori;enti, Hackett, 
Steel, Beck ir Torti.

šeštadienio vakare papiginto
mis kainomis eina “La Tosca,” 
dalyvaujant Sawyer, Ansseau, 

Sekmadieny po piet — “Sam-

Žmonės sako, kad “13” 
numeris yra nelaimingas 
numeris. Netikėkit tam. Im
kit pavyzdį iš Jungtinių 
Valstijų istorijos! Pirmu
čiausiai, čia buvo 13 koloni
jų. Pirmutinė J. V. vėliava 
turi 13 žvaigždžių ir 13 dru- 
žių. Obalsis “E Pluribus 
Unum” (Iš daugelio, vienas) 
turi 13 Faidžių. Perry’s did
žiausias laimėjimu < mušis 
ant' ežero Erie įvyko 1813 
metais. Energingi žmonės 
nepriduoda jokios vertės 
lengvatikybai. Trinerio Kar
tusis Vynas yra gyduolės 
kurios suteikia naują ener
giją. Jūsų kasdieninis užsi
ėmimas yra smagumas dėl 
jūsų, jei tik jūsų sveikata 
yra gerame stovyje, jus vis
ką darote su noru. Trinerio 
Kartusis Vynas greit patai
so sveikatą. Mr. Fred Park
er rašo mums iš Benger- 
field, N. J., spalio 8, 1925: 
“Aš išvartojau vieną ir pu
sę butelio ir aš matau, kad 
ios man labai daug pagel
bėjo”. Klauskite jūsų aptie- 
koriaus arba gyduolių par
davinėtojo taipgi Trinerio 
Linimento. Šios gyduolės su
teikia greitą pagelbą nuo 
reumatizmo, neuralgijos, 
lumbago.

son and Delilah,” dnlvvaujant 
Formichi.
Homer, Marshall, .Contreuil, 
Formichi, Defrerė.

Abi paskutinės dienas — še
štadieny ir sekmadieny, daly
vauja baletas.

Kas rengiama
Pirmyn Mišrus Choras rytoj 

vakare stato gražią 3 vaiksmų 
melodramą su dainomis—“Mil
da.” Vaidiniipas bus Cicero 
Lietuvių Liuosybės- Name. Pas
kui bus šokiai.

Ryloj vakare, Mildos svetai
nėj Moterų Dr-ja rengia mas
karadą. Busią daug dovanų 
pavieniems ir grupėms.

Vaičkaus Dramos teatras ry
toj vakare, 7 vai., Hull House 
teatre, vaidins 4 veiksmų pje
są “Menas ir Meilė.”

Jaunuolių Orkestras rytoj 
vakare atidarys savo sezoną 
koncertu M. Meldažio svet. Bus 
ir solistų iš paties orkestro na
rių, taipjau ir dainų. Paskui 
bus šokiai.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 
LEISTI $100.00? ,

Atsakymas: $100.00 ant syk ir 
$6.00 į metus per visą 

likusi gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas dole

ris sudaro nematom# juostą opn- 
tų ir kiekvienas centas atlieku 
tam tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šimtą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė
tumei juos j baąką ar spulką?

Naujienų. Spufka. uždirba po 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno 
$100.00 — pa.nislyk kiek jūsų 
šimtas uždirbtų jei laikytumėt j] 
čia per 20 metų?

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

NAUJIENŲ SPULKA, ■ ■
1739 So. Halstęd St.

Nuo t0 ryto iki 8 vai. vakaro.

Lietuvių Tautiškos Parapijos prie 
35 ir Union avė., Chicago, 111., lap
kričio 8 d. nedėlioj, 1 vai. po pie
tų atsibus parapijalmrs mitingas. 
Valdyba, nariai ir visi geros va
lios žmonės malonėkit atsilankyti, 
nes bus daug svarbių reikalų dėl 
aptarimo. —Sekretorius.

Draugystė Palaimintos Lietuvos 
laikys mėnesinį susirinkimą (sek
madieny, lapkričio 8 d., Lietuvių 
Auditorijoj, 3133 S. Halsted St. 
Pradžia 1 vai. po pietų. Nariai yra 
kviečiami skaitlingai atsilankyti, 
nes bus rinkimas baliaus darbi
ninkų ir daug kitų svarbių reika
lų. —Ig. Žilinskas, rašt.

LSS 81 kuopos susirinkimas įvyks 
šeštadieny, lapkričio 7 d., lygiai 
nuo 8 vai. vakaro, Liuosybės svet., 
1822 VVabansia avė. Nariai ir no
rintieji prisirašyti prie kuopos pra
šomi atvykti. Po mitingo prelek- 
eiją laikys J. Mickevičius,

J. Lapaitis, rašt.

Cicero Lietuvių Kooperatyvė Drau
gija kviečia atsilankyti ant Cicero 
Lietuvių Kooperacijos valgomųjų 

daiktų krautuvės visuotinio šeritiinkų 
bertaininio susirinkimo, kuris įvyks 
panedėlyj 9 lapkričio (November) 
1925 m. 7130 vai. vakare, Lietuvių 
Liuosybės Svetainėj 14th St ir 49th 
Ct. Cicero, III. Būtinai turite at
silankyti kiekvienas narys, nes turė
sime neparpastai svarbių dalykų, ko
kių dar neturėjome, taipgi atsineš- 
kit šėrų kvitas arba rasytes. Jūsų 
neatsilankymas gali jums suteikti 
daugelį nesmagumų.

J. Tarvid, nut, rašt.
5(į31 S. Albany Avė.

Bridgeport. — Draugystė Teisybės 
Mylėtojų laikys savo mėnesini susi
rinkimą, nedėlioj lapkričio 8 d. 1 vai. 
po pietų, Mark White Sųuare svet. 
prie 29tos ir Halsted gat. Visi nariai 
ir narės malonėkite būtinai laiku su
sirinkti, nes yra daug svarbių reika
lų aptartai.—Raštininkas.

Jaunuolių Orkestro sezono atida
rymo vakaras su gražiu programų 
ir šokiais jvyks Lapričio-Nov. 8 d, 
M. Meldažio svet. Pradžia 8 v. v. Vi
si maloniai yra kviečiami atsilan
kyti. —Komitetas.

Chicagos Lietuvių Draugijos Savi
tarpinės Pašelpbs mėnesinis susirin
kimas jvyks nedėlioj, lapkričio 8 d. 
2 v. po pietų, Zvenzek rolek svetai
nėj 1315 N. Ashldand Avė. Draugai 
susirinkite laiku, peš turėsite nomi
nuoti vąldybą dėl ateinančių metų.

, -4-X. Saikus, rašt.
» t ; j . ’ V . ? . * > ‘ * A ’

Lietuvių Laisvės Kliubas laikys 
mėnesinį susirinkimą Subatoj Lapkri
čio 7 dieną, 8 vai. vakare, Audito
rium svetainėj 3133 So. Halsted St. 
Gerbiami kliubiečiai, malonėkite vifci 
laiku pribūti, nes turim daug svarbių 
reikalų dėl aptarimo.

