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Reichstagas patvirti
no paktą

Sovietų valdžia taisos pa- 
, naikinti vedybas

Lietuvos žydai Chicagoj 
rengia protesto mitingą

Protestuos prieš “juodąją kuni
gų valdžią” dei persekiojimo 
ir engimo žydų Lietuvoj

Chicagos žydai rengia protes- 
tą dėl persekiojimų Lietuvoj 
Reichstagas patvirtino Soviety valdžia ruošias 

Lokarno sutartis panaikinti vedimus
Pritart taipjau Vokietijos įsto

jimui j Tautų Sąjungą

BERLINAS, lapkr. 27. — 
Reichstagas [parlamentas]
šiandie ratifikavo Lokarno sau
gumo ir arbitracijos sutartis, o 
taipjau pritarė Vokietijos įsto
jimui į Tautų Sąjungą.

Sutartys trečiuoju ir pasku
tiniuoju skaitymu ratifikuota 
300 balsų prieš 174.

Užsienių reikalų ministeris 
Stresemanas tuo budu įgaliotas 
vykti į Londoną ir gruodžio 1 
dieną sutartis formaliai pasira
šyti. Tatai gi padarius, Vokie
tija įteiks aplikaciją dėl įstoji
mo į Tautų Sąjungą.

Britu bevielio telegrafo 
operuotoją streikas

LONIM1NAS, lapkr. 27. -• 
Britų jūrių bevielinio telegrafo 
operuotojų unija vąkar paskel
bė visuotiną streiką, protestuo
dama dėl samdytojų paskelbto 
sumažinimo openiotojams al
gos. ♦

Streikas paliečia apie 5,000 
bevielinio telegrafo operuotojų. 
Jis skaudžiai turės atsiliepti j 
Britų laivų judėjimą, kadangi 
įstatymas reikalauja, idant 
kiekvienas laivas, stambesnis 
kaip 1,600 tonų, privalo turėti 
bevieliu j telegrafą ir jo ope
ruotojų.

Turkai atmeta priver
stiną arbitraciją

LONDONAS, lapkr. 27.
Exchrfnge Telegraph praneša, 
kad Turkijos ministerių tary
ba, su Mustafa Kernai Paša 
prieky, nutarus nepripažinti
Tautų Sąjungos priverstinos
arbitracijos ginče su Anglija 
dėl Mosulo teritorijos. 

■ ■■ . ...... - ............ .......... I

AR NORI KA 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 t greičiausia.

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

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

“Teisėto vedimo’* panaikinimu 
manoma apsaugoti moteris 
ir “pavainikius” vaikus

MASKVA, lapkr. 27. — So
vietų valdžia svarsto dabar 
klausimą dėl visiško panaikini
mo vedybų Rusijoj, bet ligi val
džia galutinai tatai nuspręs, 
klausimas pavesta viešai išdis
kutuoti ir išspręsti.

Savo pastarajame posėdy 
vykdomasis komitetas . svarstė 
benamių vaikų klausimą, 'lokių 
benamių, besibastančių vaikų, 
nežinančių, kur yra jų tėvai, 
Rusijoj yra daugybės. Jų skai
čius siekiąs kelis šimtus tūk
stančių. Jie nežino, kas yra jų 
tėvai dėl to, kad tai dažniausiai 
vis taip vadinami “pavainikiai” 
vaikai, — tėvo, o dažnai ir mo
tinos pamesti.

Kad apsaugojus tokius vai
kus dabar ir ateity, sovietų val
džia tat ir mano dabar visa? 
panaikinti ‘.teisėtas vedybas”. 
Sovietų manymu tai betgi visai 
nereiksią, kad “teisėtų vedy
bų” panaikinimu vedimai pa 
lengvėsia ir šeimyniniai ryšiu 
patapsią palaidesni. Atpenč 
tie ryšiai busią sustiprinti. 
Nes* jeigu vedybos nebusią įsta 
tymu tvirtinamos, tai kiekvie 
nas vyro ir moters suėjimai 
poron bus jau laikomas vedybo 
mis, gimusio kūdikio tėvą 
bus laikomas teisėtu jo tėvu ii 
bus už jį atsakom i n gas.

Teisėjų komisaras Kurskj 
pareiškė, kad projektuojami 
įstatymo tikslas esąs apsaugot 
moteriškę ir vaikus,-, nes' dabai 
dėl “pavainikių” vaikų papras 
tai visa našta krinta tiktai mo
tinai.

Vidaus reikalų komisarai 
Bieloborodov vėl pasakė, kad 
kol valstybė pati negalėsianti 
visų vaikų auklėti, lai reikią 
išlaikyti šeimyna, kuri butų at- 
sakominga už savo vaikus.|

Graikijos vadai pasižada 
remti respubliką

ATĖNAI, Graikija, lapkr. 27. 
Visų, išskiriant tris, partijų 
vadai vakar, konferencijoj »su 
ministerių pirmininku Panga- 
losu, iškilmingai pasirašė dek
laraciją, kuria jie pripažįsta 
respublikinę valdžios formą 
Graikijoj ir tvirtai pasižada 
remti respubliką.

• Chicagos žydų dienrašti® 
Forverts skelbia, kad ateinanti 
sekmadienį, lapkričio 29. i vyk
siąs masinis Chicagoj g.v velian
čių Lietuvos žydų mitingas pro
testuoti dėl persekiojimo žydų 
Lietuvoje. Mitingas busiąs lai
komas Lahor Lyeeuin salėj, Og- 
den ir Kedzie Avė.. 2 valandą 
po pietų.

Eorvertso ketvirtadienio lei
diny išspausdintame dėl to 
Lietuvos žydų Draugijos atsi
šaukime sakoma:

“Sesers ir broliai! Chicagos 
Lietuvos žydų Draugija atsi
šaukia į visus Lietuvos • žydus 
aplamai ir į Lietuvos žydų 
draugijas ypatingai, raginda
ma visus susirinkti į ateinantį 
musų mitingą ir pakelti savo 
balsą dėl persekiojimo ir spau
dimo musų seserų ir brolių se
nojoj musų tėviškėj.

“Sesers ir broliai, jus gerai 
žinote, kad žydų padėtis Euro
poj yra labai bloga, bet šimtą 
nuošimčių ji blogesnė yra Lie
tuvoj. 1

“Kiekvienoj gyvenimo srity 
žydai ten yra persekiojami ir 
engiami. Prieš dvejus metus 
visi žiūrėjome į Lietuvą kaip 
į antrąją Palestiną, su žydų 
ministerija, bet per pastaruo
sius dvejus metus dalykai visai 
atsimainė ir iš viso to sakiaus 
sapno liko tik Karti ir baisi tik
renybė.

“Juodoji kunigų valdžia Lie
tuvoj musų saldžią svajonę su
naikino, žydų ministeriją išgu
jo ir niekais pavertė. Ji arešta
vo geriausius ir žymiausius žy-
lūs, kokių Lietuva turėjo. Ji 
užgynė kalbėti žydiškai viešuo
se susirinkimuose. žydams 
/erslininkams ji užgynė statyti 
anguose žydiškas iškabas; ji 
teleidžia statyti žydų mokyklų 
/alkams. Visas žydų kulturi- 
lis ir politinis darbus žydams 
;apo užgintas.

“Ekonominis žydų gy.veni- 
nas yra taip blogas, kad blo-
jesnio nebegali būt, o dėl visa 
;o yra kalta juodoji Lietuvos 
/aidžia.

“Bet tai dar ne visa. Dabąr 
Lietuvoj gresia karo teismas 
rims šimtams žydų kultūros 
larbuotojų, o kiekvienas su
pranta, ką reiškia karo ’ teis
mas Lietuvoj, ypatingai gi žy
dams. Tuo teisinu taikoma vi
siems Lietuvoj gyvenantiems
žydams...

“Sesers ir broliai, mes turi
me atlikti savo priedermę savo 
seserims ir broliams savo seno
joj tėviškėj. Atminkite, kad jų 
kova yra musų kova.“

Stanislavsky, Maskvos 
Dailės Teatro direk

torius, anako
NEW YORKAS, lapkr. 27.- 

Gauta iš Maskvos kablegrama 
praneša, kad Konstantiną Sta- 
nislavskį, garsaus Maskvos t)ai-| 
lės Teatro įkūrėją ir direktorių, 
ištikus didi nelaimė. Per ruo
šiamos naujai statyti pjesės 
“Auksinių Vakarų Mergelė” re
peticija* jis staigu neteko regė
jimo.

Ispanijos-Meksikos kon
vencija pasirašyta

MEKSIKOTmIESTAS, lap
kričio 27. — Meksikos užsienių 
reikalų ministeris ir Ispanijos 
ministeris vakar pasirašė pa
darytą tarp/tų dviejų valstybių 
konvenciją dėl ispanų pareikštų

Kauno bedarbių 
klausimas

KAUNAS,"Tapk? (i. — Kau- 
no miesto valdyboje vėl iškel
tas klausimas apie bedarbius, 
kurių dabar esama Kaune virš

' (Pacific and Atlantic Photo] ?
Princą/; ir princesei Osaka iš Japonijos, kuriuodu buvo su

stojusi Chicagoj. Princesa yra dabartinio mikado sesuo.

Briand stengiasi sudaryt 
naują kabinetą

Visi portfeliai jau išdalinti; fi
nansų ministerio vietai kvie- 

^Čiąmas Loucheui

Smerkia valdžią dėl nesi
rūpinimo bedarbiais

Anglijos darbiečių pasiūlyta 
parlamente papeikimo val
džiai rezoliucija atmesta

PARYČIUS, lapkr. 27. —Už- LONDONAS, lapkr. 27. 
sienių reikalų rninisteriui Bran-1 Parlamento atstovas Tom
dui pagaliau gal pavyks suda-|Shr.w, kurs MacDonaldo socia- 
ryti naujas ministerių kabinę- listmėj valdžioj buvo daibo mi
tas. Visi portfeliai jau paskir- ništeriu, vakar pasiūlė atstdvų 
styti, išskiriant finansų. Sun- • bitui rezoliuciją 
kiai finansų ministerio r___ u.... .... .........
Užimti Briand stengiasi prikal-baldžiai dėl to, kad ji klostuoja

Sun- • bitui rezoliuciją pareikšti 
vietai • papeikimą premjero Baldwin?

binti lx?uis Loucheurą. Neofi- skaitmenis apie nedarbo didė- 
cialiu pranešimu nau jojo minis- j imą Anglijoj ir visiškai nieko 
terių kabinėk? sudėtis bus to- nedaro nedarbo klausimui iš- 
kia: spręsti.

Briand, premjeras ir kartu šitas darbiečių 'pasiūlymas
užsienių reikalų ministeris; labai suerzino konservatorius.
Painleve, buvęs premjeras, ka- ir jie ėmė taip garsiai rėkti,
ro ministeris; Camille Chau- prieštaraudami, kad pirminin- 
temps, teisingumo ministeris; kas buvo priverstas rimtai pra- 
Ed. Deladier, vidąus; Georgus šytLjuos nurimti.
Leygues, laivyno; Roustaint, 
švietimo; Daniel Vincent, pre- didžiuma atmestas,
kybos; De Monzie, viešųjų dar-(o. , . . . , ,
bų; Antoine Duraiour, daroo; • *
Leon Perrier, kolonijų; Jean 
Ruran, agrikultūros.

Tas sąstatas gali būt dar pa-

Pasiūlymas buvo 189 balsų

LONDONAS, lapkr. 27. — 
Kalbėdamas Fabionų Draugijos 
metiniame susirinkime garsus

keistas.

SSSR, Latvijos ir Lietu
vos geležinekliŲ kon

ferencija
MASKVA, liųikr. 3 [Elta].-

Lapkričio 2 d. Maskvoj prasi
dėjo SSSR, 'Latvijos Estijos 
geležiuje’ių konferencija tie-
siekinio Susisiekimo klausi
mais. Konferencijoj tarp kita 
ko bus svarstomas tiesioginis 
geležinkelių susisiekimas per 
SSSR tarp Japonijos ir Kinų 
ir Europos geležinkelių ii’ uos
tų. Konferencijoj dalyvauja ir 
Lietuvos atstovas.

ST. LOUIS., Mo„ lapkr. 24. - 
John McCully, buvęs kalęjimo 
sargas, praeitą naktį nušovė 
savo žmoną, Jeanettę, 32 metų. 
Apie tai jis pats pranešė polici
jai, sakydamas, kad nušovęs 
netyčia. Jis areštuota. .

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

Aplamai • gražu, bet šalta;
vasaros vakarų vėjas.

Vakar temperatūra

Cičerinas Paryžiuje
Briand kol kas at>isakė dlškib 

suoti su juo politikos klausi
mus

PARYŽIUS, lapkr. 27. Va
kar į Paryžių atvyko iš Wies- 
badeno sovietų užsienių reika
lų komisaras čičerinas. Stoty 
jį pasitiko tik sovietų ambasa
dorius Rakovsky ir keletas ki
tų ambasados valdininkų, čiče
rinas tuojau padarė' vizitą 
Francijos užsienių reikalų ini- 
nisleriui, Briandui, kurs betgi 
atsisakė diskusuoti su juo poli
tinius dalykus, kol kabinetas 
dar nesudarytas ir jis pats dar 
nežinąs, ar pasilaikysiąs savo 
vietoj.

Čičerinas pasakė, kad jis iš- 
vyksiąs porai savaičių j Rivie
rą, o paskui vėl grįšiąs Pary
žiun kai ministerių kabinetas 
bus sudarytas.

Pinchot stengias dėl bai
gimo kasyklų streiko

HARRISBURG, Pa., lajikr. 
27. Pennsylvanijos guberna
torius Pinchot šiandie pasiuntė 
pakvietimą kietosios anglies 
kasyklų savininkų komitetui 
ir angliakasių unijos viršinin
kams atvykti pas jį rytoj, kaip 
2.30 vai. po pietų, ir išklausyt! 
jo pasiūlymų deP streiko baigi
mo.

39 žmonės žuvo per audrą 
Did. Britanijoj

LONDONAS, lapkr. 27. —

Anglijos dramaturgas, George' 
Bernard Shaw, vakar, nupiešęs 
idealingą socialistinę valstybę, 
pasakė, kad darbo dienos nor

ima turėsianti būt keturios va- 
i landos. Aštuonias valandas
žmogus turįs miegoti, keturios 
valandos apverčiamos valgy
mui, gėrimui, rėdymuis ir nusi- 

j rėdymui ir trupučiui . pasilsiu; 
likusios gi aštuonios valandos

— liuonui.

Pašalpos Lietuvos karo 
invalidams

KAI’NAS, lapkr. 6. Mi- 
nisterių kabinete dabar svar-

Milžiniškos suktybės Len
ką ministerijose

VARDUVA, lapks. I. [Elta] 
I/nkų valstybes kontrolės pra
eitų metų apyskaitoj, patiek
to) seimui, nurodoma į dauge
lį negirdėtų nusižengimų ir pi
nigų i.šaikvojimu* visų minis
terijų žinybose. Nusižengimų 
gausingumo atžvilgiu pirmoj 
vietoj stovi susisiekimo minis
terija, kur per sakytus metus 
išaikvota 200,000,000 zlotų. Po 
j(\s eina karo miirislirija, kur 
nusižengimai pasireiškia 50, - 
OOOJMM) zlotų sumai. Išaikvoji- 
mas kitose žinybose taip pat 
siekia stambių sumų.

Krokuvoj leidžiainas Ulus- 
trowany Kurjer Codzienny ra
šo, kad, jei valstybės kontro
lės nurodyti skaitmenys tikri, 
tai išaikvojimai sudarytų įž
velk ketvirtą dalį Lenkijos biu
džeto.

Lodzės laikraštis Respubli
ka nurodo, kad tuo metu, kai 
apkarpomos išlaidos, skiriamos 
liaudies švietimui ir kitiems 
visuomenės reikalams, vagilia
vimas įstaigose išaugęs iki ne
girdėtų ribų. \'yriausybč, gė- 
dydamosi Europos visuomenės 
opinijos, slepianti stambius iš- 
aikvojimns ir tuo tik padrąsi
nanti niekšus prie tokiu dar
bų.

Lenką seimas priėmė 
Skrzynskio dekla

raciją.:
VARAUVA, lapkr. 27. -

Lenkijoh seimas, po trumpi) de4
Visą Didžiąją Britaniją ištiko batų, vakar pareiškė pritarimd 
smarkios audros, per kurias premjero Skrzynskio naujosiom 
daug žvejų laivų nukentėjo ir, valdžios programui. Prieš j| 
kiek žinia, trisdešimt devyni balsavo tik Ukrainos valstiečių 
žmonės žuvo. Susisiekimas te- partija ir baltgudžių atstovai, 
lefonu tarp Londono ir Pary-1 Vokiečiai ir žydai susilaikė nuo 
žiaus nutrauktas. ’ balsavimo. ,
Smarkios audros siautė ir kito! šiandie Skrzynski išvažiuoja 

se Europos dalyse, padaryda- į Londoną Lokarno saugumo 
mos daug žalos. sutartims jiasirašyti.

i , -------- ------- 1 • ------- 1-------
VALETTA, Malta, lapkr. 27.1 WEST PALM BEACH, Ha.. 

— Britų kreiseris Sanae, nežiu- lapkr. 26. - Vakar čia sudegė 
rint stiprios audros, .šiandie vieno New Yorko turtuolio jak- 
skubotai išplaukė iš čia į Ajek- ta. Ugny žuvo ir vienas jaktos

stomas klausimas apie tam tik
ros sumos asignavimą Lietu
ves kariuomenės invalidams 
žemės sklypų ir atidaryti jiems 
įvairia-; dirbtuves. Jiems da
bar baigiama statyti namai' 
Duonelaičio gatvėj.

Kruvinos čigonu pešty
nės dėl lito

KAUNAS, lapkr. 6. — šio 
mėnesio 3 dieną Kauno rinkoj 
kilo smarkios peštynės tarp 
dviejų Čigonų, jiems besidali
nant 200 litų, gautus už ben
drai parduotą arklį. Peštynes 
kilo dėlto, kad juodu negalėjo 
susitarti dėl vieho lito. Į pešty-

sandriją, Egiptą. tarnautojas.
I U—■ Mi n,,-.1 n..r t.i'.fa——į. Ln.ul. T ' ,i.. _

l:' ~......... ' ............. .. ............ ................................. ................................... ...

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 
Įjfnigus 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- 
f ' kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog { musų 

raštinę arba į bilę vieną sekamų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St 
PUPIKAIČIO APTTEKA, 233 East 115 St 
BENOšIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St 

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Dl.

nes įsikišo dar daugiau čigonų 
ir galop 3 čigonai liko smarkiai

1000 asmenų. Busią ptfdai’yti 
žygiai paskolai gauti, kad\ Įga
lima butų tęsti viešuosius dar- maksimum 37, minimum 25° F.'sužeisti. Policija suėmė penkis

siekė

bus, arba kitais budais apru- šiandie saulė teka 6:54, lei- čigonus, davvlavusius prštynė-
pinti bedarbius. džiasi 4:21 valandą. • se.



IŠKILMINGAS CONFETTI BALIUS

John Mason
(Abudu lietuviai)

nos

Rusiškos ir Turkiškos Vanos Freshman Radio

$39.50 $49.50 $60.00 $75.00

Naujausi Lietuviški Rekordai
26029 Oi Berneli Vienturį ir Visur

16023

16012 16024
16010 16025

16009
16026

PATARNAVIMAS TEISINGAS 7256

Peari Queen Koncertinos

Vitak

3514-16 Rooaevelt Rd 
Arti St. Ix)ids Avė.

CHICAGO, ILL.

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą - 
Skaityk Naujienas

12th STREET
Te). Kedzie 8952

Vanos
Sinkos
Kloseto outfitas
Landrės loviai
Lavatoriai
Boileriai
Radiatoriai
Dūdos
Fitingai
Valves
Elektros reikmenys
Cininiai tavorai 
įrankiai
Bresiniai tavorai 
A įbestos materiolas

Niek Bihun
Ukrajinas

John Zavacki

i policijai
Susekti 

Ji tiktai 
tie bank- 

kad
Lietuviu Tautiška Parapija 

Prie 35-tos ir Union Avė.

Pilnai įrengta aug- 
štos rūšies* pianų ir 
radiolų krautuvė.

Del namų apšildymo 
reikmenų

Kur Upelis Teka 
Karveleli Mėlynakis 
Gerk, Gerk, Girtuoklėli 
Leiskit į Tėvynę 
Dul Dul Dūdelė 
Stasys 
Internacionalas

met atsilankykite 
ir patirkite musų 
pianų ir . radiolų 
kainas. Pianu kai-

GpJdttiahtta, M. Kapitulos ir M 
Bialovickb-Bnstomskh zp( 
8 metu* sunkiųjų darbų kalėji
mo, H. Goldfnanienė 1,5 m 
sunkiųjų darbų kalėjimo, o (i 
Levinaitė liko išteisinta.

