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Lietuvos konsulas atremia
lenkų propagandą

Kaune bręstanti mintis 
taikytis su Lenkais

158,000 angliakasių streikas 
prasidės, antradienį

Konsulas P. Žadeikis at 
remia prolenkišką p. Do 

naldo Day propagandą
Del andais išspaudintos Chi- 

cagos Tribūne p. Donaldo Day 
korespondencijos iš Rygos, — 
ji buvo įdėta Naujienų praeito 
antradienio, rugį). 25 d., nume
ry, — kur korespondentas, kal
bėdamas apie Lietuvos-Lenki
jos ginčą dėl Vilniaus, vadina 
lietuvius “troublemaker’iais” 
(nenuoramomis) ir pranašauja' 
Lietuvai galą, Lietuvos konsu
las Chicagoj, p. P. Žadeikis, pa
skelbė vakarykščiame Tribūne 
leidiny šitokį pareiškimą:

nemažą skaičių žydų] etnogra
fiškai yra lietuviai, ir iki šiai 
dienai laiko save lietuviais.

Lenkai Vilniaus krašte yra 
atėjūnai, ir jų skaičius padidė
jo tik generolui Želigovskiui 
užėmus Vilnių. Jeigu dauge
lis gyventojų kalba lenkiškai ir 
gudiškai [kaip kad airiai kalba 
angliškai], tai tas dar nereiš
kia,

Chicago, III. šeštadienis, Rugpiutis-August 29 d., 1925
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kad jie yra’ lenkai [kaip 
airiai nėra britai].

P. ŽADEIKIS 
Lietuvos Konsulas.

Lenku sąlygos susiartinti 
su Lietuva ‘
buvę pasiūlytos

užsienių min

437

Lenkija gauna Amerikoj 
$10,000,000 kredito 

■! -4. ■■ ,

Paskola duodama vieniems me
tams Lenkų zlotui stabilizuoti

NEW YORKAS, rugp. 28.— 
New Yorko Federal Reserve 
bankas davė Lenkijos Bankui, 
kurs yra centralinis Lenkų emi
sijos bankas, kredito 10 milijo
nų dolerių stabilizuoti Lenkų 
zlotui, kurs pastaruoju laiku 
stipriai ėmė šokinėti pinigų bir
žoj. Kreditas duodama vie
niems metams ir neš 4]/2 nuoš. 
palukio.

Suėmė Britu laivą su alum
ir tO žmonių

No. 204

Policijos smurtas 
Šiauliuose

Nuovados viršininkas Bielskis 
sumušė miesto valdybos narį 
ir jėga išvedė jį iš valdybos 
posėdžio ir suareštuotą išlai
kė 5 valandas

Angliakasių streikas pra 
sidės antradienį

158,000 kietosios anglies kasyk
lų darbininkai mes darbą;

įsakymas streikuoti duotas

Trockis apie politinę si 
tuaciją Europoj

Tarptautinis Socialistą 
kongresas pasibaigė

KEY WEST, Fla., rugp.
— Pakraščių sargyba vakar 
ėmė jūrėse, tris mylias nuo Flo
rida Keys, Britų škunerį -An- 
nie Prescott, gabenusį 1,750 
keisų alaus. Visa laivo įgula 
iš dešimties, .žmonių taipjau 
reštuota. škuneris plaukė 
Havanos į Nassau. •

28. 
su-
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• * 
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Rusija negalinti dėtis Tautų 
Sąjungon, nes ji nenorinti 
pasiduoti didžiumos kontrolei

Priėmė revoliuciją, kuria 
kiama sovietų valdžios 
to žygiai ‘ \

smer- 
smur-1

CHICAGO, rugp. 26. r— Jū
sų korespondentas, p. Donald 
Dav rašydamas • Lietuvos-Len- 
kijos ginču dėl Vilniaus, visą 
kaltę suverčia Lietuvai, ir pra* 
našauja galą Lietuvos re^jublb 
kai. *

Kadangi jau ne kartą buvo 
pastebėta pono Day nusistaty
mas Lenkų naudai, tai jo pra
našavimas, kad “Lietuva vei
kiausia bus visai likviduota,’' 
priklauso tai fantazijų rūšiai, 
kaip kad pranašavimai apie pa
saulio pabaigą.

P. Day tečiau 'teisingai pa
stebi, kad Amrika maža težino 
apie Lietuvių-Lenkų ginčą, ir 
dėl tos priežasties reikia tik 
gailėtis, kad p. Day, ažuofc pa
davęs teisingus faktus, teikia 
nepamatuotų faktų ir daro da
gi sensacingų išvadų.

Amerikos visuomenė žino, 
kad padarytąja 1920 mtais su
tartim, ne Lenkija, bet Lietu
va atgavo iš Rusijos suvefeny- 
bę Vilniui ir jo teritorijai. A- 
merikos visuomenė žino taip
jau, kad Lenkija, pagalba taip 
vadinamos neregularės genero
lo Želigovskio kariuomenės, pa
grobė ir užėmė Vilnių, nežiūrint 
pasirašytos prieš tai <Hitarties 
Suvalkuose, kad lenkai nepuls 
Vilniaus, kurs tuomet buvo lie
tuvių rankose.

Kadangi lietuviai, remdamies 
minėta sutartim, nenori atsiža 
dėti savo teisių Vilniui, tai p. 
Day vadina juos “nenuoramo
mis, kurie nenori taikiai gyven
ti.” Einant pono Day logika, 
lenkai mat, kurie sulaužė sutar
tį ir pagrobė bei užėmė ne jiems 
priklausančią teritoriją, esą 
“taikosi darytojai.” Čia pono 
Day nusistatymas tuo dalyku 
yra visai aiškus.

Lenkų propaganda vaduoda
masis, p. Day toliau savo strai
psny skelbia, kad tik “.keli lie
tuviai gyvena Vilniuj.” Matyt, 
kad p. Day nežino, ar gal neno
ri pasakyt, kad ne atėjūnai iš 
Varšuvos, o patys to krašto gy
ventojai, lietuviai, su savo di
džiuoju 
pastatė 
darė jį 
džiuma 
krašto

Sąlygos
Latvių
MeieroviČą; Lietuva atmetė

per

automobilio

Meieroyišas,

RYGA, Latvija, rugp. 28. — 
Užsimušęs andai 
nelaimėj Latvijos užsienių rei
kalų ministeris
pabuvojęs Varšuvoj • ir paskui 
lankęsis su vizitu Kaune, pri
statė Lietuvos valdžiai sąlygas, 
kuriomis Lenkai “pagaliau su
tiktų” taikytis su Lietuva ir 
užmegsti su ja draugingų san
tykių. Tos sąlygos tokios:

1. Atidaryti Nemuną laivams.
2. Atidaryti susisiekimą gelž

keliais, vieškeliais, paštu ir te
legrafu.

3. Pripažinti Lenkijos pilie
čiams teisę laisvai atvykti Lie
tuvon.

Atidaryti plukdymą upė- 
f

Susitarti dėl tranzito.
Pradėti pilnus konsulari- 
santykius, idant lenkų tei-

rais.
5.
6. 

nius
sės ir interesai butų apsaugoti.

Visi aukščiau išdėti punktai 
tai esą minimum Lenkų reika
lavimai.

lietuviai tečiau nesutinką 
užmegsti konsularinių santykių, 
taipjau griežtai nusistatę prieš 
projektą įsteigti susisiekimą 
gelžkeliais. To nežiūrint, pa
sireiškia vis daugiau • žymių, 
kad Kauno valdančiose sferose 
palengva bręsta mintis taikytis 
su Lenkais.

Graikija atsisakanti 
mokėti skolą Ame

rikai

kunigaikščiu Gediminu, 
Vilniaus miestą ir pa- 
Lietuvos sostine. Di-

KAZANE, Rusija, rugp. 28. 
— Pasikalbėjime čia su užsie
nio spaude®/ atstovu, Trockis, 
kurs dabar yra sovietų koncesi
jų departamento galva, pareiš
kė:

“Rusija negali šiandie dėtis 
i Tacitų Sąjįiiigą, dėl to, kad* j i 

kad' didžiumos valia

i PHILADELPHIA, Pa., rugp. 
28. Kietosios anglies kasyk
lų darbininkams duotas įsaky
mas ateinantį antradienį, jug- 

,sčjo 1, paliauti darbą. Įsaky
mą išleido angliakasių organi
zacijos United Mine VVorkers 
of America prezidentas John L. |nenori, kad "didžiumos 
Lewis, kurs savo atsisukime i kontroliuotų ją gyvenimo svar- 
kasyklų darbininkus sako:

“Jūsų algos nustatymo komi
tetas, kuriam buvo duotas įga
liojimas padaryti naują kont
raktą su samdytojais, negalėjo 
nieku budu prieiti prie sutarties 
su jais1 dėl algų ir darbo sąly
gų, — sutarties, kuri butų tu
rėjus įeiti galion po rugpiučio 
31, 1925.

“Todėl gi, jokiam kontraktui 
nebėgaiiojant, pranešame musų 
nariams Pirmo, Septinto ir De
vinto Di-triktų, kad paliovimas 
darbo automačiai prasidės at
einančio pirmadienio vidurnak
tį.”

Kasyklų savininkai ir ang*a- 
kasių atstovai šiandie dar susi
tarė dėl darbo kasyklose tam 
tikrų darbininkų, kurie išlaiky
tų j aš tvarkoj per tą laiką, kol kia musų naudai, 
tęsis streikas.

MARSELĖ, Franci j a,
28. —♦ Priėmęs rezoliucijas, 
smerkiančias Rusijos sovietų 
valdžią, jos terorizmo ir smur
to žygius, Tarptautinis Socialis
tų kongresas šiandie pabaigė 
savo sesijas. %

Kongresas posėdžiavo ištisą 
naktį, svarstydamas įneštas re
zoliucijas: rezoliuciją prieš so
vietų režimą, rezoliuciją, kuria 
pritariama Tautų Sąjungos ju
risdikcijai užbėgti už akių ka
rams, ir rezoliuciją, kuria ragi
nama Nuteikti Riffui nepriklau-

rugp. 30

Belgijos metalo darbi
ninkų streikas 

pasibąigė
BRIUSELIS, rugp.,27.

tūkstančių Belgijos metalo dar
bininkų, kurie ištisą mėnesį 
streikavo, šiandįe visuotinu 
balsavimu nutarė ateinantį pir
madienį grįžti darban, kompro
miso sąlygomis susitaikius su 
samdytojais.

Farmerys nušovė šerifą 
ir pats buvo nušautas

Bet man regis, kad
nu. somybę.
ne-

na-, šešiolika žmonių žuvo per 
tvaną Japonijoj

bos klausimuose. Sako, kad 
mums reikėtų stotį Sąjungon 
ir veikti ten, idant pašalinus 
tas ydas, kurių vis dar Sąjun 
goj yra.
mes galime daugiau dėl to 
veikti būdami ne Sąjungoj, 
kad -susirišę .su ja kaipo jos 
rys.
Tikisi atgaut Besarabiją ir rytų 

galiciją Į
Besarabija, tai musų žaizda, Padaryti materialiai nuostoliai 

kuri nepaliaus skaudėjus, ligi 
tas kraštas vėl priklausys 
mums. Aš tečiau nematau ka-į 
i-o ptivo j aus iš tos pusės, ka
dangi mes norime taikos, Ir 
kvailų klaidų nedarysime. Be 
to, Rumanija daro tiek daupc 
kvailybių, kad patsai laikas vel-

siekią per pusketvirto milijo
no dolerių

Rytų Galicijos rusinai taip-
1 asmens užmušti tram- Jau mu™s priklauso, net toji

> • t fnin clrmirii nna fauvajui užgavus autą r -■
ROGKFORD, I1L, rugp. 26.1 priklausė,

— Vakar vakarą netoli Free-, laikyti taiką su Lenkija. Tam 
perto tramvajus užgavo auto-jtečiau peikia daug kantrumo,' 
mobilj, kuriuo važiavo du vy- nes, antai, nesenai lenkai vėl 
riškiai ir dvi mergaitės. Visi nušovė vieną rusą -sieloj. Mes 
keturį buvo užmušti.

, žaizda nėra taip skaudi, nes tas 
kraštas nė prieš karą mums ne- 

, Mes siekiamės iš- 
Tam

TOKIO, Japonija, rugp. 28. 
— Per tvaną, kurį praeitą tre
čiadienį pagimdė Japonijoj ne
apsakomai smarkus lietus su 
didelėmis perkūnijomis, kiek iki 
šiol žinia, žuvo šešiolika žmo
nių.

Nors oficialių žinių dar nėra, 
bet manoma, kad materialiai 
audros ir tvano padaryti nuo
stoliai sieks daugiau kaip 31/k> 
milijono dolerių.

AUSTRIJOS ŽYDAI VERŽIA
SI KELIAUT Į PALESTINĄ

LONDONAS, rugp. 27. —Te- 
legraph pranešimu Jungtinės 
Valstijos nesenai pareikalavu
sios iš Graikijos, kad ji pasirū
pintų savo skolų mokėjimu 
Graikijos valdžia, norą pripa
žindama skolas, atsakius, kad 
šiuo laiku ji negalinti mokėti 
Amerikai, nes ir be to jos biu
džetas esąs perdaug apsunkin-' 
tas.

Čilės premjeras rezignavo

SANTIAGO, Čilės Respubli
ka, rugp. 28. — Čilės premje
ras Armando Jaramillo atsista
tydino. Jo vietą užėmė Fran-

Vilniaus miesto ir jo Cisco Mardonės, laikąs viešųjų 
gyw?ntojų [išskiriant darbų ministerio portfelį.

Vaikas, motinos pa
bartas, nusižudė

MATTON 71T7~rugp. 27. — 
Susikrimtęs dėl to, kad mama 
jį pabarė, vienuolikos metų vai
kas Eugene Sparks, pasiėmęs 
nedidelį tėvo šautuvą, nusišo
vė’.

O R ,HL! --- -----

labai gerai žinome, kad ponas 
Pilsudskis su savo šalininkais 
trokšta ve sugrįžti galion po- 
pularaus karo pagalba. Lenki
ja betgi bus labai atsargi, kad 
tokį žingsnį darytų, nes ji ži
no, kad raudonoji armija jai 
nėra juokas.

Iš Vokietijos pavojaus nėra
“Aš nemanau, kad reakcinė 

Vokietijos valdžia sudarytų pa
vojų taikai. Be to Vokietija 
turi tiek vargo su savo ekono
miniu atsikūrimu, kad jai nebe
lieka vietos agresingiems žings
niams.

“Pavojus Anglijoj yra daug 
didesnis, nes jos pramonė pa
lengva, bet nepaliaujamai žudo 
savo žnyples. Anglija tode? 
nori mobilizuoti kaimynes vals
tybes ir, jei galima, Vokietiją 
prieš Rusiją, tečiau mes ma

VIE'NNA, Austrija, rugp. 
27. — Apie pusantro šimto 
Austrijos žydų, prasibrioVę 
pro pastatytą sargybą, įsiver
žė į tarptautinio sionistų kon
greso posėdžių salę ir pareiš
kė, kad jie norį pasikalliėti su 
sionistų vadais. Jie reikalavo, 
kad jiems butų leista iškeliau
ti į Palestiną. Po trumpos kon
ferencijos vadai prižadėjo duob
ti visai grupei leidimus.

KONSTANTINOPOLIS, Tur
kija, rugp. 28. — Telegrama iš 
Angoros praneša, ka<L500 plė
šikų, peržengę Mosulo sieną bu
vo įsiveržę į Turkiją, bet buvę 
veik atmušti.

Chicagai ir apielinkei oficia- 
lis oro biuras šiai dienai j)<a- 
našauja,

| Aplamai gražu; nedidelė tem
peratūros ‘ atmaina; vidutinis, 
didžiumoj pietų vėjas.

Vakar temperatūra vidutiniš
kai siekė 72° F.

Šiandie saulė teka 6:11, lei- nome, kad Vokietija nepasiduos prie ankštesnių tarpusavio san- 
džiasi 7:31 valandą. Anglijos planams. Mes tikime, tykių.”

* v. • • •
kad abidvi valstybės, Rusija ir 
Vokietija, nepaliaus žengusios

SELMA, Aki., rugp. 28. — 
Farmerys Dan Weaver vakar 
nušovė šerifą I)awsoną, už ką 
šerifo padėjėjas Sinclair šovė 
Weaverą ir jį užmušė.

Farmerys Weaver mat turėjo 
ginčo su elektrinio tramvajaus 
Dixie kompanija, kuri per far- 
merio žemę pratiesė gelžkelio 
liniją, nežiūrint, kad farmerys 
tam priešines. Del to jis buvo 
nukapojęs elektrinės jėgos stul
pus, ir kai kampanija atsiuntė 
darbininku? stulpams atsteigti. 
šerifui dalx,jant, įvyko kova.

Dabar

r

ŠIAULIAI, [Lž]. — Rugpiu- 
čio 11 d. apie 4 valandą pas 
miesto valdybos narį Alaką at
vyko girtas 1 nuovados polici
jos viršininkas Bielskis ir pa? 
reikalavo, kad Alakas nupirktų 
jam papirosų. Alakas atsisa
kė. Įsižeidęs Bielskis pradėjo 
bartis, kad Alakas neatiduodąs 
jam pagarbos, į ką pastarasis 
atsakęs, kad pagarbos ir nepri
valąs ' atidavinėti. Bielskis 
pradėjęs smarkauti ir grasinda
mas pagarbą atiduoti priversiąs 
pareikalavo Alaką vykti nuova
dom Bielskis išvykęs nuova- 
don vežiku, o Alakas turėjęs 
vykti dviračiu. Bevažiuojant 
Alakas. paskubinęs važiuoti ir 
pribuvęs Miesto Valdybon, kur 
4 vai. turėjo prasidėti posėdis.

Valdybai beposėdžiaujant at
vyko policistas ir valdybos na/Į 
Alaką išvedė nuovadon, kur 
Bielskis jį apdaužęs ir, fclaik^s 
iki 8 vai. 30 m., paleido.

Už ką pil. Alakas buvo areš
tuotas, laikomas, mušamas 
nežinia. Protokolas nerašyta.

Paleisdajnas iš arešto pil. 
ką Bielskis prašęs niekam 
tai nepasakoti.

Smulkiau apie šį šioms 
noms charakteringą įvykį 
prisiminti vėliau.

Ala- 
apie

die- 
teks

Malkos beturčiams
KAUNAS [Lž]. — Kauno 

miesto valdyba jau pradeda rū
pintis malkų» paruošimu netur
tingiems gyventojams. Tuo , 
reikalu vedamos derybos su 
Miškų Departamentu. Pirmoj 
eilėj bus parūpinti malkomis 
beturčiai, kurie gyvena fortuo
se ir barakuose.

VVINNIPEG, Manitoba, rugp. 
28. Albertoj, Uolų kainų apy- 
rubėj, vakar prisnigo dvi pėdas 
sniego. Javai laukuose pripla
kti prie žemės.

aiKas
Atėjus didžiam darbimečiuį Lietuvoje, 

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

Siųsdami pinigus Lietuvon visuomet 
siųskit, per Naujienas dėlto, kad Naujienos 
siunčia telegramų ir pašto perlaidomis ir 
pilAai garantuoja kiekvieną siuntinį.

> , •
Naujienų pašto perlaidos kainuoja tik 

21/>% ir yra išmokamos į 20 iki 30 dienų; 
Naujienų telegramos kainuoja 50 centų 
daugiau ir yra išmokamos nuo 6 iki 10 die
nų. Visą riziką ir atsakomybę Naujienos 
pasiima ant savęs.

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog į musų 
raštinę arba į bilę vidtią.sekamų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
rUPIKAIčIO APTIEKA, 233 East 115 St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III



NAUJIENOS, Chicago, UI. is, Rugp. 29, 1925

METINIS

PIKNIKAS
Rengiamas

Lietuvių Piliečių D, Paselpinio Kliubo

Nedėlioj, Augusi 30 d., 1925
STICKNEY PARK

LYONS, R.L.
Pradžia 10 valandą ryte Įžangą 50c ypatai

MUZIKA J. J. PHILIPS
Visi širdingai yra kviečiami ant šio iškilmingo Pikniko.

KOMITETAS'

korespondencijos!
- L I.. , ’ . -Į  - *

N S Pittsburgh, Pa.
Sečiai iš Chicagos ir šeimyniš

kas koncertas.

The Olympic Teatras
4619-21 So. Ashland Avė.

Bus rankose naujų ir patyrusių vedėjų nuo rugsėjo 1 dienos. 
Teatras tūlam laikui bus uždai y tas dėl pertaisymo, pagraži
nimo ir įdėjimo naujų vargonų vertės $25,000.
Teatras bus atidarytas dėl publikos subatoje, rugsėjo 5, 12:30 
vai. dieną. Bus rodomi naujausi ir geriausi paveikslai. Kainos 
bus tos pačios.
Neužmirškite, kad

Iškilmingas Atidarymas Subatoj, 
Rugsėjo 5 dieną.

Amlrauda ir Tol. Boulevard 3450
paskola Tel. Yards 3036—6861

JOS. M. AZUKAS & CO.
Real Estatc

Paduokite mums savo namus, mes turime pirkėjų. Mes egzami
nuojame abstraktus ir darome visus legalius dokumentus. Daleiski- 
te pagelbėti jums visuose legaliose dalykuose. Mes turime geriau
sius Chicagoj advokatus dėl visokių dalykų. -

3303 Auburn Avenue
Netoli Šv. Jurgio Bažnyčios

12th STREET
Tel. Kedzie 8952

3514-16 Roosevelt Rd 
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.
m

FordsonLincoln

■ Cars-Trucka-Tractora 0
| FRANK BRESKA I
« 2501-03-05 South Kedzte Avenue, Telefonas Lawndale 4113-14 9
| Pasinaudok $5 planu ’ į
K Fordo t rokai dėl kiekvieno bizryo Q
b Reikia lietuvių salesmenų. j>‘

} Vilnius
1323-1923

Istorijos apžvalgą parašė
K. Binkis ir P. Tarutis

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

“Vieta, kurioje stovi dabar Vilnius, Senovė! buvo apaugusi 
milžiniškomis giriomis. X—XII šimtmečiais veik visa Lie
tuvos žemė žaliavo liepomis, aržuolais, ošė šimtmetinėmis 
pušimis ir gaudė eglių tankumynais, o tų girių pavėsy 
liūliavo didžiuliai ežerai ir tekėjo vandeningos upės.” \ %
Ten, tose giriose, gyveno briedžiai, stirnos, šernai, meškos, 

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

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Str., Chicago, I1L

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Garsinkities “Naujienose”

Ne lik pittsburghiečiai Ati
važiuoja į Chicagą pasisvečiuo
ti ir į Naujienų pikniką, alc ir 
chieagiečiai kai kada •atlanko 
musų senąjį Pittsburghą. Tais 
svečiais iš Chicagos buvo ger
biami Leokadija ir Kastas Sa
boniai. %

Mat Saboniai yra buvę pitts
burghiečiai, tai Jr atlankė Pitts- 
burghe gyvenančius savo drau-s 
gus ir gimines nors vieną kar|ą 
laike 5 metų.

Saboniais Chicagos lietuviai 
didžiuojas, o ypač Leukadijos 
'Smuikavimą aukštai stato. Ji 
yra skaitoma žvaigžde muzikos 
padangėje. Na, o Saboniene yra 
Pittsburghe užaugus ir savo mu
zikos gabumus iš pat mažens 
pradėjo tobulinti Pittsburghe. 
Ir Pittsburghe susipažino, pa
mylėjo ir apsivedė su K. Sabo
niu, kuris yra geras chorvedis 
ir dainininkas. Po apsivedimo 
pagyvenę tūlą laiką Pittsburghe, 
jiedu išvyko į tą garsiąją Chi
cagą su vilčia, kad turės ^dau
giau progos tobulinti savo mu
zikos gabumus. Ir, žinoma, ne
apsiriko: atsiekė savo tikslą.