—Rašt. K. J. Demereckis.

PRANEŠIMAI
ROSELANI) 

.»■ t,./ * ~

Didelis koncertas rengiamas A. D. 
P. L. S. su Pūllman C. C. Nedėlioj, 
Lapkričio-Nov. 8 d., Strumila svet., 
lO7th St. ir Indiana Avė. Pradžia 
lygiai 6 vai. vak., įžanga tik 50c.

Programo išpildyme dalyvauja: M. 
Ivanauskaitė, E. PeČiukaitė, I. Iva
novas, A. Dargiutė, S. šarkiunaitė, 
Lyros Mišrus Choras ir daug kitų. 
Dainuos ir A. Soloveičikiutė, Rytinių 
Valstijų žvaigždė. Po programb šo
kiai. Nesivėluokite.

KOMITETAS

Roseland. — Draugijų Sąryšio, ku
ris palaiko Aušros knygyne pirmas 
jo prelekcijas jvyks Lapkričio 9 d., 
7:80 vai. vakare Aušros kambariuose 
10900 So. Michigan Avė. Prelekcijų 
tema Tautininkai ir kitos srovės. 
Pielegentas Julius Švitra. Antros 
Sąryšio prelekcijos jvyks Lapkričio 
19 d., 7:30 vai. vakare Aušros kam
bariuose 10900 So. Michigan Avenue. 
Prelekcijų tema žemės klausimas 
Lietuvoje. Prelegentas Jukelis. Į abie- 
ias prelekcijas jžanga veltui visiems, 
kuriems laikas pavelys atsilankyti j 
minėtas prelekcijas.

Rengimų prelekcijų KOMITETAS

KAS pametė! lenciūgėlį nuo laik
rodėlio ant Simano Daukanto Dr- 
stės baliaus nedėlioj, spalio 25 d., 
Chicagos Lietuvių Auditorijos sve
tainėj. Kreipkitės prie pirmininko.

T. Janulio
3430 S. Morgan St., Chicago

Prakalbos su paveikslais įvyks 
nedėlioj, lapkričio 8 vai. vakare, 
Raymond Chapel, 816 W. 31 St 
Malonėkit visi atsilankyti.

švietimo Draugija

18-tos gatvės apielinkė. — SLA 
129 kuoj>os susirinkimas įvyks 8 
d. lapkričio, 2 vai. po pietų, Dvo
rak Parko svet.. prie Cullerton ir 
May gatvių. Malonėkite visi nariai 
dalyvauti. Turime svarbių reikalų.

Valdyba.

MILDA — Trijų veiksmų jMelo- 
dramą stato Pirmyn Mišrus Cho
ras, nedėlioj, lapkričio 8, Cicero 
Liuosiybės svetainėj, 14 St. ir 41 
Ct. Pradžia 7 vai. vakarę. Po per
statymo šokiai. Malonėkit . visi at
silankyti. —Pirmyn Mišrus Choras

Bridgeporto Lietuvių Politikos ir 
Pašalpos Klitibo mėnesinis susi
rinkimas įvyks sekmadieny, lapk
ričio 8 d., Lietuvių Auditorijoj, 
3133 S. Halsted St., 1 vai, po pie
tų, Malonėkit nariai susirinkti.

Užrašų Rašt.

Dr-stė Liet. Dukterų turės susi
rinkimą nedėlioj, lapkričio 8, 1 v. 
po pietų, paprastoj svetainėj. Na
rės pribukit susirinkiman, nes yra 
svarbių reikalų ir rinkimas darbi
ninkų dėl baliaus. >

A. Juozaitienė, rašt.
M • I • ■ 4 . • < I . I J. < I >

Jaunosios Birutės lietuvių kal
bos ir istorijos pamokos įvyks ry
toj, 2 vai. po pietų, didžiojoj Mark 
White Sųuare svet. Prašomi atsi
lankyti senieji J. Birutės nariai 
ir nauji, kurie norėtų prasilavinti 
savo tėvų kalbos. —Organizatorius

ASMENĮI JIESKOJIMAl
PAIEŠKAU savo brolio Jono Išga- 

naičio, kuris gyveno pirmiau Scran- 
ton, Pa. Taipgi Simono Mačiulio, ku
ris gyveno Hardvvart, Conecticųt. Jie 
patys ar kiti, kurie juos pažįsta mel
džiu pranešti.

Antanina Švelnieno
5514 S. Kildare Avė., Chicagč, 111.

IEŠKAU Ana Urbon, pirmiau 
gyveno Chicagoj, 3434 W. 65 St. 
Turiu svarbų reikalų. Meldžiu at
sišaukti ar kas žino pranešti; duo
siu $5. Ana turi vaikiuką apie 9 
metų vanlu Charles.

Antanas Lipskis
3210 S. Halsted St., Chicago •

PAIEŠKAI) Jurgio Barškotys, jo 
žmonos vardas Juzefą, iš namų 
Šimkevičaitė. Paeina iš Raseinių 
apskr. Prašome atsiliepti, nes se
suo iš Lenkijos norėtų susižinoti. 
Aš dabar sugrįžau iš Lenkijos ir 
mačiau ją. Atsiliepkite.

Julius Kulik
1'219 Bremen St., Milvvaukee, Wis.

PAlEšKAU Pranoįš^aus Grigo; 
paeina iš Norgelių dvaro. Rasei
nių parapijos ir aps. Turiu svar
bų reikalą. Jis pats ar kiti, kurie 
iį žino atsiliepkite.

Juozas Rakauskas
5557 Kimbark Avė., Chicago.

IEŠKAU draugės, kuri mylė
tų kartu gerą flatą užlaikyti 
su kita drauge. Meldžiu atsi
šaukti per telefoną.

Republic 3405

APSIVEDIMAI ~
PAIEŠKAI! apsivedimui mergi

nos, senunto iki 32 m. Aš esu vai
kinas 32 m. negerantis svaigalų 
ir nerūkantis. Merginos atsišauki!, 
prisiusdamos savo paveiksią.

NAUJIENOS,
1739 S. Halsted St., Chicago 

Box 624

ISRENDAVOJIMUI
PASIRENDAVOJA 5 kamba

rių fialas, elektra, gazas, mau
dynė.

1220 So. 49th Avė.
Cicero, llilinoįs

ISRENDAVOJIMUI
RENDA1 4 ruimų flatas Jr 

šviesus kambariai. Rendos tik 
$20 mėnesiui. Kreipkitės:

3681 Wallace Str.

RENDAI 4 kambarių flatas ant
ros lubos, šviesus, elektra, nedideliu! 
šeimynai. Renda tik $19 į mėnesį. 
Kreipkitės tuojaus.

FRANK SELEMONAVIČIA 
504 W. 38rd St.