4639 So. Ashland Avenuc 
Chicago, III.

Muzikališky Instrumentu 
Krautuvė

Kainos pas mus tei
singiausios, nes tą ♦ z
kiekviena? pirkėjas 
liudija. Kurie ma
note pirkti pianą 
‘arba radio, visuo-

Roselande
DIDELES RISTYNES IR SŪKIAI

sveika*, «n«r- 
’ ir vikrumų? 
plonas, nervin-

Utobullnti vyriškumų.
tiktai ui pasekmes. A^a- 
ryto iki 5:3(1 vr.l. vakare 

Be rėdo j ir 8ul>alo< nuo 9 ry- 
vai. vakare. NcdCIlej nuo 9

. J bus vinnaM ii puikiausių. Arei k aras yra 
Ulkus. Taipgi'Ir lošėjai yra gerai iJsilavinę, ir rytiečiai nori 

kad ir. jie gali puikiai lošti. Po lošimui šo«

Kviečia visu* KOMITETAS

Katalogais Dykai

Elsnic Co

Vienas kaltinamųjų pasmerk 
tas 8 metusį antras l’/j me 

1 tų kalėti.

Čia yra geriausia vieta pirkti Muzi- 
kaliskus Instrumentus. Užlaikome 
didelj pasirinkimą: Radiolų, Gramo
fonų, Smuikų, Pianų Volelių, Rekor
dų ir visokių kitų muzikos srityje 
dalykų. Taipgi mes dirbame Italia- 
niškas ir Rusiškas Armonikas; tai
some atsakančiai Pianus, Vargonus 
ir kitus visokius Muzikališkus In
strumentus.

Netikru pinigy platintojų 
byla Kaune

Cicero 130
SPECIALĖS PRIEŠ ŠVENTES KAINOS

3343-3327 So. HalsM Struti .
Phone Boulevard 8

Lietuvos ei irta rai--Ka ledų dovana 
$25.00 

00iki $4.00

Parengia puikų Confetti ir laiškų susirašymo balių
Subatoj, Lapkričio 28 d., 1925

Pradžia 7 valandą vakare
Panelės, arba moterys, kurios gaus daugiausia 

laiškų, toms bus duodama trys ištikro puikus pri
zai. Jauni ir seni, visi beskirtumo esate užkviesti, 
nes šitas šįmet yra paskutinis balius. Malonėkite at
silankyti linksmai laika praleisti. Grieš Bartkaus 
Benas. KOMITETAS '

Jie būvu pri- 
Kauną ir pasodinti 

Į*ct ‘kėlias (Heilas 
*1. Bialovie- 

savo sužie- 
jiem . norėjus pereįti 

kontrji- 
Biu laVio

Paulavičius, kuris 
įrodinėjo, kad visi teisiamieji
vienodai kalti ir reikalavo
jiems po 12 metų sunkiųjų
darbų kalėjimo. Teismo spren
dimu jie tapo pasmerkti: M.

Dykai dastatymas į visas dalis miesto ir prie
miesčius.

Atdara vakarais iki 8 vai. vakare. Visą dieną 
Subatoje. Nedėlioj iki pietų.

Mes išsiunčiame j visas dalis Suvie
nytų Valstijų. Ant pareikalavimo ine$ 
prisiunciame kataliogą už dyką. 
' GUS. BALSEVIČIUS
. 1722 W. 47th Street

Chicago, UI.

Tiktai Norim Jums Primint 
dėl Olselio Kainų už 

Plumbingy ir namy apšildymo reikmenis 
pirkite nuo

atvykę Kaiman 
padirbtų pinigų 

sužinojo, -kad jau 
netikrus bankno- 

ino pini- 
il\ paliko

Joe Ferero
Italas

Ignac Gowarski

PARDUOTI AR MAI-I 
ISADOS KREIPKITftS ‘ 

JUMS BUS 
ANT NAUDOS.

FABIONASCū

NORĖDAM:
PIRK g™ 
PAS MUS.

DIDELIS IR PUIKUS TEATRAS
Scenoj strttajom veikalas

“PONAS DAUGANORIS"

{dainavo Jonas Butėnas
Aš Išėjau į Girelę ir Vai Var
ge, Varge
Vilniaus Kalneliai’ir Kur Ba
kūžė Samanota
Aš Mergytė ir Nesigraudink
Mergužėle
Oi Mergele ir Stasys

Įdainavo Kipras Petrauskas
26035 Stasys ir Plaukia Sau Laivelis
26028 Dul Dul Dūdelė ir Bernužėli

Nesvoliok

76 — 102 oktavo ir trieilės

Puikiausios naujos ir senos snruikos, 
Klarnetos, Saksofonai ir visi Beno 
Instrumentui. »

KAUNAS, lapkr. 6. [LžJ. - 
šio mūn. 3 ir J d. Kauno Apy
gardos teisme buvo nagrinėja
ma pęnkių asmenų: M. Gald- 
mano, jo žmonos, M. Bialovic- 
Icio Ilastomsk io. jo RUŽip- 
diiotines <». 1 A'vinnites ir M. 
Kaplarto bylą. Visi jie buvo 
kaltintini 
padirbtus 50 litų, banknoto.

Bylos aplinkybės yra šios:
1924 m. vasarų Lietuvoje 

buvo paplitę netikrų 50 litų 
banknotų. Kriminalui 
ilga laikų nepavyko 
banknotų padirbėjų, 
gaudavo žinių, kad 
notai gaminantį. Vilniuj 
juos ten gamina tūlas 1. štėin- 
bergas (litografas) ir paškui 
juos platina Lietuvoje Lentva
rio gyventojas M. Bialovickis- 
Bastoinskis su savo sužieduo
tine, Vilniaus gyventoja G. 
Levinaite. Juodu iš pradžių 
sėkmingai platino tuos padNrlf- 
tus banknotus, pirkdami čia 
visokių prekių krautuvėse. Bet 
vieną kartą 
su stambia 
partija 
patirta 
ius. 
gus 
juos

apie
Tuomet 

tris partijas 
pa§ Aleksoto

Kuplu ną, pas Naumiesčio 
gyventoją M. Goldmaną ir pas 
Kauno gyventoją Budzinskį. 
Netrukus Kauno kriminale po
licija gavo žinių, kad Kapin
iais su Goklmanii turi susitik
ti Jonavoj, kur juodu ketinę 
mugėje išleisti didelę partijų 
padirbtų banknotų. Jie buvo

Nauji Kalėdiniai Rekordai
Kūtelė ir Gloria
O Tu Palaiminta Kalėdų Nak
tis ir Ateikite čia Jus Ištiki
mieji
Šventoji Iškilingoji Naktis ir 
Ištikimoji Pušis N
Gul šiandieną ir Sveikas Jė
zau Mažiausis

Turime didelj pasirinki mę visokių rekordų ir 
prisiusime katalogą ant pareikalavimo

Naujausi Lietuviški Roliai
4297 Xtjok Berneli Vakare
4306 “ “ “ ‘
4305
8172
7792
7793
8109

43218

Žibanti karoliai, nuo $4.50
Branzalietai įvairaus išdirbimo $2
SpilKutės su visokiais gražumais iki

Pirkdami Lietuvos Gintarus didinsite Lietuvos 
eksportą. Padabinsite save ar savo mylimus ir turė
site gerą atmintį iš Lietuvos. /

f

Kreipkitės į č

NAUJIENAS, J739 So. Halsted St.
Klauskite A, RYĘKEVIČIAUS

43229 Varšavietė
43240 Viltis ir Sukeikime Kovą 

Kalėdinės ‘Giesmės ant Rolių
8406 Tyliąją Naktį x
7954 Gul Šiandieną
7753 Angelai Gied Danguje

Pianus ir Radiolus duodame ant lengvą išmokėjimą

Perstatys Liet Teat. Dr:stė Rūtos No. 1

Nerišlioj, Lapkritio-Nov. 29 d., 1925
Ghicagos Lietuviii Auditorijoj 

3135 South Halsted Street
Durys nt^klarys *5 v«U. vak. T Šimas prasieita 7

įžanga 75<ę. Ant Šokių 5Oc

GERBIAMIEJI DRAUGAI IR DRAUGES: - v' .
šitas Rutiečių vakaras, tui bus viėriao iš puikiausių. kVeikaJa^ 

gana pr1*- - > ----- * •-
pasirodyti chicagiečianis 
kiai prie geros muzikos

(Abudu lenkai) 
šokiai prasidės 8 vai. vakare 

Muzika Shimkaus Syncopators 
Tiktetai j ristynes $1.10 ,— j šnkius 50o

Nedėlioj; Lapkričio-Movember 29,1925 
Chas. Strumilos Svetainėje

158 E. lO7th Street 
RI ST YN fiSE D AL Y V A U J ?\:

suimti Jonavos 'stpty ir pas dėjėjas 
juos buvo rasta nemaža pa
dirbtų banknotų. Be to, buVo 
areštuota ir Goldmano žmona, 
pas kurią buvo rašta dar dau
giau banknotų 
statyti į 
kalėjimai) 
buvo sųh 
k is-Bastom.sk i s 
duoti ne 
demarkacijos liniją i 
banda. 'Tardomas M 
kis prisipažino palikęs padirlM 
lij banknotu ir pas savo pa
žįstamų l\udxiiinkį.

Tardymas parodu,- kad (jic 
platinę banknotus^ LldtliVoje 
kilis inenesius ir apgąvę ląhai 
daug žmonių-Kaune ir provin
cijoj., Teisman buvo pakviesti 
20 liudytojų ir 6 ekslM'rlai. 
ICkspcrtizos daviniai buvo ne
palankus kaltinamiesiems' ' 

Kaltino valstybės 'gyn^m Pa‘

daug nykiu

Kaip j u. 
i nuo 

savo 
S ja u 

paga- 
Battle 
nega-

beje- 
apakeibi- 

atvniinvau 
i dėki lipas ju

gas už H
minavimo Šulcaite mane iŠKyilyti- 
Aš tuojau prudėjau vartoti ju»ų gy
dymą ir gavau greitą pagelbą nuo 
jUKų puikaus gydymo 
\ isai sveikas ir 
gus.

“Mano garltės 
jit jūsų gydymą bite 
gautiems įmonėms ir 
matyti su jumis. Su\pagąrba 

“FRED v 
z 488fl

Jus galite būt išgydytas
Gera sveikata tai yra 
paslaptis pasisekimo

Visi kenkianti nuo chroniškų, labai 
sunkių ir eilpninan-

* či'l Ubu. - paeinau- 
AfcįSafe*.- .v į dokite šia proga.

Gydymas ir Ūgydy- 
(K man chroniAkų neu-

ritio, kraujo. odos 
W ir skilvio ligų, yra 

mano gyvenimo dar- 
bas. Ai geriau no*

katą žios saJies 
žmonių. vH-toj I .i»« 

‘įĮyyft' valdytoju AA i -
nau, kad aš galiu 

Dr. J. K. Mabee suteikti jums ge
riausi arydymą. koks 

yra žinomas me-diclnos moksle. 

“606” “914"
TIKRĄ PAGELBĄ

{Čirškimai teisiai | gyslas dėl kraujo 
suirimo. Įčirškintai tiesiai i gyslas pa
darė tikrų revoliucijų medicinos prak
tikoje; ligos iki šiol pripažintos neiš
gydomomis, dabar gąjimrt su Šituo mo
ksliniu budu išgydyti. AA vartoju savo 
praktikoje visus vėliausius seruins čie- 
pus, antitoksinus, speciales (čirškimui 
gyduoles, vėliausiai išrastus ir geriau
sius (rengimus dėl greito išgydymo sun
kių ligų. Prisidėkite prie didelio skait
inius užganėdintų ir išgydytų I žmonių, 
kurie kasdien ateina ( mano gydymo 
kambarius. Ateikite žinndiąn dėl iAcgza- 
minavimų dykai.
$10 X-Ray egzeminacija $1

Chicagos gyventojas suteikia 
savo patarimą

“Chicago III.
"Gerbiamas Dr. Mabee,

“Aš noriu jums tarti 
HČiu už gerą gydymų ir išgydymų 
kurj aš gavau nuo jūsų 
atsimenat, aš visuomet kentėjau 
neuritis, ir beveik išleidau visą 
turtą suradimui palengvinimo, 
nuo vieno daktaro prie kito, 
liau atsidūriau sanatorijoj, 
Creek, Michigun. Ir tai dar 
vau pngelbos.

“Aš praktiškai buvau visai 
gis, kuomet skaičiau jūsų 
mą laikraštyje ir tuojau

i. Labai buvau jums 
pareiškimą^ kad jus po egr.a 

galėsite mane

greitą pagelbą 
». Aš dabar esu 

kajp liaujas žmo-

žodžiu rekomenduo 
kokiems ssr 
patariu paai

VAGMAN,
Bosworth,”

Kokios rųšies žmogus 
jus esate? 

Ar jus c*ute stiprua, 
glngas. pripildytas "pep1 
Ar jus esate silpnas 
gas, turite chroniiką ir sunkių 1184 «r- 
bn silpnumą per jūsų neapsižiūrėjimą?

Nežiūrint kokia sveikatos padėtis ju. 
sų > yra arba kokia priežastis, jus prl- 
vąlote sužinoti, kaip jus gulite aMrr--U 
sftvo sveikatą, stiprumą Ir encrsrjfc V 
pageliajai! tūkstančiams. A| ,anu pa
gelbėti . jums 
Jus mokėsite 
landos nuo 9 
Utsrninke, ____ __
to lk< 8 vai. vakare. NtdGIUj nuo I 
ryto iki 1 po pietą.

DR. J. R. MABEE
337 W. Mudison ht., ( hieago, Iii

809 W. 35 th SL, Chicago |
Tek Be levard 0611 ir 0771 (

PADAROM PIRKIMO IR PAR- į 
DAVIMO RAŠTUS.

PaMkminKai elunčiam pinlfua 
Parduodam Laivakortes.

ATJVARYMAS NAUJOS 
RUSIŠKAI LIETUVIŠKOS 

RESTAURACIJOS
čia bus gaminama lietuviški 

naminiai valgiai.
Visi kviečiami atsilankyti ir 

persitikrinti, kad tai yra geriau
sia vieta Brighton Parke.

3138 W. 38th Street

■ ■■■1

Bastom.sk


Šeštadienis, Lapkr. 28, 1925 NAUJIENAS; Chicago, m
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Padaužų Pastabos apie 
. Gerus ir Blogus Daiktus
Nenuoramų filosofams ;^s kave Napoleonas, kaip bu- 

________ | vo persikėlęs ties Kaunu per 
Nemuną ir apsistojęs tūlam 
dvarely. Notaras pradėjo pra
šyt jį dovanot, o jei ne, tai 
nors parduot. Bet klebonas jo
kiu budu nesutiko, 
ras išsiderėjo tuo šakštėiiu uois 
per pietus kavą maišyt.

Mes, Padaužų Respublikos 
■ pusė miliono patriotingų pilie
čių su keletu ministerių prieša
ky, kreipiamės j garbiamus Ne
nuoramų filosofus, kad jie 
mums be jokio atidėliojimo, 
kaipo tos šakos mokslo žinovai, 
atsakytų į šiuos žeminus paduo
tus klausimus:

L Kokiu budu. kaip, kur ir 
kodėl gimė pirmas “Nenuora
ma“ ir nuo kokios giminės jis 
paeina? Aha, kokios? f

2. Kodėl Skambalas deda pik- (hauge!
cerius ant pirmo puslapio ne- ’ -
kurių biznierių ir taip juos be- sfttiksteliu kavą, jis prapuolė ii 
reikalingai išgarbina, kad net 
jie patys (tie biznieriai) par/lu-j 
sta skaitydami? Aha, kodėl?

3. Kas atistiktų, jeigu musų dienas, lai nieko, 
lietuviški kompozitoriai prade- -atsakymą: 
tų kitų kompozicijas mokinti 
ir ai* tuomet išnyktų žodis Ego
izmas? Aha, ai* Išnyktu“

4. Kas atsitiktų, 
musų vietinius 
lūs, žvaigždes 
kritikai paimtų 
“mokiniais,” ir kada jie pradės 
tai daryti? Aha, kada?

5. Kada visi lietuviški kuni
gai susisarmatys ir neduos se
neliams savo purvinas rankas 
bučiuoti, ypatingai tie jaunie
ji? Aha, kada?

6. Jeigu “musų 
žinodama LaisvėvS 
ėiu ir, pasipinus 
ratu, taj>o nublokšta 
labai nubrozdino 
kad ji negalėjo sėdėti ir vaikš
čioti, tai kokis meitėlis pasipinė 
po ponių Sausūdienės ir Po
cienės dviračiais ir kur, kaip ir 
kodėl jas sužeidė? Aha, kodėl?

7. Kokis lietuviškas lojaris 
su juokinga pavarde buvo ne
garbingai išvytas iš valstijos 
prokuroro ofiso, ir uė kokį pra
sižengimą? Aha, už kąj / >

8. Ar tiesa, kad motery# tik
rina, jog meilė yni amžina? 
Aš netikiu, Aha,, ne!

9. Kodėl yra sakoma, kad
merginos visuomet užsimerkia, 
kuomet bučiuoja, gi gyvnašlės 
ir atsiskyrusios atsimerkia? 
Aha, kodėl? / »

P. S. Mes, Padaužos, busim 
labai dėkingi, jeigu mums ger
biami Nenuoramų Filosofai pa • 
aiškins tuos svarbius klausi
mus. —Padauža VII.

jei visus 
artistus, solis- 
ir žvaigždutes 

ir pavadintų

Ma rintė“ va- 
Aleja dvira- 
meiteliui po 

ir labai
ranką, taip

AAUKftTELIS, KURIUO NA
POLEONAS MAIAfi KAVĄ.

(Sekant rusišku).
Vienas klebonas užkvietė pas 

save jaunų dienų draugą, dą- 
bar jau notarą, paviešėti. Kaip 
senam kamarotui aprodinėjo 
visą savo ūkį. Aprodinėjo ir 
gyvenamą namą. Vienas kam
bariukas gyvenamam name bu
vo ytin charakteringas, žemas, 
mažas, ir drėgnas. Jame stovė
jo lova iš lentų su reta ir blo
ga antklode bei pataline. Klo 
bonas pasigyrė, kad tai jo mie
gamasis. Sekantis kambarys 
buvo labai puikus: kaurai, kili
mai, gėlės, minkšta lova. Kle
bonas pasakė, kad tai jo gas- 
padinės kambarys. Po apžiū
rėjimo buvo pietus. Per pie
tus klebonas pasigyrė vienu 
šaukštėliu, kurį pirkęs už la
bai didelis pinigus, nes juo mai-

dinti, kokiu budu nesvarbu, veikta, tiek daug, kad Padau- 
Apie vidurnaktį durys užsida- žos jų visų jums čionai ir iip- 
ro ir vienas “galovariezas” iš priduos. Bet Padaužos priduos 
kiek vieno svečio atims dolerį, jums visą vežimą nuveiktų San- 
Po to garsi prakalbininke, ku- daros darbų, būtent šit: 
rios specialybė “švelnus“ žode-| 1) Sandara iškovojo Lietu- 
liai vaitoti, pasakys prakalbą, vai neprigulmybę.
Jeigu turėsit ir vilko apetitą,! 2) Sandara atėmė iš vokie- 
tai po jos prakalbos visvien ne- čių Klaipėdą ir padovanojo Lie- 
galėsit valgyti.
pati iš nuovargio sugniuš.

Tad visi skubėkit į Padaužų j
Tada nota- Kakalių Choro simpatingą 

vakarienę.

Praėjo mėnesis. Klebonas 
pasigedo to brangiojo šaukšte
lio —visur išieškojo, niekur 
nėr ir ganu. Tadą rašo drau- 

igui notarui laišką. “Brangus 
j----- 1 Nuo to laiko, kaip
draugas maišei

niekur nerandu...

brangiuoju

(Jai būt draugas tik pabaika- 
vai, bet jei baika tęsiasi tris

bet jei dvi 
tavorščiau! 
gauna tokį 
tavorSčiaiu

Mielas
Skubiai klebonas 

atsakymą: “Mielas 
Kad Tamsta nemiegi dvi-tris
dienas, tai nieko, bet jei dvi 
savaites, tai reikia pagalvot...“

Knr buvo šaukštelis? —

Nagi tariamam klebono miega
majam, ant lovos! —

—Malt

Iš Kakaliu Choro
Padaužų Kakalių didysis cho

ras rengia ^Simpatingą Vaka- 
lienę” savu visiems prieteliams. 
Į vakarienę bus sukviesta visa 
vietinė smetonėlė ir pavaištinta 
nwdionkomis.

Visą vakarienės procedūra 
atsibus šit kaip:

Visi sueina į svetianę tam 
tikrą valandą, ir nieko nelan
kius bus tuč tuojaus visi pašok-

Į, ' lU U J ' '.I' ' 1 ' . ......      '

. 8) Sąndara atims Vilnių ir 
padovanok Lietuvai.

j 9) Sandaros viršininkai pra
deda mokintis lietuviškai. (Irei- 

|tu laiku redakcijos kritikas ne
reikės j lietuvių kalbą versti.

10) Sandara taip sparčiai au
ga, kad už trijų tūkstančių me-

■ tų visi Amerikos lietuviai bus 
sandariečiai.

St., kampas 31

^ OR. HERZMAN wl

Telefonais)

jel, BĮ v d. 9136 
M. VVoitkieieic*

BANIS

AKU8ERKA 
’aRekminffai p» 
irnauja mot# 
m r prie flrfnuty 

• o , patarimai 
virai mote rimt

merginom* 
3113 So*tb 
rfaleted

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE'
AKUšERKA

<101 So. Ilalsted
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika 
vusi 
vanijos 
bučiuose 
ningai 
nau

Pennsy 
ligor

ningai pata» 
nauja, visokiu 
-<e ligose prie* 
gimdymą, laik 
gimdymo ir p< 
gimdymo.