Pittsburgho dailės mėgėjai 
yra daug girdėję iš “Naujienų” 
ir kilų lietuvių laikrašičų apie 
Sabonių pasisekimus muzikoje 
Chicagoje ir jiems • atvykus į 
Pittsburghą, dailės mėgėjai no
rėjo girdėti Sabonius. Ale Sabo
niai atvažiavo į Pittsburghą ne 
ioncertuoti, bet tik atostogoms 
pailsėti porą savaičių pas Sabo- 
nienės motiną. Paviešėję pora 
savaičių jau rengėsi ir vėl ap
leisti Pittsburghą visai neparo
dę pittsburghiečiams savo mu
zikos gabumų, žinomą, pittspur- 
ghieeiams dailės mėgėjams bu
tų buvę labai nemalonu, jei bu-

deja, neorganizuotai yra veikia
ma, tad nieko žymaus nėra at
siekta.

Apie vidurnaktį svečiai skirs
tėsi' pilnai patenkinti ir atsisvei
kinę su svečiais iš Chicagos, 
gerb. Saboniais, Saboniai tą pa
čią tiaktj grįžo į Chicagą flrie 
savo senojo darbo, — darbuotis 
muzikoje.

^ittsbirrgh'ietip.

Paterson, N, J
Rezoliucija

Priimta Susivienijimo Lietu- 
vių Amerikoje 5 apskričio su
važiavime, liepos1 26 d., po No. 
62 Lafayette St., Paterson, N.

Kadangi šių metų birželio 
mėn. 20 d., krikščionių demo
kratų blokas Lietuvos seime, 
nesilaikydamas seimo statuto 
priėmė savo balsais įstatymus 
varžančius spaudos ir susirin
kimų laisvę ir įvedančius mir
ties bausmę. * A 4

Kadangi tie krikščįonių de
mokratų priimtieji įstatymai 
aiškiai prieštarauja" Lietuvos 
Respublikos konstitucijai, kuri 
garantuoja Lietuvos piliečiams 
spaudos ir susirinkimų laisvę;

Kadangi pravedant tuos ne- 
konstitucinius ir antidemokra
tinius įstatymus buvo neteisin
gai slopinama opozicijos bal
sai ir prieš atstovus pasiprie
šinančius tai sauvalei buvo pa

naudota ginkluota policijos jė
ga,

Kadangi Lietuvos darbinin
kų profesinė* sąjungos neturi 
teisės organizuotis ir veikti 
dėl labo (Lietuvos darbininki
jos. Ir kadangi Lietuvos dar
bininkai, kovojantys prieš tą 
beteisę, kokia Lietuvoj viešpa
tauja, yra baudžiami ir terori
zuojami visokiais budais ir 
kalinami ilgiems metams kalė- 
jl^an, be jokių įrodymų, kad 
jie butų prasižengę prieš vals
tybės įstatymus, todėl tebūna 
nutarta,

Kad šis SLA. 5 apskr. suva
žiavimas varde New Yorko ir 
Nqw Jersey kuopų griežčiausia 
protestuoja prieš 1 
IJietuvos Konstitucijos 
j imą ir prieš žiaurų 
nių demokratų smurtą 
valiavimą seime; ir 
tebūna nutarta,

Kad šis suvažiavimas griež
čiausiai pasmerkia Lietuvos

vokiančiųjų partijų bloko kė
sinimąsi sugriauti teisėtumo ir 
demoknatybčs pamatus Lietu
vos respublikoje, žeminant sei
mo atstovų autoritetą liaudies 
ir svetimų valstybių akyse ir 
dedant nesenai paisi Ii uogavu
siam nuo svetimų despotų kra- 
štui naujo despotizmo jungų, 
pagailos lai būna nutarta,

Kad šis suvažiavjmas kvie
čia visus laisvę mylinčius A- 
merikos lietuvius visais gali
mais budais padėti kovoti Lie
tuvos liaudžiai, kovojančiai už 
savo teises prie klerikalinius

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR M AL* 
NYTI VISADOS KREIPKlTftS* 
PAS MUS. TAS JUMS BUS.

ANT NAUDOS. i

i. L FABIONAS CO

j
809 W. 351h SI., Ghlcagoį

Tel. Bo levard 0611 ir 0774
PADAROM. PIRKIMO IR PAR- į 

DAVIMO RASTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus ir l

Parduodam Laivakortes. R

begėdišką 
mindžio- 
krikščio 
bei sau-j

• taip pat I

SI.A. 5 Apskr. suvažiavimo 
Pirm. Kazys Jankaitis, 

Sckret. Ig. Urbonas.

A. L. THOMAS 
1.1ETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė. 
Tel. Pullman 7097

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

, Pirkite Namų Rakandus Pigiomis Kainomis

Męs parduodame Vjsakios rųŠies namų rakandus beveik už pusę 
kainpš. . Męs patįs išdirbame pačius geriausius rakandus, kaip tai < 
Parlor Sotus ir kt. Padarome ant užsakymo pagal kostumeriąus no
ro, Męs esam? seniausi išdirbėjai, augštns ujšies rakandų Chicagoj. 
Fonas Balnis yra vedėjas įstaigos, turintis patyrimą savo amato, 

-pilnai užganėdininią visus kostumerius. Atsilankykite ip persitik
rinkite.

WESTERN UPHOLSTERING FURNITURE CO.
540 East 63rd Street ,

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. Sjate St. Room 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

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

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

JOHN MINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas
. 2221 W. 22 St.

/ arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

A. A. OLIS

Ale taip neatsitiko. Ii; tai ačiū 
pastangoms gerb. J. K. Mažuk- 
no.

Rugpiučio 11 d. jis surengė 
šaunią Sabonių išleistuvių vaka
rienę savo gražiuose ir ruimin
guose namuose. Gerb. Mažiuk- 
niene pagamino skanią vakarie
nę, o Mažiukna sukvietė žymes
niuosius pittsburghiečius. Sve
čių susirinko apie 60 žmonių.

Tai buvo puiki vakarienė ir 
šaunus šeimyniškas koncertas 
su turtingu programų. O prog
ramų žvaigždėmis buvo gerb. 
svečiai Saboniai. Leukadija Sa- 
bonienė pagriežū smuiką, paly
dint pianu jos vyrui, kelis žymių 
kompozitorių kurinius, kas sve
čiams labai patiko. Kastas Sa
bonis sudainavo keletą dainų, 
kurios irgi patiko visiems sve
čiams. Jam pianu palydėjo Sa- 
bonienės brolis, L. šemenas. Dai
navo ir pianu skambino Sabonių 
duktė Silvija, kokių 9 metų se
numo. Mat, “obuolis netoni nuo 
obelės ritasi”. Tėvai muzikai, 
tai ir duktė jau iš mažens seka 
tėvų pėdomis. Tai ir gerai.

Pittsburghiečiai irgi turėjo su 
šiuo tuo pasirodyti programe: 
pašoko keletą klasiškų šokių Za- 
naida Vensloviukė, o jos vyres
nioji sesutė paskambino pianu 
ir pianu paskambino panelė M. 
Rukiutč.

Laiko programo per atvirus 
langus taip Leukadijos galingas 
smuikos balsas, taip Kasto dai
navimo skambus balsas skrido 
gana toli gražiojoj Fayette gat
vėje — bulvaro apylinkėje ir at
kreipė atydą artimesniųjų kai
mynų amerikonų ir pro šalį va
žiuojančių automobilistų, kurie 
sustodami klausosi ir gėrėjosi.

Prieš pabaigsiant vaišes buvo 
pasakyta keletas gražių prakal- 
bėlių su geriausiais linkėjimais 
kaip dėl Sabonių sėkmingai dar
buotis meno srityje, taip dėl 
pittsburghiečių, kad ir jie tobu
lintų savo jaunąsias spėkas dai
lėje ir muzikoje. Spėkų Pitts- 
burghe randasi gana daug, tik,

Biznieriams, Profesionalams ir Draugijoms
Šiuo pranešame visiems, biznieriams, profesiona

lams ir draugystėms, kurie tarnauja lietuviams ją rei
kaluose ar daro biznį su lietuviais, kad Naujienos auko
ja paskelbimą dykai, garsiame Naujienų Metraštyje, 
1926 metams.

Naujienų Metraštis arba Metinė Biznio rodyklė yra 
vienintelė knyga, kurioje telpa informacijos reikalin
gos kasdien, kiekvieno žmogaus gyvenime. Ją naudoja
si kas metai apie 40,000 žmonių, lietuvių ir kitataučių, 
kurie turi kokių nors reikalų su lietuviais. Joje telpa 
apie 30,000 informacijų ir apie 1,000 adresų įvairių biz
nių, profesionalų ir draugijų.

Įrašyk ten irSavo Vardą
Kiekvienas biznierius, profesionalas ir draugystė 

iš visų miestų Jungtinėse Valstijose gali pasigarsinti 
ten savo vardą, adresą, vardą firmos ar profesijos VI
SIŠKAI DYKAI. Tik prisiųskit mums žemiau telpan
čius kuponus tinkamai ir aiškiai išpildę ar kitokiu bu- 
du priduokit apie save informacijų ir Jūsų vardas ir ad
resas tilps toje garsioje lietuvių knygoje.

Iškirpk, išpildyk ir siųsk tuojau
'naujienos

1789 So. Halsted Str.
i; Chicago, III. / /

GERBIAMIEJI: — /
Malonėsite patalpinti mano skelbimą dykai, Jūsų leidžiamam metraštyje, 1926 

metų. Žemiau paduotų faktų teisingumų tikrinu savo parašu.
Koks biznis ar profesija? .........
Vardas ašmens ar firmos? ...

< A O C 9

Parašus savininko ar viršininko ....... ............... ................................ ............................
Naudokitės šia progą patys ir patarkit kitiems — tai bus jums nauda!

"naujienos
1789 So. Halsted JStr.
Chicago, III.
GERBIAMIEJI; — ' . . ,

Malonėkite patalpinti musų draugystės vardą ir pirmininko adresą dykai, Ju- 
su leidžiamam metraštyje, 1926 metų.
Draugystės vardas 
Kiek turi narių? 
Pirmininko vardas 
Adresas ...............

Kada suorganizuota ../.

Rili

ADVOKATAS
11 S. La Šalie S t., Koom 2001

Tel. Jiandolph 1034—Vai. nuo 9-6 
V ei ku ra i s

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

Pėtnyčios.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. VVashington St. 

Cor. VVashington & Clark

Namų Tel.: Hyde Purk 8395

J. P. WAITCHES
Advokatas

Tel. Pulhnan 6377 Roseland, III.

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St
Kambarys 1420

z Telefonas Dearborn 6096
SPECIALISTAS egzaminavoji- 

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

JOHN B. BUfiDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 VV. VVashington St. Room 1310
Telephone Dearborn 8946

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

Namų Telefonas Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak. 3223 S. Halsted St., Chicaj;
Tel. Yards 4681

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

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

Cicero Ketvergo vakare 
4917 VV. 14 St. Tel. Cicero 8223 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6 8 v. v. Sukatoj nuo 1-7 v. v. 
3236 S. Halsted St. I. Boul. 67.>7

I
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Padaužų Pastabos apie 
Gerus ir Blogus Daiktus

Susiartinimas
(Euljetonpalaikis)

Susirinko tuzinas Chicagos 
vidurines

—Aš tamistą gailu nuramin
ti, — prašneko ponas (kad ji 
perkūnai, gerbiamas, ot pavar
dė nekaip skamba, nesakysiu), 
— tamista jau pats girdėjai,

žmonių kad sekamam susiartinime da- 
skam- lyvaus ir moterys, reiškia galės 
vienas būti ir tamistos pati, jei svei

kas to panorėsi.
Dar jie kalbėjo ir šnekėjo il

gai ir visokiose temose. Olstry- 
jčio dulkes žarstė lengvas vėja- 
|lis, uždarytuose , saliunuose 
skambėjo prastų dainininkų bal
sai, musų išeivijos ištautėję vai
kai purvini gatvėse bėginėjo, o 

i pardavinėjo 
bananus musų lietuviams.

Šiaip visur viešpatavo pusėti
na tyla. Tuo laiku musų susiar
tinimo sumanytojai apleido du- 

• mais suteršta savo sostinės

bnlninkais vadina) ir 
retoringai prašnekėjo:

Mums reikia susiartinti. 
Taip, gerbiamieji, mums susi
artinti reikia. Kai tik mes su
siartinsime, tai visi musų prie
šai į šipulius subyrės.

—Susiartinti, susiartinti, — 
prita i'ė senbernis, ir-gi tos pa- j pajuodęs grekas 
čios srovelės vadas, ’ 11
jau senai reikėjo 
susiartinime musų 
ir galybė, ir laimė, 
kimi; o viskas bus

—Susiartinkime, 
me 
re.

mums 
susiartinti: 
išganymas 
Susiartin- 
gerai.

p
7

IMrs. MICHNIEVICZ-VIDiKIENE
gal.

NAUJIENOS, Chicago, III,

kos mokyklas.

Telefonais:

AKUŠERKA
3101 So. Halftted St., kainpaK 31
Tol. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgui praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

""'padaužos turės pinigų. Nereiks tis, kad jis nepatrukoznuo rėki- 
nė vienam Padaužai daugiau mo, ir dar kartą reikia pasi
dirbti. džiaugti, kad nėra iš proto iž-

Ot ką daro bendras frontas, kiūtinęs, bet tiktai ignorantas, 
arba lietuvių vienybė. Kai netu- kurs nieko nežino apie Ameri-J 
rėsime kur pinigus dėti, tad už- 
vesime savo bankus ir iš visų 
viską atpirksime ir liksime pa
saulio valdytojais, ’fada įvyks 
komunizmas, nes nė vienam ne
reikės dirbti, o pinigų bus per- 
pilnai. Biznis po biznio; miestas 
nuo miesto; valstybė nuo vals
tybės — mes visi bendrame 
fronte pereisime ir ant kitų pla
netų, o iš teii vis aukštyn ir 
aukštyn j patį dangų ir net mes 
lietuviai užimsime stipriausią ir 
galingiausia vietą — pragarą. 
Nebus kur piršto dėti, kad ne
būtų musų lietuvių vieta. Visur 
ir viskas liūs musų per Padau
žų muving pikčių susaidę.

Padaužų Padauža.

• • • • I *susiartinki- kambarį ir išsiskirstė kas sau.
visi vienu balsu prita- Laukia jie dabar to antro susi

artinimo ir dienas skaito.

biscitas: kas už susiartinimą 
kas prieš. Susiartinimo 
lininkai laimėjo. Ir 
aną dieną 
nis vidurinės 
liavos nešėjų
susirinko pusantro 
tuziastingų susiartinimo 
ninku. Jie valgė, 
klamavo, cigaretus rūkė ir pi
nigus rinko. Bet tai buvo tik
tai vyrų susiartinimas. Ir di-

sa- 
štai 

įvyko istori- 
srov^s vė- 

susiartinimas: 
tuzino en- 

ša Iš
šnekėjo, de-

susiarti- 
nepaten-

piltiems 
susi-

Gudrus iniciato- 
kame dalykas ir 
sekamais žodžiais

kaip žemes pardavę: 
nimas, matomai, juos 
kino.

Susirinkime dar 
paleido krivulę tiems
žmonėms. Vėl susirinko 
artinimo šalininkai ir pradėjo 
visokių išmetinėjimų drėbti vi
si po saują, 
rius suprato 
susirinkimą 
nuramino:

Gerbiamieji, pereitas mu
sų susiartinimas buvo labai 
malonus ir draugiškas, liet ne
davė pagenda ujamų vaisių. Da
bar mums reikia antro susiar
tinimo, kuris butų geresnis. 
Mums reikia pakviesti ir mote-

susiartinime musą 
išgany- 

susiartinkinie, gerbiamie-

- Genialingas žmogus ir 
genialinga idėja, — pritarė 
s<‘nbernis.

Ot, dabar tai tikrai susi
artinsime: musų srovelės vė
liava plevėsuos ant kiekvienos 
auzos Olstryty, — pritarė ki
lus. — Aš tikrai busiu.

—Vyrai, — atsiliepė seny
vas savo kaili šešiohką kartų 
mainęs žmogus, politiškai kal
bant,
tautos ir musų idėjos
mas:
ji, dar kartą, o visi pamatysi
mu gerų yaisių sau ir savo tau
tai, ir visai musų išeivijai. O 
kad motervs bus, tai musų tik- 
slas bus atsiektas, — susiar
tinkime visi ir pasikvieskime 
savo drailgus į šitų Bričporto 
parinktųjų susiartinimą. Bra
vo, Juozai, už gerą sumanymą.

Aš prašau balso, — dan
tis sukandęs prašneko ’ 
buvęs aidoblistas, o < 
tinio judėjimo karštas rėmėjas.

Jam suteikta balsas. Visi 
užsičiaupė, o jisai kalba iš ra-

—Gerbiamieji, štai šitas pe
reito susiartinimo pakvietimas 
man truputėlį trubelio padarė. 
Mano pati labai mane sergsti — 
jinai rado mano kišeniuje štai 
šitą pereito susiartinimo pakvie
timą, kuris ot šitaip skamba. 
(Jisai skaito susinervinęs).

“Gerbiamasai: Meldžiu ateiti 
pakalbėti ir pasitarti apie musų 
pačių reikalus....”

—Mano pati, gerbiamieji, per
skaitė ir skandalą pakėlė. Esą, 
ką jus šelmiai apie savo pačių 
reikalus turite kalbėti ir dar 
vieni vyrai, jus, esą, toki ir ki
tokį ir dar blogesni. Aš, vyru
čiai, ką tik savo kailį išgelbėjau.! 
Jau nežinojau nė ką sakyt nė ką* 
pradėt....  I

—Padauža.

Viskas bus musu

Musų tauta jau baigia užimti 
visas svarbiausias vietas. Netru
kus jau viso pasaulio vaizba bus 
musų rankose. Amatai jau senai 
yra musų užimti. Lietuviai bu- 
davoja namus, lietuviai kasa 
anglis, lietuviai gamina valgį, 
lietuviai gydo ligonis, lietuviai 
kun. ženija, lietuviai adv. per
skiria ženotus, lietuviai padaro 
“munšainą”, darbuojasi kalėji
me, platina komunizmą’ mokina 
visus būti artistais, muzikantais, 
šokėjais ir kitokių “fonių” 
rytojais.

Mes turime artistų kaip 
no, bet teatro ir krutamu 
veikslų — nė vieno, žiūrint
monistinėm akim išrodo gana 
prastai.
jasi, prakaituoja, o kiti, — koki j 
tai žydai daro sau pelną, išnau
doja musų lietuvius darbinia
is us-artistus. šalin i 
mas! Tegul visas pelnas būna 
lietuviams darbininkams, komu
nistų artistams, kuriuos išmo
kys dramos ant dramų tėvas...

Patarimas tovariščiams

Tuojaus po “Naujienų” pikni-, 
ko “Varpe” pasirodė žinute, už 
kurią reikia jo reporterį, kuris 
rašė ir redaktorių, kuris dėjo to
kią žinią, pagirti, nes, girdi:

1) Naujienų piknike Buvę-tik
tai keli niekam ‘nežinomi buče- 
riai.

2) Iš Chicagos buvę vos pen
kiasdešimt žmonių.

3) Piknike buvę ne lietuviai 
(ar kiniečiai?), kurie sudarė 
porą tūkstančių žmonių.

4) Publikos buvę kuomažiau- 
sia. Ir kas čia daugiau dar no
rėta pasakyti?

Iš vienos pusės, tautiškai žiū
rint, nuveikta didelis darbas. 
Bravo, bravo, skambalninkai!

—Prof. Padauža.
DR. SERNER, 0. D.

vie- 
Kad 
mi- 
nuo

Jei nori turėt 
nuolatini draugą — 

1 skaityk Naujiena*.

DR. CHARLES SEGAL 1
Praktikuoja 18 metaiLIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja. Patarimai dykai.

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

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

Padaužai teko dalyvauti 
name bolševikų piknike, 
piknikan sutraukus minių 
nias, buvo užorderiuotas
farmos didelis avinas. Avinas 
buvo pririštas prie krūmo, o su
sirinkę keli patentuoti tovariš- 
čiai vaikščiojo aplink avinų ir 
lauke tukstaantinių minių. Tų 
minių kaip nėr, taip nėr.....

Juk avinas nėra bolševikų 
“liubčikas”, kurs (sutrauktų 
tūkstantines minias. Kitą kartą, 
kai tovariščiai rengs pikniką,’aš 
patariu pakabinti ant medžio j 
Lenino kelines, tai tada gal ir 
suplauks “tūkstantinės* minios”.

Apsirikote ši kartą!
—Prof. Padauža.

$143,000.00
PALŪKANOMIS

Tapo išmokėta per šį banką žmo
nėms už jų taupymus per pasku
tinius 6 mėnesius. Ar jus gavote 
kiek iš tų pinigų? Jei ne — pra
dėkite taupymo sąskaitą dabar. 
Vieno dolerio užtenka, kad ga
vus taupymo knygutę. Musų ban
kas atdaras taipgi vakarais su
katoje.

L Woitkiewicz- 
BANIS

AKUdERKA 
Pasekmlagtl P*' 
.arnauja mov£- 
ims prie glmdy- 
n o , patarimai 
lykai moterims 
•• merginoms.

3113 South 
Halsted St.

DR. HERZMAN™ 
-I š RUSIJOS— 

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

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

Ofisas ir Laboratorija: ,1025 W. 
181 h St., netoli Morgan Sį.

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

( Dienomis: C^nal 
3110. Naktj 
Drexel 0950 

Boulevard 4186 
3235 S. Halsted St

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

d a-

LIETUVIAI DAKTARAI

v • sie-
pa- 
ko-

žinomas bankas tarpe lie* 
visoje Amerikoje savo stip- 
ir geru patarnavimu.

Or. A. K. Rutkauskas 
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
4442 So. Western Avė., 

Tel. Lafayette 4146

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

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

J 41 .
tojų. Tuo tarpu teikia džiaug-

f

Phone Canal 1713-0241 
Res. Midvvay 5512 

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

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

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 4930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 10 iki 12 d.

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

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

pietų ir 6 iki 8 vakare.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

Tel. Pullman 0982 
Res. Pullman 3462 

DR. P. PETRAITIS, 
DENTISTAS 

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

batos vakare pagal sutartj.

“Pagyrimai” tiems, ku 
riy niekas negiria

Padaužų akis gera, protas 
taip apsukrus, jog niekas iš jų 
nagų negali ištrukti. Kai ku
riems Hiusų “veikėjams” bei 

(“švietėjams” reikia duoti kredi- 
Musų lietuviai kamuo-^ jjSi rej|<ja pagirti, kad 

įrugpiučio 23 d. Jeffej^opo uųšr, 
l ke bolševikėlispCasiunas, saky- 
i damas spyčių, ko neprakeikė 

išnaudoji- į Amel.ikos niokyklų ir jų moky- 
1 »■> o ei Limo ’ _

# **
Gabumas tų musų lietuvių! 

štai tik nespėsi su m išlyti, kad 
reikia lietuviškų pikčerių, o jau 
agentas ir stovi prieš tave. Kas 
tik prisirašo į kompaniją (nors 
apie teatrą išmanytų tiek, kiek 
jautis apie astronomiją), — jis 
bus artistas. Kintamųjų pikče
rių sosaidė bus grypai komu
nistinė. Kiekvienas gaus .jam 
pripuolamąją dalį pelno. Jei 
dirbsi, — gausi pinigų, nedirbsi 
— irgi gausi pinigų.

