
VOL. XII. Kaina 3c

NAUJIENOS
THE LITHUANIAN DAILY NEWS

Entered m aecond C1«m Matter March 7, 1914, at th® Poit Office of Chlcago, I1L 
under the Act of Maroh 8,1879.

Chicago, UI. šeštadienis, Lapkr Ičio-November 21 d., 1925 <0437 No. 275

Politinis krizis Lenki-
joj tęsiąs

K? sako Maskva apie poli
tinį krizj Lenkuose

Vienintelė Lenkijos viltis išsi
gelbėti tai paskola, kurios ji

Suomiai proponuoja šiau-
nori j?aut Amerikoj

RYGA, Latvija, lapkr. 20.—

rėš valstybių paktą
197 žmonės žuvo jūrėse, gar

laiviui paskendus
Skrzynskiui nepavyko su

daryt Lenky valdžia
Naujas ministerių kabinetas su

kurti pavesta seimo pirmi
ninkui Rataj’m

VARŠUVA, Lenkija, lapkr.
20. — Ix?rtkų respublikos prezi
dentas Vojciechovskis naujam 
ministerių kabinetui sudaryti 
pakvietė Maciejų Ratoj, seimo 
pirmininkų.

VARŠUVA, lapkr. 20. — Bu
vusiam Lenkų užsienių reikalų 
ministeriui Skrzynskiui nepa
vykus sudaryt naujo kabineto, 
valdžios vadai dabar daro visų 
pastangų, kad išsprendus pro
blemą, kilusią dėl atsistatydini
mo Grabskio kabineto praeitą 
penktadienį.

Stengiamos sudaryti tokia 
koalicija, kuri turėtų seime di
džiumą, tečiaus partiją vadai 
stipriai priešinas tokiam daly
ko išsprendimui, sakydami, kad 
tuo krizis butų tik kuriam lai
kui atidėtas, bet Lenkų parla
mentinės situacijos kėblumai 
vis tiek pasiliksią kaip buvę.

Vokiečių kabinetas rezig
nuos, paktą pasirašius
BERLINASk lapkr. 20.

Kanclerius Luther Šiandie pa
reiškė partijų lyderiams, kad 
tuojau, kai Lokarno paktas bu
siąs pasirašytas Londone gruo
džio 1, valdžia atsistatydinsian
ti, idant užleidus vietą nau
jam ministerių kabinetui, kurs 
butų simpatijoj su Lokarno 
paktu ir jo prievolėmis.

Proponuoja šiauriy Euro
pos saugumo paktą

Švedai betgi sako, kad paktas 
neturėsiąs vertės, jei Rusai 
atsisakys kooperuoti

STOKHOLMAS, Švedija, lap
kričio 20. — Prof. Erich, bu
vęs Suomijos premjeras, pasiū
lė sumanymą, kad šiaurinės ir 
rytų Europos kraštai bandytų 
padaryti tokią jau, kaip kad 
vakarų Europos padaryta įmo
kame, saugumo sutartį, koope
ruojant su Rusija. '

Prof. Ericho pasiūlymas su
kėlė plataus susidomėjimo, lė
čiau daugelis pareiškia abejoji
mo, kad Rusija norėtų dėtis j 
tokį paktą, o be jos dalyvumc 
paktas neturėtų praktinės ver
tės.

švedų valdžios organas, Jo
ciai Demokratei), sako, kad 
nors visų partijų politikai trok
štą, kad taika šiauriuose butų 
apdrausta Lokarno pakto prin
cipais, tečiau butų visai neiš
mintinga tikėti, kad toks pianas 
galėtų turėti bet kurios prakti
nės naudos, jeigu Rusija ne
kooperuosianti.

197 žmonės žuvo jūrė
se, laivui paskendus

Beveik visi žuvusieji buvo dar
bininkai, gabenami į Kubos 
cukraus plantacijas

Maskviškis sovietų laikraštis 
Pravda praeito sekmadienio lei
diny įdėjo vedamąjį straipsnį, 
pašvęstą politinei ir finansinei 
situacijai Lenkijoj. Pravda sa
kot kad vienintelė dabar Lenki
jos išsigelbėjimo viltis remian
tis paskola, kurios ji stengian
tis gauti Amerikoj.

Dabartinis Lenkijos krizis 
negalįs būt išspręstas parla
mentinėmis kombinacijomis, 
kadangi dėl daugybės partijų 
nesą galimybės sudaryti seime 
didžiuma, kuria valdžia galė
tų remtis.

Girdus, kad buk Pilsudskis 
planuojąs nuversti valdžią ir 
sudaryti karinę diktatūrą, Pra
vda vadina fantastiškais, ka
dangi prieš jį einą visos re
akcinės partijos, kurios Pilsud
skį vadiną raudonuoju, “nežiū
rint to fakto,” sako Pravda, 
“kad generolo Pilsudskio šali
ninkai yra Anglijos ambasado
riaus Lenkijai, p. Mullero, snb- 
siduojami.”

‘Diktatūrai įsteigti Pilsuds
kis gal galėtų šiek tiek vilties 
turėti tik tadą,’’ sako Pravda, 
“jei jis gautų sau paramos auk
štesniųjų armijos karininkų, 
kurie pirma buvo karininkais 
Austrijos armijoj.“

Olandija vėl grįžta prie 
aukso pinigy.

HAAGA, Olandija, lapkr. 20. 
—Olandija grįžta vėl prie auk
so pinigų, kurie per pastaruo
sius vienuoliką metų buvo visai 
iš apyvartos pranykę. Nider- 
landų bankas praeit* pirmadie
nį išleido 60 milionų florinų. 
(25 milionus dolerių) aukso 
monetomis ir nekaltu # auksu 
vertės 460 milionų florinų (1Š4 
mil. dolerių).

• [Pacific and Atlantic Photo]

S. Alexander Cohen kairėj pusėj, detektivas, kuris įteikė pa
skubusiai aktorei Gloiia Swanson pranešimą atvykti Į teismą 
sąryšy Janet Beecher perskyrų byla. Už tai jam aktorė ištaisė 
antausius.

Dabar už kriminalį puolimą Cohen traukia aktorę teisman, 
reikalaudamas iš jos $25,000. Paveiksle jis sveikina Kaplaną,- 
kuris įteikė aktorei Swanson užkvietimą atvykti] teismą, bet ant- (

Gaisras sunaikino Franci- 
jos miestą Tuloną

PARYŽIUS, lapkr. 20, — 
Praeitą naktį Francijos pajūrio 
mieste, Tulone, kilo gaisras, 
kurs su tokiu smarkumu išsi
plėtė, kad beveik visą miestą 
nušlavė.

Gaisrui gesinti,, be gaisrinin
kų, buvo dar pašaukta kariuo
menė, policija ir dagi šiaip 
žmonės iš visos apielinkės, te
čiaus, dėl stipraus vėjo, ugnis 
sunku buvo suvaldyti.

Bulgarijoj sugauta Ameri
kos pinigy dirbėjai

. SOFIJA, Bulgarija, lapkr. 20. 
— Sofijos policija susekė Sai
ką tarptautinių kriminalistų 
įsisteigtą dirbtuvę, kur buvo 
spausdinami netikri Bulgarijos 
ir Jungtinių Valstijų netikri 
popieriniai pinigai. Suimta 
daug jau prispausdintų tokių 
falsifikatų ir areštuota kele
tas los šaikos narių.

Juros antplūdis užliejo 
Meksikos miestą

MEKSIKOS MIESTAS, lap
kričio 20. — Praneša, kad Ra
miojo vandenyno antplūdis su
naikinęs Meksikos pajūrio 
miestą Zihuatanejo. Telegrama 
iš Tepatlano, Guerreros valsti
joj, suko, kad iš šykščių pra
nešimų, kurie buvo gauti apie 
tą nelaimę, matyt, kad daug 
žmonių taipjau yra žuvę.

Zihuatanejo uosto miestas 
yra palei Ramųjį vandenyną, 
apie 125 mylias į vasaros va
karus nuo Acapulco. Guerreros 
valstijoj.

Kolumbija nenori ame
rikiečiu paskolos

BOGOTA, Kolumbija, lapk ’. 
20. — Triukšmingame posėdy 
Kolumbijos kongresas vakar 
atmetė valdžios pasiūlymą pr:- 
imti Amerikos kapitalistų pa
skolą gelžkelių statybai.

DU ŽMOGŽUDOS NUŽUDY-
ausio negavo.

■ ' ■

Am. Darbo Federacija 
priešinsis auto

kratijai
Kovos prieš teikimą neapribo 

tos galios Jungtinių Valstijų 
prezidentui

WASHINGT0NA3, lapkr.
20. - Amerikos Darbo Fede
racijos vykdomoji taryba šian
die kaip vienu , balsu nutarė 
priešintis visais galimais budais 
ir neleisti, kad Jungtinių Vals
tijų prezidentui butų tam tik
ru, kongreso priimtu, įstatymu 
suteikta neapribotos galios val
džios departamentams tvarkyti 
ir pertvarkyti. Federacijos ta
ryba nutarė taipjau priešintis 
konskripcijai laikos metu.

Karalius pats nori žmonių 
skundus klausyti .

Naujasis Persijos valdovas pra
šo visus nuskilau tuosius tie
siai jam skųsties

TEHERANAS, Persija, lapkr. 
20. ; Naujasis Persijos kara
lius Pahhm... išleido iiga mani- 
festą, kur jis pasiskelbia pats 
būti žmonėms teisėju civiliuose 
ir militariniuose dalykuose. Ka
ralius prašo visų, kurie jaučia
si esą nuskriausti, su savo 
skundais kreiptis tiesiai į jį. 
Visami krašte pašto įstaigose 
įtaisyta tam tikros dėžės kara
liui adresuotiems žmonių skun
dams priimti.

Druzai, puolę autobusą, 
nukovė 10 keleiviŲ

Deportuos Australijos 
jurininkų vadus

SYDNEY, Nova Scotia, lap
kričio 20. — Vietos vyriausybė 
areštavo Australijos Jurininkų 
sąjungos prezidentą. Tom \Val- 
shą, ir sekretorių, Johannseną, 
kurie nuspręsta deportuoti.

AR NORI U PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

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

Klasifikuotųjų skelbimų kai
nos: vienas colis (apie 30 žod
žių) vienai dienai, $1.05, dau
giau kaip vieną dieną 92 centai 
| dieną; asmenų paieškojimai

HAVANA, lapkr. 20. — Pra
eitu šeštadienį išplaukęs iš Aux 
Cayes, Haiti,* į Santiago de 
(aiba nedidelis, 400 tonų, gar
laivis Villes dės Cayes, laike 
smarkios audros paskendo ju-
rese.

Garlaivy buvo viso 200 pasa- 
žierių ir įgulos žmonių, ir iš 
jų tik trys, laivo inžinierius ii 
du jurininkai, buvo išgelbėt’. 
Visi kiti žuvo. Beveik visi lai
vo pasažieriai buvo darbininkai, 
gabenami dirbti Kubos cukraus 
plantacijose.

Trys žmonės išgelbėti 
nuo mirties jūrėse

NEW YORKAS, lapkr. 20.— 
Plaukęs iš Portlando, Me., j 
Norfolką, Va., anglių laivas 
Isaac T. Mann pastebėjo jūrėse 
vilnių blaškomą nedidelę valtį, 
kurioj buvo trys žmonės. Pri
siartinęs laivas išgriebė . juos 
iš vandens. Išgelbėtieji pasisa
kė, kad jau penkios dienos kaip 
jie neturėję nieko valgyti. Jie 
buvo labai suvargę.

Prųgresininkai šaukia 
vadų konferenciją

CI.EVELAND, Ohio, lapkr.

Norit, kad kūdikiai bu
tų sveiki, kutenkit juos

LONDONAS, lapkr. 20. - 
Jeigu norite, kad jūsų vaikai 
augtų sveiki ir tvirti, kutenki
te juos, kol dar jie yra kūdi
kiai, kad jie gerai išsijuoktų.

Tokį patarimą davė daktaras 
Bruce-Porter, vaikų ligų specia
listas, kalbėdamas- vakar orga
nizacijos National Soči et y of
Day Nurscries narių susirinki
me, t

Nepataiko kiškiams, tai 
šaudo galvijus

GARY„ Ind., lapkr. 20. — 
Lake kauntės farmerįai skun
džias ir prašo vyriausybę su
valdyti medžiotojus, kurie, pa
sak fermerių, supykę, kad ne
randa kiškių, arba radę nepa
taiko nušauti, šaudą paleistus į 
ganyklas gyvulius. Jau nemaža 
jie .galvijų esą pašovę. Kaun
tės šerifas įsakė savo žmonėms 
daboti medžiotojus.

DU MOKINIAI NUSIŽUDĖ
CINCINNATi” Ohio, lapkr. 

20. — Du vietos vidurinės mo
kyklos mokiniai, Wm. Strauss 
ir James Rosenberg, abudu 17 
metų, išvažiavo užumiestin ir

KUNIGAS NUSIŽUDĖ

BOSTON, Mass., lapkr. 20. - 
Vietos Deaconness ligoninėj 
nusižudė kunigas George Starr, 
šv. Jurgio katedros Kensing- 
tone Ont., dekanas.

BEIRUTAS, Sirija, lapkr. 20. 
—Druzų sukilėliai puolė auto
busą, važiavusį su franeuzų 
kareiviais ir civiliais žmonėmis 
iš Damasko į Beirutą. Dešimt 
žmonių buvo užmušta ir sužeis
ta. Užpuolimas įvyko netoli 
Beiruto.

po 70 centų už colį į dieną. 20. — Organizacijos Confe- abudu nusišovė. Paliktame raŠ- 
Parduokit kas jums nereika- renc for Progressive Political tely, kurį jie abudu pasirašę, 

lingas per paskelbimus Naujie-'Actiori vadai Šaukiami šuva- jie sako, pad nutarę nusižudyti
žiuoti Clevelandan 
dieną pasitarti dėl 
kimo programo.

gruodžio 5 dėl to, kad toks gyvenimas, 
busimo ’vei- koks jis esąs, visai nevertas 

gyventi.

TA ELEKTROS KĖDĖJ
COLUMBUŠ?~Ohio, lapkr.

20. — Valstijos kalėjime šian
die buvo elektros kedėi nužu
dyti du žmogžudos, Bucar, To-

Little,
21 metų. Todor, rumunas, mir
ties bausmei buvo pasmerktas 
už užmušimą savo pačios, o 
Little, negras, už užmušimą 
policininko.

' dor, 39 metų, ir Rober 
mirus,

Anatolio France’o vie
tos Akademijoj 

paveldėjas
PARYŽIUS, lapkr.

Anatoliui France’ui
Franeuzų Akademijoj likusią 
vakuojančią kėdę užimti tarp 
Francijos nemirštamųjų vakai 
tapo išrinktas žinomas filoso
fas, poetas ir kritikas, Paul 
Valėry.

1
c

Nutraukė santykius

Paskendo laivas; jo j Meksikos miestas, lap- 
Įgula išgelbėta 'kričio 20. Vera Cruz valsti- 

777 ' 'jos legisiatura komunistų kon-
MANILA, Filipinai, lapkr. troliuojama, priėmė rezoliuci- 

^ur®se **es Uormosos Pa' ją, kuria nutraukiama santy- 
kraščiais vakar paskendo pre- ^jai su ^an j ujs potosi valsti- 
kybos laivas Don Jose, gabenęs ja del kad pastaroji pašuli. 
anglis. Visi laivo įgulos žtno- no vietos savo gubernatorių, 
nes buvo išgelbėti. ’Aurelių Manriųue, komunistą.

• * '
Priešinas elektrininką Plėšikų užpuolimas 

streikui Vera Cruze — —
----------- DETRO1T, Mich., lapkr. 20. ,

VERA CRUZ, Meksika, lap- — Ginkluoti plėšikai šiandie 
kričio 20. — Vera Cruzo elek- padarė užpuolimą Ainsvvorth 
tros darbininkams nutarus Manufacturing kompanijos ofi- 
streikuoti, kitos darbininkų or- sų ir pabėgo su 18,000 dolerių, 
ganizacijos įspėjo juos, kad jos Užpuolime vienas asmuo buvo 
tani streikui yra priešingos. užmuštas, antras sužeistas.

[Pacific and Atlantic Photo]

Harrison W. Noel iš New- 
ark, N* J., kuris nužudė taksi 
kabo šoferį ir 6 metų Mary 
Daly. Jo tėvas, turtingas New 
Yorko advokatas, atsižadėjo 
jo. Teismas pripažino jį Įkaltą 
esant, ir jis, tur būt, bus pa
smerktas mirti elektros kėdėj.

Anglijos karalienė mirė.

SANDR1NGHAM, 
lapkr. 20. šiandie 
Anglijos karaliaus 
motina, karalienė našlė 
sandra, 61 metų amžiaus.

Anglija, 
čia mirė 

Jurgio V.
Alek-

TURKS 1SLĄN1), Vakarų In
dijos, lapkr. 20. Sudegė at
plaukęs iš Floridos britų šku- 
neris Mabel Gunn. Laivo įgulos 
žmonės išgelbėti. \

Chicagai ir apielinkei oficia- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja: •

Aplamai gražu; truputį šil
čiau; stiprokas, didžiumoj žie
mos vakarų vėjas.

Vakar tepiperatura siekė mi 
nimum 35°', maksimum 55° F.

šiandie saulė teka 6:46 lei-» , 
džiasi 4:25 valandą.

Siųskit per Naujienas 
Pinigus Lietuvon ant Kalėdų

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 į 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 j musų 
raštinę arba j bilę vienų sekamų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
rUPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St. 

' BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St. 

NAUlIEHm
1739 So. Halsted St., ’y Chicago, III.
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Baisi girtavimo pasekmė
Girtas tėvas nušovė savo du 

vaikus ir pats nusižudė

DIDELIS METINIS BALIUS
- Rengia

Lietuviu Politikos ir Pašelpos Kliubas

Nedėlioj, Lapkriėio-November 22 d., 1925 m.
MILDOS SVETAINĖJE

3142 So. Halsted St., Chicago, III.
Pradžių <> valandą vakare * įžangų 35c ypatai

Kviečiame visus Lietuvius ir* Lietuvaites širdingai atsilankyti ant 
musų Baliaus ir linksmai vakarą,praleisti.

Pasarga: Norintieji įstoti į Lietuvių Politikos ir Pašalpos Kliu- 
l*ą bus priimami veltui, kurie atsilankys ant Baliaus tą vakarą.

KOMITETAS

Gustav Pihart savo girtavi
mo orgijų užbaigė nužudymu 
savo dviejų vaikų ir savęs nu
sižudymu. Ta baisi tragedija 
įvyko jo namuose 1141 So. 
Kedvale Avė.

Jis* per visų dienų gėrė, o 
'ryte, palaukęs kada jo patį 
išėjo į grosernę, pasisodino 6 
mėn. mergaitę Frances virtuvėj 
ant stalo ir jų nušovė ant vie 
tos, paleisdamas šūvį jai į gal
vų. Tada jis nuėjo į miegamą
jį kambarį, kuriame miegojo jų 

;4 metų ;sunus Elmer ir jį taip
jau nušovė. Tėvas t,ada išėjo 
virtuvėn ir pats nusišovė.

Kada jo moteris Jennie su- 
gryžo iš grosernės, ji rado sa- 

i vo vyrų ir dukterį jau negyvus, 
o Elmer pasimirė kely į ligo
ninę. Jo pati sako, kad Gustav 
buvęs geras vyras, tik kartaib 
išsigerdavęs munšaino. šį kar- 

;tą, matyt, jis tiek prisigėrė 
munšąino, kad nuo jo iškvaišo 
ir užbaigė savo gyvenimų dve
jomis žmogžudystėmis.