Už dyką pa 
ravimas, dar b 
kitokiuose re) 
Haluose mote 
rims ir mergi 
noms kreipk 
r6s, o rasite p» 
zelbą.

Valandos nu 
•• ryto iki 1 pi 
pietų, nuo 6 iki 
o vai vakare.

Kalbus tol, kol tuvai.
I 3) Sandara sutvėrė Lietuvos 
'armiją, ypatingai laivyną.

4) Sandara turi jautriausią 
redaktorių, kuris visam pasau
liui pasakė ką reiškia kalės gra
žybė ir meilė. Kiti redakto
riai tokių gabumų neturi.

5) Sandara atiduoda Liętu- 
vai paskutinį centą.

6) Sandaros prezidentas sa
vo rankose laiko visą Lietuvos 
politiką, anot Padaužų, kaip ba
naną daro su 
tinka.

7) Tuliukas. Markso teorijos
nematęs, ją į trupinius sutry-| ‘ ’ ’ ’ ”
nė.

Padauža VII.

Tautinė Sandara

Tau- 
vie- 

prezi- 
žmo-

ja kat( jam pa-

Nuo Odos 
Skaudamo Viety
Jis urašalina niežėjimą iš sykio 

yra labai minkštinantis ir gydantis 
kur tik yra oda sužeista arba parau
donavusi. Daug kentėjimų nuo viso
kių odos ligų galima išvengti varto
jant laiku šias puikias gyduoles. Ca- 
dum Ointment yra geras nuo gydy
mo išbėrimo, spuogų, šlakų, skaudu- 

I lių, išbėrimų, suskirdusios odos, karš- 
' čio, pilės, pučkų, slogų išbėrimų, ša-

■ ■

(Nuveiktų, veikiamų ir bu
simų darbu sutrauka)

Amerikoje yra viena 
tinę Sandara. Vienui 
na. Tas Sandaros 
dentas tiktai vienas
gus ir jisai lietuvis. Jokios ki
tos organizacijos tuo pačiu var
du nėra ir tur būt nebus vi
soj Amerikoj.

Sandaros darbų jau daug nu-

■TZTS

JlB'i* JRl «. JUT*. B'Sl jfll' M** O* III' M JT

Nuo Skausmu !

krutinėję ir strėnose, nuo 
strėndieglio. užsigavimo, 
įtempimo, Štyvumo vartok

Severa’s 
Gothardol

S
 Tai naminis linimentas greitai 

palengvina plėšiančius nepa
kenčiamus reumatizmo ir 

iu neuralgijos skausmus-

Kaina 50 ir GO centai.

AdvokataiLietuviai

Didelė daugybė nelaimių paeina

užgaviir.u ek&iv’ulių, nudegimų ir tt. 
Jei jus negalite gauti Cadum Oint
ment sąvo aptiekoje, tai siųskite 35c 

_ pas The Omega Chemical, Company, 
” 576 Fifth Avenue, New Yoi;k.

bėrai lietuviams žinoma* per 10 
metų kaipo patyręs gydytojai, 
iuiurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chrumika* li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metudus X-Ray ir lu- 
iokius. elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorijai 1025 *
«»th St., netoli Morgan 84.

VALANDOS; Nuo 16—12 pietą 
n nuo 6 iki 7:80 vai. vakare. <

k Dienomis: Canal 
8110 Naktj 
Drexal 0950 

Boulevard 4186
3235 S. Halsted St

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 T. t.

Muku sveikata, muai) paaiaeki- 
maa ir dažnai pati MyvaHtia 
priklauso nuo akaiataua, gero 

amagaus regėjimo.
DR. G. SERNfcR O. D.
Lietuvis ak>u Specialiataa 

3333 So. Halsted St. 
Valandos: nuo 1 iki 9

Nedėlioj: nuo 10 iki 1
Akiniai $5 ir aukščiau

K..GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 1311

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Tel. Dearbom 9057

t. A. SIAUS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj;
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Waahington St. 

Cor. Washington & Clark

Nalnų Tel.: Hyde Park 8895 LIETUVIAI DAKTARAI

Pirmiausiai kreipkis į aptieką.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

AMERIKOS

K. JURGELIONIS 
'ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St. Room 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 Sb. Halsted St. 

Vakarais nuo 6 iki 8 
Nedalioms nuo 10 ryto 

Yards 0141
Bylos visuose teismuose 
atraktai — Ingaliojimai
kola pinfenj 1 Ir 2 morglMams

J. P. WAITCHES

Namų telefonas Yards 1G99 
Ofiso Tel. Boulevard 5918
DR. A. J. BERT ASU

3464 So. Halsted bt.
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po 

pietų ir 6 iki* 8 vakare.

vai.
iki 12

- Ab-
— Pas-

—
JOHN KUGHINSKAS

LAWYER

JURININKAS

Advokatas
Tel. Pullman 6377 Roseland,

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearbom St.
Kambarys 1420

Tęlefonas Dearbom 6096

SPECIALISTAS egzaminavo ji 
ine abstraktų ir nejudinamo tik
to teisėse. Taipgi veda visokius su
dus.

PL
telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. ĘKENZA
Ofiso Valandos:

9 iki 12, 1 ik) 3 dieną
ir 6:30 iki 9:30 vakare

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

I

>

DR. CHARLES SEGAL 
P ra kilk uola 18 metai 

Ofisas i 
<729 Su. Ashland Ave^ 2 labu* 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligip 

OFISO VALANDOS:
Nuo 16 iki 12 vai. ryte, nuo 2 du 
i vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai 
'h k aro Nedėliomis nuo 1C valan

dos ryte iki 12 vąl. pu piet.
Telefonas Midway 2880

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 Sb. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die 
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki - 
vakare. Nedaliomis nuo D 
iki 12 dieną.

Res. telephone Hyde Park 4000

i ei. Boulevard 0587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

Tarnaujantis ant Hawiian Salų, 
Pacific Jūrėse, atsiunčia mums 
savo taupymus ir pasiima iš mu
sų bankos pinigų laiškais.
Kai kurie musų kostumeriai, 
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.

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti I saviti St.
Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:80 vakare 
Scredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki; 6 
\o< Imlioj nuo 10 ryto Iki 1 v. p. p.

ADVOKATAS 
11 S. La Šalie St., Room 2001 

Tel. Randplph 1034—Vai. nuo 9-6
VfikHTRjg

S. Halsted St. Tel. Varde 0062
7—9 v. v. apart Panedčlio ir 

Pėtnyčios.

.1241

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington St. Room 1319 
Telephone Dearborn 8946

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

Namų Telefonas liepublic 9600

z
v. W. RUTKAUSKAS 

Advokatas
29 So. La Salio St., Room 580 

Tel. Central 6390
Vak. 8223 S. Halsted St., Chicago

Tel. Yards 4681
A

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

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

Cicero Ketvęrgo vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8221 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Suuatoj nuo 1-7 ▼. v. 
1236 S. Halsted St. T. Boul. 6787

A. L. DA VIDONIS, M. D,
1643 So. Michigan Avė., 

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

nuo 5:8(1 iki 7:80 vakare
J! A ■■ ■

DR. L E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

A. MONTV1D, M. D.
1579 Milwaukee Avė., Room 20B 

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

8421 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte 

Namų telefonas Spaulding 8688 
Ultravioletine šviesa u diauiettniė

✓

TXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

T

M
M Valandos:
1 nuo 10 rvto iki 9 vai. vakare XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXI

A. L. THOMAS 
LIETUVYS ADVOKATAS 

12087 Normai Avė. 
Tel. Pullman 7097 

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

Boulevard 3686
Res. 6504 So. Artesian

Tel. Hemlock 2374
,DR. J. P. POŠKA
Gydytojas ir Chirurgas 

3133 So. Halsted St.
Vai. 9—12 dieną, 7—0 vakare 

Kasdien

1707 W. 47th St. j
\ alaridos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 
h iki 8 vai. vak. Nedaliomis one į 

8 iki 2 vai. po pietų.

Boulevard 9698 
tel Drtųtel 919i

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytoja* ir Chirurgu 

specialistas Moteriškų, Vyrišką. 
Vaikų ir visų chroniškų Ogų 

*fisas: 3103 So. Halsted SU Chicag* 
arti 81st Street

Valandos, 1—-3 po piet, 7—8 vak. Ne 
lėliomib ir šventadieniai* 10—12

Ofiso tel.
Rezidencijos

Z
DR. M. J. SHERMAN

Specialistas moterų ligų 
1724 So. Loomis, kampas 18 Ir Bln- 
Island. Ofiso valandos nuo 2 Iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel Fairfax 6858

DIDELIS BANKAS 
ant kampo

47 St. ir Ashland Av.
Chicago

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

Phone Canal 1713-0241 
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kampas Oakley Ir 24 St.
Ofiso vai. nuo 2 iki 4 kasdiet.
Panedėly ir ketverge nuo 8 iki 8 v.Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui

Iškirpk šj kuponą kasdieną ir priduok j Naujienų ofisą ar j sto- 
tj, arba savo išnešiotojui sykj j mėnesj ir bus apmainyta j tikrus 
United Profit Sharing kuponup, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytojas ar skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne daugiau per mėnęs}, 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 paitą, apart kas
dieninių kuponų dar duodama priedo sekamai:

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

................................................  Atitirpk čia
Data: Lapkričio 28, 1925

Kreipkitės j

IŠ SENU AUTOMOBILIŲ 
PADAROME NAUJUS
Viską sutaisomo kas tik prie au- 

tomobiliaus reikalinga. Mes turi
me daug metų patyrimo taisyme 
visokių iš<|irby6ėių automobilių. Iš
taisome sulankstytas ašis ir kitas 
dalis. Sutaisome indžinun. Padaro
me viską teisingai ir gerai.

WALLACE GARAGE
3115 So. VVallacc St
Telefonas Michigan 0342

LIETUVIAI IŠDIRBĖJAI AUKŠTOS RŪ
ŠIES SEKLYČIOS SETU (PARLOR SETS)

Kam Jum mokėt augštas kainas, kad galite pirkt daug pigiau tiesiog 
nuo išdirbčjų. Ateikite pažiūrėti, kurie norite pirkti gerų fumičių. Mos 
galime užganėdinti teisingu patarnavimu. Darbą irmaterijolą garan
tuojame, musų kostumeriai tą patvirtins. Musų ilgų metų, patyrimas, 
geriausias, užtikrinimas, ir užlaikome visokios rųšies namų rakandų.

Globė Upholstering Furniture Go.
6637 South Halsted Street

Telephone Wentworth 6890

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS fR CHIRURGAS 

1601 S. Ashland Tel. Boule*aro 
7820. Res„ 6641 S. Alhany A»e. 
I’el. Prospect 1930., Ofiso valan
dos 2-4. 6-R Nedalioj 10 iki 12 d

Butkus Undertaking 
Co., Ine. 

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

Viskas, kas reikalinga prie pa* 
grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patHrnavuna^ Leiskit mums 

vclbėti jums nuliūdimo valan
doje. Tel, Canal 3161
——■ 11,..................... - --------------------------

Office boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVYS DENTISTAS
4712 So. Ashland Avė., 

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, UI.

LIETUVIŠKA APTIEKI
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 kreipkitšs* 

Brighton Park Aptieka
4254 Archer Ave^

Phone Lafayette 6149
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STAIOTEITOS, Chlcago, ŪL šeštadienis, Lapkr. *28, 1925

ninkais” padarė pogromą Universitete. Tik ji nedrįsta 
prie savo klaidos prisipažinti, todėl ir stengiasi iš juodo 
padaryti baltą.

Iš Kauno Padangės
savo 
išbė- 
rusų

par- 
Są-

J. Všbts.

davatkomis pristeigę “kliubi” 
ir šinkuoja. Ir geriama tai ne 
tokiais “drinksais”, kaip Ame
rikoje. “Krikščionių” “Rytas” 
iš lapkr. 5, 1925, įdėjo Simnio- 
ko korespondenciją, kui rašo
mą:

MUŠTYNĖS LIETUVOS UNIVERSITETO SALĖJE
1 * ■ v « *• a • • • e e

e e • • e •

KATALIKIŠKI “ATEITININKAI” IR 
“NEO-LFl'UANIA”

• • • • • 4 y ,

BROOKLYNO “VIENYBĖ” TEISINA MUŠEIKAS
• • • e • * **' t •■*»%*. I
e e e e e e •

JI RĖMĖ KORPORANTŲ ATSTOVUS \

Ypatingos rųšies ‘‘kultuvą” ėmė vykdinti Lietuvos 
Universitete klerikaliniai ir fašistiniai studentai. Kuomet 
studentai socialistai surengė Universiteto salėje paskai
tą, tai į ją atėjo “ateitininkų” ir “Neo-LitUahijoš” korpo- 
rantų būriai ir iškėlė muštynes. Pasak “Lietuvos Žinių”, 
muštynės tęsėsi visą valandą. “Ateitininkai” su tautinin
kais norėję išstumti kairiuosius studentus iš salės; bet 
jiems nepavykę. Rektorius prof. Avižonis ir prorektorius 
prof. Biržiška šiaip-taip sustabdę riaušes. . / •-

Vargiai galima stebėtis, kad taip chuliganiškai elgė
si tautininkai korporantai, nes jie yra, nuo šenai žinomi, 
kaipo fašizmo pasekėjai. Lietuvos spaudojė ne Kartą buvo 
išreikšta nuomonė, kad kai kurie korporantai dalyvavo 
svetimkalbių iškabų degutavime ir panašiuose*“didvyriš
ko patriotizmo” darbuose. Bet, kodėl tokiais juodašimętais 
pasirodė “ateitininkai”, kurie giriasi savo “krikščioniš
kais” principais?

Studentus “ateitininkus” organizuoja ir laiko savo 
globoje kunigai. Jie yra auklėjami katalikiškoje dvasio
je, turi poteriaut, lankyt bažnyčią ir eiti išpažinties. Iš 
jų kunigai nori sutvert katalikišką inteligentiją, kuri ga
lėtų apsaugot Lietuvą nuo “bedievybės nuodų”. Bet ko 
Lietuva gali gero susilaukti iš tokių elementų, kurie, nors 
eina aukštąjį mokslą, bet elgiasi taip, kaip kitąsyk elgda
vosi Puriškevičiaus vadovaujamos juodašimčių gaujos?

Besimokinančioji jaunuomenė turėtų duoti liaudžiai 
rimtumo ir padorumo pavyzdį, o tuo tarpu tie kunigų 
auklėjamieji studentai kartu su “Neo-Lituanijos” korpo- 

- racijos nariais daro gėdą Lietuvos Universitetui!

Keistą nuomonę apie tą studentų skandalą išreiškė 
Brooklyno “Vienybė”. Ji sako, kad “ateitininkų” ir kor- 
porantų suruoštosios muštynės Universiteto salėje esan
čios “dalinai pateisinamos”. Kodėl? Todėl, girdi, kad mu
šeikos norėję “apginti lietuvių tautos, valstybės ir teis
mo principus”. /

“Vienybės” redaktorių^, mat, išskaitė Kauno kleri
kalų spaudoje, kad klerikaliniai studentai ir korporantai 
buvę pasipiktinę socialistais studentais, kurie keletu die
nų prieš tai išnešę protestą prieš teismo nuosprendį, pa
smerkiantį mirčiai “žydelį komunistą Nochimą Jubile- 
rą”.‘ Tas komunistas esąs nužudęs Lietuvos kareivį. Ir 
Brooklyno tautininkų laikraštis nori žinoti, ar studen
tams socialistams “yra brangesnis nužudytas lietuvis ka
reivis, ar jo žudikas komunistas?”

Šitokie mušeikų teisinimai yra gryna sofistika. Gali 
būt aišku kiekvienam, kad, jeigu moksleiviai protestavo 
prieš mirties nuosprendį, tai visai ne dėl to, kad jie svar- 

stė, kurio gyvybė yra “brangesnė” —* lietuvio kareivio ar 
'‘žydelio komunisto”. Prieš mirties bausmę paprastai yra 
protestuojama dėl dviejų priežasčių: arba dėl principą- 
lio nusistatymo prieš mirties bausmę, arba dėl to, kad yrą 
nuomonė, jogei teismo nuosprendis padarytas neteisin
gai. z

Viena arba antra šitų priežasčių, o gal net ir abi 
kartu, turėjo iššaukti ir minėtąjį socialistų studentų pro
testą. Ir kas tame blogo, kad Lietuvos moksleiviai kelia 
savo balsą vardan žmoniškumo arba kad jie atranda, jo- 

. gei teismas nekaltai pasmerkė žmogų (karo teismai ne
retai taip padaro) ? Už tai reikėtų juos tiktai pagirti. O 
“Vienybė” mėgina juos apjuodinti, pasakodama, buk jie 
piktadario gyvybę branginą labilaus, negu kareivio! •

Antra vertus, jeigu “ateitininkai” su korporantais ir 
piktinosi kairiųjų studentų protestu, tai argi tuo galima 
pateisinti muštynių kėlimą, Universiteto salėje? Argi 
kumščia yra argumentas? »

“Vienybė” teisina mušeikas ne dėl to, kad jų pusėje 
butų bent krislas tiesos, bet dėl to, kad jos pačios sąžinė 
yra negryna. Jai yra gėda, kad ji anąmet r ėmė,tuos “Neo- 
Lituanijos” korporantus, kurie dabar išvien su “ateiti

“S i m n a r, Alyt. apskr. čia 
nesenai buvo toks atsitikimas. 
Vietos kooperatyvo “Visuome
nės” klube, Simno gyventojas 
Baliukonis ėjo laižybų su vals
čiaus sekretorium Gabriu, kad 
jisai vienu kvapu išgersiąs di
delį nuo alaus stiklą degtines. 
Tiesa, išgėrė, bet nuo to netru
kus ir mirė. žmonas kalba, 
kad vietoj degtinės 
nematant Gabrys 
to.”

Bancevičiaus
dąukas, išmaukė spiritą, bet ir 
“Dzievui dušį atidavė.” 

—-ooo-----
Telšių “žemaitis” 31-me 

meryje rašo:
v • I

“Telšių Taikos Tejsėjas
pažino, kad “žemaičio” p n-ry 
ištraukos iŠ tikybinių t mokytų

Keturis kartus politines poli
cijos areštuotas Dr. Matulaitis 
^lariampolej išsižadėjo 
užstato 5000 litų sumoj ir 
go j Rusiją, kaip praneša 
laikraštis “Echo.” 

,----- ooo-----
Lietuvoje įsisteigė nauja 

tija: “Lietuvos Katalikų
junga.” Mat, krikščionių de
mokratų markė taip pasidėvėjo, 
kad davatkų balsų gaudymui 
reikalinga nauja varža. 

----- ooo-----
Opozicijos atstovai klausia 

seime:
—Del ko ponai krikščionys 

demokratai atidavėte sidabrinių 
litų mušimą anglams, kad ly
giai taip pat apsiėmė atmušti 
Olandai, tik 400,000 pigiau. Del 
ko permokėjote, kur padėjote 
$40,000 valstybinių pinigų? 
• - šipkoje viskas ramu: taip 
reikėjo, taip padarėme -aiški
na pozicijos žmogus, finansų 
ministeris Karvelis.

—Ne, ne viskas tvarkoj, tas 
dalykas dar neužbaigtas; vals
tybės kontrolė tokio permokėji
mo nepripažins -— savo žodį ta- kunigų jėzuitų knygų yra por- 
ria vienintelis 
štabo 
kįfik?

Baliukoniui 
j pyle spiri-

pavapi jonas

nu-

pri-

padorus klero nografija (raštai įžeidžianti do- 
narys, kontralierius Star- rą) ir jų skelbti nebuvo gali- 

' *ma. Užtai redaktorius nubau-
Del šio reikalo buvęs prem- stas 7 parom arešto ir 500 lt. 

ir finansų ministęris po-j Jau buvo rašyta “žemaity,”jeras
nas Petrulis labai susirūpinęs, kad minėta knyga yra Valsty- 
Rodos, bus proga skandalėlį iš- biniame Telšių knygyne 
girsti

Mokykla, Bažnyčia ir Mokytojas.
.. ........... . I
kels į dangų, o bedievius par- 
mazonus gramzdys į pragaro 
gilybes. Dieve padėk! Tik ka
žin ar ilgai jau tai tęsis?

Kaip nebūtų, bet mokyklas 
reikia gelbėti nuo daug trokš
tančių klebonijų, nes konfesi
nės, parapijinės mokyklas yra 
aiškiai kenksmingos kultūri
niam žmogaus vyslymuisi, nes 
jo pasaulėžvalga būna įsprau
džiama į mistinių' apeigų rė
mus. Ne tik krikščionybės le
gendos, bet ir kitų tikybų mo
kslai, ir bendrai kiekvienas 
mokslas nereikalingas gyveni
mai, neteikiąs jokių išsilavini
mo žinių yra šalintinis iš mo
kyklos. Mokykloje negali būti 
priverstinai dėstoma tikyba, 
nes tai yra gryniausias smur
tas prieš žmogaus sąižincs lais
vę. Jei dabar to nėra, tai pa
žangią jai visuomenei reikia 
stengtis, kad bent artimiausio
je ateityje tai butų panaikin
ta. Tikybą jTa kiekvieno asme
ninis dalybas ir jei nori, lai 
mokosi, - niekas negali ir ne
privalo uždrausti, bet mokyk
la turi auklėti protingą, laisvą 
nuo įvairių legendų, mistikų, 
darbščią, dorą ateinančią kar
tą; turi įkvėpti darbo, savaran
kiškumo dvasią, o ne baimę 
pomirtinio gyvenimo, ne ver
gus klebonijų. Tik laisvoje 
darbo dvasioje išauklėti bus 
naudingais žmonijos nariais.