Kai bus daug lietuvių Padau
žų susaideje, tuoj pradėsime 
“muvytis”.... Visi lietuviai iš
Chicagos maršuos į Jeffersono 
aikštę dėl padarymo pikčerių.

Kad musų pikčeriai butų vož- 
nesni už kitų tautų pikčerius, 
tai kiekvienam artistui iš kalno 
išduosime diplomą, šis diplomas 
jiems kainuos tik dešimt dolerių. 

m) vienas į šiuo diplomu artistai gaus
dabar tau-1 jam pripuolamą dal) pelno.

Sakysime, Amerikoje yra mi-; 
lijonas lietuvių, o Ch.cagoje šim-, 
tas tūkstančių. Juk jie visi ateis 
pažiūrėti musų “šio”. Po pen
kiasdešimts centų nuo kiekvie
no, tai bus jau penkiasdešimtys 
tūkstančių. O kur kitų miestų 
lietuviai, kurių yra dešimtį kar
tų daugiau. O kur rusai, lenkai, 
žydai, amerikonai ir kiti. Čia 
jau nė surokuot negalima kiek

Krautuvė atdara Utarninko, Ketvergei 
ir SuhatoR vakarais.

Telephone Yards 09S4

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė. I

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 11d 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Ncdėliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

Peoples “s®* Bank
DIDELIS BANKAS

ant kampo
47 St. ir Ashland Avė

CHICAGO. 4< »V i h n*

DR. M. J. SHERMAN S
Specialistas moterų ligų 

1724 S<>. Loomis, kampas 18 ir Blue ' 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 i 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakaro. Į

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6358

Gerai 
tuvių 
rurnu

Geruinas tavoriL patarna
vimas, mandagumas

Tel. Boulevard 05S7

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. 47lh St
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų.
i , ■
Boulevard 9693 
tel. Drexe! 9191

Rug'sčjo Pirmą
Ofiso tel.

Rezidencijos

Dr. A A. Roth

Del Pertaisymo Išpardavimas
TURIME BEVEIK AUKUOTI VISA MUSŲ STARĄ

.Neatsišaukusiu žmonių j sandėli rakandų 
Laike trisdešimties dienų

PILNAS PASIRINKIMAS AUGŠTOS RŲŠIES RAKANDŲ 
• PAPRASTŲ PIANŲ — VICTROLŲ

Parduodama pigiau negu kainuoja. — Dastatysime dykai
• ĮEINA SEKAMI BARGENAI:

Mahogany Dreseriai ..................  $10 ir augščiau
Chiffonieriai .................................. $10 ir augščiau
Aržuolo Droseliai, pilnos mieros $8,00 ir augščiau 
Riešutiniai dreseriai, $60 vertės, $35 ir augščiau 
Chifforobes, moderniškų patternų $15 ir augščiau 
Parloro Setai .......................... $20
Davenportai ir Duafoldai ........... $10
Valgomo kambario setai ......  $20
Siuvamos mašinos ......................  $10
Supimos kėdės ............................ $10

ir 
ir 
ir 
ir 
ir

augščiau 
augščiau 
augščiau 
augščiau 
augščiau

Vhtuvės stalai ........................ $1.00
Rundini stalai .......................... $5.00
Rašymui stalai, aržuoliniai .... $8.00
Rašomi stalai, mahogany .... $10.00
Bufetui .........................   $8.00
Rcfrigeratoriai, Standard rųšies $6.00, ir augščiau 
Lovos .........................................  $3.00 ir
China Klosetai ........................ $8,00 ir
Virtuvės krėslai ......................  50c ir
Karpatai .................................... $5.00 ir

ir 
ir 
ir 
ir 
ir

augščiau 
augščiau 
augščiau 
augššiau 
augščiau

augščiau 
augščiau 
augščiau 
augščiau

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

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

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3103 So. Halsted St., CUica^o 

arti 31st Street
Valandos 1—2 po piet, 7—8 vak. Ne
daliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

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

Optometrkt
Tel. Boulevard 6487 

"•4649 S. Ashland A v. 
Kampas 47 tos 

ant 2 lubų

DR. BENEDICT ARDN
Ofisas 3801 So. Kedzie Avė. Phone 
Lafalette 0075. Valandog 2—6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 68 St. Phone 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:30 valandai vakare.

Prancūziškas Daktaras

LIETUVIŠKA APTIEKA
MRS. A. ZIMMERMAN, 

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

Brighton Park Aptieka
4254 Archer Avė

Phone Lafayette 6149

Augštos Ryšies Kietų Anglių šildytuvai, Virimui Pečiai ir Gasiniai Pečiai 
Tavorai palaikomi už biskį įmokėjimo

Weber Bros.Storage Van Co
5916-18 South State Street

Phone Wentworth 9238

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVYS DENTISTAS 
4712 S’o. Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO

Specialistas kraujo, odos, 
chroniškų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių 
metodų

X-Ray Spinduliai
Ofisas

1800 So. Ashland Avė.
ant viršaus Ashland State Banko 

Telefonas Canal 0464
Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 iki 16, 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet.

Dr. J. W. Beaudette

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienoj 
yra naudingos.
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met palaikėme ir palaikysime vienybę ir bendrą fron
tą su visais susipratusiais darbininkais, bet pasiūly
mą dėl bendro fronto iš komunistų pusės mes skai
tysime rimtu ir nuoširdžiu tik tuomet, kai komunis
tų valdomoj Rusijoje bus paliuosuoti iš kalėjimų ir 
koncentracijų stovyklų musų draugai socialdemokra
tai ir busx perstota begėdiškas plūdimas socialdemo
kratų visu kominterno frontu. Iki tol visus komuni
stų siūlymus dėl bendro fronto skaitysime vien tik 
sąmoninga kominterno agentų provokacija”.
Pasakyta teisingai ir aiškiai. Amerikos lietuviai so

cialistai laikosi tokifr pat nusistatymo.

Šeštadienis; R

SANDARIEČ1Ų DARBUOTOJO ŽODIS
• •••••

“SANDAROS” PARTINIS FANATIZMAS

RIMTESNIŲJŲ SANDARIEČIŲ NUOLAIDUMAS
t

KAUNO DARBININKAI ATMETA KOMUNISTŲ 
SIŪLYMUS

Šios savaitės “Keleivio” laidoje vienas žymus sanda- 
rietis, p. J. Sekys iš Lawrence, Mass., paskelbė ilgoką 
straipsnį po antrašte: “Ar Stipri Yra Sandaros Partija?” 
Nėra abejonės, kad tiems pasiputusiems vyrukams, ku
rie šiandie griežia pirmą smuiką Sandaroje, jisai bus la
bai nemalonu skaityti. Bet tuo labiaus patartina su jo tu
riniu susipažinti kiekvienam rimtai protaujančiam žmo
gui. t ' t. ' '* ' . ' I '

P. Sekys pasako apie vidurinę srovę tiesą, kurios 
sandariečių laikraščiuose nė su žiburiu nesurasi. Jisai 
žinojo, kad toje spaudoje nebus vietos nė jo raštui, todėl 
jisai kreipėsi į “Keleivį”, o ne į oficialį savo partijos or
ganą arba kurį kitą tautininkų laikraštį.

Straipsnio autorius pažymi, kad “Sandara” nedėjo 
jo pranešimų apie rengiamą (jau dabar įvykusį) Law- 
rence’e, Mass., masinį protesto mitingą prieš klerikalų 
terorą. Matote, kaip toli nuėjo to laikraščio “bešališku
mas?” Lawrence’o pažangioji visuomenė rengė viešą pro
testą prfbš klerikalus; bolševikai susiriesdami agitavo 
prieš tą protestą; klerikalai savo spaudoje visaip niekino 
protesto rengėjus; o sandariečių oficialis organas atsisa
kė dėti rengėjų pranešimus!

Atsisakė, nežiūrint to, kad tame proteste dalyvavo 
Sandaros kuopa ir kad tuos pranešimus siuntė jam žino
mas sandariečių veikėjas!

Oficialis sandariečių laikraštis tuo budu ne tiktai pa
dėjo bolševikams ir klerikalams trukdyti pažangiosios 
Lavvrence’o visuomenės darbą, bet ir įžeidė savo organi
zacijos žmones.

Ir vis delko? Dėlto, kad Lawrence’e sandariečiai*ren
gė masinį mitingą bendrai su socialistais. Neapkęsdamas 
socialistų, p. Tulys užmr<j net paprasčiausią padorumą 
linkui savo partijos narių. Tai gryno partinio fanatizmo 
pavyzdys.

Mes žinome, kad tasai vyrukas šitaip pasielgia ne 
pirmą kartą. Buvo atsitikimų, kad ir rimtesnieji Chica- 
gos sandariečiai rašė straipsnius į “Sandarą”, mėginda
mi atitaisyti telpančius joje šmeižtus. Bet “redaktorius” 
dėjo juos į gurbą. Ir ką tu jam padarysi! Jisai juk yra 
toks “drąsus”, kad iki šiol tebesėdi vietoje, iš kurios jį 
pašalino partijos seimas.

Kadangi rimtesnieji sandariečiai kažin kodėl vis nu
tylėdavo ir nusilenkdavo savo “redaktoriaus” ir jo artimų 
sėbrų smarkavimams, tai pastaruoju laiku daugeliui žftio- 
nių ėmė rodytis, jogei visa Sandara susideda tik iš Tū
lių, Draugelių ir Laukių. Jeigu gi butų taip, tai iš tikro 
— apie kokius čia “bendrus frontus” galėtų eiti kalba?

Mes pilnai galėtume pakartoti “prezidento” Drauge
lio klausimą : “Tai su kuo gi turime garbės eiti į bendrą 
frontą?” Ir, ne veidmainiaudami, galėtume atsakyti: “Su 
Tūliais, Draugeliais ir Laukiais mes ne tiktai nematome 
jokios garbės eiti į bendrą frontą, bet laikome bergždžių 
darbu net ir diskusuoti tą klausimą!

P. Sekio balsas tečiaus parodo, kad Sandaroje yra ir 
visai kitokių žmonių. Su jais socialistai gali susitarti. Ar 
šitie sandariečiai turės pakankamai savarankiškumo va
dovautis savo įsitikinimais, o ne vien partinėmis tradici
jomis, tai kol-kas atviras klausimas.

Lietuvos komunistai tam tyčia išleistais lapeliais pa
kvietė į “bendrą frontą” socialdemokratus. Rugpįučio 
mėn., 9 d. tą pakvietimą svarstė, tarp kitų klausimų, Kau
no miesto bendras visų socialdemokratinių organizacijų 
narių susirinkimas ir ve ką jisai nutarė:

“Mes, Kauno socialdemokratai darbininkai, šian
dien susirinkę į bendrą visų Kauno m. LSDP, orga
nizacijų ir išklausę pranešimą apie siūlymus iš komu
nistų pusės dėl bendro fronto, pareiškiame, kad mes,' 
socialdemokratai, kovodami prieš buržuaziją, visuo-

^Apžvalga j
KLASES IR VISUOMENĖ

skiros nuo klasių. Darbininkai 
socializmo tvarkoje bus visuo- 
menė, taigi, anot Sabo, yra ne
sąmonė sakyt, kad visuomenė 
bus lyg kokia tai atskira esybė, 
kuriai darbininkai turės duoti 
dalį savo darbo vaisių.

Ar tai yra teisingas priekaiš
tas ?

Ne, visai neteisingas.
Nežiūrint to, kad šių dienų vi

suomenė dalinasi į klases, visgi 
šiandie tenka žiūrėti į visuome
nę, kaipo į atskirų nuo klasių 
dalyką.. Visuomene buvo pirma, 

ir visuo-
kuomet klasės 

kuomet as- bus išnykusios. Reiškia, vi^uo- 
kuris redaguoja “Naujie- mene yra koks tai pastovesnis 

Reiškia, 
yra ir kokie tai visuomenės rei
kalai, kuriuos reikia skirti nuo 
klasių reikalų ir kurie yra pa-

St. Sabąs-Baltrušaitis, kuris 
redaguoja ekstra-kairiųjų “Ai
dą”, labai nusiminė, kai pama
tė, kad “Naujienų” redaktorius 
nežino paprasčiausių dalykų. Sa
bas sako, suradęs archyve per
nykščių metų “Naujienų” nume
rį, kuriame neteisingai varto
jama žodis “visuomenei r jam negu atsirado klasės, 
pasidarę net “nejąuku”. Ir kur menė pasiliks, 
tau nepasidarys, 
muo, 
nas”, esąs sęnas socialistų va-'daiktas, negu klasės, 
das ir drįstąs kitus (t. y. p. Bal-I 
trušaitį ir panašius j jį) vadinti 
“ignorantais”!

Mes nelabai tikime, kad eks- 8tovcsni už Pastaruosius.
tra-kairiųjų lyderiuką .apėmė 
toki liūdni jausmai, kaip jisai 
pasakoja, kuomet jisai “surado” 
šitą “Naujienų” redaktoriaus 
“nežinojimo’^ pavyzdį. Veikiau
sia jam buvo labai malonu, kad 
jisai gali suduoti “menševikui”, 
kuris nepriima Lenino vieros. 
Bet, nežiūrint kokiais jausmais 
p. Baltrušaitis parašė mums tą 
pamokslą, mes parodysime jam, 
kad jisai išsišoko visai ne vieto-

*je.
štai ta ištrauka iš “Naujienų” 

straipsnio, kurioje jisai užtiko 
klaidingai suprastą “visuome
nę” : /

“Kuomet bus įvesta tokia 
tvarka, kurioje kapitalistų 
pelnai išnyks, tai gamyba tu
ri (turės) būt kaip nors ki
taip reguliuojama. Jos regu
liavimą paims į savo rankas 
visuomenė. O jeigu taip, tai, 
reiškia, visuomenei ir turės 
tekti tam tikra dalis tų dar
bo Vaisių, kuriuos gamins 
darbininkai.”
O štai Baltrušaičio kritiką:

“Na, ar negana aišku, kad 
tas ‘mokslo vyras’ socialistas 
nežino, kas yra visuomenė? 
Turbūt, jisai įsivaizdina, kad 
visuomenė yra lyg kokia 
stambi gaspadinė su tvirtom 
rankom. Ji visą gamybos re
guliavimą (tvarkymą) paims 
į savo rankas. Už tai jai tu
rės tekti dalis tų darbo vai
sių, kuriuos gdmins darbinin
kai. Ugi kaip — ne už dyką 
ji laikys savo rankose tą re
guliavimą ! Kaipo stambiai 
ypatai, tai reikia gana daug, 
iki sotį paveja. Todėl darbi
ninkai turės dirbti ir skubėti, 
kad tą savo reguliuotoją pri
šėrus.”

tų tuo
iai

Reikėjo tai “stambiai gaspa- 
dinei” tiktai dar paduoti kočė
lą į ranką (kaip “Saulės” Balt
ruvienės atvaizde), ir mokytam 
“Naujienų” socialistui butų vi
sai* kaput: sukritikuotas ir iš
juoktas!

Bet truputį pagalvokime rim
tai. Ką p. Sabas ^turi prieš musų 
“visuomenę”, kuri reguliuoja 
gamybą ? x

Jisai paraše trejetą š
klausimu, tik gaila, kad a 
suformuluot savo argumentus 
jisai nesugebėjo. Jo norėta pa
sakyt ve kas: šiandie visuome
nė susideda iš įvairių klasių — 
darbininkų, kapitalistų ir “vidu
rinės klasės”. Kai darbininkai 
paims galią, tai jie viąus rklasių 
skirtumus panaikins; darbinin
kai pasidarys visa' vištfomenė. 
Todėl socializmo tvarkoje Jokios 
atskiros nuo darbininkų visuo
menes” negalės būt — taip, kaip 
šiandie nėra “visuomenės”, at-

Tatai jaučia ir ekstra-kairių
jų organo redaktorius, nežiūrint 
viso savo bolševizmo, nes jisai 
kalba apie teises, kuriaš turi ir 
kapitalistai, ir darbininkai. Tei
sės yra visuomeniškas dalykas; 
be tam tikros teisėtos tvarkos 
žmonės negalėtų gyventi daikte. 
Taip pat jie negalėtų gyventi 
visuomenišku gyvenimu, jeigu 
jie neturėtų tam tikrų moraly
bės taisyklių, jeigu nevartotų 
kalbos, jeigu netobulintų savo 
mokslo ir technikos ir t. t. šitie 
dalykai yra visuomenės dalykai, 
o ne atskirų klasių.

Prie tam tiktų aplinkybių kla
sės interesai gali būt net prie
šingi daugeliui tų dalykų. Pav. 
kapitalistai dažnai priešinasi 
įvedimui naujų technikos page
rinimų, nes tatai reikalauja nau
jų išlaidų; iš istorijos mes žino
me taip pat, kad darbininkai il
gai kovojo prieš mašinas, nes 
mašinos paveržia jiems darbą. 
O betgi visuomenės atživlgiu 
žiūrint, techhikos pagerinimai 
ir naujų mašinų įvedimas yra 
geras dalykas.

Iš to tečiaus, kad visuomenė 
yra ne tas pat, kas klasės, anaip
tol neišeina, jogei visuomenė tai 
koks tai mystiškas sutvėrimas, 
gyvuojąs skyrium nuo klasių. 
Ne, tokios išvados visai nereikia 
daryti. Dalykas daug paprastes
nis. Tas pats žmogus, kuris pri
klauso tam tikrai klasei, yra 
kartu ir visuomenės narys. Kla
siniai žmogaus reikalai yra ne 
visi jo reikalai, bet tiktai dalis 
jo reikalų.

Bolševikų pasekėjai, kurių 
smagenis užnuodijo “leninizmo” 
evangelija, šito paprasto dalyko 
nesupranta. Jiems gali išrodyt!, 
kad čia yra kokia tai “tajemny- 
čia”, kaip tame kunigų moksle 
apie “vieną Dievą trijose asabo- 
se”. Bet tikrenybėje čia jokios 
misterijos nėra. Kad kiekvienas 
žmogus yra ne tiktai narys tam 
tikros klasės, bet ir visuomenės, 
rodo tas faktas, jogei visi žmo
nės turi svarbų bendrą reikalą 
ekonomijos srityje; jie visi yra 
vartotojai. Visi žmonės turi val
gyt, gert, rėdytis, turėt pastogę 
ir t. t., kad galėtų gyvent. Ir, 
kaipo vartotojai, visi žmonės 
yra suinteresuoti tuo, kad var
tojimo daiktų (maisto, rūbų, 
trobų) butų daug, kad jie butų 
gęri ir pigus.

Kaipo vartotoįų-pirkikų, dar
bininkų ir kapitalištų reikalai 
nėra priešingi. Jų reikalai yra 
flrięšihgi tiktai kaipo gamintojų. 
Kapitalistas yra priešingos dar
bininkui klasės atstovas, kaipo 
gaminimo priemonių savininkas, 
o ne kaipo vartotojas. Jeigu, 
pav. anglys brangios, tai ir ka
pitalistui, kuris jas vartoja, yra

negerai, ir darbininkui, kuriam timšalių neatima jų pilietystę,, 
reikia anglim šildyti savo butą. J tik jeigu ištekėtų už ateivių/ 
Ir štai delko dažnai burta taip, kurie negali būti naturalizuoti, 
kad prieš darbininkus, kurie ‘ kaip chiniečiai, 
reikalauja didesnių algų/ stoja 
ne tiktai jų samdytojai kapita
listai, bet ir plačioji publika, 
daugumoje susidedanti iš darbi
ninkų : ta publika bijo, kad algų 
kilimas pabrangins gyvenimą.

Na, o kaip bus socializmo 
tvarkoje, kai išnyks klasių skir
tumai? Ar tenai darbininkų, 
kaipo gamintojų, reikalai bus 
tolygus jų reikalams, kaipo var
totojų? Anaiptol. Dirbs juk ne 
visi žmonas, o pavalgyt ir apsi
rengt tur6s kiekvienas -— ir m a- 

žas vaikas, ir pasenęs invalidas, 
ir ligonis, ne tik sveiki ir suau
gę vyrai ir moters. Turės, be to, 
būt maitinami ir tie žmones, ku
rie užsiims mokslo tyrinėjimais, 
kurlfe ves valstybės reikalus, 
kurie mokytojaus, kurie gydys 
ligonius, ir t. t. Vartotojų todėl 
bus daug dąugiaus, negu darbi
ninkų. Vartotojai bus visa vi
suomenė.

Socializmo tvarkoje darbinin
kai dirbs tam, kad patenkinus 
vartotojų reikalus. Šiandie gi 
jie dirba tam, kad sukrovus tur
tus kapitalistams, o jau nuo ka
pitalistų malonės priklauso, ar 
jie vartotojus patenkina, ar ne. 
Kapitalistų nauda ,šiandie stel
bia visuomenės naudą.

Taigi, kaip matome/ nežinoji
mų šitame klausime patodė ne 
kas kitas, kaip pats p. Sabas. 
Reikia stebėtis, kad išbuvęs 
apie dvidešimts metų socialistų 
organizacijoje, jisai nieko neiš
moko. Dėlto jisai ir davėsi ap
mulkinti Maskvos Jiumbugie- 
riams. , -

japonai, ir tik 
jeigu atsižada pilietystę natūra
lizacijos teisme.

Kl. Esu Amerikoje gimus, 
bet ištekėdama už ateivio prieš 
rūgs. 22, 1922, netekau Ameri
kos pilietyslės. Kaip galiu pilie
tystę atgauti ? .,

Ats. Gali prašyti natūraliza
cijos. Pirmų popierų nereikia' 
išsiimti, bet turi prieš peticijos 
padavimą per vienus taetus ap
sigyventi Suvienytose Valstybė
se. Jeij<u gyvenai Su vieny tose 
Valstyb^e visą laiką po ištekč- 
jimo, tai nereikia pristatyti at- 
keliavimo certifikato.

'KL Esu Amerikos pilietis. Ap
sivedžiau rugp. mėn., 1924 m. 
su ateive. Kaip mano žmona ga
li Įgyti Amerikos pilietystę?

Ats. Žmona gali būti natura
lizuota po metų apsigyvenimo 
Suvienytose Valstybėse. Jai ne-

J. Atsiskyrėlis

Svarbus natūralizacijos 
klausimai ir atsakymai

reikia pirmų popierų, bet turi 
mokėti kalbėti angliškai ir turi 
prisilaikyti prie visų kitų natū
ralizacijos reikalavimų. •

Kl. Mano vyras nenori tapti 
Amerikos piliečiu. Ar aš guliu 
atskirai prašyti pilietystūs ir ar 
mano nepilnamečiai vaikai taps 
piliečiais su mano natūralizaci
ja? ? 1

Ats. Gali ’prašyti pilietystes 
paprastu budu, bet reikės pri
rodyti penkių metų apsigyveni
mą šioje šalyje. Tavo nepihja-

čiais su tavo natūralizacija.
Kl. Esu svetimšalė našlė. Ma

no įiepilnaniečiai vaikai gyvena 

Lietuvoje. Ar galiu išsiimti ^ia- 
turalizacijos popiėl.as, ir ar ma
no vaikai įgys pilietystę su ma
no natūralizacija?

Ats.. Gali būti naturalizuota 
ir Nepilnamečiai vaikai ta/is 
Amerikos piliečiais su tavo na
tūralizacija, kadangi jų tėvas 
yra miręs.