ANT RENDOS 5 kambarių bun- 
5alow, karštu vandeniu Šildomas, 
uosiu Ir anglis. Del mažos šeimy

nos, su rakandais arba be rakandų. 
Rendos $45 j mėnesj. Galima matyti 
kas vakarą nuo 6 iki 9. Nedėlioj 
visą dieną. Namas randasi 

6010 S. Sawyer Avė.

RENDON dentistui ofisas, gero
je vietoje. Gali renduoti 3 kamba
rius su ofisu. Rendos $75 į mėne
sį su apšildymu ir $40 j mėnesį 
tiktai už ofisą; garu šildoma.

Kreipkitės:
3267 S. Halsted St.

RENDAI 5 kambariai Marųuette 
Mnnor; naujame name, pečium šil
doma, pigi renda. Taipgi ir gara
žas ;nctoli gatvekarių. Kreipkitės 
į pirmą pagyvenimą.

7038 S. Rockwcll St.

RENDAI 4 ruimų flatas, 2 
lubos. Visi įrengimai moder
niški. Rendos $17 j mėnesį.

Kreipkitės:
y ' 946 W. 31 Place.

PASIRENDAVOJA 6 kamba
rių flatas. Elektra, gazas. Ren
dos $20.00 mėnesiui. 1/2 bloko 
nuo Archer Avė. karų. . . » •

. 4836 So. Ridgeway Avė.

RENDAI 3 ruimai, šviesus, 
ėlektra, gasas ir visi kiti įren
gimai. Pigi renda.

Kreipkitės:
2547 So. Halsted St.

PARENDAVO.IIMUI flatas 5 kam
barių, 1 floras aiektra apšviečia
mas, maudynė, laundrė beizmente, 
furna.su apšildomas. Renda $40. 
Flatas randasi 6018 S. Lafayette 
avė. Savininkas E. VViskalnis, 4537 
S. Paulina St. Tel. Yards 3280

4 ruimai rendai, šviesus, ele
ktra, gasas. Gražiai ištaisytas. 
Geistina, kad butų maža šeimy
na, rendos $15 į mėnesį. Kreip
kitės: 3717 Parnell Avė.

RENDAI 6 dideli ir šviesus 
kambariai. Naujas namas. Pi
gi renda.
t Kreipkitės:

3990 Archer Avė.

RENDAI 4 kamb. ftetas, iš 
fronto, naujai dekoruotas iš 
vidaus ir iš lauko, yra elektra 
ir gasas, rendos $20.

3414 So. Emerald Avė.

RENDON krautuvė, tinka dėl ap
tiekus, siuvėjo, barbernės, groser- 
nės ar bučernės. Labai geroje vie
toje, nėra kitų krautuvių už puse 
mylios, ,šiaur-rytinis kampas 67 St. 
ir Mozart St. Pašaukit Prospect 
1142, Mr. Frohlich,

JIESKO KAMBARIU ~
IEŠKAU kambario prie mažos 

šeimynos, su valgiu, kad butų ne
toli nuo kuru linijoj Brighton 
Purk apielinkčj, arba kad ir apie 
South Side. Kas turit tokį kam
barį, meldžiu atsišauk.

S. T.
3210 S. Halsted St. Chicago.

VEDUSI pora ieško kambario 
prie mažos šeimynos, kad butų 
vandeniu apšildoma ir šviesus 
kambaris. Be valgio ir kad butų 
Bridgeporto apielinkėj.

Praneškit Prospect 10200 
Arba 3210 S. Halsted St.

B. S.

SHILYMAI KAMBARIŲ
RENDAI i kambarys 1 ar 2 

vaikinam ar merginom, arba 
vedusiai porai. Kambarys pato
gus šviesus garu apšildomas. 
6007 So. Maplewood Avė. 1 fl.

RUIMAS rendai ženotai porai ar 
merginai. Aš tik esu viena moteris. 
Ruimas patogus gyvenimui. Kreipki
tės 2 lubos, vakarais ar n^dėliomis.

462G So. Spoulding . Avė.
Privažiuoti Archer ar Kedzie ka

rais.

PAS1RENDEVOJA KAMBARIAI 
dėl 3 vaikinų arba dėl merginų, su 
ar be valgio. Kambariai šviesus ir 
gražus. ‘

3432 ;S.; Morgan! St.

IŠSIDUODA furničiuotas kam
barys, šviesus, švarus ir šiltas. Su 
valgiu ar bu valgio; prie to yra 
garažas, arti fabrikų ir karų lini
jos. Galima matyti nuo 4 iki 8 vai. 
vakare kasdien. 2 lubos priekis.

Mis. A. Danila
3531 S. Parnell Avė.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PASIRENDAVOJA kamba

rys vienam vaikinui ant N. W. 
Side. Kambarys šviesus ir ap
šildomas. Patogi vieta. Mažų 
vaikų norą. Kreipkitės: 1646 N. 
Lincoln St., 2-ras augštas.

LIETUVIŠKAS KOTELIS naujai 
įtaisytas, šu elektros šviesoms, ge
riausia vieta dėl darbininkų apsi
gyventi,’vyrams arba moterims; su 
valgiu ačba be valgio, $3 ir $4, 
$8 į savaite su valgiu.

PETER GADEIKO 
1606 So. Halsted St.

KAMBARYS rendai Brighton 
Parke, vieani merginai ar dviem 
arba ženotai porai. Kambaris 
šviesus, šiltas, prie mažos šei
mynos, arti gatvekarių. Nuoma 
pigi. Kreipkitės 2-ros lubos

2522 W. 39th PI.

RENDON didelis, šviesus kam
barys, dviem vyram, ženotai porai 
arba merginoms; su valgiu ar be, 
o jei kas norės, galės palys valgį 
pasigaminti. Gera transporlacija.

3157 W. 38 Place, 
kumpas Kedzie Avė.

PARENDAVOJIMUI kambarys, 
šviesus, didelis, yra gasas, elektra; 
galima ir virti. Gali būti vienas, 
(lu ar net trys. ’

3855 Wentworth Avė. .
Ist fl. frontu t'

RENDAI kambarys dėl vai
kinų ar merginų, galima ir 
virtuvę vartoti. Ruimas šiltas, 
kaina pigi, arti Halsted St. At- 
sišaukit 1 fl. iš užpakalio.

819 W. 34 Place

RENDON kambarys, švarus, 
dėl vyro arba merginos, privatė 
šeimyna, nčfa kitų rendaunin- 
kų, 3 lubos.

• , W. 33 Place
________________________ L_______________________________

PASIRENDAVOJA kambariai vai
kinui ar merginai. Kambariai švie
sus ir parankus gyvenimui. Atsi
šaukite subatoj ar nedėlioj iki pie
tų.

4033 'I aiman Avė.
Antros lubos

ĮVAIRUS SKELBIMAI
BAGDONAS BROS.