Lietuvos Seserų Tautiška Draugija
Rengia

n DIDELI MASKARAOį
šeštadienyj, Lapkričio 21 d., 1925 

LIUOSYBĖS SVETAINĖJE 
14th Street ir 49th Court, Cicero, 111.

Pradžia 7:30 vai. vak. ' ' Įžanga 75c ypatai
Bus duodamos brangios ir įvairios dovanos. Bus Pociaus orkes

trą. Nuoširdžiai kviečia . . Renginio KOMITETAS
ltf "■■■ j . j'u^e

------—------------- —r-“4!---------—- r?
. ... n;.;.-—T ,,, ■

<1,000,000 
užmokėjomekad 

sustabdyti
Užmokejom $Oas- 

Cfira-Bromide-Qiiinine dėlto, kad tai gey 
Tianmns išrtistnR bildan gydyt šaltį.
Uill’s sustabdo šaltį į 24 valandas. Jiį
nulaiko gripą į 3 dienas.

Veikia pilnai. Netik sustabdo šaltį, 
bet išmeta lauk jo nuodus. Paliuosuoja

Garfield Park 
Koncertas ir Šokiai

Rengia Garfield Purk A. 2. Ar. !>
Nedėlioj, Lapkričio 22, 1925

MEDORA HALL,
4158 W. Van Buren Street 

Programas prasidės 7 vai. vakare 
Programą išpildys A. Ž. V. D. na“ 

riai vadovaujant A. P. Stulgai (rW 
kytojui. Programas bus puikus, su
sidės iš daug šmotų: Kvartetų, Due
tų ir pavienių Solistų. Taipgi piano 
Smuiko solo ir Accordion solo. Bus 
Deklanvacįjų, Dialogų ir visas Choras. 
Žodžiu sakant, bus puikus vakaras.

Malonėkite atsilankyti visi prijau-
čiantys vaikučių draugijėlei— seni ir 
jauni. Vaikučiai parodys savo gabu- 

’mus, ką jie išmoko šiame sezone.
Taipgi bus skrajojanti k rasa su 

laimėjimais. Po progrumui šokiai 
prie geros Užubalio orkestros.

Inžanga 50c. ypatai, vaikučiams dy
kai kad ir be tėvų.

Kviečia visus atsilankyti 
KOMITETAS.
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Didelis Stako Sumažini
mo Išpardavimas 
Prasidės Subatoj, 

Lapkričio 21
I Didelis pasirinkimas naujos ma
dos džeketų labai numažintomis 
kainomis. Visokių rųšių sveterių, 
vyrų sportiškų kautų, augštas rų- 
šies apatinių skalbinių. Puikiau
sių pančiakų. dėl moterų, vyrų ir 
vaikų. Moterų lingeries ir maiše

lių. Viskas išdalinama beveik pus- 
i dykiai. Atsilankykit anksti.

Climax Sweater Shop
Halsted ir 34th Street

MES IŠDIRBINĖJAME 
SVETERIUS

lį_______•_________________

Muzikališky Instrumentu 
Krautuvė

i čia yra geriausia vieta pirkti Muzi- 
i kališkus Instrumentus. Užlaikome 
1 didelį pasirinkimą: Radiolų, Grama- 
fonų, Smuikų, Pianų Volelių, Rekor
dų ir visokių kitų muzikos srityje 

’ dalykų. Taipgi mos dirbame Italia- 
niškas ir Rusiškas Armonikas; tai
some atsakančiai Pianus, Vargonus 
ir kitus visokius- Muzikuliškus In
strumentus.

-J- 
£2 -S

KEPURINIS SUKIS
Rengia

DRAUGYSTĖ ŠVENTOS PETRONĖLĖS

Subatoje, Lapkričio-Nov. 21, 1925
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJE,

3183 SO. HALSTED ST.
Pradžia 6 vai. vakare. įžanga su drapanų pasidėjimu 75«c. ypatai

Kviečiame visus kuosknitlingiausiai atsilankyti j musų rengiamą 
šokį. Tiktai taisykitės kopuikiausias kepures, o už puikesnę ke
purę gausite puikesnę dovaną, nes draugija turi labai daug puikių; 
daugiausiai rankų darbo dovanų.

šiuomi esate kviečiami kas tik gyvas laimėti puikią dovaną, q 
mes iš savo pusSs pasistengsime atsilankiusius svečius kuogeriausiai 
užganėdinti. Bus gera muzika.

Širdingai kviečia DRAUGIJA dV. PETRONfiLfiS'.

Puikus Vakaras
parengtas

Dt-stės Baltas Lietuviu ant Town of Lake
Paminėjimui 10-ties metų sukaktuvių gyvavimo Dr-stės

Nedėlioj, Lapkričio (Nov.) 22rą d., 1925
P. Lukoševičiaus Svetainėj

4531 S'o. Paulina St.
Pradžia 5tą valandą vakare

Širdingai kviečiame visus? Lietuvius ir Lietuvaites skaitlingai atsi
lankyti ant to iškilmingo vakaro ir kiekvienas bus užganėdintas, 
o kurie neatsilankys, gailėsis.

Kviečia visus VALDYBA ir KOMITETAS.

Įlg.'įf—' ■■ ino. .i — ........ . .......... .  -... ...................

Didelis Balius
Bus “Confetti” ir Laiškų Susirašymo

Lietuviu Tautiška Parapija
Prie ^o-to.s ir Union Avenue, Chlčago, Ištinote

Parengia puikų “Confetti” ir 1 aiškų susirašymo balių, Subatoj 
ir Nedėlioj,.Lapkričio 21 ir 22 d., 7 vai. vakare, 1925.

Mergnios, kOrios gaus daugiausia laiškų, toms bus duodami pui
kus prizai. Jauni ir seni, visi be skirtumo esate užkviesti. Turėsite 
gerą progą linksmai laiką praleisti. Grieš Bartkaus Benas.

fįt (- t į
Tautiška parapija parėngė puikų kepurinį balių, Ketverge, 26 d.

Lapkričio, 7 vai. vakare, kur bus duota 3 puikus praisai ypatoms, ku- * 
rios ateis su puikiausiomis kepurėmis; tie gaus pirmą, antrą ir tre
čią praisą. * Visus kviečiam rėngtis ant šito baliaus, šiame baliuj 
grajis Bartkaus benas?4 KOMITETAS.

1?—' ■ ■ !!. ---------- ■  t ------ 1

PIRMAS MASKARADŲ

BALIUS
Atsibus Padėkavonės Vakare, Lapkričio 26 dieną

Lietuviy Auditorium
3133 So. Halsted Street

GERBIAMIEJI IR GERBIAMOSIOS: — 1 >
Atsilankykite kuoskaitlingiausiai ant šio iškil

mingo vakaro, nes bus duodamos puikios dovanos 
pavieniems ir grupėms pinigais. Pradžia 7 valandą 
vakare. “ Kviečia KOMITETAS

vidurius — suvikrina visą kūną. Jis su 
tveria spėką atgaivint jūsų gyvenimui 

šaltis dalykas rimtas. Kasmet iš šal‘ 
čio priežasties miršta, virš 150,000. Pra» 
dėkite ir jūs kartu su šalčiu. Neleiski
te jam įsikibti. Sulaikykite jį su Hill’s. 
Turėkite po ranka, kuo greičiau jut 
pradėsit, tuo greičiau šalčiui bus galas* 
Visos aptiekos parduoda Hill’s.
Tikrai Gauk Kaina 30c

CASCARAMININE
Raudona su paveikslu

: Reumatizmas sausgėlė į
Nesikankykite savęs skaus- ■ 

B mais-, Reumatizmu, Sausgėlė, ■ 
H Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu ■
■ — raumenų nukimu; -nes skau- ■
■ dėjimai naikina kūno gyvybę ir ■
■ dažnai ant patalo paguldo. ■
■ CAPSICO COMPOUND rno- ■
■ stis lengvai prašalina viršmi- ■
■ nėtas ligas; mums šiandie dau- ■
■ gybė žmonių siunčia padėka- I
■ vones pasveikę. Kaina 50c. per j
■ paštą 55c. ar dvi už $1.05.
■ Knyga: “ŠALTINIS' SVEI- ■ 

KATOS”, augalais dydyties,
® kaina 50 centų.

: JDSTIN KULIS ■
3259 South Halsted Street, 

CHICAGO, ILL. ■

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

mos, 1,000 išgydytų ant rekordo. 
Ateikite ir gaukite asmenišką jja- 
tarnavimą registruoto gydytojo ir 
chirurgo, kuntf specialiai studija
vęs galvą, specialiai gydyme 
Akių, ausų, nosies ir gerklės ligas 
Silpnos .... akįs 
Skaudamos ak|s 
Raudonos 
Kreivos .... akįs

akis

Kurčios .... aus 
Varvančios aus 
Ūžiančios .. aus 
Nesveikos aus

s 
s 
s 
8

Skaudama nosis
Varvanti nosis
Kleiva .... nosis
Nesveika nosis

Skaudanti gerklė 
Silpna .... gerklė 
SU kataru gerklė 
Pasididin. gerklė

PATARIMAI 1)YKAI 
Akiniai pritaikomi pigia kaina

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

177 N.- State St., Chicago, IU. 
/Valandos nuo 9 ryto iki 5 po pietų 

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 2 p. p.

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

ANT NAUDOS. *

FABIONAS C&

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

Pearl Queen Koncertinos

Puikiausios naujos ir senos snvuikos, 
Klarnetas, Saksofonai ir visi Beno 
Instrumentai.

Katalogas Dykai

Vitak — Elsnic Co.
4639 So. Ashland Avenue 

Chicago, III.

CHARLES K. KINDER I
Į

Watchmaker & 
Jeweler

. 2422‘AVest 47 Str.
Tel. Lafayette 9760

Gerią^ą, vieta yra pirkti laikro
dėlius, , . deimantus ir visus kitua 
auksinius daiktus dovanomis dėl 
savo mylimų draugų. Ši lietuvio 
krautuvė suteiks geriausį patarna
vimą. Taisyme laikrodėlių esmi 
turintis daug metų patyrimo. Ne
užmirškite antrašo, kad prie pir- 
miausio reikalo galėtum lengvai 
atrasti.

DR. ROSS NAUJA IR PA 
GERINTĄ SISTEMĄ 
GYDYMO IŠGYDO

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

metodai

Kraujo, pūslės, Slapumo, privatinės, sU- 
tos, užsendintos ir užkrečiamos ligos vilt 
išgydomos.

Vartojami saugiausi ir geriausiai 
žinomi

pagerintas

DR. B. M. ROSS 
Atsakantis 

Specialistas 
įsteigta 80 metų

914

606
ir tikras Europinis Ln- 

escide gydymas 
kiama. Vienatinis gy- 
dynias nuo sifilio du®- 
damas už g*
temų kainą

tiktai trumpam laikui

Mes išsiunčiame j visas dalis Suvie
nytų Valstijų. Ant pareikalavimo mes 
prisiuiųiiartie kataliogą už dyką.

GUS. BALSEVIČIUS 
1722 W. 47th Street 

Chicago, III.

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

NADJA LIETUVIŲ {STAIGA
- CEVER YKŲ KRAUTUVE i ■

Naujos mados žieminiai ir vasariniai vyrų, moterų, merginų ir 
vaikų visokio didumo čeverykai. šventadieniniai ir darbiniai čevery- 
kai. j

* •
. ši lietuvių čėverykų krautuvė pasiryžusi tarnauti lietuviams tuo, 

kad suteikti geriausios rųšies čeverykus už pigiausią kainų.
Pas mus lietuviai ras tą, kas jiems yra reikalinga papuošimui ir 

apavimui savęs. Kreipkitės:

MYKOLAS KOPLEWSKIS
4002 Archer Avė.

Daugiausiai chroniškų ligų paeina 
kraujo ir užkrečiamų ligų. Kad 
jas nebandykit senais budais.
VYKAU Specialia serum gydymas 
tojamns su geru pasisekimu dėl 
stiprumo silpnoms vyramu. Jo 
jėga veikia stebuklingai ant gilių, 
ir kraujo, suteikdama stiprumą silpniem* 
įr sunykusioms vyrams. Dr. Ros s gydymo 
kambariai kasdien pilni ligohių.
JIS TURI 30 METŲ PATYRIMĄ 

ir jau i&gydė tūkstančius žmonių, tai -7a 
užtikrinimas sergnatiems, kad jie gaus r* 
rų gydymų. VientHinis geriausiai (rengtis 
ofisas Jungtinėse Valstijose. Dešimtis gy
dymui kambarių. Kraujo išbandymas ir la- 
boratorijoa ogzarninaci ja dykai su gydymu.

Patarimas Dykai
medikalis patarnavimas 

sveikatą ir laimę. Geriausiu 
Pigiausios kainos. Greičiausias 
Ateikit iiandien.

Atsakantis 
jums 
mas. 
mas.

nūs 
iigydiiua

yra var- 
atgavimo 

gaivinant* | 
nertų 
nloHAL

•uteikt 
Kydy- 
sydy

DR. B. M. ROSS
35 So. Dearborn St.

kampas Monroe St. Chieaąo
Vyrų priėmimo kambarys 600. Moterų jr*. 
ėmimo kambarys 608.

Penktas Augštas, Crilly Namai 
25 METAI TAME NAME

Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto iki I 
vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 1 dieną. F»< 
nedžllalt, teredomia ir aubatomia nuo lt 
ryto iki 8 vakare. •

Tol. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis. • lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška.
32£8 38fh Chicago, tll.

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

DR. JOHN J.
SMETANA '

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

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

Ant Platt’s Aptiekos
Pastebėk i t mano iškabą
Valandos nuo 0:80 iki 

8:30 vakare.

n”

za 1

COLDS
Iš pirmo pasirodymo slogų 

— vartok Dr. Humphreya* 
"77“. Prafcalinkit šalt| ii jūsų 
sistemos — Joe taipgi geros 
nuo gripo. Laikykit namie 
•*77’’» Bukit prisirengę prie 
slogų ir gripo. “77” yra var
tojama per 30 in. Joti yra iš
bandytos. Gaukit “TT” šiandie

At all Druggista 30 centą.
HUMPHREYS’HOMEO. Ml D1CINEOO. 

166 William Street, New York
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AMERIKOS
Padaužy Pastabos apie 
Gerus ir Blogus Daiktus

Lietuviai Advokatai
JURININKAS

Japonai susirgo bučia-
vimosi liga

Tarnaujantis ant Hawiian Salų, 
Pacific Jūrėse, atsiunčia mums 
savo taupymus ir pasiima iš mu
sų hankos pinigų laiškais.
Kai kurie musų kostumcriai, 
kurie gyvena Chinijoj, Pietinėj 
Amerikoj, Meksikoj, Kanadoj ir 
Europoje, veda savo bankinius 
reikalus su musų banka laiškais. 
Jus galite daryti taip pat rašant 
mums angliškai arba lietuviš
kai. ' •

Nors bučkis pas kai kurias 
tautas jau nuo senu senovės 
yra praktikuojamas, bet kai 
kurios gan ir aukštai civilizuo
tos tautos dar ir šiandie skep
tiškai žiuri j bučkį. Nesilei
džiant giliai į bučkio istoriją, 
kiekvienam turbut žinoma, kad 
Judošius pabučiavo Kristų jau 
tuksiantis kitas metų atgal. Ir 
tuo laiku bučkis jau buvo ga
na tvirtai įsigyvenęs pas žydus. 
Su bučkiu žydai, parduodavo 
ir pirkdavo, ir ‘net išdavikiš
kiems triksams bučkį vartoda
vo.

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1319

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

TeL Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vldurmiestyj:
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. .
11 W. Waahington St. 

Cor. Waahington & Clark

Narnų Tel.: Hyde Park 8895

KALĖDŲ
DOVANOS

DIDELIS BANKAS 
ant kampo

47 St. ir Ashland Av.
Chicago

Gerai žinomas bankas tarpe 
lietuvių visoje Amerikoje sa
vo stiprumu ir geru patar-

Pas europiečius bučkis priim
tas, kaipo meiles ir dar labai 
artimos meilės išpažinimo žen
klas. Gi kitos tautos, pav. ja
ponai biaurisi bučkiu ir tai lai
ko pasileidimo-ištvirkimo ženk
lu. Pora metų atgal, kai Frun- 
cijos valdžia dovanojo Japoni
jai stovyla, kur reprezentuoja
ma bučkis (bučiuojasi 
su moteria) ir 
buvo pastatyta 
tai japoniečiai 
nesukėlė prieš
Kad išvengti nesmagumo 
kios policijos viršininkas 
tvėrė stovyla pinučiais, 
žmonės žiūrėdami
taip sakant nesipiktytų.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas 
190 No. State St; Room 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
8335 So. Halsted St.

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

Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas- Į 
kola pinigų 1 ir 2 mergišiams. ’

JOHN KUGHINSKAS
LAWYER ,

J. P. WAITCHES
Advokatas

Tel. Pullman 6377 Roseland, PI.

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearbom St.
• Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 6096
SPECIALISTAS egzaminavoji- 

mo abstraktų ir nejudinamo tui- 
to teisėse. Taipgi veda visokius su
dus.

Mrs. MICHNIEVIGZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gal.
Tel. Yards 1119
Baigusi akufte- '
rijos k o 1 eą i j q‘ 
ilgai prakt ika- I

vanijos ligon- I Į ML-fe,. M 
bučiuose. ;:ą*i w -L

i'1 ' P
na v ja, visokio- : >
se ligose 
gimdymą, 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyka pa
tarimas, dar ii 
kitokiuose rei* 
kaluose mote 
rims ir mergi 
noms kreipki 
tės, o rasite pa 
gelbą.

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

T,ei. MM
y. Woitkiew io 

BANIS

AKUiERKA
Pasek; n ingai pa* 
amauja mote- 
•ims prie gimdy- 
m o . patarimai 
lytai moterim* 

’r merginoms.
3113 South 
Halsted St.

prieš 
laike

HERZMAN-«s*
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 
18th St„ netoli Morgan St.

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

( Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drexel 0950 

Boulevard 4186
3235 S. Halsted St

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. ▼.

Telefonais i

vyras 
kai ta stovyla 

Tokio mieste, 
ko revoliucijos 

savo valdžia.
To-
ap- 
kad

j stovyla,

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. 

arti l^eavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

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

Su Krutamu Pavc'knlu Pagelha, 
Mokslo ir Gamtos Stebuklui y- 
ra atgabenami tlea'.og pas mu
ši, duria. Jų vertė priklauso 
nuo musų auiicbumo niSHai ir

' vaizdžiai Jok pamatyti.

DR. G. SERNER O. I). 
Lietuvi* Akių Speeialintaa

3333 So. Halsted S't.
į Valandos: nuo 1 iki 9 j 
L Nedėliomis: nuc 10 iki i J

I Akiniai $5 ir augščiau B

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak. 8223 S. Halsted St., Chicago
Tel. Yards 4681

.h.—, ■■■/

Ir 91Beibh? a /u

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos
• Chicago, Illinois

Specialistas džiovos
Moteriškų, Vyriflcų ir 

Vaikų ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 1® iki 12 vai. ryte, nuo 2 Iki
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vaL 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

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

Jus nusistebėsite kokias praktiškas dovanas jus 
galite rasti plumbingo dalykuose.

Dovanokite Praktiškus Dalykus 
Šioms Kalėdoms

Met turime pilną pasirinkimą reikalingų dalykų dėl maudynių} 
gražias baltas sinkas, nikelinius klanelius ir vandens išbėgimui sie
telius dėl pagražinimo namų. ' ,

Namų apšildymo reikmenys yra geras investmentas, nes šiltas 
namas užlaiko šeimyną sveiką. Pasiūlome lengvų išmokėjimų planą.