[FLIS]

Gyvenimą Pradedant
J ■

(Pabaiga)

sviestu... Prašė motina, 
ir “manasis’’ netylėjo ir visu 
griežtumu statė savo reikala
vimus. Kas gi daryti? Aha — 
juk yra puspūris avižų, kurias 
dar tik užvakar sudžiovinau. 
Greit prisėmiau geldą ir nami
nėmis girnomis siųdmalau. Aša
kų sijoti gaila, nes miltų ma
žai liks... Rūsy suradau kele
tą sudygusių bulvių... Netru
kus viskas buvo prirengta. Tru- 

. ko tik pieno. Bematant pasi
ėmiau ‘ 
nubėgau,
penkių kilometrų pas kitą se

uzboniuką” ir bėgte 
palikęs ligonis, už

Tai buvo Gaurienė — Jono

išėjau oran.

saulutė skais- 
lengvi, ploni 

Man 
j to

Kl. Ar kuriems žmonėms pi
liety stė atsakoma priežastimi jų 
rasės, arba dėl kitų aplinky
bių ?

Ats. Taip: chiniečiams, japo
nams ir indusains. Taipgi Ame
rikoje apsigyvenę ateiviai, kurie 
yra piliečiai buvusių neutrališ- 
kų šalių per pasaulinį karą, ku
rie panhikino savo “intencijos- 
pareiškimą” arba “pirmas po- 
pieras” laike karo, kad jiems ne
reikėtų stoti kariškon tarnystėn 
ir kurie tam tikslui padarė ko
kį pareiškimą, negali įgyti Ame
rikos pilietystę.

Kl. Ketinu prasyti pilietystės. 
Mano žmona ir vaikai gyvena 
Lietuvoje. Bandžiau juos parsi
traukti į šią šalį, bet nebuvo 
galima išgauti imigracijos vizų. 
Ar teisdarys man atsakys pi
lietystės, kadangi šeimyna gy
vena Europoje?

Ats. Iš Washingtono buvo na
tūralizacijos kvotė j imas įsakyta 
tokiems ateiviams neduoti pilie
tystės, bet galutinas nusprendi
mas priguli nuo kiekvieno teis- 
dario.

Kl. Buvau naturalizuotas bir
želio mėn., 1924 m. Ar mano 
žmona ir vaikai, gyvenantieji 
Lietuvoje, jgija pilietystę mano 
natūralizacija?

Atg. Tavo natūralizacija ne
teikia žmonai Amerikos piliety
stę.' Ji turi atskirai prašyti pi
lietystės. Bet nepilnamečiai vai
kai tapsta piliečiais su tėvo na
tūralizacija, jeigu gyvena Su
vienytose Valstybėse. Jeigu vai
kai gyvena Lietuvoje, arba ki
toje šalyje, tik bus skaitomi pi
liečiais, kuomet atvyks į šią ša
lį prieš sulaukiant 21 metų am
žiaus. Vardai nepilnamečių vai
kų yra užrašyti ant pilietystės 
certifikato.

Kl, Buvau naturalizuotas 1914 
metais, ar mano žmona yra 
Amerikos pilietė?

Ats. Taip, Jeigu apsivedei 
prieš rūgs. 22, 1922 nu

Kl. Gimiau šioj šaly, ir ište-

jusią už vyro. Atsinešiau. Ir 
netrukus kunkuliavo sriuba iš 
bulvių ir miltų. Grįčiutė be ka
mino. Nedorėlis vėjas maišo 
durnus ir pučia juos ligonims 
į bumas, akis. Ligoniai’ kosti, 
sesulė ašaroja, o motina pravi
ra burna sunkiai kvėpuoja...

Išviriau. Gausiai užbalinau, 
prinešiau prie motinos, pasodi
nau ją ir raginau valgyti. “Ko
kia skani sriuba”, pradžiugau, 
nors ašakos ir labai sunkiai 
davėsi nuryti... Močiute irgi 
lig atgijo. Pasisėmus pilną 
šaukštą bulvių tuoj jas suval
gė; paskui kitą, trečią, ketvir

Lietus jau praėjo. Praėjo ir busiu prie jo. 
mano neramumas. Atsiminiau, 
kad motina prašė duonos su Gaurio žmona. Ir aš iš sykio 

bet lyg bijodamas 
Koks šviesus 

nustebau; kaip 
čiai šviečia...
debesėliai taip gražus!... 
bėgiojant pieno niekada, 
nesti! Ir aš džiaugsmo pagau
tas, išdalies gal todėl, kad 
pirmą sykį žmogus atlankė ir 
tarė paguodos žodelį, akimirkoj 
atsidūriau iš trijų medžių su
sidedančiam sodely. Kokio gra
žus agrastų kelmai! Kaip mei
liai žiuri į mane žolynėliai, 
ypatingai ta mažutė našlaitė! 
pasilenkiau prie jos, nuski- 
niau žiedelį ir lyg dėdamasis, 
kad kas nematytų, bučiavau ją 
iš širdies gelmių... Ir begali
nio tyro, švento džiaugsmo ap
imtas, raškiau gėles, bučiuoda
mas jas, traukiau jų malonų 
kvapą... Many džiausgmas ne
betilpo. Atsiguliau aukštenin- 
kas ir pradčjau akimis vadžio
ti po dangų, gaudyti kiekvieną 
skrendantį paukštelį ir klau
sytis meilios, meilios jų dai
nelės... Galop mano akys pa
teko ant grįčiutes šono. O ko
kia biauri: sienos išvirtę, išpu
vę; stogas daugiau panašus į 
arklio balną... virš langų il
gos juodos juostos nuo durnų... 
Gaila man pasidarė, kad ma
no grįčiutė tokia surukus. “Juk 
kažin ar būt buvusi tokia 
ra ir IClzytė, su kuria aš 
nam skyriuj mėnuo atgal 
kinaus, jei žinotų kur aš
venu.’^ Užgirdęs keliu atvažiuo
jant, prisiglaudžiau labiau prie 
žemes, kad niekas manęs, nu- 
skurėlio, nematytų...

—Lubos griūva, lubos griū
va! — staiga išgirdau Laurie
nės balsą, netrukus traškėjimą 
ir trehksmą. Greit pašokęs ir 
įbėgęs radau vieną lubų šoną 
žymiai nulinkusį žemyn ir 
dėka sienojaus apvalumui 
tutinai nenugriuvusį. Mat, 
puta vieno balkio. Grįčiutė
nintėle dulkių... Ant žemės 
keletas gabalų molio ir treje
tas krūvelių spalių.

Bematant atploviau rąstelį 
ir padanau spyrį. “Laime dar, 
kad ne tfls balkis nupuvo, bu
tų nebereikėjo daugiau ligonių 
prižiūrėti,” atsidusau baigda
mas.

—Dabar tamsta vėl gali jei- 
Į Laurienę.

ge- 
vie-
mo-
gy-

pagrobiau 
ant suolo 
į motiną.

—Mama, srėbk truputį ir 
sunkos — prašnekau, matyda
mas, kad bulvės visai .baigiasi. 
Bet ji lig nieko nejausdama 
tik valgo, tik srebia...

—Mama, srėbk su sunka — 
vėl prašnekau.

Gi jai neklausant 
bliudą ir nusinešęs 
valgiau. Atsigrįžau
Gi ji graibo šaukštu po orą... 
Kitą ranką ištiesusi prie ma
nęs, krutina liežuvį ir lupas 
lyg norėdama ką tai pasakyti... 
Nebcpernešiau aš to. Pripyliau 
naują bliudą ir pastatęs prie 
jos parvirtad savo “guolin’ 
graudžiai verkdamas... O mo
tinėlė, motinėlė! argi tu tikė
jais, kad tavo “pats gerasis” 
sūnelis tą galės padaryti! Ar 
tikėjais tū, kad tavo taip rū
pestingai augintas sūnelis, ku
rio tu tėveliui ir už 
mą nedavei bausti, 
vių gailėsis... .Bet 
atimki nuo manęs 
nišką meilę? Ne! 
bliudo, tu tėl tiesi 
rankas. Tu vistiel 
ne, apkabinsi m
prie savo krutinės... Ach, mo
tina, motina!...

—Gegul bus pagarbintas — 
pratarė įėjusi priemenėn aukš
ta moteriškė, ką Jai po skara 

kėjau už lietuvio spalio mėn.,1 slėpdama. Nat kaipgi tavo 
1923 m. Ar mano pilietystė ab ligoniai ? Atėjau jų atlankyt 
imta/?

Ats. Ne. Po, rūgs. 22, 1922 truputį pabėgioti oran, 
m., moterų ištekėjimai už sve- tuo tarpu ligoni apžiūrėsiu

tik 
ga- 
nu-

prasikalti- 
tau ir bul- 
už

savo 
kai 
prie

k šauksi
iane ir j

tą ar 
mott- 
jeisiu 

manęs 
i ma
giausi

Tu gali bėgti 
o aš

ti — pratariau 
Pats nuėjau savo

Kiek pasvei-

* ♦
*

Sesute pagijo, 
kusi,, ėjo uždarbiauti duonos.
Gi aš, draugų viliojamas, išvy
kau Lietuvos kariuomenėn sa
vanoriu, nes ten duodu pakan
kamai baltos duonos, drabu
žių, net pinigų....

Tai taip pradėjau gyvenimą,



Šeštadienis, Rugp. 29, 1925

KORESPONDENCIJOS
Ratine, Wisc,

Paaiškinimas, drauge ir atsaky
mas į nepamatuotus užmeti
mus.

“Naujienų” 189 num., rugpiu
čio 12 d., tilpo iš Ručine, Wis. 
korespondencija su parašai^ še
šių kuopų, užvardytas “Atsaky
mas pil. M. Kasparaičiui.” Joje 
tiesa kišama po suolo, o faktai 
kraipomi komunistų priimtu bu
du, vien, matyt, su tikslu su
klaidinti visuomenę ir pasida
rius dirbtinus faktus*, jais rem
tis, daryti ateity atakas ant 
manęs ir varyti demoralizavimo 
darbą vietos lietuviuose. Neisiu 
žvejoti ir rinkti parašus, bet 
remdamasis teisingumu, randu 
reikalą duoti šį paaiškinimą, iš 
kurio supras visuomenė ir su
klaidinti kuopų atstovai, kaip 
visas dalykas dėjosi.

Buvusio pikniko (reikalai dė
josi šitaip. Dar žiemos laiku S. 
L. A. kuopa sumanė ruošti pik
niką, kviečiant prie to darbo 
prisidėti visas lietuvių draugi
jas bei kuopas. Išrinkta pakvies
ti kitas kuopas ir atstovauti 100 
kuopą tame reikale N. Mockus 
ir A. Gerčius. 100 kuopa dary
dama tą nutarimą nė pusė žo
delio neprisiminė apie prakal
bas. 100 kuopos tikslas'buvo su
traukti visas esančias draugijas 
ir duoti suprasit i bendro darbo 
vertybę,., išlengvo. gyvendinti 
tarpe lietuvių santaiką. Bet ko
mitetas įgavo , bala žino iš kur 
netikusią mintį ir pakrypo į kai
rę, kad pilnai tuo veikimu pasi
tarnavus komunistams — ir pa
sitarnavo gerai, kad gerinus ir 
negalėjo, štai faktai. Gegužes

13 d. pirmą mitingą sušaukė ne
pakvietę visu draugijų. Ateinu 
tą vakarą į Kliubą su reikalais, 
randu K. Vištartienę, K. Kisie
lių, J. Bernotą, N. Mockų< A 
Gorčių ir M. Matkų. Užklausus 
kas per sueiga, gaunu atsakymą, 
kad tai esąs mitingas tartis de 
bendro pikniko, žinodamas 100 
kp. tarimą, padariau suėjusiems 
pastabą, kad čia atstovai yra 
tik keturių draugijų, o Racihe 
randasi 16, tad padaryti tari
mai bus be vertes; reikia su
kviesti visas draugijas, tik vi
soms dalyvaujant ir joms suti
kus pradėti bendras darbas. Iš
skyrus M. Matkų, visi buvo pa
taikūnai komunistų; man ne
svarbu, ar jie priklauso j komu
nistų dayatkyną, ar ne, bet kad 
savo darbais i rodo,, jog jiems 
pritaria, tai faktas; rodo tai ir 
nutarimas kviesti iŠ “Vilnies” 
lizdo kalbėtoją Žaldoką ir griež
tas priešinimasis rimtam kalbė
tojui, — geresnio įrodymo ir ne
reikia. Mano pastabos nepaisė, 
mat jiems rūpėjo visai kas ki
tas, ne santaika ir ne piknikas, 
bet vien kad komunistą par
traukus už kalbėtoją ir po prie
danga kitų draugijų sutraukus 
daugiau žmonių, gavus progą 
aiškinti apie bolševizmą, dvide
šimto šimtmečio naują vergiją, 
steigiamą komunistų. Aš tame 
mitinge nedalyvavau, buvau už
imtas su atvykusiais svečiais iš 
Kenosha tartis apie 10 apskri
čio pikniką. Pasižadėjau duoti 
pranešimus apie ruošiamą pik
niką Sandaros 35 k p., T. M. D. 
kuopos ir J. L. Chorui, su ta 
minčia, kad sekančiam mitinge 
susėję visų kuopų atstovai visus 
tarimus padarys busiančiam pik
nikui. Bet viršminėti 5 atstovai

Kreivos Akis Atitaisomos
400 iš^ydytu ligoniu. Be iigonbučio metodo

Žemiau paduodame keletą užganėdintų išgydytų ligonių. Nueikite ir pasin 
nvatykite su jais. Pažiūrėkite j jų akis, jie maloniai suteiks paliudymą, kad 
kreivas akis galima išgydyti, paskiau ateikite ir pasimatykite su Dr. Car- 
teriu ir bukit prisirengę savo akis ištaisyti ir galit eiti namo užganėdinti 
su sveikomis akimi.?.

ter, 1715 StriiiK St.Mr. A. F- SiiKlelur nn.l ui 
Mr. Henry Dlets, C’il.5 M. 
Slbis Sophie Ferricane, 1 
Mini (.orine Hfhren>, < r<-tr, (II. 
Mi»» Funtuine, v.. 2?<1 St. 
Mi«» (A»t4ie Gorėki, 2 in funiiiy. 1IAH 
M it L R utis 8 In tainih, 1907 BiMarlI itt.
Ur Emil John. 131 ln<< In Av. 
U ui. Tichy, 2121 U . 59th St. 
M r John Mas*. HM* Fullertun Av., 
Mr’ G. !<«*«. A^hlanU Ar. • ,Sylv n 5«t« Muntru*e Av.. I’uliAade#
I. orean May. N. Onklry lllvd.
Kuk li llninre. I9.il N. vbiznrt St. 
Mr I .1. Ilvmek. 1334 M. I9tl» St. 
i'ni k VodickJ and shter, 2I3S ( ort^/ St. 
Fr»M Dunne, 10'M Jieloit Av., I’oreat Purk. 
The tn>» lle««tud. 2301 N. Mai>h wo<xl Av. 'lb ('. < »?»•>. s- Hnl-drd St. 
MIh Settie sluck, 7113 (arolinu Av. 
M r J. tlanUH. Mlfll donore St.
MĮa lfa«el H<mI«c, I3M Sherdlng Av.. U hit 
l.e1' e’r Adnm*. C153 EHb A v. 
MIm C. Ih*«vo<h». tVM S. Aver«. 
ilar ’ tenbender, 540 X. I.e( hilre. 
Ftut Heinlh'h. Iluhlfelder Koiul, Glencoe. (11 
(ar Deevėr, IM.1O W. tltb st. 
Mi* J- Brunlik. 22(4 W. \orth Ar. 
Falv . Čluvbot. 200 > H. I.ootub St. 
j. th I IMaunuvn, 1732 Melrone St. 
Cnturrln Drenth. 4758 IV. 1 lt h PUice. 
Stu. lev Menivilb.. 2815 J„ 88th St. 
l ok M May. 1037 N. Onklev Blvd.
J, Novotny, 2820 fl. dnrdlns.

Stefanija Zakarauskis, 7001 Su. Throop St., išgydyta 5 metai atgal. 
Sofija Mastauskis, moteris žinomo lietuvio biznieriaus.

LENGVAI S IŠMOK fiJ 1M AIS.
Aš buriu šimtus daugiau užrašų savo failėse, kiekvienas yra geriausiai 
gydytas.

Tonsilai išimami su pagelba twilight miego 
— Akiniai pritaikomi moksliškai

w.

Urs. N. \el.Hon, 13(2 W. MadUon St. 
( Imt. l'eelK.lii, (818 S. 'Iii) St.
MIsh K. Fuhuiek. «I3 Kliodr* Ar.
Sllvla Poli, 192 4 \. Ivivrlov A v.
K:irr.v l'iovucci, 4141 (.e.viiiKton.
Krank Pokrvitvvku. 2353 N. Robey St. 
MIhm M. RudenKU. (758 1 Ith l’liu-e.
Kttthern Stroninky. 1159 S. Uermltu<e.
John >itRN. ((>38 Fullerton. ,
X. Stela, 2019 Fletclur. C
Mnuriee 1810 N. IVeilv Nt.
Tliomii* Vesely, 2(27 6l»t iv.. Cicero, III. 
Min. Victel. (5(6 lludson St.
Martin tVaąncr, (l.'>> liulhiuu Av. x 
I.IIHun tVIeez.orek, 2310 Trumbtill. \ 
Ml** IV. F. Yileuson. 1813 (liirley AV.
I. eo i 111 Iii t ei., 1309 Nori h Av. \
J. J. Hvilek. 1331 I9tli St.
MIsh lln*.<<r, 1(1849 Avė. II, South ChlcttKO* 
Akuos juniockl. 919 Wells St.
I. Julinson. 19i(i N. IšcyMtoiie.
Juilu Kordlk, 1510 F.lston Av.
Mūry l.eonniii. 1873 Or.yton.
Mr. and Mrs. Ro^enfehl, 1(57 AVurner Ar. 
Mlldred Regel. :;000 S. Miiy St.
Mis* Koše hoffinnn, IJMH X. Cmuford Av. 
Mr. KrliUM’l, 4019 llernice Av.
Mr. Kvvnsltrrocli, 1138 Klucklunvk St.
Henry Porruc/rfc, 2117 N. itobcy St.
Mr. StuntU, 2124 I.inv A v.
Alliert Ibnvell, 18 K. Mulu St., ChlcaffO ilelulit*, III.
Mr*. I. .»• lljork. 1334 W. Iftth St.
J. Himnu*. 5?0l S. Donore St.
Mr. R. Allreirer, I22.J H. 97tll Pln<*. 
Mb* X. Sdinotor. 3258 S. VVitltaoe Av. 
!{<ie llims, 2? 18 W. (.It h HK
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X

DR. F. O. CARTER
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės Specialistas

Iš priežastie* gaisro, aš dabar apsigyvenau 
177 N. State St., Room 390 

Sekamos durys nuo Chicago teatro
Telefonas Central 0836

27 METAI PRIE STATE STREET
Valandos nuo 9 ryto iki 5 po pietų. Nedaliomis nuo 1.0 iki 12 dieną-

REIKALAUKIT DYKA! KNYGOS

. ............................... „i „i iimmi 

nepaisydami kitų kuopų padarė 
tarimus, nutarė vieton pikniko 
ruošti prakalbas, spausdinti pla
katus ir t. t. Užgirdę mano pa
sižadėjimą, kad į sekantj mitin- 

. gą ateis rimtų atstovų, bijoda
mi, kad jų tarimai nebūtų pa
keisti, tam tikslui atskirai darė ►

. pasitarimą stuboj.
Antras mitingas įvyko birže

lio 17 d., L. I). K. Perskaičius 
, protokolą tiems kuopų atsto

vams, kurie pirmam mitinge ne
dalyvavo pasirodė, kad jie ir ne
reikalingi, nes be jų atsiklausi- 

i mo ir sutikimo viskas jau pada
ryta, iškepta. Patys rašejai pri
ima protokolą. Užsirekorduoja 
Sandaros 35 kp., T. M. 1). 121 
kp., Jaunų Lietuvaičių Chorą. 
Atstovai daro pastabas, randa 
nepriimtinu tarimą apie prakal
bi/ rengimą, aiškinasi, kad juos 
kuopos įgaliavo ruošti vien pik
niką, bet ne prakalbas. N. Moc
kus statosi save daug žinančiu, 
mikčioja apie santaikos vertybę, 
buvo paprašytas pasakyti tą ži
nojimą. Jis pasakė, kad kalbėto
jas atvažiavęs viską, o viską iš
aiškinsiąs. Rimtesni atstovai 
matydami dvi išeitis, ar vieton 
Dundulio rimtą kalbėtoją kvies
ti, ar visAi atsisakyti, perstato 
Dr. Montvidą; balsuojant komu
nistai gauna 2 balsus daugiau. 
Tuo budu paliekamas Dundulis 
ar kitas koks taradaika iš “Vil
nies” abazo. Ant Dr. Montvido, 
prieš balsavimą, mesta įkrimi- 
nuojančius užmetimus. Susidė
jus tokiai padėčiai, sandarie- 
čiams kitokios išeities nebuvo, 
kaip atsitraukti nuo komunistų 
ruošiamų prakalbų, kas ir pada
ryta. Nedalyvavo Sandaros 35 
tuopa, Jaunų Lietuvaičių Cho-' 
ras ir, galima sakyti, T. M. D. 
.21 kuopa, vien kaip darbinin- 
<ai tiktai. Taipjau katalikų 
draugijos sužinoję, kad komu
nistas kalbės, atsisakė dalyvau
ti, sakydamos, jei su tautinin
kais — dalyvautumėm, bet su 
iomunistais nenorim.

Kas link Jaunų Lietuvaičių 
Choro, jei pasirašiusiems nėra 
žinomas, trumpai apie jo dar
bus prisiminsiu jų žiniai. J. L. 
C. sudarytas sausio mėn. š. m.; 
dainas mokina gerb. p-lė Prane 
Grimalytė, vedėjas M. K.; turi 
20 narių; kas savaitę lavinosi 
pamokas laiko trečiadieniais, 
rietuvių Dramos Kliube. Daly

vavo 10 apskričio programe, T. 
M. D. 121 kp. ir A. L. T. S. 35 
<uopos programuose. Rugpiučio 
30 d., Fincks farmoj, ruošia pik
niką, spalių 11 d., Turner Hali, 
duos koncertą ir loš veikalą 
“Paparčio žiedas.” Ar dabar bus 
žinomas nežinėliams J. L. Cho-* 
ras? Beje, šis Jaunų Lietuvaičių 
Mūrelis dalyvavo liepus 4 d. mies
to suruoštoj parodoj ir atstova
vo ten lietuvius.

Toliaus J. Marozaa mitinge 
beprasmiai išreiškė, kaipo San
darą atstovaudamas, kad reikia 
priimti kas nutarta. Sandaros 
35 kuopos pirm siuntimo atsto
vų dėl ruošiamo pikniko pada
lytas tarimas “prisidėti prie 
bendro darbo vien su ta sąlyga, 
kad\ nebūtų vietos komunistų 
spyčiams.” Tą vėliaus atsiminė 
atstovai J. Marozas ir J. Kairis 
ir atsisakė dalyvauti ne manęs 
verčiami, bet pildydami kuopos 
nutarimą. Rašejai klysta saky
dami, kad aš vertęs atsisakyti 
T. M. D. 121 kp. Atstovas S.

