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Del Orlaivio katastropos kai 
tina laivyno vyriausybę

Ispanų laivynas bombar 
duoja maurus

150 darbininkų užmušta ka 
sykių ekspliozijoj Korėjoj

Kas kaltas dėl orlaivio 
Shenandoah nelaimės

Ispanijos laivynas bom 
barduoja riffiečius

Dirižabelių ekspertas verčia 
kaltę laivyno vyriausybei.

TOMS RIVER, N. J., rūgs. 
I. — Kapitonas Anton Heinen, 
buvęs Vokiečių dirižabelių pi
lotas ir patariamasis inžinie
rius statant Shenandoah, sako, 
kad nelaimės priežastis1 buvus 
ta, kad nuo dirižabelio gazo 
maišo, iš aštuoniolikos saugu
mo klapanų astuoni buvo nese
nai pašalinti dėl noro sutaupy-

Francuzai su ispanais ruošias 
smarkiam ofensivui 
maurus Morokkoj

prieš

.PARYŽIUS, rūgs. 4. —Pran
cūzai su ispanais ruošias vei
kiai pradėti galingą ofensivą 
prieš Abd-el-Krimo maurus.

Ispanijos laivynas Alhucema^ 
so įlankoj nuo praeito pirmu-į 
dienio be paliovos bombarduoja 
riffiečių pajūrio batarejas, spy
gliuotų vielų barikadas ir ap-

ti brangaus helium gazo, or-1 kasus, tuo tarpu kai apie aštun- 
laivininkai turėjo pamokėti biasdešimt aeroplanų daro puo- 

gyvybėmis, sako Heinen. į limus iš oro.-
I Nežiūrint, kad riffiečių pa
trankoms pavyko paskandinti 
transportas Espana Qu!nta su 
daugybe kareivių, ispanai nak
timis išsodino nemaža kariuo
menės Penono salon, Z kur ji 
baržomis bus perkelta krantan. 

[Praeitą pirmadienį paskleb- 
ta žinia apie paskandinimą is
panų transporto Espana Qul li
tą su tūkstančiu kareivių, bu
vo ant rytojaus atšaukta, kai
po neteisinga.]
Francuzai bombarduoja riffus

Ties Lau upės žiotimis Fran- 
euzų laivynas, susidedąs iš ke
liolikos įvairios rųšies karo lai
vų, pradėjo smarkiai bombar
duoti riffiečių apkasus, kad 
padarius kelio ispanams išso
dinti 30 tūkstančių kariuome
nės, kuri dabar yra mobilizuo
ta Ceutoj. » Ta kariuomene 
turės prasimušti Lau upės klo
niu į šešuaną ir ten susijungti 
su franeuzų maršalo Petaino 
kariuomene iš Uezzano sekto- 
ro.

savo
Audrai pagavus, orlaivis 

perdaug smarkiai kilo aukš
tyn, ir likusieji Ida panai nepa-

sako kapitonas Heinen. KĮlant 
aukštyn, gazo muišai smarkiai 
išsipūtė, ir orlaivio kevalą su
draskė pusiau.

“Aš nenorėčiau sakyti, kad 
tai buvo žmogžudybė”, sako 
kapit. Heinen, “bet sakau, kad 
jei ne tas kvailas sumažinimas 
saugumo klapanų skaičiaus, 
katastrofos nebūtų atsitikę.”

Kapit. Heinen sako, kad su 
aštuoniolika saugumo klapanų, 
kaip kad iš karto buvo diri
žabliui įtaisyta, Shenandoah 
buvęs saugiausias pasauly or
laivis, bet kai prieš šešias sa
vaites aštuoni klapanai buvo 
pašalinti, tai, kapit. Heinen sa
ko, jis nė už milijoną dolerių 
nebūtų tuo orlaiviu skridęs.

Laivyno viršininkai tyli.
VVASHINGTONAS, rūgs. 4. 

- Iki kapitono Heinen pareiš
kimo laivyno departamento 
valdininkai atsisako ką nors 
kalbėti. Laivyno sekretorius 
Wilbur tokiais technikos da
lykais taipjau nieko nenor sa
kyti.

Rusų aviatoriai at
lėkė į Japoniją

TOKIO, Japonija, rūgs. 4. — 
Kadangi nesenai Japonų avia
toriai buvo nuskridę į Maskvą, 
tai dabar, grąžindami vizitą, į 
Tokio atlėkė rusų aviatoriai. 
Juos pasitikta su didelėmis iš
kilmėmis.

Kalbėdamas

ambasadorius Kopp pasakė, kad 
atsilankymas* aeroplanų rodąs 
Rusijos politinę ir prekybinę 
kryptį: ji einantį labiau 
tus, ne kad j vakarus.

pokily sovietų

ry-

Šimtas milijonierių sta
tysis nuosavę viešbuti
NEW YORKAS, rūgs. 4. — 

Vienas šimtas milijonierių ii 
multimilijonierių planuoja sta
tydintis Floridoj nuosavą vien
butį. Viešbutis bu<* pastaty
tas Bocaratone už 4 milijonus 
dolerių, ir jo šeimininkavimas 
bus pavestas Ritz-Carltono kor
poracijai.

I'N'lVERSITETO STUDENTE GYDO ĄŽUOLUS
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Chicago, BĮ. šeštadienis, Kugsėjis-September 5 d., 1925

Kaip žuvo milžiniškas or
laivis Shenandoah

Shenandoah įgulos 
gyvais išlikusių, apie 
įvykusią katastrofą pa-

nuropojau apie 
pėdų atgal į or-

Hali sako, kad

Pulkininkas Hali, vienas iš 
orlaivio 
žmonių, 
užvakar 
oakoja:

“Mes keliavome į vakarus a- 
pie 4 tūkstančius pėdų aukštu
moj, kai mus užklupo audra. 
Stengdamies jos išsilenkti mes 
daugiau kaip dešimt kartų kei' 
tėmė skridimo kryptį, bet štai 
staiga musų orlaivį pagavo sū
kurys ir išnešė 5,500 pėdų auk
štyn pirmiau, ne kad mes galė
jome suvokti, kas atsitiko.

“Mes atidarėme klapanus ga- 
zui išleisti, ir orlaivis nusilei
do kiek žemiau. \ Greitumu 50 
mylių per valandą mes bandė- 
mė ištrukti iŠ audros, bet’ vėl 
patekome į jos sukurį, ir orlai
vis būvą yudraskytas'į tris da
lis.

“Įvykus katastrofai, aš be
matant atsidūriau kopėčiose, 
kurios veda iš kontrolės kabi
nos į užpakalinę orlaivio da
lį. Krintant žemyn, man pa
vyko įsikabinti grebėsto, ir ant 
jo pakibau, bet galų gale suge 
bėjau persimesti kunu per gre 
bėstą ir juo 
penkiasdešimt 
laivį.”

Pulkininkas
prisigriebęs atgal į orlaivį jis 
radęs kitus įgulos narius, jau 
atsukinėjančius gazo klapanus, 
idant orlaivis galėtų nusileisti 
žemėn, kas ir pavyko padaryti. 
Tuo budu jie išsigelbėjo.

Buvusių kitoje orlaivio da< 
lyse įgulos žmonių keturiolika 
už'Mmušė. Daugiausia žuvo 
tų, kur buvo kontrolės daly. 
Su jais žuvo ir orlaivio koman- 
duotojas Lansdowne.
Orlaivis Shenandoah buvo dirb

tas Amerikoj
Orlaivis Shenandoah buvo 

pirmas tos rųšies dirižablis, 
dirbtas Amerikoj—laivyno sto
ty Lakehurste, N. J. Jis buvo 
pabaigtas statyti 1923 m. lie
pos 25. Orlaivis buvo 680 pė
dų ilgumo, 76.78 diametro; tuš
čias svėrė 77,050 svarų; gazo 
talpa, 2,148,000 kubinių pėdų. 
Vartojo nedegamą helium ga- 
zą. Turėjo 6 motorusį 300 
arklių jėgos. Skrisdamas pil
nu greitumu galėjo daryti po 
75 mylias per valandą; galėjo 
gabenti 130,000 svarų važtos.

Ką sako Vokiečių ekspertas
i BERLINAS, rūgs. 4. — Vo
kietijos orlaivių, ekspertas, D- 

*ras Hugo Eckener, kurs buvo 
kapitonu Vokietijoj dirbto di
rižablio Los Angeles jo kelio
nėj per Atlantiką į Jungtines 
Valstijas, dėl Shenandoah ka
tastrofos sako:

žinios praneša, kad Shenan- 
:doah sutruko ore. Zeppelinams 
i niekados to neatsitiko. Vienin- 

Du užsimušė aeroplanui ki,as orlaivis> kliri iatik0 
nukritus žemėn 'tok'" pat nelaimS’ buv<> R’381llUKriluS žemeli .Nežiūrint šios katastrofos, ne-

Cl.EVEI.ANI), Ohlo, rūgs. 4. oro- xsuI»y-u , . ... .Y ” žiusio Shenandoah ore, aš galiu
-Aeroplanui nukritus is 5000 ikrinti kad gu Log A les
pėdų aukštumos i Highland . . , , . .... . .4 7 , . - . v- . niekados to neatsitiks, dagi nėParko kapines užsimušė ayia. . šies droj „ 
tonus kapit. Walter Smith ir 
jo pasažierius, 12 metų vaikas 
Clifford Davis. 
f ____________

TRYS KALINIAI PABĖGO

150 žmonių žuvo kasyklų 
ekspliozijoj Korėjoj

TOKIO, Japonija, rūgs. 4.— 
Gauta šiandie iš Korėjos tele 
grama praneša, kad Teihaku 
anglies kasyklose, netoli Ping- 
jano, įvykus baisi ekspliozija, 
kurios, pusantro šimto darbinin-* 
kų buvo užmušta

PONTIAC, III., rūgs. 4. -- 
Praeitą naktį iš Livingstono 
kaustės kalėjimo pabėgo, sar
gybą nuveikę, trys kaliniai.

►437 No. 210

Cholera Japonijoj
TOKIO, Japonija, rūgs. 4.— 

Jokohamoj įregistruota trys su
sirgimai cholera, 
sulaikyti tūkstančiai 
čiepijama.

Komunisty šauksmas dėl 
bendro fronto-blofas

Vokietijos darbininkų vadas są-| 
jungų kongrese išrodo komu
nistų klastas

Be ki-

Prapuolęs hidroplanas 
PN9-1 esąs atrastas

iST. AUGUSTINE, Fla., nigs. 
4. — Vietos laikraštis Record 
sako, kad šį rytą vienas čio
nykštis radio amatorius susi
siekęs su viena Australijos sto
tim ir sužinojęs, kad Jungtinių 
Valstijų 'laivyno hidroplanas 
PN9-1, žuvęs praeitą pirmadie
nį kelionėj į Honolulu, tapęs 
surastas ir kad visi jo žmonės 
esą gyvi ir sveiki.

Jokių tos žinios patvirtini
mų nėra.

Du pinigu dirbėjai bus 
sušaudyti Maskvoj

i Kalifornijos Universiteto campus’e yra milžiniškų ąžuolų,1 
bet kai kurie jų dabar pradėjo puti. Universiteto 
tatai nutarė juos gydyti 
pradėjusius puti dantis: išgrAižo puvimus-, išvalo, 
skyles tam tikra medžiaga. Vieną tokių ąžuolų 
matote čia dirbant. (Atlantic and Pacific Photo.)

Soviety Rusija planuoja 
gelžkolj‘Mongolijoj

taip, kaip dentistai
studentės 

kad gydo 
ir užpildo 
‘dentįsčių”

BERLINAS, rūgs. 4. — Vo
kietijos profesinių sąjungų dvy
liktajame suvažiavime, kurs 
dabar laikomas Breslave, darbi
ninkų vadas Leifert laikė stip
rią kalbą prieš komunistus, iš- 
rodydamas jų klastas, 
ta Leifert pasakė:

“Niekas taip netrokšta jung
tinio, bendro fronto, kaip visi 
kultūringi darbininkai, kaip 
Vokietijos profesinės darbinin
kų sąjungos. Bet toks jaung- 
tinis, bendras frontas, kokio 
nori komunistai., yra visai kas 
kita. Vedę atkaklią kovą su 
Vokietijon laisvomis darbininkų 
organizacijomis, su profesinė 
mis sąjungomis, dėję pastangų 
suardyti jas, šmeižę jas, va
dindami išdavikėmis ir buržua-

’zijos ^akalikėmis, komunistai 
staiga įsigeidė bendro fronto 
su jomis, su socialdemokratais. 
Komunistų vądai tečiau ne kar
tą yra pareiškę, kad bendras 
frontas jiems yra tik taktikos 
manevras. Zinovjevas pats 

. sakė, kad kai tik komunistai 
busią didžiumoj, jis tuojaus 
juos atpalaidosiąs nuo bendro 
frontci taktikos.”

Toliau Leifertas priminė 
kaip komunistų vadas Lasov 
sky dar šių metų balandžio mė
nesį pareiškė, kad bendras

MASKVA, rūgs. 3. — Vietos 
teismas paskyrė mirties baus
mę dviem pinigų dirbėjam, ku
rie 1922 metais buvo prisispau- 
dinę Kijeve 22 milijardu netik
rų rublių.

Jų spaudintos ‘bumaškos’ bu
vo po 10,009 rublių kiekviena. 
Tikrosios KĄGOO-rublinės tuo
met buvo vertos tik 25 centus.

Keli tos pinigų dirbėjų kuo
pos nariai/ buvo jau kiek anks
čiau suimti ir sušaudyti.

Įstatymas publikuoti 
pajamų gal bus 

atšauktas
| IltzSį pareinKtJ, KdU IR IIUI ctb 

9-iii vdctvhiii knmicQrai frontas turis tiksl° vien
IŲ VdlOlJUiy hUIIHoaial ti komunistams platesnį lauką.

tars Kiny klausimu
Valstybės reikalauja, kad Ki

nai garantuotu svetimšaliu 
gyvybės ir turto apsaugą

ir U r gos. 
reikalui 

tukstan-

ketvirtą

Gelžkelį kontroliuos 
Ji duos ir savo inži- 
Mongolai galės būt 

kaipo darbininkai. Ru- 
teisės pirkti žemę ir

PEKINAS, Kinai, .rūgs. 4.-. 
Kinų žinių agnturos pranešimu, 
Rusjjos sovietų valdžia ir Mon
golijos vyriausybė padariusios 
sutartį geležinkelio linijai įs
teigti tarp Čitos
Maskvos valdžia tam 
esanti asignavus 500 
čių aukso rublių. -

Einant sutąrtim,
dalį gelžkelio įsteigimo lėšų pa
dengs Mongolija, bet jokia tre
čia valstybė negali būti dali
ninkė. 
Rusija, 
nierius. 
samdomi 
sai turi
naudoti miškus ir kasyklas per 
šimtą mylių nuo gelžkelio lini
jos. Po penkių dešimčių metų 
nuo gelžkelio pabaigimo Mon
golija turi teisės gelžkelį at
pirkti, sumokėdama Rusijai 
tiek, kiek jos busi išleista gelž- i 
keliui įsteigti.

,WASHINGTONAS; rūgs. 4. 
— Jungtinės Valstijos ir aš- 
tuonios kitos valstybės, kurios 
1922 metais pasirašė VVashing- 
tone sutartį su Kinais, oficia
liai pranešė Kinų valdžiai, kad 
jos neužilgo paskirsiančios ko
misarus, kurie apsvarstys, kas 
turi būt padaryta, idant panai
kinus ekstrateritorines privile
gijas, kuriomis svetimšaliai 
naudojasi Kinuose.

Šita valstybių nota yra tai at
sakymas į Kinų notą, įteiktą 
joms birželio 24 dieną, 
tybės be to savo notoj 
kad Kinų valdžia turinti 
krečiai parodyti, kad ji
gianti ir turinti noro užtikrin
ti svetimšalių gyvybės ir turto 
saugumą ir suvaldyti \ neramu
mui bei agitaciją prieš svetim
šalius.

kad jie Turėtų didesnes galimy
bės kovoti su socialdemokra
tais.

“Ne,” pareiškė kalbėtojas, 
“tokio jungtinio fronto mes ne
norime ir niekados jo nebus, 
nes komunistams bendras fron
tas reiškia ne ką kitą, kaip ar
dymą darbininkų organizacijų.’’

Leiferto kalba padarė dide
lio įspuddžio ir suvažiavimo 
dalyviai triukšmingai per ke
lias minutes jam plojo.

Komunistų pasiūlymai dėl ben 
dro fronto ir dėl pasiuntimo spe 
cialės delegacijos j. Rusiją susi 
pažinti ten su padėtim buvo ne
palyginama balsų dauguma at
mesta.

3.
— Kadangi daugelis žmonių, 
ypač biznio korporacijų kelia 
aštrių protestų dėl skelbimo j u 
mokamų valdžiai pajamų ir pel
nų mokesnių (income tax), tai 
VVachingtono vyriausybė žada 
ateinančiam ) kongresui reko
menduoti, kad pajamų mokes
nio publikavimo įstatymas bu
tų atšauktas. Tam įstatymui 
priešingas ypač pinigyno sek
retorius Mellon, nepritaria jam 
nė prezidentas Coolidge.

ROMA, Italija, rūgs. 3. — 
Praneša, kad Bulgarijos kara- 

llius Borisas pavojingai susirgęs 
dėl užsinuodijimo.

VYRĄ IR MOTERIŠKĘ RADO 
AUTOMOBILY NEGYVUS

DENVER, Colo., rūgs. 4. —- 
Užmiesty, atokesnėj vietoj, ra
do negyvus automobily James

Vals- 
sako, 
kon- 

pajė-

. Sovietai paleido len- 
■ kp karininką

VIENNA, Austrija, rūgs. 4. 
— Varšuvon sugrįžo iš Rusijos 

, lenkų karininkas Rondomanski.
Wallace iš Knoxvillės, lenn., ir fcurs prįeš kiek laiko buvo so
Mrs. Ethel Sherman iš Dehve 
ro. Policija spėja, kad juodu 
nusižudė susitai-ę, ir kad Wall- 
ace pirma nušovė moteriškę, o 
paskui pats nusišovė.

O R R
Epidemijac 

žmonių

vietų kareivių suimtas Rusų- 
Lenkų sienoj. Rondomansiki 
sako, kad kai jis buvęs suim
tas, jis buvęs paimtas į Mins
ką, kvočiamas ir mušamas. IŠ 
Minsko jį išgabenę į Maskvą, 
kur jis betgi buvęs geriau trak
tuojamas. ■' ,

Dabar jis paleista einant miš
rios rusų-lenkų komisijos suta
rimu.

ELEKTRA UŽMUŠĖir taipjau 
gali būt betaus; ŠT. LOUIS, Mo., rūgs. 4. — 

Carondelet dirbtuvėj vakar bu- 
viduti- vo elektros srovės užmuštas

CORDOBA, Argentina, rūgs 
4. — Nepaprastos čia jvyko ves
tuvės: 83 metų amžiaus senis, 
Euebio Andrade, vedė 13-os

SIOUX CITY, Iowa, rūgs. 4.
— žymus vietos advokatas
Henderson nusižudė, nušokda-

sto-. metų mergaitę, Serafiną Que- 
Ivedo.

mas nuo aukšto triobesio 
go.

Chicagai ir apielinkei oficia
lia oro biuras šiai dienai pra* 
našauja:

Aramai gražu 
šilta; naktį
vidutinis mainąsiš vėjas.
i Vakar temperatūra
niškai siekė 870 F. Lester Danz, 19 metų, bandant

šiandie saule teka 6:18, lęi- jam pakeisti išdegusį elektrinį
džiasi 7:19 valandą. ifiuzą.



KORESPONDENCIJOS

LDLD piknikas nusisekė

HUDSŪN
MARQUETTE-MOTOR-SALES diktatu

ATIDARYTA DEL BIZNIO

Nuo Skausmu

XXXXXXXIIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

J. P. WAITCHES

Arti
Kaina 80 ir ,60 centai.

na-

SVEIKATA

lC-XWJi£fcTl C.MIM <•

EIPKITftS 
UMS BUS

Tel. Boulevard 3450 
Tel. Yards 3036—6861

pagelba 
pagelbą 

kovoj an-
Parduodam ant lengvu išmokėjimu 

Atminkite vardą ir krautuvių adresus.

kad 
rin-

puikiausias parodymų kambarys 
—tiktai- $280 įmokėti

Pilniausia garantija 
ai siunčiamus pinigus 
Lietuvon, duoda Nsajlenae

Severa’s
Gothardol

4177-83 Archer Avė
M. KĘZES Vedėja.

NAMAI, LOTAI 
FARMOS

A. L. THOMAS 
LJETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė. 
Tel. Pullman 7097

Veda bylas vjauosę teismuose, 
Abstraktai, morglčiąi.

JOHN B. BURDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

69 W. Washington St. Room 1310 
Telephohe Dearborn 8946

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

Narni) Telefonas Repuhlic 9600

N arpų Tel.: Hyde Park 3395

to smerkimo neparemsim 
to smerkimo 

visai ne
surinkę iš

3514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Louis Avė.

. CHICAGO, ILL.

6445 S. Western Avė 
Chicago

1922-32 So. Halsted St.
J. NAKROŠIS Vedėjas

Advokatas
29 So. La Šalie St., Koom 5 

TeE Central 6390 
Vak. 3223 S. Haiti ed St, Chi 

Tel. Yards 4681

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS.

Pauekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

Tai naminis linįmęntaa greitai 
palengvina plėšiančius nepa
kenčiamus reumatizmo ir 
neuralgijos skausmus.

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. , 

arti Leavitt SL 
Telefonas Canal 2552

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

CVn PROFJT-SJ 
cORPORATIO/u 

.PRESĘĮĮT FOR RIJOHT 
united proht-s^So

Rugpiučio 23 d., ant Teel 
ūkės, Wailtham, Mass., atsibu
vo LDLD So. Bostono ir Camb- 

Įridge kuopų parengtas pikni
kas. foponių |>uvo ncperdą||- 
gįąuaia, apie 40 autqmwibą ir 
vienas trekas, bet biznį pada
rė gerą, tad yra manoma, kad 
apįp $20 liks pelno.

pikniko vieta puiki, tik kad 
paūksmės trpltata» kad butų 
nors kuletąs medžių viduj pie- 
vcks arba šalimis, tai butų pui
kų, n^s pieva didelė ir graži.