Mokykla
mokykla”, o ne sauso kalimo 
Šių laikų mokyklose 
vartojama mechaniško kalimo 
metodai: kuris mokinys dau
giau iškala kaip knygpse yra 
parašyta, tas tai ir yra skai
tomas gabiu, išmintingu. Ypač 
tai vartojama tikybos pamo
kose, nes ten juk jokie tyrimą 
ir laisvas galvojimas neįmano
mas. Jei butų leista laisvai 
galvoti tais klausimais, tai ka
žin pri? kokių išvadų prieitų 
ir palys mokiniai, ypač gimna
zijose? Tik —kas naudos iš to
kio sauso kalimo? Mokykloje 
priverčiama noroms nenorams 
įkalti užduotąjį dalyką, bet gy
venimui tai nė kiek nepadeda
ma, nes mokinys baigęs mo
kyklą meta knygas j kampą, 
nenorėdamas daugiau jų nū 
matyli, o be knygų, laikraščio 
neįmanoma ir kultūra. Taigi 
tokios mokyklos nesuteikia jo
kios naudos.

“Jėzuitai” P. Bunino Nr. 35 
A viešam skaitymui. Gal gi 

Garsus žmonių baidyklė, ba^uždraustų, bent iš artimo mei- 
saminčias kapucinas Kazimie- lės, nes kuniginės pornografi- 
ras, matomai, labai įsipyko Po-1 jas gali ir kiti laikraščiai pa
nai Dievui, kad ant jo visas, talpinti, arba * reiktų knygyne 
nelaimes užleido. “Lietuvos ži-įpaskirstyti knygas kur yra 
irių” korespondentas M. J. lap
kričio 6, 1925, iš Ukmergės 
rašo:

“Praeitą sekmadienį, 1 iapk., 
apie 9 vai. vakaro katalikų mu
rinėję bažnyčioje, z buvusioje 
pravoslavų, o dabar pavestoje 
žinomam vienuoliui tėvui Ka
zimierui kilo gaisras. Sude
gė didysis altorius ir liepsna 
buvo pradėjus veržtis jau pro 
drūtojo bokšto viršutinius lan
gus. Ugnį gaisrininkams pa
sisekė užgesinai tik tada, kada 
muro sienos jau buvo plikos. 
Pagalbon buvo pašaukti ir ka
reiviai. Viduje bažnyčios li
ko tik krūva nedėgulių. ; 
vasarą kaip tik buvo čirf už
baigtas remontas, daug pinigų 
kainavęs. Ir nesiseka tėvui 
Kazimierui. Jo surinkti Ame
rikoje keliolika įpkstančių do
lerių buvę sudėti viename Len- 
kijds banke,. paskui išmokėti 
netikusiomis lenkų markėmis., 
čia tėvas Kazimieras apako ant 
vienos akies, gydėsi Kaune, 
Karaliaučiuje ir dabar gydosi 
Rygoje. čia dabar vėl nelai
mė. Gaisro priežastis neži
noma.”

—ooo

■ paskirstyti knygas 
pornografija, kur nėra.”

Aš manau, kad jeigu išei- 
tuot senesnius, slaptesnius ku
nigų raštus, tat “bedievišką” 
redaktorių lietuviški Macohai 
nutartų gyvą žemėn užkasti.

f t —L. Merikonas.
Ka linas

7-XI-25.

Kunigas apskundė už 
laikraščio skaitymą

KAUNAS, lapkr. (i. [Lž.]. - 
Lapkričio mėn. 10 d. 9 vai. pas 
Kauno IlI-sios nuovados taikos 

t byla 
Seimo nario kun. Mieleškos su 
p. Ant. Našlėnu.

Kun. Mieleška skundė p. A. 
Našlėną, kam šis skaitęs iš 
Amerikos lietuvių laikrąščio 
“Dirva” 36 Nr. pirmame pusi, 
žinutę iš Kauno “Lietuvos ku
nigų dora” gelžkelių dirbtuvė
se. Pažymėtina, kad p. A: Na
šlėnas įsitikinęs katalikas ir

JLll-blUS IlUUVaUUB 
Šią | teisėją bus nagrinėjama 

w • rs • • 1 • 1 Y ’

----- ooo-----
Prieš mirsiant buvęs valsty

bės kontrolierius Zubrickis vie
name savo laiške, kritikuoda
mas klerikalų valdžios darbus 
ir pažymėdamas, kad su tais 
sukčiais negali sugyvent, tarp 
kitko rašė:

“Krupavičius labai savavališ
kai pradėjo elgtis su miškais, 
ir aš griebiausi priemonių už
kirsti janj kelią neteisėtai aik- 
voti valstybės turtą.”

žodžiu, Lietuvos , žemes re
forma tik kunigų bizniui pa
tarnavo: visa, kas geriausia, 
baigia dalint davatkų gaujoms, 
škaplerninkų rujoms, kliošto- 
riams ir visiems tiems pastur
lakoms, kurių “galybė” nori 
valdžioj išsilaikyti. Gi užsi
tarnavusiems ' veikėjams nė 
sklypelio neduoda, o Amerikos 
lietuviams net pirkties kliūtis 
daro. , Ekstra jėzuitiška poli- 
tika!

— ——ooo—'
Dabar Lietuva progresuoja... 

barakatkčs naikinime: manopo- 
lius laiko “Blaivybės” draugi
ja, tat jų vedėjai, kunigai su

a

■fe®

[Pacific and Atlantic Photo]

George ,Weinmann, Chicagos 
aklas advokatas, kuris nesenai 
atsidarė ofisą. Nežiūrint i tai, 
kad jis buvo aklas ir mokyklą

Mokykla yra šviesos šaltinis^ 
saulė, kuri visą pasaulį šildo, 
moko gyventi, naudotis gyve
nimu. Kaip iš šaltinio be pa
liovos teka tyrus, skaistus, svei 
kas vanduo', taip ir mokykla 
leidžia pasauliui šviesą,' skel
bia ■ tiesą. Kaip be saules švie
sos ir šilumos nebūtų gyvybės 
(bent dabartinėse sąlygose), 
nebūtų augalų, žmonių, taip be 
mokyklos nebūtų apšvietos, 
kultūros. Juk matome, kad lau
kinės tautos neturėdamos mo
kyklų yra ^amsios ir neturi 
jokio supratimo apie tuos daik
tus, kuriais naudojasi kultūrin
gųjų šalių gyventojai.

Bet....  kaip šaltinis tekeda
mas per .žemės sluoksnius su
tinka įvairių daiktų, tirpstančių 
vandenyje, ir kartais tampa 
netyras, nesveikąs, drumstas, 
arba saulę užstoja net ir ke
lioms1 dienoms tamsus debesiai 
ir tuomet jinai negalį pasiųsti 
žemei savo gaivinančių spindu
lių, taip ir mokykla ųe vi-, 
sada išauklėjai dorą, susipratib 
sj pilietį. Jinai dažnai nemoka 
arba negali įeiti į ■ vaiko sielą, 
ir jisai pasidaro užsidaręs sa
vyje, o gabaus tampa niekšu, 
netinkamu žmonijos nariu. Čia 
kaltinti perdaug mokyklos ne
galima, ypač jei jinai gyveną 
tokiose sąlygose, kurių pakeisti 
negalima taip greitai, kaip kad 
matome šiais laikais. Bet kar
tais tai atsitinka tik per neran
gumą, nekreipimą dėmesio j 
vaiko sielos stovį. Dažnai šių 
laikų mokyklos (netik pradžios, 
bet ir visos kitos) įkvepia ko
kią negerą dvasią į savo mok b 
nius, išauklėja savo pakraipoje, 
kuri dažnai yra visai nenaudin
ga net visai žmonijai

Pavyzdžiui, vokiečiai jau pra
džios mokyklose vaikučiams 
skiepijo militarizmo dvasią, ir 
kas išėjo? Net visas pasaulis 
paplūdo kraujais vien dėka 
Prūsų militarizmo. Rusuose 
prieš pasaulinį karą buvo įsi
galėję aukštesniose mokyklose 
nihilizmas, na o tai juk nieko 
gero nesuteikia jaunuomenei. 
Kiekviena tikyba irgi nori su
čiupti mokyklas į savo nagus 
ir slopina laisvąją mintį, proto 
darbą.

Štai 
nazija 
koše,
laisvės, jokio savystovumo ne
gali parodyti mokiniai. Jokių 
lavinimos kuopelių negalima 
steigti, buvo net ir katalikiškas 
užginta, o ką jau besakyti apie 
kairesnes. Atėjus šventadie
niui visi mokiniai surikiuojami 
poromis (tik ne su gimnazistė 
mis) ir tur eiti bažnyčion, nors 
ir labiausiai nenorėtų. Pasi
priešinusiems grąsinama išme
timu iš gimnazijos arba ir iš
metama. Sužinojus, kad mo
kinys priguli prie kokios nors 
kuopelės tuo pačiu gTąsinarna. 
Mokiniai baisiausiai varžomi. 
Tai ko galima sulaukti iš auklė
tinių tokios g-zijos? Na, o to
kių g-zijų juk nemenkai Lietu
voje yra. Jie, tie mokiniai, jau 
bus papratę drebėti prieš savo 
valdžią, viršininkus ir pildyti 
jų despotiškiausius įsakymus.

Pradžios mokyklose “dvasiš- 
kija irgi nori sugriebti vado
vybę į savo rankas, nori kad 
mokytojai prigulėtų nuo kle
bonijų malonės. Tai jau ir ma
tome vykinant gyvenime,
tik mokytojas yra bent kiek 
laisvesnių pažiūrų, priguli prie 
pažangiųjų, tai .išpradižių būna 
apšauktas bedieviu, o vėliau ir 
kitokių priemonių griebiamasi 
kad tik atsikračius negeistino 
asmens. Tai teko ir tenka jau 
ne vienam mokytojui pergy
venti.

O kas bus jei visiškai klebo
nijos užviešpataus? Turime jau 
liemėnką skaičių vienuolių, vie
nuolynų, davatkų, - turėsime 

tai,! dar daugiau ir galėsime džiaug 
mokyklą lis dievobaimingų bedarbių mi-

pavyzd, “žiburio” gim- 
šakiuose dvasiškių rin- 
Ir “ką matome? Jokios

turi būti “darbo

ateina užpirkti mišias, bet ne- 
datenka vieno lito, užtat prašo 
klebono, kad atlaikytų skolon, 
nes kai turėsią, atiduosią. Bet 
kur tau: klebonas mielaširdin- 
gas: “Tai kai turėsi, vaikeli, 
tai atiduosi, o tada ir mišias 
atlaikysiu”! Apsiverkęs varg
dienis eina pas artimiausią žy
dą ir pasiskolinęs duoda kkL 
bonui, kad lik atlaikytų mišias, 
nes — be mišių, tiki, kad vėle 
neįeis į dangų . (tikras faktas, 
įvykęs prieš karą).

Dar: numirė turtuolis. Tik 
pažiūrėkite su kokiomis iškil
mėmis veža į kapus. Sako pa
mokslus, iškelia visus jo ge
rus darbus į padanges, blogus 
gerais padaro,, O gyvendamas 
tasai žmogus buvo, gal, iš pa
skutiniųjų niekšų. Už ką gi 
kunigėlis jį taip aukština? 
Mat, užmokėjo keletą šimtukų! 
Gi numirus doram, geram, 
mielaširdingam pavergūliui, ku
ris su artimaisias paskutiniu 
duonos kąsąiu dalijosi, kunigė
lis neateina net duobės pašven
tinti. Neturi pinigų nelysk į 
dangų! Ar tai mielaširdystė?

Taigi aiškiai matome, kad 
dora nesiriša su tikyba. Jinai 
gali ir pati savaime gyventi, 
bet bažnyčia be doros, tai jau 
yra visai neįmanoma, o vienok 
gyvenime visai ką kitą mato
me. Nors tai ir ne bažnyčia 
kalta, o jos vadas, tarnai, ku
riems geriau mitinguoti seime, 
bankuose, ministerijose tupėti, 

ne dangumi rūpintis. Pakal
bėsimo apie doros sąvoką bent 
kiek plačiau.

(Bus daugiau)

dar vis

Mokykla savo auklėtiniams 
turi įkvėpti pamėgimą darbo, 
knygų, apšvietimo, supratimą

Gulbranaen Trade Mark 
GULBRANSEN.

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

Pamatykite pas
JOS. F. BUDRIK, 

3343 So. Halsted St.

CHARLES K. KINDER
VVatchmaker & 

Jeweler
2422 West 47 Str.

Tcl. Lafayette 976(1

į imą kilų gerovei, tai tik tada 
bus galima tikėtis ko doro iš 
mokyklos. Mokykla turi išauk
lėti ne militarizmo, nihilizmo 
ar kokios nors tikybos vergus, 
bet dorus, suprantančius* gy
venimą, darbščius žmones.

Daugelis išgirdę kalbą apie 
pašalinimą tikybos iš mokyk
los pasakys (ir pasako), kad 
be tikybos nėra doros, negali
ma išauklėti gerų narių žmo
nijai. Netiesa. Tikyba negali 
suteikti doros, nes pati jos ne
turi, o kas ko neturi patsai, 
tai, aišku, tad ir kitam nega
li duoti. Argi gali ta tikyba, 
kuri viduriniuose amžiuose taip 
kankino “eretikus”, t. y. tuos, 
kurie drįso viešai pareikšti blo
gus kunigijos darinis, mokinti 
doros? Ar ta bažnyčia, kurią 
vąldė tokie valdytojai (popie
žiai), kokie buvo 
amžiuose, ar gali 
kyklas, platinti 
kuomet Galiliejų
jisai skelbiąs nesąmones apie 
žemės sukimąsi — t saikino, 
bandė, kad tik išsižadėtų savo 
mokslo, nes tai, girdi, visiškai 
nesutaikoma su šventu raštu? 
Kada žmonės gyveno baudžia
vos laikus, tai dvasiškiai rami
no varguolius liepdami klau
syti ponų, neis tai yra taip Die
vo duota.

Iš sakyklos skelbia mielašir- 
nepa- niomis, kurios kiekvieną pilie- j dystę, artimo meilę, o patya?

‘.į, kurs tik šelps tas minias,!Numirė paviugelis ir artimieji'1

Geriausia vieta yra pirkti laikro- I 
(lėlius, deimantus ir visus kitus J 
auksinius daiktus dovanoms <b 1 
savo mylinių <lrau«ų. Ši lietuvio 
krautuvė suteiks geriausi patarna
vimą. Taisyme laikrodėlių esmi 
turintis daug metų patyrimo. Ne
užmirškite antrašo, kad prie pir- 
miausio reikalo galėtum, lengvai

viduriniuose 
valdyti mo- 
apšvietimą, 

•saikino, kad

ANGLYS - KOKSAI ’
Mes pristatome tiktai geriausios 
rųšies anglis. Musų atsvėrimai 
yra garantuotas per Chicago Co; 1 
Merchants Association, atsver.- 
mas per Liscenced City Weigb- 
manth.

E. J. McOuaiii
5822 So. Racinc Avė.

Tel. WeHtworth 0209 
<Knglewood 4763

M ET KO POI JT A N E L E( T KIC 
SHOP 

liesos ir drūtų .suvedimas.
Fikėeriai ir ehktros reikmenys. 

Washing Machines 
2215 W. 22nd -SI.,* t hieago 

Phone ('anai 2591

Tol. Kepublic 8135

Paul Hanuska
6653 So. Clareniont Avė.

Kont»rfktorius - I’luinboris. barnu 
visokį d.irb:,i pigiomis kainomis.
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Lietuviai Amerikiečiai!

Nepaprastas Augimas
Dešimts metų atgal įsikūrė PIRMUTINĖ LIETUVIŲ VALSTYBINĖ BAN-
KA. Amerikoje tik su $25.000.00 kapita lo. Bet šiandie ši banku yra

DIDŽIAUSIA IR STIPRIAUSIA
Dabar jos kapitalas siekia $200,000.00, o perviršis ir neišdalintas pelnas virš 
$150,000.00, gi turtas virš $3,000,000.00. Turi virš 12,000 pilnai patenkintų ko- 
stumerių susidedančių iš įvairių profesionalų, pavienių žmonių, biznierių, 
draugijų, didelių korporacijų, taipgi Chicagos Miestas, Cook Pavietas ir I|li- 
nois Valstija.

METROPOLITAN STATE BANKA
priima pinigus ant taupymo mokėdama 3% į metus; skolina pinigus ant na
mų; parduoda aukštos rųšies pirmus morgičius, kurie neša 6%; siunčia pi
nigus į visas pasaulio šalis; parduoda namus; apdraudžia nuo ugnies ir aud
ros; parduoda laivakortes ant geriausių linijų ir atlieka visas kitas bankines 
pareigas.
Valdyba yra pasiryžusi Lietuviams ku ogeriausiai patarnauti visuose pinigiš- 
kuose — bankiniuose reikaluose. Kreipkitės laišku ar ypatiškai.

VALDYBA:
.John B. Brenza, Pirmininkas •

John Krolkas, Vice-Pirm.
S. A. Szymkiewicz, Vice-Pirm.

S. S. Tyrakowski, Vice-Pirm.
Julius C. Brenza, Kasierius

Metropolitan State Bank
Po Valdžios ir Chicago C learing House Priežiūra

2201 West 22nd Street Chicago, Illinois
BANKUS VALANDOS: Kasdien nuo 9:00 vai. ryto iki 4:<H) vah po pietį). Ltarninkais ir'Subatomis 

iki 8:30 vai. vakare. /

Ib?

Garsinkities “NAUJIENOSE”

Lietuvių tauta ilgą laiką bu
vo pavergta svetimos valdžios, 
jai Algą laiką buvo užgintas 
spaudos žodis. Lietuviams rei
kėjo iškęsti rusų caro žandarų 
persekįojimits, kankinimus ir iš
trėmimus j Sibirą.

Pagaliau s ir mes laimėjome 
spausdintą žodį. Bet ilgą laiką 
buvę vergijoj mes atsitikome 
nuo kitų tautų kultūros, musų 
kraštui reikalinga kultūrines ge
rovės, o daugiausia nuo apšvie
timo, nuo dvasinės kultūros pa
kėlimo. Ik apšvietimo nebus nė 
ekonominės geroves. O kadan
gi spausdintas žodis yra geriau
sias šviesos šaltinis, tai ir Jur
barko miesto savivaldybė, no
rėdama padėti žmonėms švies
tis, vargais-negalai įsisteigė 
knygyną, nes knygų skaitymas 
—žmogaus gyvenimo mokykla. 
Bet nesant pinigų miesto biud
žete skirtus Tarybos 500 litų 
knygynui Apšvietus Valdyba iš
braukė iš sąstato, tai tokiu bil
du mums nėra galimybės savo 
knygyną padidinti, įsigyti ge
resnių knygų, o musų literatū
ra, taip menka ir gerų moksliš
kų knygų trūksta taip, kad mes 
priversti esame kreiptis j jus, 
lietuviai darbininkai Amerikoje, 
prašyti jūsų apdov.anoti mus 
knygomis, sušelpti mus tuo dva 
sios penu, kurio pas jus Ameri
koje netrūksta.

Kaip į kiekvieną, savo brolių 
Lietuvoje šauksmą atsiliepėte, 
broliai lietuviai, mes tikim, kad 
atsiliepsite ir į šitą, n tas musų 
krašto kultūrinei gerovei turės 
didelės reikšmės.

Paaukotosios naujas ir per
skaitytas senas knygas siųskite 
šiuo adresu: Knygyno vedėjui 
Vincui Petravičiui, Jurbarkas, 
Klišių gatvė No. 1. Lithuania.

Skaitytojų vardu,
V. Petravičius.

P. S. Prašau perspausdinti ir 
kitų Amerikos laikraščių. V. P.
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Klerikalui organizaci
joms pinigų yra

KAUNAS, lapkr. ’O [L2J.
Teko sužinoti, kad Švietimo 
ministerija “Ateitininkų” susi- 
šelpimo fondui paskyrusi 40,- 
000 litų pašalpos.

Prie šio tenka pastebėti, kad 
ta pati ministerija studentų 
“Vurpo” kuri
prašė Studentų bendrabučio įs
teigimui,' atsake — nesą kre
ditų.