Ateikite ir pažiūrėkit^ musų pilną kambarį naujų ir puikių 
tavurų.

• SPECIALIAI ŠIAI SAVAITEI

Bet bučkis yra toks daiktas, 
kad kuris jį pabando kartą, 
nori bandyti ir antrą ir taip be
galo. Tas atsitiko ir su japo
nais. .Jie pradėjo po biskį pa
mėgdžiot europiečius ir dabar 
visai į trumpą laiką japonai už
sikrėtė bučkio karštlige. Sa
koma, kad bučkį geriausia iš
garsino Japonijoj Amerikos 
“muving pikčeriai .” Japonai 
vyrai ir merginos taip pasileidę 
bučiuotis, kad Japonijos dvasi- 
škija nežino nei kp bedaryti, 
kad užbėgus šiai?.nedorybei už 
akių. !

Padaužos mano, kad bučkis 
“is all right” ir jeigu pasitai* 
ko proga jie jį neatstumia, ne
žiūrint ką japonų dvasiškija 
mano apie tai. —P. IV

ADVOKATAS
11 S. La Šalie St., Rnom 2001

Tel. R&ndolph 1084—Vai. nuo 9-6 
Vftkarais

3241 S. Hąlsted St. Tel. Yards 0062 
7—9 v. v. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčios.

JOHN B. BORDEN
(Jo^n Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

W. VVashington SU Room 1310 
Telephone Dearbom 8946

Vakarais 2151 W. 22 Št. nuo 7 iki 9
Telephone RoOsevelt 9090 

Naftų Telefonas Kepublic 9600

69

$5.00
$1.50

Hudson Kombinacijos Soap Dish-Sinkos 
Kraneliai .
Kloseto Sėdynės, Aržuolinės, Beržinės 
arba Mahogany

Baltos maudynes rankšluosčių gembės, stiklų palaikytojai 
muilinyčioH, šepetinyčios ir t, t.

Ir augščiau
50c

Gyduolėms kabinetas 
ir veidrodis $4.00

Ir augščiau

Dykai Dastatymas

Sol Ellis & Sons

Del Vaikų 
Odos ligų
Cadum Ointment gali būti vartoja

mas ant minkštos ir švelnios odos kū
dikių, kurie kenčia nuo užkrėstų de
dervinių, pušku, išbėrimų, karščio, if 
panašių ligų. Niežėjimą prašalina 
tuojau. Kurie daug kenčia nuo odos 
ligų galima to išvengti vartojant 
šias gyduoles išlaiko. Cadum Oint
ment taipgi yra geros nuo spuogų, 
niežėjimų, šlakų, suskirdusios odos, 
išbėrimų, skaudulių, Šašų, žaizdų, nu
degimų, dedervinių, slogų išbėidmų, 
isidrėskimų. užgavimų ir taip toliau. 
Jei jus negalite gauti Cadum Oint
ment savo aptiekoje, tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Company, 
576 Fifth Avenue, New York.

PLUMBINGO IR NAMŲ 
APŠILDYMO REIKMENYS

2118-22 So. State St., Chicago.
Phone Victory 2454-4356

4600 West 22 Si., Cicero.
Phone Cicero 130

$1.00 KAINUOJA JUMS TIKTAI $1.00

NATURAL HEALTH INSTITUTE 
GYDYTOJAI KRAUJO, ODOS, PLAUČIŲ, UŽKIE
TĖJIMO IK KITŲ LIGŲ VYRŲ, MOTERŲ IR VAIKŲ 

nuo 10 ryto iki 6 vai. vakare. Panedėly ir ketverge 
nuo 10 ryto iki 8 vakare. Nedėlioi nuo 10 iki 12 diena.

109 N. Dearbom St- Suite imkit elevatorių Iki 6 lubų

KIMBALL PIJANAl
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.

Parduodam ant lengvų išmo
kėjimų

PIJANĮJ KRAUTUVES
Šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi dirb

tuves. Cash arba ant išmokėjimų.
Pirmutinė Lietuviu Elektros Korporacila Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
A. BARTKUS, Pres.

1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892, Chicago
1922-32 So. Halsted St. I 

4177-83 Archer A ve.

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

77 W. VVashington 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 ▼. v. 
3236 S. Halsted St. T. Boul. 6787

A. L. THOMAS
LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė.
Tel. Pullman 7097

Veda byląą.visuose teismuose,, ' 
Abstraktai, morgičiai.

LIETUVIAI DAKTARAI• >
Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5918 
DR. A. J. BERTASH

3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE 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

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

.... ...... J

į'el. Boulevard 0587

Telephone Wentworth 6890

tBĖJAI AUKŠTOS RU
SĖTŲ (PARLOR SETS)

CORPORATION 
fRESENT FOR REQ<W\T 

UNITED PR0FIT-S2W&\\l 

SeNOJMUflV'Ž 4iGS.\‘5W Vm EPAI D TO

IftRING CORPORATIOHVORH.N.Y. . *

LIETUVIAI IŠD 
ŠIES SEKLYČIOS

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. <7lb SL
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedaliomis nos

8 iki 2 vai. po pietų.

Kam jum mokėt augstas kainas, kati gante pirkt uaug pigiau riesiog 
nuo išclirbėjų. Ateikite pažiūrėti, kurie norite pirkti gerų furničių. Mes 
galime užganėdinti teisingu patarnavimu. Darbą irmaterijolą garan
tuojame, musų kostum«riai tą patvirtins. Musų ilgų metų patyrimas, 
geriausias, užtikrinimas, ir užlaikome visokios rųšies namų rakandų.

Globė Upholstering Furniture Co.
6637 South Halsted Street

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8952

3514-46 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

Dąugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šį kuponą kasdieną ir priduok į Naujienų ofisą ar j sto

tį, arba savo išnešiotojui sykį į mėnesį ir bus apmainyta į tikrus 
United Profit Shariag 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 21, 1925....................................................... ________

DR. I. E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

— i. i t i..........■ ■■ i ■ R

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

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4988.

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

Namų telefonas Spaulding 8688 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Boulevard 3686
Res. 6504 So. Artesian 

Tel. Hemlock 2374
• DR. J. P. POŠKA

Gydytojas ir Chirurgas 4 
3133 So. Halsted St.

Vai. 9—12 dieną, 7—9 vakare
Kasdien

Dr. Lawrence P. Slakis 
DENTISTAS 

4454 So. Western Avė. 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare. *
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVYS DENTISTAS
4712 So. Ashland Ave^ 

near 47th Street 
CHICAGO

Res. 6600 S. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659 

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

1821 So. Halsted St„ 
Chicago, III.

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drevei 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgą* 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chieage 
arti 81st Street

Valandos, 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne- 
dėliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

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

Optometriat
Tel. Boulevard 6487
4649 S. Ashland Av.

Kampas 47-toa 
ant 2 lubų

DR. M. J..SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

1724 So. Loomis, kampas 18 ir Blur* 
įsi and. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6858

Phone Canal 1713-0241 
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

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

Viskas, kas reikalinga prie pa* 
grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Leiskit mums 
pagelbėti jums nubudimo valan
doje. Te^. Canal 3161

LIETUVIŠKA APTIEK*
MRS. A. ZIMMERMAN, 

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

Brighton Park Aptieka
4254 Archer Avė.,

Phone Lafayette 6149
.... ——
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SOCIALDEMOKRATAI IR VILNIAUS KLAUSIMAS.
e o o e e •e e e e e e

BOLŠEVIKŲ IR NACIONALISTŲ MELAI, 
e e e e e e? o o o e e e

EKONOMINIŲ REIKALŲ BENDRUMAS. * 0
e e e e e e e e e o e o

Šitą problemą butų lengva išrišti, jeigu Lietuvos kar
das butų stipresnis už lenkų: Lietuva tuomet išvytų len
kų .legionus iš Vilniaus krašto ir pasiimtų jį. “Sudėjus” 
Vilniaus kraštą su dabartine nepriklausoma Lietuva į 
daiktą, tos dvi teritorijos “sugytų”.

Vilniaus atgavimo klausimas butų palyginant leng
vas, jeigu Lietuva ir neturėtų jėgos sumušti lenkus, bet 
kitos galingesnės už lenkus valstybės remtų Lietuvą. Jos 
palieptų “prošepanams” kraustytis iš Vilniaus lauk ir 
sugrąžintų Vilnių Lietuvai.

KĄ GI SIŪLO KITOS PARTIJOS?

Musų skaitytojai jau žino, kad Lietuvos socialdemo
kratai Seime pareiškė, jogei Lietuvos nusistatymas Vil
niaus klausimu turi būt peržiūrėtas. “Naujienose” buvo 
perspausdinta drg. Kairio kalbos dalis, kurioje ta mintis 
yra išdėstyta aiškiai ir rimtai. Iš socialdemokratų vado 
žodžių kiekvienas galėjo matyti, kad jisai kritikavo val
džią, nurodydamas, jogei ji neturi aiškios linijos savo po
litikoje dėl Vilniaus. Vienoje pusėje ji neva laikosi to 
nusistatymo, kad su lenkais negalima eiti į jokias dery
bas, kol jie negrąžina Vilniaus Lietuvai, antroje gi pusė
je ji siunčia delegacijas į Kopenhagą ir Lugano.

Pirm to oficialis -socialdemokratų organas buvo jau 
išdėstęs tos partijos pažvalgą į derybas dėl Nemuno ati
darymo miškų plukdymui. ? Ji^ai buvo pasakęs, kad toms 
deryboms priešintis negalima,'kadangi Lietuvos pasira
šytoji Klaipėdos konvencija reikalauja miškų plukdymo 
sutvarkymo. Bet, pasakydamas tatai, “Socialdemokra
tas” įspėjo visuomenę, kad ji apsižiūrėtų, nes klerikali
niai'diplomatai galį po priedanga derybų dėl Nemuno 
atidarymo padaryti su lenkais tokių sutarčių, kurios ap
sunkins tinkamą Lietuvos demokratijai Vilniaus klausi
mo išsprendimą.

Bet taip, kaip dabar dalykai stovi, ar Lietuva gali 
tikėtis, kad vienu arba antru aukščiaus nurodytųjų kelių 
ji atgaus Vilnių?

Ar Lietuva gali nugalėti lenkus ginklais? Ne.
Ar yra vilties, kad didžiosios valstybės paims už pa

karpos lenkus ir išmes iš Vilniaus? Ne.
Tai kokia.tuomet išeitis?
Ot čia socialdemokratai ir duoda savo pasiūlymą: 

jeigu nei ginklo, nei diplomatijos pagalba negalima at
gauti Vilnių, tai imkime į pagalbą ekonominius faktorius. 
Savo ekonominiais reikalais Vilniaus kraštas ir pats svy
ra į Lietuvos pusę; stenkimės tad daryti taip, kad tie rei
kalai dar stipriau veiktų — kad jie tokia jėga trauktų 
Vilniaus kraštą prie Lietuvos, jogei lenkų durtuvai nie
ku budu neįstengtų sulaikyti jį nuo susijungimo su 
Lietuva! v

Dabar pasakykite, kąme gi čia yra “pro-lenkišku- 
mas” arba “pro-klerikališkumas” ?

Tiesa, kad gaivinant ekonominius ryšius tarp Lietu
vos ir Vilniaus krašto, tenka susidurti su lenkais (nes jie 
valdo Vilnių); bet Lietuvos diplomatijos uždavinys turi 
būt surasti kelią, kad priartinus prie Lietuvos Vilnių ir 
kartu nedavus iš to pasinaudoti lenkams. Šis uždavinys 
reikalauja, kad Lietuvos diplomatai nešiotų ant savo pe
čių galvas, o ne tuščias puodynes cilinderiams užmauti!

Bet ko gi atsiekia Lietuvį kuomet ji stengiasi palai
kyti tą sieną, kuri skiria nuo jos Vilniaus kraštą? Juk 
tą sieną padarė lenkai!

Pradžioje Lietuva galėjo manyti, kad juo kietesnė 
bus ta siena, tuo opesnis bus Vilniaus klausimas, ir pats 
jų opumas galų-gale atves prie jo išsprendimo Lietuvos 
naudai. Bet kuomet paaiškėjo, kad ši viltis nesipildo, tai 
kokia dabar yra prasmė stiprinti tą lenkų pabudavotą 
sieną?

šeštadienis^ Lapk. 21, 1925

Tas įspėjimas spaudoje ir valdžios politikos kritika 
atst. Kairio kalboje duoda galimybės kiekvienam protau
jančiam žmogui pilnai suprasti, kur Lietuvos socialde
mokratai šituo klausimu stovi. Vienok dalis musų lai
kraščių jau ėmė skelbti visokias nesąmones apie juos.

Pirmutiniai, žinoma, šoko niekus tauzyti komunistai. 
JSavo šlamšteliuose jie paleido “antį”, kad socialdemo- 

• kratai einą “išvien” su klerikalais ir rengiąsi “atiduoti” 
Lietuvą lenkams. Ton pačion dudon pradėjo pusti ir tau
tiškoji “Vienybė”. Paskutiniame savo numeryje ji “gvil
dena” klausimą: “Kodėl socialistai rėmė klerikalps dery
bose su lenkais?”

Kaip paprastai atsitinka su Brooklyno sentautinin- 
kų laikraščiu, kad jisai “aiškina” dalykus, apie kuriuos 
neturi mažiausios nuovokos, taip ir šiame atsitikime ji
sai, pasirodo, nepasirūpino* net patirti, ką tuo klausimu 
sako patys Lietuvos socialdemokratai, bet pasigavo tiktai 
“Naujienų” repliką komunistams ir stėnauja: Grigaitis, 
girdi, “ėmė ir prisipažino (!), kad socialistai visai suži- 
niai susidėję (!) su klerikalais ir pradėję (!) derybas su 
lenkais dėl šių santykių su Lietuva!”

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXfį  

: Apie Įvairius Dalykus 
jxxxxxaooxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxixxxxxxxxxxxxx^ 

Kaip Hugo Stinnes pa
sidarė turtingiausias 
žmogus Europoj ir 
kaip jo sukurtasis 
milžiniškas biznis po 
jo mirties susmuko.

M

viau atmokėti skolos bevertė
mis markėmis. Tilo budu be
velk už dyką Stinnes įsigijo 
milžiniškus turtus.

Vokietijos ekonominė kata
strofa buvo didžiausias Stinne- 
so laimikis. Kuomet Vokieti
jos darbininkai stačiog badu 
mirė, kuomet mokslininkai, ra
šytojai ir šiaip profesionalai 
turėjo kęsti didžiausį skurdą, 
tai Stinnes pasidarė į keletą 
metų vienu turtingiausiųjų pa
saulyje žmonių. Tikrai pasa
kyti kiek jis turėjo turto nėra 
galima, bet apskaitoma, kad 
mirdamas jis paliko savo šei
mai mažiausia $400,000,000 
vertės turto.

Hugo Stinnes svajojo apie 
sukūrimą dinastijos, kuri butų 
daug galingesnė, negu Roth- 
schildų ir daug turtingesnė, ne
gu Amerikos industrijos mag
natai. Jam rūpėjo paimti Eu
ropos biznį į savo rankas, kon
troliuoti visą industriją. Rei- 
chstaige jis buvo vadinamas 
“Assyr King” dėl savo panašu
mo į žydą. Ret tikrenybėje jis 
nebuvo žydas. Rėdydavusi jis 
paprasčiausiais drabužiais ir 
visai neatrodė, kad tai turtin
giausias Europos žmogus. Jis 
niekuomet nerengė puotas, ne
pirko brangakmenius arba pa
veikslus, neaukavo labdarin
giems tikslams. Jam rūpėjo 
tik sukurti savo rųšies finan
sinę valstybę, kuri galėtų val
dyti visą Europą.

Hugo Stinnes turėjo keturis 
sūnūs ir dvi dukterį. Kiekvie
nus šeimos narys iš pat ma
žens rengėsi prie biznio vedi- 

.mo. Vyresnioji duktė Claire? 
Nore Hugo Stinnes prieš* fpę- 
rą metų aplankė.. StftAes fir
moj- įstaigas Pietinėje Ameri
koj. /Prabėgus x dviem savaitėm 
ten tuoj įvyko permainos. Ji 
paliuosavo iš tarnystės kelių de 
partamentų direktorius, parei
kšdama, kad jai reikalingi biz
nieriai, o ne karininkai, kurie 
sugeba tik įsakymus duoti

išvy styti milžijns- 
Stinncs .visų, laikų 
kad karas butų 
ilgiau tęsiamas.

Mes dar sykį pakartojame: tiek komunistai, tiek šir- 
vydiniai tautininkai meluoja per akis, kuomet jie‘pasa
koja, kad socialdemokratai “dedasi su klerikalais” arba 
kad jie “remia klerikalus”, arba kad jie mezga kokius 
nors “santykius su lenkais”. Tie priekaištai yra grynų- 
gryniausia demagogija, kurios tikslas yra, žaidžiant ant 
publikos jausmų, diskredituoti socialdemokratus.

Toks keblus ir visai Lietuvos ateičiai svarbus daly
kas, kaip Vilniaus klausimas, turėtų būt svarstomas rim
tai ir sąžiningai, o ne valkiojamas po demagogijos balą.

• Vietoje melagingų prasimanymų apie socialdemo
kratų “bičiuliavimąsi” su klerikalais arba su lenkais, jų 
kritikai turėtų pasistengti įrodyti, kad negeras yra tas 
pagrindas, kuriuo remia savo poziciją musų draugai Lie
tuvoje. Ir kuomet jie tatai parodys, tai jie privalo pasa
kyti, koks gi turi būt tas pagrindas, kuriuo Lietuva rems 
savo politiką Vilniaus klausimu. '

Socialdemokratų pažvalga yra žinoma. Jie sako, jo
gei Vilnius daugiausia dėl to turi būt skaitomas Lietu
vos dalim, kad jisai ir Lietuva sudaro vieną ekonominį 
vienetj. Želigovskio smurtas tą ekonpminį vienetą su
draskė, ir deliai to dabar kenčia ir Lietuva, ir Vilniaus 
kraštas. Taigi Vilniaus atgavimo problema susiveda 
prie to, kaip elgtis, kad dvi Lietuvos teritorijos dalys, 
atkirstos viena nuo antros lenkų kardu, galėtų vėl suaugti 
į daiktą.

Už kelių savaičių bus galu
tinai likviduotos milžiniškas 
Stinnes firmos biznis. Iš Eu
ropos biznio horizonto Stinnes 
vardas visai pranyks. . O tuo 
tarpu dar prieš p.orų mėnesių 
Stinnes šeima lošė Europoj ne
įmanomai svarbių rolę.

Trys Stinnes šeimos gent- 
karles sukrovė milžiniškus tur
tus, kurie tapo prarasti bėgiu 
trijų mėnesių. Stinnes firma, 
kuri laše nepalyginamai dides
nę rolę Europoj, negu Morga
nai ir Rockefelleriai Amerikos 
bfcnyj, susmuko pasakingu 
greitumu. .