MOVING, EXPRESSING & COAL 
PIANO MOVING EKPERTS 

Long distance handling. 
Turime daug metų patyrimą.

3238 So. Halsted St.
Tel. res. Yds 3408—Blvd. 76G7 office

........
Tel. Yards 7282

BRIDGEPORT PAINTING 
& HDW. CO.

Malevojam ir popieruojam. Už- 
laikom malevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 So. Halsted St.

J. S. RAMANČIONIS, Prez.
b n—■■■ ■■■■■■ ■ ■■■—Z

STONGDENGYSTĖ
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas ir 
garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagpj ir apie
linkėj. Įstaiga 34 metų .Senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13. Ogden Avė. 
Phone Lavvndale 0114.
z-...... 1 ...........

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYK IT 35%

Mes parduodame visiems olsolio 
kainomis

Lcvinthal Pluaibing .Supply Co., 
"1637 West Divislon St., 

netoli Marshfield

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų 
matkos 35c., 38c. ir 40c. Vilnonius 
skiautės vaikams, kaina nuo 65c. 
iki $1.00. Baltoji drobė užvalka
lams ir paklodėms. Marškonios gi
jos, kaina 1000 jardų nuo 10c. iki 
45c. Mano tavoras parsiduoda nuo 
35c. iki 50c. pigiau negu kitur.

Frank Selemonavičius 
504 W. 33rd St. Prie Normai Avė.
-1'1 ................

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

> --- -
k^iTendoriai

Šluotai pranešam visiems Chica
gos ir apielinkių lietuviams biz
nieriams, kad pas mus galite užsi
sakyti įvairių sieninių kalendorių. 
Apart Hangers, Wall Pockets, I)e- 
Lu,xe ir Cnt Cuts da turime labai 
gružių naujų lietuviškų kalendol’ių. 
Md,sų kalendorių kainos gana pri
einamos nito $12 iki $25 už 100. 
Pas mus randasi didžiausias ka
lendorių pasirinkimas. Reikale ka
lendorių telefonuokite mums — 
prisiusime agentą su sampeliais ar
ba dėl platesnio pasirinkimo pri
bukite* patvs vpatiškai šiuo adresu: 

M’ŠROS KNYGYNAS.
3210 So. llalslcel SI. 
Tel, Boulcvard 9663

furna.su


i

8

{VAIRUS SKELBIMAI
NEMESKI'!' šalin savo senu ke

purių. Mes valome ir perdirbame 
ir išrodo paskiau kaip naujos. Dar
bas garantuotas.

LITTLE STAR HAT 
CLEANERS 

3328 S. Halsted St.

JIESKO DARBO
JIEfiKAU darbo prie namų. 

Gali skalbti, prosinti ir moku 
gerai valyti namus. Kam tokia 
moteris reikalinga terašo.

1739 So. Halsted St. 
Box 623KAM rcik»«iinga kad vaikus pa- 

<labot unieii’, lai atveskit pas mus
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PARDAVIMUI
NEGIRDĖTA PROGA

ant savaitės $4.00 ir valgyt duo
siu. Galit palikti ant v i uos savai
tės, <> subatoj galit parsivesti na
mon. arba kiekvienų dienų parsi
vesti. 703 W. 21 PI., CJiicago. Ant 
paskutinių lubų iš priekio.

AUTOMOBILIAI

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ
VISOKIOS SUSIES DARBAI

Kuomet jums reikia darbo, šau
kite, telefonu West >308. O kuomet 
norite dirbti, atsišaukite 20 So. 
\Vestern 2
janitorkų prie apvalymo ii* 
Kių maišytų darbų, 
su mumis šiandien.

PARDAVIMUI automobilius llcy 
nes, 1922, septynių pasažierių, d:r 
oa kaip naujas. Viskas naujai per 
taisyta. Nupirksi! už pirmų 
ingų pasiūlymų. Parsidu ><la 3 

oų nulio. Viskas j 2 dieni turi 
parduota; 1 luboš.

1612 S. Rocksvcll St.

Bučernė ir grosernė ant bizniu- 
vos gatvės, lysas 2 metams, 4 kam
bariai gyvenimui, renilos lik $8(1 
į mėnesį už Storą ir kambarius. 
Kas pirmas, tas laimės ir tam ne
reikės dirbti dirbtuvėj. Biznis ver- 
tns tF4,aOO. I'rlvorstnH esu <lel <lelOs priežasties parduoti 
82,299, Paskaitęs šj apguralnimą 
žinok pas 

GEORGE ZAKSĄ 
3325 S. Losve Avė.

Tel, Boulevard 8932

PABDAVIMUI
PARDAVIMUI grosernė arbd 

mainysiu ant mažo namo arba lo
to. Geras išdirbtas biznis ir pa
togi virta panigų padaryti; dvejos 
skielos, slais niašina ir marmuro 
stalai.

Kreipkitės;
21f>2 W. 21 St.

NAMHEME NAMAI-2EMĖ

Ui
ti? PARDAVIMUI restauru ntas arba 

mainysiu į namų; lietuvių ir rusu 
apgyventa; vieta bizniavo. Vienai 
moteriai man sulikti biznį užlaiky
ti Galima ir puse pirkti.

1913 Lake SI.
MELROSE PARK, II.L.

Ui- 
bltl

RAKANDAI
PARSIDUODA rakandui, vėlinu- 

Muins tuojau reikia i sios mados seklyčios setas, kau- 
viso-l rai, stalas, liampa ir tt. Rakandai 

Pasimatykit1 vartoti tik 3 mėnesius. Parduosiu 
pigiai. Pardavimo priežastį 
šit ant vietos. Galima matyti 
iki 9 vakaro.

813 W. 33 r<i Place 
Žemutinės lubos

SALDAINIU, cigarų, mokyklos 
reikmenų. Kalėdinių tavorų ir t. t, 
Geriausioj vietoj, netoli didelių 
mokyklų, South Side, naujos ma
dos fikčerini, didelis stakas, gera 
viela dėl uždirbimo pinigų, turi 
Imt • parduotas, kad užbaigus rei
kalus. Atiduosiu viski) už $1800. 
Vj.sas įrengimas vertas daugiau ne
gu antra liek. Jei jus norite tikro 
Pargena ii 'geros krautuvės, atsi
šauki! taipgi nedėlioj adresu

7810 S. Bucine Avė. 
netoli 79 St.

PABDAVIMUI grosernė; vieta 
išdirbta, biznis eina gerai. Parda
vimo priežastis — nusipirkau fur- 
mų. Atsišaukit tuojaus, nes noriu 
parduoti j trpmpa laikų.

BRIGHTON PARK
palir- 

nuo 7
2

Seny laiky bargenas
2 augštų muro namas, pa

ntas, 5-6 kambarių, maudy
nes, aržuolo medžio vidus 
ištaisytas, f urnas šiluma, 
kaina tik $9,900, įmokėti 
$3,000, likusią paskolą leng
vais išmokėjimai^ namas 
randasi South Side.