Matyti, ministerijos mastas 
neapribotas valstybes matų ir 
saikų Įstaigoj...
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GAUKIT DOVANU NUO 
KALĖDŲ DĖDUKO 

Prisidėkite prie musų 
Kalėdinio Kliubo

Mes turime įkyrius, kurie tinka, kiekvieno žmogaus kišeniui

SOUTH WEST TRUST & SAVINOS BANK
35th Street, Archer & Hoyne Avenues

Valstijinė Banku — Chicago Clearing House Priežiūroj 
Resursų virš $5,500,000.00 f

JOS. J. KRASAUSKAS, Vedėjas Nauja Biznio Depaft'mėnto
PINIGUS SIUNČIAME Į KALĖDOMS

Atdara Utarriirfkals ir Subatomis nuo 6 iki 8 vakare 
Kasdien nuo 9 ryto iki 3 po pietų

*......... . 1 1 .............. . .............. ...................................... 1
$1.00 KAINUOJA JUMS TIKT4I $1.00

NATURAL HEALTH INSTITUTE 
GYDYTOJAI KRAUJO, (D DOS, PLAUČIU, UŽKIE- 
TfiJlMO IR KITŲ LIGŲ VYRŲ, MOTERŲ IR VAIKŲ

Valandos nuo 10 ryto iki 6 vai. vakare. Panedėly ir ketverge 
niw 10 ryto iki 8 vakarė. Nedėlidj nuo 10 iki'12 dieną.

109 N. Doartrirtf St„ Suite 606, imkit elevatorių iki 6 lubų
—............   1 .. . drr..... .i—... .........................

Pįeiska
Neleiskite

noms 
Sugadinti 
Jūsų 
Gražumą

Atsargiai prižiūrimi nagai, 
sveika veido išžiūra ar nau- 
tausios mados aprčdalai nei
ms pat«myti, jeigu plaukai 

bus pilni pleiskanų. Neda- 
leiskite. kad tie įkyrus balti 
parazitai gadintų jūsų gra
žuma- Naudokite 

Ruffles 
kas vakaras per dešimt dienų 
ir pleiskanos tuojaus išnyks. 
Po to retkarčiais naudojant 
apsisaugosite nuo jų. Rutfles 
parduoda jutų vaistininkas 
po 05c bonką «t*a 75c 
tiesiog ii laboratorijos.

F. AD. RICHTER & CO 
Berry & South 5th Sts. 

Brouklyn, N. Y.

S. M. SKUBĄS
GRABORIUS

Palaidojimus aprūpina gerai ir 
dailiai; busite patenkinti. Au
tomobiliai vestuvėms, krikšty
noms ir t. t.
1911 Canalport Avė.
Tel. Roosevclt 7532

MOTERIS ISVENGE 
OPERACIJOS,

Dideli Skausmai ir Kentėji
mai Prašalinti Vartojant

Lydia E. Pinkham’s
Vegetable Compound

Lima, Ohio. — “Aš noriu pasaky
ti jums, kaip jūsų gyduoles man pa

gelbėjo. Dar ilgą 
laiką aš kentėjau 
nuo didelių skaus
mų nuo uždegimo 
ir aš taip buvau 
menka ir būtinai 
norėjau pasveikti. 
Mane nieks nega
lėjo dasilytėti arba 
pajudinti, turėjau 

( didelius skausmus 
slėpsnuose ir ne
galėjau dasilytėti 

Aš negalėjau gerai
, išsitiesti, kad mane nųyarstytų skaus
mai. Aš jau gydžiausi per tūlą lai
kų ir paskiau man palakė, kad tu
rėsiu eiti ant operacijos. Aš netikiu 
j operacijas ir tuo pamu laiku aš 
•daug skaičiau apie Lydia E. Pjnk- 
ham’s Vegetable Compound. Aš pa
sakiau apie tai savo vyrui ir putinai 
sumaniau jas pabandyti. AA greitai 
pajutau, kad jos man pagelbsti, in
delis kentėjimas nuo manęs prasiša- 
lijo, taipgi nustojo gelti kaulai. Aš 
turiu gerą apetitą ir jau daugiau 
sveriu. Vartojamas tų gyduolių, tai 
geriausias dalykas kokj aš padariau. 
Aš jaučiu taip kaip išgelbėjusi savo 
gyvenimų ir nesidroviu pasakyti sa
vo draugams. Jos išgelbėjo mane nuo 
sunkios operacijos ir dabar dar aš 
jas vartoju”. — Mrs. Ethel Thurston, 
324 North Pine St., Lima, Ohio.
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Peoples Furniture Co
PI J ANŲ KRAUTUVES

Parduoda Didžiai Pasaulyje Išgirtus

Kimball Pijantis
Už vieną ir teisingą išdirbystės kainą. 
Ant lengvu mėnesiniu išmokėjimu.

Kimball Grojiklis Pijanas Duos Geriausius Koncertus Jūsų Namuose
Jus paėmę yolelį bile‘ kompozitoriaus parašytą muziką, galėsite grojyti tikrai gaidas, taip 
kaip ir pats sėkmingas pijanistas grojytų su išlavintais pirštais per desėtkus metų. Jū
sų šeimyna ir atsilankę svečiai bus užžavėti ir patenkinti Kimball Pijano muzika, nes 
jie negali girdėti kitur taip saldaus ir priimno muzikos balso. Tuomet Jusu namams pri
klausys didelė garbė ir priderantis pasididžiavimas, kad Jūsų namuose esti geriausias 
pijahas KIMBALL.
Ateikite į musų krautuves šiandieną; pasiklausykite ir persitikrinkite apie Kimball Pi- 
janps. Duokite užsakymą tuojaus, idant mes galėtume nuvežti * Jums Kimball prieš 
šventes.
Taipgi turime didelį rinkinį skirtingų padirbimų grojiklių pijanų. Parduodame labai I 
prieinama kaina.

$275, $345, $395, $450, $480, $575, $650
•

Priimam senus pijanus ir gramafonps į mainus. Krautuvės atviros vakarais iki 
9 vai. ir nedeliomis pagal sutartį. Parduodame ant lengvų mėnesinių išmokėjimų.

4177-83 Archer Avenue
M. KEZES, Vedėjas

PgORIUNldli—

ro« better HOMla ,
Pijanų Krautuves

'j 1922-32 So. Ilalsted Street
J. NAKKOšlS, Vedajas



NAUJIENOS, Chicago, TU.

MALT T9NIC
. Norlh ŠitieEXTRA PALE

Nuostabos puotaSPECIALUS ALUS

surengė

CASCARĄ > QUININE
Raudona DčžS bu paveikslu

Lietuvių Rateliuose

I

Šeštadienis, Lapkr. 28, 1925

Del žindanių motinų. 
Nei vienas negali būti

MALT TONIC'O
EXTRA PALE ALAUS
Jis yra rekomenduo

jamas per. . | «

OR. B. McNICHOLAS
Prašykite savo groserninko arba aptiekoriaus, 

jeigu jie negali suteikti, tuomet pašaukite Erederick

811 W. 37th St., Chicago

Halsted Music Shop
1242 So. Halsted St., Chicago

FRESHMAN BAGIO LENGVAIS IŠMOKĖJIMAIS
BE NUOŠIMČIU

Su pilnu balsu loud speaker, ku
ris dar niekuomet nebuvo taip$6o.oo

iš tikro mahogany, loud speaker

jums i namus bile kokį 
Freshman Modelio Setą. 
Kitus po $3 į savaitę. 
Kiekvienas’ setas garan
tuotas per Freshman Co. 
ir per mumis. Mes esame, 
vienatini pardavinėtojai 
Freshman Radio šioje 
apielinkėje, parduodame 
tiktai garantuotus Fresh
man setus. Apsisaugokit 
imitacijos. /

$97.50

I

Atdara vakarais iki 9 vai. Nedalioj iki 4 vakare

ATEIKITE IR IŠGIRSKITE GERIAUSIĄ MUZIKĄ

Modelis 5-1*'-1 pagerintas 5-Tuhų l'reshan Masterpiece Afl
gražiame mahogany kabinę!. Puikiai perduoda balsą.

$10 įmokėti >

šviesą ir pajiegą suvedame Į senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimų.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
thf: bridgeport Electric co., i n c.

A. BARTKUS, Prem.
1619 W. 47th St., Tol. Boulevard 7101,1892, Chicago

PE-RU-NA
Mri. Albort Huet, 1M Proapoct St., So. 

M*ocn««ter. Conn., iaitikinuai, kad iigelba-

“Ai turėjau skilvio katarą, iarnu ir ke
penų. Aš via turėjau gulėti lovoj. Varto
jau Pe-rų-na ir Man-adin ir šiandien jau 
ačiū Dievui, turiu' gerą skilvi ir gerą ape
titą. Mano yra tvirtas įsitikinimas Į 
Pe-ru-ną, kaipo gyvasties išgelbėtoja*. Al 
kasdien 'patariu savo draugams vartoti 
Pe-ru-ua ir daugeliui jo^ pagelbėjo .

Pe-ru-na yra paremta liudymats dvieju gentkarčiu, 
virš penkiasdešimtis metu gero pasisekimo.

Parduodamos visur- Tabletei arba skystimas.

užkariavo žmonių 
kurie kitaip negalė- 
atisteisti, 

puotą.

barška.

trečiadic- 
pa valgė

[Pacific and Atlantic Photo]

Frederic Hoelzel iš Chicagos. 
Jis išbuvo 30 dienų nevalgęs ir 
sako, kad labai gerai jaučiąs.

pkričio 25 d. Radžiūnų bu- 
308 Evergreen Avy., Ado- 
ų pagerbimui įvyko neti- 
sveėių susirinkimas (sur- 
party). L. Adomaitis yra

! talentingas mašinistas. Jis yra 
'labai jautrios ir geros širdies 
• žmogus. Savo patarnavimu kai- 
I mynams, pažįstamiems ir drau
gams jis 
sirnpatij ą, 
darni jam 
nuostabos

Parėjo Adomaičiai 
nio vakare iš darbo, 
vakarienę ir nieko nesijausda- 
mi ramiai sau kalbėjosi ir juo
kavo. Bet po kiek laiko atvy
ko vienas jų artimas draugas 
ir automobiliu išvežė juos pas 
kaimynus. Tuo tarpu Radžiū
nų skiepe prasidėjo tikras jo- 
markas. Lėkštės, peiliui, šaku
tės, katilai ir visokie indai tik 
žvanga, tik
vai. vakaro, kada jau nusima
nyta, jog 
sugrįš namo, ant antrųjų Rad
žiūno namo lubų, kur Adomai
čiai gyvena, priėjo devynios ga
lybės neprašytų svečių. Stačių 
žmonių prisigrūdo pilni kamba
riai. Daugelis jų buvo užsi
movę puošnias kepures. Pribu
vo ir muzikantas su koncertin- 
ka. Užgesinta buto šviesos ir 
laukiama Adomaičiu. Adomai- 
čiai automobiliu sugrįžo, susto
jo prie namo priekio įr lipa į 
vii’šų. Kada juodu atidarė savo 
slubos duris, tuoj 
svjesos.
čių nusistebėjimas, 
rado pilną (butą savo 
pažįstamų ir draugų! 
muzika ir sukelta 
lemiąs. Svečiai 
ųaėmė ir be niekur

Adomaičiai greitai

užžiebta 
Ir koks buvo Adomai- 

kada jie 
kaimynų, 
Pasigirdo 
didžiausis

Adomaičius 
nieko nu- 

i‘tempė juos j Radžiūnų skiepą, 
Į kame stalai ir puošnios Ado- 
i maičiam kėdės jau buvo pri- 
1 ruoštos. Prasidėjo vakarienia- 
1 vimas. Visi linksmus, visi pa
tenkinti.

AdomaiČiams įteikta kelios 
puikios dovanos, už kurias juo-

PADĖKAVONĖS DIENA 
SENA INSTITUCIJA

Padėkavonės Dienos ap- 
vaikščiojimą galima surasti 
dar labai senuose laikuose. 
Visokios žmonių gentys, ku
rios daugiausiai priguli prie 
žemdirbystės, apvaikščioja 
pasekminga javų suvalymų 
rudeny. Maižiešius išleido 
taip vadinamų Padėkavonės 
Dienos proklamaciją, kuo
met buvo rengiamas di
džiausia bankietas Taber- 
naklyje: “Švęskite didžiau
sią ’ šventę . Tabernaklyje, 
kurioje esate susirinkę, kad 
jums užderėjo javai, vyn
uogės ir kiti vaisiai. Ir jus 
čionai galite linksmintis per 
septynias dienas”. (Deuter, 
16:13). Pirmutinė Ameri
koje proklamacija yra iš
leista Gubernatoriaus Brad- 
ford, iš Massachusetts, 1621 
metupse. O 1830 New Yorko 
Gubernatorius išleido Padė
kavonės Dienos laišką, kitos
kė, bet pietinės valstijos ne
ėmė dalyvumą net iki 1857 
metų. Turėkit pas save na-r 
mie Trinierio Kartųjį Vyną 
toje dienoje! Jei jūsų skil
vys neveiks kaip reikia, vis
kas bus sugadinta dėl jūsų. 
Bet Trineno Kartusis Vy
nas išvalo skilvį ir žarnas, 
pagelbsti virškinimui, su
grąžina sveiką apetitą ir jū
sų mintys tuomet gerai vei
kia. Prašykite savo aptie
koriaus arba gyduolių par
davėjo taipgi Trinerio* Li- 
nimento, Trinierio Cough 
Sedative ir kitų gerų Trine- 
rio gyduolių stake dėl savo 
reikalavimo. Jei jūsų aptie- 
korius neturėtų, tuomet ra
šykit pas Joseph Triner 
Company, Chicago, III.

du dar prieš pradėsiant vaka
rieniauti išreiškė svečiams savo 
gilią padėką. Baigus vakarie
niauti, grojo koncertinka ir 
svečiai linksminosi iki pat ry
tui.

—Reporteris

Lietuvių kriaučių 269 lo 
kale susirinkimas

Lietuviu kliaučių 269 lokalas 
laikė susirinkimą penktadieny, 
lapkričio 19 d., Amalgameitų 
kriaučių- unijos svetainėj, kam
pas Robey ir North Avė. Susi
rinkimą atidarė pirmininkas J. 
Bočiunas. Perskaityta proto- 
las pereitų susirinkimų, taipgi 
visų komisijų bei delegatų ra
portai likosi priimti. Tiktai 
buvo gana plačiai apkalbėta 
kas link mokėjimo asesmentų, 
kuriuos uždėjo unija padengi
mui lėšų, kurios buvo padary
tos laike stręiko. kuris tęsės 
per 19 savaičių ir buvo pelnai 
laimėtas. Nors tokių mokes
nių nė vienam nesinori mokėti, 
bet kad kiti lokalu i 
nutarę mokėti, tad
viams nebuvo kitokios išeities 
kaip vien mokėti, nors, tiesa, 
prie dabartinio krizio kriaučių 
industrijoj nekuriems na
riams ir labai sunki ta mokes
tis bus. Bet ką daryti? Orga
nizacija juk turi turėt atsar
gos fondą, kitaip jokis streikas 
nebus laimėtas.

jau buvo
ir lietu-

PaskiaU| buvo nominuota val
dyba dėl ateinančių ipetų. Iš 
pažangiųjų nominuota šie drau
gai: pirmininku .1. Bočiunas, 
vice pirm. J. Čepaitis, raštinin
ku Kadsol, kasierium J. Bertą
sias, maršalka V. čepelis, ko
respondentu X. saikus. Rinki
mai valdybos bus visuotinu 
slaptu, balsavimu, per balotus, 
taigi,, kliaučiai, kada bus valdy
bos rinkimai, nepamirškite iš
rinkti sau r tinkamą valdybą, 
kuri dabotų linijos reikalus, o 
ne Trockio ar Krukenbergo. 
Susirinkimas buvo skaitlingas 
ir tvarkus, išskyrus kelių koin- 
huliganėlių, kurie bandė daryti 
visokias priekabes, bet maty
dami, kad nieko nupeša, nutilo.

,—Kriaučius.

Sustabdo 
Šalčius

(loriftusini žinomas būdas Salti su- 
stabdyti yra Hill’g (’ascarn-Bromide- 
Quiniho. Miliūnai tą įrodo ka« žiemą. 
.Jis Šaltį Huntabdo į 24 vnhuidns.

Daug tūkstančių žmonių kasmet mir
šta nuo Šalčio pasekmių, Viena pneumo 
uiti nukertai 150,000. Taigi šaltis, daly
kas rimtas. Gydyk jį goriausiu žinomu 
bildu.

Vartok Tlill ’b kaip tik šaltis praside
da. Sultis 'pavojingas • stabdyk jį tuoj, 
ir kaip tik šiuo būdu goriausiu mokslui 
žinomu. Visos aptiekos parduoda Hill’s. 
Tikrai Gauk

Ištyrimas Kraujo
PAGELRF.R IR PATVIRTINS 
TIKRAI PAŽINIMĄ LIGOS

Del tikro ištyrimo ligos vartoja
me X-Ray ir mikroskopo egzami- 
nariją. litirlarne aiapumą, kraują, 
ištiria n. v spaudimą kraujo, varto
jame vlafla nauju* moksliniu* bu- 
du* Jei tikro ičlyrimo litro*, taip
gi atsakant gydymą dėl gerą pa
sekmių. MU8Ų NUŽEMINTA KAI- 
NA UŽ PILNĄ EGZAML flrtM 
NACIJĄ yra tiktai

Liga- tikrai (Stirta, jau yra pu
rinu išgydytą. Jeigu sergate, ne- 
kcntčkit'* ilgiau, remianti™ gydy
toją spėliojimais. Ateikite 
BOUSE OF HEALTH dėl tikro 

'fizinio ir laboratorijov ikegzamt- 
navimo, kuri parodys jurą ligą 
kuoniAkiautiai.

MAŽIAU NEGU MENESIS

Labai greitai Kalė* 
dos vėl Huh čionai, 
kurios atneš džiau
gsmų ir malonumų.

Daugelis žmonių tu
rės dar daugiau 
džiaugsmo per šias 
Kalėdas, todėl, kad 
jie turi susitaupinę 
pinigų musų Kalėdi
niame Kliube. Da
bar jie turi gatavus 
pinigus dėl pirkinio 
dovanų.
Bukit prisirengę dėl 
kitų metų. Prisidė
kite prie musų 1926 
Kalėdinio Kliubo, 
pradėkite dabar.
Ateikite tarpe 9 ry
to ir 8 vai. vakaro 
saindien arba nuo 9 
ryto iki 3 po pietų 
kitomis dienomis.

Kaina 30c

IKI KALĖDŲ

r
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įįBANK 
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KIMBALL RUANAS
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 ištobulintų piano mu
ziką.

Parduodam ant lengvų išmo
kėjimų

PUANy KRAUTUVES

1922-32 So. Halsted St.
4177-83 Archer Avė.

Užprašome jumi* dėl pasikalbė
jimo dykai, nežiūrint dol ko jus 
kenčiate ir kas jumis gydė. Gy
dome visas užsisonėjusias ligas, 
kaip tai nervą, odos ir kitas sle
piamas Ilgas vyrų ir moterų; r*u* 
rnatizmą, neuritis, rugštumu* krau- 
juje, ligas Plaučių, Kejianų, Skil
vio, Širdies, Inkstą, taipgi viso
kias formas slogą ir dusulio. 
Taipgi gydomo visokias chroniš
kas ii* sunkiai išgydomas ligas, 
kurių kiti išgydyti negalėjo.

Turime, didolj' skaitlių gydytojų 
dėl jūsų patarnavimo, jeigu rei
kėtų daryti pasitarimas kokioje 
nore svarbioje ligoje arba neti
kėtame atsitikime., atsilankykite 
pas mumie. Ateikit šiandien i 
Saugokit savo sveikatą I 
“Gali atl'kinėti sunkius darbus Ir 

džiaugtis gyvenimu*’
"Atvažiavus pas jumis kentėda

mas su užsisenėjusiu kataru. Su 
kiekviena permaina oro, vėl (gau
davau slogą*. Visuomet jaučiau
si sergančiu ir nusilpusiu. Mano 
skilvys, ir kepenys buvo didelė
je netvarkoje. Kož.na rvt* spau
džiau plėgmą. žudžiau savo sun
kumą ir negalėjau dirbti. Gydy
tojai, su kuriais pasikalbėjau, nie
ko man nepagelliėjo. Po dviejų 
mėnesių gydymosi pas jus, esu 
sveikas, galiu sunkiai dirbti ir 
džiaugtis gyvenimu. Turėsite daug 
pacijentą iš mano kaimininkystės 
Ir mano pažystamą, nes visi ži
no, kaip aš sunkiai sirgau.

l.inkiu jums didžiausio pasiseki
mo, kurio uis i tarnavote, palieku 
tikrai jums atsidavę*”.

W!LL1AH C. AI.M,
3044 Grattan Avė.

Turime daug panašiai liudijan
čią laišką.
Ką Darome Del Kitų Tą 
Galime Padaryti ir Del Juhu

Priėmimo valandos: nuo 9 ryto 
iki 5:80 vakare. Utarninke, se- 
rcdbj ir subatoj iki K vai. vakare. 
N<xiėlioj nuo 9 ryto iki 1 vai. 
d-eną.

House/Health
VB PBnnATims BtntDDM

164 W. Washington St
DR. ROSS NAUJA IR PA 

GERINTĄ SISTEMĄ 
GYDYMO IŠGYDO

Kraujo, puolis, ilapumo, privatinė*, *la 
to*, užBendinto* ir užkrečiamos ligOH vii. 
išgydomos.