Tatai atsitiko delei to kon
flikto, kuris įvyko tarp indus
trijos magnatų iš vienos pusės 
ir bankų iš kitos. Nežinant 
tikrosios padėties, sunku, su
prasti kuriuo budu galėjo su
smukti galingiausias Central!-* 
nes Europos biznis. Tačiau da
lykai ima aiškėti, kuomet mes 
daugiau sužinome apie tai, 
kaip praturtėjo Stinnes šeima, 

liūgo Stinnes ne pats išvystė 
biznį. Nuo savo tėvo jis pavel
dėjo mažiausia $2,000,000 ver
tės turto, kuris susidėjo iš an
glies kasyklų, laivų ir plieno 
liejyklų. Taigi jis nebuvo ame- 
koniško tipo milionierius, ku
rks pradeda savo karjerą laik
raščių pardavinėjimu. Tikrasis 

biznio kilimas 
kuomet

Hugf> Stinnes 
prasidėjo karo metu 
pelnai buvo milžiniški. Vokie
tijos industrijbj jis jau ir ta
da užėmė vadovaujamų rolę. 
O karo metu jis ėmė supirki
nėti anglies kasyklas, plieno 
liejyklas, laivus ir kl. .Juo dau
giau* jam nešė biznis pelno, tuu

labiau jis tą biznį plėtė. Ka
dangi karas buvo vienas stam
biausiųjų faktorių, kuris pa
gelbėjo jam 
ką biznį, tai 
stojo už tai, 
kiek galima
Bet kuomet ir karas pasibaigė, 
Hugo Stinnes mokėjo pasinau
doti proga. Kaip žinia, po ka
ro Vokietijos markė smuko. 
Stinnes suprato, kad užstojo 
geriausias momentas. Jis pra
dėjo užpirkinėti viską, kas bu
vo galima nupirkti: fabrikus, 
kasyklas, elektros gaminimo 
stotis ,krautuves, biznio įstai
gas, laikraščius, bankus, gele
žinkelius, viešbučius, laivus, 
etc. Bet už perkamus daiktus 
jis ne pinigais mokėjo, ale iš
davinėjo vekselius. Vokietijos 
bankai (įskaitant ir valstybės 
banką ■—Rcidislbank) suteikė 
jam tokį kreditą, koks tik jam 
buvo reikalingas. Kada jis nu
pirko Berline Hristol ir Es- 
planade viešbučius, tai pasi
skolino iš Rcichshanko tokię 
sumą markių, kuri ameriko
niškais pinigais sudarė apie 
$300,000. Tai sumai ktilp Ir pa
prastai, Stinnes išdavė vekse
lį. Kada to vekselio terminas 
išsibaigė,* tai Stinnes paskolin
tą markių, sumą galėjo atmo
kėti su $30,000. Vadinas, per ti 
laiką markės vertė pasidarė 10 
kartų mažesnė. Tai tik pavyz
dys. Gi buvo atsilikimų, kur 
Stinnes dar daugiau laimėjo. 
Ir juo daugiau Vokietijos- pini
gai smuko, tuo labiau didėjo 
jo turtai. Į jo rankas perėjo 
Siienienis-Schuskert elektros 
kompanija, Deutsch-Euxem- 
bprg įund (^Isehkirchęn (Ka
syklos,1 Austrijos Alpine Mdn- 
tangesellsebafl, daugybė laik
raščių, didžiausi Vokietijos au
tomobilių fabrikai, etc. Mag
natui Stinnes lengva buvo pa
siskolinti pinigai ir dar leng-

tomas prie pakitėjusių apysto-[vybės pardavinėjama buvo ne- 
vų. Jis priešinosi skolinimui I paprastai žemomis kainomis, 
pinigų iš bankų biznio praploti-[ 
mui.
kad i^utų parduoti kai kurie I nes firma, 
fabrikai, idant pastačius antpuoli visos 
tvirtų pamatų likusius labri- Į gyvavimą, 
kus ir biznio įstaigas. Jis no-|^uP^Jus- 
rėjo visiškai pasiliuosuoti nuo|n?rlai. yra 
bankų įtakos, kaip tai kad pa-|^n.^a^. ^a*p 
darė Henry Fordas. utl"al llkvlduoJ“ iv milžiniš-

„ . / ką firmą. —K. A.
Hugo j r. nenorėjo apie tai nė 

dausytis. Tarp brolių kilo ne
susipratimai. Ant galo, juo
du nutarė išsiskirti. Tuo bu
du skilo Stinnes milžiniška fir
ma. Edmond pasitenkino la
bai maža dalimi: jam teko di
džiausias Vokietijoj automobi-| Lydia E. Pinkham’s Vėgė
lių fabrikas “Aga” ir “Nord-ltable Compound pagelbėjo 
stern” kompanijos šėrai. Visi | jai ligoje į sveikatą, 
buvo nustebinti, kad Edmond 
galėjo pasitenkinti “tokiais tru
piniais.” Spėjama buvo, kad 
jis nepaisė turtų ir nori dau
giau laiko pašvęsti menui. Bet 
tikroji priežastis buvo ta, kad 
Edmond jau tuo laiku suprato, 
jog Stinnes firmos biznis at
sidūrė labai kritingoj padėtyj. 
Jis žinojo taipgi ir tai, jog prie 
tos padėties privedė Hugo jr. 
neapgalvoti žingsniai.

Bet kaip buvo, kaip nebuvo, 
Priešingai, jis reikalavo,|tačiau faktas yra tas, jog Stin- 

kuri ryžosi kontro- 
Europos ekonominį 
dabar subyrėjo į 

Gi Stimięs šeimos 
tik tragingi liudi- 

bankai ga-

DU SYKIU SIUS 
MOTERIES GYVENIME

Ellensburg, VVashington. — 
met aš pirmu sykiu pajutau

“Kuo- 
esanti 

moteris, aš labai 
kentėjau kas me
nesį. Mano moti
na darė vtoką ką 
galėjo ii- ji nuvedė 
mane pas kelis 
daktarus, jie tik 
b i s k į pagelbėjo. 
Mano motina kal
bėjo su kita moto
re su tokia pat li
ga kaip mano ir ji 

r , pasakė jai apie
Lydia E. Piiucham’s Vegetable Com- 

Praėjo po to įvykio keli mė-|pound. Motina nupirko man šešis bu- 
nesiai ir Hugo jr. atsidūrė keb-1 t2į!,“sh‘,vJ ; plrmož m®Jesio . . . . I man buvo daug geriau ir aš vaitojau
11OJ padėtyj: jam reikėjo bu-1 jas kol nepranyko mano skausrųai.

.. , | nis kūdikis turėjo didelius skausmus,onU dęlerių... Palyginus SU mil-|tajp kad a§ negalėjau nieko dirbti. 
Žinišku- bizniu ta Šurna buvo I pamislijau kiek daug gero man 

' padarė Vegetable Compound kuomet
aš buvau jauna, aš nuėjau j Pierfer’s 
Aptieką ir nusipirkau šešis butelius, 
los tikrai man pagelbėjo ir aš dar 
jas vartoju. Aš dabar esu sveika 
moteris ir aš negaliu užtektinai iš
girti Lydia E. Pinkham’s Vegetable 
Compound.
torų laiškus kurios klaus apie jūsų 

‘ ]" ........
F. D. No. 2, Ellensburg, Wash.

tinai • pasiskolinti apie 22 mili-| K.uo?nei.1a.š ip^yędžiau manopirmut!- 
, - t. i • .. I ms kūdikis turėjo didelius skausmus,onU dolerių. ...Palyginus SU mil-|tajp kad aš negalėjau nieko dirbti. 

L——— ____
rrtenkniekis. 'iPrieš dvejetą me
tų senip Stirpies butų {•kelias 
valandas gavęs tokią paskolą 
Bet; laikai, pasikeitė.. '■ Pinigų 
cirkuliacijoj buVo.’ maža. Ban
kai nenorėjo ne klausytis apie n 
tokios paskolos davimą. Visos | §y<į;ol®T®”- 
Hugo j r. pastangos nuėjo nie
kais; jis priverstas buvo kreip
tis į bankus, kad pastarieji iš
gelbėtų firmą nuo galutino su
smukimo. Susidarė “gelbėji
mo komitetas” iš 26 bahkų. 
Tas komitetas ėmė taip ”gelbė- 
ti,” kad bėgiu trijų mėnesių iš 
galingos Stinnes firmos beliko 
tik trupiniai. Pirmiausia ko
mitetas pareikalavo, kad visi 

. • į firmos reikalai butų pavesti į
Jauniausiš»««waus, b.vnest, pri-(jo rankas. Tai faktinai reiškė 
žiurėjo chemijos industriją; bankrotą ir “resyverto” užtrau- 
Otto tapo paskirtas adminis-'kimą. Nors Stinnes šeima kiek

Aš atsakysiu visus mo- 
‘ J 

Mrs. William Carver, R.

žiurėjo i
Otto tapo paskirtas adminis- ' kimą.
tratorium anglies kasyklų. Ta-j galėdama tam priešinosi, betl 
čiau svarbiausia vieta teko'negalėdama niekur pinigų gau

ti turėjo pasiduoti bankų rei
kalavimui. Komitetas ėmė; 
pardavinėti Stinnes nuosavybes, 
kad padengti firmos skolas. Ku-, 
riam laikui praėjus keturi di
džiausi Vokietijos bankai, ku
rie yra žinomi kaipo “D” ban
kai (Deutsche, Darmstaedter, 
Dresdner ir Disconto Gesell- 
schaft bankai) panaikino komi
tetą ir patys ėmė “gelbėti” 
Stinnes firmą. Jie be niekur 
nieko pradėjo pardavinėti Stin
nes firmos laikraščius, viešbu
čius, kasyklas, fabrikus, etc. 
Priėjo ir Edmondo eilė. Pas
tarasis priešinosi kiek įmany
damas ir pareiškė, kad tie ban
kai nori ne firmą išgelbėti, ale 
galutinai ją likviduoti. Jis kal
tino bankus tuo, kad jie nori 
visą . Vokietijos ekonominį gy
venimą pavergti. Jacob Gold- 
schmidt, t Darmstaedter banko 
prezidentas, ne tik puolė Stin
nes šeimą, kad ji nemoka biz
nį vesti, ale dar pareiškė, jog 
senis Stinnes nebuvo jokis fi
nansų srity j genijus, ale pa
prastas be sąžinės verslininkas, 
kuris plėšė visą Vokietiją., Ed- 
mond atsakė, jog tėvui gyve
nant Goldschmidt rinko trupi
nius nuo Stinnes stalo ir visuo
met buvo pasirengęs jam pa
tarnauti. Bet Stinnes šeimos 
protestai nieko negelbėjo. “D” 
bankai pasiryžo nušluoti nuo 
žemės kamuolio Stinnes firmą, 
ir tiek. Prireikė pinigų Dr. 
Edmond Stinnes. Bet nė vie
nas bankas neskolino jam nė 
cento. Jo automobilių fab
rikas “Aga” atsidūrė bankinin
kų rankose. Vienok bankai

Gulbranien Trage 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 j savaitę.

Pamatykite pas
JOS. F. BUDRIK, 

3343 So. Halsted St.

čiau svarbiausia 
liūgo j r., kurį tėvas paskyrė 
savo sekretorium ir irftporto 
ir eksporto administratorium.

Vyriausias magnato sūnūs, 
Dr. Edmond Stinnes, nelošė 
svarbios rolės savo tėvo biznio 
vedime. Tėvas labai mėgo jį, 
bet buvo tos nuomonės, kad iš 
jo menkas biznierius. Kuomet 
jauninusias Edmondo brolis už- 
ėn|ė firmoj administratoriaus 
vietą, tai Edmond 
įvairiuose universitetuose. Iji- 
biausiia jis buvo susidomėjęs 
menu ir svajojo tapti rašytoju. 
Biznio jis nemėgo ir kartą vie
šai pareiškė, jog dailininkas 
Liebermann arba rašytojas 
Gerhart ’Hauptmann *. atsveria 
v)bsus • Vo'kidtijos oiznierius, 
daiktap paimtus.

Kuomet Hugo Stinnes numi
rė, viskas buvo iš kalno su
tvarkyta ir numatyta. Hugo 
jr. tapo savo tėvo įpėdiniu biz- 
nyj, o Edmond turėjo pasiten
kinti menkesne role. Hugo pra
dėjo imituoti .savo tėvą: jis 
skolino* pinigų ir pirko naujus 
fabrikus ir naujas biznio j- 
staigas. Tai jis daro ant pla
tesnes net skalės, negu jo tė
vas.

Bet tuoj IX) senio Stinnes 
įpirties Vokietijoj. įvyko stam
bi permaina finansų srity j. In- 
l’lacijos periodas praėjo ir pi
nigai tapo stabilizuoti. Finan
sinės ir industrinės įstaigos 
pradėjo vartoti auksu paremtą 
valiutą. Pinigų vertė nepa
prastai pakilo. Ir kuomet Hu
go Stirnine# jr. 1 Mindė pasisko
linti pinigų, kad atmokėti vek
selius, jis patyrė, jog sunku 
tai padaryti. Keista, kad Ed
mond, kuris iš prigimties buvo 
artistas ir bizniu nesidomėjo, 
pirmasis (suprato, jog sąlygos 
pasikeitė ir stojo už tai, kad f ii pelningas, 
mos biznio vedimus butų tai- ba, kad Stinnes firmos nuosa-

ut-1 iHhfclii ALŲ1----- . _ JuM1 _ . W 1 ' _ ‘-------------------------------------- - --------------- --------------------------------------------------. į , Į .

mokinosi

davė beveik visas nuosavybes, 
kurios prieš porą mėnesių pri
klausė galingai Stinnes firmai. 
Pardavė visa tai už skolas. Sa
koma, kad bankams tas “gelbė
jimo” biznis buvęs neįmanomai 

Pikti liežuviai kal-

TEN IR ATGAL TIKIETAS 
NUŽEMINTA KAINA

Ant musų trijų šriubų laivų 
RESOLUTE, R ELI A N C E, 

ALBERT BALL1N, 
DEUTSUHLAND 

ir populiariški vieno kabin 
laivai,

C*LEVELAND, vvestpha- 
LIA, MOUNT CLAY, 

THURINGIA

nkw y()k’ */Į| <KO IKI KAU-
LUUno IR ATGAL

Plūs U. S. Revenue taksai
________________________

Savaitiniai .išplaukimai 
Del permito ir kitų infbrma- 
cijų kreipkitės prie vietinių 
agentų arba prie

United American Lines
(Harrlman Line) Joint Service with

Hamburg American Line
177 N. Michignn Avenoe

i Chicago, IU.

NAMAI, LOTAI 
PARMOS

6 ELTA į

Perkam, parduodam ir mainom, 
mus, lotus ir fannas. Parduodam 
vakortes j Lietuvą ir j Ameriką 
greičiausių laivui Siunčiam pinigus 
j visas dalis pasaulio. Padarom doku
mentus, doviernastis. Išrandavojam 
bankynes apsaugos skryneles, pasiuė- 
jimui brangenybių ir dokumentų.

Elta Commerce Co.
3251 So. Halsted SI., Chicago, III. 

N. C. Krukonis Manag.
Telephone 5 arda 1234.

na- 
lui-
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PASITIKĖJIMAS
Reikalingas 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, tuomi išvengta didelių išlai
dų ir kentėjimų.

štai yra kai kurios naudingos gyduolės:

SEVERUS ANT18EPTOL. Yra 
antiseptiškas mišinys dėl išvir- 
šaus vartojimo. Antiseptikas 
plovimui gerklės, burnos nuo 
negero kvapo, skaudamos gerk
lės, sutinimo smegenų. Kaina 
35 ir 50 centų.

SEVERUS REGULIATORIUS. 
Gencralis tonikas dėl gydymo 
žinomų motąrų ligų. Kaina 
$1.25.

SEVERUS ES'KO. Antiseptiš- 
kas ointmentas. Jis prašalina 
niežiejimą ir kitokius odos ne
malonumus. Kaina 50 centų.

MAS. Malonus vartoti ir gerai 
gydo kosulį, kuris paeina nuo 
ųiežiejimo gerklės, krupo arba 
parpimo gerklės. Kaina 25 ir 
50 centų. .

SEVERUS GOTHARDOL. Lini- 
nrcentas tiktai dėl vidurinių var
tojimų. Rekomenduojamas dėl 
vartojimo nuo reumatiškų ir 
neuralgiškų skausmų, sutinimų, 
skaudamų raumenų, raumenų 
traukimų ir niežiejimą susty- 
rusių raumenų. Kaina 30 ir 60 
centų.
SEVERUS I’ILLS. Nuo užkie- 
tiejimo, galvos skaudėjimo, 
svaigulio ir išblyškimo. Kaina 
25 centai.

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

SEVERUS NERVUTON ir Ner- 
voton Tabletai. Skystimas ir 
tabletei rekomenduojami dėl 
sustiprinimo nusilpusių nervų 
ir nemigės iš priežasties silp
nų nervų. Kaina $1.25.

Pirmiausiai klauskite aptiekoje. W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.
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Kad įgyti geresfiį instrumentą
Kad jį nupirkti už teisingą Icalną.
Kad išvengti visus neparankumus .

Pirkite

Kimball Pijana
Peoples Furniture Co

Pijanų Krautuvėse

PEOPLES FURNITURE CO., Krautuvėse galite rasti visokių geresnių išdirbimų 
Pianų, nes šios Krautuvės turėdamos patylimą ir jėga pirklyboje visuomet nori teikti 
geresnį instrumentą, kad užganėdinus kiekvieną pirkėją ir palaikius gerą vardą ir re
putaciją šių Krautuvių.

PEOPLES FURNITURE CO., parduos jums visuomet už teisingą kainą, nes šios 
Krautuvės nelaiko nežinomų visuomenei stenseliuotų su negirdętais vardais Pianų, nes 
jos laiko vien Standard padirbimo Pianus, kurių rųšis, vardas ir kaina yra žinoma vi
siems.

PEOPI.ES FURNITURE CO. krautuvėse jus visuomet sutiksite tuos patogumus, 
kurių jus negalite rasti kitur, čia jus galite šnekuti lietuviškai, apsižiūrėti liuosai, ra
miai ir suprantančiai. Matyti visokių padarymų Pianus, palyginti jų vertę ir gerumą. . 
Čia išmokėjimo budai nebus taip aštrus; jei ant paskirto laiko negalėsit užsimokėti, bus 
jūsų mokesties laikas prailgintas. Jei jūsų instrumentas pirkias šiose Krautuvėse pa
sigadintų, bus visuomet pataisytas saugiai ir užganėdinančiai. Taipgi čia jus rasite visą 
rinkinį volelių lietuvių kalboje ir daug kitokių patogumų.

lankykite šias Krautuves visuomet— matykite musų Pianų eiles ir duokite mums 
paaiškinti plačiaus apie Pianus ir dėl užtikrinimo nuvežimo KIMBALL PIANĄ | JŪ
SŲ namus prieš Kalėdas. Meldžiame duoti užsakymą tuo jaus.

Krautuvės atviros vakarais
Parduodam ant lengviy mėnesinių išmokėjimų

Cf ftP lr^^V^Ze^-7^ painIž^s-^^ f *t^ < i, F ;7Įm iT^ f •_ ifi1

.Pijanų Krautuves
4177-83 Archer Avenue 1922-32 So. Halsted Street

M. KEZES, Vedėjas J. NAKROŠIS, Vedėjas
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Valet THE 8AFETY RAZOR KURIS
AlltoStrOD GALANDA savo BLADES 

Pilnas autfjtas $1.00 ir $5.00
Razor

-SharpeM Itsvlf

THE 8AFETY RAZOR KURIS

Pardavimui visose krautuvėse kuriose 
parduodama Ruzora ir Bladea

Tel. Republic 8185

Paul Hanuska
6653 So. Clareniont Avė.

Kuntrukturius - Plumberis. Darau 
v juoki darbų pigiomis kainomis.