Atvėsus į vakarą buvo lo- 
šiąmp« Cumbridge’o
draugai mdąlpavq koletą lietu
viškų dflinų; tąty pat buvo ir 
šqklą|, draugas iš Wal- 
thąm pgiklą| ¥i»Q <Ueną grieže 
ant ąpmpniki*, tad ir užšoko 
vią-i kąs tik
apleidom vietą po 3 vaC vaka
re ir tai dąr norėjosi pasitikti 
ir gęrėtis gamta toliau arba ir 
per naktį. —F—• RauUnaitin,

tięms už ląlsvę, siųsdami tenai 
do|ori k||ąt kur kam paraukiau
— i “KHpIvI” kam j “Nąujie- 
naa , dįdinkim kovotojų eiles 
už Lietuvos išmonių laisvę. ,

—S. Bakanas.

ADVOKATAS
Miesto ofisai 

127 N. Dearborn St., Koom 1111-12 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-4 

Gyveninio vieta: 
3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310 

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Advokatas
Tel. Pullman 6377 Roseland, III

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

į27 N. Dearborn St
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 6096
SPECIALISTAS egzaminavojS- 

mo abstraktų ir nejudinamu tur
to teisėse. Taipgi veda visokius su-

Turime didelį pasirinkimą visokių dalių dėl automobilių 
Del svečių— 
Essex-Coach
Hudson-Coach, tiktai $420 įmokėti
Senus karus priimam, mąinom 
Naujus karus parduodam išmokėjimais.
Telefonuokite dėl parodymų, Hemlock 0282-0233

Atdara vakarais ir nedėliomis

Mikolo cerkvės po vadovyste 
liaudies dainas.
šokiai. — Rusu Orkestras. —

Koncertą,s 7:3Q vai. vakare.

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

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

krutinėję ir strėnose, nuo 
stršndieglio, užsigavimo, 
įtempimo, štyvumo vartok

Perkam, parduodąm ir mainom, 
mus, lotus ir farmas. Parduodam 
vakortes į Lietuvą ir į Ameriką 
greičiausių laivų. Siunčiam pinigus 
į visas dalis pasaulio. Padarom doku
mentus, doviernastis. Išrandavojam 
bankynes apsaugos skryneles, pasidS- 
jimui brangenybių ir dokumentų.

Elta Cominerce Co. . ij
8251 So. Halsted St., ChicAgo, ■ Illį 

N. C. Krukonis Manag.4 ’ 
Telephone Yards 1234.

SALUTARO RYTAS
Salutaro rytas tešviečia gražus;
Sveikata atgyja, kaip^tulU dangų*.

KODĖL?

KIMBAIJL PIANŲ priimnas garsas, meliodiskas ir 
saldus skambėjimas, kvięčia jaunas ir suaugusias 
namų seimininkes gėrėtis ir mylėtu savo namus.
KIMBALL PIANAS pasitiks pavąrgusį,darbe namų 
šeimininkų, pradžiugins ji ir pagelbės užmiršti jam 
kasdieninius vargus, kuomet jis galės girdėti tų jam 
meliodiškų muzikų iš Kimball Piano.
KIMBALL PIANAS užprašys jūsų sūnūs ir dukte
ris pasilikti savo namuose vakarais ir gėrėtis muzi
ka, auklėjant geras mintis tarpe jaunimo.
The Peoples Furniture Co. krautuvės yra vienintelės 
lietuvių krautuvės Chicagoje, kur galite Tamstos 
pirkti šį garbingų instrumentų Kimball Pianų. Atei
kite, rašykite arba klauskite katalogo ir kainų apie 
Kimball pibnuš.
Taipgi'didelis rinkinys kitokių išdirbysčių pianų, 
gramafonų ir radio setų už žemiausių kainų visam 
mieste.

Tad kartu su morale 
teikim ir materialę 
Lietuvos žmonėms,

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šį 'kuponą kasdieną ir priduok į Naujienų ofisą ar j stb- 

tj, arba savo išnešiotojui sykį j mėnesį ir bus apmainyta j tikrus 
Ųnįted Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

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

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

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

..... .......................... ...-■........ Atkirpk čia ..................................................
Data: Rugsėjo 5, 1925.

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

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

Cicero Ketverge vakare 
4917 W. 14-St. Tel. Cicero 822.* 
Ant Bridg'f'porto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Sukatoj iiųo 1- \ v

mylintys laisvę ir 
Lietuvos žmonėms 
yra pasirengję jiems 
Tai aš esu tikras,

Real Estate
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 uihieagoj advokatus dėl visokių dalykų.

3303 Auburn Avenue
Netoli šv. Jurgio Bažnyčios

MM IHFJIMLH10 METU MOVIU

PIKNIKAS
Rengia Dr-stė Balsas Lietuviu 

Nedėliok Rugsėjo 6 dieną 
. POLONIA DARŽE 

Archer ir St

tokias organizacijas, kokios 
jiems bus geros ir naudingos, 
galės tikėti taip, kaip jie no
rės ir galės taip dievą garbin
ti, kaip jįems patinka, ko da
bar Lietuvoj t nonų nes juo
doji kunigų diktatūra smau
gia ne tik laikraščius; mokyki 
las, organizHcljąš, o kožną 
laisvą mintį, kas tik neturi Ko
mos štempelio.

O to viso atsiekti reikia, 
pažangios partijos laimėtų 
kimus į Lietuvos Seimą; 
tnusų pareigą yra joms pagel
sti, o ypač Lietuvos socialde
mokratams, kslipo ttąrblninkų 
partijai ir nuosaikiausia pir
mosiose eilėse kovDj ančiai už 
Lietuvos laisvę.- O kada bus 
laisva (Lietuva, tą| |Ję|uvos 
žmonės galės apsišviesti |f su
tvarkyti krašto reikalus taip, 
kad Lietuvai bus užtikrintą 
šviesi ateitis. Ir amęrikįečįaimš 
lietuviams gryžus į sayo seną^ 
ją tėvynę bus daug linkąpiiau', 
kad Ir mes priąidęjom pe tik 
prie iškovojimo Lietuvos ne- 
priklausomybė ale ir prie iš-, 
kovojimo laisvės Lietuvos žmo
nėms pačioje Ifietųvoje.

Juk ne vfeęajn Amerikos lie
tuviui, mylinčiam laiąvę ir 
įr<)kštanWam geroves įe| sa
vųjų gyvenančių Lietuvoje, 
širdį skauda turint kaip ku
nigų juodoji diktatūra mindžio
ja Lietuvos, žmonių švetąsias 
teises ir stumia visą kramtą j 
pražūtį. Tad ir da kartą sa
kau, kad taip tik žiūrėti ilgiau 
negalima, turim eiti į pagalbą 
Lietuvos žmonėms materialiai 
ir moraliai. •

Jei mes »ir karščiausias rezo
liucijas priimsim ir smerksim 
kunigų juodąją diktatūrą, jei 
mes 
savo doleriais1, t_ 
juodieji reakcininkai1 
bijos, nes jie turi 
nesusipratusių lietuvių šimtus 
tūkstančių dolerių ir už tuos 
pinigus suteikė (Lietuvos žmo
nėms juodąją kunigų

šviesą ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėsimų.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIPGEPORT ELECTRIC CO., Ine.

Tiktai Du LikoJ t 
Visai nauji, augštos rųšies moderniški du fla- 
tai, prie parko, 6-6 kambarių, 2 karštu vande
niu šildytuvai, žemos kainos.
Tikrai geriausia dviejų flatų pirkinys, kokio 
niekur kitur negalite gauti už tokią žemą kai
ną. Randasi netoli lietuvių mokyklų ir bažny
čių. Ateikite nedėlioj arba Darbo Šventėj dėl 
apžiūrėjimo. Biskį įmokėti, kitus lengvais mė
nesiniais išmokėjimais. Tuojau galite krau
stytis.

WM. KRATKY
1811 So. 51st Avenue, Cicero, III.

Phone Cicero 2133

TIK TUOMET BDS PILNAI PAPUOŠTAS JŪSŲ 
NAMAS IR PRIPILDYTAS KIEKVIENAS KAM
BARYS PILNAI IŠTOBULINTA MUZIKA, TEI
KIANT VISAI ŠEIMYNAI LINKSMYBE, KUO
MET ĮGYSITE KIMBALL GROJIKU PIANį AR

BA KIMBALL REPRODDCING, GRANO 
AR UPRIGHT PIANį;

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisad
190 No. State St. Room 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

Vakarais nuox6 iki 8 vai. 
Nedalioms nuo 10 ryto iki 12 

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

PrtKPAIDTO
PR$flWRING CORPORATION

VORK.N.V.

RDSy KONCERTAS IR BALIUS 
Nedėlioj, Rugsėjo 6, 1925 

ZOLONPOSĘY SVETAINĖJE 
45th St. if Hęnnitage Avė.

Koncerte dalyvauja choras šv.
C. E. ANDKEEVA. Dainuos ukrainų 

Balius. Rusiški - Amerikoniški 
Rusų Bufetas.
Pradžia 3:30 vai. dieną.

,ouis Avenue
Apie 4 blokai į vakarės nup Kediie Aypnue

Pradžia 4 valandą po pietų Jžanga 50c y patai
Muzika ANT. VENCKEVIČ1AUS

Kviečia vifųs dalyvauti KOMITETAS

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS ]
PAS MUS- TAS 

ANT, NAUDOS. t

I. L. FABIONAS CB

,Įr Pittsburgho lietuviai pasi
rodė »u aukomis Lietuvos s<>- 
eįaldeniokratains'. šioji auka 
susideda sekančiai: nuo gerti. 
P. B. Balčikonio' prakalbų Penn 
Avė. lietuvių draugijų, sureng
tų 31 d. liepas, Lietuvių Pilie-, 
čių Kliubo svetainėje, skirti $4 
Lietuvos socialdemokratams ir 
da sekanti pittsburghiečiai yra 
aukavę (Lietuvos socialdemok
ratams: Juozas Marcinkus $1, 
Alena Paulekienė, Bladzė Pau- 
lekiutė, Jonas Lukoševičius, 
Julė l>augininkienė po 50c. Vi
so labo susidaro $7, kuriuos 
pasiųsta “Keleiviui” dėl perda
vimo Lietuvos socialdemokra
tams.

Kitų kolonijų lietuviai, “Ke
leivio” skaitytojai, jau sukru
to į pagalbą Lietuvos socialdt- 
mokratams, kovojantiems su 
juoduoju klerikalizmu už Lie
tuvos žmonių laisvę savo dole
riais ir jų aukos gana gausiai 
plaukia į “Keleivio,” Redakci
ją ir tas Amerikos pažangiųjų 
lietuvių sujudimas priduoda 
daugiau energijos musų drau
gams Uetuvoje ir ištvermės 
kovoje su juoduoju klerikaliz
mu, kas priartins galą juoda- 

Į jai kunigų diktatūrai.
Laisvi Amerikos lietuviai 

[n'enori, kad juodieji klerikalai 
I jodinėtų ant mus tėvų, brolių 
ir seserų sprando ir mindžiotų 
žmonių iškovotas teises.

Pittsburghas tai didžiulė lie
tuvių kolonija ir yru pažangus 
lietuviai, 
trokšta 
laisvės ii 
pagelbėti 
kad jie ir neatsiliks nuo kitų 
kolonijų ir nesigailės skirti do
lerį kitą (Lietuvos socialdemok
ratams, pasiųsdami į “Kelei
vio” ar “Naujienų” redakciją 
ir didindami kovotojų eiles už 
Lietuvps žmonių laisvę.

Amerikos pažangiųjų lietu- 
ivįų sujudimas tikrai įvaro bai
mės visokiems tamsybės apuo
kams ir kurgi nebijo®, jpk 
pažangiųjų sujudimas stoti pa- 
gelbon Lietuvos socialdemokra
tams ir kitoms pažangiosioms 
partijoms reiškia mirtį kunigų 
juodajai diktatūrai ir kitiems 
visiems parazitams, katrie nie
ko nuveikdami tunka iš žmo
nių darbo. Ir Lietuvos žmonės 
nusikratę juodosios kunigų ir 
zakristijonų diktatūros tikrai 
galės laisvai atsikvėpti, galės 
skhityti laikraščius ir knygas 
tokias, kurie jiems patinka, o 
ne tokius, kokius kunigai pa
velija; įgalės steigti mokyklas 
tokias, kokios jiems bus rei
kalingos ir naudingos visam 
kraštui, galės organizuotis į

1. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE B^DG
77 W. Washington St.

Cor. Wa»hington & Clark

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET ■

Tel. Kedzic 8952

2) - piWs - TRYS DIENOS LAIKAI
8) — VAKARAS. 1

TODĖL, KAD:
Diena be ryto, žmogui be Salutare
negali būti
1) — Salutaraa priduoda apetitą
2) — Salutaras vidurius išvalo;
8) — Sulųtaras pątąiHo avel|aią.

Tik vienai doleri* ir Irvoterif bonkai.
Klauskite aptiekime arba prie

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO 
Chicago, Illinois.

Apdrauda ir 
Paskola

JOS

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

V<ikHrciis
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

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

HttshiĮiili, h; 
»*"■ —» ■į—’—— 

Pitt»burgh(ečių auka Ligtųvae 
socialdemokratams.

VV F. SEVIIRA CO. 
CLDAH RAPtDS, IOVVA
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Padaužų Pastabos apie 
Gerus ir Blogus Daiktus

Following the path of 
least resistence 

Arba “grab nagrab- 
lennoje”

Rašo pats Padaužų ūkio 
pinionzų ministerfc

ir

NAUJIENOS, Chicago, III

Nuo

Mrs. MICHNIEVICZ-VIOIKIENE
AKUšERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už 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.

gal.

Telefonais:

Tel. Blvd. 8138 
l. Woitklewicz- 

BANIS
AKUŠEREA 

Pasckmingei pa
tarnauja rooū- 

Irimą prie gimdy- 
■ m o , patarimai 
| lyk ai moterims

r merginoms.
3113 South 
Halsted St.

jūsų stalas kaip bučeriaus kala
dė.

‘ Nesakykit gaspadinei, kad jos 
vyras pasenęs ir niekam neti
kęs.

8. Nepeikite ženočių gyveni
mo, kuomet patys prie moterų 
lendate.

9. Nekišk savo liežuvio, kuo
met vyras su savo pačia pešasi.

10. Nebučiuok savo gaspadi
nės ir nekalbink ją su tavim 
bėgti.

Visi prisilaikykįtc šių tėžių ir 
šventai pildykite. Pildydami 
juos, jus susilauksite didelių jr g.y(|angią jėgą, kad prašalinus iri- 
malonių. Mylėkite vienas kitą, taciją iš sykio. Čadum Ointment taip- 
’ . .. . * yra geras nuo pučkų, šlakų, su-

__Padaužų Padauža skirdusios odos, slogų išbėrimų, už- 
’ gavimų, isidrėskimų, išbėrimų, skau- 

dūlių, nudegimų, karščio, dedervi
nių, šašų, niežėjimų ir taip toliau.

Dešimts tezių burdin- 
gieriams bei sen

berniams
1. Kad čia dar ir kaip, bet ne- 

lyskite prie savo gaspadinės.
2. Nešiuruokite padlagų už 

gaspadinę, kuomet jos vyras 
randasi namie.

Nesidžiaugkite riebiomis mo
terimis, jei jdsų gaspatiinė yra 
kuda.

4. Negirkite laibas moteris 
savo gaspadoriui, jei jo moteris 
yfra riebi.

5. Nečestavokite per daug sa
vo gaspadinę “Ice creamiu”, 
kad kartais nesusirgtų, o jums 
netektų tamsybę Išvysti.

6. Nesakykit gaspadinei, kad

trioj diktatūroj. Jiems drau
džiama per sniegą prasimin ta
ką. Kiekvienas ieško kito žmo
gaus išmintų pėdų ir jomis eina. 
Kitas jiems turi sušildyti lovą 
einant gulti. Kitas turi suorga
nizuoti uniją, draugystę ar biz
nį, kad plėšikų plėšikų partija 

įgalėtų naudotis. Kaip tik kokios 
obstrukcijos ar nepatogumai at
siranda, ji keičia vardą, progra
mą ir principus, bile tik atsie
kus tikslo-- plėšti plėšikus, o 
plėšikai jai' visi, kas nėra jos

i nariais. ą

^DR/ HERZMAN^

Ūkio ir pinionzų ministeriui 
priešakyje stovi ekonomija, o 
visi kiti daiktai jau užpakalyj. 
Aš ir kalbėsiu iš augšto 
musų respublikoj 
ekonominiai 
komercijos 
toriją.

Pas mus, 
ruoju arba užpakaliniu laiku at-1 dalies 
sirado partija, kuri plėšia plėši- dukcija, kada reikmenas plėšia 
kus, nes pati plėšti tingi. Ir ši- ’ plėšikai ,o iš tų plėšikų vėl at- 
tos, atsiprašant, partijos nariai, plėšia kiti plėšikai. Jis išrokuo- 
istoriškai kalbant, patys tingėjo ja šit kaip: suma visų plėšia- 
įkurti partiją, todėl užsi veisė 
kitų įkurtoj partijoj. Ir kadan
gi šitos plėšikų plėšikų partijos 
komercija negalėjo bujoti be 
spaudos, todėl ji ir spaustuvę ir 
kitą turtą pagriebė nuo kitos utelizuotojus iš vienos ir kitos 
partijos. Kadangi kiti laikraš- plėšikų partijos, kad jie liautų- 
čiai buvo išmokinę ir įpratinę si plėšę, o užsiimtų produkcija, 
žmones skaityti, tai ir plėšikų • Antspaudą prideda trąšų pišo- 
plėšikų partija pasigavo dalį rius. 
prirengtų skaitytojų ir gavo da
lį tų skalbimų, kurie jau buvo 
gauti kitų laikraščių.

Einant toliau sociologinės is-' 
torijos fazėmis, atrandame, kad 
plėšikų plėšikų partija nėra pa
ti sukurusi jokios ekonominės 
organizacijos. Į visas gatavai 
sukurtas ir išauklėtas organi
zacijas jos nariai ateina tikslu 
jas užgriebti. Ir kur jiems se
kasi griebti arba plėšti, ten grei
tai nieko nelieka.

Cadum Ointment prašalina 
gus ir padaro odą minkšta ir dailia.

1 Jis turi minkštinančiu, antiseptiSką

apuo-

apie 
susidariusią 

politinę padėti ’r 
ir manufacturos is-

kaip Padaužų Padauža jus nu
mylėjo.

*
3?

Pinionzų ministeris mano, kad 
!manufaktūra ir komercija gali 

taip sakant, pasta- atsidurti krizyj, nes pasirodo iš- 
stagnacija ir underpro-

mųjų daiktų, minusas utelizuo- 
tų arba suvartotų daiktų vienų 
ir kitų plėšikų, laikotarpio re- 
liatyvė proporcija — rezultate 
zero. Todėl jis kreipiasi į visus

Musų skelbimų 
literatūra

Musų laikraščiai talpina skel
bimus be jokių pataisymų, lietu- 

'^ viškai sakant, kalbos niekas ne- 
‘ • žiuri. Ir dėl to skelbimuose ran

dame visokių prašmatnybių. 
Cionais dalelę jų paduodame:

1. Akinių meisteris savo di
deliame skelbime sako: “Specia- 
lę atydą atkreipiama palengvini 
mui visų nervų ligų, kurios pa
eina nuo erzinimo svarbių nervų 
ir smegenų...” (ar supratot ka
me dalykas?) •

2. Advokatas sakosi: 
veda visokius sudus”.

3. Patentuotų vaistų 
pareiškia: “Blpgiausias 
antpuolis ir dusinantis Hay 
Fever simptomai palengvinami 
ir suvaldomi nuo idešimties se
kundų iki ttrijų minučių...”

4. “Ažolo užbaigimai viena 
šuplėta, miegamieji porčiai, 2 
karštu vandeniu šildomi boile
riai, dekoruotas visąs namas...”

Svarbu yra pastebėti, kad mu- šitais žodžiais siūloma pirkti 
sų respublikoj šitos partijos j- namas.
tėkmė nupuolė ne tik tarpe plė-' “Geistina kad butų blaivus 
šikų, o ir paprastų piliečių. Pa-!11’ katalikas gaspadinė ieško

Pinionzii ministeris nežino, ar 
tai yra tam tikra liga, ar pa
tvirkimas, kad vienas žmogus 
turėtų palinkimą kito darbu 
naudotis. Nors tyrinėjimai ro
do, kad Rusijoj caro valdžia nu
vertus, vertėjai neužilgo tapo 
prašalinti ir naudotis revoliuci
ja užsilipo plėšikų plėšikų par
tijos komisarai, nors senovės is
torija pilna faktų apie tai, kaip 
komisarai plėšė savo žmones ir 
viliojo turtą iš svetimų šalių, 
vienok tokių psichomotorinių 
momentų epidemijos nieko neiš
aiškina. I

Taipgi

dirbėjai 
dusulio

Darbas ir Taupymas
Teikia užganėdinimą ir džiaugsmu

Taupykit ir investuokit

MES jums pagelbėsim

Milwaukee and Ashland Avė.

Kapitalas ir surplus $1,500,000.00
ši banka bus uždaryta Panedėly, 
Rugsėjo 7‘tą d., Darbo. Šventėje

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška, ,
3228 W. 381h Chicago, III.

DR. SERNER, 0. D.

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. 
18th St., netoli Morgan St.