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

REIKIA DARBININKŲ DIDELIS BARGENAS

2 augštų medinis namas, 
4 fialai po 4 kambarius; ren- 
dų j mėnesį $80, kaina 
$6,000. Jmokėti $1,500, li
kusi dalį lengvais išmokė
jimais. Nepraleiskit pro
gos nepamatę šio narna.

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

TURĖKIT SAVO LAC 
NAMĄ 

Pardavimiui gražiame <Jrighton 
Parke Pardavimui 

2700 iki 2716 W. 42 St. 
šeši moderniški dviejų augštų, 
5 kambarių mūriniai ritimai. 
žuolo trimingai — svečių kam
bariai ir valgomieji kambariai 
—ugniavietės valgomuose kam
bariuose, kieto medžio grindyH, 
tilo vana, bungalow stogas, sun 
parlorai, karštu vandeniu ir 
pečiumi šildomi, augštas skie
pas, vaisiams skiepas, plieno 
konstrukcija, immai 23x50, lo
tai, 29x120, lengvais išmokėji
mais.

NAMAI-2EME
Kas nori pirkti* 
parduoti, arba 
mainyti namus, 
farmns, lotus, 
taipgi ir viso
kius biznius, vi
suomet kreip
kitės pas

C. P. Suromskis & Co
Real Išstatė

Visuomet busit užganėdinti
3352 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 9641 ,

MOTERŲ
REIKIA ne jaunos moteries ar

dei pridabojimo vai-
5 metų. ' Duodu 
ir primokėsiu. Aš

ba merginos i 
kų, mažiausias 
kambarį ir valgį 
esu našlys.

K. C.
3747 So. Catifornia 

Matykit kasdien iki
Jesutis, 

avė. 
2 vai.

REIKIA patarusių moterų par
davinėtojų, prie mastinių 
siutų, dresių ii- I 
lūs, tokių kurios moka gerai kal
bėti angliškai ir lietuviškai. Nuo
lat darbas.

LARKIN STORI: v
4700 So. Ashland Avė.

PARDUODU savo visai nau- 
la-jus I kambarių rakandus, 

bai pigiai. Atsišaukit.
1635 W. 61 St.

Ist floor

ARSIDUODA bučernė su 
Parduo-mu arba vienas biznis, 

siu pigiai, nes turiu 
Chicagą arba mainysiu 
mo. Biznis geras.

na

ant na-l

PARDŪOS1U 5 kambariu rakan
dus, kaip naujus, grojiklis pianas, 2 
miegamo kambario setai, 7 šmotų

valgomo kambario setas, 3 šmotų 
, karpetai lem-

FRANK DOBROVOLSKĮ 
3G28 W. Archer Avė.

tavoi ų, mohair parlor setas, __r----
kilus dcpai lamen-1 p()S jr Kitokių smulkn*.«nų. Visus anc

MĖRGINOS gali surasti gerą 
darbą dešrų dirbtuvėj. Atsišau
kite.

Buebler Bros.
1400 West 46th St.

REIKALINGA
PATYRUSI veiterka 

restau rante.
Atsišaukite tuojaus:

Tel. Ganai 1547

KAS turit Floridoj lotų arba 
^armu anl pardavimo, atsišaukit 
lino adresu. Aš apmokėsiu cash 
kiek bus suderėta. Aš manau tenai 
npalgvventi.

J. Lalis, /
2534 \V. 69 St., Chicago.

TAIPGI
s 2718 iki 2722 W. 42 St.

Trys puikus, 2 augštų, 4 ksini- 
barių mūriniai bungalow, aržuo
lo trimingo svečių kambarys, iš 
vidaus laiptai, bungalow stogas, 
sun parloras, kieto medžio 
grindys, pečiumi šildomas, vai
siams skiepas, 
Namas 23x45, 

JAUK 
Savininkas
4500 So.' Albany Avė.
Phone Lafayette 7479

AUGŠTŲ medinis namas, ce
mentiniu pamatu, 2—4 kambarių 
flatai, vana, platus lotas, prie So. 
Mozart SI., cash reikia $200(1. Spe
cialia bargenas $6900

2 AUG.š'l'U naujas medinis na
mas su skiepu, 2—5 kambarių fla
tai, 3 miegami kambariai, platus 
lotas, labai geroje .vietoje, cash 
reikia $3000. Ekstra CQQDA 
bargenas ................ U>Ow>UU|

3 AUGŠTŲ mūrinis namas-, 3—4 . ... . . .
kambarių flatai, modemiškas, cash kiti VISI pHlORUIliai; 
reikia $3000. Dide- l 
lis bargenas 4

2 AUGSTU
kambarių flatai, aržuolo trimin- 
g^i, 2 metų senumo, pirmas augš- - - - --------- ----

tf n Ali 2 I I Z'tLl/millC '

reikia $4000. Bm
genas ................

Mes turime visokių ’ mainų bile 
kokioje vietoje jus norite biznio ir j 
rezidencijų namus.

Mums reikia lotų, mokėsime la
bai augštas kainas.

3. R, PIETKIEWICZ & CO « ^£^1’
• 2612 W. 47th Str.

MORTGECIAI-PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Are., 

Lafayette 6738

Naujas 2 augštų jnuro na
mas, 2 flatai po 4 kamba
rius; augštas cementinis 
skiepas augšti viškai; yra ir 

kaina 
118 ...... $10500, $11,500, jmokėti $2,000, likti-

2 AUGšTL’ mūrinis namas, 2—(> kusią paskolą savininkas 
kambariu fintai, aržuolo trimin- aprupinS be nuošimčių. Na- 
IS-“"girnas randasi 3529 S®. Lowe

$13500 Ave
M. .1. KIRAS, 

.3335 So. Halsted St.

augštas skiepas, 
lotas 29x120.
DALEO
ir statytojas

-1

$200f iki $10,000
Paskola žemės savininkams. Kad 
pagelbėjus nusipirkti namą. Užmo
kėti taksus, nuošimčius arba morgi
čius. Namn pataisymui, užmokėji
mui skolų, įeiti j biznį. Pugu, tikra, 
greitas patarnavimas.
, RELIANCE REALTY & 

MORTGAGE CO.,
30 N. LaSalle St. Franklin 1808.

PARDAVIMUI arba mainymui 
dvigubų plytų namas, 2 didelės 
krautuvės ii- 2 flatai, garu šildo
mas, lotas 50x125, garažas, trans- 
ferinis kampas, r ndasi į pietus 
nuo 63 St. Englevvoode, puikioje 
biznio vietoje, pigiai. Mainysiu 
mažų namų arba į 2 flatų namų.

X E. J. KLOSS,
6814 S. Racine Avė.