Vartojami saugiauni ir geriausiai 
žinomi

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

II * * J J i
metodai

914
NUFACTURING $M 

DISTRICT BANK
A A pagerintas

606
1112 West 35th Street

*

ir tikras Europinis L/> 
escidfl gydymas s' 
k lama. Vienatinė gy
dymas nuo sifilio duo 
damas ui J*
žemą kainą ZbO

tiktai trumpam laikui

Tai yra paprasti simptomai, dėl 
kuri 
bos. 
alų? 
dien.
prie likusių čielų akinių stiklų.

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

— Pritaikau taipgi akinius

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.

Ashland Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės Dispensary 
Įsteigta dėl darbininkų žmonių ir jų, šeimynų. Labai pigios kai

nos. Patarimai dykai.
DR. EGAN, M. D. Specialistas 

4652 South Ashland Avenue 
Valandos nuo 4 po pietų iki 9 vakare '

Leidžia
KAINA

Kam įdomu žinoti, kas dabar dedasi Lietuvoje, 
tam geriausiai gali patarnauti laikraštis

SOCIALDEMOKRATAS
Leidžiamas Lietuvos Socialdemokratų Partijos, 

Išeina Kaune vienų kartų per savaitę.
“SOCIALDEMOKRATAS” yra skelbėjas tų idėjų, kurias'iškėlė Lie
tuvos Socialdemokratų Partija ir kurias ji iki šiol per 30 metų ugdė 
ir gynė.
“SOCIALDEMOKRATAS“ yra vienintSlis Lietuvos darbininkų laik
raštis, ir todėl jame pilnai atsispindi visas Lietuvos darbininkų gy
venimas, jų kova, vargai ir džiaugsmai.

DRAUGAI AMERIKIEČIAI,
•

palaikykite Lietuvos darbininku laikraštį užsisaky
dami Jį sau ir savo giminėms Lietuvoje!

KAS NORI DOVANAI GAUTI “SOCIALDEMOKRATĄ”, tegul feu- 
renka 5 skaitytojus, atsiunčia už juos pinigus, tai gaus vieną laik
raštį per tiek pat laiko dovanai. , ,
KAINA: Amerikoje metams $2.40; pusei metų $1.20.

, Lietuvoj metams $1.20; pusei metų 60 centų.
ADRESAS: “Socialdemokratas”, Kaunas, Kęstučio 40, Lithuania,

LIETUVOS’ DARBININKŲ JAUNIMUI YRA ' 
LEIDŽIAMAS MĖNESINIS LAIKRAŠTIS

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga “žiežirba”.
METAMS: Amerikoje $1.00; Lietuvoje 30 centų.

ADRESAS: “žiežirba”, Kaunas, Kęstučio 40, 
LITHUANIA

DR. B. M. RO8H
Atsakantis

Bpocialistas
įsteigta 80 metų

Daugiausiai chronišką ligą paeina nu 
kraujo ir utkrečiamų ligų. Kad 
jas nebandykit senais budais.
VYRAI 1 Speciali* serum gydymas yra vai 
tojamaa su geru pasisekimu dėl 
stiprumo silpnėm* vyrams. Jo . gaivinami 
jėga veikia stebuklingai ant gilią,

,ir kraujo, sutelkdama stiprumą silpniem, 
ir sunykusiems vyrams. Dr. Ross gydym< 
kambariai kasdien pilni ligonių.
JIS TURI 30 METŲ PATYRIMĄ 

ir jau išgydė tūkstančius žmonių, tai * it 
, užtikrinjmas sergnatiems, kad jie gaus ’» 

rą gydymą. Vienatinis geriausiai {rengta* 
ofisas Jungtinėse Valstijose. Dešimtis gy
dymui kambarių. Kraujo Išbąndymas ir la
boratorijos egzaminacija dykai su gydymu

Patarimas Dykai
Atsakantis medikalii patarnavimas suteiki 
jums sveikatą ir laimę. Geriausia gydy 
mas. Pigiausios kainos. Greičiausias gydy 
maa. Ateikit šiandien.

DR. B. Mj ROSS
35 So. Dearbom St.

kampas Monroe St. Chicago
Vyrų priėmimo kambarys 606. Moterų 
ėmimo kambarys 508.

Penktas AugŠtas, Crilly Namae 
25 METAI TAME NAME

Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto iki 1 
vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 1 dieną. P» 
nedėliais, seredomis ir sukatomis nuo II 
ryto iki 8 vakare,

išgydliiu

atgavint 
nern 

Dr. Roaa gydym<

J-’»

—........... .. ■■■!

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

mos, l,Uuu išgydytų ant fekordo. 
Ateikite ir gaukite asmenišką pa
tarnavimą registruoto gydytojo ir 
chirurgo, kuris specialiai studija
vęs galvą, specialiai gydyme 
Akių, ausų, nosies ir gerklės ligas 
Silpnos .... akis 
Skaudamos ak|s 
Raudonos akis 
Kreivos .... akjs

Kurčios .... 
Varvančios 
Ūžiančios ~
Nesveikos

aus; 
aus 
aus 
aus

8 
8 
S 
S

Skaudama 
Varvanti 
Kreiva .... 
Nesveika

nosis 
nošis 
nosis 
nosis

Skaudanti gerkle 
Silpna .... gerklė 
Su kataru gerklė 
Pasididin. gerklė

PATARIMAI DYKAI 
Akiniai pritaikomi pigia kaina 

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

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

DR. JOHN J.
SMETANA

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

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

Ant Platt’s Aptiekos
Pastebėkit mano iškabą 
Valandos nuo 9:30 iki 

8:30 vakare.

Reumatizmas sausgėlė ■
Nesikankykite savęs skaus- ■ 

mais, Reumatizmu, Sausgėlė, ■ 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu ■ 

, — raumenų sukimu; nes skau- ■ 
dėjimai naikina kūno gyvybę ir ■ 
dažnai ant patalo paguldo.

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

Knyga-. “ŠALTINIS SVEI- ■ 
KATOS”, augalais dydyties, B 
kaina 50 centų..

JUSTIN KULIS ■
3259 South Halsted Street, ■ 

CHICAGO, 1LL.■■■■■■■■■»■■■■■■■■■
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Jau atėjo 
Kultūra No. 10

Kaina 45c 
Galima gauti

OFISE
1739 So. Halsted Street

'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

Garsinkites Naujienose

t

t
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Ljeiuvių Rateliuose
Lietuvis užmuštas

LIETUVIŲ SUNKIOJO SVO
RIO ČEMPIONATAS

Gruodžio 8 d. Lietuviu Audi
torijoj K. Sarpalius turės pir
mas iš eilės ristynes dėl lietu
vių sunkiojo svorio čempiono 
vardo. Jis yra pasiryžęs šią žie
mą laimėti čempionatą.

KLIUDĖ TRENIRUOSIS
EUROPOS ATVYRU

RISTI KAI

IŠ

Rytoj Universal Atletų Kliu- 
bo treniruosis du iš Europos 
atvykę batikai. Treniravimosi 
prasidės apie trečią valandą. Z.

DIDELĖ LIETUVIŲ KOVA 
SU IaENKAIS

Rytoj 2:30 vai. po pietų Pa- 
ulauskio svetainėj (1709-1715 
S. Ashland aVe.) įvyks lietuvių 
ristikų karas su lenkais. Lie
tuvių ristikų “generolu” bus 
K. Sarpalius, kurio “armija” 
susidės iš Juozo Kamarausko, 
Silkos ir Lazausko.

Lenkus riaukus ves jį mū
šį” \V1. Zbyszko. Jo “armija” 
susidės iš Diek Starr, T. Mil
iui- ir \\*. Rogantz.

Tai bus tikras karas. Jeigu 
lenkai imtų viršų, tai Bance- 
vičius pasirengęs yra pats šok
ti į mūšį ir “pamaČyti” lietu
viams.

Tos nepaprastos ristynes |>a- 
rodys, kurie lenkai ar lietu
viai — turi geresnius ristikus.

J. Komaras risis su 
Joe Stecheriu

Antanas Sabaliauskas, 40 
metų amžiaus, gyvenęs prie 301 
W. 105 Place, Roselande, pra
puolė pereitą pirmadienį. Jis 
išvyko į darbą tunely ir dau
giau nebegryžo. Jo visur ieško
ta, bet niekur surasti nepasise
kė.

Jo žmona betgi nepaliovė jo 
ieškojusi ir vakar surado. Sura
do tik jo lavoną Cook pavieto 
lavoninėj. Pasirodė, kad pir
madienio vakare gryždamas iš 
darbo jis nesuprantamu budu 
papuolė po C. and E. I. trauki
nio, kuriuo jis gryžo namo iš 
darbo, ratais. Nelaimė ištiko 
prie 103 gatvės, kur jis turėjo 
išlipti iš traukinio. Traukinis 
užmušė jį ant vietos, bet kad 
jokių žymių identifikavimui 
neturėjo, tad tapo nugabentas 
pavieto lavoninei! ir tik vakar 
tapo jo žmonos ten surastas.

Jo žmona delei tokios baisios 
nelaimės yra labai nusiminusi.

—Reporteris.

r

Naujas lietuvis 
advokatas

B 1 ■■ M1.. . ■ 11 —’
* i A f

laike, bet dabar vėl grįžta j ją'savo partijos propagandą. Tai- 
darbštus ir rimti draugai, kurie' gi, rimtų darbuotojų šventa 

pareiga turi būti, kad SLA. 
organizaciją išlaikius tokia, ko
kia ji yra šiandie. Kuopų pri
sidėjimas prie šešto apskričio 
yra antras svarbus dalykas, ku
riuo privalėtų visi geri nariai 
apgalvoti ir išnešti nuospren
dį • prisidėjimui.

Tiesa/ bolševikėliai dūksta ir 
plusta 6-to apskričio, ne tik val
dybą, bet ir jo pritarėjus. Mat

buvo tūlą laiką pasitraukę. 6 
gruodžio kuopa rengia 20 metų 
apviakšČiojimą arba sukaktu
ves nuo Rusijos 'revoliucijos. 
Nėra abejonės, nusiseks.

,1 I > . 0

Automobiliai.
auto-Sidiečiafris truko 

Dabar čia perkama
North 

mobilių, 
jų labai daug. Girdėt, kad 
Kažimieras Montvidas jau par-j 
davęs kokį tuziną Jl udsonų ir j daugelis kuopų, pasižadėjosios 
Essexų. —Ptosytojas.

Roseland, III.

North Side
226 kp SLA.

šeštadieny, lapkričio 28 d., t. 
y. šiandie pat, kuopa turės kon
certą ir šokius Liuosybės sve
tainėj. Bus įžanginė kalba, 
muzikos, dainų, o paskui šokiai. 
Nors kuopos ižde yru nemaža 
pinigų, vienok northsidiečiai 
užsispyrė šią žiemą padaryti 
jų daugiau, nes manoma sam
dyti geresnę svetainę, reikės 
siųsti delegatus į seimą ir tt. 
Northsidiečiai savo parengimus 
visuomet skaitlingai lanko. Nu
siseks ir šis.

Joseph V, Mockus, Jr.
Lietuvių profesionalų eilės 

padidėjo dar vienu jaunų lie
tuviu advokatu — Juozu V. 
Mockų, kuris jau pradėjo prak
tikuoti savo profesijoj ir atida
rė savo ofisą prie 5349 South 
Hermitage Avė.

Jis nors yra gimęs Amerikoj, 
bet vietos lietuviams yra žino
mas, nes Veikliai dalyvavo lie
tuvių judėjime.

Juozas V. Mockus yra gimęs 
Chicagoj geg. 3(h 1903 m. Iš- 
pradžių kinkė Armour mokyk
lą, paskui Tilden Iligh School

ta. Išlaikė teisių kvotimus lie
pos 23 d. ir rugp. 15 d. tapo 

ie praktikavimoprileistas pi i 
advokatūros.

vaiku turėjo 
su gyvenimu,

Svetainė.
Liuosybės svetainė nėra pa

togi keliais žvilgsniais: north- 
sidiečiams jau permažą, reikia 
patiems aptarnauti ir vieta jau 
ne lietuvių centre, nes didžiuma

Lietuvių sunkiojo svorio ris- išsikėlė prie Humboldt Parko 
tikas, J. Komaras panedėlyj jr kitas gražesnes vietas. Ma- 
(lapkr. 30 d.) Coleseume risis ponia samdyti gatavai apšildy* 
su pasaulio čempionu Joe Ste- (}l jr aptarnaujamą svetainę ir 
cheriiL Komaras dar tebėra artį Humbuldt Parko, 
jaunas, bet jo stačiog meškis 
ka spėka padaro daug “trube- ry$js>

šituo
reikalu rūpinasi Draugijų Są-

lio” ir geriausioms ristikams.
StecIuEr’is yra pagarsėjęs sa

vo nepaprastai tvirtomis kojo
mis. Bet ar jis galės ką nors 
padaryti savo kojomis Komarui 

tai parodys panedėlio r išty
li ės. Viena galima pasakyti, jog 
Komarą kojomis suspausti ne- 
bus lengva: jis yra pakanka
mai tvirtas ir, reikia manyti, 
jis atsilaikys prieš čempioną.

DR. VAITUSH, O. D. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Paiengvin8 aidų įtempimų, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
ino, skaudamą akių karštį, atitaiso, 
kreivas akN, nuima kataraktą, ati
taiso trumpregystę ir toliregystą. 
Prirenka teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzamina’/irnas da*" 
vomas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 10 
iki 8 vai. NediKoj 10 iki 1 vai. p. (»>

1545 West 47th Street
Phoue Boulevard 7589

Bijūnėlis.
.Jaunuolių draugija Bijūnėlis, 

kuris turi pamokas Liuosybės 
svetainėj taip ir laukia, kad tik 
išsikelti į naują svetainę, nes 
šioji kartais šalta »ir šiaip ne
vy liojanti. O juk reikia žino
ti, kad northsidiečiai išlepę: 
jiems viskas turi būt.’ greiti; 
patogu ir gera.

Kadangi p. P. Sarpalius yra 
labai užverstas darbais ir kol 
susitvarkys svetainės reikalais, 
jis laikinai sustojo mokinti Bi
jūnėlį dainų. Jo vietą užima 
Chicagos Universiteto studen
tė Eufrozina Mikužiutė. Bijū
nėlio dainų, žaidimų ir vaidini
mo pamokos įvyksta kas sek
madienį nuo 1 vai. ryte. Kal
bos pamokos prasidės irgi taip 
greit, kaip tik svetainės klau
simas bus išrištas, nes Dr. 
Montvidas neapsiimu mokyto
jauti senojoje.

Dar būdamas 
sunkiai kovoti 
kad pasiekti augštesnį mokslą. 
Išpradžių pardavinėjo Naujie
nas ir kitus lietuvių laikraš
čius, paskui dirbo p. Kulio ap- 
tiekoj. Vasarą 1922 ir 1923 
m. buvo įstojęs į Citizens Mili- 
tary. Training Camp, kur lai
mėjo Camp Guster ristynių 
čempionatą. Taipjau buvo lie
tuvių čempionas lengvojo svo
rio (135 sv.) ristikif. Buvo ir 
Birutės choro narys, kada Bi
rutę vedė S. Šimkus ir šiaip 
veikliai dalyvavo lietuvių judė
jime. Reikia tikėtis, kad tokia 
darbštus vyras ir savo profe-, 
sijoj susilauks didelio pasiseki
mo ir taipjau netik nepaliaus, 
bet dar veikliau dalyvaus vie
tos lietuvių judėjime. —Rep.

nesyj, nuo kada bus pradėtas 
antras vajus narių skaitliaus 
padidinimui iki 1000. M 

Rubsiuviai. n

Lietuvių Dcntistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashluad Ava.

Savitarpinėj.
Chicagos Liet. Sav. Pas; Dr- 

ja užimta j ieškojimu, kur įdęti 
saugiai savo pinigų kelis tūks
tančius ant didesnių nuošimčių, 
negu bankas duoda. Jos tur
tus siekia viso 10,000 dolerių. 
1000 dolerių lapo įdėtas į Lie
tuvių Auditorijos bonus.

Dabar eina rinkimai Draugi
jos valdybos busimiems me
tams. Nėra abejonės, senoji 
valdyba pasiliks išrinkta ir ki
tiems metams. Bolševikėliai 
kad ir pastatė trejetą kandida
tų, vienok 
kiais balsais 
stipriausias 
Biežis gavo
keletą dešimčių 
Dr. Montvidą.

Savitarpinė 
koncertą ir šokius sausio mė-jji pasiliko skaitlinga ir audrų karuose, yra užpludęs ir varo

tik trim ar pen- 
nominucijose. Pav.“, 
jų kandidatas Dr. 
vos 5 balsus prieš 

paduotų už

Darbai nors eina kiek geriau, 
vienok da toli gražu* nuo nor- 
malumo. Daugelis do laukia 
darbo.

Lietuviškasis unijos skyrius 
tvarkosi gerai. Viršininkai jau 
nominuoti -r- netoli visi senie
ji. Bolševikėliai nors ir strak
si, bet nieko nelaimi. Ir bal
savimuose unijistai juos da sy
kį ir, reikia tikėtis, da skau
džiai suplieks, nes prieš Mas
kvos garbintojus eina ir kata
likai ir tautininkui, ir socialis
tai ir nepartyviai darbininkai.

Vaidylos.
• •

Kaip pas amerikonus maso
nai, taip pas lietuvius vaidilos 
turi gerą vardą, nes į vaidilas 
priimami tik parinktini žmones, 
ir Vaidilų Brolija savo ge

rais darbais jau spėjo atkreip
ti į save veik visų domę. ^Jie 
yra džentelmanai ir publika 
žiuri į juos kaipo į tokius.

Sausio 30 d. Vaidilų Brolija 
vėl turės puotą. Į šią jau įsi
leis ir pašalinius žmones. Mat 
metuose sykį jie iškelia vieną 
puotą ir publikai. F 
masonų svetainėj, •: kur 
gražiausia visoj North West 
sidėj.

Byla. — Ristynes
Pereitą antradienį, krimina

liame teisme turėjo prasidėti 
nagrinėjimas bylos jauno lietu
vio Antano Susnio ir dviejų 
svetimtaučių, kaltinamų užpuo
lime apiplėšimo tikslais. Bet 
nepribuvus vienam advokatų, 
bylos nagrinėjimas tapo atidė
tas iki pirmadienio. Jie yra 
Kaltinami, kad rugsėjo,6 d. va
kare užpuolė automobilį, ku
riame sėdėjo du vaikinai ir 
merginom, kad juos apiplėšus, 
j vyko persišaudymas su polici
ja, paskui pasisekė suimti sir 
plėšimo dalyvius. Jų byla bus 
nągrinėjama prieš tęisėją John 
P. McGoorthy, kriminaliniame 
teisme, 3 augštas.

I i t »* .

Petras šafrapauskas. kuris 
irgi dalyvavo tame apiplėšime, 
jau pirmiau tapo nuteistas. 
Kaipo nepilnametis, turintis tik 
14 m. amžiaus, jis liko 
tas nuo 6 mėn. iki 1 
pataisos namus.

prisidėti, atidėjo šį klausimą 
priešmetiniuose ar metiniuose 
susirinkimuose svarstyti. Tad, 
kad tam pakenkus, imasi varg
šai visokių įmonių. Laikas ir 
gyvenimas parodys.

—Senas Narys.

* 7 eatras- 
Muzika

Rytoj Rusų studentų 
koncertas

Rytoj 3:30 vai. po pietų 
Walsh svetainėj (Milwaukee, 
Noble ir Emma St.) Chicagos 
Rusų Draugija statys labai juo* 
kinga operetę Ivanoff Pa veli 
Be to dar, grieš balalaikų or? 
kestras ir Maksakova bei Cice
rą padainuos keletą liaudiės dai
nų. Po programo • šokiai.‘ I 

>i '■ <.
n ute iš
metu į

Sekmadieny, lapkr.
4:15 vai. p. p., Strumilo 
nėjo įvyks ristynes. Risis' vie
tos ris tikas Louis Mengela su 
John Mason, abu lietuviai; taip 
jau risis Niek Bihun su Joe 
Ferero ir John Zavacki- su 
natz Govorski. 1*0 ristynių bus 
šokiaj. —Rep.

29 d., 
svotai-

SLA. 6-tas Apskritys, 
juda

MARTINAS TAMULIUNAS
Musų mylimas brolis, persi

skyrė su šiuo pasauliu sulau
kęs 43 metų amžiaus, Lapkri
čio 26 dieną, 1925, 8:00 valan
dų ryto, ligonbuty. Paėjo iš 
Lietuvos. Amerikoje išgyveno 
30 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
seserį Stanislavą Milerienę, švo
gerj Tamošių Milerį ir dėdę Je
ronimą Tamuliuną. Kūnas pa
šarvotas Randasi 1436 So. 50th 
Ct., Cicero, III.

Laidotuvės įvyks Panedėlyj, 
bapkričię 30, 1:30 valandą po 
pietų, iš namų į Tautiškas ka
pines. ' • I

Visus gimines, draugus ir 
pažįstamus nuoširdžiai kviečia
me dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę liekame, 
Sesuo, švogeris 
ir Dėde.

Laidotuvėse patarnauja 
borius Eudeikis, Tel. Yds.