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

( Dienomis: Canal 
3110. Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 4186
3235 S. Halsted St

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 t. ▼.

pratę plėšti ir nuo plėšikų ir nuo 
paprastų proletarų, nes tik iš 
plėšimo jų partija laikosi, jie ei
na, arba, kaip prusai sako, len
da į kitų žmonių susirinkimus 
ir vėl naudojasi kitų padarytu 
darbu. Neturėdami nuovokos 
apie aritmetiką, jie nesupranta, 
kad reikia paskirti vieną pinion
zų ministerį, todėl pristeigė de- 
vynes galybes visokių fondų. Ir 
renka j tuos fondus kitų uždirb
tus pinigus. Negalėdami gana 
pririnkti ir nenorėdami uždirb
ti, jie sumanė .pinigų prisispaus- 
dinti. Ir atspausdino lygiai to
kios formos ir spalvos, kokius 
kitas žmogus buvo sumanęs ir 
savo sumanymą valdžiai parda
vęs. Taigi ir čia plėšikų plėši
kų partija naudojasi kitų protu 
ir darbu.

Policijos departamentas ir 
Piščikas man praneša ,kad kiek
vienas augščiau minėtas ir že
miau da liečiamas partijos na
rys esąs tvirtoj disciplinoj ir aš-

LIETUVIŠKA APTIEKA
MRS. A. ZIMMERMAN, 

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

Brighton Park Aptieka
4254 Archer Avė., 

Phone Lafayette 6149

šitokio vaikino.
6. “Jei nori būti laisvas nuo 

skurdo, tai pirk namą arba lo
tą” —duoda patarimą savo tau
tiečiams nejudinamojo turto 
vertelga.

7. Vienas graborius šitaip pa
sako gyviesiems: “Teisingos 
kainos”. 1

8. Bolševikų moterys šitaip 
nusiskundžia skelbime: “Būti
nai visos narės turi dalyvauti 
šiame susirinkime nes jau du 
susirinkimai neįvyko dėl prie
žasties neatsilankymo narių.”

9. Boiševikuojąs kontraktoris 
skelbiasi: “Darbą gvarantuoja- 
me ir atliekame už prieinamas 
kainas”.

Ų). Siuvėjas pasigiria: “Pas 
mus kainos žemesnės. Dėlto, kad 
mes patys darome j savo krau
tuvę”. (Ką darome— dievai ži
no).

11. Vienas tautietis garsina 
savo žoles šitais žodžiais: “Pa
taiso vidurius, kosulį, dusulį, pa
šalina strėnų skaudėjimą, patrū
kimą, skausmus po krutinę, 
nervų sugedimus ir t.t.”

12. Laikrodininkas juodomis 
raidėmis pastebi: “Tinkami Ru- 
binukai sykiu” .

Skaityk žmogus ir žinok ką 
čia jie nori pasakyti. Kur čia 
prasmė ,kur sensas? Padaužos 
nežino kaip jums išaiškinti šito
kius musų vertelgų pasigarsini- 
mus. Kažin ar neapsimokėtų 
garsintis suprantama kalba?

—Padauža.

L1ETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Turėk švarias, sveikas akis (

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

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

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

DR. CHARLES SEGAL I 
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 labos I 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų -ligų.

, OFISO VALANDOS: 
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

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

Jus galite būt išgydytas
Gera sveikata tai yra 
paslaptis pasisekimo 

Visi kenčianti nuo chroniškų, labai 
sunkių ir silpninan
čių Ilgų, 
Jokite šia 
Gydymas ir išgydy
mas chroniikų 
ritU, kraujo, 
ir skilvio ligų, 
mano gyvenimo 
bas. At geriau 
nu apsaugoti svei
kata Alos 
žmonių, vietoj būti 
jų valdytoju. Ai ti
nau, kad aš galiu 

Dr. J. K. Maure suteikti jums ge
riausi gydymą, koks 

yra žinomus me-dicinos moksle.

606 "914”
TIKRĄ PAGELBĄ

{čirškimai teisiai -,J gyslas dėl kraujo 
suirimo, {čirškimai tiesiai j gyslas pa
darė tikrą revoliucijų medicinos prak
tikoje; ligos Iki šiol pripažintos neiš
gydomoms, dabar gulima su Šituo mo
ksliniu budu išgydyti. Aš vartoju savo 
praktikoje visus vėliausius serume čie- 
pus, antitoksinus, speciales {čirškimui 
gyduoles, vėliausiai išrastus ir geriau
sius įrengimus dėl greito išgydymo sun
kių ligų. Prisidėkite prie didelio skait
liuos užganėdintų ir išgydytų žmonių, 
kurie kasdien ateina j mano gydvmo 
kambarius. Ateikite Šiandien dėl Hegaa- 
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 
nouritis, ir beveik išleidau visą snvo 
turtą suradimui palengvinimo, 
nuo vieno daktaro prie kito, 
liau atsidūriau sanatorijoj, 
Creek, Michigan. Ir tai dar 
vau pagelbos.

“Aš praktiškai buvau visai 
gis, kuomet skaičiau jūsų apskelbi
mą laikraštyje ir tuojau atvažiavau 
pas jus. Labai buvau jums dėkin
gas ui pareiškimą, kad jus po egxa- 
minavlmo galėsite mane išgydyti. 
Aš tuojau pradėjau vartoti jūsų gy
dymą ir gavau greitą pagelbą nuo 
jūsų puikaus gydymo. Aš dabar esu 
visai sveikas . h- 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. 
4338 Bosworth.”

Kokios rųšies žmogus 
jus esate?

Ar jus esate stiprus, sveikatų 
gingas, pripildytas “pep“ <- 
Ar jus esate silpnas

ba silpnumą per jūsų neapsižiūrėjimų? 
Nežiūrint kokia sveikatos padėtis jū

sų yra arba kokia priežastis, jus pri
valote sužinoti, kaip jus galite atgauti 
savo sveikatą, stiprumą ir energiją. Aš 
pagelbėjau tūkstančiams. Aš galiu pa
gelbėti jums ištobulinti vyriškumą. 
Jus mokėsite tiktai ui pasekmes. Va
landos nuo 9 ryto iki 5:30 vsl. vakare. 
Utarninke, Seredoj ir Subntoj nuo 9 ry
to iki 8 vai. vakare. Nedalioj nuo 9 
ryto iki 1 po pietų.

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

i

i

labai

paeinau- 
proga.

.. :> 
neu- 
odos 
yra 

dar- 
no-

šaJies

£jau 
pana- 
Battle 
nega-

bejč-

, ener- 
ir vikrumų?

__  ____ ...__ plonus, nervin
gas, turite chronišką ir sunkią, l’Ką or-

Nežiurint ’ kokia 'sveikatos padėti.! ju- 
l, .--- ---------- ----------
valote sužinoti, kaip jus galite atgauti

pagelbėjau tūkstančiams.

Padek Savo Pinigus ant 6 Nuošimčio
Už pinigus padėtus ant musų Augštų Pirmų Morgičių 

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

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

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

Saugiausia vieta jūsų pinigams.

Kapitalas ir Perviršis
$300,000.00

Metropolitan State Bank 
PO VALDŽIOS IR CLEARING HOUSE PRIEŽIŪRA 

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

UTAftNINKAIS ir SUBATOMIS iki 8:30 vai. vakare.

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

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

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.
Panedely ir ketverge nuo 3 iki 8 v.

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KARK
4631 So. Ashland Avė.

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

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

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

pietų ir 6 iki 8 vakare.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

1724 So. LoomiH, kampas 18 ir Blne 
Jsland. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6358

i ■

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

t. L. DA VIDONIS, M. D.
4643 So. Michigaiv Avė., 

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

nuo 5:80 iki 7:30 vakare.

DR. I. E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

8:30 vakare. z
Ofiso telefonas Pullman 1193 
Namų telefonas Pullman 0tyl9

DR. A. MONTVID 
GYDYTOJAS IR 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

Tel. Boulevard 0587

i DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th S*.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak.* Nedlliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgo

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 
arti Slst Street •

Valandos 1—2 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

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

Optometrht
Tel. Boulevard 6487
4649 S. Ashland Ar.

Kampas 47-toa 
ant 2 lubų

DR. BENEDICT ARON
Ofisas 3801 So. Kedzie Avė. Phone 
Lafalette 0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:30 valandai vakare.

Boulevard 3686 Cicero 4676
DR. J. P. POŠKA 

Gydytojas ir Chirurgas 
3133 So. Halsted St.

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

nuo 3 iki 9 vakare.

Francuziškas Daktaras

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

Tel. Lafayette 4146

DR. M. T. STRIKO!
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 10 iki 12 d.

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 0414
Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 iki 16, 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:80 po piet.

Dr. J. W. Beaudette

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVYS DANTISTAS 
4712 S'o. Ashland Avė., 

ncar 47th Street 
» CHICAGO

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

P. B. Hadley, Licensed
710 West 18th Str., Chicago, IU.

Viskas- kas reikalinga prie p»- 
grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. įlinkite mums 
pagelbėti jums nuliudimo valan
doje. Tel. Canal 8161
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Chicagoje per neiiotojus:
Viena kopija ......-.......................  8c
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drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
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Pinigus reikia siųsti pašto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

-------------------------------------------------------- . | 
ėjusiu tik pereito penktadienio vakarą. ‘Didžiumie- 
čiai’, sake d. Fosteris, kaip geri komunistai, pasiduo
da Kominterno patvarkymams, nors jie maną, kad 
Kominterųastpadarė tąjį sprendimą, gavęs neteisin
gų informacijų. Jie, ‘didžiumiečiai’, tuo klausimu ape
liuos į Kominterną vėliau”.

4
Vadinasi, nė santaikos komisija su Masinos pagalba 

tikros taikos “darbiečių” partijoje neįvykino. I)ar jie “ape
liuos“, dar pešis toliaus — ir kartu vės atakas Lorės frak
ciją !

“KOMUNISTINIO” SUVAŽIAVIMO KOMEDIJA
• • • • • h

fostEris prieš ruthenbergą
IR ABU PRIEŠ LORE

• • • • e •• •••••

NEGALĖJO IŠRINKTI CENTRO KOMITETO
>: i: it : : '

MASKVOS BIZŪNAS “SUTVARKĖ”

Na, ar tai ne juokinga komedija ta visą “komunistų” 
konvencija? Į suvažiavimą partijos, kuri kovoja už dar- 
bininkų klasės reikalus, ji nė iš tolo nėra panaši. Tenai 
buvo susirinkęs “bunčiuš” intrygantų, kuriems niekas 
daugiaus nerupi, kaip tiktai arčiaus p/isigrusti prie to 
lovio, į kurį pilama ėdalas.

Nenuostabu, kad jie nesugebėjo tvarkytis savo pro
tu, kaip laisvi žmonės, ir tiktai Maskvos bizūnas juos su
valdė.

Iš tiesų, šlykštus yra Rusijo» .bolševizmas, bet d^r 
šlykštesni tie jo vergai, ką čionai, Amerikoje, veikia po 
vardu “komunistų!” • ’

visiems maistas, ir visi 
— Jėzus ir apaštalai — 
valgydavo.

ir po to, kai pirmųjų

________ šeštadienis, 57:? J 5 '925 

savo privatinio turto ir tuo bu-’ Grinius, Bielinis Lapinskis,— 
du apgauti krikščionis, jisai šie vardai neišeina iš Lietuvos 
turėjo užmokėti savo gyvybe! žmonių lupų. Už tuos balsuosi- 
Tokios. pat bausmės- susilaukė me, kur šie garbingi' vardai bus 
paskui ir jo pati, Sapphira! įrašyti, sako Lietuvos kaimie- 

T____________________ - ’čiai. šiaip ar taip, bet jau drą-laigi, mažiausios abejones . .. .x . šiai galima kirstinėra, jogei atsižadėjimas pn- .
vatines nuosavybės ir pavedi- .
mas savo turtų draugijai arba Romos J<rok<*liliai

laižybas, kad
rinkimuose

pralaimės.

Amerikos vadinamieji “komunistai” nesenai Chica- 
goję suvaidino juokingą vodevilį, užvardintą “A. D. P.- 
Konvencija”. Vodevilis prasidėjo, kai rugpiučio 21 d. su
sirinko delegatai (išrinkti trilypiu balsavimu). Delegatų 
turėjo būt tiktai 54, bet atvyko 63, ir konvencija per dvi 
dienas negalėjo išspręsti klausimą, ką daryt su tuo 9 žmo
nių perviršiu, kuris atsirado svetainėje.

Mat, Amerikos “darbiecių” partija yra pasidalinusi 
į keletą frakcijų ir dvi stambiausios jų, vedamos Fosterio 
ir Ruthenbergo, atkakliai kovoja tarpe savęs dėl kontro
lėj partijoje. Kiekviena tų dviejų frakcijų sakė, kad prie
šingoji frakcija atsigabeno “perdaug” delegatų, įr reika
lavo, kad jie butų pašalinti. Tąsėsi, tąsėsi ir neįstengė pra
eiti prie jokio rezultato. Pagaliau, nutarė tam “pervir
šiui” irgi suteikti sprendžiamą ’balsą. > , \

Po to prasidėjo dienotvarkės svarstymas. Ir. kai tik
tai iškyla naujas klausimas, tai prasideda naujos pešty
nės. ir nė viena pusė antrai nenusileidžia.

I Fosterio frakcija turėjo konvencijoje daugumą, to
dėl jos raportas, atkreiptas prieš mažumą, tapo šiaip-taip 
pervarytas. Paskui abi frakcijos be ginčų ir diskusijų pri
ėmė keletą sieksninių “tezių”, kuriuos buvo iš anksto (dar 
prieš konvenciją) pagaminusi tam tikra “santaikos ko
misija”. Tuose teziuose reikalaujama, kad partija butų 
“bolševizuojama ir kad butų vedama kova prieš “loreiz- 
mą”, t. y. prieš trečią frakciją, kuriai vadovauja vokie
čių dienraščio “New Yorker Volkszeitung” redaktorius, 
Lore, ir kuri turi taip pat nemažai šalininkų pas suo
mius. /

~ Bet, nugalėjusios “loreizmą”, Fosterio ir Ruthenber
go frakcijos tuo jaus vėl kibo viena antrai į atlapus^ ir 
vėl tąsosi, ir vėl “vežimas nė iš vietos”.

Taip praėjo ištisa savaitė. Konvencija išsėdėjo 7 die
nas (ir naktis) ir dar vis nebaigia darbo. Darbo, tiesą 
pasakius, senai jokio nebebuvo, nes visi “nutarimai” bu
vo padaryti pirmiaus, negu kpnvencija susirinko; jiems 
“priimti“ nereikėjo daugiaus, kaip dvejeto-trejeto valan
dų. Bet konvencija negali skirstytis, ųeišrinkusi naujo 
centralinio komiteto. Kiekviena frakcija nori pravesti į 
jį kaip galint daugiaus “savo žmonių” ir neapsileidžia 
antrajai.

Išrodė, kad tos politikieriškos tąsynės pasibaigs bent 
rugpiučio 27 d., nes jau abi pusės buvo pailsusios, o išti
kimosios avelės nekantriai laukė “džiaugsmingos žinios“, 
kad r-r-reyoliucijos vadai jau padarė planus Amerikos 
“proletariatui”. “Komunistų” laikraščiai jau ėmė rašyti, 
kad konvencija užsidarė. Bet tai buvo netiesa. Ėmė dar 
tris dienas ir naktis, kol, pagaliaus, partijos vadai pa
gimdė naują komitetą ir galėjo važiuoti namo.

• 1

Tas “gimdymas“, matoma, buvo labai sunkus. Be 
akušero pagalbos jisai veikiausia visai nebūtų pavykęs. 
Akušero darbą atliko Maskva. Kai jai buvo pranešta, kad 
“darbiečių“ konvencija užėjo ant seklumos ir toliaus ne- 
bepavažiuoja, tai ji telegrafu atsiuntė įsakymą: Daryki
te taip ir taip!

Maskva paliepė sudaryt naują centro komitetą iš 
abiejų frakcijų atstovų po lygų skaičių (po 10); ir pirmi
ninku paskirti “bešališką“ žmogų. Konvencija taip ir pa
darė, ir komitetas tapo išrinktas. Mažumos frakcija, ži
noma, dabar džiaugiasi, nes ji laimėjo daugiaus, negu jai 
priklauso; o didžiumos frakcija nusiminusi. Fosteriui pri
imti tą Maskvos paliepimą buvo taip, kaip nuryti karčiau
sią pilę.
j f

Štai ką jisai, anot “Laisvės“ korespondento, pareiškė 
konvencijai:

“Šitokia tvarka išrinkimo Pild. Kom. paruošta 
Parity (santaikos. “N.” Red.) Komisijųs sprendimu,

v kuris padarytas einant Komintemo patvarkymu, at-

[Apžvalga Į
---------------  ■ ■ ■-* »

K1ROČIONIŠKAS KOMUNIZ
MAS IR SOCULIZMAS

Anądien mes parodėmė, kad 
Chicagos kunigų “Draugas” 
nieko rieišmąno apie socializ
mą, nes, jisai rašė, kad socia
listai norį nusavinti “visus tur
tus” ir pavesti juos “valdžios 
globon”. Mes parodėme, kad 
socializmo mokslas yra visai 
kitoks: jisai skelbia ne visų 
turtų nusavinimą, o tiktai vi
suomenės gyvenimui reikalin
gųjų gamybos ir susisiekimo 
priemonių; ir jisai/ siūlo tuos 
turtus pavesti ne valdžiai, bet 
visuomenei. Kaip visuomenė 
tuos turtus valdys, ir tvarkys 
socializmo tvarkoję, tatai buvo 
šiek-tiek paaiškinta “Naujienų” 
rugsėjo 1 d. laidoje; todėl čia 
apie tai daugiaus nekalbėsime.

Ret pasirodo, kad minėtąsai 
kunigų laikrašty yra ignoran- 
tas ne tiktai klausimuose so
cializmo, kurį jisai “kritikuo
ja”, bet ir krikščionybės klau
simuose. Kai kam tatai gali 
išrodyti keista, nes juk kuni
gai, rodos turėtų būti krikščio
nybės ekspertai — jie iš to 
mokslo duoną valgo ir labai 
didžiuojasi tuo, kad jie esą 
Kristaus pasekėjai. Vienok tai 
yra tikra tiesa: apie krikščio
nybę* to kunigų laikraščio ve
dėjai nežino nįeko. •

Kai “Draugas” pasakoja, 
kad socializmas, ęsąs pasiryžęs 
atimti iš privatinių žmonių “vi
sus turtus”, tai “Naujienos” 
pastebėjo, jogei tasai laikraš
tis turbut maišo socializmą su 
pirmųjų krikščionių mokslu, 
kurie,. iš tiesų, reikalavo, kad 
kiekvienas jų sektos narys vi
są savo turtą išdalintų 
niemsiefns arba pavestų 
čiųjų draugijai. Kunigų 
nas su tuo nesutinka ir, 
užsirūstinęs, rašo:

“Kur jįs (“Naujienų” re
daktorius) rado, kad ‘pirmų
jų amžių krikščionys reika
lavo, kad kiekvienas krikš
čionis pavestų' tikinčiųjų 
draugijai visą savo turtą, 
tai tik jis vienas težino. Grei
čiausia pasėmė tą mokslą iš 
dvicentinių socialistinių bro
šiūrų.

“Kad nekurie krikščio
nys, įtekdami Kristaus pata
rimais, išsižadėdavo savo 
turtų kitų naudai, tai tas 
taip, bet niekuomet tai ne
buvo ir nėra mkalayimu ir 
tokios ‘ekonomines teorijos* 
nėra buvę pas jokius krikš
čionis.” 

/ ;

Gerai. Pažiūrėsime dabar,’ 
ar “broliukų” laikraštis rašo 
tiesą.

Ką sakė Kristus apie pri- 
/ vatinius turtus.

r' •"
Paimkime šv. Raštą ir atsi

verskime Luko evangelijos 14 
perskyrimą. Paragrafe 
randame 
žodžius:

bied- 
tikin- 
orga- 
labai

“Nė vienas iš jūsų negali 
būti mano 
neatsižada 
ri.”
To paties 

perskyrime 
kitas Jėzaus

mokiniu, kuris 
viso, ką jisai tu- • ——

ši-

ir

Luko ^evangelijų 
12-am aprašoma 
painokslas, ir pa

ragrafe 33-iam paduodama 
toki jo žodžiai:

“Parduokite savo turtą 
. duokite beturčiams.”

* u’"
Kitoje vietoje pas tą patį 

evangelistą yra pasakojama 
apie turtingą jaunikaitį (grai
kiškai “archoon” — aristokra
tas, vvaldovas, turtuolis), kuris 
atėjo prie Jėzaus ir klausė, ką 
jisai turįs daryti, kad užsitar
navus amžiną gyvenimą (t. y. 
kad “išganius” savo sielą), 
jaunikaitis pasisakė pildąs 
sus Dievo^ prisakymus, 
žus tarė: ,

Kai
vi-

tai

vieno
ką tu-

“Tau trūksta dar 
daikto: parduok visa, 
ri, ir išdalink beturčiams, ir 
tu turėsi lobį danguje: eikš, 
sek pasjcui mąne.” (Lukas,- 
18, 22.). ?

Aristokratas, išgirdęs tokį 
patarimą, labai puliudo, nes 
jisai buvo nepaprastai turtin
gas.* Jėzus gi, pastebėjęs jo 
nuliūdimą, pareiškė, jogei 
“kupranugariui yra lengviaus 
išlysti per adatos skylę, negu 
turtingam žmogui patekti į 
Dievo karalystę”! (Lukas, 18,

štai kokius
33-iam
Jėzaus

visosie

bėję, 
“krikš- 

škraiste, bet yra 
Kristaus mokslui,

Šitaip ir panašiai išreikštų 
Jėzaus reikalavimų, kad kiek
vienas jo pasekėjas atsižadėtų 
savo turtų, yra pilna 
evangelijose. i

Įvairus moneilninkai, 
kurie mėgsta dengtis 
čionybės” 
priešingi
stengiasi visaip jo žodžių pras
mę iškraipyti, štai, pav. ir 
“•Draugas” tvirtina, kad Jėzus 
tiktai “patarimus” davinėjęs 
savo mokiniams, bet nereika
lavęs, kad jie tuos patarimus 
pildytų. Bet šitokie kreivi “aiš
kinimai” gali įtikinti nęgut ma
žą kūdikį.