Plėšikai ir Lietuvoj ima 
įsismarkauti

ŠIAULIAI [ŠN]. — šių me
tų spalių mėn. naktį iš 28 į 29 
d. miškely tarpe Kuršėnų sto
ties ir miesto, du ginkluoti plė
šikai sulaikė išvažiuojantį iš 
Kuršėnų miestelio į stotį diliža
ną, kuriame važiavo 12 žmo
nių. Visus keleivius apiplėšė. 
Iš gelžkelio rangovo atėmė 
50,000 litų# aukso laikrodį ir 
iš kelių pirklių atimta po kelis 
šimtus dolerių. Tame vežime* 
važiavusia į Kuršėnus teisman, 
Šiaulių Valsčiaus Valdybos 
raštvedys p. Matuzevičius Ale
ksas, kilęs iŠ Tamošiūnų kai
mo, Meškučių valsčiaus, tapo 
nušautas. & 1II

Tie patys plėšikai sulaikė 
daugybę žmonių ėjusių ir va
žiavusių į stotį. Toj vietoj plė
šimai pasikartoja nebe pirmą 
kartą kame, metai atgal, buvo 
nukautas dienos metu Kuršėnų 
Vartotojų bendrovės vedėjas 
Navickas. Plėšikai buvę užsi
maskavę.

$300,000.00 DEL NARIŲ
IS MUSU 19 2 5 METĮI

KALĖDINIO KLIUDO
Ar jus esate vienas jų?

Prisidėkite prie 
naujo 19 2 6 metų 
Kliubo šiandien ir 
turėkite užtektinai 
pinigų dėl sekamų 
Kalėdų.

Pasimatykit su Mr. 
Čaikaiiakiu šiandien 
nuo 9 ryto iki 8 va
kare. Arba kitomis 
dienomis nuo 9 ryto • 
iki 3 po pietų.

MANUFACTURING 
DISTRICT BANK
1112 West 35th Street

«ll»
3641-43 South Halsted St.

Klosetas Vana Lavatory 
$19.25 $26.75 ' $10.95

it šmotų, augštos rųšies maudynės 
autfitas, su fitirfgais $56.95

ROLE RIM
SINKO8 Jr

Baltai enamelio- 
tos, pilnai pri
rengtos su krane
liais, 42 colių IU>11 Rim 
Ateikit j musų parodymų kambarį

Atdara Nedelioj nuo 9 iki 12

10 SENŲ AUTOMOBILIU 
PADAROME NAUJUS
Viską sutaisome kas tik prie au- 

tomobiliaus reikalinga. Mos turi
me daug metų patyrimo taisyme 
visokių išdirbyščių automobilių. Iš
taisome sulankstytas ašis ir kitas 
dal|s. Sutaisome indžinus. Padaro
me viską teisingai ir gerai.

Kreipkitės j

VVALLAGE GARAGE 
3115 So. Wallace St. 
Telefonas Mlchigan 0342

Į. I................................................MM.  ................................... ................................................. .- R.II. ■■■■■. ■  || ||
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Musu Depozi toriams, 
Rėmėjams ir Draugams
Maloniai kviečiame jumis, jūsų šeimynų ir draugus at
silankyti j musų 10 metu sukaktuvių apvaikščiojimą, 
kuris prasidės lapkričio 16 ir baigsis sausio 16,1926.

Šis bus didžiausia atsitikimas musų bankos istorijoj ir 
mes norime, kad jus visi atsilankytumėt.
Laike šio apvaikščiojimo MES DOVANOSIME Puikų 
Penkių Pasažierių Automobilių ir daug Kitų Gražių 
Dovąnų.

W Dovanos Kiekvienam Depozitoriui
Prie to dar kiekvienas naujai atidarydamas pas mus tau
pymo sąskaitų gaus netikėtų dovanų pakelį.

/

Tikrai užeikite i bankų laike šio musų apvaikščiojimo 
ir gaukite gražių dovanų.'
Atsiveskite savo gimines ir draugus. Maloniai sutiks?
me jumis ir kiekvienas gaus dovanus.

METROPOLITAN STATE BANK
22Q1 West 2 2 nei Street

•• BANKAS VISIEMS ZMONIEMS”

I -

Štai Darodymas Vertės
PUIKIŲ OVERKOTŲ
šimtai vyrų pirko sau Overkautus nuo Turner Bros. Šiame sezone. Ir jie taip buvo užganėdinti iš gerų 
rųšių ir pigių kainų, kad jie rekomendavo ir savo draugams. Tai jau turi būti užtektinas įrodymas.

Dar niekuoYnel nebuvo gauta tikios geros rųšies ir taippigiomis kainomis šie overkautai. Jie yra stipriai pa
siūti, puikiai išrodo, jus buait jais užganėdinti. Yra1 visų pageidaujamų spalvų ir pattemų.

$40 $50 $60
♦X X«£K«£ X«X W

URNER ĮSROS. CLOTHING (JO. ■
“West Side Didžiausios Rūbų Krautuvės”. I

DVI KRAUTUVĖS
Madison ir Kedzie
Skersai kelio nuo Senate Theatre

Halsted 8t. &
Roosevelt Rd.

Garsinkities “NAUJIENOSE”

PEOPI.ES


LINKSMAS KALĖDAS North Side
Linksmai praleistas vakaras

HALSTED MUSIC SHOPTIKTAI

1242 So; Halsted St., Chicago

rezervas
Atdara vakarais iki 9 vai. Nedėlioj iki 4 vakare

ATEIKITE IR IŠGIRSKI TE GERIAUSIA MUZIKAGeriausis PatarnavimasŽemiausios Kainos

OME BANK>°TRUST (6!

cascara
CHICAGO, 1LI

PADEKAVONES DIENOS VALGOMOJO
KAMBARIO SETAS $10 įmokėti

Radio Stalu pritaikintu, iš tikro maho-

$82.50
Kaina tik $47.00

Peter Barskis furnitūra
1748-50 West 47th Street

Atdara krautuvė Utarninkais ir Ketvergais
iki 9 vai. vak., o Subatoms iki 10

EXTRA SHOESEXTRA SHOES

Wilson Shoe Store
Vyrams darbiniai eeverykai

M.Levy&CoMoterims Pumps

Siame sezone, vie

Telefonas Calumet 0645-0644

OUR Telefonas Saginaw 4847

Atdara vakarais iki 8 valandą 
Nedėlioj iki 1 vai. po pietų

turės jūsų draugai ir giminės Lietuvoje, jei jus 
dabar nusiusite jiems piniginę pagelbą. llgiau- 
sis laiškas arba didžiausis siuntinys nesuteiks 
jiems tiek linksmybės, kaip maža švenčių pini
ginė dovana.

Modelis 5-F-6, 5-Tubų, Freshman,

Mes taipgi siunčiame pinigus per radio ir 
kabeliu, pagal reikalavimą musų kostumerių už 
tinkamą atlyginimą.

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujieinų kablegramų 
sistemą. ,

337 W. Madison SU Chicago, III

Specialis Pasiūlymas
Jei jums reikli Plumbingo arba Namą Apšildymo Reikmenų dėl švenčių, mes su

teiksime jums progą įvesti į savo namus labai pigiomis kainomis. — Tiktai išpradžių 
jmokėkit kiek galite, o likusius pinigus mokėsite mažais mėnesiniais išmokėjimais. Tai 
yra gera proga įvesti į savo namą apšildymo reikmenis ir plumbingą praktiškai su ma
žomis išlaidomis. '■

Aš dabar eeu 
ir kaip naujas žmo-

Naujausio Styliaus 
natinė dėl pirkimo tokių stailiškų čeve- 
rykų tai vienatinė- vieta Wilson Shoe
Store.

Palaidojimus aprūpina gerai ir 
dailiai; busite patenkinti. Au
tomobiliai vestuvėms, krikšty
noms ir t. t.

1911 Canalport Avė.
Tel. Roosevelt 7532

Mes .esame pirmutiniai numažinime kai 
nų ant visų čeverykų.

Liga tikrai ištirta, 
niau išgydytą. Jeigu 
kentėkiU1 ilgiau, remiantis gydy
tojų spėliojimah. Ateikite 
HOUSB OF HEALTH dėl tikro 
fizinio ir laboratorijos išegzami- 
navimo, kuri parodya ju.ų ligą 
kuoniAkiau.ini.

Jus galite būt išgydytas
Gera sveikata tai yra 
paslaptis pasisekpno

Visi kenčianti nuo chroniškų, labai 
Bunkių ir ailpninan- 
čių ligų, paainau- 

mBb;’ A dok ite šia proga.
Gydymas ir išgydy-

HMM; m m chroniškų neu- 
; L rilis, kraujo, odoa 

ir skilvio ligų, yra 
mano gyvenimo dar- *bas. Afc geriau no-

Mes nusprendėme su šituo specialiu pasiūlomu savo seniems ir naujiems 
kostumeriams, pasitaisyti savo namus dėl švenčių.

Mes turime pilną pasirinkimą garantuotą plum- 
F 1 - bingą ir namų apšildymo reikmenis. Pirktas nuo

s fcr» musU materiolas yra absoliučiai garantuotas, kad
jj • M II bus pirmoš klesos padėjime per penkis metus, arba 
į U pinigai bus grąžinami.

IĮ Tai yra vienatinis būdas musų biznio vedimo, 
|| todėl, neatidėliokit, jei 'jums reikia ko nors dėl na- 
I mų reikmenų. Ateikite ir pasimatykite su mumis, 

jūsų namai bus atsakančiai prirengti dar prieš 
M 'F šventes.

Atsišaukite į musų ofisą arba teleforiuokite, o 
CHmm^Vmes maloniai prisiusime savo inžinierių, kuris su- 

teiks jums apskaitliavimą ir nupieš planą ir paro- 
dys, kaip jus patys galite įsidėti plumbingą ir nariių 

■r i apšildymo reikmenis. Mes taipgi paskolinsime jums
I 'y B L—visus įrankius tam darbui visai dykai.

~ JU- "H i Į Ateikite ir pasimatykite su mumis kol jus pirk- 
a/AvS Į ‘ site kur nors kitur ir mes užtikriname jums, kad ką 

mes sakome skelbime, yra tiesa. Duokite mums pa- 
bandyti ir patys persitikrinsite.

FRESHMAN RADIO LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS-BE NUOŠIMČIU
$10 įmokėjus pristatysime jums į namus bile kokį Freshman Modelio Setą 

Kitus.po $3 į savaitę. Kiekvienas setas garantuotas per Freshman Co. ir per mu
mis. Mes esame vienatini pardavinėtojai Freshman Radio šioje apielinkėje, par
duodame tiktai garantuotus Freshmansetus. Apsaugokit imitacijos.

Mes dastatome į visas dalis miesto ir 
priemiesčius dykai

švarios, šviesios, Svei- 
kos, Gražios Akys 

J Tai yra paikiaualaa tartas 
Murinę yra livalantig, suminki- 

ttnantis, ativiežinantis ir 
£ nekenkiantis^H/L Jums patiks jisai«| Lv Knyfuti “Eye Care*' arba “Eye 

MurtnąCo.,Dpt.H.S.,9E.OhioSc.,Chk»g«» Beauty”. Dykai pareikalavus..

Musų bankas dastato Amerikos dolerius 
arba Lietuvos Litus, j arčiausį pastos ofisą i 
trumpą laiką. Vienok, kad užtikrinus jiems 
linksmas šventes ir suteikus progą nusipirkti 
reikalingų pirkinių, mes patariame, kad jus sių- 
stumėt pinigus dabar.

Su pilnu balsu loud speaker, kuris dar 
niekuomet nebu- 
vo taip pigiai par- (1(1
darinėjamas tpvJVFoVFVF

Moterims
Galoshes

Užprašome Jumis dėl pasikalbė
jimo dykai, bežiūrint dėl ko jus 
kenčiate ir kas jumis gydė. Gy
dome visa* tižsisenčjusias ligas, 
kaip tai nervų, odos ir kitas sle
piamas ligas vyrų ir moterų: reu
matizmą, neuritis, rugštumus krau- 
juje, ligas Plaučių, Kepenų, Skil
vio, Airdies, Inkstų, taipgi viso
kias formaa slogų ir dusulio. 
Taipgi gydome visokias chroniš
kas ir sunkiai išgydomas ligas, 
kurių kiti išgydyti negalėjo.

Turime didelį skaitlių gydytojų 
dėl jūsų patarnavimo, jeigu rei
kėtų daryti pasitarimas kokioje 
nore svarbioje ligoje arba neti
kėtame atsitikime, atsilankykite 
pas mumk Ateikit šiandien t 
Saugokit savo sveikatą!
“Gali atlikinėti sunkius darbus ir 

džiaugtis gyvenimu“
“Atvažiavus pas jumis kentėda

mas su užsisenėjušiu 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 )>asikall>ėj/iu, nie
ko man nepagelbėjo. Po dviejų 
mėnesių gydymosi pas jus, esu 
sveikas, galiu sunkiai dirbti ir 
džiaugtis gyvenimu. Turėkite daug 
pacijąntų iš mano kaimininkystčs 
ir mano pažystamų, nes visi ži
no, kaip aš sunkiai sirgau.

Linkiu jums didžiausio pasiseki
mo, kurio užsitarnavote, palieku 
tikrai jums atsidavęs“.

WILLIAH C. ALM, 
3044 Grattan Avė.

Turime daug panašiai liudijan
čių laiškų.
Ką Darome Del Kitų Tą 
Galime Padaryti ir Del Juaų

Priėmimo valandos: nuo 9 ryto 
iki 5:80 vakare. Utarninke, se- 
redoj ir subatoj iki B vai. vakare. 
Nedėlioj nuo 9 ryto iki 1 vai. 
dieną.

riu apsaugoti avei- 
katą šios šaJiee

0 žmonių, vietoj būti 
jų yaldytoju. Aš ži
nau, kad aš galiu 

Dr. J. R. Mubee suteikti jums ge- 
riausį gydymą, koks 

yra žinomas me-dicinos moksle.

“606”' » 914
TIKRĄ PAGELBĄ

Ičirškimai teisiai į gyslas dėl kraujo 
suirimo, {čirškimai tiesiai į gyslas pa
darė tikrą revoliuciją medicinos prak
tikoje; ligos iki šiol pripažintos neiš
gydomomis, dabar galima su šituo mo
ksliniu budu išgydyti. Aš vartoju savo 
praktikoje visus vėliausius serumą č le
pus, antitoksinus, speciales (čirškimui 
gyduoles, viliausial išrastus ir geriau
sius (rengimus dėl greito išgydymo sun
kių ligų. Prisidėkite prie didelio skait- 

išgydytų žmonių, 
ateina j mano gydymo 

Ateikite šiandien dėl išegza-

SO. CHICAGOS SKYRIDS 
S3rd St. ir Cnmmercial Avė.

Kokios rųšies žmogus 
jus esate?

Ar jus esate stiprus, sveikas, ener
gingas, pripildytas "pep” ir vikrumų? 
Ar jus esate silpnas- plonas, nervin
gas, turite chronišką Ir sunkią ligą *r- 
ba silpnumą per jūsų neapsižiūrėjimą?

Nežiūrint kokia sveikatos padėtis jū
sų yra arba kokia priežastis, jus pri
valote sužinoti, kaip Jus galite utg^ši 
savo sveikatą, stiprumą ir enestgi/g- Af 
pagelbėjau tūkstančiams. Aš pa
gelbėti jums ištobulinti vyriškumą.
Jus mokėsite tiktai ui pasekmes. Va
landos nuo 9 ryto iki 5:30 vai. vakare. 
Utarninke, Seredoj ir Subatol nuo 0 ry
to iki 8 vai. vakare. Nedėlioj nuo 0 
ryto iki 1 po pietų.

DR. J. R. MABEE

Neužmirškite, kad PETER BARŠKĖS visada teisiu 
gai patarnauja. . ,

kių ligų 
liaus užganėdintų 
kurie kasdien 
kambarius. ‘' 
minavimų dykai.
$10 X-Ray egzemi nacija $1 

Chicagos gyventojas suteikia 
savo patarimą

“Chicago III. 
“Gerbiamas Dr. Mabee,

“Aš noriu jums tarti daug sykių 
ačiū už gerą gydymą ir išgydymą, 
kuri aš gavau nuo jūsų. Kaip jus 
atsimenat, aš visuomet kentėjau nuo 
neuritis, ir beveik išleidau visą savo 
turtą suradimui palengvinimo. Ėjau 
nuo vieno daktaro prie kito, paga
liau atsidariau sanatorijoj, Battle 
Creek, Michigan. Ir tai dar nega
vau pagelbės.

“Aš praktiškai buvau visai bejė
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 pagalbą nuo 
jūsų puikaus gydymo.
visai sveikas 
gus.

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

“FRED WAGMAN,
4838 Bosworth.“

S. M. SKUBĄS 
GRABORIUS

Tikrai žiūrėkite musų tikro vardo ir tikros vietos. Musų vieta yra vienas blokas ilgu 
mo, didelis medinis namas su didele iškaba ant viršaus. ,

Riešuto (Walnut) medžio, labai gražiai padarytas, 
paskiausios mados, stalas ir šeši krėslai minkštai 
apdaryti, šitas setas yra didžiausia dovana ant 
Padekavonės Dienos.

Modelis 5-F-4 pagerintas 5-Tubų Fresh
man Masterpiece gražiame, mahogany 
kabinet. Puikiai <j» 
perduoda balsą

20 METŲ DAUGIAU
Apskaitliuojama, kad 

Jungtinėse Valstijose, pagal 
apskaitlįavimą valdžios eks
pertų, viso randasi apie 9,- 
300 milionų bačkų. Dabar 
yra išgaunama virš 500 mi
lionų bačkų. Tai reiškia, 
kad visas aliejau 
išseks 1945 metais, tai yra 
faktas apie kurį verta pa
galvoti kiekvienam automo
bilių savininkui. Tas, su
prantama yra abelnas. tru- 
belis mineralų pasaulyje. 
Augalų pasaulis nežino to
kių trubelių. Trinerio Kar
tusis Vynas, kuriame svar
biausia dalis yra 
sagrada, kuris priguli prie 
Californijos raudonojo vy
no, priguli prie augalų ka
ralijos, kuris kaipo mate
riolas niekuomet neišsi
baigs. Šios gyduolės puikiai 
/eikia atsitikimuose prasto 
apetito, gasų viduriuose, už
kietėjimo, galvos skaudėji
mo ir panašių skilvio trube- 
ių. Mr. George Karcaba 
jarašė mums iš Conemaugh, 
Pa., Oct. 23: “Mano moteris 
sirgo per 9 metus. Dabar ji 
vartoja Trinerio Kartųjį 
Vyną per 4 mėnesius ir jau
čiasi daug geriau”. Jei jūsų 
aptiekorius arba gyduolių 
pardavinėtojas neturi Tri
lerio Vyno, Trinerio Lini- 
ment arba Trinerio Cough 
Sedative, rašykit pas Joseph 
Triner Company, Chicago,

Ištyrimas Kraujo
PAGELBĖS IR PATV1RTINR 
TIKRA! PAŽINIMĄ LIGOS

Del tikro ištyrimo ligOK vartoja
me X-Ray ir mikroakopo egzami- 
naciją. Ištiriame šlapumą, kraują, 
ištirian.e apaudlmą kraujo, varto
jame vizų* naujua mokidiniuR bu- 
dua dėl tikro Ištyrimo ligoti, talp
ai atsakant gydymą dėl gerą pa- 
aekmių. MŪRŲ NUŽEMINTA KAI
NA HZ PILNĄ EGZAML 
NACIJĄ yra tiktai /h..*Praėjusiam šeštadieny, lap 

kričio 14 d., p-nų Briedžių na

muose 3303 LaMoyne gt„ p-lės 
0. Stnšinskaitės pagerbimui, 
buvo surengta “surprise party?’