Tel. \Ventworth 8947

barbernė, yra 
klesos, 
tautų 

pigiai.

syk ur po vienų. Atsišaukite.
1611 W. 55th St.

geroj
«pgy-
Kam i

PARDAVIMUI
3 krėslai, pirmos 
kolonijoj, visokią

• venta. Parduosiu
PAKIH'OSIf už eash puikius >0 \

kambarių rakandus, pigiai, parlo- 806 \v ėst 14 | lace 
ro, valgomo kambario ir miegamo1________________________

, kambario setai, kaurai, lempos 
i l. t. Parduosiu dalimis.
Kreipkitės: -•

5355 S. Michigan Avė.

Naujas ' 2 augštų muro

ii

d' - bti i

PARDAVIMUI pigiai rakandai, 
dvi naujos Singer mašinos, trijų 
kambarių froidinis setas, deven- 
portns, rašoma šėputė ir kili Viša
ki reikalingi dahkai, nes turiu iš
važiuoti.

822 \V. 37 PI.
2 floor

PARSIDUODA saldainių, mo
kyklos reikmenų maža dry 
goods ir visokių smulkmenų 
krautuvė. Parduosiu pigiai.

2947 W. 40th St.

■ "■ - 1 ■

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

KKAL 
Kam 

darbio 
paimk 
turime
davojimo

ESTATE BROKERIAI 
mokėti savo pusę už- 
bosui — mokėk sau; 

mano patarimą. Mes 
kelis deskas dėl išran- 

su gerom išlygom.
Gera šviesa ir šiluma ir kiti 
parankumai.
keti nė jokio komišeno nuo do 
lerio Į 
per 8

PARDUOSIU rakandus veik 5 
kambarių selas, karpetai, grama- 
fonas, siuvama mašina ir kiti na
mų dalykai Parduosiu sykiu arba 
atskirai. Kam lokio rakandai rei
kalingi, gali pirkti gana pigiai — 
už $250. Trečios lubos.

3119 So. Morgan St.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė. Parduosiu arba mai
nysiu ant namo. Priežastis: ne
turiu patyrimo bizny. Atsišau
kite:

.Tel. Keystone 9556.

BAHGENAS ■ LENGVAIS 
išmokėjimais. 14 kamb. murino 
rezidencija, yra elektra, vanos, t 
gerame stovyje, kaina, $4956 
dėl greito pardavimo. Savinin-1 T“1’ 
kas: 528 WP!45th Street , ve*

rius; augštas cementinis 
'skiepas, augšti viškai; yra 
l ir kiti visi patogumai; kai
na $11,500, įmokėti $2,000, 
likusią paskolą savininkas 
aprūpins be nuošimčių. Na
mas randasi 4004 S. Talman

PARDAVIMUI arba mainymui 
akrų paukščių ir vaisių farma,

20 
ne

toli Čhicago.š, visa pilnai prireng
ta, su geru namu, didelė barnė, 
vištininkas, įrankiams pastogė, 
svirnas, gera žemė, mainysiu 
lunkų arija į 2 flatų namų.

E. J. KLOSS, 
6844 S. Racine Avė.

Tel. Wentworth 8947

SERAI—BONAI

mi-

NORIU pirkti pilnai apmokėtus 
Co-operative Society of Ame
rica šėrus, mokėsiu po $11.
Phone Englewood 0187 po. 6 vk. 
MATHER, 6807 Union Avė.

i

BARGENAS
M. J. KIRAS, 

3335 So. Halsted St.

3901 N. Crowford Avė

Nereikalauja mo

PARDAVIMUI 4 ruimų rakandai 
(furniture). Pečius kietom anglim 
kūrenamas, gesinis ir minkštom 
anglim kūrenamas ir kiti reikalin
gi daiktai.

3211 S. Lime St.
2 lubos.

PARSIDUODA grocery storas ar
ba pusininkų priimsiu. Turi būt 
parduotas, nes esu vienas ir ne
galiu biznio apeiti, o be to turiu 
kitokį užsiėmimų. Kas pirmas, t::c 
laimės gerą biznį.

1107 W. Adams St.
Tel. Haymarket 0705

tas

PARDUOSIU arba mainysiu 3 
aukštų mūrinis namas, storas ir 4 
flatai po 4 ir 5 kambarius; 
činis Šildomas, narnai I parOdkoj. HemPIs $165 
prekė $16,090. Mainysiu 
nio ar mažesnio. '

B. JASUDES, /
2015 S, Robey St., Chicago

pe- 
geriuusioj 

j inOnosį; 
ant dides-

na

"~5

ofisą. Biznis išdirbtas 
metus. Meldžiam pama- 
padarysime sutartį. Di- 
burelis, geresnis nuvei- 
Meldžiu atsišaukti nuo

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI 

keisai, registeri: 
anglim, gesinis 
visokių daiktų, 
einamų kainų.

Kreipkitės*: 
812 \V.

kaunleris, 
,, pečius 
pečius ir 

Nupirksi!

35th PI.

šov 
kietom 
kitokių 

už i ui-

PARDUOSIU* arba mainysiu 
“Road House” ant Green Bay- 
road. Atsišaukite.

69 W. Washington St.
Kambarys 507. Paul Pilkis

dėsnis
k imas.
9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare
į ofisą.

E. W. Baks & Co.
3146 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 6775

TURIT i>amatyli mano naujų 
$700 vertės grojiklj pianą, 92 rolės, 
kabinetas h* benčius, viskas už 
$140 cash. arba po $10 į mėnesj. 
J. Dembroski.

2332 \V. Madison St. 1 fl.

REIKALINGAS bučeris mo
kantis darbą po didelius mar- 
ketus. Turi gerai kalbėt: ang
liškai, lenkiškai, lietuviškai.

Atsišaukit tuojau;
24C9 W. 47 Str.

PARSIDUODA grojiklis pianas. 
Puikiausis riešuto medžio su ro
lėms, benčiu ir šepcla. Parduosiu 
labai pigiai. Pardavimo priežastis, 
patirsit ant vietos. Galit matyt pra
stomis dienomis nuo 7 iki 9 valandą 
vakare.

843 \V. 33 Place 
žemutinės lubos

PARDAVIMUI, pigiai krautuvė, 
saldainių, tabako ir visokių smul
kių daiktų; yra sodu l’ountain, 4 
kambariai gyvenimui; biznis 
dirbtas per 15 metų, priežastį 
Greit ant vietos.

114 E. 107 St.
Te į Pullman 1030

pa-

parduoda murinj 
priežasties didelio 
biznio, 5-6 kamba- 
pečiais, porčiai su 

garažas, kaina, 
Veikit greit,

SAVIN1NKAS 
namų, 2 flatų, iš 
reikalo pinigų dėl 
rių, su skirtingais 
sieteliais, 1 karų 
$10,500, cash, $4,000. 
nes šis bargenas ilgai nesitęs.

Atsišaukit
ELLIS FURNITURE CO. 