Visą Kristaus mokslą gali- 
inajuk vadinti “patarimu”, nes 
Kristus ir jo pasekėjai neturė
jo galios priversti, kad jo mo
kymai butų vykdinami gyveni
me. Jie sudarė mažiukę sektą, 
kurią valdžia ir turtingosios 
klases pradžioje visiškai igno
ravo, o vėliausi persekiojo. Bet 
svarbu) yra ne tai, ar Kristus 
galėjo, ar ne, po prievarta rei
kalauti, kad jo mokslas butų 
pildamas, o tai — ar tie daly
kai, apie kuriuos mes kalbame, 
buvo rimtai skelbiami, ar 
tai “taip sau”.

Iš aukščiaus paduotųjų 
žirus žodžių prasmės yra 
ku be jokios abejones, kad
tų atsižadėjimas buvo rimčiau
sias dalykas, koĮiįĮ1 tiktai gali- 
mjh surasti; įpl^čionybes stei
gėjo moksle^'Mes juk matėme, 
kad Jėzus griežtai sakė, jogei 
tas, kuris neatsižada visų savo 
turtų, negali 
Kitoje vietoje 
kia, kad tas,

tik-

ąiš-
tur-

but jo mokinys.

padalinimas jų tarpe beturčių 
buvo pas pirmuosius krikščio
nis įstatymas, kurio nė vienas 
krikščionis neturėjo teisės su
laužyti. Jeigu “Draugas” 
panašus “krikščionybė
kytojai stengiasi tataj/užginčy-: VVilkes-Barre. Vilimas klerikalų 
ti, tai tiktai dėlto ad jie yra valdomoj šalelėj beveik diktato- 
ne beturčių užtarytojai, kaip rius ir ponas, o adv. Lopata — 
buvo Kristus, bet ponų, kapi- paprastas amerikonas, nors tai- 
talistų, dvarinihkų ir kitokių ‘bos konferencijoj 
išnaudotojų bernai.
Skirtumas tarp krikščionių 

komunizmo ir socializmo
Kristus atmetė privatinę nuo

savybę ir skelbė komunizmą.
Bet tas jo komunizmas’ bu

vo, kaip jau minėjome, kito
kios rųšies, negu mokslu pa-

*
Lietuviškas

kun. Vilimas, pasižymėjęs lietu- 
ir viškų fašistų organizavimu, 

mo- Kaune susitiko adv. Lopatą iš

deržimorda

Paryžiuje 
kun. Vilimas pas amerikietį ad
vokatą Lopatą 
senger boy”.

♦

buv<^ už “mes-

savo turtų, negali išgelbėt savo 
cielą. Kuo gi dar daugiaus ji
sai galėjo gruiųoti tiems, ku
rie nepildo šito jo reikalavimo?
Komunistiškas pirmųjų krikš

čionių gyvenimas *
Bet negana to, kad Jėzus 

skelbė turtų atsižadėjimą, ■* tą 
jo mokymą jisaį ir jo pasekė
jai taip pat ir pildė.

Tatai mes žinome, visų-pir- 
ma, iš los tvarkos, kurios* lai
kėsi savo gyvenime pirrąoji 
krikščionių kuopa, t. y. Jėzus 
ir jo apaštalai. Tą tvarką ki
taip negalima’ pavadinti, kaip 
komunistiška. Kuopos nariai 
savo atskiro turto neturėjo, 
liet visas jų turtas buvo bend
rai valdomas ir skaitėsi visos 
kuopos turtu. Visi kuopos pi
nigai (iždas) buvo pavesta vie
no nario — Judos Isk Prijoto
— globai. Iš to iždo buvo per
kama 
nariai 
kartu

Net
krikščionių mokslas, laikui bė
gant, buvo iškreiptas ir sudar
kytas, valgymas prie bendro 
stalo dar visgi pasiliko pas 
krikščionis svarbiausias jų re
ligijos ženklas, šiandie, beje, 
to krikščionių papročio jau ir 
prasmė yra užmiršta, ir bend
ras valgymas yra pavirtęs gry
na ceremonija, kurią atlieka 
kunigas per mišias, dalindamas 
“komuniją” (nuo, lotyniško- žo
džio: communis — beridras); 
bet ir dabar dar ta ceremoni
ja užima pirmą vietą religinėse 
krikščionių apeigose.

Jėzaus ir apaštalų laikais ta
tai buvo ne simbolis (ženklas) 
ir ne apeiga, bet visos krikš
čionių draugijos gyvenimo pa
matas. Apie tai kalba evange
lijos, iš kurių mes patiriame, 
kad Jėzus iki pat savo mirties
— iki' “paskutinės vakarienės”
— visuomet valgydavo kartu 
su savo mokiniais; apie tai kal
ba iA kiti šv. Rašte surinktieji 
dokumentai,

štai, pav. Apaštalų Darbuo
se aprašoma, kaip po Jėzaus 
mirties Petras laikė prakalbas, 
stengdamasis atversti žmones 
prie jo mokslo, ir sakoma:

“Tuomet tie, ką mielai 
priėmė jo žodžius, buvo krik
štijami: ir tą pačią dieną 
buvo pridėta prie jų apie 
trys tūkstančiai sielų.

“Ir jie tvirtai laikėsi apaš
talų ' mokslo ir bendrumo 
(graikiškai “koinoonia“ — 
bendrumas, komunizmas), 
duonos laužymo ir maldų

“Ir visi, kurie patapo 
kinčiaisiais, buvo daikte 
viską turėjo išvien.

“Ir visus savo turtus

ti- 
ir

ir

♦
*

Sakoma, Vilimas turįs daug 
bendro su Kjemėšiu: abu kunigai, 
provokatoriai/ veidmainiai ir 

remtasai socializmas. Krikščio-1 mergininkai. Lietuvos valdžiai 
niškas komunizmas buvo varto-'pradėjus formuotis, kada dvi ta- 
jimo komunizmas. Jisai moki- rybos Paryžiuje buvo, Galva- 
n<>, kad žmonės turi bendrai nauskas su Voldemaru įsakė 
naudoti tą, kas yra pagamina-'kun. Vilimui, kad pastarasai 
ma; bet apie tai, kaip reikia9‘suėstų” Paršaitį-Gabrį. Kuni- 
pagaminti tą, ką žmones var-'gelis paprastu sau budu, kaip 
toja, jisai galvojo kuo mažiau-1 tas šmeižtų skleidėjas Don Ba- 
sia. Tiesą pasakius, gamybą žilio iš Sivilijos Kirpiko, pakam- 
(darbą) Kristus net niekino, pįų šmeižtais ir nustūmė iš ke- 
Jisai statė .žmonėms už pavyz- lj0 savo grupės priešą. Dabar 
dį paukščius, kurie nesėja ir Lietuvos klerikąlai pavedė kun. 
nepiauja, o sotus esti, ir lau- Kemėšiuį įtempt visus šnipų 
kų gėles, kurios neverpia ir burtus ir sugriaut Šiaulių “Kul- 
neaudžia, o 'betgi esti apsirė-|turos” bendrovę> mat “Kliu
džiusios gražiaus, negu kara- ros»» žurnalą visą Lietuva skai- 
Huk Saliamonas. x !to, o klerikalų leidžiamo

Del šitos priežasties krikščio-' mosor 
niškas komunizmas ir neturėjo j 
pasisekimo. ' Patys krikščionys 
ilgainiui atmetė jį, kaipo ne
praktišką dalyką. Ir/ iš tiesų, 
žmonija negalėtų gyventi tokiu 
mokslu, kuris rūpinasi tiktai 
suvartojimu, o ne gaminimu.

Mokslinis 'šių dienų socia
lizmas tos klaidos nedaro. Jisai klerikalų 
pirmon vieton stato klausimą, savo partijos programos: 
kaip sutvarkyt darbą, gamybą, da Vieter Dujet”.. . 
kad juo didesnis skaičius žmo
nių galėtų būt aprūpintas visu, 
kas reikalinga gyvenimui. O 
kaip suvartot tą, ką žmonių 
darbas pagamina, jisai palieka 
atskiro asmens skoniui ir nuo
žiūrai. Socializmas yra produk
cijos (gamybos) komunizmas.

Kos- 
niekas nė i rankas ne

*
♦

/

Tarpe Lietuvos ponų yra daug 
“K. V. D.” partijos narių. Da
bar jie visi subėgę į klerikalų 
abazą. Nckurie jų jau jaučia 

smukimą ir klausosi 
Ku-

*
*

Šis tas iš Kauno
(L. Merikontas)

liaudi-

Tūli Amerikcs lietuviai sako: 
Runysiu pas barberį feisą nusi- 
šeinint, nes pauderis nestikina”. 
Taip kalbėt lietuviškai yra 
‘wrong”. Bet sa\o akyje Kau
no ponai ir balkio' nemato, žiū
rėkime naujai atsidariusi “L. R. 
ir Ž. Sąjungos” klubą. Įėjęs į 
kliubą pamatai padaužą Budvy- 
tį-Svyrunėlį, paskaitai nesu
prantama “lietuviška” kalba su
rašytą meniu, ir manai kaip tai 
gali viešai Laisves Alėjoje eg-Sugrįžo iš Amerikos ------  (-

ninkų atstovas J. Makauskis. zistuoti “Lietuvos Rozbaininku 
Savo raporte jį delegavusiai žulikų Sąjungos Klubas . Ki- 

.......  — - - - jti sako, kad tos raidės ant me- 
“Lietuvos

gerybes . pardavė ir išdalino partijai jisai pareiškė, kad pa-j .
visiems pagal reikalą.” (Apaš- čios gabiausios lietuvių kulturi- ihu viršelio reiškia 
talų Darbai, 2, 41, 42, 44.) InSs pajėgos, patys inteligentiš- Rašytojų ir žurnalistų Sąjungos

Kąd šita komunistinė tvarka
kiausi darbininkai susispietę Klubas”. Pridedu meniu origi- 
prie “Naujienų” Chicagoje. nalą> pasirinkit ‘ okoškos ar 

’ ’ ’ ’" i “lietuviško“ 
valgio. Meniu skamba:

pirmųjų krikščionių draugijo- Rai vileišis> taj ir Mak kokio kito grynai 
je. buvo ne baikos bet ta- ri8isj . -iais ir valgio. Meniu ak
bai rimtas dalykas, tai parodo .
da ir sekantis atsitikiMas. Įs- evynes s*a u- * Okoška

Cvibelklops 
Bef-Stroganov 
Devoliai
Gurjeva koše 
FileBefštek 
File-Sote 
File-Minion 
Dekrutes 
Langet-Bef 
Kotletos-Pažarski-višticnos 
Kotletas-Pažarski-veršienos 
Kotletos Papilot 
Šnielis su kiaušiniais 
Šnicelis su tomatais j 
šašlykas su riša i s

♦

Ir oficiozas “Lietuva” įvaire
nybių skyrių įvedė. Nesenai pa
skelbė tokį dalyką: Lietuvis 
dviratininkas Daujotas keliau
ja aplink pasaulį: jau nukelia
mo net 700 kilometrų, o liko ke- 

Kauno klerikalai pasiuntė at- liaut tik 70,000 kilometrų. Jį 
stovą Washingtono parlamenta- priėrpė estų prezidentas ctc. 

!rėn konferencijom o ką? Žodžiu, jeigu turi penkis dole- 
žinomą kunigą, Šmulkštį, kuris rius, tat jau visai mažai trūksta 

. Jeigu taip butų 
kiaušiniais” pats nemokės pasi- parašyta Mahanojaus “Saulėj”, 

Vadinasi, už tai, kad Ana- prašyti, kaip tai atlikdavo vie- tat Kauno “Lietuva” turėtų pro- 
stodamas j krikščionių nas Brooklyno redaktorius pri- gos jėzuitišku tonu pasityčiot iš 

“Amerikos lietuvių spaudos”...

toti į krikščionių draugiją kar
tą sumano vienas žmogus var
du Ananias ir jo žmona Sap
phira. Kaip visiems, daran
tiems tokį žinksnį, taip ir jiem
dviem reikėjo išparduot savo 
turtą^ir gautus pinigus atneš
ti krikščionių, kuopos viršinin
kams. Bet juodu mėgino busi
mus savo draugus apgauti, ir 
ve kas pasidarė: v

“... Dalį pinigų pasilaikė 
sau, apie ką žinojo ir jo pa
ti, ir atnešė tam tikrą dailį|‘*N-se” iš 17-V1I-25. 
ir padėjo prie apaštalų ko
jų- 
“Bet PetrasT tarė: “Ąnanias, 
kodėl šėtonas įlindo į tavo 
širdį, kad tu meluotum Šven
tai Dvasiai ir pasilaikytum 
dalį gautosios už žemę kai
nos ?..

“Ir Ananias, išgirdęs šituos 
žodžius, krito žemėn ir išlei
do dvasią: ir didele < baimė 
paėmė visus, 
šituos dalykits. 
Dalbai, 5. 2, 3

♦

Kartą Brooklyno dėdė, p. Am
braziejus, pateko į “Naujienas”. 
Sirvydas jam prikaišiojo. Dąbai 
Ambraziejus laiko tą “Naujie
nų” numerį, kuriame yra pa
veikslas abiejų Sirvydų, na, sa
ko, aš jam už prikaišiojimų at
siteisiu. Ištiesų “Naujienos” vi
sur pasiekiančios ir populiarios.

* *
♦

Labai puikus editorialai yrą 
Gerb. re

daktorius turėtų pasiųst dau
giau savo atsiminimų docentui 
A. Rimkai (Universitetan), ku
ris redaguoja “Varpą”, pašvęs
tą Dr. K. Griniaus 35 metų dar
buotės paminėjimui.

♦ I \ *

*

ĮĮ kurie girdėjo _
.> • (Apaštalų Amerikoj nė “ham and eggs su iki milijono.

jisai vėl pareiš- nias, t , ___r___
kuris neatsižuda draugijoje, mėgino paslėpti dalį buvęs iš Sibiro.

/
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NUTROŠKO NUO GASOPašovė du streiklaužius

REIKALAUJA PERSKIRŲ

REIKIA SALESMENŲ
riemiestis, kur uždirbs

mote

KRENN & DATO

Musų krautuvė atdara vakarais iki 8 vai. Nedėlioj iki 1 vai. po pietų

MES KALBAME LIETUVIŠKAI
Nėra kito šaltinio, 
4 kurio plauktų 
tiek naudingų iiniy 
ka*p Naujienos,

kiek 
visų 

vieno

NAUJAS PROHIBICIJOS VIR 
ŠININKAS CHICAGOJE

Jo tėvas taipjau nusišovė 20 
atgal. « fU!

Lietuviškai kalbančių salesmenų vyrų i 
rų, pilnų laikų arba dalį laiko, sil karais ar be 
karų, pardavinėti musų žemę Calumet City, 
North Shore, Waukegan, Northwest ir Niles 
Center Subdivizijas. Mes turime vietos dėl ke* 
lėto gero budo salesmenų. Mes prirengiame ir 
išmokiname musų salesmenus. Atsišaukite nuo 
8 vai. ryto iki 8 vai. vakare bile dienų, tik ne 
nedėlioj.

Policistas Thomas Malone, 32 
metų liko pašautas į abi kojas 
ir taipjau ir vienus plėšikų gal 
mirtinai pašautas persišaudime 
Waterloo restorane, 2756 We«r 
Chicago Avė., kurį bdvo užpuo
lę du plėšikai, kada restorane 
buvo du policistai.

inigų ant žemės, 
istrikte, Chieagoj

Thomas Sikorskis savo kam
baryje prie 1529 Hoddon Avė., 
nušovė nepažystamų moterį ir 
pats nusišovė. Vėliaus John 
Loher, 3169 W. Jackson Blvd., 
pažino nušautųjų moterį kaipo 
savo pačių.

Mes taipgi turime pilnų pasirinkimų phimbingo reikmenų, sinkų, vanų, klosetų, 
skalbinyčių, anglimis kūrenamų šildytuvų, tankų, dūdų, fitingų, “valves” ir vie
kų kas reikalinga prie plumbingo, labai žemomis kainomis.

1009 North State Street, kampas Oak St 
Room 203, Klauskite Mr. Silha

Dykai Kelionė | 
Calumet City

Nedėlioj

įsidėti apšildymo reikmenis į savo namų prieinama kaina, nes sekamų mėnesį jau 
šaltas oras bus čionai ir mes negalėsime suteikti jums gerų patarnavimų arba ge
ras kainas, taip kaip galime dabar padaryti. Todėl veikite tuojau ir sutaupykite 
savo laikų ir pinigų.

Visas 11-tas augštas
116 So. Michigan Avė., Chicago

LIETUVON — 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

Louis Kliklik, 65 metų, 1425 
West 16th St., susibaręs su sa
vo pačia išėję ir gavęs darbo 
restorane prie 1382 West 18th 
St., ten ir apsigyveno. Gulda
mas jis pakabino savo švarkų 
ant gaso ragelio ir bekabyda
mas netyčiomis atsukę kranu- 
kų. Kada kiti pajuto gasų jo 
kambaryje ir nuėjo pažiūrėti, 
Kliklik buvo nebegyvas, už
troškęs nuo gaso. _

Kampas State ir 22os Gatvės
Telefonuok į visus departmentus Calumet 0645—1692

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be skausmo. 
Bri Ige geriausio aukso. Su musų 
ple tom galima valgyti kiečiausią mai
stą Garantuojame visą savo darbą, i) 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dai tis, kad nekenktų jūsų sveikatai

1545 West 47th Street >'
Netoli Ashland Avė.

Ateikite į musų ofisų arba telefonuokite ir mes atsiųsime jums musų patyrusį in
žinierių, kuris išaiškins jums jūsų prigimtoje kalboje arba angliškai, visas smulk; 
menas apie musų įstaigų ir apie musų lengvų išmokėjimų planų. Tai reiškia, jei 
jus neturite visų pinigų užmokėti iš kalno, mes pagelbėsime ir jus galėsite išmo
kėti per šešis mėnesius ar dar ilgiau, jei taip norėsite. Jei jus norėsite patys įsi
dėti namų apšildymo reikmenis, musų inžinierius nupieš jums planų ir parodys 
jums kaip jus patys galit būti “steamfitter”. Mes taipgi skoliname visus įrankius 
reikalingus dėl įsidėjimo apšildymo reikvisai dykai. ’

Iždinės sekretorius Andręws, 
kurio žinioje yra prohibicijos 
vykinimas, paskirė prohibicijos 
vykinimo viršininku Chicagos 
diatrikte E. C. • Yellowley, vir
šininkų generalinių prohibicijos 
agentų, kurie veikia imi visą 
šalį, bet kurių vyriausia buvei
nė via Wasihngtone.

Ona Jonikienė-Yonicka, gyve
nanti prie 2002 Canaiport Avė., 
pareikalavo persk irų nuo savo 
vyro Vaclovo Joniko, kurį ji 
kaltina, kad jis buk esųs žiau
rus ir ją kelis sykius sumušęs; 
taipjau prašo palikti jai san- 
krovėlę.

Skundžiamasis Vaclovas Jo
nikas, kurį gyna nesenai apsi
gyvenęs Chicagoj jaunas lietu 
vis advokatas A. L. Tamošaitis, 
kaltina gi ją, kad ji buk gyve
nanti su kitu vyru.

NIEKUR kitur pasaulyje 
negalite rasti tokios progos 
dėl uždirbimo 
kaip Calumet

Čia randasi šimtai didžiausią 
dirbtuvių kur algomis yra iš

mokama šimtai milionų dolerių
Ir netoli tų dirbtuvių, bet aprubežiuotoje 
teritorijoje ir labai parankioje ir geroje 
vietoje, randasi Croissant nuosavybės ir 
Croissant išstatyti miestai.
The Calumet Prieplauka, Hęnry Fordo 
dirbtuvės, Illinois Central elektrizavimo 
projektas ir padidinįmas didžiausių plieno 
išdirbysčių, būtinai yra reikalinga įsteigti 
ns/ajus miestelius ir pristatyti naujų namų 
Calumet Distrikte. x
Čia Vystosi moderniškas miestas, bet ne 
subdivizija arba 
nesuskaitomus milionus dolerių dėl . origi
nalių lotų pirkėjų.
Miestai kurie dabar išaugo Calumet Dis
trikte, prie Chicagos, suteikia dar didesnę 
progų dėl investuotojų į namus, negu pir
mosios dienos nuo įsikūrimo Gary.
Važiuokite j Calumet City šį nedėldienį ar
ba Darbo Šventės dienoje, dykai. Pažiūrė
kite patys. Ateikite tarpe 1 ir 3 po pietų. 
Pasimatykit su Mr. M. K. Woq3.

Mes kalbame lietuviškai.

Štai Jusu Paskutinė Proga

South Chicago Skyrius, 9300 Co m mercial Avė
Telefonuok į visus departmentus SagiriawM8£7

CHICAGOS 
ŽINIOS

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

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

Du streiklaužiai, kūne dirba 
International Tailoring Co., Jo- 
seph Driscola, 1542 N. Talman 
Avė ir Louis Lyons, 2926 Pine 
Grove Avė., liko pašauti važiuo
jant automobiliu į darbų. Tre
čias kartu yažiavęs Emil Ben 
SOD 
nesužeistas tik tocĮel, kad jis 
atsigulė ant automobilio grin
dų; tečiaus švarkų ir jam i>er- 
šuuta. šaudytojai važiavę ki
tu automobiliu ir gana toli vi- 

josi iki galutinai juos priskirt, 
fcovikai pabėgo.

• Latvndale policija prie S 
Harding Avė. ištraukė iŠ ka.mv 
|o lavonų nepažystamo žmo 
gaus,, apie 45 m. amžiaus.