NAMAI, LOTAI 
FARMOS

Perkam, parduodam ir mainom, na
mus, lotus ir farmas. Parduodant lai
vakortes j Lietuvą ir į Ameriką ant 
greičiausiu laivų. Siunčiam pinigus', 
j visas dalis pasaulio. Padarom doku
mentus, doviernastis. Išvanduvojam 
kankynes apsaugos skryneles, pas Įdė
jimui brangenybių ir dokumentų.

Elta Commerce Co.
3251 So. Halsted SY., Chicago, 

N. C. Krukonis Manag.

Vilius yra naujas narys, dar ne
susipažinęs su T. M. D. konsti
tuciją, likos suklaidintas, daly
vavo kaipo darbininkas su ta 
minčia, kad pelnius kuopai kelis 
dolerius; gavęs už savo darbą 
$14.61 aukojo kuopai. Jis buvo 
priešingas prakalboms ir komu
nistams nepritaria. L. D. Kliu- 
bas buvo nutaręs, kad laike pik
niko nebūtų jokių prakalbų; 
mane įgaliavo tą pranešti, ką ir 
padariau. Bet nežinia kokiu ste
buklu vieton M. Matkaus, išrink
to kliubą atstovauti, jo vietą ūžę 
ėmė S. žigas, kuris, suklaidin
tas, pakrypo prie kairiųjų. SLA 
100 kuopos atstovai tai už visus 
padarė didžiausią ir neatitaiso
mą klaidą: 1) kam prisidėjo bal
savime traukti komunistą už 
kalbėtoją, kuris nėra SLA na
riu, 2) sukėlė kuopose ir tarpe 
vietos lietuvių nesantaiką, da
bar mitinguose tik ir pešasi apie 
senai praėjusį piknikų, 3) per
žengė SLA 100 kuopos tarimą 
ruošti pikniką, oaie prakalbas, 
4) peržengė SLA konstituciją, 
kuri kuopoms draudžia kviesti 
nenarius už kalbėtojus, 5) pra
sižengė ir prieš Pildomosios Ta
rybos nutarimą, nes kuoponm 
draustina susidėti su priešval- 
diškomis organizacijomis ir dar 
kviesti tokius kalbėtojus, kai 
žaldokas, kurio tikslas yra neig
ti visa, kas ne maskviška.

Del mano griežto pasipriešini
mo birž. 17 d. mitinge, kai ku
rie labąi įširdo ir davė įnešimus 
prašalinai, pradėjo koliotis, keik
ti Sandarą. Su priešais juk ne
galima bičiuoliautis ir apleidau 
mitingą, patariau ir kitiems tą 
daryti, ką ir padare. Jei kuris 
iko, Ui dėl žingeidumo. Netie

sa, kad kalbėjau dviejų kuopų 
vardu; tų kuopų ... atstovai buvo 
išrinkti, tik priminiau, kad San
darai ir T. M. D. 121 kp. įstatai 
neleidžia eiti draugę su Lietu
vos neigiejais komunistais. Per 
spaudą dariau vietos lietuviams 
pranešimą, kad neremtų; aš 
<aipo lietuvis, savo tautos žmo
nėms visuomet duosiu pasargą, 
kas juos nebandys apgaudinėti 
ir išnaudoti. Juk aišku, kaip 
diena, kad komunistai neremia 
Lietuvos, tai nėra išrokavimo 
ietuviams juos remti. Tegul sau 

vieni sveiki steigia žemišką ro
jų, ko jie lenda prie lietuvių? 
Aišku, nori mus išnaudoti ir su 
;ais uždirbtais doleriais kelti 
suirutes čia tarpe draugijų. Jei 
jau taip Maskva kvepia, o Lie
tuva negera, ruoškit piknikus 
ir į juos kvieskit rusus. Bet da- 
jar save vadinat lietuviais, o 
svetimųjų naudai dirbat. Į ką 
tai panašu?

Buvusio pikniko pasekmėmis 
nėra ko girtis. Jei rimtai butų 
pradėtas da/rbas buvęs veikia
mas — butų dalyvavusios visos 
draugijos, pelno butų likę trigu
bai daugiau. Mažai pelnyta, o 
kiek ginčų, suirutės, nemalonu
mų sukelta. Tas visas negeru
mas kilo dėl komunisto kalbėlo- 
,o. Jei lietuviai jų neremia, tai 
per prievartą, bukit sveiki, ne-^ 
bruksite. Dalyvavę lietuviai ne

patenkinti kalbėtojo prakalba, 
jaučiasi apvilti. Šį sykį pasisekė 
prigauti, nemanykite, kad vi
suomet taip seksis. Teko girdė
ti, mano sudaryti bendrą komi
tetą. Bendras darbas geras, gir
tinas ir naudingas, jei rimtai 
tvarkomas ir vedamas labui vi
suomenes, bet kaip tik’ pradeda 
pataikauti kairiemsiems ar de- 
šiniemsiems, tąsyk bendras vėl
umas nepakenčiamas darosi ir 
maža iš jo naudos būna.

Pasirašę po minėta korespon
dencija patys save žemina, su- 
sidėdami su Lietuvos neigėjais, 
o gal tik tųip sau pasirašė, bile 
pasirašyti, nekreipiant domės? 
Velytina ateity apsižiūrėti.

Pas mūs naujas būdas pradė
jo vyrauti: jei keikiant negali 
priešo prakeikti, faktais atrem
ti, tai gal iausia Jg^ąsihti kuins- 
čia. —M. Kasparaitis.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
* Tiir tiiaiipt nim nuaus nanimAvan iiiaiiTIK TUOMET BUS PILNAI PAPUOŠTAS JUSI! 

NAMAS IR PRIPILDYTAS KIEKVIENAS KAM
BARYS PILNAI IŠTOBULINTA MUZIKA, TEI
KIANT VISAI ŠEIMYNAI LINKSMYBĘ, KUO
MET ĮGYSITE KIMBALL GROJIKU PIANį AR

BA KIMBALL REPROOUCING, GRANO
AR UPRIGHT PIANį '•

Kimball Pi j anų priimnas garsas, me- 
liodiškas ir saldus skambėjimas. 
Kviečia suaugusias namų šeiminin
kes gėrėtis ir mylėti savo namus. 

* ■*Kimball Pijanas pasitiks pavargusį 
darbe namų šeimininką, pradžiugins 
jį ir pagelbės užmiršti jam kasdieni
nius vargus, kuomet jis galės girdė
ti tą jam meliodišką muziką iš Kim
ball Pijano. Kimball Pijanas užpra
šys jūsų sūnūs ir dukteris pasilikti 
savo namuose vakarais ir gėrėtis mu
zika, auklėjant geras mintis tar- T j 
pe jaunimo.
The Peoples Furniture 
Co. krautuvės yra vie- d 
nintėlės lietuvių krau- 
tuvės Chicagoje, kur 
galite Tamstos pirkti šį .Mjj 
garbingą instrumentą 'Vta 
Kimball Pijaųą. Ateiki- 5 I 
te, rašykite arba klaus-il||| IĮ 
kitę katalogo ir kainų 
apie Kimball pianus. 
m ( ri. • u . Taipgi ’
didelis 
rinkinys, 
kitokių 
išdirbysčių pijanų, gramafonų ir radio setų už 
miausią kainą visam mieste.

Parduodam ant lengvu išmokėjimu.
Atminkite vardą ir krautuvių adresus.

ze-

ui.

Nėra kito Šaltinio, 
iš kurio plauktu 
tiek naudingu žinių, 
kaip Naujifcaon.

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589 •

Lietuvių Dantistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Are.

ruRNtTURE FOR

4177-83 Archer Avė.
M. KEZES Vedėjas

1922-32 So. Halsted St.
J. NAKKO&IS Vedėjas.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Beethoveno Muzikos Konservatorij’oje
mokina tiktai patyrę mokytojai:

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

Duodami: Diplomai, Medaliai, Pasižymėjimai, Koncertai. 
12-tas Mokslo Sezonas prasidės Rugsėjo 8 dieną. 

Raginama įstoti kuoankščiausiat
Beethoven Conservatory of Music, Ine. 

3259 So. Halsted St., Chicago, III., Tel. Boulevard 9244, 
Cicero Branch, 4847 W. 14 St., Cicero, III.

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

Pirmutine Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.

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

Severa’s 
Skin Soap

vartok nuo odos ligų> vejdui, 
galvai trinkti ir skutimais.

Pasekmingas muilas maudy- 
nosi kūdikių.

Kaina 28 centai.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

PRANEŠIMAS

Kasdieninis vartok

Severa’s 
Antisepsol

kaipo burnai plovimą ir gargaliavi
mui. Jis prigelbsti burnai užsilai
kyti sveikame padėjime paduodant 
jai jausmą valumo ir tyrumo.

Kaina 55 ir 60 centai.
Pirmiausiai kreipkis į sptieką.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

Tol. Lafayetto 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvio, lietuviams < visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th Chicago, III.
.. ................ .. "  ................. ,■ II .!■■■■■■ . I I I

Garsinkitės Naujienose

Prabėgu visiems lietuviams, 
kad atidariau lietuvišką baroer- 
nę. Kviečiu visus lietuvius atsi
lankyti. — Lietuviai prie lietu
vio.

2580 W. 47th St

xxxxxxxxxxxxXxxxxxxxxxxxxx

IUBLIŠKA KLINIKA
Del sergančių žmonių 

Nereik'a daktarui mokėti 
JVS ESAT IŠSIGYDĖ NUO 
UŽSISENĖJUS1V LIGŲ.

' Specialistai kraujo lięų •’ 
rauju ir Šlapumo egzaminacija

' tiktai $1. i ' 
riniąi' moka' tiktai ūžt serumus, 

! : i Ūpus ir gyduoles ’■ ri
šu Klinikoje yra vartojama vš-j 
4iaų;dpjj('Diados instrumentai

• moksliniu budu. * ( > 
donte kruujp ligas,, inkstus, pu-: 
,' nenatūralius nubfgifnus, silp- 
uą, : nčrvinKUiną, reumatizmų ir 

visas chroniška.' ligas. .
Kalbame lietuviškai

National Health Clinic
lb’>7 W. Madison St.
Kumpas Paulina St. ,, 

nlandos nuo 10 iki 8 vai vakare
i Nbjėlioj 10 iki I

■ Reumatizmas sausgėlė
■ Nesikankykite savęs skaus-
■ mais, Reumatizmu, Sausgėle,
■ Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu
■ — raumenų sukimu; nes skau-
■ dėjimai naikina kūno gyvybę ir
■ dažnai ant patalo paguldo.
■ CAPS1CO COMI’OUNI) mo-
■ stis lengvai ' prašalina viršmi- 

nėtas li£aS;' mums Šiandie dau-
■ gybč žmonių siunčia padčka- 
■' vones pasveikę. Kaina 50c. per

paštą 55c. ar dvi už $1.05.
Knyga: “ŠALTINIS* 8VEI-

J KATOS”, augalais dydyties, 
kaina 50 centų.

: JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street,

■ CHICAGO, ILL.

Jus galite būt išgydytas 
Gera sveikata tai yra 
paslaptis pasisekimo

Vhi kenčianti Auo chroniškų, labai 
sunkių ir silpninan
čių ligų. pasinau
dokite šia proga. 
Gydymas ir išgydy
mas chroniškų neu- 
ritis, kraujo, 
ir skilvio ligų, 
mano gyvenimo 
bas. Aš geriau 
riu apsaugoti svei
katų iioa šalies 
įmonių, vietoj būti 
jų valdytoju. Aš ii- 
 nau, kad aš galiu 

Dr. J. R. Mabee suteikti jums ge
riausi gydymą, koks 

yra žinomas me-dlcinos moksle. 

"606” » "914” 
TIKRĄ PAGELBĄ 

{čirškimai teisiai j gyslas dėl kraujo 
rimo, (čirškimai tiesiai | gyslas pa

darė tikrų revoliucijų medicinos prak
tikoje; ligos iki šiol pripažintos neiš
gydomomis, dabar galima su "Šituo mo
ksliniu budu išgydyti. Aš vartoju savo 
praktikoje visus vėliausius serumą čie- 
pus, antitoksinus, speciales jčlrškimui 
gyduoles, vėliausiai išrastus Ir geriau
sius įrengimus dėl greito išgydymo sun
kių ligų. PrisidėkHc prio didelio skait- 
liaus užganėdintų ir išgydytų žmonių, 
kurie kasdien ateina | mano gydymo 
kambarius. Ateikite šiandien dėl išegaa- 
minavimų dykai.
$10 X-Ray egzeminacija $1 

Chicagos gyventojas suteikia 
savo patarimą ,

“Chicago Iii.
“Gerbiamas Dr. Mabee, 

“Aš noriu jums tarti daug sykių 
' ačiū už gerą gydymą ir išgydymą, 

kur) aš gavau nuo jūsų. Kaip jus 
atsimenat, aš visuomet kentėjau nuo 
neuritis, ir beveik išleidau visą savo 
turtą suradimui palengvinimo. Ėjau 
nuo vieno daktaro prie kito, paga
liau atsidūriau sanatorijoj. Battle 
Creck, Michigan. Ir tai dar nega
vau pagelbos.

“AŠ praktiškai buvau visai bejė
gis, kuomet skaičiau jūsų apekelbl- 
mų laikraštyje ir tuojau atvažiavau 
pas jua. Labai buvau jums dėkin
gas už pareiškimą, kad jua po egaa- 
mlnavlmo galėsite mane išgydyti. 
Aš tuojau pradėjau vartoti Jūsų gy
dymą ir gavau greitą paielbą nuo 
jūsų puikaus gydymo. Aš dabar esu 
visai sveikas tr kaip naujas žmo
gus.

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

“FRED WAGMAN, 
4838 Ęosworth.”

Kokios rųšies žmogus 
jus esate?

Ar jus esate stiprus, sveikas, ener
gingas, pripildytas “pep” ir vikrumų t 
Ar jus esate silpnas plonas, nervin
gas, turite chronišką ir sunkią liirų ar
ba silpnumų per jūsų ncapei|iurėjimą T 

Nežiūrint kokia sveikatos padėtie jū
sų yra arba kokia priežastis, jus pri
valote sužinoti, kaip jus galite atgauti 
savo sveikatą, stiprumų ir energiją. Aš 
pagelbėjau tūkstančiams. Aš galiu pa
gelbėti jums ištobu|inti vyriškumų. 
Jus mokėsite tiktai už pasekmes. Va
landos nuo 9 ryto iki 5:10 vs|. vakare. 
Utarninke, Seredoj ir Subntoi nuo 9 ry
to iki 8 vai. vakare. Ntd.lioj nuo 9 
ryto Iki 1 po pietų.

DR. J. R. MABEE 
337 W. Madi.Hon St., Chicago, III.

odos 
yr« 

dar-
1

Jei nori išmokti 
gerai nišyti — 
nusipirk typewriterj
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CHICAGOS
ŽINIOS

Du butlegeriai nušauti
Ashhburne aviacijos laukuo

se. prie 82 ir Cicero gatvių, ras
ta nušautus du butlegerius Ir
vinu Schlig ir Henry Berman. 
Abu jauni, bet abu jau plačiai 
pasižymėję kriminalistai ir plė
šikai. Schlig yra pasižymėjęs 
dar tuo, kad jis .yra oro butle- 
geris, nes jis gabendavo degti
nę iš Kanados aeroplanu, ku
riuo skraidžioti jis išmoko į po
ra dienų.

Spėjama, kad juos užmušė 
jų pačių draugai, ar kiti blit- 
legeriai, kurie negalėjo pasida
linti teritorija ir “kostume- 
riais.”

Schlig kruviną ir sušaudytą 
automobilių rasta įstumtą į eže
rėlį Douglas parke. Spėjama, 
kad jie ten liko nušauti, auto
mobilius įvežtas į ežerą, o jų 
lavonus nuvežta ir pamesta a- 
viacijos laukuose.

Atsiimkit laiškus iŠ Pašto
šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegu] 
nueina į vyriausįjį paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba-“Advertised VVin- 
dow” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUMEf 
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laike 
tik keturioiiką dienų nuo pa
skelbimo.

501 Augenise Sesno Marija
505 Blasis Gert rude
521 Grigonis J
531 Kavas Antoni
539 Kowalciukas Kajetanas
512 Kubilius Marijona
552 Mazyfieni Morta
557 Nedwaraite K
559 Nordikas Stasys
566 Plecksetis Mrs M
576 Snarskis Janas

GEROS RŲŠIES IŠRA
DIMAI

Kaipo išradėjas, Thomas 
Aiva Edison, vadovauja vi
sam pasauliui. Jei kuris ki
tas žmogus turi tiek daug 
patentų išėmęs, mes tokio 
žmogaus vardo nežinome. 
Bet Edisono išradimai yra 
faktinai tokie dalykai, ku
rie tarnauja žmonėms kas
dien. Visi jo išradimai už
ganėdina didžiausius reika
lavimus pasaulyje. Tikslas 
Joseph Trinerio irgi yra 
toks pat. Trinerio Kartusis 
Vynas yra kiekvienai dienai. 
Jis yra užganėdinąs didelius 
reikalavimus, yra geras skil
vio tonikas, kuris tikrai iš
valo žarnas, pagelbsti virš
kinime ir sustiprina apetitą. 
Paliuosuoja nuo nevirškini
mo, užkietėjimo, neramaus 
miegojimo ir nervingumo. 
Jūsų aptiekorius arba par- 
pavinėtojas gyduolių par
duoda Trinerio Kartųjį Vy
ną, o jei ne, tai rašykite pas 
Joseph Triner Čompany, 
Chicago, III. Ar jums reikia 
prirengimo, kuris užmuša 
musis ir uodus ant syk? 
Bandykit Trinerio Fli-Gass!

Nauja Naujieną Stotis
North Sidės Naujieniečiai lie

tuviai reikalavo, kad Naujienos 
butų pardavinėjamos ant kam
po North Avė. ir Kedzie. Dabar 
Naujienos jų reikalavimą išpil
dė. Ir nuo šeštadienio, rugpjū
čio 29-tos visi geri Naujienie
čiai galės gauti kasdien nusi
pirkti Naujienas ant kampo 
Noctii Avė. ir Kedzie Avė.

—. Naujienų AdminVtracija

Du aviatoriai užsimušė
Du armijos aviatoriai užsi

mušė Maywood aviacijos lau
kuose, susidūrus užpereitą nak
tį dviems aeroplanams.

Du aeroplanai išskrido iš 
Camp Grant į Maywoodą. Vie
nu skrido Įeit. Robert W. Doug
las su kitais dviem, o antru ae
roplanu — Įeit. Talcott P. 
Smith ir rezervo oficierius 
kapt. William L. Hepting. 
Smith turėjo pirmas nusileisti. 
Atskridę į Maywoodą jie rado, 
kad vienas aeroplanas novi 
skristi, tad jie pasiliko ore iki 
tas išskris. Besisukinėjant 
virš lauko, urnai Smith atsidū
rė po Douglas aeropląnu ir pra
dėjo kilti. Douglas nebespėjo 
nuskristi ir Smith aeroplanas 
užkliuvo už Douglas propelerio, 
sulužo ir nukrito žemėn. Abu 
aviatoriai, Smith ir Hepting, 
užeumušė veik ant vietos. Jų 
puolimas buvo tiek smalkas, 
kad visi jų kaulai liko sulaužy
ti. Douglas gi nors ir su su
laužytu propeleriu, visgi įsten
gė nusileisti žemėn, nesudaužęs 
aeroplano. Douglas koronerio 
liko išteisintas.

Rytoj socialistų piknikas
šiandie socialistų konvencija ir 

bankietas

Rytoj Chicagos darbininkams 
bus didelė šventė — |vyks dide
lis socialistų piknikas River- 
view parke, kuriame kalbės se
nelis Eugene Victor Debs. Tai 
bus viešas Chicagos darbininkų 
^minėjimas 50 metų sukaktuvių 
nenuilstamos Eugene V. Deb« 
darbuotės Amerikos darbininkų 
judėjime. Jau 50 metų suėjo 
kaip Debs karštai kovoja už 
darbininkų reikalus, bet nors 
jis jau paseno, jis tęsia savo 
kovą tokiu pat užsidegimu, 
dirba lokiu pat atsidavimu dar
bininkams, kaip kad jis dirbo ir 
savo jaunystėj. Pažysta jį ir 
Chicagosi darbininkai, nes jis 
vedė didelį Pullmano darbinin
kų streiką 1894 m., kada Išgau
ta pirmą svarbesnį injunctloną 
prieš streikierius ir patį Debsą 
pasodinta kalėjimai!. Debs bu
vo organizatorius geležinkelie
čių unijos, įkūrėjas Socialistų 
partijos ir kelis sykius buvęs 
tos partijos kandidatu į Šalies 
prezidentus.

Kiekvienas susipratęs darbi
ninkas vyks ryto į Rivervievv 
parką pagerbti senelį Debs ir 
pasiklausyti jo jausmingos Ir 
gražios prakalbos. Be to bus

(Seka ant 7-to pusi.)

NAUJA KNYGA
Apysaka iš Amerikos Lietuvių 

Gyvenimo

“Gyvenimo Dumble”
Parašė S. E. Vitaitis,

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

kiekvienas Lietuvis. Čia kiek
vienas atrtMT sau pažįstamą vaiz
dą ir pąjaus pats save. Įvairus 
yra musų gyvenimas imant po 
vieną; dar įvairesnis paėmus vi
sus sykiu, čia matai įsimylėjusi 
Jurgį, saulėtas jo gyvenimo die
nas; čia vaizduoja gyvenimą 
musų liaudės ,musų santikius su 
policiją ir teismais; kova para- 
pijonų su kunigais; kunigų do
rybę ir intrigas, musų pergy
ventus ir tebesančius papročius; 
jantikius katalikų su “bedie- 
viais”4U£aupcino darbus ir jų 
pasekmes; vaidus šeimynose, ir, 
pagalios, žmones braidančius gy
venimo dumble.

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

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

Galima gaut “Naujienose“,, 
1739 S. Halsted St. Chicago, UI.

DOVIERN ASTĮS
(Ingaliojimai)

Taipgi kiti Reikalai ir
M Provos Lietuvoje

Jeigu kam reikia padaryti do 
viernastis vedimui reikalų ir pro- 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas- 
link nuosavybės Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi į Naujienų ofisų, kur 
visi tokie dalykai atliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai

’ir už pigiausių kainų.
Taip-jau jeigu kas turi vedi

mui provų arba bylų Lietuvos 
teismuose, tegul keripiasi į Nau
jienų ofisų, nes iš čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria
me bylas gerinusiems savo daly
ko žinovams.

NAUJIENOS
Teisių Skyrius

, 1739 So. Halsted St.
Chicago, III.

ATSIIMKITE LAIŠKUS I* 
Aušros Knygyno: 3210 So.

Halsted Str.

Del Odos Ligy
Žmonės, kurie turi niežėjimus per 

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

DU SYKIU SIŪS 
MOTERIES GYVENIME
Lydia E. Pinkham’s Vege- 

table Compound pagelbėjo 
jai ligoje j sveikatą.