6224 So. Ashland Avė.

3 lubų augšto muro 
mas, 3 flatai po 4 kamba
rius, yra maudynes, elektra, 
taipgi yra užpakaly 2 augš
tų medinis namas, yra elek
tra, maudynės, namas gera 
me stovyje^ Per abu namu 
rendų į m’čnesį $96. Kaina 
labai žema. Nepraleiskit 
šios progos, nes kita tokia 
niekuomet nepasitaikys.

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

DEL IŠMAINYMO *
4612 So. Francisco Avė., 

lotas 60x125, 2 augštų mūri
nis namas, mainysime į tuš
tį lotą arba antrų arba tre
čių morgičių dokumentus. 
Pasimatykit su M r. Dush- 
kes

INTERNATIONAL 
INVESTMENT 

CORPORATION 
3804 So. Kedzie Avė.

2 floor

GEBA PROGA

MOKYKLOS
VALENTINE 

DRESSMAKING 
COLLEGE

Kursai Desi^ning, Dressmaking, 
skrybėlių dirbimo ir siuvimo. Kle- 
sos dienomis ir vakarais. Atsi
šaukite, rašykite arba telefonuo- 
kite dėl tolimesnių informacijų.
2407 W. Madison, Chicago, III.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

, NAMŲ IR ŽEMĖS BARGENAI
1 4 KAMBARĮ C cottage, 2 lotai, 
arti gatvekarių linijos, kaina tik 

, $2950, įmokėti $500, likusius, kaip 
vendų. • z t

REIKIA
KABINET DIRBĖJų DEI 

.krautuvių fikčeritl.
Kreipkitės:

1247 Roosevelt Rd.

REIKIA atsakančios šeimy
nos dėl užbaigimo mokesčio už 
grojiklj pianą, $145, po $12 j

M E D U S
Grynas, garantuotas medus tičsiai 

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

A. SHERBY, 
5612 So. Marshfield Avė.

PARSIDUODA medinis namas su 
storu ir 4 kambariais pagyvenimui. 
Vanduo ir elektra suvesti, gera 
vieta grosernei ir bučernei. Gali
ma turėti saliuną. Gailu mainyti 
ant mažos grosernės. Ant lllth St. 
I2 bloko nuo Kedzie avė.

5 KAMBARIU cottage ir gara
žas; pusė akro žemės, arti gatve
karių, kaina $4150, jmokėti tik 
$500, likusių sumų kaip vendų, ar
ba priimsime lotų ant pirmų įm6- 
kėjimą.

Taipgi turime lotų ant Archer 
Avė. ir ant kitų gatvių, - o prekės 
ųuo $175 ir augščiau, su mažti {mo
kėjimu.

PARSIDUODA; veikalas 
džia greitai parduoti metai 
statytų, murinę bungalovv, Kedzie 
Avė. ir 60-tos gatvių apielinkėj. 
Mažų sumų pinigų tereikia piešti. 
Bargenas,. Siūlyk.
i TAIPGI 80 akrą gražus likis su 
budinkais, gyvuliais, padargais, etc. 
Arti Chicagos. Proga gera pirki- 
Aio arba mainysiu ant namo, loto 
arba vertelgystės. Informacijas ir 
nurodymus suteiksiu ant pareikala
vimo. Rašykite manageriui

10—118 N. La Šalie St., Chicago

spau- 
atgal

jmd-

PARSIDUODA du pečiai šil-
mėnesį. Atsišaukite j krautuvę, 'domi kietais ir minkštais ang-

1722 So. Ashland Avė.

REIKALINGAS patyręs sa
vo dafbe kukorius dirbti resto- 
rante.

5544 So. Sawyer Avė.
Republic 5801

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, arba mainysiu ant 
namo; 
pasiūlymas nebus atmestas.

Rakandai nauji.
šaukit Boiilevand 6654

limis ir kukninis su gazu ir an
glimis už labai mažą kainą.
J. Urban 3309 S. Union Avė

1 lubos Yards 4242

BARGENAS. Puikus, šviesus 6—6 
kambarių, 2 flatų mūrinis namas, 
karštu vandeniu šildomas, gatvė, 
cementine ir apmokėta, tarpe 55 
ir 56 SI. ir So. Sawyci4 Avė. Išmo
kėjimais. i

Phone Midvvay 7901

5882 Archer Avė. . 
M r. Vlasfnick, mgr.

PARSIDUODA 2 flatų mūri
nis namas po 5 kambarius. Kar
štu vandeniu šildomas. Vienas 
kambarys ant viškų. Bungalovv 
stogas. Lotas 30x125.

5352 So. Campbell Avė.

ANGLU KALBA 
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam' šioje šalyje. 
Kurie kalba gėlai angliškai, visur 
turi pasisekimą ir pirmybę. Ang
lų kainos, aritmetikos, knygvedy- 
stės, pilietybės ir daug kitų daly
kų gali lengvai ir greitai išmok
ti pagal naują būdą mokinimo ,Le- 
veskio Mokykloje klesose ir per 
laiškus (cprrespondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commerdal 

3301 So. Halsted SI, Chicago, III. 
(kamp. 33-čios gatv., 2-ros lubos) 

rxxxxxxxxrxx-xxxxxxxxxxxxxy
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PARDUODU arba mainau ant 
mažesnio 6 šeimynų kampinį mu
ro namų, gražioj vietoj tarpe di- 

Į dėlių bildingų arti parko, gera 
j transportacija, strytkariai, elės ce- 
į mentuotos ir apmokėtos. Rendos j 
I mėnesį $300. Pečiu šildoma, namas

REIKALINGI pardavėjai. Ga 
uždirbti nuo $100 iki $150 

savaitę Atsišaukite pas.
MILLER BROS. 

11241 S. Michigan Avė., 
Roseland

---------1------------------------------------ <---------------- —

REIKIA —
PATYRUSIŲ “torch cutter 

PEOPLES IKON and Metai 
5835 So. Loomis Blvd.

Wentworth 6754

Co.

REIKIA stipraus jauno vyro Į 
geležies atkarpų jardų važinėtis 
su ti'oku, algos $36.50 į savaitę, 
10 vai. darbo. Atsišaukit nedėlioj 
nuo 9 iki 12, arba panedėly 7 ry; 
to pasirengę 
paliudymų.

85 W.

darban. Atsineškit

Blackstone
Luke St.

3 metų lysas. Teisingas1
saldainių krautuvė. Taipgi 
kitų daiktų. Parduosiu už cash

'arba mainysiu į lotą į namą ar
ba ką nors kitą.

837 W. 33 PlacePASINAUDOKI? mano nelaime 
ir nupirkit nuo manęs restauran- 
tų; labai geras biznis, pigi renda. 
Nupirkę uždirbsi t daug pinigų. Esu 
privertas parminti arba mainyti 
dėl labai svarbios priežasties. Sku
bėkit ateiti su pinigais. Patyrimas 
nereikalingas.