G. Frank Croissant
REALTOR

Internacional Tailoring Co. ii 
J. L. Taylor Co., prie Jack
son ir Peoria gatvių, darbillin- 
^M streikas tebesi t ęsia jau 11 
savaitę. Kompanija visokiais 

budai* jrųsuiina streikuojan- 
čius rubsiuvius, kad ji (buk tu
rinti užtektinai streiklaužių ir 
kad streikas esųs pralaimėtas, 
bet tai visai ne tiesa. Strei- 
kieriai laikosi kaip vienas ir nė 
vienas iš streikierių negryŽo 
dirbti, ir jie neketina gryšti iki 
streikas nebus laimėtas ir iki 
kompanija nepasirašys sutartį 
su amalgameitų unija, nors 
streikuoti už tų priseitų ir 11 
mėnesių. Darbininkai nepasi
duos nežiūrint kaip nė ilgai 
priseitų streikuoti, dėlto, kad 
jei jie šiandie pasiduotų kom
panijai ir sugryštų dirbti, tai 
rytoj tas pats atsitiktų su ki
tais darbininkais ir visi rubsiu- 
viai turėtų nusilenkti kompani
joms. Taigi šie rubsiuviai 
streikuoja netik už save, bet 
ir už visus kitus, o tai dar la
biau padidina streikierių atsa
komybę ir jų pasiryžimų strei-1 
kų laimėt, ^ics jų pralaimėjimas 
kartu butų visų rubsiuvių pra
laimėjimas.

Tiesa, kompanija turi 
streiklaužių, bet tarp 
streiklaužių nėra nė 
kriaučiaus ir laikoma streiklau
žius vien dėl .parodinio, kad 
štai kompanija turi darbininkų, 
bet kas iš tų darbininkų, kad 
jie darbo neatlieka. Streikie- 
riai gerai žino kiek dabar dar 
bo dirbtuvėse atliekama ir ko
kis yra tas darbas: kostumeris 
gavęs toli siutų bijosi juo ap
sivilkti, kad žmonės nepamaty
tų ir skubinasi kuogreičiausia 
nešti pardavėjui atgal. • Patys 
streiklaužiai mato, kad streikų 
kompanija pralaimėjo ir kad 
jiems, streiklaužiams, neužilgo 
teks iš tos dirbtuvės krausty
tis. Streiklaužiai ir dabar bi- 
josi žmonėms akis parodyt; jie 
sarmatijasi savo judošiško dar
bo bet vistiek eina streiklau- *
žiauti. Bet nebeilgai jiems 
teks slreiklaužiauti; kada dar
bininkai streikų laimės, jie tu
rės apįeisti dirbtuvę, bet 
streiklaužio dėmės jie vistiek 
neįstengs nuplauti per visų sa
vo gyvenimų

Duokite mums pabandyti kol pirksite kur nors kitur, o mes per
tikrinsime jumis, kad kų mes sakome šiame laikraštyje, tai yra 
tikra tiesa. Klauskite žmonių jūsų pačių apielinkėje kurie darė 
biznį su mumis, ir jie pasakys, kad taip yra, kaip mes sakome.

Tikrai žiūrėkite musų vardo ir vietos. Musų vieta yra visas blokas rytinėj pusėj 
State Street, tarpe 21 st ir 22nd Street. Musų vieta vieno augšto medinis namas, 
geltonai malevotas, su didele iškaba ant viršaus.

James Eldridge Wilson, vice
prezidentas, W!lson Brothers, 
vyrų skalbinių fabrikantų, nu 
MŠovė užvakar savo namuose 
Kvanstone, skersai . gatvę nuo 
namų vice prezidento Dawes. 
Saužudystės priežastis, mano
ma, yra nervų paįrimas ir abel- 
nas sveikatos paįrimas. Jii* 
buvo 47 m. amžiaus ir nevedęs.

Viską ką tik pirksite nuo musų užganėdinimas yra pilnai garantuotas. Kožna IinnL
sinka, vana ar kų kitų pirksite nuo musų, jei nebusite užganėdinti, mes arba ap- I yp
mainysime arba pinigus grųžinsime net į penkis metus laiko. LfeiSSBBESp

Męs dastatome bile į kokių vietų Chicago j e arba į apielinkes. 
Musų trokai veža net į South Chicagų, Whiting, East Chicagų, 
Hammond, Indiana Harbor ir Gary, dykai. Mes taipgi dastato
me į Roselandų, Wetft Pullman, Chicago Heights, ^lue Island ir 
į kitus artimus Chicagos priemiesčius dykai. •

s

5’

PIRKIT NUO IŠDIRBĘ JĮ)

PIANAI IR GRANI) PIANAI 
Parduodami 3 metų išmo

kėjimo planu 
ęti labai mažu jmokėjimu

Smith Piano Company
’ Jsteigt* 44 metai

Chicagds krautuve
214 So. Wabash Avė. 

r Cicero krautuvė

4920 W. 14 St.
Atdara vakarais

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

Tai yra paprasti tfimptomai, dėl 
kuri matymas reikalauja 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, 10 ir 17 

Ant Plątt’s Aptiekos
' Pastebėki! mano iškabą

Valandos nuo IX ryto iki 8:30 va- 
kąre. Nedėlioj nuo 9 iki 11 ryto.

GYDOME VYRUS. 
$50 ssr šio

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

Ateikite šian
dien, neatidė
liokite, nes tai 
yra 

gate ir 
n e u ž 
nėdinti ? 
norite 
veikti ? 
kitę prie ma
nės dėl pil
no laborato
rijoj išegza- 
nunavimo.r 

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- 
rinime 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- 
siems dvasioje ir sergantiems vy
rams. Ateikite šiandie dėl gėrę 
ir teisingo gydymo.

606 "914"
TIKRA PAGELBA

Įčirškimai tiesiai į gyslas laike 
užsinuodijimo kraujo. Intervenous 
gydymas (įčirškimas gyduolių j 
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 pavartoja paujausius ir ge
riausius instrumentus dėl greito ir 
pasekmingo gydymo. Prisidėkite 
prie dėkingų ir užganėdintų paci- 
jentų, kurie kasdien pripildo ma
no ofisą. Ateikite šiundien <■< I 
dykai pasitarimo.

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

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

CHICAGO, ILL.
(Imkite elevatorių iki 12 augšto)

Dr. W. R. 
Register, 

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

pavojin- 
ser- 

esate 
g a - 

Ar 
pas- 

Atei-

y

Garslnkitės -Naujienose
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Lietuvių Rateliuose.
Šeimyniškas išvažiavimas

Rugpiučio 23 d., Beverly 
H i 11 giraitėj įvyko Chicagos 
Komiteto Lietuvos Našlaičiams 
šelpti šeimyniškas išvažiavi
mas, kurį surengė darbščiau
sios komiteto narės -— p-ios 
K. Katkevičienė, P. Balickicjiė, 
A. Valančauskienė, A. Barevi- 
čienė, Z. žilvitienė, M. Galio 
kienė ir O. Sandargienė. Ka
dangi šio išvažiavimo pelnas 
buvo skiriamas sušelpimui 
Lietuvos našlaičių, tad, rodos, 
tam ir'pati gamta pritardama 
suteikę labai gražų orų. (Sve
čių nors buvo gražus būrelis, 
didumoje inteligentija, bet ga
lėjo būti ir daug daugiau.

Pirmiausia"* susirinkus sve
čiams Luv^> lošiama “bunco” 
ir geriausia lošusicji laimėjo 
daug gražių dovanų net paČit, 
Lietuvos našlaičių dirbtų dir
binėlių ir daug kitų dalykų, 
(’žbaigus šiai daliai pfogramo, 
gerbiamos išvažiavimo rengė
jos pavaišino skaniais valgiais 
ir gėrimais (tik nesvaiginan
čiais). Baigiantis vaišėms, ko
miteto pirmininkė p-ia K. Kat
kevičienė paprašė gerb. p. P. 
žadeikį, įlietu vos konsulų, ku
ris su savo žmona čia pat da
lyvavo. apie Lietuvos našlaičių 
auklėjimų svečiams pakalbėti. 
P-as P. Žadeikis pirtaiausia la
bai įvertino' Chiagos Komitetų 
Lietuvos Našlaičiams šelpti už 
taip didelį pasišventimų ir pra
kilnų darbą, reikšdamas dide
lės pagarbos komiteto valdy
bai ir visiems rėmėjams, taip
gi prašė svečių ir tolinus visa
dos remti šio komiteto paren
gimus. Tolinus įspūdingai pa
pasakojo apie Kauno našlaičių 
prieglaudas ir ' pačius našlai
čius. *

Antru kalbėtoju buvo Dr. 
Draugelis, tik kelioms dienoms 
atgal sugrįžęs iš Lietuvos. Sa
vo kallx>je papasakojo “apie 
įspūdžius, gautus Lietuvos 
našlaičių prieglaudose. Dr. 
Draugelis tarp kitko pasakė, 
kad Kauno prieglaudoje, ne
sant užtektinai lėšų, našlai
čiai nors vargingai, bet švariai 
užlaikomi ir pavyzdingai auk
lėjami ir mokinami, už kų ačiū 
Kauno Moterų Globos Komi
tetui. ypatingai pios Šleževi
čienės pasišventimui, o labiau
sia ačiū Chicagos Ęomiteto 
Lietuvos Našlaičiams šelpti 
didelei paramai Kauno gatvėse 
nesimato apskurusių vaikų. 
Kauno Moterų Globos Komite
tas Chicagos Komiteto Liet. 
Naši, šelpti darbų labai įverti
na ir mano, kad be jo pagel
bės jokiu budu negalėtų taip 
tinkamai Lietuvoje savo darbą 
atlikti. Taijęi ir Dr. (Draugelis 
Chicagos Komiteto moterims 
reiškė didelės pagarbos už jų 
geras širdis ir darbštumų. Di
džiausia bėda, sakė Dr. Drau
gelis, kad dabar nupirktas naš
laičių prieglaudai Gelgaudiškio 
dvaras su mažu įmokė j imu, 
yra visas ant skolos, nes lėšų 
išmokėjimui nėra iš kur paim
ti, ta<l kaip kurie iš valdinin
kų užvydėdami Mot. Glob. Ko
miteto taip pavyzdingam dar
bui, nori tų prieglaudos namą 
rekvizuoti buk tai kokiems 
valstybės reikalams ir jeigu 
tiems valdininkams pavyktų 
vaikus iš prieglaudos išvaryti, 
tai ir Moterų Glol>os Komiteto 
darbas- turėtų pakrikti. Taigi 
šitokiam a t vėjuje Dr. 1 bange
lis patarė Chicagos Komitetui 
Lietuvos Naši. šelpti, kuris 
taip daug savo darbu prisidėjo 
prie auklėjimo Liet, našlaičių, 
pakelti protesto balsų prieš to
kį beširdį tų valdininkų užsis
pyrimų ir, jo manymu,. Chica
gos Komiteto Liet. Naši. Šelpti 
tokis protestas tų valdininkų 
užsispyrimo sulaužymui turėtų 
dideles reikšmės. Po to prog
ramų vedėja p-ia K. Katkevi
čienė gražiai padėkojo visiems 
svečiams už paramų Liet. Naš
laičių Komiteto parengimų. 
P-ia Z. Žilvitienė sušelpimui

našlaičių rinko aukų ir paskel
bė surinkuss$16.50.

Pagalios visi svečiai labai 
linksmai žaidė ir draugiškai 
šnekučiavd ir nė nepajuto, kaip 
gražios nakties tamsuma visus 
apgaubė. —A. B. C.

Kensington
šis miestukas buvo tamsus. 

Dabar jau įtaisyta elektrikinės 
lempos, žmogų minant gatve 
galima matyti toli, šalygatviai 
pataisyti, ėlės išcementuotos ir 
nekuria butai pataisyti. Bet už 
tų visų pataisymų buk turį 
mokėti daugiau taksų miestui. 
Kad atsigriebus už tų visų, bu
tų savininkai pakėlė rendas 
nuomininkams. Dabar ir čia už 
butą reikia mokėti kaip ir ki
tur. Bet kad nekurie gyvena 
per desėtką metų, juos neiš
varysi rendos pakėlimu. Gy
ventojų užsiėmimas — biz
niais ir dirbtuvės darbais. Biz
nierių yra visokių, juodų ir 
baltų. Juodiesiems biznieriams, 
kaip paprastai vadinama, mun- 
šainieriams, nelabai sekasi, kuo 
met daug darbininkų yra be- 
darl>o. Nedarbo laike . jie 
vartoja visokius budus pritrau 
kiniui prie savęs gerenčių dar
bininkų. Munšainieriai turi 
pasirinkę iš savo kostumerių 
šnipus, kurie tėmytų prie sto
čių ir dirbtuvių, kas kų šne
ka apie munšainerius. Sužino
jo kų ar ne šnipas, turi kas 
vakarą ateiti pas munšainierių 
ir išduoti jiems raportą. Mun- 
šrnerių šnipui kainuoja kaip 
kada raportas iki dešimkės. 
Neganu, kad jiems kainuoja 
ninigiškai raportas, kaip kada 
juos išmeta už ausų iš butų. 
Mat kuomet prisigeria miinšai- 
no, pradeda duoti nešvarų ra
portų. Išmestasis šnipas eina 
namo keikdamas munšaine
rius. Pakenkęs z keletu dienų 
iis vėl eina prie jų pasiklausti 
įų, kaip jie galėjo juos mesti, 
kuomet jie užlaiko juos savo 
proce. Tie, žinoma, moka 
jiems teisintis), kol jie negirti, 
o kaip prisigeria, vėl juos iš
meta iš butų. Net munšaine- 
riai patys sako, kad kada mes 
<-u tais durniais taip elgiamės, 
daug geriau eina biznis. Be tų 
mimšainerių yra dar kelios 
našlės munšainierkos. Kol jos 
su vyrais gyveno sakydavo, 
kad vyrai musų mirtų, turėtu
me karalystę dangaus. Mirus 
jų vyrams jau ir jos dejuoja, 
kad nesulaukia karalystės dan
gaus. Jau viena jų sako, kad 
susilaukusi pragarų, mat ji 
buvo vedusi su kitu, o tasis 
pagyveno tris dienas ir prasi
šalino, tai dabar turinti* pra
garų. Man rodos, kuris tik 
munšainierius ar piunšainierka 
verda munšainąz butuose, pas 
ju<^» yra niekas kitas, kaip 
tiktai katalikĮškas pragaras.

—Alpinis Vergas.

Roseland
Rugsėjo 1 d. Aušros kamba

riuose įvyko Lietuvių Impro 
vement ir Benefit Kliubo su
sirinkimas. Narių buvo viduti
niai, priežastis gal kaip šiltas 
vakaras buvo. Priėmus proto
kolų, sekė raportai. Valdyba 
raportavo, kad kliubas gerai 
stovi finansais. Jo vienas na
rys sirfco devynias savaites, 
dabar atsimaddavo. Kiti jo na
riai sveiki^ Nariai sugyvena 
sutikime. Retoje draugijoje 
rastum, kur taip sugyventų, 
kaip KTiube. Komisija, kuri 
darbuojasi suvienyti draugi
jas raportavo, kad turėjo pasi
kalbėjimus su draugijų valdy
bomis ir Šiaip su jų nariais; 
jie aiškino jiems, kad mažos 
pasekmės bus, kuomet jie atsi
lankys į draugijų paprastus 
susirinkimus. Sako, į paprastus 
susirinkinius atsilanko mažai 
narių, o kaip tokius svarbius 
dalykus ir nesvarsto be pusme
tinių ar metinių susirinkimų. 
Kadangi pusmetiniai draugijų 
susirinkimai praėjo, komisija 
lauks metinių draugijų susi
rinkimų. Buk iš draugijų na-

vaka-
Jai

rių ir valdybų pasikalbėjimui Ant Tcndžiulytės tame 
matosi, kad jie pritaria kliu- re uždėta sunki našta, 
bo darbui. Komisija, kuri ru- prisieis vaidinti net dvi rolės, 
pinosi surasti svetainę kliubo Sulig savo budo, viena kitai 
vakarui raportavo, kad paė- priešingą. »
muši svetainę Užgavėnių vaka-| Lauksime su nekantrumu tos 
re, K. Strumilo. Daug kalbėta meno šventės, to jubiliejinio vai 
apie vakaro rengimą, bet prie dinimo, nes jau praslinko dvi- 
gaflutino nutarimo neprieita,1 dešimt penki metai, kaip buvo 
kadangi pasirodė esant daug išgautas iš rusų valdžios leidi- 
laiko iki jo.

Susirinkimais buvo ramus, taklį “Amerika pirtyje. 
.Iškeltus klapsimus svarstė jubiliejinis 
rimtai. LI irB. Kliubp Koresp.

DARBO ŠVENTĖ ĮSTEIG
TA 1882 METAIS

kitai

mas pastatyti pirmą viešą spek- 
” Tas 

vaidinimas įvyks 
rugsėjo mėn. 13 d., Hull Mouse.

Vaitkaus Dramos 
Teatras

Dar apie kapines

Gerb. J. Vaičkus teatro sezo
no atidarymui parinko labai 
linksmą repertuarą, dvi kome
dijas: gerai žinomą lietuviams 
“Amerika pirtyje” ir nežinomą 
chicagiečiams “Apdraustoji 
žmona.”

Naujienų No. 205 tilpo strai
psnelis po antgalviu “Kapinės 
visų šventovė,” po kuriuo pasi
rašo A. Rūkas. Neturiu minty 
jį kritikuoti, bet tik norėčiau 
paklausti A. R., ką jis norėjo 
pasakyti paskutiniais savč 
straipsnėlio šiais žodžiais: “Pa
žangieji turi susiburti ir vyt 
svaigalus nuo kapinių, nes tai 
žemina jų vardą ir nelaukt kol

Bendra dramaturgų nuomo
nė, kad “Amerika pirtyje” yra —......- ------------------ ----- --
viena iškabiau nusisekusi^ ko-1 juodvarniai ims krankt iš lais- 
medijų, tiktai žinoma sunku y- vamanių kapinių šventovės.” 
ra ją gerai suvaidinti, nes^ čia čia jau man nesuprantama į 
yra tikrai išlaikyti lietuvių ti-zkurią pusę taikomas šūvis. Man 
pai. Todėl ir parinktas sąsta- gerai yra žinoma, kad ant ka
tąs, tam Vaidinimui, vaidylų, pinių jokių svaigalų visai nėra 
labai rimtas. Farbčiko žydol ir nėra reikalo šaukt gvoltu; 
rolėje pamatysime senai lau- kad reikia vyt nuo kapinių tą, 
kiamą talentingą ir kultūringą ko visai nėra ant tų kapinių, 
artistą — J. Briedį. Repe- O jei* Rūkas žino, kad kapinė- 
ticijų įspūdžiai sako, kad ger-se yra geriami •svaigalai, tai 
biamas J. Briedis netiktai grali nėra reikalo šaukt į burius, bet 
konkuruoti su geriausiais žydų pranešt kapinių valdybai kur 
rolėms artistais, bet galima iš ir kaip yra, o jau valdyba tik- 
jo net pasimokinti. Tas kuk' rai Ruko pranešimą nuodug- 
lūs žmogus, labai branginantis niai ištirs ir palaikys kapines 
teatrą, keletą metų buvo pasi- aukštoj garbėj, kaip ir ikišiol, 
traukęs iš scenos, bet dabar taip ir ant toliaus, sugebės ap
mėtydamas, kad einama prie ginti jas nuo visų pavojų ir 
nuolatinio teatro, kad teatras palaikys jas gilioj pagarboj,
statomas į tikras vėžias, suti- Kaslink juodvarnių krankimo
ko nesigailėdamas savo sveika- iš laisvamanių kapinių, aš ma
tos, varyti kultūros darbą lie- nau, kad Rukui nėra reikalo iš-

\ ‘ ‘ , Visuomenė pa- gąstauti pačiam ir kitus gąs
dinti, nes kapinėse jiems vie
tos nėra kianksėti. Aš pilnai 
užtikrinu Buką, kad jam iš 
juodvarnių pusės jokio pavo 
jaus nebus* mes kapinių valdy
ba sugebėjo juos nubaidyt, ka- 
dą jie visais pakampiais krank
sėjo, o dabar tai visai nėra pa
vojaus dėl keleto tų. juodvar- 

!", geriaus sakant, karabel-
ninku. Man rodos, rašinėjant 
apie tuos nege stinus paukš 
čius, reikėtų palikt kapines ra
mybėj, nes kapinės jokio reika
lo neturi su jais, o kaip Rūkas 
'sušunka apie

Apvaikščiojimas I musų 
Amerikos Darbo Šventės 
yra įsteigtas per Knights of 
Labor, New Yorke, 1882 me
tais, parodoje. Paskiaus 
darbininkai pradėjo agitaci
ją visose organizacijose, kad 
ta diena pasidarytų legalė 
šventė visoje šalyje ir kovo 
15, 1887, pirmas įstatymas 
toje linkmėje išėjo Colora- 
dos valstijoj. New York, 
New Jersey ir Massachu- 
stetts greitai pasekė. Dabar 
pirmą panedfclj rugsėjo mė
nesį, yra legalė šventė viso
se valstijose. Kiekvienam 
darbininkui sveikata yra 
brangiausias turtas. Trine- 
rio Kartusis Vynas pagelbs
ti tūkstančiams darbininkų, 
sekamas laiškas parodo, kad 
tai yra tikra tiesa. “Aš dir
bau prie koksų ir prie daug 
dulkių. Kuomet aš susir
gau, niekas man nepagelbė
jo. Vėliau kasžinkas pata
rė man vartoti Trinerio 
Kartųjį Vyną ir dabar aš 
esu geroje sveikatoje ir re
komenduoju tas gyduoles 
kiekvienam, l V. Fiala, Cle-

Trinerio 
Kartusis Vynas prašalina 
prastą apetitą, užkietėjimą, 
minkštas kepenis sustiprina, 
prašalina skilvio skaudėji
mus ir abelną nusilpimą. Jei 
jūsų aptiekorius neturi sta- 
ke, tai rašykit pas Joseph 
Triner Company, Chicago, 
III.

veland, Ohio.”