Pelnas nuo koncerto eis su- M. Kasparaitis, J. Preikšą, 
šelpimui neturtingų studentų. | Matant prie save tokį vaidy- 

lų sąstatą—įsitikinę, kad tai 
vus nepaprastas vaidinimas, ku
ris patieks musų Chicagos pub-

Lapkričio mėn. 29 d., liuli gardaus juoko, rimtų min- 
House teatre, 800 S. Halsted 
gatp:, 7 vai. vak. Vaičkaus 
Dramos teatras stato vieną iš 
gražiausių ir linksmiausių ko
medijų. Veikalas perstato in
teligentijos gyvenimą. Tame 
veikale kaip kokiame veidrody 
žmogus pamatai savo ydas, ge
ras ir blogas puses. Ypatin
gai patartina tą veikalą pama
tyti šeimynų motinoms, 
rios galės daug ko 
ti sutvarkyme savo 
gyvenimo.

Veikalas statornas 
stilingų scenerijų 
dailininko P. Kačerausko ir da- 
lyvau^ant geriausioms trupės 
artistams: P. Tendžiulytei, P. 
Milerienei, ,J.1 Gulbinienei, M. 
Konradienei, A.‘ Trainaitei. Pir
mą sykį šiame sezone Vaičkaus 
Dramos teatre pasirodys p. M. 
Dundulienė. Vyrų sąstatas: J. 
Briedis, J. Vaičkus, K. Budrys,

“Pakrikėliai”

ku> 
pasimokin- 
šeimininio

prie naujų 
pagamintu

KAZIMIERAM. SABILIAUSKAS
Mirė netikėta mirčių — 

traukinis , užvažiaVo. Mirė 23 
dienų lapkričio, 1925. ?n., i> 39 
metų amžiaus. Kilo iš',Kauhb 
rėdybos, • Žiemiu Valsč., Paž
inių parapM Mišeikių kaimo. 
Rgyvcnė Amerikoj 16 metų.

Pal|ko"‘dideliame nuliudime 
tpoterį, 2 supus: Kazimierų 8 
metų ir Edvardų 7 metų, taip- 
pat vieną brolį Juozapų Sa- 
biliauskį Amerikoj, Lietuvoj 
vienų brolj Jurgį. Taip pat 
gerų parapijonų Ignacų Vai- 
neikį. ’

Kilnas pašarvotas po nume
riu 301 W. 105th Place, Rose- 
land. Iii. Laidotuvės bds pa
skelbtos vėliau. .Bus nulydė
tas į Lietuvių Tautiškas ka
pines po pamaldų. Nuoširi' 
džiai kviečiame draugus, gi
mines ir pažįstamus dalyvau
ti laidotuvėse.

Nuliūdę pasilieka
Moteris, sunai Kazimieras 
ir Edvardas ir brolis Juo

zapas Sabiliauskiai.
Grab. Masalskis, Blvd.-4139

'čių ir džiaugsmo. Tikietų kai
nos kiekvienam prieinamos, — 

I nuo 35c.
Pertraukų laike vargonais 

grieš p-lė Florence Opraitis.

STANISLOVAS ŽUKAS
Musų mylimas tėvelis persi

skyrė su šiuo pasauliu sulau- I 
kęs 60 metų amžiaus, Lapkri- I 
čio 26 dieną, 1925, 9:10 valan
dą ryte. Paėjo iš Kauno rėdy
tas, Tauragės apskričio, Kalti
nėnų parapijos, Gnutvaišių kai
mo. Amerikoje išgyveno 20 me
tų. Paliko dideliame nubudime 
moteęj Dortiicelę po tėvais Vože- 

i laitę, sūnų Adomą, dukterį Elz
bietą ir žentą Antaną Jasaitį.

Kūnas pašarvotas randasi 
4505 So. Paulina St.

Laidotuvės. įvyks Panedėlyj, 
Lapkričio 30, 8:00 \alandą ry
to iš namų į šv. Kryžiaus pa
rapijos bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, o iš ten bus nulydė
tas j šv. Kazimiero kapines.

Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę liekame, 
Moteris, Sūnūs, 
Duktė ir žentas.

Laidotuvėse patarnauja 
j borius Eudeikis, Tek Yds.

/. 
gra- | 
1741

Simpatiškas — 
^Mandagus — 

Geresnis Ir Pi
gesnis Už Ki
tų Patarnavi
mas.

J. R. Eudeikis Komp.
TACRĄBŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas: 
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lal’ayette 0727 

SKYRIUS
4904 West 14th St., "Cicero. 

Tel. Cicero 8094

Pranešimai

JONAS VISTARTAS

gra-
1741

Didelis ir puikus Teatras. scenoj 
statomą veikalas “Ponas Daugano- 
vis”, perstatys Lietuviška Teat.%l)iau- 
gystė Putos No. 1. Nedalioj, lapkri
čio 29 d., Chicagos Lietuvių Audito 
rijoj, 3135 So. Halsted St. Lošimu 
prasuir. 7 vai. vak. Po teatrui bu 
šokiai prie gero, muzikos.

Užprašo Kupečiai.

Tel. Lafayette 4223 .
, Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai.
M. Y tiška,

<228 W. 381 d Chicago, II).

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS:
“Naujienas” /pradedama išnešioti 

nuo 3-Čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan Iki Wallace ir 
nuo 85-tos iki 31-mos gatves yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti, 

i Už “Naujienas” galima mokėti sykį 
4 savaitę arbrt sykį j mėnesį. Gyve
nanti pažymėtame zone, o da neap- 
rupinami ankstyvomis “Naujienonds” 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynas, 3210 So. Halsted St. (JTcl. 
Boulevard 9663).

Pasitraukusios SLA. kuopos 
iš 2-ro bolševikuojančio apskri
čio įsteigė tikrą lietuviu apskri
tį, kuris dirbs visos S. 
IjA. organizacijos naudai. Mat ‘ 
2-rąjį apskr. valdo Maskvos 
pastumdėliai, kuriems nerūpėjo 
ir nerupi labas musų didelės ir 
brangios organizacijos.

6-to apskričio valdyba pradė
jo rinitai dirbti. Ji turėjo ke
lius posėdžius apsvarstymui ne
kuriu konferencijos tarimų. 
Maršruto planas jau surengtas, 
gauta astuoni prelegentai. Kuo
pų pasiskyrimui. Kitaip sa
kant, darbas eina savo keliu, 
rimtai.

Draugiškas vakarėlis.
6-to apskričio vadyba suma

nė rengti draugišką vakarėlį 
apskričio naudai. Kadangi šis 
apskritys įsikūrė vos keli mė
nesiai atgal, tai jo iždas yra 
tuščias, nes ne viena kuopa 
šiais metais jokių duoklių rie- 
mokėjo. Esant tokiai padėčiai 
yra sunku vesti organizacijos 
reikalus.

šis vakarėlis jau čia pat, — 
t. y. rytoj, septintadieny, lap
kričio 29 d., pradžia 6-ta vai. 
vakare, Lietuvių Auiritorijoj 
mažoje salėje. Tikietai po vie
ną dol.; galima juos gauti 
“Naujienose,” “Varpo” redakci
jose, pas Dr. A. Zimontą ir! 
Dr. Montvidą, pas kuopų sek
retorius ir apskr. valdybos na
rius.

Laikas trumpas, bet/ prijau
čiantys SLA. nariai- gali su
spėti dalyvauti, Programas su
sidės iš trumpų kalbų laike va
karienės, muzikalia programa 
ir šokių. Jau yra daug rim
tų ir žymių darbuotojų pasiža- 

Rengiamą dėjusių dalyvauti šiame drau- 
kuri yra giškame vakarėly. >5- į'.į, H 

; Chicagiečiai ir apielinkės 
kuopos išauginę ir sustiprinę 
šį šeštą apskriti, galės plačiau 
imtis už darbo valymui mask-1 
vinio elemento, kuris čia. vą-

MARIJONA BERTULAITĖ
Jau praslinko,, keturi metai kaip atsiskyrė su šiuo pasau

lin musų mylima dukrelė ir 
sesutė, Marijona Bcrlulaitė, 
vos tik sulaukus 16 metų ir 
8 mėnesių amžiaus Kų tik 
pradėjusi žydėti, ji apleido 
mus lapkričio 29 d.. 1921 m. 
Ji gimė ir augo Chicagoje; 
tėvai paeina iš Kauno rady
bos, Raseinių apskričio, Jur
barko valsč. \

Prašome giminių ir pažįs
tamų atjausti su mumis šių 
liūdnų dienų, 4 melų sukak
tuves mirties musų dukrelės.

Tėvai:
Pranciškus ir Agota Ber
tuliui.

Broliai: •
Eransiškus ir Juozapas 

Sesuo Elena..

Amžinų atilsį Barbora Dio- 
enė persiskyrus su šiuo pa

sauliu birželio 1 (1. 1923 m. 
Buvo palaidota Šv. Kazimie
ru kapinėse. Jos vyras nega
lėdamas užmiršti ir rūpinda
masis apie jų, surado ir nu
pirko lotų Liet. Tautiškose 
Kapinėse, kur subatoj, lapk
ričio 28 d., apie 12 vai. die
nų, .iš namų 3150 S. Halsted 
St., 2 fl. rear, pažįstami ir 
draugai keliaus į Šv. Kazimiero kapines, o iš ten bus 
kūnas perkeltas į Lietuvių 
Tautiškas kapines, kur ilsėsis 
amžinai.

Meldžiu visus gimines, pa- 
žįMannis ir visus prijaučian
čius dalyvauti šioj apeigoj ir 
atiduoti a. a. Barborai pa
skutinį patarnavimų.

Pasilieka nuliūdę
Vyras Stanislovas 

ir vaikučiai
Tel. Boulevard' 10496

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

ar kviečia.

rengia didelj
Socialistai.

81-moji kuopa auga nariais.

Musų mylimas brolis persi
skyrė su šiuo pasauliu sulaukęs 
44 metų amžiaus, lapkričio 25 
dienų, 1925, 8 valandą vakare. 
Paėjo iš šernučių kaimo, Kauno 
vedybos. Amerikoje išgyveno 21 
metus.

Paliko dideliame nubudime 
du pusbroliai Petras ir Kazi
mieras Vistartai. Kūnas pašar
votas randasi prie 9332 Luella 
Avė. I,aidotuvės įvyks Pane- 
dėly, lapkričio 30, 8 vai. ryto iš 
namų i Šv. Juozapo bažnyčių, o 
iš ten bus nulydėtas j šv. Kazi
miero kapines.

Visus gimine^-drnbgus ir pa- 
žjsthnius' nudŠhdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę liekame,
Pusbroliai,

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis.

Tel. Yards 1711.

JUOZAPAS RAUDONIS
Musų mylimas brolis per 

siskvrė su šiuo pasauliu su
laukęs 37 metų amžiaus lap
kričio 26 d„ 192.5, 10 vai. va
kare. Paėjo iš (iatčių kaimo, 
Kvėdarnos valsčiaus Ameriko
je išgyveno 16 metu. Paliko 
dideliame nuliūdime broli Ka
zimierų, Marijonų Raudonai
ty*, Barborą Raudonienę ir 
Švogerj Simonų llaudonį. Kū
nas pašarvotas randasi 1513 
S. 51 Avc., Cicero. Laidotu
vės įvyks panedely, 30 lupk., 
8 vai. ryte iš namų 1513 S. 
51 Avė. į Dievo Apveizdos 
bažnyčią, o iš teu bus nuly
dėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

Visus tgimines, draugus ir 
■pažįstamus nuoširdžiai kvie
čiame dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę liekame 
Brolis, seserys 

ir švogeris.
Laidotuvėse patarmuiįa gra- 

borius Btilkus.

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI ERA 
LEISTI 5100.00?

Atsakymus: $100.00 ant syk jr 
$6.00 j metus per visą 

likusį gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas dole

ris sudaro nematomą juostą cen
tų ir kiekvienas centas atlieka 
tam tikrų darbų. Praleisdami cen
tų paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
Šimtų ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dc] kitų.

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

Naujienų. Spulka. uždirba po 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno 
$1|)0.00 — pamislyk kiek jūsų 
šimtas uždirbtų jei laikytumėt jį 
čia per 20 metų?

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

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St.

Nuo 10 ryto iki 8 vai. vakaro.

»
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PRANEŠIMAI
North Side. — S. A. 226 kuopo.i 

vakaras su šokinis, dainomis .ir mu
zika įvyksta Šiandien, Lapkričio 28 d., 
7:30 vai. vakare, I.iupsvhės svetainėj, 
1822 Wabansia Avė.

Komitetas.

Birutės choro vienų vyrų dainų 
praktika atsibus lapkričio 30 d. 
kaip 8 vai. vak., Rayinond Chnpel, 
816 \V. 31 St.. Visi vyrai dalyvau
janti Keistučio mirty privalote bū
ti laiku. —Birutė. a

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
LIETUVIŠKAS HOTEL1S naujai 

įtaisytas, sA elektros šviesoms, ge
riausia vieta dėl darbi.unkų apsi
gyventi, vyrams arba moterims; 
valgiu arba be valgio, $3 \ir 
$8 j savaitę su valgiu, ( 

PETER G ADEI KO 
1606 So. Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI PARDAVIMUI
MOTERŲ

su 
$4,

Jaunosios Birutės lietuvių^ kal
bos pamokos Įvyks šiandie 2* vai. 
po pi ei. Murk \Vhite Square svet.

• (Club Room). Visi nariai prašomi 
atsilankyti laiku. —Organiz.

IŠSIDUODA furnlčiuotas kam
barys, šviesu.?, švarus ir šiltas. Su 
valgiu nr be valgio; prie to yra 
parašas, arti fabrikų ir karų lini
jos. Galima matyli nuo 4 iki 8 vai. 
vakare kasdien. 2 lub:)M priekis.

Mrs. A. Danila
3534 S. Pa r nei I Avė.

REIKALINGA senyva moteris 
prižiūrėti du vaiku. Vakarais ir 
nedėldieniais nereikia dirbti; arba 
vedusios moteries, kuri stovi na
mie. Duosime kambarį dykai.

5120 S. Frnncisco Avė.
Tel. Heinlock 3336

DEL IŠVALYMO IŠPAR
DAVIMAS

Roseland.— Aušros knygyno nau
dai rengiamos lietuviškos vakaruš
kos •įvvks šiandie vakare Ciias. 
Širmulio svetainėj. Bus gera mu
zika ir bus kitų žaismių. y

• Brighton Park. — Liet. Laisvėn 
Pašvlpinio Kliubo susirinkimas bus 
nedėlioj, lapkričio 29. 2 vai. po 
pietų, MeKinley Park svet., prie 
39 St. ir \Vestern Avė. Malonėkit 
visi atsilankyti. —Valdyba.

RENDAI kambarys vienam 
vaikinui su valgiu arba be val
gio. 4421 S. Talman Avė.

Tel. Lafayette 6848 
2nd flųor

RENDAI tinkamas 
gyvenimui naujume 
dėl vieno naikino 

3339 So. Lowc 
2 lubos

kambarys
name

be valgio.
Avė.

t—e

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI ĮVAIRĮĮS SKE1BIMAI
Anton Paunksnio ar 

69-os. 
Tuo-

PAIEŠKAI'
Pauksnio, kuris turi lotą ant 
Yra labai svarbus reikalas, 
jaus atsišaukit.

F. Savickas 
726 W. 18th St.

Phone C.anal 1603

APSIVED1MA!
PAJIEšKAU apsivedimui mergi

nos arba našlės, nuo 35 iki 40 metų 
senumo, kad ir su vienu vaiku. Geis
tina Liuteroniško tikėjimo. Aš esu 
našlys, 40 metų, ne biednas; kuri 
mylėtų arčiau susipažinti su manim, 
malonės parašyti laišką ir paveikslą 
prisiųst su pirmu laišku; ant 
kalavimo gražinsiu atgal.

JOHN GEDVILAS 
P O Box 144 
Staunton, III.

MUSŲ KALENDORIAI
žinomi pranešam visiems (’hiea- 

gos ir apiclinkių lietuviams biz
nieriams, kad pas mus galite užsi
sakyti įvairiu sieninių kalendorių. 
Hangers, Wall Pockets, DeLux« ir 
Cut Onts, taipgi da turime labai 
gražių naujų lietuviškų kalendorių. 
Klusų kalendorių kainos gana pri
einamos — nuo $12 iki $25 už 100. 
Pas urna raminsi didžiausias ka
lendorių pasirinkimas. Reikale ka
lendorių telefonuokite mums — 
prisiusime agentą su sampilais ar
ba dėl platesnio pasirinkimo pri
bukite patys vpatiškal šiuo adresu:

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

parel-

ISRENDAVOJIMUI

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING A COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Ix>ng dl s ta n co handling. 

Turime daug metų patyrimą.
/ 3238 So. Halsted St.

Tel. res. Yds 3408—Blvd. 7667 Office
ANT RENDOS 2 flatai po 4 rui

mus. Gera proga katrie važinėjas ka- 
iai«, nes netoli nuo kaių linijos, pu
sė bloko nuo Western Avė. Ruimai 
pagal naujos mados įtaisyti, 
tra ir vanos. Korula pigi.

4005 So. Artesian Avė.

Elek-

RENIX)N G kambarių 
tas pirmiau buvo $15, 
atiduosiu už $85. Visi 
riai šviesus.

3307 W. Le Moyne

Ha
du bar 

kamba-

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, Prez.

RE.NDON (> kambarių flatas, 
ant antro flora, pečium šildomas, 
yra vana, elektra ir kiti paran- 
kumai; kamp.nis namas. Renda pi
gi.

1535 S., Rockvvell St.
• Tel. Lafayette 2118

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IK SUTAUPYKIT 35% 

Mes parduodame visiem* obelio 
kainomis, I

Levinthal Plumbing Supply Co„ 
1637 West Division St„ 

netoli Marshfieid

ANT RENDOS 6 kambarių fin
tas, vandeniu apšildomas, prie gat- 
veaarių linijos. Renda pigi. Gali
ma matyti bile kada. Nepraleiskit 
šios pragos; galima ir funučius 
pirkti.

1417 So. Artesian Avė.
ta bloko \V. nuo Western Avė.

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos įvai

riems nėriniams; uaina: 4 uncijų 
matkos 35c., 38c. ir 40c. Vilnonios 
skiautės' vaikams, kaina nuo 65c/ 
iki $1.00. Baltoji drobė užvalka
lams ir paklodėms. Marškonios gi
jos, kaina 1000 jardų nuo 10c. iki 
15c. Nfano tavoras parsiduoda nuo 
35c. iki 50c. pigiau negu kitur.

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

PENDON 5 kambarių flatas, mū
riniame name, pečium ši’cfomas, 
yra vana, elektra ir visi paranka
mai. Randasi Brighton Parke. At
sišaukit prie savininko.

Mrs. Šatkauskienė 
3340 S. Halsted St.

rel. Lafayette 51S3-6488 ’♦

ROBIN BROS.

RENDAI 4 ruimai gas, elek
tra. renda pigi $16 į mėnesį.

Kreipkitės,
946 VVest 31 Place

NAMŲ STATYTOJAI
3804 So. Kedzie Avė.

CHICAGO

RENDAI 4 ruimai beismente 
elektra, gasas, renda pigi. Ge
ra vieta gyvenimui.

Kreipkitės:
938 W. 31 Place

KRAUTUVIŲ FiKCERlAI
Grosemių, Bu- 
čemių, Delikate- 
sen, Restauran- 
tų, Kandžių, Be- 
kernių. Musų

specialumas Geras patar
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So. State St.
T

RėNDAI flatas 5-kių kamba
rių ant 2 lubų — kambarin 
šviesus ir gana patogus gyveni
mas. Randasi Brighton Parke

2503 \V. 46> Place

K. ANDREJONAS
BARGĄIN Store; come in and 

cunvince yourself. Ladies, Genis, 
and Childreifs Eurnishings. Better 
merchandise for less money.

1785 S. Ha!sted St,

NEMOKYKITE $10 už naują

JIEŠKO KAMBARIU ±7
----- ----------------75c. ir garantuojame, kad jus bu-

REIKALINGAS ruimas ligotam šit . užganėdintas. Verta sutaupyti 
žmogui prie senų žmonių, apie pinigų. Mes paimam ir dastatom. 
Brighton Park apielinkę. Kas su- ■iRp® H?L Cleaners, 3328 So. 
tiktų laikyti toki žmogų, meldžiu 
pranešti laišku.

Ben VVaitches
4143 S. Wood St., Chieago x

Halsted St. Phone Boulevard 0179.

REIKIA DARBININKU
NORIU RENDUOTI mažj 

namą, mieste ar sale, kur tik 
galima auginti paukščių. Atsi
šaukite tuojaus, tašydami. . jj'metų. Geistina nebtf jauna, na.š- 

S. SLONKS, " ' ‘
835 W. 34 PI., Chieago, III.

MOTERŲ 1
REIKALINGA gaspadinė nrie na

mų, kur yra 3 vaikai — 9, llzir
lė ar mergina. Geras atlyginimas. 
Matyt galima bile kada.

Kreipkitės:
26 W. 103 PI., Roseland, III.

REIKI/K merginos į keptuvę par
davėjos, mokančios gerai lenkiš
ką kalbą. Taipgi ir vieno vaikino 
1/ metų, katras norėtų dirbti kep- tę. 
t avėję.

Kreipkitės:
3357 Autnurn avė.