Panelė O. Stašinskaitė savo 
mandagiu apsiėjimu, šios kolio- 
nijos lietuvių tarpe įsigijo ge
rą vardą, arba taip sakant, 
daug draugų, o šie jai už tai

ir surengė tą “party.” žino
ma, ir dovanų nuo draugi) mu
sų Onytė nemažai' gavo.

—P. J. I-lė.

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.

------------------------- ----------------------------------- .... n.............................. . . ■■■ —
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ISRENDAVOJIMUIBridgeportas PranešimaiĮžanga tik 50c. —v.
lų smuiku įvairių žymių kom
pozitorių.

JONAS POCIUS
Musų mylimas tėvas persi

skyrė- su šiuo pasauliu su
laukęs 51 metų amžiaus lap
kričio 19 d. 19z5 m., 8:55 va
landą ryte. Paėjo iš Kauno 
rėd., Raseinių apskr. Ameri
koje išgyveno 31 melus.. Pa
liko dideliame nubudime mo
terį Oną, sūnų Joną ir 3 
dukteris: Oną, Marioną ir 
Alzbictą,

Kūnas pašarvotas randasi 
1930 N. vVihnot Avė. Laido
tuvės įvyks Subatoj, lapkri
čio 21, 1:00 valandą po pietų iš 
namų bus nulydėtas į Tau
tiškas kapines.

Visus gimines, draugus ir 
pažįstamus nuoširdžiai kvie
čiame dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę liekame
Motina ir vaikai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis Tel. Yarus 
1741

Metinės mirties sukaktuvės

ALEKSANDRAS VIGRAČIUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Lapkričio 22 d., 1924, o palai
dotas Lapkričio 26 dieną. Pa
minėjimui metų sukaktuvių jo 
mirties, aš užpirkau mišias 
Apveizdos-Dievo Bažnyčioj, Lap
kričio 24 dieną, 7:30 vai. ryte. 

Meldžiu visus gimines ir pažį
stamus atsilankyti ant mišių 
ir pasimelsti už dūšią mano my
limo sunaus.

Kviečia nuliudusi motina
Barbora Vigračienė 

1822 W. 18th Place

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

J. R. Eudeikis Komp. 
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Arenue, 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS 
4904 West 14th St, Cicero. 

Tel. Cicero 8094.

DR. VAITUSH, O. D. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių j tempimą, kurk 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktų, ati 
ta ir o trumpregystę ir toliregyst* 
Prirenka teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama i 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 
Pbone Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be skausmo. 
Brtdge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galimu valgyti kiečiausi* mai
ta*. Garantuojame vis* savo darbą, ii 
žemas musų kainas. Sergėkite save 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai

1545 West 47th Street
Arklam* 4 r*.

Jei nori turėt 
nuolatinį draugu — 
Skaityk Naujienas.

KOMARAS RISIS SU 
STEINKE

Lapkričio 24 d. Coliseume 
lietuvių sunkiojo svorio ristikas 
J. Komaras risis su pagarsėju
siu vokiečių milžinu Hans 
'Steinke.

Kadangi abu yra nepaprastai 
tvirti, tai turbut ir Coliseum 
drebės, kai juodu risis.

Be jųdviejų risis dar kelios 
labai geros poros ristikų.

SPORTAS
Ar atsilaikys Sarpalius?
Artinasi lapkričio 24 d. — 

diena rusti, diena ana. Sarpa- 
liui tų diena teks pirmų kar
tų gyvenime susikibti su pir
maeiliu ristiku — Paul Mar- 
tinsonu. Jeigu Sarpalius atsi
laikys, tai tųsyk mes tikrai ži
nosime, kad jis yra tikrai ge* 
ras ristikas. Suprasdamas, jog 

likimas kaipo ristiko, Sarpa
lius treiniruojasi taip, kaip nie
kad. Ristvnės 
Hali svetainėj 
Lake. Ten jau 
su Bruglco.

įvyks Schoot 
ant To\vn oi- 

risis J. Šimkus

Lietuvių Rateliuose.
Cicero

paren-Kaip jau žinoma, čia 
girnų nestokuoja. Štai ir šįva
kar Liet. Liuosybės svetainėje 
bus šaunus maskaradinis ba
lius, kurį rengia Draugystė 
Taut. Lietuvos Seserų. Jos pa
rengimai visuomet būna sėk
mingi, tad ir šį vakarų tikimų- 
si turėti svečių apsčiai. Rengė
jos yra prisirengusios visus ap
dovanoti visokiausiomis dova
nomis. Ar busite gauti tų do
vanų ?

Liet, 
šokių

Sekmadienio vakare 
Liuosybės B-vė vėl duos 
vakarų. Kaip visi pirmiau ren
gtieji vakarai buvo linksmus, 
taip ii' šis nebus UŽ nui'<»dys- -■«
anuos. Jei kas tam netiki, tai darbus ir nerskaitvs
atsilankykite ir patys įsitikin
site, kad aš tiesų sakau. Ypač 
bendrovės vakarus turėtų lan
kyti šėrininkai, tie geraširdžiai, 
kurie tiek daug žada bendrovei, 
šiandie jau .visi tiek supranta, 
kad tuštiems prižadams netiki, 
tad meskime' prižadus, o paro
dykime save darbais, kuriuos 
visi matytų. —Koresp.

ANGLYS-KOKSAI
Mes pristatome tiktai geriausios 
rųšies anglis. Musų atsvėrimas 
yra garantuotas per Chicago Coal 
Merchants Association, atsvėri
mas per Liscenced City Weigh- 
manth.

E. J. McOuaid
5822 So. Racine Avė

Tel. Wentworth 0209 
Englewood 4760

Geras paprotys
Raudokit Ruffles kasditn, kad užlaikius 

galvos odą sveika ir kad turčtl puikiu* 
žvilgančius plaukus. /

sunaikina pleiskanas, tą svarbiausi 
priešą gražių plaukų.

Nusipirkite bonką už 6Sc žiandien 
paa'savo vaiatininką. 75c kuomet/ 
siumčiama tiesiog ii laboratorijos.

F. AD. RICHTER & CO. / 
Berry & South Sth Sts. y 

Brooklyn, N. Y.

Ant Slenksčio 
Pražūties

TAI NĖRA HUMBUGAS
BET TIKRAS IŠPARDAVIMAS 

Didelis Fabrikantas
Ant Slenksčio Pražūties

Priverstas sukelti pinigų,, dėl kreditorių arba
Bankrutyti

Vyru choras!
G i įdėjau 
Kur ga-

tokį su- 
troškom.

. Nepraleiskit** *»<>» progos.

Ateikite tuojau. Vilnoniai Overkautai, vėliausių modelių 
Chesterfield, Tube ir Conservatives.
$30 — $35 vertės .........................................
$40 — $45 vertės.............................

PAJIEŠKAU merginos ar našlės 
apsivedimui. Aš esu J33 metų am
žiaus. Esu amatninkas. Uždirbu apie 
$200.00 į mėnesį. Klauskite apie 6 
arba 7 vai. vakare.

LOUIS YOCHIS
1554 N. Clark St., Chicago, III. 

Tel. Lincoln 0227

■i./t......

Lapkr. 18 d. po piet j S. Ta- 
revičiaus grosernę, 3827 Erne- 
rald Avė., bandė įsibriauti plė
šikas. Bet jo moteris laiku 
plėšikų pastebėjo, užrakino du
ris ir pašaukė policijų. Plėši
kas šovė, bet peršovė tik du
rų stiklų. Plėšikas vėliau ta
po areštuotas.

Liet. Piliečių Brolybes Kliu- 
bas Am. rengia vakarų su pro
gramų Padėkos dienoje, lapkr. 
26 d., Mildos svetainėj.

—Japu-Jahnis.

šį vakarų Lietuvių Auditori
joj,, šv. Petronėlės draugija tu
rės šaunų Kepurinį balių. ši 
draugija visados surengia gra
žius vakarus, tai ir šis vaka
ras tur-but bus vienas iš pui
kiausių, 
šių

Kas turės gražiau- 
kepurę, gaus dovanŲ.

—Šokėjas.

Šiandie studentų 
vakaras

Istorinis minėjimas pirmojo 
lietuvių Vilniaus seimo.

šio mėnesio pabaigoje sukan
ka lygiai 20 metų, kuomet šim
tai lietuvių suvažiavo Vilniun 
ir laikė savo seimų. Seimo tik
slas buvo reikalauti Lietuvai 
autonomijos ir spaudos laisvės. 
Visi žino, kad caro valdžia per
sekiojo lietuvius ir visus lais
vės kovotojus, ypač inteligenti
jų, kuri daug pasidarbavo lie
tuvių labui. Tai buvo iššauk
ta nemaža žmonių susidbmėji- 
mo tuo lietuvių seimu. Buvo iš
kilęs revoliucinis 
žmonių taip, kad 
tuomi susirūpino, 
ir tokių lietuvių, 
skundus caro žandarams ir lei
do aplinkraščius nurodydami 
pažangiųjų žmonių pastangas 
prieš valdžių.

Šiame susirinkime bus keli 
kalbėtojai, kurie savo kalbose 

ūpas tarp 
caro valdžia 

Vienok buvo 
kurie davė

darbus ir perskaitys dokumen
tus. Prie to dar bus ir muzi
kalia programas. Įžanga vi
siems dykai.

Susirinkimo vieta yra Liuo
sybės svetainė Norlhsidėj, 1822 
VVabansia Avė. Pradžia lygiai 8 
vai. vakaro. —Reng. Komitetas

Studentų mitingas
Debatai ir paskaitos.

Lapkričio 14 d. K. Semaškos 
namuose IJMSA. centro valdy
ba, o paskui 2-ji kuopa laikė 
mėnesinius savo susirinkimus.

Centro valdyba trumpai ap
svarstė kai kuriuos bėgamus 
reikalus ir seimo tarimus. Taip
jau centro valdyba nutarė im
tis organizuoti studentus, ku 
rie dar nepriklauso jokiai stu
dentų organizacijai.

Ateikit tuojau dėl gero pasirinkimo
Atdara kiekvienų vakarų iki 8 vai. Nedėlioj iki 4 vai. po pietų

DIRBTUVĖ: 1809 South Sta'e St

Tuo

prieš Kalėdąs tik- 
ir paskaitas ir tai 
vakaru. Pirma bus 
po paskaitos deba-

Kuopa gi turėjo gana ilgų ir 
gyvų susirinkimų. Narių į šį 
susirinkimų atsilankė gana 
skaitlingai. Pirmininkas M. Ši
leikis atidarė susirinkimų apie 
9 vai. vak. Buvo išduota ra
portai, ypač buvo geras rapor
tas kuopos valdybos. Ji prane
šė, kad pirmojo Vilniaus lietu
vių seimo minėjimo rengiamas 
vakaras įvyks lapkr. 21 d. 
(šiandie) ir kad Pirmyn miš
rus choras,, vedamas gerb. P. 
Sarpaliaus, apsiėmė tame va
kare dalyvauti ir dainuoti. Ap 
siėmė ir kai kurie menininkai 
prisidėti savo jėgomis.

Buvo pakeltas senai sumany
tas klausimas, tai rengimas vie
šų paskaitų ir debatų, 
klausimu buvo gana ilgai dis- 
kusuota ir duota įvairių su
gestijų. Galų gale tapo nutar
ta surengti 
tai debatus 
tiktai vienu 
paskaita, o 
lai. Paskaitos^tema dar nežino
ma. Prelegentas bus inžinieris 
Bruno Simokaitis. Paskaita tę
sis ne ilgiau kai vienų Valandų. 
Debatų tema bus: “Ką gera 
krikščionybė davė žmonijai ?” 
Debatoriais'bus medicinos stu
dentas K. J. Semaška ir mech. 
inžinieris Jonas Lazdauskis. 
Kuris kurių debatų pusę laikys, 
paskelbsime vėliau. Debatorių 
laikas bus tiktai 70 minučių. 
Introdukcinės kalbos abiem po 
15 ir abiem po du kartu po 10 
minučių.

Debatams vieta ir laikas bus 
paskelbta vėliau. Po Kalėdų 
musų studentai rengs daugiau 
paskaitų ir debatų. Yra tarta, 
kad studentai pamainomis 
rengs savo programus. North- 
side.j Liuosybės svetainėje ir 
Bridgeporte Raymond Chapely, 
nes salių renda prieinama ir 
vieta patogi. z

Paskaita pų .mitingo negalėjo 
įvykti, nes mitingas užsitęsė 
iki 12 valandos. —Kp. Koresp.

eatras

Kada vaidina?
• ’

Pranykit išanksto, nes mes 
turim “deitus” į šalį padėt, o 
atvykt į “Birutės” vaidinimų. 
Juk nori ir iš kitur žmonės ap
silankyti.

Nesnauskite birutiečiai! Gar- 
sinkitės! —

—Minios balsas.

A. Grušiutės koncertas
Aldona Grušiutė, smuikinin

kė ir kornetistė, užbaigdama 
Cicero Conservatory of Music 
and Dramatic Art, duos( kom 
certų tos konservatorijos salėj, 
5740 W. 22nd 'PI., Cicero, at
einantį pirmadienį, lapkr. 23 
d., 8<30 v. v. Jai prigelbės ki
tos tų konservatorijų baigian
čios mokines, bet pati p-lc Al
dona išpildys didžiumų progra- 
mo. Tai bus pirmas jos kon
certas, kuriame ji aiškiau ga
lės/ parodyti savo talentų, nes 
ikišiol ji tos progos neturėjo, 
kadangi jai tekdavo tik vienu- 
kitu veikalėliu pasirodyti, ku
riuose ji visgi savęs pareikšti 
pilnumoj negalėjo. šiame gi 
koncerte ji duos šešetų veika-

Ant Slenksčio
• Pražūties

Vaičkaus Dramos 
Teatras

Ar buvai Vaičkaus Dramos 
teatre? Jeigu nebuvai, tai bū
tinai, nors vienų sykį nuvyk su 
savo šeimyna į Hull House te
atrų, 800 So. Halsted gatv. te
nai praleisi linksmai ir laimin
gai laikų, tenai rasi lietuviškus 
vaidinimus, kiekvienų sekma
dienį, nuo 7 iki 10 v. vak. Ti- 
kietai pigus, nuo 35c. Kas nors 
vienų sykį apsilankė, tas pali
ko nuolatiniu to teatro lanky
toju, nes tai yra vienintelė 
tuviams vietų, kur galima 
miršti kasdieninius vargus, 
ilsėti ir pasidžiaugti musų
lentingų artistų vaidinimu, Sek
madienį, lapkr. 22 d. vaidins la
bai linksmų komedijų 4 v. “Va
gis.” \ —y.

lie- 
už- 
pa- 
ta-

Stato dvi komedijas
- anglų kalba

Rytoj po pietų, lapkričio 22 
d., Mark ,White Square parko 
svetainėj prie 30 ir Halsted 
gt., bus statoma dvi komedijos 
anglų kalba: “The Model Wife” 
ir “Their Anniversary.” Pra
džia 3 vai. Programas bus pa
kartotas pirmadienio vakarų, 
lapkričio 23 d.; pradžia 8 vai.

Abudu veikalus vaidins Mark 
White Sųuare dramom’mylėtojų 
kliubo nariai vaidylos. Vaidy- 
las sumokino ir pati dalyvaus 
programe p-lė ?Henrietta Fet- 
zer, dramos mokytoja South 
Park parkams. Įžanga nemo
kamais tikietais, kuriuos gali
ma gauti parke, arba pas klių: 
bo narius. Vaikai nebus įlei
džiami be tėvų. —G»

Smulkmenos
Garsus pianistas Rachnanin- 

noff, daugelio skaitomas lygiu 
Poderewskiuį, sekmadienio va
kare duos koncertų Auditorium 
teatre. Tai bus vienatinis jo

Selwyn teatrfe nuo sekmadie
nio pradės eiti naujas veikalas
“The Fascinating Devil.”

Olympic teatre taipjau pra
dės eiti nauja muzikalė kome
dija “Castles in the Air.”

Flonzaley kvartetas ii’ Er- 
nest Schelling duos koncertų 
sekmadieny, 3:30 v. p.p., Prin
cess teatre.

Cort teatre nuo sekmadienio 
pradės eiti komedija “Pigs.”

"The
Adelphi teatre nuo pirmadie

nio pradės eiti farsas 
Kiss in a Taxi.”

“Judges” Husband,” kuris 
dabar eina Adelphi teatre, per
sikelia į La Šalie teatrų.

Princess teatre, kuriame iki 
šiol eidavo dramos, nuo sekma
dienio eis komedija “One of 
the Family.”

Studėbaker teatre sekmadie
ny, 3:30 v. p.p., bus tenoro 
Lambert Murphy koncertas.

—b.

Tarėsi Vanagaitis 
ir Julius

Mes
pasi-

Kalėdoms dovanų, žadėjo Va
nagaitis su Juliu Janeliunu iš
badyti piano rolių,, bet tarėsi, 
tarėsi ir nutarė... sirgti.

Ar taip ir paliksite? 
norim pasiskambinti ir 
dainuoti “Naktis svajonėms,1 
“Muzika,” “Doleris,” “Aš Mer 
gytė” ir kitas linksmas daine
les. —Nugirdęs.

organizuoja ? 
kalbant, noriu įstot. 
Įima prisirašyti? 1 

Už tai, reik pagirti 
manymų. Mes senai 
Vyrai. Visi dainuoti!!

—Tenoras.

Kas, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikįa 

ar kviečia.
JONO POCIAUS laidotuvės atsi

bus šiandie, t vai. po pietų iš na
mų 1930 \Vilmot Avė. Bus išlydė
tas su muzika į Tautiškas kapines. 
Visi Chicagos Savitarpinės Pašel- 
pos Draugijos nariai ir kiti lietu
viai ir lietuvaitė:; malonėkite da
lyvauti laidotuvėse.

Detroit, Mich. — LSS 116 kuo
pos mėnesinis susirinkimas įvyks 
lapkričio 22 d.. 2:30 vai. po pietų, 
Lietuvių Svetainėj, 25-os ir Dix 
Avė. Draugai kviečiami būtinai da
lyvauti šiame susirinkime, nes tu
rėsime daug svarbių dalykų ap
kalbėti. Yra pageidaujama, kad 
kiekvienas narys susirinkime daly
vautų. —Kp. org. P. J. Milton.

D. L. K. Gedimino Dr-ja stato 
scenon “Dėdė Atvažiavo” nedėlioj, 
lapkričio 22 d. Chas. Strumilos 
svet., 158 E. 107-ta g-vė, Roselande. 
Veikalą suloš Liet. Scenos Mylėto
jų Ratelio Artistai. Pradžia 7 vai. 
vakaro; šokiai prasidės 8:30 vai. 
vakaro. Bus pirmos rūšies orkest
rą. širdingai visus kviečia

—Komitetas.

Amerikos Liet. Bendrovės “Rū
bas” susirinkimas įvyks nedėlioj, 
lapkričio 22 d., 1 vai. po pietų, 
Mildos svetainėj, 3142 S. Halsted 
St. Visus kviečia atsilankyti

Komisija.

East Chicago, Ind. — Tėvynėj 
Mylėtojų Dr-jos ir Ukėsų Kliubo 
narių bendras susirinkimas įvyks 
sekmadieny, lapkričio 22 d., 1 vah 
po pietų, Girtskio svet., 5098 Bar- 
ing Avė., E. Chicago, Ind. Šis su
sirinkimas šaukiamas todėl, kad 
apkalbėti tų dviejų organizacijų 
suvienijimą. Visi kviečiami būtinai 
susirinkti. —Geo. Rakauskas, rašt.

(Prakalbos su paveikslais įvy|ts 
lapkričio 22, 8 vai. vak., Rayniond 
Chapcl, «l<i W. 32 St.

Liet, švietimo Draugija.