4725 S. Halsted St.

PARSIDUODA minkštų gė
rimų įstaiga. 5 kambariai pa
gyvenimui užpakaly. Lūetuvių 
apgyventa apygarda, 
parduoti, nes sergu. '

4160 Wentworth avė.

Turiu

PARDAVIMUI bučernė 
grosernė, 
priežastis 
svarbi. Parduosiu pigiai.

4503 S. Wood St.
Tel. Yards 7106

biznis eina 
pardavimo

PARDAVIMUI grosernė ir
ir

PAIVSODUODA bučernė ir 
grosernė labai pigiai. Sena ir 
apgyventa vieta visokių tautų. 
Norintis atsišaukite:

11356 Wentworth Avė.
Tel. Pullman 2270

ir 
gerai, 
labai

12 tlatų, moderniškas namas, ren- . geraine padėjime, ąžuolu baigtųs, 
dų j metus, $9480, 64 St. ir Wash- . Alietuv*u* kuri« turi jk15.U(M) 
tenavv Avė. Vienas geriausių pirki- nr diuigiau j........ ............
mų Marqųette Manor Distnkte, kai-. kįtais sutjksim. Skolos nėra,
na, $72,000. Floersch, 2844 W. 69 St 
Tel. Prospect 076Q.

PARDAVIMUI 5 kambarių bun- 
galow, yra gasas, elektra, panel 
valgomasis kambarys, 2 karų 'ga
ražas, lotas 50yl25, Kaina $4950, 
cash $1000.

Winkelman
8030 Marshfield Avė.

Phone Slevvart 9832

Veliju ^lietuviui, kuris turi $15,000 
i pirmo įmokėjiHlo, su 

, kaina 
žema. Matykit savininką ant antro 
flaro. Wm. Shimkus,

3653 ,W. Huron St.. Chicago 
Tel, Kedzie 3815 j

NAUJA muro stuba, 2 po 6 
kambarius. Viskas naujausios 
mados. Lotas 58x133. Priimsiu 
farmą arba lotą už pirmą {mo
kėjimą. Matykite saviniiiką 7044 
Archer Avė. Tel. Prospect 2559.

PABDAVIMUI grosernė ir na
mas 2 aukštų, Brighton Parke. Biz 
uis geras ir patogus namas. l<ai 
na pigi, tikrai laimėalt bargenų.

Kreipkitės, antros lubos.
3214 S. Halsted St.

PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
sernė. Parduosiu pigiai arba mai
nysiu ant loto, geroj vieloj. Visi 
parankumai, geroj vietoj ant biz
nio linijos. Taipgi yra trokas prie 
biznio. Parduosiu greitu 
Kas pirmesnis, tas laimės, / 

1 East 103 Street 
Tel. Pullman 0227

laiku.

t

PABSIDUODA rezidencija, 8 kam
barių, aukštas skiepas ir garažas. 
Yra elektra, maudynė ir garo ši
luma. Galima pirkti šu 15 šimtų, 
o kitus po $40 j mėnesį kaipo ven
dų mokėti. Kreipkitės j savininkų 

J. K. 
548 W. 32 St.

DIDELIS BARGENAS
Kampinis mūrinis namas, 

ras ir 8 flatai po 4 ir 6 kamba
rius; yra gasas, maudynės ir elek
tra. Mainysiu ant garažo arba ant 
namo, arba fanuos.

West Realty Exchaąge,
2015 S, Rabey St., iChicago

ŠtO-

PARDAVIMUI 2 lotu arba po 
vienų, Brighton Parke, geroj vio
loj, arti gatvekarių ir mokslaiųių. 
Kam reikia, atsišaukit , paprastom 
dienom nuo 6 vak.‘ Subato po pie
tų, nedaliomis ligi pietų.

Busiu namie.
3312 So. EmiTald Avė.

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

PARDAVIMUI arba mainymui, 
ant patogios farmos, arba privatiško 
namo. Mūrinis namus dviejų augš- 
tą» 3-jų pagyvenimą ir krautuvė. 
Kreipkitės prie savininko į Storų.

718 W. 81 St. ‘

PARSIDUODA 2 pagyvenimų me
dinis namas, po 5 kambarius. Kai
na $3800, tiktai reikia $500 įnešti, 
kitus ant lengvų išmokėjimų. Tuoj 
galima gyventi. Namas randasi 
3810 S. Emerald Avė. Savininkas 
3644 S. Union avė.' 2 floor.

PARSIDUODA 2 flatų mūrinis 
namas, 7 ir 8 kambarių, garu ap
šildomas. romios atneša $1200 per 
metus. Tik reikia jnešti $1500 ir 
jūsų namas yra labai geram pa
dėjime.

MAINAU bungalow ant loto ar
ba 2 fialų namo, ant bungalovv 
arba cottage. Visokių farmų par
duodam ir mainom.

Del geriausių bargenų kreipki
tės pas mu ir gerų patarnavimų 
ir busit užganėdinti.

BRIDGEPORT REALTY CO.
3306 S. Halsted St., Chicago

Phone Boulevard 5784

3

PARGENĄS. Parsiduoda niuro 
namas, 2 po 4 kambarius. Pastogė 
porčiai apdirbti, garažas, platus lo
tas; yra maudynės ir elektra. Ren
čia $76 j mėnesį. Parduosiu pigiai; 
jnešti reikia $3500. Randasi 44 S., 
Campbell avė. Savininkas gyvena 

4558 S. Talman AVto.

me- 
pasi- 

_ _ w naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jus išmoksite j kelias savaites, kaip 
atlikti 'didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos. 
FEDERAL -AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St.

EXTKĄ
2 flatų mūrinis namas, po 6 

, kambarius, aukštas beizmontas, 
j vandeniu šildomas, ąžuolu užtai
symai. Mainysiu ant 3, 4 arba 6 

’ flatų. Jei reikės, pridėsiu pinigų.
. M. Abramovicz,

2015 S. Robey St., Chicago

DIDELIS Bargenas. Pardavi- logij
mui per savininką, prie 6328-30
So. Albany Avė. Nauji namai Nuo
4-5 kamb. flatai. visi išrenduo- nuo
ti, kaina, j29500, cash, $7500. P.

Šaukite. Prospect 8.588 ir d

MOKINA; anglų kalbos, lietu
vių kalbos, aritmetikos, knyg- 
vedystės, stenografijos, mašinė
le rašymo, prekybos teisių, laiš
kų rašymo, Su v. Valst. istori
jos, abelnos istorijos, geografi
jos, pilictystčs, dailrašystes, gra
matikos, i 
etimalogijos, 
kos. ekonomijos, fizikos, 

os.
MOKSLO LAIKAS:

9 iš ryto iki 4 po pietų ir 
7 iki 9 vai. vakare.
S. Išduodame paliudijimus 

liplomus.

retorikos, literatūros, 
oratorystės, logj- 

socio-

U,