Ellensburg, Washington. — “Kuo
met aš pirmu sykiu pajutau esanti 
—■■■ moteris, aš labai

kentėjau kas mė
nesį. Mano moti
na darė viską ką 
galėjo ir ji nuvedė 
mane pas kelis 
daktarus, jie tik 
b i s k į pagelbėjo. 
Mano motina kal
bėjo su kita moto
re su tokia pat li
ga kaip mano ir ji 
pasakė jai apie

Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) 

Šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po 
75 centus. Jie yra la- 
oai puikus ir patogus 
nusidėjimui pirkinių: 
Jie yra sulenkami; 
inka dėl daug pirki

nių ir dėl mažai. Jie 
tinka kožnai šeimi
ninkei, kuri perka

daug ar mažai pirkinių. Gaunami Naujienų 
ofise, priduodant s j skelbimų ir 40c. Persiunti
mo išlaidų 5c.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St

pound. Motina nupirko man šešis bu
telius ir j pabaigą pirmo mėnesio 
man buvo daug geriau ir aš vartojau 
jas kol nepranyko mano skausmai. 
Kuomet aš ipsivedžiau mano pirmuti
nis kūdikis turėjo didelius skausmus, 
taip kad aš negalėjau nieko dirbti. 
Aš pamislijau kiek daug gero man 
padarė Vegetable Compound kuomet
aš buvau jauna, aš nuėjau į Pierier’s 
Aptieką ir nusipirkau šešis , butelius.

Chicago, III.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

Naujidių Pinigų Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia Įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį gavo 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:
11569—Mortai Kutkienei
20847—Onai Pališaitienei 
4577--Emilijai Jurėnaitei
4569—Augustinui Jurgaičiui
4573—Onai Senionytė
4635—Kiprui Bieliniui
4213—Kaziui Orvidui

20821—Marijonai Janauskaitei
4546—Marijonai Prigerienei
4555—Onai Vaškelienei
4551—Kaziui Zeronui

11575—Jonui Bobikaičiui
20851—Kleopui Rimkevičiui
20854—Rapolui Juškai
4610—Bronislovui Jokūbaičiui 

20871—Kaziui Bogučauskui
4627—Leit. E. Kučiauskiui 

11545—Adomui Jokūbaičiui 
11546—Juozui Stirbinskiui
4588—Domicėlei Gelumbickie- 

nei
4578—Antanui Lukošaičiui
4598—Onai Morkevičiukei

20850—Petronėlei Izenienei — 
Jonienei

55195—Juozui Milašiui
4514—Stasiui Končiui

22234—Kaziui Musteikai

11574—Acentai Kasparavičienei 
20843—Uršulei Grigutienei
4564—Onai Bieliauskaitei

24175—Elžbietai Kavaliauskie
nei

4593—Adomui Lukošiui
11581--Augustui Varšgaliui
11579—Matui Sabui
4620—Joanai Mozgerienei
4630—Antąnui Banaičiui

55224—Veronikai Rukenskienei
4261—Romualdui Kliaugai

24164—Onai Dudaitei
4499—Rozalijai Nauragienei 

11547—Elžbietai Naulytei
4526—Konstancijai Ketvirtai

nei
11558—Marcijonai Bukauskie

nei
4537—Elžbietai Šukienei

11556—Marei MatuseviČienei 
4560—Uršulei Svilainienei

55212—Julijonai Kaulakienei
4570—Juozapui Veličkai

11572—Onai Smuilienei
24176—Marcijonai Kitris
4596—Petronėlei Jurevičaitei 

55225—Jonui Slėniui

Jos tikrai man pagelbėjo ir aš dar
jas vartoju. Aš dabar esu sveika 
moteris ir aš negaliu užtektinai iš
girti Lydia E. Pinkham’s Vegetable 
Compound. Aš atsakysiu visus mo
terų laiškus kurios klaus apie jūsų 
gyduoles”. Mrs. William Carver, R. 
F. D. No. 2, Ellensburg, Wash.

PINIGAI
M

Roselando
Lietuvon

Roselnndiečiams ir ken- 

singtoniečiams artim

iausia įstaiga pasiunti

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

• 
115th St., Kensington.

K - - - ----------------------------- -

50 centų nž pinigines 
telegramas be skirtumo 
sumos ir adreso ilgumo.

Jonui Janušiavičiui 
Malinauskas 
Gaudentas Bandža 
Pet. Bulinskienė 
Charles .1. Peters 
Mikalina Kanalauskaitė 
.John Shatkus 
P. Baublis 
J. Nešukaitis 
M. Kairis 
Juzei* Skurski 
Petras Milašius 
Vincas Navickas 
A. Vaitiekūnas 
Robert C. Crifton 
F. Vaitiekūnas 
Stepanija Witkins

Jūsų buvęs senas
Prietelis Patarėjas

H. LEIBOWITZ
Persikėlė į naują vietą 

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

, 319 So. Kedzie Avė.
CHICAGO, ILL.

Valo, prosina vyrų ir moterų 
drabužius.

— ■ . — , ------- Z

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

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

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

Akių, Ausų, Nosies ir 
Gerklės ligas

Silpnos .... akįs 
Skaudamos akįs 
Raudonos akis 
Kreivos .... akjs
Skaudam-a nosis
Varvanti nosis 
Kreiva .... nosis 
Nesveika nosis

Kurčios .... ausis 
Varvančios ausįs 
Ūžiančios .. ausįs 
Nesveikos ausįs
Skaudanti gerklė 
Silpna .... gerklė 
Su kataru gerkle 
Pasididin. gerklė

PATARIMAI DYKAI

Akiniai Pritaikomi
Pigiomis Kainomis

Franklin 0. Carter, M. D.
26 metai prie Štate gatvės ‘

177 N. State St., Chicago, III.
Tel. Canal 0836 /

Valandos nuo 9 ryto iki 5 po pietų
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 2 p. p.

Ankstybos
Naujienos

Marųuette Parko arba 
Vienuolyno apielinkei NAU
JIENOS išnešiojamos nuo 
ryto anksti, reguliariai.

Paduokit orderius pas
S. A. VASILIAUSKĄ 
6752 S. Campbell Avė.

Tel. Roosevelt 8500
---------HOUSE OF HEALTH-------- A

KRAUJO 
BANDYMAS

Suradimas ir ištyrimas 
tikro diagnozo

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

Ligos teisingai suprastos yra pusiau- 
išgydytom. Jei jus Jcenčiate, atsižadėkite 
daugiau kentėti nuo pažadų ir "spėlio- 
jančių” daktarų. Ateikite | HOUSE OF 
HEALTH dėl pilno Fizinio ir Labora
torijos Egzaminavimo, čia atskleisime 
jūsų sveikatos stovi kaip knygą.

“Jaučiai! Kaip Naujas Žmogus”
John S|ryczek, 1784 Penn Avė., Gary, 

Ind., sako: "Virė dviejų metų aš ken
tėjau nuo pušku ir kraujo trobelių. Bu
vo išsiplėtojusi po visų mano kūnų. Ai 
buvau praradęs viltj. SeSios savaitės at
gal aš atsilankiau pas jus. Šiandien aš 
jaučiuosi kaip naujus žmogus. Aš noriu, 
kad kiekvienas kenčiantis žinotų apie 
mano kentėjimų. Kiekvienas gali atsi
kreipti prie manęs."

Ką Mes Darome Kitiems, Tų Mea 
Galime. Padaryti ir Jums

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

Į kiti negalėjo išgydyti.
Musų štabas yra patyrę gydytojai, su

teiks jums didelę pagelbų pasitarime 
sunkiose ligose. ' Ateikite šiandien. Ap
saugoki! savo sveikatų. Valandos: Kas
dien nuo 9 ryto iki 5:30 vakare. Utar- 
ninke, Seredoje ir Subatoje iki 8 va
kare. Nedėlioj nuo 9 iki 1 dienų.

House?Heąlth
noKnAiloit mmo&o cM

164 W. Wasbington St.

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

Nedėlioj nuo 9 iki 11.

DR. JOHN J.
SMETANA -

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

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

Ant Platt’s Aptiekos
Pastebėkit mano iškabą

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

GYDOME VYRUS
$50 $10

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

Ateikite šian
dien, neatidė
liokite, nes tai 
yra pavojin
ga. Ar ser
gate ir esate 
n e u ž g a - 
nėdinti? Ar 
norite pas
veikti ? Atei
kite prie ma
nės dėl pil
no laborato
rijoj išegza- 
minavimo.

Netrukdykite 
laiko ir pini
gų dėl spielio- 
jamų gydyto
jų, ateikite ir 
d a s i ž i n o- 
kite tikrą tie
są apie savo 
ligą. Egzami
nuojame su 
pagelba X-Ray 
ir Mikrosko

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

Aš noriu pasikalbėti su kiekvie
nu vyru kurie kenčia nuo Chroniš
kų ligų, Nervingumo, Kraujo, 
Odos, Pūslės, Žarnų ir taipgi nuo 
slaptų ligų. Savo 35 metų prakti
ką pašvenčiau labiausiai nupuolu
sioms dvasioje ir sergantiems vy
rams. Ateikite Šiandie dėl gere 
ir teisingo gydymo.

Dr. W. R.
Register, 

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

< ________ /

“606" “914"
TIKRA PAGELBA

Jčirškimai tiesiai į gyslas laike 
užsinuodijimo kraujo. Intervenous 
gydymas (įčirškimas gyduolių į 
gyslas) surevoliucijonizavo visą 
medikai^ praktiką. Iki šiol neiš
gydomos ligos, dabar pasiduoda 
tam gydymui. Savo praktikoje 
vartoju naujausius ir geriausius 
serum, čiepus, Bakterynus, Anti
toksinus, taipgi speciales interve
nous gyduoles. Jei bus reikalas 
taipgi pavartoju naujausius ir ge
riausius instrumentus dėl greito ir 
pasekmingo gydymo. Prisidėkite 
prie dėkingij ir užganėdintų paci- 
Jentų, kurie kasdien pripildo ma
no ofisą. Ateikite šiandien dėl 
dykai pasitarimo.

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

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

CHICAGO, ILL.
(Imkite elevatorių iki 12 augšto)

-- - - - _*
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Chicagos žinios
(Tąsa nuo 6-to pusi.)

progų gražiai pasilinksminti, 
nes, kaip kiekvienas žino pasi
linksminimo vietų Rivervlevv 
parke netrkusta.
šokiai ir koncertas.

Šiandie irgi yra 
cagos socialistams
šiandie Douglas Park Auditori- 

visuotina Illinois, In- 
\Visconsino Socialistų 
narių apskričio kon- 
kurioj pirmininkaus

Taipjau bus

svarbi Chi- 
diena, nes

save jie kenkia netik streikie- 
riams, bet ir patys sau.

Viri streiklaužiai, kurie .neži
no delko yra ten kilęs streikas, 
yra prašomi pribūti į streikie- 
rių susirinkimus, kurie būna 
kasdie, 10:30 vai. ryte ir vis
ką ten sužinos. Darbininkai 
nieko kito nereikalauja, kaip 
palikti senąją, mokestį ir pripa
žinti uniją. Jeigu kompanijų 
nebūtų maniusi nukappti al^as, 
tai ji jau senai butų atnaujinu
si sutartį su unija, tada nebu-

Dr. Cherry laidotuvės 
atidėtos

PRANEŠIMAI APSIVEDIMAI SIŪLYMAI KAMBARIU
ARTINASI DIDELfiS SOCIALISTU I 

l&KILMftS CHICAGOJE

joj įvyks 
diana ir 
Partijos 
vencija,
pats Debs.

Vakare gi toj pačioj svetai
nėj bus bankietas pagerbimui

Konvencijoj yra kviečiami 
dalyvauti visi LSS. nartu!.

Streikieriai gerai žino, kad 
jie ne vien dėl savęs reikalau
ja, bet ir dėl vi^ų kitų .darbi- 

’ 1 - nes jeigu jie šiandie už- 
streiką ir 
tai ne vien jiems vie
nu ka|>otų algas, bet to-

Iš rubsiuviu streiko

ninku,
baigtų
darbą,
niems
kis pat likimas patiktų ir vi
sus kitus rnbsiuvius.

Laikykimės tad visi išvien^— 
visi už vieną, o vienas už vi
sus. —Streikieris.

sugryštų į

prie Jackson 
gatvių, darbininkų 
siasi jau dešimtą 
Bet streikuojantys

Lieioviii Ra^iitiose

Viršminėto susirinkimo pi’o- 
tokolas skaitytas ir priimtas' 
be pataisymo. Valdybos rapor- j 
tai priimti. Sėka komisijų ra
portai. Išvažiavimo surengi-

Nors vakar laivo paskelbia, umo komisija raportavo, kad y- 
knd žuvusio jauno profesiona- j ra visukuo pilnai prisirengus 
lo Dr. C. K. Cherry laidotuvės kad išvažiavimas įvyks nedė- 
l.us šinad'ie, bet dėl tūlų prie- lioj, rugpiučio 30 d., buvusiame 
žasčių prisiėjo jas atidėti. Jos Chenuljsiko darže, Lyons, IU. 
įvyto pirmadieny (panedėly)J Raportas priimtas. Komisija 
kaip 1 vai. po piet, iš namų (pagaminimui dovanų tiems na- 
4454 So. Western Avė. į Tau
tiškas kapines.

A. Vanagaitis gryšta 
Ghicagon

Jau išsimaudė Pacifike.
“Naujienų” štabui,” komp. 

A. Vanagaitis rašo iš tolimųjų 
•vakarų — Los Angeles, to ar
tistų ir krutamu jų paveikslų 
miesto:

''Mano Midi!
širdingų

riams, kurie per dvyliką metų 
nėra ėmę pašelpos iš kliubo, 
raportavo, kad kaip tik bus su
spėta peržiūrėti kliubo knygas 
h* bus surasta kurie iš narių 
privalo gauti dovanas, tuojau 
bus paduoti užsakymai. Rapor
tas priimtas. Spulkos delega
tų ir knygiaus raportai priim
ti.

Nutarta sirgusiems pašelpos 
apmokėt; mirusiam (vienam), 
nors ir buvo dėl to daug disku
sijų, bet visgi pomirtinę nutar
ta apmokėt. Nutarta ir iš
rinkta komisija sekančiam 
kliubo vakarui surengti, taipgi 
nutarta ištraukti iŠ spulkos

I’AIESKAU apsivedimui vaikino 
arba našlio be vaikų, aš esu mo- 

., . „ , , , toris 36 metų gerai atrodau; su
Chicagos socialistų srities konven- geru žmogum sutiksiu ir kitame 

cija, kurioje galės dalyvauti kiekvie- mieste gyventi arba ant ūkio. Pla
nas partijos „narys, jvyks rugpiučio tesnių žinių suteiksiu per laišką. 
29 d., Douglas* Park Auditorijoje. 
Tos pačios dienon vakare bus ban- 
kietas drg. E. V. Dėbso pagerbimui. 
Dalyvaujantiems bankiete kainuos 
$1.50 asmeniui; užsisakyt vietą rei
kia iž anksto, kreipiantis Šiuo adre
su: Local Cook County, 803 W. Mad
ison Street, Room 315, Chicago, III.

Ant rytojaus po konvencijos ir 
bankieto, nedėlioj, rugpiučio JjO die
ną, bus milžiniškas piknikas River- 
view Parke, kur vyriausias kalbėto
jas bus Eugene V. Debs. Įžanga i 
pikniką 35c. >' ė

Bus lietuvių skyrius su. puikiu pro
gramų. Dalyvaukit visi!

Aušros Knygynas, 3210 So.
Halsted St., Box 250 

Chįcagb, IU.
' ’ " ■ - ‘I ........ .......  J" I.HIH

PAJIEŠKAl’ i ūkininko j bučer- 
nčs biznį; vienam negalima apdir* 
liti: arba parduosiu visų bučeinę; 
viskas pirmos klesos. Parduosiu 
už labai pigią kainą už cash. 

10713 Michigan Avė.
Tel. Pullman 7059

REIKA/LINtrl flni'rdingieriai, 
$10 į savaitę. Furnišioti kam
bariai po, $15 j mėnesį.

Kreipkijės:;
3749 W. 62 Place

VAIRUS SKELBIMAI
BAGDONAS BROS.

MOVING, EXPRESSING & COAL 
PIANO MDVING EXPERTS 

Long distance handling.
, Turime daug metų patyrimą.

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

DrougyRtės Lietuvių Tvirtybė, 
paprastas susirinkimas atsibus se
kmadienį, 30 d. 1 vai. po pietų W. 
I.ukštos svetainėj, 45 ir 49 Avė. 
Gali įstoti ligi 40 metų už $100. 
Sveiki vyrai tad pasinaudokite 
proga. Ateikite visi laiku.

Sekretorius K. P. D.

REIKALINGAS partneris į bu- 
černę ir grosernę. Patyrimas 
nereikalingas. Turiu 2 bučernes, 
vietms negaliu x apdilti, 
šaukite greit:

T. DANKIEWICH 
4425 S: Wells St.

Tel. Yards 3906

A|si

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už

laikomi rfialevą, popierą, 
stiklus ir tt t.

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

International Tailoring Co. ir 
J. L. Taylor Co. 
ir Peoria 
streikas 
savaitę.
rubsinviai laikosi labai tvirtai, 
nė vienas streikioFių negryžo 
į darbą ir nemano gryšti iki 
sti eikas nebus pilnai laimėtas 
ir nebus padaryta sutartis su 
Amalgameitų unija.

Kompanija nors ir visur j ieš
ko streiklaužių, bet niekur jų 
negauna. Per visą streiko lai
ką, per 10 savaičių, kompanija 
t.u streiklaužių pagelba padir
bo viso 115 siutų ir tai ne kam 
tikusių, kuomet' pernai ir už
pernai šiuo laiku būdavo paga
minama po 700 siutų į dieną. 
Tai rodo, kad komapinja ilgai 
neišlaikys ir turės pasiduoti 
rubsiuviams.

Atvykę iš New Yorko i Chi
cago delegatai pranešė, kad it 
ten tos kompanijos rubsinviai 
labai tvirtai laikosi. , Jie ten 
streikuoja iš užuojautos Chica
gos streikieriams, kad nereikė
tų streikierių darbo dirbti.

Laikraščiuose kompanija la-.
- bai -’dmtg- darinninkų reėkftįauja 

ir tvirtina, kad esančios uninės 
sąlygos ir kad algos mokamos 
nuo $45 iki $50 į savaitę. Bet 
kada ateina dirbti tai randa, 
kad visą tai yra netiesa. Kom
panija ima ir nekriaučius ir ža
da mokėti kai]) ir patyrusioms 
darbininkams, bet kada gauna 
algą, tai randa visai ką kitą. 
Už 44 darbo 

o už
Gavę

Hoseland

“Priimkite mano širdingą
ačiū už prisiųstą čekį 26 doJ.'
kurį gavau būdamas Los An- tam tikrą sumą pinigų ir reika- 
geles (Cali f orni j 6j).

“Netikėtas per sapnų “vana-!apmokėtos.
go” užpuolimas, pasirodo, su^-* reikalų nesirandant, 
kėlė jumyse

gauna
$15.90,
$10.15.
streiklaužiai

Išvažiavimas
Rugpiučio 23 d. Wasbington. 

Heights miške įvyko Lietuviui 
Darbininkų Namo Bendroves 
išvažiavimas. Kadangi buvo 
gražus oras iš ryto, todėl ir 
•inonės rinkosi anksti. Subrin
kę diskusavo dienos klausimus, 
kol atsilankė muzikantai. At
silankius jiems, pradėjo šokti, 
kiti žaidė žaismes ir diskusa- 
vo apie partijas. Kuomet jie j 
pailso bešokant, l>ežaidžiant ir 
bediskusuojant, tada susėdo po! 
medžiu Žalumynuose atsikvėp
ti. Atsikvėpus vėl tęsė pradė
tąjį darbą iki sutemos. Sute
mus skirstėsi namo visi paten-.£° 
kinti bendrovės i_________
Kadangi šėrininkai buvo kvie-,\an^’ ^as 
liąmi j ši išvažiavimą atvirutė- įgyvenęs 
nūs, todėl jų atsilankė daug.1 Naujienas 
Atsilanko 'kaikurie 
•ir * šėrininkės *su 
•atike kad ką naujo praneš 
t’pie bendrovę, bet kaip reikia 1 
jo negavo. Priežastis ta, kad 
negavo patinkamo kalbėtojo, 
kuris išaiškintų bendrovės ti
kslą. Bikokius kalbėtojus ne-’ 
l.eužsimoka kviesti, nes jais • 1 publiką piktina, kuomet juos 
pastatyk kalbėti apie tos drau
gijos išvažiavimą, o jie tuoj 
pradeda agituoti publikų, kad 
rašytųsi prie jų partijos, ku
rios

lingos aixmokėti bylos turės būt 
Daugiau svarbių 

susirinki- 
budinčios užuo-'mą uždaryta apie pepktą valan- 

jautos jausmus, kas davė man dą vakare, 
suprasti tųiie jūsų geraširdin-’ 
gumą. Ačiū, priimkite dar gana tvarki, 
karta!

“Neužilgo pasimatysime Chi-’ rinkimai! negalėjau, tai šiam 
išsimaudžiau raštui žinių pasiskolinau iš 

dybos; jeigu kas dar liko 
pažymėta, malonės kliubas 
man atleisti.

šio susirinkimo eiga buvusi 
Kadangi dėl kaip 

kurių priežasčių atvykti susi-

cagoje, nes jau
Pacifike.

“Jūsų .
—Ant. Vanagaitis.

“Kontribucija” socialde 
mokraty naudai

Naujienų” redaktorius uždė- 
“kontribuciją” drg. A.

vai
no
tai

Pa-Kiek laiko atgal Jonas 
barška ir jo šeimyna išvažiavo 
į Kenosha, Wis.j kad ten susi
radus sau tinkamo darbo ir ap
sigyvenus.- Ntenau, chicagie- 
čiai jų pasigęsj neš jie buvo 
daugeliui žinomi kaipo darbštus

A. draugijose žmonės, J. Pabar- 
išvažiavimu.‘^Piui sumoje $3.50, kitaip sa- §ka savo laiku daug dirbo vie- 

, nesenai ap- tos lietuvių socialistų eilėse, o 
Chicagoje, atėjo į pastaruoju laiku nemažai pasi- 
ir paklojo redakto- 

šėrininkai r*u* tris dolerius ir penkias de-
žingeidumu centW savo pirmutinės teko bųtr ir prb^okulų raštiniu-

darbavo ir Lietuvių Keistučio 
pašcOpiniame kliube. Čia jam

Broliai Vaidilos ir jų draugai, 
kurie važiuoja ant poros dienų 
prie Crystal Lake, rugsėjo 5 d. 
turi susirinkti Northwestern sto
tyje, Madison ir Canal Stš., nevė
liau 5:30 P. M. Chicagos laiku. Au
tomobiliais prie Milvvaukee ir 
North Avė. nevėliau 4 P. M.

Deliai informacijų telefonuokite 
Brunswick 4983

—Drąsusis Krivis.

Draugystės Lietuvos Vėliava A- 
menkoje No. 1, turi surengusi 
Besket piknikų ant Beverly Hills, 
Augusto 30 d., 1925 m. Važiuokite 
karais Ashland: Avė. iki 87 gatvės 
ir eikite du bloku i vakarus, o 
mašinoms važiuokite Western Avė. 
Prašau visus draugus atvažiuoti j 
gražius miškus pakvėpuoti.*

— Komitetas.

Viekšniečių kliubo susirinkimas 
jvyks Nedėlioję, Rugpiučio 30 d., 2 
vai. po pietų, Davis Sąvare' svetai
nėj, 45th ir Paulini. Gerb. viekšnie- 
čiai malonėkite visi pribūti, nes yra 
labai svarbus laiškas iš Viekšnių 
Knygyno.

— Jos. Mosgers ‘

Amerikos Lietuvių Teatro Kūrė
ju Sąjungos visuotinas narių 
rinkimas įvyks pirmadieny,* 
gust-Rugpiučio 31 d., š. m., 
vai. vak., p. J, Vaičkaus bute, 
So. Halsted Str.

Visi nariai-ės malonėkite

susi- 
Au- 

8:15 
3358

būti
nai atsilankyti, nes yra daug svar
bių reikalų aptarimui ir sutvarky
mui. —J. J. Auryla, Užr. Rašt.