Tel Boulevard 1957

REIKALINGA moteris arba mer
gina prie n unų darbo prie mažos 
šeimynos. Valgis ir kambarys 
vietos. Atsišaukit pas 

A. BUC1IAS, 
216 VVoodside Rd. 

Riverside, III. 
Tel. Riversidv 1951-.I.

ant

REIKIA 6 moterų prie sor- 
tavimo regsų. Ateikite panedė- 
ly pasirengusios į darbą.

HARRt dray,
1447 Blue Island Avė.1

Kad būti prisirengusiems dėl 
musų didelio Kalėdinio išpardavi
mo, mes dabar norime sumažinti 
didelę dalį savo stako, biskį var
totų augštos rūšies Grojiklių Pia
nų, dar pigesnėmis kainomis negu 
mums kainavo; Mes atiduosime iš
mokėjimais net po $2 į savaitę. 
Fonografai, Vargonai, Upright Pia
nai taip pigiai kaip po St į savai-

Tarpe tų netikėtų bargenų mes 
pasiūlome sekamus:
SbroedeK & Sons, eleetrie Grojik

us pianas, kainavo $950, da
bar ........:......................... *170

Pianistą Grojiklis pianas (88 no
tų), kainavo m700. dabar $110 

Kimbnll vnrgonfl, kainavo $125, 
dabar .... i...................... $20

Coluinbia Grafonola, kainavo $200 
dabar .............................

Tablo fonografas, kainavo i
$50, dabar .......................

Cabinet fonografai, kainavo
$150, dabar ............ . . . .

Upright Pianai (garantuoti).
nayo $200 iki $100, dabar
Jus sutiksite su mumis, 

yra geriausi bargenai. kokie kada 
nors buvo pasiūlyti Chieagoj. At
važiuokit anksti. Jie visi bus išpar
duoti į paskutines keturias dienas. 
Atdara kiekviehą vakarą iki 9.30.

National Piano Stores
2332 W. Madiaon St.

I GERA ?R()GA BIZNIS 
BRIGHTON PARK 

Grosernė- I lolikntcscii, Cigarai, 
Kendės, Ice Cream ir Notion krau- 
tuv^. pigiai. Pirkite dabar, nes 
vasarą bus dvigubai brangiau. Lie
tuvių. lenkų ir ritau apielinkė. At
sišaukit:

3302 W. 38 PI., Chieago, III.

PARDUOSIU arba mainysiu ant 
kitokio biznio gražią grosrrnę ir 
notion krautuvę; lietuvių apgyven
ki apiolinkėj. Turiu aprduoti į 4 
dienas. Pirmas teisingas pasiūly
mas |)nims.

Elena Paulaitis
•1531 Jf. Paulina Si.

NtMI-ŽEMĖ_ _ _
’sventbms bargenai

Pardavimui nauji mūriniai namai. 
Galima pasirinkti, turime po 6 ir G 
5 ir 5 ir 4 ir 4 kambarius. Visi įtai
syti pagal vėliausios mados. Augfiti 
pleisteriuoti beizmentai, geležini bal-
kei, plumbingas vėliausios mados, 
aržuolo trimingas, Bungalow stogai, 
porčiai apdaryti stiklais ir skrynom, 
shades. Karštu vandeniu apšildomi. 
MeA turimu ir pečiais apšildomu vie
tas, gerai Lietuviams žinomoj Bright- 
on Park ir Manjuette Park apielin-
kej. Kas mylite pirkti ar mainyti ant 
senesnių namų ar lotų, atvažiuokite 
ar pašaukite, mes parodysime tos 
namus.

NAMAI-2EME

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

VISOKIOS RŪŠIES DARBAI
Kuomet jums reikia darbo, šau

kite telefonu \Vest 1308. O kuomet 
norite dirbti, atsišaukite 20 So 
Westcrn Avė. Mums tuojau reikia 
ianitorkų prie apvalymo iY viso
kių maišytų darbų. Paslmntykit 
su milinis šiandien.

REIKIA pardavinėtojų vyrų 
ir moterų, suL-atomis ir vaka
rais, patyrusių pardavinėjime 
vytų smulkių reikmenų.

4171 Archer Avė.

REIKIA DARBININKŲ

REIKIA
VYRŲ

VYRŲ 
DARBUI 
J GELEŽIES 
ATKARPŲ 
JARDĄ 

WARSAWSKY and CO.*
1915 So. State Street

REIKALINGAS blaivaa vy
ras dirbti 
guolis ir 
Chica^os.

1900

ant farmos. Valgis, 
užmokestis. Netoli

' * vS. Union Avo.
1 floor

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

savaitę Atsišaukite pas.
MILLER BROS. 

11241 S. Michigan Avė., 
Roseland

REIKALINGAS bučerys, tu
ri mokėti gerai darbą. Gera al
ga ir geros darbo sąlygos. At
sišaukit tuoj.

1833 S. Halsted St.

REIKALINGI 2 geri, paty
rusi karpei; tena i.

Atsišaukite:
6635 S. Rockwell St.

1 lubos, kontraktorius
r

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI taxi bodv ir 

myteris, vienų metų senumo 
Arba galėsiu parduoti ir visą 
automobilių, pigiai. Nuo 5 iki 
0 vakare šaukit telefonu La 
favette 1124.

136 E. 107 St.

PARSIDUODA Fordas žiemi
nis, 2 pasažierių, vadinamas 
coupe, 1925 senumo labai pi
giai. Atsišaukite, 2 lubos fron
tas. 3300 S. Union Avė.

RAKANDAI

... $40
$25 Iki 
... $5
$75 iki 
.. $29 

i, kai-
$45. 

kad tai

PARSIDUODA bučerne ir gro
sernė, geri rakandai, gera biznio 
vieta. Nupirksi! lebai pigiai arba 
mainysiu ant fanuos ar automobi
liuos. Matyti gulima ir nedėlioj vi
są dieną.

•1537 S. Pauline Si.
Tel. Yards 3280

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

O kur bėgi, tamsta!
O pas K. Valaitį. Aš mačiau, 

kad jis turi 3 fintų namą. 1 ma
šinai garhžą, lotas 50x 125, vieta 
Maplevvood avė ir 40 St. ir jis no
ri mainvti ant 6 ruimų cottage ar 
bungalovv, ir kad Imtų Brigbton 
Parke. Norėdami pirkti, parduoti 
arba mainyti namus, biznius gau
sit teisinga patarnavimą.

3404 So. Morgan St.
Tel. Yards 1571

PARDAVIMUI du bizniai. Bučer- 
nC ir grosernė atskirose vietose. Ge
ras biznis, i _‘ 
iki $400 vienoj

a pi v arta į dieną nuo $200 
moj vietoj.

Nepraleiskite progos.
Atsišaukite:

2209 W. Lake Street 
Melrose Park, III.

PRIVERSTAS parduoti savo gro- 
jiklj pianą iš priežasties išvažiavi
mo iš miesto, (irojiklis pianas ver
tas $900, parduosiu už $150, 125 
roleliai, be ličius ir kabinetas, iš
mokėjimais $50 rasti ir po *10 į 
mėnesį. NAGAITIS ,

0512 S. Halsted St., Ist'floor
—, .... ■■■■ --- - ' ■■■■■■ 

PARSIDUODA grosernė ge
roj biznio vietoj, lietuvių apgy
venta, gera vieta bučernę ati
daryti, renda pigi. Kreipkitės.

1505 So. 49 Ct. Cicero, III.

Pardavimui 6 kambarių bungalovv, 
Įtaisyta pagal vėliausios mados, gra
ži vieta, 6025 So. Washtenaw Avė.

Pardavimui 5 kambarių bungalow, 
lotas 37 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 fintus, tik nauji. Vie
nas* užbaigtas, kitas baigiamas būda
vot!, įtaisyti pagal vėliausios mados 
ir garadžius keturiems mašinoms. 
Vieta labai graži, prie karų lainės ir 
parko ir mokyklos. Prekę pasakysi
me kaip pamatysite namus i? vietą.

PARDAVIMUI Photo Studio. Par- 
siudoda nebrangiai, su namu už 
$5000; kas mokės cash duosiu 
discounl. Vieta per daugelį metų 
išgyventa.

Photo Studio
31 E. Main St.

Chieago Hcights, III.

PARSIDUODA grosernė ir 
saldainių Storas. Labai pigiai, 
nes savininkas važiuoja ant 
farmų. Galit matyti diena it 
vakarais.

908 W. 35th Place

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; įmokėti $1,00(1, kitus kaip 
rendą.

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avė.

Tel. Lafayette 7674

EXTRA! Parsiduoda bučer- 
nė ir grosernė. Sena ir išdirb
ta vieta, 
da, lysas 
priežastį

7118

Biznis cash, pigi ren- 
3 matams. Pardavimo 
patirsit ant vietos.
S. VVestern avė.

PARDAVIMUI NESVAIG2 
namų gėrimų parlon.s, pigiai.

J. J. LINK,
1345 West 31 Str.

PARDUOSIU arba mainysiu ant 
loto arba mažo namo bučernę ir 
grosernę. Ibmdaai puikioj vietoj, 
visokių taulif apgyvento!, ant biz
nio linijos. Taipgi randasi trakas 
prie biznio. Didelis bargenas.

Kreipkitės:
1 East 103rd St.

Tel. Pullman 0227

PARDUOSIU arba mainysiu I 
flatų medinį namą su bučerne ir 
2 karų garažą, arba parduosiu vie
ną bučernę ir duosiu lysa.

1801 \V. Iii St.
Tel. Ufayette 9308

ANT IŠMAINYMO 6 fialų mu
ro namas, gražioj apielinkėj, mai
nysiu ant mažesnio namo arba 
faunos. 2 flatų namą mainysiu ant 
lotų arba biznio. Kurie norite pirk
ti arba mainvti kreipkitės pas

A. GRIGAS
3114 S, Halsted St.

Tel. Boulevard 4899

MORTGECIAI-PASKOLOS

REIKALINGAS kambarys 
Marquettc Park arba Brighton 
Park apielinkese. Butų geisti
na, kad pagamintų valgį.

Naujienos, box 627
1739 S. Halsted St.

REIKALINGA sena moteris ur 
mergina prižiūrėti metų ir pusės 
vaiką; yra mažai namų darbo. At- 
sišaukil subatoj ar nedėlioj pirm 
piety, _

1825 So. St. Louis Avė. 
Pirmos lubos

PARSIDUODA pianas ir rakan
dai, vartoti tik 3 mėnesiai; riešu
to medžio grojiklis pianas, velour 
seklyčios selas, kaurai, lempos, 
stalai ir tt. Turiu parduoti labai 
greitai už teisingą pasiūlymą. Par
davimo priežastį patirsit ant vie
tos. Galit matvti vakare nuo 7 iki 
9 vai, Nedėlioj nuo 2 iki 5 po pie- 
N-

843 W. 33 PI. 
Pinuos lubos.

PARDAVIMUI- valgykla 
Room už gana ] 
Biznis i 
užeigos vieta, 
patirsit vietoj 

Kreipkitės:
3559 S, Morgan St.

*—

. ■■ ■■■«.■- i. -

PARDAVIMUI reatorantas, su ne
svaiginančiais gėrimais; biznis gerai 
išdirbtas, geri įtaisymai, kambariai 
gyvenimui, gabiam žmogui tinkama 
vieta. Parduosiu pigiai. Priežastis 
pardavimo — esu moteris, man per
sunkus darbas.

6000 So.. State St.

____ j, — Lunch 
prieinamą kainą, 

randasi prie dirbtuvių — 
Pardavimo priežastį

PARSIDIKIDA grosernė/ ir 
bučerne. Biznis išdirbtas ir 
eina gerai. Parduodu, nes tu
riu kitą biznį.

i 2136 S. Halsted

TT'

PARSIDUODA grosernė ir 
delikatessen, cigarų, tabako, no
tion ir knygų mokykloms krau
tuvė. Pagyvenimui kambariai. 
Renda $85.00.

4888 So. Union Avė, 
_____ —_______ i_________ ;__
PARDAVIMUI fikčeriai, gro- 

sernės kaunteriai, lentynos, 
svarstyklės, shcrw Reisai, ir bal
tai enameliotas pertvaras. Par
duosiu labai pigiai.

5758 S.- Robey St.

BARGENAS. Parsiduoda ken- 
džių, cigaretų' ir ice cream par- 
loris. Rendos $45 mėnesiui. 4 
pagyvenimui kambariai. Ilgas 
Ivsas. | •

2815 W. 38 Stree!

Ice Cream parloras parsiduoda 
arba mainysiu ant loto, automobi
lio. Yra 4 dideli ruimu pagyveni
mui ir gera biznio vieta. Tai yra 
gera proga pasinaudoti bargenu.

Kreipkitės tuojau.
4034 Archer Avė.

PARDAVIMUI koncertina, Triple 
102 raktų, 4 mėnesių senumo; kai- 
mvo $400 suvir.šum. Nupirksit už 
$250. Dviejais balsais.

A. Lipskjs 
4552 So. Frančisco' Avė.

PARDAVIMUI delikatescn, 
sernė, saldainių, notion, 
krautuvė, netoli mokyklos 

clel gyvenimo, geras Iv 
peš 9 metus. Parduosh 
priežasties Ilgos

. gro
sernė, saldainių, notion, tabako 
krautuvė, netoli mokyklos, gero
je vietoje, kambariai iš užpakalio 
dėl gyvenimo, geras lysas, biznis 
peš 9 metus. Parduosiu pigiai iš 
priežasties Ilgos.

937 W. K9th Street

PARSIDUODA buČernė ir gro 
sernė, biznis išdirbtas nėr 20 ine-: 
tų. Rendos $40 į mėnesį su 4 rui
mais gyvenimui. Nupirksit pigiai 
arba mainysiu ant loto. Priežastis 
patirsit ant vietos. Kreipkitės 

3210 S H-lstęd St., No. 272 
Tel. Yards 0711

PARSIDUODA bučernė ir gro- 
eernė Brighton Parke, geroj vie
toj, kampinis namas, biznis išdirb
tas. Pardavimo priežastis — liga. 
Gera nroga norinčiani stoti f bm|.

Atsišaukite.
Tel. Lafayette 8117

PARSIDUODA grosernė ir 
bučerne; maišytų tautų apgy
vento] viėtoj. Vieta išimtinai 
gerti. Pigi renda.

7209 S. Ada St.

PARSmrODA arba mainy
siu grosernė ir bučerne geroj 
apielinkėj. Caeh biznis. Išdirb
tas per ilgus metus.

3932 S. Rockwell St.

BARGENAI
4 flatų, mūrinis namas, 4 ka

rų mūrinis garažas, garu šildo
mas, rendų $272 į mėnesį, kai
na, $24,500, išmokėjimais, 
$5000 cash, kitus mėnesiniais 
išmokėjimais.
- 2 flatų murinN namas ir ga

ražas, 5—6 kambarių, fumas 
šildomas, kaina $12,500, išmo
kėjimais, $3000 cash, 1 blokas 
nuo Shėrman Parko.

5 kambarių medinė cottage, 
pirmos klesos padėjime, kaina 
$3500, išmokėjimais, $1000 
cash, randasi Town of Lake.

FRANK PUPIN
J. B. SGHNEEBERGER ' 

AND COMPANY
2403 W. 59 St. Prospect 2401

ANTRI MORGIČIA1
Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
3804 South Kedzie Ave^ 

lafayette 6738

r

MOKYKLOS
VALENTINE 

DRESSMAKING 
COLLEGE

BARGENAS!!!'

Kursai Designing, Dressnriuking, 
skrybėlių dirbimo ir siuvimo. Kle- 
sos dienomis ir vakarais. Atsi
šaukite, rašykite arba telefonuo- 
kite dėl tolimesnių informacijų.
2407 W. Madison, Chieago, III.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

NAMAI-ZEME
9

PARDAVIMUI South West 
Side namas, turi būt parduotas 
greit. Randasi vienas blokas nuo 
Archer karų linijos, už $2,450 
arba už gerinusį pasiūlymą.

4941 So. Kildare Avė.

Brighton Park, viutIais b.’zn la
vas namas 2 aukštų, štora-\ 4 
kam balių flatas prie Storo, ir 5 
kambarių flatas viršuj; elektra, 
vanios, kaina $6500, įmokėti 
$2,000, arba mainys ant mažo 
biznelio: groserio, arba 
n€s.

I Marųuette Manor 2 
muro naujas namas,
vandeniu apšildomas, po 6 kam
barius, mainys ant bungalotv.

CHAS ZEKAS, 
4454 So. Western Avė.

buČer-

aukštų 
karstu

PARDAVIMUI mūrinis namas, 3 
aug.štų ir beizmentas, 1 augštns 
šildomas, 3 flatai po 6 kambarius; 
garažas dėl 2 mašinų. Kaina $15,000 
I mokėti kiek galės. Namas — 1 
dokas nuo Humboldt Parko.

3307 VV. Lc Moyne St.

PARDAVIMUI naujas 5 kambarių 
bungalovv, karštu vandeniu šildomas, 
didelis lotąs, kietd medžio grindys ir 
trimingai, dideli su grindimis viškai, 
nv. pirkaite už *geriausj pasiūlymą. 
Kas nors gaus didelį bargeną. At
važiuokite nedėlioj ir apžiūrėkite. Sa
vininkas ant pareikalavimo.

7146 So. Maplevvood Avė.

PARDAVIMUI 2 augštų mū
rinis namas, pigiai. Atsišauki
te ant 2 augšto.

1520 So. Kedval Avė.
-i i-irii rrl -------------- ♦--------------

PARDAVIMUI biznio kampas 
83x125, 69th St. ir Talman avė. 
Parduosiu pigiai arba mainysiu 
ant namo, ar ant bile kokio biznio, 
ar automobilio. Kreipkitės pas 
vininką.

Jos. Augaitis 
4100 Archer Avė. 
Tel, Lafayette 6719

sa-

PARSIDUODA arba mainysiu ant 
loto grosernę; geras biznis. Užlai
kome irgi smulkmenų, cigarų, ta
bako. Pardavimo priežastis — ne
galiu apsidirbti; turiu du bizniu.

3956 S. Westcrn Avė.
Tel. Lafayette 3571 \

arba Roosevelt 3982

DIDELIS BARGENAS CICEROJ
Parsiduoda medinis įminąs su 3 

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

Grant Works Real Estate 
4917 W. 14 St., Cicero, III.

kambarių,

^XXTXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ANGLU KALBA 
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam šioje šalyje. 
Kurie kalba gerai angliškai visur 
turi pasisekimą ir pirmybę. Ang
lų kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stės, pilietybės ir daug kitų daly
kų gali lengvą! ir greitai išmok
ti pagal naują būda mokinimo L«- 
veskio Mokykloje klesose ir per 
laiškus (correspondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commercial 

3301 So. Halsted S1M Chieago, III. 
(kamp. 33-čios gatv., 2-ros lubos)

DIDELIS BARGENAS

2 flatų muro namas, 6-6 kam
bariai, Sun Parlors pleisterio- 
tas beizmentas, lotas 30x125 
pėdų, aržuolo trimingai arba 
priimsiu mažą mainą. Randasi 
arti 55th St. ir arti Kedzie Avė.

PAMOKOS
LIETUVIŲ

Dideliems ir Mažiems 
Utarninkais nuo 7 iki 9 vai. vak. 
Pėtnyčiomia nuo 3 iki 5 po pietų 

j. i. Briedis 
2846 Emerald Avenue 

Einu ir j namus 
Telephone Vlctory 7372

KALBOS

1723 W. 47th Street 
Tel. Yards 4389

BRIGHTON PARK
1 ——————

STIPRVS mediniai namai, su

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių 
chanikų ir šoferių. Ateikite 
rengę pradėti. Pagal musų 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jus išmoksite į kelias savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas k;l 
jus mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai

me- 
pasi- 

naują

2 !
cementiniu pamatu, 2—5 kambarių ... .
flatai, platus lotas, viskas moder- • dar geresnis.
niška, cash reikia $1500. Didelis' Dienomis ir vakarais klesos.
bargenas COfiCAI FEDERAL AUTO ENGINEERING4>OOwU 1507 W. Madison St.

2 AUGšTŲ naujas medinis na
mas, 2—5 kambarių flatai, moder
niškas. Spccialis CQQQA
bargenas .................. ^OOSIU

2 STIPRUS nauii mūriniai namai, 
2—5 kambarių flatai, viskas mo- 

bargenas “■" $11200
8. R. PIETKIEWICZ & CO

2612 W. 47th Str.

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 So. Halsted St.

JAU SUPYKAU! Atiduosiu be
veik už dykų 160 akelių formą, 
80 akerių ariamos. 80 ak. miško, 
73 mylios nuo Chicagos, Indiana 
valstijoj, stuba 4 ruihių, sodnas, 
geras vanduo, 
ant

Kaina $4,000.00 
lengvo išmokėjimo.

B. R. YASULIS, 
3708 Doodar St.

EAST CHICAGO, IND.

MOKINA: Anglų kalbos, lietu
vių kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stės, stenografijos, mašinėlė rašy
mo, prekybos teisių, laiškų rašy
mo, Suv. Valst. istorijos, abelnos 
istorijos, geografuos, pilietystės, 
dailrašystės, gramatikos, retori
kos, literatūros, etimalogijos, ora
torystės, logikos, ekonomijos, fizi
kos, sociologijos.

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų ir 
nuo 7 iki 9 valandą vakare.

P. S.: Išduodamo paliudijimus 
ir diplomus.