LMSA 2 kuono» 1905 m. Didžio
jo Vilųiaus Seimo minėjimo ap- 
vaikščiojimas įvyks ateinantį šešta
dienį,,, lapkričio 21 d., nuo 7:30 v. 
vakaro, rJuo.sybCs svet., 1822 Wa- 
bansia avė. Ateikite išgirsti kaip 
į Lietuvos nepriklausomybės atga
vimą • žiuri lietuviai studentai.

Komitetas.

Liet. Teatr. Dr-stės šv. Martino 
mėnesinis susirinkimas įvyks šeš
tadieny, lapkričio 21 d., 7 vai. vak. 
parapijinėj svet., 32 PI. ir Auburn 
Avė. Visi nariai malonėkit susi
rinkti, nes bus svarbus mitingas.

P. K., nut rašt.

Diedlj maskaradų balių rengia 
Draugystė Lietuvos Dukterų sere- 
doj, lapkričio 25 d., Chicagos Liet. 
Auditorium svet., 3133 S. Halsted 
SI. Yra daug dovanų-prizų pini
gais ir daiktais. Pradžia 7 v. vak. 
įžanga 75 c. ypatai.

-^-Komitetas.

Jaunosios Birutės lietuvių kal
bos pamokos bus šiandie, 2 vai. 
po pietų, Mark \Vhite Sq. parko 
svetainėj. Kas nori mokinti savo 
vaikus lietuvių kalbos, atsiųskite 
juos j šią - pamoką. —Organizat.

Draugyste Atgimties Lietuvių Tau
tos Vyrų ir Moterų rengia “Kepurių 
Balių” Laprikčio (Nov.) 25, 1925 
Tautos Bažnyčios svet., 3501 Sc. 
Union Avė. Bus duodamos dovanos 
už gražiausią ir prasčiausią kepurę. 
Pradžia 7:30 vai. vak. —Komitetas.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
IEŠKAU savo draugų ir kaimy

nų: Joe ir Antano Kriščiūnų., Paei
na iš d’ajckonių kaimo, Gaurės pa
rapijos, Raseinių a’pskr. Turiu 
svarbų reikalą. Prašau jų pačių 
arba kas apie juos žino pranešti. 
Busiu dėkingas.

Antanas D.
6234 McVicker Avė., Chicago, III.

JI

PAIEŠKAI) savo dėdės Vincento 
Di nnoto, kuris gyveno pirmiau 
Chichgoj. Jis pats ar kiti, kurie 22 
pažįsta meldžiu pranešti.

Kostantinas Kelpšas 
2010 Canalport Avė. 

Chicago, III.

su

IEŠKAU Juozo Jociaus, Stanis
lovo Kluso, Liudviko Kielės. Jie 
visi gyvena Chicagoj. Aš atvažia
vau iš PhiladolphTjos; noriu 
jais susieiti.

Antanas Leonavičia
556 W. 1'4 ŠI., Chicago

APSIVEDIMAI
IEŠKAU apsivedimui merginos 

arba moteries; gali būti ir bėdna, 
aš nepaisau, pas manęs nieko ne
truksią; aš turiu fartną. Malonė
kite atsišaukti laišku.

Chas. IJngis/ 
BUGLES, MICII.

IEŠKAU sau apsivedimui mer
ginos, kuri galėtų padėti užbaigti 
mokslų, u ateityje tureli savo vy
rų daktaru, šiuom taiku einu moks
lų. Liko mokytis nedaugiausiai. 
Rašykit; J. Sakalas

Chicago Post Office, 
Genčiai Del i vers

PiASIRjENDAVOJA 3 kam
bariai. Yra elektra, maudynė 
ir kiti įtaisymai.

2 hilx)8
Telefonuokite Boulevard 4746

RENDON keturi kambariai 
vi*i naujos mados įtaisymai; 
rendos tik $16 į mėnesį.

Klauskite
946 W. 31st PI. 

2nd floor

RENDAI 3 ofisai, patogus 
dėl daktarų ir kitokių biznie
rių. Renda pigi. Vieta gera.

2419 W. Marcfuette Rd.
Tel. Hemlock 0900

PASIRENDAVOJA didelė bučer- 
nė su fikčeriais groserio krautu
vėje. Bučeris turi kalbėti lietuviš
kai, angliškai ir lenkiškai.

Atsišaukite
4041 Archer Avė.

Phone Lafayette 3459
GEBA proga lietuviškai ir len

kiškai kalbančiam dentistui; senai 
išidrbta viela, pigi renda, bus tuš
čia vieta gruodžio 1 dieną. Atsi
šauk i t pas

I)r. Shingelman
4930 W. 13 St.

Tel. Cicero 3656

RENDAI 4 kambarių flatas, 
2 lubos, visi įrengimai moder
niški.

Meldžiu kreiptis:
u 4031 S. Talman Avė.

' BRlhHTON PARKE 
PARĘNDAVOJIMLT flatas 4 kam

barių, 1 lubos. Benda pigi. Yra 
gesas, elektra, maudynės. Geri, 
švarus kambariai.

1 4422 S. Talman Avė.
J1ENDA1 4 kambarių flatas, 2 lu

bos. Kambariai šviesus; yra elekt
rų; ren<la $17.50 j nidnesj. Patogi 
vieta gyventi nedideliai šeimynai.

Kreipkitės.
Frank Selemonavičia 

_______ 504 W. 33rd St,
RENDON 5 kamb. flatas, 

pečiais šildomas. Yra elektra, 
gasas, vana. Randasi Brighton 
Parke. Atsišaukite po 5 vakare. 
Nedėlioj visų dienų

4016 So. Rockweil St.

SIŪLYMAI KAMBARIU
ANT RENDOS kambarys, šiitas, 

su valgiu ar be valgio. Vienam ar 
dviem vaikinam, arba dėl jaunos 

‘porŪ.4 be vaikų.
1825 N. Francisco Avė. 

Antros lubos
Tel. Uumboldt 2477

RENDAI kambariai vyrams ar 
moterims kad ir su vaiku, ar ve
dusiai porai. Kambariai šviesus 
ir naujai ištaisyti. Yra elektra; 
kambariai šildomi ir pigus. Su val
giu ar be valgio. Ant paskutinių 
lubų iš priekio.

703 W. 21 PI., Chicago.

RUIMAS rendai vyrui ar že- 
notai porai, prie mažos šeimy
nos. Ruimas šviesus, apšildo
mas, 1 lubos 3417 W. 64th PI.

.Tel. Hemlock 0542

RENDAI vienas didelis kam
barys dėl vieno ar dviejų vai
kinų arba dėl merginų, Su val
giu arba be valgio. - 2 lubos.

2121 So. Leavitt St.

LIETUVIŠKAS MOTELIS naujai 
įtaisytus, su elektros šviesems,. ge
riausia vieta dėl darbi.rinkų apsi
gyventi, vyrams arba moterims; su 
valgiu arba be valgio, $3 ir $4, 
$8 į savaitę su valgiu,

PETERs GAD1JKO
1606 So. Halsted St.

PASIRENDAVOJA kambarys pie 
mažos šeimynos dėl vieno arba 
dviejų vyrų. Kambarys apšildo
mas, yra maudynė ir visoki pato
gumai.

2518 W. 391h Place 
Pirmas flatas

PAREN1 JAVOJ IMUI kambarys 
vedusiai porai, vaikinui ar mergi
nai; su valgiu ar be valgio. Kam
barys gražus su visokiais paran- 
kuinais.
4359 Maplevvoo avė., 2nd fl. rear 

Tel. Lafayette 7537

•RENDON kambariai dėl vyrų 
aiR pirmų lubų; aš suteiksiu visus 
rakandus ir kiti I kambariai ant 
antrų lubų. Yra elektra, gasas, va
lia'. Renda pigi. 5 kambariai; elekt
ra, vana, telefonas. 3757 S. Cali
fornia Avė.

4100 S. Maplewood Avė.

RENDON šviesus, švarus ir 
šildomas kambarys. Gražioje 
apielinkėje

Mrs. Anna Sereika 
3932 S. California Avė.

Phone Lafayette. 0458

PASIRENDAVOJA kamba
rys dėl vieno vaikino su valgiu 
ar be valgio kambarys, šviesus 
ir šiltas.

1423 No. Leavitt Si.
2 lubos iš fronto

*
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SIŪLYMAI KAMBARIĮ)
KAMBARYS vendai vienam 

ar dum vyram. Kambarys švie
sus, patogi vieta gyvenimui.

3240 S. tUnion Avė.
1 lubos

RUIMAS RENDA1 dėl dviejų vai
kinų ar merginų. Maudynės, šiltas ir 
gera vieta gyvenimui. Tiktai viena 
moteris esu, 2 lubos. Kreipkitės va
karais nedėlioj iki 2 vai. po pietų.

4626 So. Spaulding Avė.

ANT RENDOS apšildomas 
kambarys.

Kreipkitės:
10735 So. State Str.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
MUSŲ KALENDORIAI
šiuomi pranešam visiems Chlca- 

gos ir npielinkių lieluviams biz
nieriams, kad pas mus galite užsi
sakyti įvairių sieninių kalendorių. 
Hangers, \Vall Pockets, DeLuxe ir 
Cut Outs, taipgi da turime labai 
gražių naujų lietuviškų kalendorių. 
Musų kalendorių kainos gana pri
einamos — nuo $12 iki $25 už 100. 
Pas mus randasi didžiausias ka-1 
lendorių pasirinkimas. Reikale ka-i 
lendorių telefonuokite mums - 
prisiusime agentą su sampeliais ar
ini dėl platesnio pasirinkimo pri
bukite patys vpatiškai šiuo adresu:

AUŠROS KNYGYNAS, 
3210 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 9663

JIEM DARBO
Kam reikalinga moteris ant trum

po laiko apžiūrėti namus, ofisus ar 
belizną išplauti, ar sergant} apžiurgtl 
atsišauki! {

/ AUŠROS KNYGYNĄ 
3210 So. Halsted St.

Bok 270

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

VISOKIOS RŪŠIES DARBAI
Kuomet jums reikia darbo, šau

kite telefonu VVest 4308. O kuomet 
norite dirbti, atsišaukite 20 So 
VVcstern Avė. Mums tuojau reikia 
įanilorkų prie apvalyrųo ir vj.so- 
kių maišytų darbų. Pnsimntykit 
su mumis šiandien.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

LIAMPŲ SHADE 
DIRBĖJŲ

Namų darbininkės turi 
būti patyrusios dėl išdirbi- 
nėjimo augštos rųšies liam- 

~ pų shade namie.
ART LAMP 

MANUFACTURING CO
1435 So. Wabash Avė.

BAGDONAS.BROS.
MOVING, F.KPRESSING & COAL 

PIANO MOVING FAPERTS 
Long distanco handling. 

Turime daug metų patyrimą.
3238 So. Hakted St.

Tel. r,,. YJs 3408—Blvd. 7667 Office į|u Gera a)ga Įabai ger(>^

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už

laikėm malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IK SUTAUPYK IT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Supply Co., 
1637 VVest Di vision StM 

netoli Marshfield

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonio* gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4 111 H IJ t) 
malkos 35c., 38c. ir 40c. Vilnonuos 
skiautės vaikams, kaina nuo 05c. 
iki $1.00. Baltoji drobė užvalka
lams ir paklodėms. Marškonio.* gi
jos, kaina 1000 jardų nuo 10c. iki 
45c. Mano tavoras parsiduoda nuo 
35c. iki 50c. pigiau negu kitur.

Frank Selemonavlčius 
504 W. 33rd St. Prie Normai Avė.

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

RAKANDAI
TIKRAS pasiūlymas už cash, 

puikus rakandai dėl 10 kambarių, 
pigiai. Parimo, valgomo ir miega
mo kambario setrti, karpelai, liam- 
pos ir t. t. dalimis.

Atsišaukite
5355 S. Michigan Avo.

PARDAVIMUI (T^kninbarių mo
derniški rakandai, grojiklis planas 
ir fonografas, viskas kaip nauja, 
turi buli parduota tuojau, įskai
tant ir bungaloNV. Namie ncdėlioj,

Kreipkitės:
5727 S. Loomifl St.

PARDUOSIU 5 kambarių rakan
dus, kaip naujus, grojiklis pianas, 
2 miegamo kambario setai, 7 šmo
tų valgomo kambario sętas, 3 šmo
tų moliai r parlor setas, karpetni, 
lempos ir kitokių smulkmenų. Vi
lius ant syk ar po vieną. Atsišaukit: 

1611 W. 55th St.

PARDAVIMUI
$700 vertės grojiklis pianas, 

dėl svarbios ' priežasties turiu 
parduoti, už $130 nupirksite 
grojiklį pianą, benčių ir 82 ro- 
lelius. MR. SCHNRIDKR, 2332 
W. Madison St., j ’ubos.

PARSIDUODA Beauty 
South Side. Daro gerą 
Turiu parduoti greitu 
nes apleidžiu miestą.

Tel. £o. Chicago 0237

Shop 
biznį, 
laiku,

PAJtDAVIMUI grosernė, saldainių 
ir mokyklos daiktų krautuvė, geroj 
vietoj, priešais mokyklos, biznis se
nas, taipgi automobilių “Auburn” 
parduosiu. Viską sykiu ar atskirai, 

—. . .ne brangei. Pardavimo priežastis pa-.Reikia patyrusių merginų tirsite ant vietos.
dėl siuvimo Rampoms užlai- 35ts so. vvaiiace st.

ŠILKINIU SHADE 
DIRBĖJŲ

darbo apystovos.
ART LAMP 

MANUFACTURING CO 
1435 So. Wabash Avė.

PARDAVIMUI valgykla — Lunch 
i Rootn už gana prieinamą kainą, 
i Biznis randasi prie dirbtuvių — 
'užeigos vieta. 'Pardavimo priežastį1 
i patirsi! vietoj. 
; Atsišaukite

3559 So. Morgan St.

PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-2EME
■<— »<■«■ —*—-— --

NAMAI-2EMF

REIKALINGA moteris bei 
mergina dirbti lunch roome. 
Trumpos valandos; nereikia 
dirbti sekmadieniais. Gera mo
kestis.

1715 So. Canal St.

PARDAVIMUI bučernė, ge
ra biznio vieta, su visais gerais 
įrengimais.

Kreipkitės tuojaus
2410 W. ,17 St. 
----------------------į-----------------

REIKALINGA moteris arba mer
gina prie namų darbo. Valgis ir 
kambarys ant vietos. Atsišaukit 
pas

A. BUCHAS, 
216 VVoodside Rd. 

Riverside, III.
Riverside 1951-.L

PARSIDUODA vyriškų ap- 
rėdalų krautuvė. Galima pirk
ti vien krautuvę arba ir su 
namu. Puikus biznis, gera vie
ta lietuviams. 3228 S. Halsted 
St. Phone Boulevard 0911.

REIKIA -
MOTERŲ
INDŲ PLOVĖJŲ

Atsišaukite:
4169 So. Halsted Str.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

PARDAVIMUI restaurantas prie 
naujo marketo, dėl ligos. Pirmos 
klesos padėjime. Bargenas. Renda 
labai pigi, ilgas lysas. Uždarytas 
nedėlioj. šaukite iki 2 vai. po pie
tų

Tel. Roosevelt 21'36

PARSIDUODA 
ir lunch ruimis. 
geras biznis. 

920 W.
Kampas Sangaman St.

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosemių, Bu- 
čemių, Delikate- 
sen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų 

specialumas Geras patar- 
navimas, žemos kainos.

Sostheims, 1912 So. State St.

REIKIA patyrusio d re i vi
rio ir patyrusių prie žirk
lių ir šešių darbininkų. Darbas 
geležies atkarpų jarde.

COHN IRON & STEEL CO. 
2034 Southport Avė.

REIKALINGAS dreiVeris iš 
paty-. vežioti duoną. Turi būti 

ręs.
Kreipkitės:

1208 E. 93 St.
K. ANDREJONAS

BARGAIN Store; rome in and 
convince yourself. Ladies, Genis, 
and Children’s Furnishings. Ikder 
merchandise for less rnoney.

F735 S. Halsted St.

PRANEŠU draugams ir pa 
žįstamiems, kad aš užlaikau

Todėl užkviečjuchigan Blvd.
visus draugus ir pažįstamus, 
taipgi busiančius draugus rei
kale pasirendavoti kambarį, pas 
manęs galima pasirendavoti 
kambarį ant ilgo ir trumpo lai
ko. Todėl užtikrinu busit pil
nai užganėdinti.

Telefonas Victory 8919 
Savininkė Agnės Kasro

Paimam ir Dastatom
Išvalysim ir išprosysim jūsų ke

purę, sutaupysim pinigų, nereikės 
pirkti naujos. Tai yra ekonomiškas 
būdas. Kodėl neišvalyti savo skry
bėlę? Išrodys taip gerai, kaip nauja.

Little Star Hat Cleaners 
3328 &>. Halsted Street 

Boulevard 0179
Jeigu mano vyras, Antanas Šūkis, 

prasišalinęs nuo rugpiučio mėnesio, 
nepaliaus 
vaikui užlaikymo, priversta 

areštuoti jj. Kad sutvarkius dalyką 
protingu budu, duodu laiko iki 15 
gruodžio, 1925. -»

E. DRIŽAITĖ-ŠUKlENfi 
5521 W. 63rd Place

Phone Republic 6533.

išsisukinėjęs nuo davimo 
busiu

REIKALINGI life Insurance agen
tai, patyrę ir nepatyrę tame dar
be. Pamatykit arba rašykit pas 
John D. Slmans, Superintendent 
of Springfield Life Insurance Co.

9(M)8 Cominercial Avė., Chicago 
Phone S. Chicago 0355

VYRŲKAB1NET DIRBĖJŲ
PI.OTT Rl'BIN CO.

600 VVest 22nd Slr.

REIKIA —
Shearmenų į geležies atkar 

jardą, nuolat darbas.
S. S. P. S. CO.

5833 So. Throop Str.

PU

REIKALINGI pardavėjai. Ga- 
uždirbti nuo $100 iki $150 j 

savaitę. ‘Atsišaukite pas. 
MILLER BROS.

11241 S. Michigan Avė., 
. Roseland

REIKIA nevedusio vyro dir
bti pirtyje.

DOUGLAS BATH HOUSE
3516 W. Roosevelt Rd.

BULVES! BULVES
Nepraleiskit šitos progos.

Wisconsino pirmos rųšies $4.00 
tas svarų. Galima pasižiūrėti

So. Honore St.
ir

West 87th St.
patyrę šitam biznyje.

Bulves 
šin>

4466

544
Mes
Mes 
duodam, $4.00 už 100 svarų su pri
statymu.

Tel. Lafayette 4427

kas metai po daug karlodų par-

GREITAS Už CASH PARDAVIMAS 
DEL NELAIMES

Delikatesen, cigarų, saldainių, 
ice cream.

Geras pelnas, pernai buvo išpar
duota už $24,000 tavorų. Gera 
ta, nuolat biznis, pigi renda, 
gyvenimo kambariais.

2855 VVest 59lh St.
Tol. Prospect 10361

vi e-
su

PARSIDUODA —
Restaurantas, darantis gerą 

biznį.
.Atsišaukite:
1114 W. Madison St.

PARSIDUODA grosernė ir 
maža bučernė. Sena ir išdirbta 
per daug metų. Gerai einantis 
biznis. Turimo parduoti greitu 
laiku ir todėl parduosime pigiai.

1407 W. Adams St.

PARSIDUODA bučernė 
grosernė. Sena ir išdirbta, 
ras biznis.