ISRENDAVOJIMUI
PASIHENDAVOJA fialas, 6 kam

barių, 4409 So. Artesian Avė., 
Brighton Parke, naujas namas ir 
viskas naujos mad()s ištaisytas. 
Norint mahti nąm) gulimi vuh: 
re nuo 6 valandų.

___ ____ i______ '

4 RUIMŲ Flatas rendai. 
Elektra ir gasas. Renda tiktai 
$20.00 į mėnesį.

Atsišaukite: "
3631 So. Wallace Str.

RENDAI 5 kambarių 
elektra^ vana, gasas, 
kambariai gana pigiai, 
Humboldt Park. Renda

3316 Crystat 'St&
■ *'. p»j.•, „ r

flatas;
šviesu^

netoli
$30.00

RENDON 2 fialai, 5 ir 6 kam
barių, yrh’’elektra, gasas ir mau
dynes, Visi kambariai šviesus. 
Renda pigi.

J. MIŠČIKAITIS,
3119 So. Morgan Str.

Tel. Boulevard 1601

—■ "■ 111 ■■ '
' Mes parduodame oiselio kainomis 
visiems. Dasižinokite pas mus 
apie jūsų plumbingą ir namų ap
šildymo reikmesis. . s ■

I’EOPLES PLUMBING & 
HEATING STUPPLY CO.

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

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

Muvinam visokius furnišius ir 
pianus. Patyrimas tame darbe 12 
metų. Aprupinam anglimis ir mal
komis. Piistatome mhlkas dėl be- 
karnių. Darbų atliekam saugidi, 
— teisingai ir nebrangiai. Reika
le kreipkitės:

ROKAS STEPONAS 
3210 So. Emerald Avenue

Tel. Lafayette 5153-6438

, ROBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

“pėdės” šiame mieste, kaipo 
auką Lietuvos Socialdemokratų 
Partijai. Auka su padėka pri-^ 
imta ir įteikta LSDP. Rėmėjų 
Fondo iždininkui.

Į šita “kontribucija” nėra prie
šinga demokratybės principams.
Todėl viskas O. K.

Bristoli Park

kep.

ku ir dirbti ’kurnlsijose. Ne
gana to jie abudti puošė Kliubo 
Dramos skyrių savo gražiu vai
dinimu, o ir publika juos mėg
davo kaipo gerus artistus. Nie
ko padarysi: gyvenimo apysto- 
vos' priverčia žmogų j ieškoti už
siėmimo, kad su šeimyna pra
gyvenus.

Liet. Keistučio Pašelp, Kl. išva
žiavimas bus rugpiučio 80, buvu
siam ChcrnnuĄko' Daržu. Nariai j r 
prifdfianTi1 prašomi atsi
lankyti. — Valdyba.

CHICAGO LAWN, rendon, 5 
kambarių flatas, visi nauji j- 
laisymai, nebrangi renda. 
i Kreipkitės:

3433 West 61 Place

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IK SUTAUPYKI! 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Supply Co., 
1637 West J)ivision St., 

y netoli Marshfield

f —Ant. Jusas.valandas 
vai. gauna 

tokias algas 
nuėjo skųstis po-

priklausančios algos, bet nieko 
iš to neišėjo. Streiklaužiai meta 
(laiba ir eina namo, todėl 
streiklaužių yra labai mažai. 
Mat dabar jau ne be tie laikai 
ir dabar mažiau yra tokių kvai
lių, kurie eitų streiklaužiauti 
už menką algą; visi darbinin
kai dabar žino, kad parduodami

mas
mų,

Roselandiečiai visai nenor, 
ir- minčių. Aii»ij> i š.-virži a-v i- 
pavyko, buvo daug žmo 
bendrovei liks pelno kele- 
desėtkų /dolerių. šiemet

Kliubo Pranešimai

Si m put iškils—Mandagus—Geres
nis ir pigesnis už kitų 

patarnavimas

EUDEIKIAI
PagrabŲ Vedėjai

Didysis Ofisas:
i 4605-07 S. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 4040
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avė.
Tel. Lafayette 0727

SKYRIUS
4904 W. 14th Str., Cicero.

Tel. Cicero 8094

Lietuvių Keistučio pašelpinio 
kliubo susirinkimas įvyko rug- 

\Wisbington Heights miš'ker ku-jpiučio 2 d. McKinley Parko sve
ri draugija turėjo išvažiavimų,‘tainėj. Pirmininkui J. Alek- 
visoms pasisekė. Jais uždirbo sandravičiui susirinkimą ati- 
draugijos sau pelno ir tuo už- darius buvo priimami nauji na- 
ganedino publikų. Šėrininkai riai. Prisirašė viso trys mote- 
w šėrininkės, kurie gavote at-’rys, nežiūrint į tai, kad septin- 
\ irutes ant jų yra pažymėta1 tadieniais musų\ irutes ant jų yra pažymėta tadieniais musų moterys turi 
kuomet įvyks bendrovės sekan Į nemažai darbo, kol pagamiha 
tis susirinkimas, o kurie jų valgį sąu ir savo šeimynoms, 
negavote, turite tėmite prane- • O vis dėlto jos turi dar laiko 
Šimus laikraščiuose, 
te būtinai atsilankyti 
mą bendroves susirinkirtfą, nes 
jis bus labai svarbus. •

—L. D. N. B. Koresp.

Bridgeportas
Dr. J. P. I'oška perkels sa-|an^iauS( 

vo ofisą nuo Morgan St. į Lie- - 
tuvių Auditorium — daug pa-|ri 
rankesnę vietą. Reikia velyti 
gero pasisekimo naujoj vietoj.

Kas, ką, kur, kaip 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.
TAUPYK IR TURftK

ir

Town of Lake GDLK Vytauto 
susirinkimas bus 30 d. Šio mėnesio, 
paprastoje svetainėj 2 vai. po piet

Bus daug dalykų svarstoma, tad 
visi malonėkite skaitlingai atsilan
kyti ir atsivesti naujų narių, nes 
dabar bus priimami be įstojimo 
mokesčio iki naujų metų. Valdyba.

LEVESKI'6 PRIRENGIAMOJI IR
PREKYBOS MOKYKLA.

Dieninės ir vakarinės klesos 
prasidės .ateinantį antradienį

Po dviejų mėnesių vasarinių 
atostogų, Leveskio prirengiamoji 
ir prekybos mokyklų (3301 So. 
Ilulste.l K«t.) -vCl ittsidaryH «tci- 
■lunti untratlienl, rugsėjo 1 dieni}.

Mokykloje bus dieninės ir vaka- 
ričs klesos. Vakarais nuo 7 iki 9 
vai. dienomis pagal sutarimų.

Dalykai mokinami mokykloje 
yra paduoti skelbimuose, ‘‘Naujie
nose”. —G. J. Lėveskis.

SIŪLYMAI KAMBARIU
DrIDEįLIS, gražiai 

frontinis kambarys 
vienam arba dviem

SOI 4—Emerald
Phone Boulevard

furnišiotas 
rendon, 

vyram.
Avė. lfl.
10,192

Phone Boulevard 2035
Kvietkos.su reputacija

Urba Flower Shop 
Skintos kvietkos, Medeliai, Vestu; 
vėms bukietai, šermenų vainikai 

— specialumas.
3324 S, Aubum Ave„ Chicago, III.

RENDON kambarys moder
niškame bungalow , vedusiai 
porai arba 2 vyram. Gali var
toti ir virtuvę. Lafayette 6347 

4912 So. Karlovv Avė.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA moters prie mažos 
imynon n»rr»ų

LIETU VISKAS MOTELIS naujai 
įtaisytas, su elektros šviesoms, ge
riausia vieta dėl darbininkų apsigyventi, vyrams arba moterims; 
valgiu arba be valgio, $3 ir 
$8 į savaite su valgiu

PETER G ADEI KO
1606 So. Halsted St.

su
$4,

Kreipkitės:
JOS. GERICK

660 W.‘ 14 Str. Chicago
■Į IMI ! L...... ..  . -.................. ' ' --į

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKiA 2 patyrusių shear
menų ir 4 patyrusių pagelbininkų 
darbas geležies atkarpų jarde.

COHEN 1RON & 
STEEL CO.

2034 Southport Avė.

Visi Jaunosios Birutės nariai 
yra prašomi atsilankyti .pirmadie
nį (pancdCly), rųgp. 31 d. 7 vai. 
vak. didžiojoj Mark White Snuare 
svet.

Ponas Sarpalius ' bus tų vakarų 
ir mokins Jaunųjų Birutę naujų 
dainų. Prašoma nesiveluoti.

—Organizatorius.

RENDAI 2 švarus kambariai 
dėl vyrų be valgio prie mdžos 
šeimynos. Yra elektra, maudy
ne ir telefonas 1 lubos.

3339 So. Union Avė.

Kas sųvaltę, kas dvi 
ar kas mėnuo, atskirk dalelę 
iš savo pėdės ir pasidėk j 
Naujienų Spulką. čia jūsų 
pinigai dauginsis kas mė
nuo ir kas metai, uždirbdami 
nuo 4 iki 10 nuošimčių.
Čia jums pilniausius saugumas 
ir visiška garantija, nes 
dar nesame girdėję, kad spulkoj 
butų žuvę žmonių pinigai.
Iš čia jus galite pasiimti bile 
kada ir bilę kokiam reikalui, 
kaip ir iš savo kišenės.
Naujienų Spulka yra po valdžios 
kontrole; o jos viršininkais 
yra atsakomingi ir sąžiningi 
Žmonės: 
/'rezidentu: J. ŠMOTELIS 
Naujienų biznio vedėjas. 
Sekretorium: V. Mišeika 
Naujienų P. S. Skyriaus vedėjas. 
Iždininku: T. Rypkevičius 
Naujienų knygvedis ir kreditų 
užveizda. 
Gali prisirašyti kasdieną 
nuo 10 ryto iRi 8 vakaro. 
Nedėldieniais nuo 10 ryto iki 
2 po pietų, Naujienų raštinėje.

RENDAI kambarys vienam 
ar dviem vyram arj>a vedu
siai porai. 3 lubos' frontas.

Kreipkitės:
709 W. 31 Str.

LIETUVIŲ Piliečių Brolybės 
Kliubo Amerikoj susirinkimas į- 
vyks nedėlioj, Augusto 30 d. Mildos 
svetainėj, 112:00 dieną. Visi nariai 
ir norinti įstoti į Kliubą esate 
kviečiami ateiti laiku.

—Raštijnkas.

Visi turi atsilankyti susirinkiman, kad 
į seka-1 prisirašius ir tapus šio kliubo 

naiiais. Tai pagirtina. Bet 
‘taipjau butų labai gerai, kad ir 
vyrai nuo moterų n&itsiliktų, 
nes prie šio kliubo turi lygios 
progos priklausyti abiejų lyčių 
asmenys —• nuo šešiolikos iki 
keturiasdešimts penkių metų 

, žinoma, sutinkantys 
pildyti kliubo įstatus ir nuta

rimus, ir visi turi lygias tei
ses tvarkymo kliubo reikalų, 
prisilaikant darbininkiškų ir 
tautiškų principų. Reikia 
mums nepamiršti, kad dabarti
nio musų gyvenimo apystovos 
būtinai reikalauja, kad mes bū
tume organizuoti ir turėtume 
įsiau už obalsį: mes su^organi- 
zacija, organizacija su mumis. 
'Lodei gerbiami šios apielinkės 
lietuviai ir lietuvaitės, kurie 
dar nesate nariais tokios didžiu 
lės ir < tvirtos į organizacijos, 
kaip šis kliubas, prašomi prisi
rašyti ir būti aktyviais dėl mus 
visų naudingame kultūriniame 

• darbe, kurį šis kliubasi jau ke
turiolika metų kaip sėkmingai 
dirba.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEšKAU Mateušo ir Kazimie

ro Povilaičių. Vienas gyvena ant far- 
mos, o kitas Chicagoje. Turiu svar
bų reikalą, todėl malonėkite atsi
šaukti arŲa žinantis juos meldžiam.’ 
pranešti kur jie gyvena. Už tai bu
siu dėkingas. JOHN SH1MBEL, 841 
W. 33rd St., Chicago, IU. Telefonas' 
Boulevard 5018.

PASIHENDAVOJA gana tinka
mas ruimas gyvenimui dėl vieno 
vaikina. Ruimas užlaikomas šva
riai ir yra gana šviesus. Reikale 
panašaus ruimo nepamirškite krei- 
tis Šiuo anhrašu:

3029 So. Unibn Avė.
2ros lubos iš priekio

REIKALINGAS patyręs bar
bens geros darbo sąlygos. Krei 
pkitės laišku arba telefonu.

Stasys Vaitilis
552 Middle St. Kenosha, *Wis.

Phone Kenosha 4885
duon- 

ir baltos 
Užmokestis 
Atsišaukite 
Avė.

REIKIA pirmarankio 
kėpio prie juodos 
duonos ir keiksų; 
pagal darbų.

10754 IVrrykambarys su 
vaiki- 
auto- 
name

HENDAI švarus 
visais patogumais vienam 
nui, o ypatingai kuris turi 
mobilių, nes tam pačiam 
yra garažas. Atsišaukite: 

4138 Archer Avė. 
Tel. Lafayette 8157

K

REIKIA shearmenų j geležies 
atkarpų jardų. Nuolat darbas 
visų metų.

South Sidc Paper Slock Co.

REiNtyAI 3, kam)), garu gil
domi, vaikinams ari merginoms 
arba vedusiai porai Visi įren
gimai paskiausios mados. Ren- 
da pigi. 4026 S. Artesian Avė. W. Pullman, Ilk Pullman 3611

REIKIA tuoj bučerio, geros 
darbo sąlygos.

Kreipkitės: K. ZUBIS
12022 So. Halsted Str.

Draugystė šv. Ma- 
laikys savo

, Chicagos Liet. 
,81311-35 So. Halsted 

kiekvienas privalote 
rengiainas balius 

ir daug, kitų

1

■. ».vi'

IEŠKAU Jono Satbaro, Kaltinėnų 
parap., Guldenų sodos, Tauragės ap- 
skr. 14 metų atgal gyveno Belle 
Valley, Ohio, o iš ten išvažiavo j 
Carnagie. Pa. Ir dar gavome kelis 
laiškus Tš Carnagie — vėliau, kur 

tai dingo. Pats arba žinanti, praneš
kite — busiu dėkinga. Ona Satbarai- 
tė—Steponienė, 8210 S. Emerald Av.

Dr. C. K. Cherry
Mirė netikėta mirčia, seredoj, 
rugpiučio 26 d., 1925. laidotu
ves atsibus panedėly, rugpiučio 
31 d., I vai. po pietų, 4454 So. 
\Vestern Avė.

BRIDGEPORTO LIETŲ VIAMS’:
“Naujienas” pradedama išnešioti 

nuo 8-čios valandos ryto. Lietuviui 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ir 
nuo 85-tos iki 81-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti. 
Už “Naujienas” galima mokėti sykj 

1 savaitę arba sykj j mėnesį. Gyve
nanti pažymėtame zone, o da neap- 
rupinami ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynas, 8210 So. Halsted St. (Tel. 
Boulevard 9663).

K.Bridgeport 
teušo apašt. laikys savo susirinki
mų, subatoj, 29 d. rugpiučio, 1925, 
7:30 vai. vakaro, 
Auditorijoj, 
St. Nariai 
pribūti,/ nes 
27 rugpsėjo, 1925 
dalykų dėl apturimo. —Valdyta.

APSIVEDIMAI
^-^w%^zw^***i^,**^**My^»**^ii*»>i*****,*y**te*wW***>*^*****wlw**,*<

PAIEŠKA U V apsivedimui vai
kino; esu našle, turiu savo biz
nį, grosernę ir restauraną. Kad 
butų nesenesnis 35 metų, atsi
šaukite A. RutrimieinS, 
1705 So. Ganai St. Chicago.

MARQUETTE Parke rendai 
švarus kambarys prie visai 
mažos šeimynos, moderniškam 
namx\ karštu vand. apišldomas 
gražioj apielinkej, kreipkitės:

5610 S. lSawyer Avė.
v-Tel’ Reptiblic 3610

RE1KALINGI pardavėjai. Ga
lt uždirbti nuo $100 iki $150 j 
savaitę. Atsišaukite pas.

MILLER BROS. 
11241 S. Michigan AveM 

Roseldnd

Kvietkos.su
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AUTOMOBILIAI PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-2EME NAMAI-2EME NAMAI-2EME NAMAI-2EME
PARSIDUODA automobilis

Buick — 6 cilinderių, 5 pasažierių 
gerame stovyje. Parduosiu pigiai 
iš priežasties ligos. Nemokantį 
išmokysiu važiuoti. Matyti galima 
|io 6 vai. vakaro.

3601 So. Union Avė.
3 fl, front, A. Raugelis

NANCY BEAUTY SHOP . 
parsiduoda labai pigiai. Geras 
biznis. Turiu du bizniu, negaliu 
atbiejų apžiūrėti.

, 1827 So. Halsted Sfr.
Tel. Roosevelt 8951

$600 GROJIKUS PIANAS
Su 94 volelių, benčius, kabine

tas, viskas už $120. Geriems žmo
nėms išmokėjimais.

John Klubą
2332 VVest Mfldison Str.

TIK $10.00 ĮMOKĖTI gHEEHAN WITOUS & CO PIGIAI!

PARDAVIMUI Buick 
mobilius, 7 pasažierių. 

mainysiu

auto-
Par-

duosiu pigiai arba

< W. 13
CICEIO,

Str.

GEBA PROGA PIRKTI 
.IEWET sėdau, 1923. $575 
Turi būt greitai parduotas.

3313 So. Halsted Str.

RAKANDAI
PARDAVIMUI 5 kambarių rakan

dai ir du pečiu, visus sykiu arba da
limi 
na. 
Matyti galimJ 
11 valandą.

> 946 W.
3 lubos iš fronto

Parsiduoda už prieinamą kai- 
r fintas pasirendavdja. 
i kasdieną iš ryto iki

32nd Street

PARDAVIMUI rakandai 5

siu pigiai, taipgi grojiklis pia-' 
nas, parduosiu sykiu arba da
limis, 1611 W. 55 St. 1 fl. .

rakandai keturių 
miegančio, valgo- 

kambarių. Grand 
setas.

PARSIDUODA 
kambarių. Setai: 
mojo ir Parlor 
pianas ir radio

Kreipkitės:
121 So. Central Avenue 
Phone Columbus 0026

6 kambarių rakandai parda
vimui, labai pigiai, nes aplei
džiu Chicagą. Gali paimti 
kambarius, renda pigi.

C. Zmay 3 hilx>s.
2113 So. Ansldand Avė.

Tel. Ganai 5909

ir

PARDAVIMUI 3 kamb. ra
kandai. viskas už $60. Taipgi 
įeikalingas kambarys prie ma
žės ‘šeimynos, moteris galėtų 
pridaboti kūdikį.

2 fl.

GERA proga. Pardavimui 
bar berne už pusę kainos kiek

NEPAPRASTAS BARGENAS
Parsiduoda grosernė ir visokių 

gėrimų. Galima pirkti ir su visais 
rakandais arba vieną biznj. Atiduo 
siu beveik kaip už dyką; Išva-

$5 į mėnesį nupirksite 
vietoj netoli Marquctte 
gerą lotą 30x125 pėdos. 
$500 ir aukščiau. Nepra- 

pro-

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI arba 

ne svaiginamų gėrimų 
nysiu ant loto ar ant

Kreipkitės:
3352 So. Morgan

mainymui 
biznis. Mai- 
bile ko.
Str.

ir deli- 
renda pigi, 

Par- 
bu-

PARDAVIMUI grosernė 
katessen; geras biznis, 
geri kambariai dėl gyvenimo, 
davimo priežastis — mirtis, turi 
t i greitai parduotas.

Atsišaukite greitai.
1413 E. 58th St.

Telefonas Fairfax 2619

PARSIDUODA pianas: ge
ram stovyje. Priežastis — va
žiuojam j kitą miestą. Parduo
siu tik už $35.00. Matyt galima 
visada. 1358 W. 13th St. Tel. 
Canal 6072.

PIRMOS klesos 
kioj vietoj, verta 
duosiu už $1,500.

5124 Kedzie

bučernė, pui- 
$3,200, par- 

Atsišaukit: 
Avenue

Apie 7 vai. vakare šaukit Tel. 
Lafayette 6271.

• ___^:»_'žiuoju į llospital. Geras biznis išmali kamuoja. P< Ino į savaitę per daug metų, 4 kamba-
nuo $60 iki $70. Nepraleiskite rių pagyvenimas. Ilgas listas pigi 
los progos, ateikit ir pasima- rendn« 5951 So. Ade Str. 
tykit su savininku.

106 So. Halsted Str

Ade Str.

PARDAVIMUI grosernė ir 
kitų smulkių daiktų^ sankrova. 
Parduosiu visai pigiai. Randa
si 4 ruimai gyvenimui, renda 
pigi. „ 658 E. 95 Str.

PARSIDUODA Singer siu
vama mašina.

1835 Canalport Avė.
• 2nd floor rear .

|PO 
geroj 
Parko 
Kaina
leiskite šitos paskutinės 
gos, nes tik keli lotai tebeliko 
neparduoti. Už tai duodama 
tokias lengvas išlygas ir taip 
žema kaina.

J. SINKUS and CO.
209 W. 69 St.

PARSIDUODA minkštų gė
rimų įstaiga. Sena gera vieta, 
geras biznis.

Atsišaukite:
549 W. 18 Str.

PARDAVIMUI grosernė arb« 
mainau ant loto arba mažo namo. 
5 ruimai pragyvenimui, 1‘ ikaro 
garažas. Rcnda $50. Lysas, ant 2 ir 
pusės metų. Biznis išdirbtas |>er 
daugelį metų.

Kreipkitės.
2152 Weil 2Ist St.

2 augštų medinis namas, 
4-4 kambarių, cementiniu 
pamatu, geroje vietoje.

GALIMA SUčeDYTI $3000 
. Perkant šiuo* bargenus:

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

2 flatų muro namas 5 ir 6 
kambarių. Extra lotas aukštas 
cementuotas beismentas. Kaina 
$8500.00 $2,000 cash. 1 
duoda 4 kamb. cottage 
$2,500, $500 įmokėti.

Kreipkitės pas:
A. GRIGAS

3114 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 4899

Parsi-
už

4323 So. Mozart St

PARSIDUODA 
grosernė visa arba 
nemoki išmokinsiu

Atsišaukite:
10236 So. Michigan Avė.

bučernė ir 
pusė. Jei 
darbo.

PARSIDUODA kriaučių šapo su 
visais įtaisymais. Kas dėl siuvimo 
reikalinga galima daryti 
iki 25 siutų 

Priežastis 
eina į k’tt) 

1837 W.

nuo 5
į dieną, 
pardavimo savininkas 
biznį. Atsišaukite 
14 St. Gisero, III.

2 lubos

PARSIDUODA soft drink 
parloras. Balto Dobilo Kliubo 
name. 1 
eina.

Chicagą. 1632 W. 46 Str.