“REUMATIZMAS PRAŠALINT AB 
J VIENĄ DIENĄ

■ —-i
H. B. Stone Surado Pastebėtiną Budą 

Prašalinimui Reumatizmo Skaus
mo j Vieną Dieną

Reumatizmas, Neuritis ir begali
niai skausmai, kurie apsireiškia nuo 
sustyrusių sąnarių ir raumenų, dau
giau jau nebereikia bijoti kaip yra 
išrasta Kurex Gyduolės. Dabar yra 
galima dėl tų kurie kenčia nuo reu
matizmo ir negali miegoti naktimis, 
prašalinti tuos skausmus į vieną die
ną. Tai yra pareiškimas vieno, ku
ris vartojo tas /gyduoles. Tos pa
stebėtinos gyduoles atnaujina sveika
tą ir suteikia paliuosavimą nuo Reu
matizmo tūkstančiams, kuriems kitos 
gyduolės nepagelbėdavo.

“Aš noriu pasakyti, kad mano Reu
matizmas pranyko j vieną dieną”, 
sako H. 13. Stone. “Aš kentėjau nuo 
Reumatizmo per metų eile ir aš ban-, 
džiau daug visokių gyduolių, bet nie» 
ko nepagelbėjo. Aš pradėjau varto
ti Kurex iš ryto ir vakare jau nebe
turėjau skausmų. Į savaitę laiko 
pranyko sutinimas ir atsileido mano 
sustyrę sąnariai. šiandien aš jau
čiuosi taip sveikas, kaip dar niekad 
pirmiau — pasidėkavojant jūsų pui
kioms gyduolėms Kurex”.

Tos puikios gyduolės yra prireng
tos didelės laboratorijos ir abelnai ži
nomos kaipo Kurex, jas lengva var
toti namuose ir jos veikia kaip ma
gija žmonėms visokio amžiaus ir 
lyčių.

Nežiūrint kaip sunki yra jūsų liga, 
nežiūrint kiek jus turite amžiaus ar
ba užsiėmimas, nežiūrint ką jus iki 
šiol esate vartoję, jei jus kenčiate 
nuo Reumatizmo, Neuritis arba su
stingusių sąnarių, mes esame pilnai 
įsitikinę, kad Kurex gyduolės praša
lins skausmus. Mes atsiųsime didelį 
butelį gyduolių už $1.95 dėl 14 die
nų išbandymo. Jei pasekmės nebus 
užganėdinančios ir jus nebūsit pa
tenkintas, jums nekainuos nieko.

Nesiųskite pinigų — tiktai savo 
vardą pas R. A. Harmon, 623 A & R 
Bldg., Kansas City, Mo. ir gyduolės 
bus atsiųstos tuojau. Tiktai užmo
kėsite laiškanešiui ir dar už pašto 
ženklelius kaip atneš. Vartokite jas 
pagal nurodymą. Jeigu i pabaigą 14 
dienų jus negaunate puikaus pasitai
symo ir nepasiliuosuojat nuo Reuma
tizmo, tiktai atsiųskite atgal, o jūsų 
pinigai bus grąžinami atgal be jokio 
klausimo.

(Apskelbimas)

Jūsų buvęs senas
Prietelis Patarėjas

LEIBOWITZ
Persikėlė j 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.

Reumatizmas sausgėlė
Nesikankykite savęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėlė, 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
— raumenų sukimu; nes skau- 
dėjifriai naikina kūno gyvybę ir 
dažnai ant patalo paguldo. I

CAPSICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vones pasveikę. Kaina 50c. per 
paštą 55c. ar dvi už $1-05.

Knyga: “ŠALTINIS’ SVEI
KATOS”, augalais dydyties, 
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.

IŠTYRIMAS KRAUJO

MRS. FULLER
PASIDARĖ STIPRI

Lydia E. Pinkham’s Vege- 
table Compound Pagelbėjo 
Kuomet Kitos Gyduoles nie
ko Negelbėjo.

tuvių teatre.
sakys jam už tai ačių.

Sunkiausioje to vakaro rolė- 
jet siuvėjo Vinco, pasirodys J. 
J. Zolpis. Apie jį nėra ko daug 
visuomenei aiškinti, užtenka to. 
kad jis yra vienas iš talentin
giausių jų artistų, vienas) iš ge
riausių lietuvių dramaturgų 
Chicagoje ir visų lietuvių my-'pjy 
limas kaipo linksmas švelnus, nilj 
mandagus žmogus. Nežiūrint 
į tai, kad jo biznio reikalai ati
ma labai daug laįko, bet kur 
teatras jo reikalauja jis eina 
tenai, atranda laiko ir su visa. , ri • 4n/viwa’1Sia vegeiauie vompouna-page

. i • i j sušunka apie juodvarnius Ii pamaniau, gal pagelbės ir man.
savo jautria siela atsiduoda. kapinįų vardą, tai jau tie jo žo- (labar jaučiuosi, daug geriau, esu už- 

Antano rolėje — pagarsėjęs dziai kapinėms gaibes nedaro, jr prie į0 turiu dvi gražias 
dar Petrapily, kaipo garsus kaip ir jam pačiam.

Walpole, N. H. — “Aš vartojau I.y- 
dia E. Pinkham’s

Gera Proga
Pamatyk tuojau

Smith-Bamey grojiklis 
50 rolių ir 
benčius ....................
H. C. Bay, walnut 
grojiklis už .............
Mandel Hali, grojiklis 
pianas, mahogany už
Victor Victrola 
$150 už ....... ...... ...........

Su 25 rekordais.
Geriems žmonėms ant lengvų 
mokėjimų.

Jos. F. Budrik
3343 So. Halsted St., 

Stock Room 3327 So. Halsted

pianas, su 

$115 
$295 
$235

$65
Vegetable Com

pound ir suradau^ 
kad jos pagelbsti 
mano 
puikiai, 
mėnesiais aš turė
jau nereguliares 
mėnesines ir turė
jau didelius skaus
mus. Jie taip kenk
davo mano sveika
tai, kad’ aš negalė
jau dirbti. Aš 
skaičiau, kad ki-

sveikatai 
Mėnesių

Dykai Klinika 
Tiktai dėl Vyry 

Dykai patarnavimas daktaro

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

National Health Glinic
1657 W. Mądison St.

i toms Vegetable Compound -pagelbėjo, 
Aš

vaidyla ir dalyvavęs pirmame| Aš pilnai sutinku ir pagei-;'“uP^et 
to veikalo pastatyme Petrapily, dauju, kad reikia kąrabelnin- jo. • - • • • 
gerai žinomas chicagiečiams — kus šalint ir kovot su jais jei 

i __ . ’ lli()Lf?I 1:1 KL11\

Antanas Vizbaras.
dos įdomavos teatru, bet ka- Įimaz įšvyt visai, tai nors ap-
J a m « m ’ n.l X 1 4* Iz 11 11 G

mergaites. Aš bandžiau' kitas gyduo-

Aš labai giriu Vegetable Com-
> draugams ir kiekvienai 

t . . . moterei kuri kenčia nervų suirimais.”
Jis visa įtik yra galima; o jei nėra ga- _ Mrs. T. H. Fuller, Walpole, New 

v.w . __ _ ____ tai nors ap- Hampshire.
, . , , .. , ,. | .v. , . . i . | Virš 200,000 yra atsakiusios į mu-(lžin£i nebuvo atatinkumos dir* |Hia'lsint nekuiius, kad nors nak- qy lc]ausim&9 <(Ar jįjs buvote

teatro žygius, bet patsai neria-'jų ir užsidarytų muzikas laiku, /^^^kSoToo*' 
lyvavo. f 
eilėse teatro pionierių, 
labai malonu tai girdėti.

Bekampienės rolėj pamatysi
me, J. Gulbinienę. Pasižymė
jusią savo naturališku vaidini
mu, be jokios nereikalingos a- 
fektacijos. 
scenoje ir 
išsireiškė, 
mą randa 
partnieris 
senai pagarsėjęs/ kaipo geriau- 
sis komikas.

Piršlio rolėje — Budrys. Tas 
žmogus su pasiryžimu studijuo
ja scenos meną ir auga ne die
nomis, bet valandomis.

Farse “Apdraustoji žmona” 
— Tendžiulytė—teatro premie- 
rė; Virkau — nesenai dar atvy
kęs iš Lietuvos., pasižymi sa 
vo aristokratiškais manerais ii 
gražia sceniška išvaizda. Ir 
patsai teatro vedėjas—Vaičkus.

vos rimtam darbui, nors sekė.timis nekeltų nepadorių orgi- nuo vartojimo Lydia E. Pinkham’s 
ff.rrviiic kai vto+aai IK 11 kairiorvt 11 YYI117.ik.Qa Iftikll Vegetable COĮTipOUnd ?—, ---- r---------------- M — - ► . . , 98 iš kiekvieno 100 atsakė Yes ir

šiandieną ir jis jau kaip valstijos įstatymai reika- todėl, kad Vegetable Compound pa- 
I gelbėjo kitoms moterims, jos pagei- 

rr 1_~1 • 1 1 bes ir jums.—Karabelninkas*. j__________________
Naujienų Spaustuve 
yra Unijini Spaustuvė.

Labai, lauja.

Ji rodosi gyvena 
tiek. Kaip ji pati 
ji tikrą nusiramini- 
tiktai teatre. Jos 
Bekampis — Širvys,

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

1b prašo Lietuvos Žmonėsr 
taip pataria Lietuvos bankai

(Seka ant 7-to pusi.)

Beethoveno Muzikos Konservatorijoje
mokina tiktai patyrę mokytojai:

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

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

Raginama įstoti kuoankščiausiai.
Beethoven Conservatory of Music, Ine.

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

Simpatiškas—Mandagus—Geres
nis ir pigesnis už kitų 

patarnavimas

EUDEIKIAI
Pagrabę Vedėjai

Didysis Ofisas:
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

visokios rųšies namų rakandus beveik už pusęMęs parduodame
kainos. Męs patįs išdirbame pačius geriausius rakandus, kaip tai 
Parlor Setus ir kt. Padarome ant užsakymo pagal kostumeriaus no
ro. Męs esam® seniausi išdirbėjai, augštos rųšies rakandų Chicagoj. 
Ponas Balnis yra vedėjas įstaigos, turintis patyrimą savo amato, 
pilnai užganSdinimą visus kostumerius. Atsilankykite ir persitik
rinkite.

PIRKITE NAMŲ RAKANDUS 
PIGIOMIS KAINMIS

J
WESTERN UPHOLSTERING FURNITURE CO 

540 East 63rd Street

iš-

St.

HOUSE OF HEALTH

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. 
NUŽEMINTOS 
NOS dėl PILNO 
minavimo 
po .................

Ligos teisingai suprasto* yra pusiau 
išgydytos. Jei jų* ksnėiate, ataiiadčkit* 
daugiau kentėti nuo paiadų ir “»pėlio- 
jančių” daktarų. Ateikite 1 HOUSE OF 
HEALTH dėl pilno Fiiinio ir Labora
torijos Egzaminavimo, čia atskleisims 
jūsų sveikatos stovi kaip knygų.

Musų 
KAI- 
egza-

$3

AKIŲ 
EXPERTAS 
Kreivos akjfc ištaiso
mos daugeliui tik 
vieną sykį atsilan- 

__  kius. Be klorofor- 
mos, 1,000 išgydytų ant rekordo. 
Ateikite ir gaukite asmenišką pa
tarnavimą registruoto gydytojo ir 
chirurgo, kuris specialiai studija
vęs galvą, specialiai gydyme

Akių, Ausų, Nosies ir 
Gerklės ligas

Silpnos .... akįs 
Skaudamos ak s 
Raudonos akis 
Kreivos .... ak s

Kurčios .... 
Varvančios 
Ūžiančios .. 
Nesveikos

aus 
aus 
aus 
aus

Skaudama 
Varvanti 
Kreiva .... 
Nesveika

nosis 
nosis 
nosis 
nosis

s 
s 
s 
s

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

PATARIMAI DYKAI

Akiniai Pritaikomi
Pigiomis Kainomis

Franklin 0. Carter, M. D.
26 metai prie State gatvės

177 N. State St., Chicago, III.
Tel. Canal 0886

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

‘‘Jaučiasi Kaip Naujas Žmogus *
John Stryczek, 1784 Penn Avė., Gary, 

Ind., sako: “Virš dviejų metų aš ken
tėjau nuo pušku ir kraujo trubelių. Bu
vo išsiplėtojusi po visą mano kūnų. Aš 
buvau praradęs vilt|. Šešios savaitės at
gal aš atsilankiau pas jus. Šiandien aš 
jaučiuosi kaip naujas šmogus. Aš noriu, 
kad kiekvienas kenčiantis iinotų apie 
mano kentėjimą. Kiekvienas gali atsi
kreipti prie manęs.“

Ką Mes Darome Kitiems, Tą Mm 
Galime Padaryti ir Jums

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

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

HoUSEfflEALTH
t* losi auniuNB <A

.164 W. Wa»hington St.

Jei ieškai bargenų 
skaityk Naujieną skelbimus.

GERB. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas .sankrovas, kurios 
skelbiasi N a u j i e n o s e.

YYI117.ik.Qa


šeštadienis, Rūgs. 5, 1925

Lietuvių Rateliuose.
(Tąsa nuo 6-to pusi.)

West Side
Nelaimė 

f -----------
Netoli McCormick dirbtuvių, 

prie 2255 Bhic Island Avė., gy
vena lietuvių šeimyna — pp. 
Kliknų. šeimyna susideda iš 
trijų žmonių —tėvo, sunads 
ir dukters. Tėvas, 'jau senas 
žmogus, paliegęs, suparaližuo- 
tas, o ir akys nebeprimato; 
nellaimingas to žmogaus liki
mas. .Jo sūnūs P. Klikna ir 
dukrelė Veronika Kliknaitė, 
kaipo darbininkai dirba dirbtu
vėje ir savo darbu užlaiko se
nų tėvelį. Tėvelis — senelis gi 
sėdi dieną ir naktį kambarėly, 
be tyro oro.

Veronika Kliknaite dieno* 
mis dirbdama dirbtuvėje, va
kare dar turi dirbti namie, kad 
apsiruošus. Vienų vakarą sku
biai besitriusiant apie krosnį, 
užsivertė sau ant kojų puodų 
su verdančiu vandeniu. Kojos 
liko labai apregintos ir jų da
bar skausmai kankina., Nelai
mingas tos šeimynos likimas!

Vietos Vyčių mergaites la
bai stropiai globoja kunigėliai 
ir ypač daboja, kad jos neįltišP 
pažintų 'su laisvesniais jauni
kaičiais. Tečiaus vytės slapta, 
kunigėliams nežinatn, ^skaito 
Naujienas, susi pažysta su pa
žangiais vaikinais ir tuo džiau
giasi. Jos sako, kad pažanges
ni vaikinai yra daug rimtesni, 
išmintingesni įr daug geriau 
apsišvietę ivž vyčius, be to ir 
blaivus yra, kas toms mergai
tėms labai patinka ir jos daug 
noriau draugauja su laisvais 
vaikinais, negu su vyčiais.

A. A. Žalpis sumanė pėsčias 
apkeliauti Chicago ir savo aki
mis pnmaįytb kokliu ^lietuvių 
laikraščių daugiausia pardavi- 
nėjanui ant gatvių kampų. 
Pradėjo jis nuo Armoun) sker
dyklų, reiškia nuo 42 ir Hals- 
ted gatvių ir pasileido eiti 
linkui Naujienų. Visur matęs 
Naujienas, ant kiekvieno kam
po jas pardavinėjo ir visur jos 
buvo aikštėn iškeltos, kad kiek-
vienas matytų. Tuo tarpu kle
rikalų laikraštį retai kur ma
tęs, o jei ir kur buvo, tai gi
liai pakavotas po kitais laik
raščiais, nes jo reikalavimas 
buvo mažas ir neapsimokėjo 
kelti jo aikštėn.

Jis buvo manęs ir visus Nau
jienų skyrius, kur tik Nau
jienos yra pardavinėja-' 
mos, suskaityti, bet beskaity
damas pavargo ir turėjo nuo 
to savo sumanymo atsisakyti,' 
tiek daug tų skyrių yra toj 
plačioj Chicagoj. Jis pat&ryra 
buvęs Naujienų platintoms* SoJ 
Omaha, Nebr., bet tep/jis buvo 
vienas, o čia, Chicagoje, jis 
rado ne vienų, liet šimtus pla
tintojų.

Pasidžiaugęs dideliu Naujie
nų išsiplatinimu, dideliu žmo
nių jų rėmimu, jis gryžo na-| 
mo taip ir neatsiekęs savo tik
slo: suskaityti kiek gi ištiktų
jų Naujienos turi pdatintojų* 
Chicagoje. To turubt nė pačios 
Naujienos nežino, nes veik 
kiekvienas Naujienų skaityto-' 
jas yra kartu ir jų platintojas,1 
visur vedantis už Naujienas 
agitacijų. Sunku butų kiekvie
nam suskaityti tokius Naujienų 
prietelius, nes jų yra tūkstan
čiai, visuose plačiosios Chica- 
gos kampuose.

—Darbuotojas.

•> North West Side
čia- lietuviai yra išsissklaidę, 

vieni nuo kitų labai toli gyve
na ir jeigu kas atsitinka taiį 
jų, tai greit negalima nė su
žinoti. Stasiūnai gyvena 
Mount (Jare savam bungalo^v, 
prie Oak Park Avė. ir Wright- 
\vood Avė. Pereitų panedėlį 
dienoti laiku apvogė jų namus, 

kada nė vieno iš jų nebuvo 
namuose, nuskriaudė ant $400. 
Išnešė Stasiūnienės kaili
nius, vertės $150, kelis žiedus 
iš kitų drapanų ir $50 pinigais. 
Matomai, vagys būvą gerai ži
nantys, viską išvartė, turbut 
ieškojo pinigų ir daug laiko 
praleido; tai matyt iš to, kad 
Stasiūną visą ei garėtų pakelį 
suruks besitriusdami. Stasiū
nai yra nusiminę.

P. čereška, gerai žinomas 
tarpe chicagicčių, susilaukė su-r 
nąufc. Jo moteris ir jis labai 
džiaiigiasi. — Vietinis.

Oak Park

BugpiuČio 29 d. Edwin Sta>- 
ponatmkas tapo palaidotas šVv 
Kazimktro kapinėse. Ed. Sta- 
ponauską patiko nelaimė va
žiuojant dviračiu. Ant jo prie 
Grand Ąve. ir Sayre Avė. už
važiavo trekas. Po atsitikimo 
gyveno tik vieną valandą. 
Staponauskutis buvo perėjęs 
jau 2 metus High School, buvo 
labai gabus vaikas. Tėvams 
labai didelis nusiminimas dėl 
tekios baisios nelaimės. Sta- 
ponauskai labai rimti žmonės, 
turi gražų namą ir pavyzdin
gai gyvena. — Vietinis.

‘S -Town of Lake
’ |v --- ~~*  < '

Par^pijonai daro juokus
“Prailgo” „• ;♦ |

' '' ' 1 * r *,* |
Vienas šv. Kryžiąus parūpi* 

jonas prisiuntė Naujjęnų re
porteriui laišką su tokiu klau
simu: “Ar Dievas bijo mote
rų?” Beportcris nenorėjo to 
klausimo gvildenti per Nau
jienas, todėl nuvyko pas tą pa- 
rapijoną atsakyti jam asme
niškai.

Nuvykęs reporteris į nuro
dytų vietą, ieško, ieško tų pa- 
lapijono ir neranda, “išsimufi- 
no” sako kitas parapijonas.

“Matot kaip negerai, — py
ko reporteris — pastatė klau
simų ir pats pabėgo.

“Kokį klausimą?”
“Jis klausia, ar Dievas bijo 

moterų ?”
“palamutas- koks! kvaršink 

tu man gerus žmones! Prisi
skaitė matai visokių kvailysčių 
tame “Drauge” ir balamutija. 
Jis ir manęs to klausė ir mano 
bobos.”

“Tai kas čia per klausimas? 
Kų bendro turi “Draugas” su 
tuo?” — žingeidavo reporte
ris.

“A, bala jį žino. Man pasa
kojo, kad “Draugas” rašęs, 
jog moterų nebeleisiu j bažny
čių, sako, Dievas bijąs i? šven
tieji pasipiktiną.”

“Tai negalimas daiktas!” — 
ginčijosi reporteris.

“Sako šventas Tėvas tokį 
įstatymą išdavęs.”

“Aš tam netikiu,” — pro
testavo reporteris, —• “turbut 
jis koks bedievis?”

‘^Kur čia bus bedievis: eina 
bažnyčion ir meldžias...”

“O tamsta x ar eini bažny
čiom”

“žinoma, einu!”
“Hum?!”
“O tamsta gal koks vargoni

ninkas, ar “Draugo” agentas?”
“Ne, tamsta, aš Naujienų 

reporteris”.
“A, a! Tai kodėl man pirma 

nesakiai, jau buvau sumislijęs 
vyti laukan.”

“O: dabar?”
“Mdldžiu sėstis.” z
“Pasakyk man tamsta, kaip 

būdamas kataliku gali pykti 
ant “Draugo”?

“Aš ant jo nepykstu, bet sa
kau, durnas ir daugiaus nie
ko”.

Dar pasikalbėjo reporteris 
apie visokius reikalus, atsisvei
kino ir išėjo. J

Eina reporteris ir dūmoja: 
“Ne be tie laikai, kad kunigo 
žodis butų šventas: Žmonės 
keičiasi, jų protas vystosi ir 
stebėtinų dalykų kartais sutin
ki!” — Reporteris.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

TAUPYK IR TURBK

Kas aąvaitę, kas dvi 
ar kas mėnuo, atskirk dalele 
ii \ savo pėdės ir pasidėk | 
Naujienų Spulką. čia jūsų 
pinigai dauginsis kas mė
nuo ir kas metai, uždirbdami 
nuo 4 iki 10 nuošimčių. 
Čia jums pilniausias saugumas 
Ir visižka garantija, nes 
dar nesame girdėję, kad spulkoj 
butų žuvę žmonių pinigai.
Iš čia jus galite pasiimti bite 
kada ir bile kokiam reikalui, 
kaip ir iŠ savo kišenės.
Naujienų Spulka yra po valdžios 
kontrole; -o jos viršininkais 
yra atsakomingi ir sąžiningi 
žmonės:
Prezidentu: J. ŠMOTELIS 
Naujienų biznio vedėjas. 
Sekretorium: V. Mišeika 
Naujienų P. S. Skyriaus vedėjas. 
IŽdinipku: T. Rypkevičius 
Naujienų knygvedis ir kreditų 
užveizda.
Gali prisirašyti kasdieną 
nuo 10 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais nuo 10 ryto iki 
2 po pietų. Naujienų raštinėje.