10507 Edbrooke Avė.
Tel. Pullman 4097 

Roseland, TU.

ir 
ge-

STEBĖTINAS BARGENAS
Parduodu fandrę, pilnai įrengtą, 

tik stok ir dirbk. Kaina visai pigi, 
tik $1000. Parduodu todėl, kad 
turiu kitų užsiėmimą, čia yra daug 
kostumerių, daromas geras biznis. 
Kas nupirks, laimės. Atsišaukit

D. B. 10 E. 61 St., Chicago

| SALDAINIŲ, cigarų, rašymui po- 
piero.s, mokyklos, mažmožių, kalė
dinių tavorų, geriausioj apielinkėj, 
netoli mokyklos jr bažnyčios, tirš
tai apgyventame flatinių namų 
distrikte, South Side. nėra konku
rencijos, geri fikČerlai. daug sta- 
ko, galima uždirbti daug pinigų, 
turi būt parduotas, kad užbaigti 
namų reikalus. Atiduosime viską 
už $1800. Visas lavoras vertas dvi
gubai. Atsišaukite' ta'ipgi ir nedė-

7840 S. R/icipe Avė. 
Netoli 79 St.

neda
lioj.

. --------------- !--- p—:---------------
Į PARDAVIMUI koncertina, 102 
raktų, Tripul. Parduosiu nebran- 

reslaurai!tas 8iui- Galima matyti nuo 6 iki 9
Gera vieta ir

14 S t.

vai. Subatoj nuo 1 iki 9 vai.
Kreipkitės:

929 W. 33rd Pi.
Pirmos lubos iš priekio

PARSIDUODA stiklo groser 
nės baras (Display bar) 
duosiu pigiai.

Kreipkitės:
6652 Archer Avė.

Tel. Prospect 6498

ar-

PARDAVIMUI bučernė -ir gro
sernė, arba mainysiu ant automo
bilio ar kitokių dalykų. Vieta ge
ra ,už cash pigiau nupirksit. Ga
lit matyti ir ncdėlioj. Kreipkitės:

4537 So. Paulina St.
Tel. Yards 3280

BUČER1U ir groserių atydai. 
Pardavimui lentynos, sample kei- 
sai. Barai, 3 show keisai. cosh re- 
gisteris, kavos malimui mašina. 
Pigiai. x ,

4139 S. llarlem Avė.
Stickyey, III., netoli Šernausko 

daržo.

PARDAVIMUI pigiai bučernė ir 
grosernė. su namu arba be namo. 
Atsišaukit greit, nepraleiskit pro
gos, 
teris

Pardavimo priežastis 
serga.

John Linkievicz
218 — 153 PI.

Caimnet City, Ui.

mo-.

PARDAVIMUI grosernė ir par
duosiu su namu arba be namo, ar
ba mainysiu ant privatiško namo.) 
Gera vieta ir 
davimo priežastis 
Parduosiu pigiai.

4740 S. Ma.

gera apielinkė. Par- 
— moters liga. 
Atsišaukit/-

4740 S. Marshfield Avė.
Tel. Boulevard 9127

PARSIDUODA bučernė ir gro
sernė, yra 3 kambariai gyvenimui 
ir garažas. Pigi renda. Pardavimo 
priežastis — persiskyrimas part
nerių. Galima pirkti visą aj’ba pu
sę. Biznis išdirbtas per daug metų.

10236 So. Michigan Avė.
Pullman 4456

PARDAVIMUI bučernė ir gro
sernė, lietuvių kolonijoj. Vieta biz-

GERA PROGA—BIZNIS 
BRIGHTON PARK 

Grosernė-Delikatesen, Cigarai, Ken 
dės, Icė Cream ir Notion krautuvė, 
pigiai. Pirkite dabar, nes vasara bus 
dvigubai brangiau. Lietuvių lenkų ir 
i’uhu air>l<fi. A.Ic:

3302 W. 3H 1*1., CliicaKO, III.

PARSIDUODA grosernė ir deli- 
katesen krautuvė. Biznis geras; 
naujai apgyventa vieta. Renčia pi
gi. Taipgi parsiduoda frontinis 3 
šmotų setas ir kitokių rakandų. 

8221P/2 S. Halsted St. 
Tel. VVincenes 10363

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė su visais įtaisymais, geroj 
toj, biznis išdirbtas nuo seno 
ko. Parduosiu pigiai. Jei kas 
gali pirkti su namu arba tik 
ną bizni.

3953 S. Rockwell St.

vic- 
lai- 

nori 
Vie

PARDAVIMUI kukninis pe
čius anglims ir gasu kurenamąs. 
Pečius geras.

(2 lubos)
, 3338 So. Emerald Avė.

■ ■ .n .. .... .. ........................................- ................................ | ......................

PARSIDUODA grosernė ii 
delicattessen krautuvė. Parsi
duoda pigiai. Pardavimo prie
žastis—liga.

3049 W 59 Str.

PARDAVIMUI grosernė ir 
visokių smulkmenų krautuvė; 
vieta gera bizniui. Gausit bar- 
geną, kreipkitės tuoj aus

3423 So. Halsted Str.

PARDAVIMUI bučernė ir gro
sernė su visais įrengimais. Galima 
pirkti su namu ir ejętra lotu ant 
kampo. Savininkas turi 2 bizniu, 
užtai vieną turi parduoti. Atsišau
kit prie savininko.

6604 S. Robey St.
Tel. Hemlock 0585

MAN REIKIA PINIGŲ
Parduosiu savo 2 flatų mūrinį na

mą. 5-6 kambarių flatai, 2 skyrium 
pečiai, garažas, už $10,500, cash 
$3,000. Veikit greit. Gerojo vietoje.

H. ELLIS FURNITURE CO. 
6222-24 So. Ashland Avė.

PEČIUS pardavimui, 5 kam
barių, šildomas, minkštom an
glimis kūrenamas, mažai varto
tas, nupirksite pigiai.

A. P. 6948 So. Artesian Avė

PARDAVIMUI grosernės ir bu- 
černės fikčeritd, ruildasi \Vest 
Pullmane, geroj vietoj ir [ligi ren- -p^vv
da til^ $30, štoras su i kambariais, įmokėjimu gali pirkti naują 
atiduosiu > už $500, arba priimsiu ....pusininką. Dabar gorus laikas pirk- hUHgalow SU lengvomis išly
ti biznį, gomis. Viskas kieto medžio,

11956 Jš ^Halsted St furnasu apšildomas. Lotas 30 
—------:---------  xl25.

grosernė ir Avė., 
ir 4 ruimai,1 
nupirksit la-' 
galima diena

GERIAUSIA PROGA
$500

PARSIDUODA 
saldainių štoras, 
lisas 2 metams, 
bai pigiai Matyt 
ir vakarais.

908 W. 35

Randasi ant Maplewood 
arti Marųuette Parko.

Z. S. Mickeviče, 
2423 W. 63rd St. 
Tel. Prospect 4345

NAMAS 55 St. 30 pėdų j wcslus 
nuo Kedzie Avė. storas ir 3 kam
bariu fialas, 2 lubos 6 kambariai. 
Vandeniu šildomas, 2 mašinoms 
muro garažas, kaina $1'8500. Ant
ras namas 6724 So. Evans Avė. 
Žydų apgyventa vieta, 3 flatai po 
6 kambarius, Kewnnee boilerius, 
lotas platus, namas geras. Kaina 
$18500. Galėčiau mainyti kad ir 
ant šunės. Atsišaukit pas bildingų 
kontraktorių

J. WEMČKO
6559 S. Maplcwood Avė.

Place

NAMAI-ZEME
—s

BARGENAI
Turime 2 mūrinius 

flatų, ant Northwest 
sime ant didesnio 
cash.

namus, 
Side, rnainy- 
ir pridėsime

ŠVENTĖMS BįARGENAI
Pardavimui nauji mūriniai namai. 

Galima pasirinkti, turime po 6 ir 6 
5 ir 5 ir 4 ir 4 kambarius. Visi {tai
syti pagal vėliausios mados. Augšti 
pleisteriuoti beizmentai, geležini bal- 
kei, plumbingas vėliausios mados, 
aržuolo trimingas, Bungalovv stogai, 
porčiai apdaryti stiklais ir skrynom, 
shades. Karštu vandeniu apšildomi. 
Mes turime ir pečiais apšildomu vie
tas, gerai Lietuviams žinomoj Bright- 
on Park ir Marųuette Park apielin- 
kėj. Kas mylite pirkti ar mainyti ant 
senesnių namų ar lotų, atvažiuokite 
ar pašaukite, mes parodysime tos 
namus.

Pardavimui 2 flatų namas, 7 ir 7 
kambariai, augštas beizmentas, karš
tu vandeniu apšildomas, maudynės, 
elektra, porčiai apdirbti stiklais ir 
skrynom. Prekė $13,000; {mokėti $2,- 
0000, ar mainysiu ant mažesnio na
mo. Vieta: 5422 So. Carpenter St.

Pardavimui* 6 kambarių bungalow, 
įtaisyta pagal vėliausios mados, gra
ži vieta, 6025 So. Washtenaw Avė,

Pardavimui 5 kambarių bungalow, 
lotas f37 pėdų platumo, 125 pėdų il
gumo, 3 metų senumo. Vieta graži. 
Prekė tik $6,500; įmokėti $1,500.

• Pardavimui ar mainymui 2 namai 
po keturius flatus, tik nauji. Vie
nas užbaigtas, kitas baigiamas buda- 
voti, {taisyti pagal vėliausios mados 
ir garadžius keturiems mašinoms. 
Vieta labai graži, prie karų lainės ir 
parko ir mokyklos. Prekę pasakysi
me kaip pamatysite namus ir vietą.

Pardavimui medinis namas, 2 pra
gyvenimų po 4 ir 4 kambarius, tik 
8 metų senumo, atrodo kaip naujas. 
Elektra ir visi parankamai. Prekė tik 
$4,500; {mokėti $1,000, kitus kaip 
rendą. ‘

JOKANTAS BROS. 
4138 Archer Avė.

Tel. Lafayette 7674
............ — ..................I ........................................................ ■■■»■ ..................... — — "

PARDAviKiti namai už 750 
cash, likusius mažais mėnesi
niais mokesbiais, 5 kambarių 
medinis bungalow, —

Už $2,000 cash. 2 augštų me
dinis namas, po 5 kambarius, 
viskas vėliausios mados įreng
ta, garu šildomas.

$3,000 cash arba daugiau, 2 
augštų mūrinis namas, po 6 
kambarius, garu šildomas, mū
rinis garažas dėl 2 karų. Pirk
damas parduodamas arba mai
nydamas, kreipkis pas

Wm C. W00D 
JONAS RUIKO

11055 So. Michigan Avė.
2 augštas, Parkway Bldg.

Tel. Pullman 7468

MODERNIŠKAS 10 fialų mūri
nis namas, aržuolinės grindys ir 
trimingai, elektros šviesa, pečiumi 
šildomas, nfcra janitorio, nėra iš
laidų, rendos $4800 { metus, kaina 
$40,000, cash $10,000. Arba mainy
siu j 2—4—6 flatų narnų.

Edmund1 A. Murphy 
(>214 S. Ashland Avė.

Tol. Prospect 1/165

PARDUOSIU du mediniu namu: 
pirmutiniam štoras ir pagyvenimui 
3 kambariai; antrame 2 flatai po
4 kambarius, arba mainysiu 
grosernės.

1221 51 st Avė., Cicero.
l«t floor rear

ant

MURO ir medžio namas, 2 flatai 
1>o 5 kambarius ir 2 ekstra lotai, 
unnpinis, Rockdalc, III. Parduo

sime arba mainysime ant Chica- 
igos nuosavybės.

švelnis ir Mankus 
1443 N. Paulina St.

Tel. Armitage 641 1

NEGIRDĖTAS MAINAS!!!
IŠSIMAINO naujas bizniavus 

kampinis muro namas Brigh|on 
Parke, namo parankuioai vėliau
sios mados. Mainysiu ant mažesnio 
namo, bučemės, dry goods Storo 
arba ant rakandų krautuvės. Kas 
norite gerą namą įsigyti, pasisku
binkite atsisaukt pas

F. G. LUCAS & (X).
4108 Archer Avė.

FARMA 80 AKRŲ

NEPAPRASTAS BARGENAS
PARDUOSIU už geriausį pa

siūlymą 4 pagyvenimų 
Yra elektra, vanos, etc. 
$1104.00 Į metus. Arba 
siu į grosernę, bučernę
imi ar be namo. Atsišaukit 
jaus.

namą. 
Renda 

mainy
si! na

tų o-

F. SAVICKAS 
726 VVest 18th St., 

Tel. Canal 1603

BRIGHTON PARK
2 AUGŠTŲ medinis namas 

skiepu, 2—5
______ su

“u-5 kambarių flatai, pla
tus lotas, viskas moderniška, cash 
reikia $1500. kitus 
Ekstra bargenas

kaip rendą.
$8850

mūrinis na-2 AUGŠTŲ naujas 
mas, 2—5 kambarių flatai, moder
niškas, cash reikia $3500. Specia-' 
lis bargenas $11000

2 AUGŠTŲ mūrinis namas, 2—b
kambarių flatai, pirmos lubos karš
tu vandeniu šildomos, prie Mozart 
St , cash reikia $3500. kitus kaip 
ren<l.|. Didelis S13800
bargenas ....................v

3 AUGŠTŲ mūrinis namas, su 
skiepu, 3—5 kambarių flatai, ir, 
3—4 kambarių flatai, atneša $150
j mėnesį rendų, cash reikia $3500. 
Bargenas $15800

B. R. PiETKIEWICZ & CO
2612 W. 47th Str.

DIDELIS BARGENAS
6 KAMBARIŲ muro bungalow 

baigiama statyti. Visi paskutinės 
mados pagerinimai.

6832 S. Mapięvvood Avė.
Savininkas 6958 S. Rockweli St.

PARSIDUODA lotas, Riverside, 
Labai pigiai arba mainysiu ant 
automobilio. Lotas yra 60yl54 
pėdų. Visi improvementai yra ir 
viskas užmokėta. Turi būt par
duotas greitai. Atsišaukit prie 
vininko,

J. Tarvid,
5931 S. Albany Avė.

Tel. Prospect 10366

ša

MAINYMUI 4 pagyvenimų medi
nis namas; pamūrytas, nėra mor-i 
giČių, .Mainysiu ant 2 3 ar 6 fi. I 

6 kambarių bungalovv . mainysiu 
ant 2 fl. arba ; pagyvenimų.

MAINYMUI bučernė 4r groser- 
liė; mainysiu ant namo, nėra skir
tumo apielinkės. šaukit subatoj 
po pietų, nedėlioj visų dieną.

Tel. Lafayette 5688

arba išsiūtai- 
medinė nauja 
įrengta; mai- 
automobiliaus

PARSIDUODA 
no 5 kam bailų 
bungalow, viskas 
nysiu ant loto,
arba ką turit ant maino. Pra
nešk it telefonu:

Pullman 7468

PARSIDUODA farma, KO akio 
(lirbllinos žemės. Senai apgyventą; 
trobos geram stovy, su -gyvuliais. 
Arba mainysiu ant namo Chicagoj , , . • .F»rma randasi Wisconsin valsti- bungalovv, su visais naujausios 
joj, arti Stevens Point. mados įtaisymais, randasi ant

/WBruno ^imk^to1’ |59th gatvės netoli Kedzie Avė.
Savininkas mainys ant namo, 
loto arba bet kokio buznio.

C. P. SUROMSKIS & CO 
3552 So. Halsted St., 
Phone Boulevard 9641

PARDAVIMUI 2 aukštų, 4 
kambarių medinis namas, Auk
štas, geras beizmentas su fur- 
nasu apšildomas. Gausit bar
beną nuo savininko. 1 lubos.

2615 W. 40th Place

Už geriausį pasiūlymą nupirksite 
6 kambarių medini bungalovv ir 2 
karų garažą. Modemiškas, furnas 
šildomas, $24,00 cash, ir po $45 į 
mėnesį, {skaitant nuošimčius.

6602 So. Irving Avė.
Prospect 2093.

BARGENAS
PARSIDUODA 5 ruimų bunga- 

low, karštu vandeniu Šildoma, dar 
beveik naujas. Viskas įrengta pa
gal naujausios mados. Randasi Mar- 
quette Manor. Savininkas ant vie
tos.

6223 S. Francisco Avė.

MAINO

5 kambarių naujas mūrinis

NAMAI Mount (rreenwoode, 
7 blokai nuo karų, 
nuo mokyklos, miesto patogu
mai, 40 į mėnesį. Jei norite 
gero namo su mažu {mokėjimu, 
telefonuokit biznio valandomis 
Reverly 1675

2 blokai

Didelis Bargenas
. Parsiduoda 2 lotai 66x130 už $900., 

Stickney, Iii, tarp 42 ir 43 gatvių So. 
Mepul Avė. Pusė bloko nuo Forest 
Preserve miško. Priežastis Pardavi
mo— važiuotu j Lietuvą.

J. NADIZAS
1336 So. 50th Avė., Cicero, 111.

(3 Lubos)

Iš priežasties senatvės parsiduo- 
da labai pigiai. 16 galvijų, 12 kar
vių melžiamų, 3 geri arkliai, 600 
bušelių avižų, 200 miežių, 100 bul
vių. Visokios mašinos ir budinkai 

35 tonai dobilų. Arti mieste-
vių. 
geri 
lio.

P. šlauzis, 
1811 N. Lawndalc Avė.

DIDELIS BARGENAS CICEROJ
Parsiduoda medinis mimas su 3 

gyvenimais, 5—6—3 kambarių, 
karštu vandeniu apšildomas, ce
mentuotas skiepas. Su teisingu pa
siūlymu susitaikysim. Atsišaukit.

Grant Works Real Estate 
191'7 W. 14 St., Cicero, III.

Tel. Cicero 8223

MORTGEClAI-PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Are., 

Lafayette 6738

MOKYKLOS
VALENTINE 

DRESSMAKING 
COLLEGE

Kursai Designing, Dressmaking, 
skrybėlių dirbimo ir siuvimu 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

ANGLU KALBA 
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam1 Šioje šalyje. 
Kurie kąlba gerai angliškai visur 
turi pasisekimą ir pirmybę. Ang
lų kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stės, pilietybės ir daug kitų daly
kų gali lengvai ir greitai išmok
ti pagal naują būdą mokinimo Le- 
veskio Mokykloje klesose ir per 
laiškus (correspondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and CommerciaI 

3301 So. Hnlsted S*t., Chicago, UI. 
(kamp'. 38-čios gatv., 2-ros lubos) 

txxzixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy

LIETUVIŲ KALBOS 
Dideliems ir Mažiems

Utarninkais nuo 7 iki 9 vai. vak. 
Pėtnyčiomis nuo 3 iki 5 po pietų 

J. I. BRIEDIS 
2846 Emerald Avenue 

Einu ir j namus 
Telephone Victory 7372

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dol automobilių ’ me
chanikų ir Šoferių. Ateikite pasl- 
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jųw Išmoksite j kelias savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kcl 
jus mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 So. Halsted St.

MOKINA; apglų kalbos, li<u> 
vių kalbos, aritmetikos, knyg- 
vedystės, stenografijos, mašitt- 
le rašymo, prekybos teisių, I»ii- 
kų rašymo, Suv. Valst. istori
jos, abelnos istorijos, geografi
jos, pllietystės, dailrašystės, gra
matikos, retorikos, literatūros, 
etimalogijos, oratorystės, logi
kos, ekonomijos, fizikos, socio
logijos.

• MOKSLO LAIKAS:
9 iš ryto iki 4 po pietų ir 
7 iki 9 vai. vakare.
S. Išduodame paliudijimus

ir diplomus.

Nuo 
nuo

P.