PARSIDUODA barbernė trijų 
kėdžių gerai įrengta, visokių tau
tų apgyvento) vietoj, biznis išdir
btas per dvidešimtį metų. Prie
žastis pardavimo, nusibodo dirbti 

Naujienos 1739 So. Halsted St.
Box No, 603

| PAR'I >AVIM l11 gtVF rime ? v 
šokių tautų kolonijoj. Pardavi
mo priežastis — nesutikimas

1 180 W. 73 Place

2 FLATŲ mūrinis namas, 1-4 
kambarių, su skiepu ir bungalow 
stogu, 2 flatų mūrinis, 6-6 kamba
rių, su skiepu, Imngalovv stogas, 
karštu vandeniu šildomas ir deko
ruotas. nebrangia kaina, 2 flatų 
mūrinis, 6-6 kambarių, pečiumi 
šildomas, $9.000, 3 flatų, 5-5 kam
bariu, $10,000. Geroje vietoje, 
Brighton Parke, taipgi. I kambarių 
medinė cottage, Bridgeporte, biskį 
įmokėti, kitus lengvais išmokėji
mais. Atsišaukite,

H. KOPLEWSKI,
3092 Archer Avė.

2529-31 W. 4&th PI nau-
jas, 2 augštų, 4-4 kambarių, / 
mūrinis namas, didelis skie
pas ir bungalow stogas, įmo
kėti biskį pinigais, kitus 
lengvais išmokėjimais.

BUčERNĖ ir grosernė pardavimui, 
su namu arba vienų biznj; 8 neretai 
kaip laikome. Arba mainyk j mažą 
namuką arba lotą.

7044 Aicher Avė.
Tel. Prospect 2559

- • - - - —- - ( PARDUOSIU arba mainysiu
Biznis išdirbtas ir gerai bučernę ir grosernę, su namu 

Parduodu, nes apleidžiu arba be namo. Pigiai. Namas 
yra skyrium nuo buČernes.

3935 S. California Avė.
BIZNIS DUODANTIS GERĄ 

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

4636 So. Hermitage Avė.

PARSIDUODA restoranas, se
nai išdirbtas biznis, geras pel
nas, tarp didelių automobilių ša
pų. Parduodu, nes partneriai ne
susitaiko. Galiu mainyti ant ma
žo namo. 2404 Indiana Avė.

PARDAVIMUI pigiai restauranas, 
tarpe didelių dirbtuvių, biznis išdirb
tas, pijęi renda, gera proga uždirbti 
pinigų su mažu kapitalu. Priežastis 
— savininkas serga.

’FR. POCIUS
11955 So. Halsted St.

PARSIDUODA kendžių 
creamo sankrova 
goods”. Taipgi visi fixtures kaip 
nauji. Parduosiu tik už $550.00, 
3 kambariai gyvenimui ir renda 
tik $39.00 mėnesiui.

4554 So. Paulina St.’

ir ice- 
taipgi "Dry

PARSIDUODA Hardware ir pen
io krautuvė, biznis išdirbtas per 
daugelį metų, nėra konkurencijom, 
bus parduotas už teisingi) pasiūly
mą,

Kreipkitės:
6037 So. State Str.

BRIGHTON PARK
PARDAVIMUI grosernė, cash biz

nis. ant bizniavus gatvės, labai ge
roje vietoje dėl žmogaus, 
nori uždirbti pinigų.

Kreipkitės:
2612 W. 47 Str.

kuris

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė — noriu parduoti grei
tai, parduosiu pigiai — visą biz
nį arba pusę. Priežastį pardavi-’ 

i 
(7 roomais dėl pagyvenimo. 
• pigi $35. Lisas ant 3 metų. 
1 duosiu pigiai. Priežastis einu 
savo

mo sužinosit vietoje.
3651 So. VVallace St.

PARSIDUODA delikatesen ir 
vaisių krautuvė ir grosernė. Sena 
ir išdirbta vieta ir geras biznis. 
Turiu greit parduoti, nes išvažiuo
tu į tėviškę. Apielinkė apgyventa 
lietuvių. •

Kreipkitėf:
2017 W. 10 Place

PARSIDUODA balti 2 kėdžių 
barberiški rakandai arba Barber 
Shop. Turiu parduoti tuojaus, 
leisiu pigiai; ne praleiskite pro
gos.

Naujienos 3210 So. Halsted St.
Bos 249

PARSIDUODA GROSERNfi ir 
bučernė ant kampo didelės biznio 
linijos. Biznis labai geras, viso- 
k it) tautų apgyvento) vietoj. Renda 
pigi: 6 kambariai gyvenimui ir 
garažas. Taipgi yra Ford trokas 
prie biznio. Nepraleiskite progos. 
Parduosiu pigiai dėl svarbios prie
žasties, kurią patirsite ant vietos, 
.šaukite.

Tel. Pullman 0227 
Agentai neatsišaukite.

PARSIDUODA grosernė, 
rūkytos mėsos ir kitų smulk
menų/ o taipgi ice cream par
lor. Vieta labai gera; priežas
tį pardavimo patirsite ant 
vietos. 7008 S. Paulina St.

PARSIDUODA
Dclicatesen 
Krautuve.

Kreipkitės
4944 So. Marshfield Avė.

se-, „
I BIZNIV^VAS med’nis namas Bever- 
i ly Hills apielinkėje. Storas, 2 flatai 

2 flatų. mūrinis narnai, 6-6 kam- ir garažas. Ix>tas 180 pėdų ilgio, ren- 
barių, netoli Ogden Park, presinių dos neša $90 j mėnesj. Kaina $7500, 
plytų frontas ir porčius, aržuolo įnešti reikia tiktai $2,000, kitus kaip 
trimlngai visur, furnas ir pečium rendą. 
šildomas. 2 karu garažas, cementi-l GERA vieta apsukriam 
nė ėlė, kaina tiktai $11,000, cash arba darbininkui, norinčiam pagerin- 
$3/)00.

Pnsiulo greitam pardavimui 
kainus labai gerus bargenus.

5-6 kambarių flatai furnas ir 
pečiumi šildomas. 2 karu garažas, 
kaina tiktai $10,500, rash $1,500.

Geriausioje vietoje West Englc- 
woode. gražus, 2 lutų, Mint plataus 
loto, 5-6 kambarių, cementinė Clė, 
kaina $13,200, cash $3,000.

Mnnsficld A 
barių, karštu vandeniu ir 
šildomas, cementinė ėlė, 
$13 200, cash $3,000.

ve., 2 fialų, 5-6 kam- 
pečtum 

kaina

5-6 kambarių, netoli 63rd St. ir 
Paulina St., viskas aržuolo trimin- 
gas, 2 karu garažas, cementinė 
ėlė, kaina $12,900, cash $3,500.

Naujas, 5-5 kambariu, sun parlor 
fialas, įmūrytas plumbingas, garu 
šildomas, puikioje vietoic, kaina 
liktai $13,800, cash $3,500..

Medinis namas, cementinių pa
matu, cementinis/skiepas. 5-4 kam
barių, karštu vandeniu šildomas, 2 
karų garažas, cementinė ėlė, ran
dasi netoli 63rd St. ir Ashland 
Avc.. kaina tiktai $8,300, cash 
$3,500.

Puikus mūrinis bungalow, 6 
kambariu, ant kampo. Marųuette 
Manor, kaina tiktai $8,500, cash 
$1,500.

ti

biznieriui

savo ateitj.
Kreipkitės:

10194 Winston Avenue, 
kampas Vincennes.

Savininkas ant 2 lubų.

4422 So. California Avė., 
2 augštų mūrinis naujas na-
mas

BUNGALOVV $5,000.00

Tile pabaigta budavoti 4 
kambarių mūrinė bungaknv 
30x125 pėdos lotas, randasi 
tryc blokai nuo Marqirette 
Parko, Tik $1,000 įmokėti.

J. SINKUS and CO. 
809 W. 69 Str.

TIKRAS BARGENAS. Pardavi
mui 5 kambarių mūrinė bungalovv, 
2 miegami kambariai ir vana ant 
augšto. kampinis, 5701 So. Sawyer 
Avė., 30 pėdų lotas, 2 metų senu
mo. naujai dekoruotas, furnace 
šildomas, automatiškas karšto van
dens šildytuvas, 2 karų garažas, 
kaina $8750, pinigais reikia, $2500

Kreipkitės:
EDWARD \ WACH

59 and Kc'dzie Avė.

SAVININKAS parduoda 2 fl. mu
rini namą. 4-4 kambariu, tile va
na, landrė, viškai, pleisteriotas' 
skiepas, furnas šildomas pirmas i 
augštas, visi įrengimai, netoli 2 
karų linijų; $4,000 įmokėti, kitus 
išmokėjimais.

5124 So. Troy

PARDUOSIU arba mainysiu ant 
namo Wisconsino valstijoj farmą 
80 akrų, Clark .County. Labai pa
garsėjusi Dairy farnis. Budinkai 
yra vist nauji Sailo Traktoriai, 
kuliamos mašinos. Visos mašinos 
kas tik reik ant farmų, 30 mel
žiamų karvių arkliai, Lietuvių yra 
apie 25 šeimynos. Kas norite gra
žios fanuos tai atvažiuokite ir 
))ersitikrinkile patys. Turiu par
duoti senatvėj. v

Aš pats dabar esu Chicagoj po 
adresu: 4357 So. Washtenaw Avc.

2 lubos

Netoli musu ofiso, mūrinis bun- 
ffalow, 2 metų senumo, 5 kambarių 
ir miegojimui purčius su stiklais 
ir pleisteriotas, puikus skiepas, su 
grindimis viškai. aržuolo trimin- 
«»}d. karštu vandeniu šildomas, ne
galit niekur nitfieu gauti, kaina 
$8,300, cash $2,000.

MarsbHeld Avė. cottage, 6 kani- 
h’iriu. furnas šildoma, beržo trt- 
ming”i, cementinis skiepas, su. 
grindimis viškai. cementuota ėlč, 3, 
molu senumo, kaina $6,500, cash 
$1.950. kitus po $50 į mėnesį, įs
kaitant visas palūkanas.

SHEEHAN VVITOUS and 
1654 \V. 63rd St. 

Tel. Hemlock 1600

PARDAVIMUI 6 kambarių mūri
nis namas, 6 kambarių, karštu 
vandeniu šildomas, su sieteliais 
porčiai, $5,000 morgičius $2,000

Kreipkitės:
6412 Langley Avė. 

Tel. Dorchester 8917

MORTGECIAI-PASKOLŪS

CO.

ANTRI MORGIČIAI
Suteikiami a .t 6% palūkanų.
Taipgi perkaro Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
3804 South Kedzie Avė., , 

Lafayette 6738

Greitas Patarnavimas

Str. BRIGHTON PARK
I PARDAVIMUI 2 augštų me
dinė rezidėncija, 2 lotai, kampi- 

. nis namas, geboje vietoje, yra 
elektra, nebrdrigiai.

2455 W. Pershing Road
• (39th St.)

PARDUOSIU arba mainysiu 
į namų šonai įsteigtą grosernę 
ir bučernę, daromas geras biz
nis. Phone WentAvorth 5470 

arba Englewood 2259

PARDAVIMUI namas ir lotas, 4 
flatai po 4 kambarius, yra viškai, 
namas 2 augštų, didelis skiepas, ge- j 
ras biznis, vana ir karštas vanduo, ' cialis bargena 
elektra, gasas, garadžius. 

2027 Canalport Avė.
2 augštas, iš užpakalio

NAMAI-2EME
SAVININKAS parduoda 4 

kambarių cottage, 4 lotus. Yra 
elektra, vana. Namas ką tik už
baigtas. Jei kas turi lotą, galiu 
mainyti.

Tel. Yards 1841

PARSIDUODA 2-jų flatų namas 
4—4 kambarių, mnudvnė, elektra 
ir šiltu vandeniu apšildoma. Gera 
apielinkė — arti prie bažnyčios 
ir mokyklos.

Savininkas:
2945 Wcst 43 Str.

PARSIDUODA naujas bungalovv 
5 kambarių. Turi būti parduotas 
labai greitai. Mažas įmokė j imas .įf 
nedideli mėsesiniai išmokėjimai 
Matyti galima visada tel. Repub
lic 6778 arba Prbspcct 7413 

5610 So. CulĮfornia . ^ve;

PARSIDUODA labai pigiai du 
pečiai, vienas anglinis, žiemis, 
kietų anglių. Kitas kukninis, ang
lim ir gazu šildomas. Parduoda
me, nes kraustomas i apšildomą 
butų. 1 fl. iš priekio. , , \ t

2508 West 46 Place h
------------------------ - —i-t-—r 4-5 kambarių, lengvais iš

PARSIDUODA kriaučių t šapu su (
rtąnda mokėjimais, a p’

PARDAVIMUI muro namas 2-6 
kambarius tik baigiamas budavoti. 
Viskas up to date. Lotas 58x133. 
Rargenąs. Cash $4,000, kitus savi
ninkas paskolins arba mainysiu 
ant biznio.

M. MORKUS 
7044 Archer Avė.

2 augštų, naujas medinis namas, 
su skiepu,' 2-5 kambarių flatai, pla
tus lotas, yiskas moderniška. Sne- 
cialls bar- $8850
genas .....................
2 augštų, naujas mūrinis namhs, 2- 
5 kambarių flatai, platus, lotas, vis
kas moderniška, ge- C 1 1 
roję vietoje. Bargenus ^11 WWv 
2 augštų, naujas mūrinis namas, 2- 
4 kambarių flatai, gražioje apielin- 
kėje, moderniškas, cash reikia $2500,

1 kitus kaip rendą. Spc- 
cialis bargenus .....

Mes mainome bitę kokius namus, 
taipgi turime kostumerių dėl bile 
kokiij namų. Mes duosime jums nau
ją namą už seną namą mainais bile 
kokioje vietoje. Atdara nedėliomis.

3. R, PIETKIEWICZ & CO
2612 W. 47 St.

Pardavimui 2 augštų, 6 
kambarių apartmentai, va
nos įmūrytos, ice baksai, ga- 
siniai pečiai, uždaromi už
pakaliniai porčiai. Biskį į- 
mokėti, kitus mažais mėne
siniais išmokėjimais. Atsi
šaukite nedėlioj.

Visokios rųšies automobilių pasko
los. Paskolinsime anV jūsų automo- 
biliaus ar jus važiuosite juo, ar pa
liksite pas mus. Notos atnaujinamos.
CHICAGO’S MOST CONVENIENT 

FINANCING
18.37 So. Michigan Avė. 
Calumet 3267 or 3276 

J. Woolf.

MOKYKLOS

3002 W. 59th St

NAUJAS mūrinis namas, 2 fla
tai po 6 kambarhis aržuolu baig-1 
tas. Karštu vandeniu šildomas,

PASINAUDOK PROGA!
' MAINYSIU lotą ant automo- 

biliaus. Kampinis lotas, 39 pė 
dų pločio 125 ilgio, ant Mar-EXTRA! nepaprastas pigumas 

namu. Ar jus ieškote labai gerai . 
pastatytų naujų namų, tuomet pa- quette Blvd. įrengimai VISI Su
žiūrėkite šituos namus 7018 So. 
Campbell Avė. ir 7026 So. Artė-2jy karų mūrinis garažas. I aiduo- sjan Ąve yįs^as vėliausios mados.

siu pigiai.
5635 So. Rockwel] Str.

Savininkas gyvena ant 2 lubų 
5631 So. Rockwell Str.

dėti ir pilnai apmokėti. 
Atvažiuokite automobiliu.

i NAŠLE MOTERIS nori parduo
ti mūrinį namą 4 kamb. gyveni-į

' mui už gana pigiu kainą. Arba ga-1 
liu mainyti į mažą namuką arba1 

i mažą biznį. . . - . 1
826 W. 33rd Plaęe 2 luh. užpakali

Tel. ‘ Prbspcct 3246

Įtaisyta, 2 aukštų muro namaii M rozeNSKI, LEMONT and CO. 
kambariai aržuolo ir beržo užbai-i „T . *
gta, karštu vandeniu šildomas,1 6312 So. Western Avė. 
pieno konstrukcija, dviejų karų _______ ___
gartižas. Parsiduoda už labai pri
einama kaina, pirkite nuo savi-, ------ “
ninko. John J. Mežlaiškis, 

7026 So. Artesian Avė. 
Pilone Republic 4537

7 KAMBARIŲ COTTAGE

Savininkas parduoda labai, 
pigiai 4-5 kambarių mūrinį 
namą, neš, išvažiuoja iš Chięar ^‘iaukof nauja^^stogar^rrdektri

Visi labai dideli kambariai, 4 mie
gami katnbariai, naujai malevotas

■■ -------* ■■ ■! ■ ------ - ■■■— ■ —» nu Y P laUKUf IIUUJCtH ftlAJKClrv, y cicnvia,

2 sutratu medinis .namas «»s. Namas akmeniniu ;frontu, cementinis stogas, karįto vandenio “ atlystų medinis -namas, s . ’ boileris r dūdos! w«: būti,.prjw-

namą.
W. Laurinaitis 

6425 So. Western Avė. 
Phone Vlcmlock 1509

4050 So. Artesian Avė

PARDAVIMJJI arba mainymui 
aukso daiktų krautuvė, ant namo. 
Navininkas išgyvenu |>er 4 metus, 
biznis 
ruimai 
ri eiti 
dviejų metų.

275o W. 38 Str.

išdirbtas. Renda pigi 
gyvenimui. Savininkas 
į didesnį biznį. Lys a.s

Phone Lafayette 6585

PARDAVIMUI, už $55 
gausite paprastą pianą, 
me stovyje.
Lewis, 4908 N. Ashland

Phone Rav. 6724

2 
no- 
ant

cash, 
gera-

Avė.

PARDAVIMUJ šildomas pe
čius, Art Garlęnd size 16 C,, 
vartotas vieną žiemą, pirksite 
pigiai.
1521 N. Irving Avė., 2 lubos

PARDAVIMUI muro namas
2 po 5 ir 3 po 4 kamb. Namas 
su visais 
siu mažą 
mainus. 1 

3121

parankamais. Priim- 
namą arba lotą į 
fl. iš užpakalio.

So. Union Avė.

PARSIDUODA labaj 
2 pagyvenimų namas. 
Marquette Manor. 6—6

Atsišaukite:
Republic 3403

pigiai
Arti 

ruimų.

SAVININKAS parduoda 2-6 kam- 
murinį namą, karštu 

sun parlor, 
pleisteriotas 

stikliniai por- 
trimingas,

barių .flatų mūrinį 
vandeniu šildomas, 
bungalovv stogas, 
skiepas, tile vana. 
čiai. ice box, aržuolo 
geroje vietoje, 1 blokas nuo karų 
linijos, renda $150 į mėnesį, grei
tam pardavimui $16,000, cash, 
$9,000. $7,000 pirmas morgičius.

5707 So. Sacramcnto Avo.

, moderniškas 0003 S. Honore St. ^nd“ j'ig1 "į mSnėsl netoii Ą 
------------- —u—i-----a — -»■—— ! St. ir EmerUld Avė/, . Kaina’. $4,300,

2 augštų mūrinis namas, 5-(j 
kambarių, garažas, gani šildo
mas, yra visi įrengimai.

Kreipkitės:
6328 So. California Avė.

IŠSIMAINO
5 kambarių bungalow, mainy

siu ant 2 flatų muro namo, ne
paisant apielinkės. Rungalow 
randasi Rervine, netoli bulvaro 
ir gražaus parko. Bungalovv tu
ri būti parduotas į trumpą lai
ką arba išmainysiu. Kreipkitės 
prie F. G. LUCAS and CO.

4108 Ariher Avė. .
Tel. Lafayette 5107— I St. ir EmerttTd Ąve/{ . ...

$3,000 per 5 metus, .užmokėkit equi-
ty, $1,300; arba biskį jmokėkit, ki- 

_ • tus lengvais išmokėjimais, šaukit sa
vininką MR. FUNCKE, Telefonas. 7148 So Maplewood Avė., nau- 
Prospect 0715.

PARDAVIMUI prie 7140-

PARSIDUODA 4 kambarių me
dinis namelis, 2 mašinų garažas 
ir elektra. Kaina $3,700. 4452 

, _____ _ Lowe Avė. Klausti 6404 South
puikiausioj lietuvių I Aberdin St.

PARSIDUODA 2 pagyvenimų po 
5 kambarius muro namas, tik ką pa- 
abigtas budavoti; su vėliausios ma
dos įtaisymais, i 
koloniioi. Savininkas eina j kitą biznj. 
Taipgi kambarys yra parendavojimui 
vakinui.,

6729 S. Artesian Avė.

Tel. Englewood 1677

PARDAViMUI 5 kambarių 
namas, 2 lotai, 50 pėdų platu
mo ir 244 ilgumo. Atsišaukite tas ■ • • « /s v ▼« • ’prie savininko 10912 S. Utica 
Avė., Mt Grecnwood, III.

SAVININKAS turi parduoti 
0 kamb. namą, .iš šono įėjimas, 
mūrinis bungalovv, 
derniškas, 1 metų senumo.

3605 West 65 Str.
Tel. Prospect 3961

LOTĄS dėl pardavimo, 814 W. 31 
St., šalę Raymond Chapel. Tinkantis 
bet kokiam bizniui; kaina $1,500, ver-

ji moderniški namai, 4—5 
kambarių, mūriniai bungalovc 
dabar yra baigiami. Kaip tik 
tokie, kokių jus reikalaujate. 
Pamatykite juos, kaina $6750 
ir $7750, išmokėjimais. Atda
ri dėl apžiūrėjimo nedėlioj ir 
paprastomis dienomis. Savinin 
kas ant pareikalavimo.

7140 So. Maplewood Avė.

M. MORKUS
7044 Archer Avė., 

Tel. Prospect 2559

PARDAVIMUI pigiai 7 kambarių 
namas, baigiamas statyti. Vėliau- 

visas mo- si°s mados, arti karų, graži apie- 
t linkė. Namas randasi Mt Grcen- 
v^ood. Klauskite informacijų nedė
lioj po pietų.

10235 So. Garpentęr St. 
Tel. Beverly 4323

GARAGES — GARĄGES
PARDUOSIU ar mainysiu ant 

namo /savo garage. Randasi 67 ir 
Ashland Avė. pareina 50 automo
bilių; »labai geras biznis daroma. 
Turime greitu laiku parduoti arba 
išmainyti ant namo. Perskaitykit 
ir atvažiuokite pas mus. Tokio ki
to bargeno nebus. Vienas garažap 
pusė mylios. Aplink nėra kito.

Daugiau (lažinosi kaip atvažiuo
si.

H. SCHETTER and CO. 
6706 So. Ashland Avc.

Prospeit 8466

t'* ’.V. L' i..-im

SPECIALIS NU- 
PIGINIMAS

Kainų laike vasaros mėnesių dėl 
Drafting, Designing ir Dress- 
making. Atsišaukite prie musų ar
ba rašykite dėl tolimesnių infor

macijų.
VALENTINE DRESSMAKING 

COLLEGE
2407\W. Madison, Chicago, III.

Phone Seeley 1643
‘ M. E. HUTFILZ, Manager

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.

me- 
pasi- 

naują

ŠTAI JŪSŲ LAIMĖ
Išmokiname Anglų Kalbos, Lietu
vių Kalbos, Aritmetikos, Gramati
kos, Knygvedystės, Stenografijos, 
ir kitų mokslų. Musų mokyklos 
nauja sistema stebėtinai greitai 
užbaigiama pradinį mokslą j devy
nis mėnesius; augštesnj į dvyliką 
mėnesių. Amerikos Lietuvių Mo
kykloje jau tūkstančiai lietuvių 
įgijo mokslus, — šiandie jie yra 
laimingi! čia kiekvieną žmogų 
kad ir silpniausio proto padaroma 
milžinui Rytojaus nelaukite, atei
kite šiandien pasikalbėti apie mok
slo sąlygas, tas jums nieko nekai
nuos.
Amerikos Lietuvių Mokykla

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

xxxxxxmxxxxxxxxxxxxxxxx>

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

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commercial 

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