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS’:
“Natdienas” pradedama išnešioti 

nuo 3-čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ir 
nuo 35-tos iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti. 
Už “Naujienas” galima mokėti sykj 
j savaitę arba sykį į mėnesį. Gyve
nanti pažymėtame zone, o da neap- 
rupinaml ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Tel. 
Boulevard 9663).

Lietuvių Piliečių Brolybės Kliubas 
Amerikoj rengia trečią iškilmingą, iš
važiavimą i Palos Park miškus, Nę- 
dėlioj, Rugsė/o 6 d., 1925 m. Trokas 
stovės ant kampo 31-mos ir Union 
gatvės, 9 valandą ryto.

Kviečia Komitetas
i * ?---- ... ,

North Side. — S. L. A. 226 kp. su
sirinkimas įvyks nedėlioj, rugsėjo 6 
d.', TJuosybės svet., 1822 Wabansia 
Ąve. Pradžia 9:30 iš ryto. • Nariai 
susirinkit kuoskaitlingiausia, nes daug 
svarbių reikalų turime aptarti.

— Valdyba.
i .
Simono Daukanto Draugija laikys 

savo mėnesinį susirinkimą Nedėlioj, 
rugsėjo 6 d., 1-mą valandą po pietų, 
Chicagos Lietuvių Auditorium svetai
nėje, tai valdyba kviečia kožną vie
ną, kad pribūtų ant šio susirinkimo, 
nes yra daug svarbių reikalų dėl 
apsvarstymo.

Peter P. Kenutis, Nut. Rašt.

Liet. Mot. Dr-jos Apšvieta mėne
sinis susirinkimas j vyks sekmadienį, 
rugsėjo 6-tą d., 2-rą vai. po pietų. 
Mark White' Sąuare Parko knygyne. 
Prie Halsted ir 80-tos gatvės. Narės 
malonėkite skaitlingai atsilankyti.

•Sekretorė

Jaunuoliai 1 — Neužmirškite, kad 
įvyks musų paskutinis “Beach Par- 
ty” j Jackson Parkas., Ned., Rugsė
jo 6-tą d., 1925 m., 10:00 valandą. 
Visi tėvai ir Jaunuoliai bukite^ Ir 
taip pat neužmirįkite, kad grajysim 
į “St. Pauls Hospital” Rugsėjo 7-tą 
d., (Labor Day), 1925 m., 7-tą vai. 
vak. Vis; Jaunuoliai bukite.
I A. J. Schultz, Rašt.

Lietuvių Laisvės Kliubo mėnesinis 
susijinkipias įvyks Subatoj, Rugsėjo 
5 dieną, 1925 m., 8 vai. vakare, Au
ditorium Svetainėje, 3135 So. Halsted 
St. Gerbiami kliubiečiai, jnalonėsite 
visi laiku pribūti, nes turime dauge
lį svarbių reikalų dėl aptarimo.

K. J. Demereckis, Rašt.

Jauną Lietuvių Amerikoje Tautią- 
kas Kliubas mėnesinis susirinkimas 
atsibus Nedėlioj, 6 dieną Rugsėjo, 1- 
mą valandą po pietų, Lietuvių Au
ditorium, 3133 So. Halsted St. Visi 
nariai malonėkit^ laiku pribūti, nes 
randasi daug svarbių dalykų aptar
ti.

S. KunėYiiia, Nut. Rašt.
<

Illinois Lietuvių Pašalpos Kliubo 
mėnesinis susirinkimas Įvyks šešta” 
dienj, rugsėjo 5 d., 8 vai. vakare, 
Chicagos Lietuvių Auditorium sve
tainėje, 3185 So. Halsted St. Visi 
kliubiečiai esate kviečiami dalyvauti 
susirinkime.

A. J. Lazauskas, Rašt.

Brighton Park. — Liet. Keistučio 
Pašelp. Kliubo narių žiniai. Visi ku
rie turite pereito išvažiavimo tikie- 
tus ar pinigus, taipgi ir nuo perei
to baliaus tikietus ar pinigus, pra
šome būtinai sugrąžinti sekančiame 
kliubp susirinkime, kuris bus nedė- 
libj, rugsėjo 6, McKinlęy Park svet., 
1 vai. po pietų.

— Komisija. -

Roseland. — Rugsėjo 7 d., 7:80 vai. 
vakare, K. Strumilo svetainėje, 158 
E. 107 gatvė, kampas Indiana Avė., 
įvyks Lietuvių Darbininku Namo 
Bendrovės šėrininkų susirinkimas. Ja
me bus raportai iš bendrovės nuveik
tų darbų ir bus svarstoma jos nau
ji reikalai. Todėl visi šėrininl^ai ir 
šėrininkės atsilankykite paskirtu lai
ku, kad gavus laiko visus jos reika
lus apsvarstyti.

— J. Tamašauskas, Sekret.

Žinotina tiems, kurie padavėte ap
likacijas dėl įstojimo į Chicagos Lie
tuviu Draugiją Savitarpinės Pušelę, 
pos būtinai atsilankyti pas D-jos Dr. 
A. Montvidą, 1579 Milwaukee Avė., 
nevėliau kaip iki 9 d. rugsėjo.

X. ŠaikuH, Rušt.
1521 Irving Avc.

PRANEŠIMAI
SLA. pasitraukusių kuopų iš 2-ro 

apskričio suvažiavimas įvyksta rug
sėjo 20 d., septintadieny, 1:30 vai. 
po pietų, North Side, Liuosybės sa
lėje, 1822 Wabansia Avė., Chicago.

Kadangi šiomis dienomis įvyksta 
kuopų susirinkimai, tai dar pakarto
ju kuopoms ir darbuotojams, kad iš
rinktumėte ir įgaliotumėte atstovus 
į busiant} 6-tą SLA. naujo apskričio 
suvažiavimą.

K. J. Semaška
SLA. 6-to Ap. Sekret.

Draugystės Atgimties Lietuvių Tau
tos Vyrų ir Moterų mėnesinis susi
rinkimas įvyks Nedėlioję, Rugsėjo 6, 
1925 m., Tautiškos Bažnyčios Svet., 
3501 So. Union Avė., bvąl. po piet. 
Visi nariai prašomi atsiknoti susi
rinkimam Raštininkas.

Vilniaus Vadavimą Komiteto nepa
prastas susirinkimas įvyks antradie
ny, rugsėjo 8 dieną, 8 vai. vak., Mil
dos svet. Prašomi visi nariai atsi
lankyti. Teks svarstyti daug bėgja- 
mųjų reikalų.

— Valdyba.

ŠIUOMI pranešu saVo pažįs
tamiems ir draugams, kad >*aš 
perkėliau su savo bizniu Bar- 
bernę iš 3151 So. Halsted Str. 
į savo naują nuosavą 
Brightpn Park.

Todėl visus kviečiu 
kyti į naują vietą.

Peter Karvelis,
4148 Archer Avė. kampas 

Richmond S t.

namą

atsflari-

ASMENŲ JIESKOJIMAI
IEŠKAU savo žmonos, kur| 

prasišalino nuo manęs mėnuo 
laiko tam atgal. Malonės grei
tai atsišaukti, ne* aš pasielgsiu 
su namų kaip man patinka.

Michael Berger,
1809 W. 20 Str. Chicago.

,... ____ _ ___________
JIEŠKAU gero draugo Alex Mika- 

chiuno, kurs gyveno kitą kartą pas 
John Gudeikį, West Harvey. Meld
žiu jį patį arba kitas Ynan pranešti; 
turiu labai svarbų reikalą.

b G. L.
6019 So. Morgan ‘ Št., Chicago, III.

Phone Englewood 8739

Ind,
o

•PAJIEŠKAU Paulinos Valičkienės.
Pirmiau gyveno East Chicago, 

dabar nežinau kur persikėlė. 
Meldžiu atsišaukti.

JOE. NARMONT 
201 So. Shferidan Road 

Waukegan, III.
■. ■■ -..............- - -L -- -------------------------------

J1EŠK0 PARTNERIŲ
Pąieškau partnerio bučerio 

ir grosęrnės 'biznis. Nemokan
tis bus išmokytas. Pigiėi nu
pirksi, nes dėl ligos turiu ap
leisti biznį. t’ullman 4456 

10236 Michigan Avė.

PAJIEŠKAU partnerio prie aptie- 
kos biznio, kad butų biskį mokintas 
ir jaunas vyras su $3,000. Yra labai 
gera proga padaryti smulkių. Jeigu 
kas esate užinteresavę su šitokiu 
bizniu tai meldžiu ateiti tuojaus pas 
mane. NEW CITY PHARMACY, 
3430 So. Halsted St., Chicago, UI.

ISRENDAVOJIMUI
RENDAI Storas naujai ištai

sytas, su fikčeriais, dėl groser- 
nės, bučernės ar saldainių ir 
keturi kambariai dėl pragyve
nimo. Renda tik $30.

3628 So. Union Avė,

RENDAI flatas 4 kamb.,- 
elektra vanos ir labai graži 
vieta. Savininkas lietuvis ir 
nouii parenduotli lietuviams.

6815 Oakley BIvcįL

PARENDAVOJIMUI 5 kam
barių namas viskas įtaisyta už 
$23.00 su maža famiilija.

Atsišaukite:
4886 So. Ridgeway Avė.

ANT RENDOS 4 dideli švie
sus kambariai fl. nuo 
ant aukšto beismento, 
toiletas. $20 į mėnesį.
2 lubos užpakaly.

820 W. 85th Place

fronto 
vana, 

Kflatisk

RENDON 5 kambarių namas, karš
tu vandeniu šildomas, renda, $55 į 
mėnesį, randasi Brighton Parke, vė
liausios mados, yra visi parankumai, 
gasinis pačeuis, ice box. Tinka den- 
tjstui arba daktarui.

G. SEREIKA
4447 S. Fairfield Avė.

A

PAJilCšKAU ruimo Brighton 
parke, netdli jKedzic Avė. Geis,- 
tina, kad vakarienę pagamintų. 
Naujienos, 1739 So. Halsted St.

Box 605

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
KAMBARYS ANT RENDOS 
Matyti galima vakarais. 
Atsišaukite

1718 So. Halsted Str. 
2-hd Floor

t RENDAI 
mas ruimas 
ar merginų 
valgio. Yra
nas. 1 lubos.

3417 W. 64 Place

šviesus ir apšildo* 
dėl 1 ar 2 vaikinų 
su valgiu arba be 
maudyne ir telefo

ATIDUODU ruimą merginoms ar
ba moterei, už apvalymą kambarių, 
katra nebijo prie vyro gyventi. Tik 
vienės esu, dirbu naktimis. Gali ir 
2 merginos būti. Atsišaukit iki 6 va
kare, 1 fl. frontas.

CHARLBS TAUTKUS 
2006 Oanalport Avė.

LIETUVIŠKAS MOTELIS naujai 
įtaisytas, su elektros šviesoms, ge
riausia vieta dėl darbininkų apsi
gyventi, vyrams arba moterims; — 
valgiu arba be valgio, $3 ir 
$8 l savaite su valgiu,, 

PETER GĄDElĘO 
1606 So. Halsted St.

su
H,

RENDAI šviesus kambarys 
dcl vieno ar dviejų vyrų, 
valgio 2 fla. Atsišaukite 7 
vakari. x

2538 W. 45 Str.

vaL

PARENDAVOJIMUI kamba
rys dėl vaikino arba vedusios 
poros, be vaikų. Modernišk 
įtaisymai, gera transportacija.

6515_ So. Talman Avė., 
Prospect •10210

PASIRENDOOJA tinkamas 
ruimas dėl vipno arba 2-jų vai
kinų arba ir našlio' su maži 
vaiku. Ruimas garu apšildo* 
mas, prie mažo® šeimynos.

2-ros lubos
2659 W. 43rd St. r

RENDAI kambarys dėl vie
nos ar dviejų ypatų, Brighton 
Park apielinkėj. Atsišaukite bi 
le kada, Valgis gali būti paga
mintas jeigu reikalausite. 2 fl.

‘ 4067 S/ Ričbniond St. / “

PASIRENDAVOJA didelis 
šviesus fruntinis kambarys. 
Electrika, vanos, telefonas. Del 
inteligentiško vyro. Brighton 
Park. ■ z *

39^0 Archer Avė.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
BAGDONAS BROS.

MOVING, EXPRESSING & COAL 
PIANO MOVING EXPERTS 

I^png distance handlinp.
Turime daug metų patyrimą. 

3406 So. Halsted St.
Phones: Yds 8408 — Elvd. 1969 re.s.

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

Už-

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

Muvinam visokius furnišius ir 
pianus. Patyrimas tame darbe 12 
metų. Aprupinam anglimis ir mal
komis. Pristatome malkas dėl be- 
kąrnių. Darbą atliekam saugiai, 
— 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

Mes parduodame ols^lio kainomis 
vįsiems. Dasižinokite pas mus 
ąpie jūsų plumbingą ir namų ap
šildymo reikmesis.

PEOPLES PLUMB1NG & 
IIEATING S’UPPLY CO.

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

JU.

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYK1T 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

LevinthaI Plumbing Supply Co., 
1637 West Divislon St., 

netoli Marshfield
V

{VAIRUS SKELBIMAI ■
Phone Boulevard 2035

Kvietkos su reputacija
Urba Flower Shop

Skintos kvietkos, Medeliai, Vestu
vėms bukietai, šermenų vainikai 

— specialumas.
3324 S. Apbum AveM Chicago, III. 

Bridgeport

REIKIA DMBimy
MOTERŲ

REIKALINGA
GASPADINE, 
prie namų darbo.

Atsišaukite.
- . 2050 W. 23 Str.

C<M<E DIRBĖJŲ Merginų, 
patyrusių j bresinę fandrę, ge
ra mokestis ir bonai. Atsišau
kite pasirengusios darban.

SLOAN VALVE CO.'
4300 W. Lakė Str.

REIKIADARBININKŲ~"
VYRŲ

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

M1LLER BROS. 
11241 S^ Michigan Avė,, 

Roselahd
_____________t —i.

REIKALINGAS barte^deris 
patyręs savo darbe, geistina 
nevedusio. Atsišaukite greitai.

5413 Wentw6rth Avė.

RĖIKALINGAS vyras dirbti' 
ant naujos, ūkės. Geįs|ina, 
kad mokėtų inilžti karves. Dar
bas ant visados užmokestis pa
gal >Ut^rtį. J. Dombrauskas 
Box 132 Willow Springs, III.
gal

REIKIA (patyrusių vyrų prie 
elektrinių bailerių, prie sku
durų pakavimo ir popierų.

Michigan Mill Supply Co.
1039 Congress St. netoli 

Morgan Str.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA Cdlumbia 

“iRoostei’ Rody” tinka daugeliui 
karų — atrodo kaip naujas. 
Reikalinga parduoti patuštini- 
mui vietos. Už teisinga pasiū
lymą parduosiu. Kreipkitės:

2857 So. Emerald Avė.

PARDAyiMUI visokių rųšių var
toti aytomobiliai labai pigiai. Musų 
vartoti karai yra pirmos rųšies pa
dėjime. Reikia tik 10% įmokėti, 
kitus išmokėjimais j metus laiko.

CALUMF/RJMOTOR CO. 
10940 Michigan Avenue 

Atdara ’ vakarais

O

RAKANDAI
BARGENAS! Už $50 nusipirksi 

$140 vertės pečių, kietoms anglimis 
kūrenama — vartotas tik 1 metus. 
Geležinė lova su springsais — $5. 
Vana $5. tylfttyti galiipa nedėlioj ir 
panedėlyj visą dieną.

946 W. 32nd Street
3 lubos iš fronto

PARDAV1MUI 5 jcamb. ra
kandai, galima sykiu ir kamb. 
parenduoti. Kam reikalingi at
sišaukite, 4819 S. Hamlin Avė. 
2 fl. arti Archer Avė. Matyt 
galima vak. ir nedėliomis.

PARDAVIMUI 4 kambarių 
rakandai. Atsiišaukite tuoj aus.

3711 So. Halsted Str.
8 fl. frontu po 6 vai. vakaro

Parsiduoda rakandai fronti- 
nis seitaą, karpetoe, Daveiųior- 
tas, 2 siuvamos mašinos Singer 
White, rašoma deska, lovos, 
komodos ir kiti reik, daiktai 
prie gyvenimo. 822 W. 37 PI.

2os lubos

PARDAVIMUI
PARDUOSIU arba mainysiu 

bučernę ant loto arba namo. 
Priežastį patemysit ant vietos.

Atsišaukite.
3935 Sp. California Avė.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė. Senas biznis, išdirbtas. Visokių 
tautų apgyventa apielinkė. Cash, ne 
knygutėms biznis. Išvažiuoju ant far- 
mų, todėl parduosiu pigiai — ir no
riu greit parduoti.

> '6159 So. Kohnar Avė.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI antrarankios 

entos, pigiai. Atsišaukite prie 
aivo. “George W. Clyde”

C. L. Willey Slip
28 St. and Robey

PARSIDUODA krautuvė, grosernč,' 
ccndŽių ir notions. Daug hėtuvių ap
gyventa, gerai išdirbta vieta. Parsi- 
luoda iš priežasties savininko mir
gės. Atsišaukite:

JURGIS ANZIULIS 
1327 So. 49th Ct. 
Tel. Cicero 8060

PAIRD A VIM UI bučerpė ^ero j 
vietoj ir geras biznis, priežas
ties nčra nei kokios su.' mainais 
ir agentai neatsiliepkite. leš- 
k antimi gero biznio šaukite:

Tel. Lafayette 3097

*

PARSIDUODA byčernė ir 
groserne, yra ice mašina Reo 
trokas ir daug stako. Biznis 
visas kėš, geriausioj vietoj, vi
sokių tautų apgyventoj

Tel. Maywood 76

PARSIDUODA ice icneam, 
saldainių, cigarų, cigaretų ir 
kitų smulkmenų krautuvu. Par
davimo priežastį patirsit ant 
vietos. 1 — 49th Ct. 

Cicero, III.

PARSIDUODA hardwa^e 
krautuvė už cash arba'lhainy- 
siu į namą laimes, ,j kas pasku
bės. Labai ^ažfoj vietoj, biz
nis cina getai, priežastis pard. 
iigav'^dujienos< 1739 So. Hals^ 
tėd St. Box 606

PARDAVIMUI grosernč ir 
buČęrnė, vienuolyno apielirikčj, 
patogi vieta, biznis gerai išdir
btas, galima pirkti ir su namu. 
Atsišaukite 2500 W. 69 Str.

Tel. Prospect 8014

PARDAVIMUI grosernč ir 
bučemė, naujai, augančioj ko
lonijoj, turi būt parduota greit, 
ųes nemoku kalbėti lietuviškai 

3927 W. 56 Str.
' < Tel. Hemlock 0116

Pardavimui pigiai restaura- 
nąs, prie didelių dirbtuvių, pi
gi 
<rų 
tis 
kit

renda, proga uždirbti pini- 
su ipažu kapitalu, Pricžas-
— turiu 2 bizniu. Atsišau- 
tuoj. 11955 S. Halsted St.

Westx Pullman, III.
— ------- --------------—........................f—

PADAVIMUI
MEDUS IX) 35c
SVARUI

V. GLOBIS
10545 Edgebrooke Avė.

PARSIDUODA 
k BUČERNŠ IR 

GROSERNE, 
Greita^ bargenas;

1447 So. Halsted Str.

PARSIDUODA GROSERNE 
bučcinė ant kampo didelis 
linijas, 
tautų apgyventoj vietoj, 
gi: 6 karpbariai gyvenir 
žas. ^Taipgi yra

ir 
biznio 

Biznis labai geras, visokių
• Renda pi

gi: 6 karpbariai gyvenimui ir gara
žas. ^Taipgi yra Ford trokas prie 
biznid. Nepraleiskite progos. Parduo- 

priežasties,siu pigiai dėl svarbios
‘__ ią patirsite ant vietos.

Saukite:
Tel. Pullman 0227

Ąįrentai neatsižaukite

kuri

PARDAVIMUI biznis, Road House, 
naujas namas, didelis bungalow, yra 
ugniavietė, Ice box ir Dėlto Elektros 
vandens šildytuvas, vištininkas,. dide
lė barnė, 2 karų garažas, cementines 
grindys, išpiltas jardas, 20 akrų že
mės, už $800. ,

MRS. ROSE GOWRONSKI 
89th and Robertą Rd. 

Palos Park 
3 mylios nuo Argo, III.

PARDAVIMUI restrturantas arba 
mainymui ant mažo namo. Biznis ge
rai išdirbtas per 10 metų. Taipgi pri
imčiau pusininką arba išrendavočiau- 
Restaurantas randasi Lietuvių kolio- 
nijoje.

1159 61 st Street
Telefonas Midų ay 2866

PARSIDUODA Ice cream, cigarų, 
saldainių, visokių smulkmenų ir 
Plinkšių gėrimų krautuvė. Lietuvių 
naujos kolionijos. Listas yra ant 3 
metų. Biznis senai išdirbtas. ApiąĮin- 
kei per 3 bloljus nėra tokip biznio.

2502 W. 69th Street

PARDAVIMUI groserne ir 
bučernė, lietuvių ir rusų apie
linkėj. Parduosiu labai pigiai

610 Liberty St., f 
netoli Jefferson St J
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PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI minkštų gėrimų,1 

“Lunch Rooin” ir saldainių Storas 
$550 cash. Norint galima pirkti ir su i 
nan\u. Naujai pastatytas medinis, Į 
Storas ir užpakalyj 6 kambariai pa
gyvenimui namas. Kaina $6,650, pir
mų morgečių $2,200. Cash $2,000. 
Randasi prieš pat 
netoli Černausko 
mainais lotu. Priežastis einu 
biznį.

Barganai South Side $2,500 Nupirks 
Naują Namę

I NAMAI-ZEMĖ
Man Wltous & Co.

NAMAI-ŽEMĖ NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME

Forest Preserve,
Daržo. Priimsiu 

kitą

S. ZENKUS
4139 So. Mariem Avė. 

Stickney, III.

INDIANA HARBOR. Parsiduoda 
icekriminė. Labai geras ir išdirbtas 
biznis. Ilgas lysas, pigi renda. Prie
žastis pili davimo — nesusitaikymas 
paitnerių.

1307 — I39th Street 
Indiana Harbor, Ind.

Tel. 935

I Pardavimui 2 flatų nau
jas mūrinis namas po 6 ir 6 
kambarius, įtaisytas pagal 
vėliausios mados. Vieta ge
rai lietuviams žinoma. Tar
pe 67-68 ant Maplewood Av. tinis skiepas, viškai, taipgi -------

----------  augšti ir kiti visi geri pato-' 4422 So. California Avė., 
Pardavimui 2 flatų nauji gumai. Kaina tiktai $11,500; 2 augštų mūrinis naujas na- 

muriniai namai po 5 ir 5 įmokėti $2,500. Likusią pa- 
kambarius, tik baigiami bu- skolą savininkas aprūpins 
davoti, galima greitai gy- be jokių nuošimčių. Namas 

|venti, įtaisyti pagal vėliau- randasi 3529 Lowe Avė. 
sios mados.'---------------------- ( M. J. KIRAS

2 augštų medinis namas,
Naujas 2 lubų augšto muro 4-4 kambarių, cementiniu 
namas, 2 pagyvenimai po 4 pamatu, geroje vietoje, 
kambarius, augštas cemen 4323 So. Mozart St

mas.

M. J. KIRAS
3335 So. Halsted St.

2529-31 W. 45th PI., nau
jas, 2 augštų, 4-4 kambarių, 
mūrinis namas, didelis skie
pas ir bungalow stogas, įmo
kėti biskį pinigais, kitus

Tuojau pasiūlo pardavin.ui seka
mus nepaprastus bargenus:

Karštu vandeniu šildomas mūrinis 
bungalovv, tiktai $8,300, 5 kambarių, 
didelis miegojimui porčius, pleiste- 
riotas ir apšildomas, aržuolo trimin
gai, namas 2 metų Senumo, galazas, 
cementinė ėlė, netoli 63rd ir Marsh
field, $2,000 caim, kitus kaip rendą.

Naujas, 2 flatų, $13,800, garu fiil- 
d6mas, 5 5 kambarių, sun, parloras, 
vėliausios mados plumbingas, plieno 
konstrukcija, bungalow stogas, dide
lis attic, geras skiepas, 30 pėdų lo
tas, geroje apielinkėje, pažiūrėkite j 
juos, 5515—5517 So. California Avė. 
Mes taipgi turime tokius namus ir 
kitose kolonijose tomis pačiomis kai
nomis.

Išsimaino
2-jų flatų mūrinis namas po 5-kius 

ir 6-Ius kambarius. Visi parankunvai 
vėliausios mados. Taipgi yra 2-jų ka
rų garadžius. Parduosiu pigiai arba 
mainysiu ant bųngalosV, loto ar res
torano. Namas turi būti parduotas 
j ^umpą laiką. Namas randasi 

bulvaro gražiausioj vietoj.

F. G. Lucas and Co.
4108 Archer Avė.

tar-
Pe

PARDAVIMUI 2 augštų mū
rinis namas. 4-5 kambarių, pa- 
čiumi ir karštu vandeniu šildo
mas, bungalovv stogas. 42 St. 
ir Tai man Avė.

PARDUOSIU arba mainysiu 
bųčernę ir grosernę. Biznis da
romas geras. Priežastį pardavi
mo patirsite ant vietos, 3300 S. 
Ashland Avė. l afayette 7724

Pardavimui 5 kambarių
naujas tik užbaigtas bunga- Naujas 2 lubų augšto muro lengvais išmokėjimais. 
lc*w 66 ir Fairfield Avė; įtai- namas, 2 pagyveniipai po 4----------------
sytas pagąl vėliausios ma- kambarius, augštas cetnen-----------------
dos.

PARDAVIMUI groserne ir 
bučernė įvairių tautų apgyven
to) kolonijoj

• cash ari>a į lotą. Biznis išdirb
tas ir yra nešąs gerą pelną.

8210 So. Ashland Avė.

parduosiu už

tinis skiepas, viškai, taipgi 
augšti ir kiti visi geri pato- 

I Pardavimui 6 kambarių gumai. Kaina tiktai $11,500; 
5ungalow. Lotas 30 pėdų, įmokėti $2,500. Likusią pa
taisytas pagal vėliausios skolą savininkas aprūpins 
mados. Graži vieta prie ka- be jokių nuošimčių. Namas 
rų laines. 6125 So. Washte- randasi 3131 So. Union Av. 
naw Avė.

pigumas 
labai gerai 
tuomet pa- 
7018 South 

Arte-

Mes turime puikų murini nanvą, 2 
flatų, netoli Ogden Park, presinių 
plytų frontas ir porčiai, 6-6 kamba
rių, su sieteliais porčiai, furnace ir 
garu šildomi, aržuolinės grindys ir 
trimingai, 2 karų garažas. Tas tai 
yra bargenas, cash už $11,000.

6509 Marshfield Avė., puikus mū
rinis namas. 2 flatų, karštu vande
niu šildomas, aržuolo trimingai vi
sur, 5-6 kambarių, kaina tiktai $13,- 
500, Cash $3,000.

2 augštų murinta narna*, 6 
kambarių, miegojimui ’porčiai, 
sun parloras, aržuolo trimin
gai, karštu vandeniu šildomas, 
bungalow stogas.
5624—562,6 So. Whipple St.

JACK DALEO 
Savininkas ir statytojas

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, parduosiu aiba mainysiu su na
mu ar b*' namo; muro namas. Biz
nis išdirbtas per ilgus metus, kaina 
pigi, vieta patogi. Pardavimui prie
žastis — einu iš biznio.

4624 So. Wood St.

Pardavimui 4 flatų namai 
užbaigti'ir baigiami būda
vot!, randasi netoli Mar- 
ųuette Park. Turime ant 
kampinių ir vidurinių lotų 
pabud&votų namų. * ,

io. J. KIRAS
3335 So. Halsted St.

GRC'.UKLIU pianų bargenas. Ver
tas $650, turiu parduoti tuojau, su 
benčiumi, kabinetu ir 108 ro’eliai. 
$160 cash arba po $10 i menes}.

2332 W. Madison St.

BRIGHTON PARK

! Pardavimui 2 flatu medi-
PARSIDUODA pečius angli- nis namas po 4 ir 4 kamba- 

mis Ir gasu kūrenamas; pečius rius, 3 kambariai pastoge, 
vartotas 1 metus, išrodė kaip augštas beizmentas, garad- 
naujas. Parduosiu už trefeią žilis dėl 2 mašinų, įtaisytas 
dalį kiek jįs kaštuoja. J. Vaiš-jpagal 
vila, 6111 So. Albany Avė.

1 -lubos, frontas

Naujas 2 lubų augšto muro 
namas, 2 pagyvenimai po 4 
kambarius, augštas cemen
tinis skiepas* viškai, taipgi 
augšti ir kiti visi geri pato
gumai. Kaina $10,900; įmo
kėti $2,500. 'Likusią paskolą 
savininkas aprūpins be jo
kių nuošimčių. Namas ran
dasi 4004 So. Talman Avė.

M. J. KIRAS 
3335 So. Halsted St.

EXTRA! Nepaprastas 
namų. Ar jus ieškote 
nastntytų naujų namų, 
žiūrėkite šituos namus: 
Campbell Avė. ir 7026 So.
šio n Avė. Viskas vėliausios mados 
įtaisyta, 2 aukštu muro namai 6-6 
kambariai aržuolo ir beržo užbai
gta, karštu vandeniu Šildomas, plie
no konstrukcija, dvieju karų gara
žas. Parsiduoda už lahai prieinamą 
kainą. Pirkite nuo savininko.

JOHN J. MEŽLAIŠKIS 
7026 So. Artesian Avė. 

Phone Republic 4537

BARGENAS! BARGENAS!

6544 Herm’tage Avė., gražus 2 
flatų namas, karštu vandeniu / šildo
mas, 32 pėdų lotas, dideli atdari por
čiai, aržuolo trimingai, 2 karų gara
žas, femęntinė ėl^« cementini 
nas, ląundrė, namas natriai i 
tas, gerojo vietoje, netoli 63rd\.St 
tiktai $1,500 cash.

Sheehau Witous & Go.
1654 West 63rd Street 

Tel. Hemlock 1600

4500 So. Albany Avenue 
Tek Lafayette 7479

1 skle- 
iilevo-

PARSIDUODA
SINGER SIUVAMA
MAŠINA
Atsišaukite*

1835 Canalport Avė.
2nd floor rcnr

1 vėliausios mados, 
maudynės, elektra ir visi 
parankumai, rendos 90 dole
rių į mėnesį, netoli karų lai- 
nės. Parduosime pigiai.

Pardavimui namas 2 pa
gyvenimų po 4 ir 4 kamba
rius, tik.. 8 metų ..senumo. 

'Kaina tik $4,500. Cash $1,- 
000.

lubų augšto, medžio na
mas, 4 po 4 kambarius pa
gyvenimai, — naujas plum- 
bing, elektra ir kiti geri 
įtaisymai. Prekė tiktai $5,- 
500; įmokėti $1,500. Liku
sius kaip rendą.

M. J. KIRAS 
3335 So. Halsted St.

2

Savininkas parduoda 5 kambarių 
bungalow arba maino ant loto. Na
mas bus greit gatavas su visais pas
kutinės mados įrengimais. Lotas 30x 
125. Parduosiu pigiai ant lengvų iš
mokėjimu. Namas randasi 9913 So. 
Prairie Avė. Savininkas gyvena 

4425 So. Fairfield Avė.
Tr1. Lafavette 1310

A. P. LUKOŠIUS 
______i-------------------- - 4..................----------------------

ČIA TAVO PROGA!

2 FLATŲ • mūrinis namas, 4-4 
kambarių, su skiepu ir bungalovv « 
•stogu, 2 fialų murinto, 6-0 kamba
rių, su skiepu, bungalovv stogas, 
karštu vandeniu šildomas ir deko
ruotas, nebrangia kaina, 2 fialų 
mūrinis, 6-6 kambarių, pečiumi 
šildomas, $9,000, 3 flatų, 5-5 kam
barių, $10,000. Geroje vietoje, 
Brighton Parke, taipgi 4 kambarių 
medinė cottage, Bridgeporte, biskį 
įmokėti, kitus lengvais išmokėji
mais. Atsišaukite,

II. KOPLEWSKI,
31r92 Archer Avė.

ATSIŠĄUKBMAS. Kas norit 
važiuot j Detroit, -Mieli. (Lietu
vių yra 15,000, aš noriu savo 
namą apmainyti arba parduo
siu pigiai, adresas*: G. A. Baro
nas, R. F. D. 2, Box 193 D.

Warren, Mich.

MORTGECIAI-PASKOLŪS
Z

ANTRI MORGIČIAI
Suteikiami a it 6% palūkanų. 

' Taipgi perkaro Trečius Morgičius 
ir kontraktus.

INTERNATIONAL INVESTMENT 
CORPORATION 

3804 South Kedzie Avė., 
Lafayette 6738

Pardavimui groserne ir ruky 
tos mėsos sankrova taipgi ir _ _ ....
kiti smulkų, daiktai. Parduo-' Pardavimui biznlavas na
šiu už cash arba mainysiu j mas,_ storas, 4 gražus rui- 
namą. Biznis- geroj vietoj ir niai 1S užpakalio storo, 6 dl- 
yra nešą gerą pelną. kambariai viršui štoro,

7008 So. Paulina št. aržuolo trimingas, karštu 
vandeniu apšildomas, augš-

parbavlmvi Kt-«>serr»o r-o- tas bpizmpntas. dalima pie
toj vietoj, pirmutinis gaus ge- kti su mažai pinigų, 
riaušių progą pirkti. Atsišauki-  
te tuojaus.

2862 West 38 Str.

2 lubų augšto, muro kampi
nis namas, 4 flatai po 4 kam
barius ir vienas didelis sto
ras, buildingas gerame sto
vyje. Storas patogus dėl vi
sokio biznio. Prekė $18,500; 
įmokėti $5,000. Likusius 
kaip rendą. be komišino.

M. J. KIRAS
3335 So. Halsted St.

GERAS pirkinys, 4 pagyve
nimų, 4-5, mūrinis naihas ant 
60 pėdų žemė* 2 karų mūrinis 
garažas, įtaisytas pagal_ nau
jos mados. Atsišaukite pas sa
vininką ant 1 lubų ■ iš priekio. 
5936 S. Talman Avė. arti 59th
----------------------—.—U4—-—------------------------

TIESIAI nuo savininko, 2 
gyvenimų, 5-6'kambarių, me* 
dinis namas, 2 karų garažus, 
cementuota ėlė; viskas ieram 
padėjime' ir labai prieinama 
kainą. 1 lubos,

6156 So. Wood Str.
............................ ’ -4.I--------------- .

Farma už pusę kainos
Parsiduoda arba išsimaino 

60 akrų žemes, 25 mylios nuo 
Chicagos ant gero kelio, 13 kar
vių, 3 arkliai, taipgi ir kitokių 
gyvulių ir paukščių.

Kreipkite* pas

G. P. Suromskis & Go.
335? So. Halsted Stt Chicągo, 

Tel. Boulevard 9641

2 flatų, mūrinis namas, 4-4 
kambarių, tile vairia, landres 
loviai, furnas šildoma* 1 fla- 
tas, viškai, pleisteriotas skie
pas, arti 2 karų linijų, tiktai, 
$4,000, kitu* lengvais išmokė
jimais, savininkas,

5124 So1. Troy Str.
UŽ $12,500, gražus pioderni- 

škas muriiiis* namas, 10 kam
barių, cottage, anžuolo trimin
gai, plato stiklo langai, 4 mie- 
gruimiai, 5 klošetai, kamb. 
šviesus, 2 toiletai, geroj vie
toj, I^awndalc, 1858 So. Hard- 
ing Avė.

GREITAS’ PATARNAVIMAS
Del visokių rųSių automobilių pa

skola už jūsų karą, ar jus su juo 
važinčsite arba pas mus padėsite. 
Notos perfinansuojamos. Musų vieta 
atdara dieną, naktį ir nedėlioj.
CHICAGOS MOST CONVENIENT 

FINANCING 
1837 So. Michigan Avė.

Tel. Calumet 3267 or 3276
J. WOOLS

MOKYKLOS

Mes šitos visus namus 
_ parduosime kiek tik galėsi- 

PARSIDUODA grosernė, ei- me pigiau ar mainysime 
garų, tabako, ice cream, saldai- ant kitokių namų ar lotų i 
nių, minkštų gėrimų ir kitų Chicagoj. IZ"*-------
smulkmenų krautuve. Randa pirkti ar 
pigi, tisas ilgas.

5702 So. Racine Avė.

Kas pirmas tas laimės

PARSIDUODA - biznio na
mas. S»avininkąs duoda antrus 
morgičius.

Brighton Park
3990 Archer Av. Laf. 8742

PARSIDUODA 6 kambarių 
rezidencija, cemento ir plytų 
pamatas furnace šildomas vie
nam karui garažas, nebrangu. 
Savininkas.

7115 So. Rockwell St.
PARSIDUODA nauja 6 kam

barių bungallow, 31 pėdos lo
tas, 7117 So. Rockwell. Karštu 
vandeniu^ šildoma, įmūryta va
na, ąžuolo trimingai ir grin
dys murmurinės, grindys gan- 
kose ir maudynėje, stiklais ir 
skryliais apdirbtas porčius, 
apgrįsta* viršus. Specialiai bu- 

davota/ matykit savininką.
7115 So. Rockvvell St.

PARDAVIMUI arba mainy
mui, 432 akrų žemės, 39 my
lios j vakarus nuo ' Madison, 
Wis. Apie 200 akrų jau yra 
dirbama. Barnė, 38x100, kiau
lininkas, 10x50, vištininkas, 
12x75 ir avininkas, visi budin
kai cementiniu pamatu, 7 kam
barių namas, nesenai malevo- 
tac. Atsišaukite į Naujienas, 
1739 So. Halsted St. Box 607

BARGENAS. Pardavimui 2 
flatų mūrinis namas, 4-4 kam
barių, yra gasas, elektra, vana, 
lotas 148. Parduosiu greit, nes' 
išvažiuoju į farmą, kaina $4500 

957 W. 35tb Place

PARDUODU 
Kriaučių biznį.

Parduosiu labai greit 
ir pigiai.

2105 N. Cicero Avė.

2 flatų naujai mūrinis na
mas po 6 kamb. karštu vande
niu šildomas, randasi Brighton

. Kurie manote j Park> 2552 w- 39 P,ace- Mai“ 
• mainyti, atvažiuo- * °ys*u ant kitokio namo biznio, 

j kitę ir apžiūrėkite musų na-1 Priimsi“ l«‘“s “ž pirmą įmok?- 
I mus, o mes stengsimės tam-

• stoms užganėdinti. I n P. Siiirnmękio Jt. Rn

PARDAVIMUI puikus naujas dide
lis 6 ruimų bungalow, visas kieto 
medžio išbaigtas, i garo šilima, arti 
mokyklos ir bažnyčios. Kaina $8,750. 
Įmokėti $2,000, kitus kaip rendą. Ma
lonėkite pamatyti savininką.

5221 So. Savvyer Avenue

PARDAVIMUI arba mainy
mui į namą senai įsteigtą gro
sernę ir bučernę, daromas ge-

Jokantas Bros.
4138 Archer Avė. 

Tel. Lafayette 7674

I G. P. Suromskis & Co.
3352 So. Halsted SL 

Tel. Boulevard 9641

PARSIDUODA 2 lotai, Bri- 
ghton Parke, gražioj vietoj, ar
ti gatvekarių ir mokyklų. Gat
ves ištaisytos ir viskas išmokė
ta. Atsišaukite, 3312 So. Eme
rald Avė.

FARMOS — FARMOS /
MES turime keletą gražių 

farmų, netoli Chicagos, Michi- 
gano, Wisconsino, kurias par
duosime arba mainysime į na
mus Chicagojre. Mes maloniai 
išmainysime farmą į jūsų na
mą. P. W. Adrick Realty, 
Tel. Geneva 673 Geneva, III.

PARDUODU kampinį namą 
6 flatai, biznio kampas 17-th' 
ir Union Avė. Atsišaukite po 
5 vai. vakaro. 2 lubos iš užpa
kalio. Mes. Petraitis 

1620 So. Union Avė.

PARDAVIMUI 2 gyvcniipų, 
po 5 kamb. namas, tik ką pa
baigtas budavoti, su vėliausios, 
mados įtaisymais, puijdoj lie-1 
tuviiį kolonijoj, savininkas 
eina į -biznį. Bargenas.

6729 So. Artesian Avė.

VISAI naujas, 2 flatų, mo
derniškas namas, 5-5 kamba
rių, lotas 40x144, kaina teisin

ras biznis. Telefonuokit Went-!^a* Famatykit savininką prie
worth 5470. arba

Englewood 2559
darbo. 7516 Emerald Avė.

PARSIDUODA 4 kambarių me
dinis namelis, 2 mašinų garažas 
ir elektra. Kaina $3,700. 4452 
Lowe Avė. Klausti 6404 South 
Aberdin St.

Tel. Englewood 1677

PARDAVIMUI 17 akrų vaisių for
ma, prie cementinio kelio, 4 mylios 
nuo miesto nuo St. Joseph. Nauji 
moderniški budinkai,' geriausia farma 
.apielinkėje. Rašykit angliškai.

EWALD KERLIKOWSKI
R. F. D. No. 1, Box 304 

St. Joseph, Michigan

PARDUOSIU arba mainysiu į lo
tą, South Sidėj, grosernę ir kitokių 
smulkmenų. Yra kambariai gyveni
mui. Parduosiu pigiai, nes apleidžiu 
miestą.
• 4609 So. Wentworth Avė.

Boulevard 7924

PARSIDUODA 2 krėslų barbernė. 
Lysas ant 3 metų; visi įrengimai ge
ram stovyje. Galima pirkti ir rakan
dus i? parandavoti 4 kambarius prie 
barbemės.

2530 W. 47th St.

PARSIDUODA “Barber shop”. Vi
si įrengimai 1-os kliasos. Keturios 
baltos kėdės. Lysas l’/6 metų. Ren
da pigi. Viena lietuviška barbernė 
tame miestely.

320 E. 14th St., Chicago Heights

, ANT PARDAVIMO. L
PARDAVIMUI moderniškas, parduosiu 3 lotus ir namą___ ____

kampinis, 8 apt. . namas,' 2-5, 1 karo gairažas, vanduo yra 2
6-4 kambarių,'plieno konstruk- East Čhicago tfeights, III. ' 
cijos, sienoje lovos, gasiniaį pe Biu $8,200 co.

* A t s i s 11c 11* *čiai, ice -box, geras*, pirkinys, 4610 į0. Lincoln St. 
1635 W. 57 St., 1 apt.

Prospect 3922

Labai pigiai 
su 5 kam- PARSIDUODA 2 aukščių medinis 

*1 flatai viršum ir apačioj 
vidui ir elektriką. Tas bargenas yra krautuvė ir keturi kambariai. 2 ka- 

Parduo- garadžius. Rendos neša 15%.
i 732 W. 18th Street
I 'Savininką gąlitna matyti nedėl- 
• dieniais ir vakarais šiokiom dienom.» •*

PARSIDUODA namas su bizniu 
(minkštų gėrimų). Geroj vietoj ant 
lęampo. Senai išdirbtas biznis. Turiu 
parduot greit, todėl leisiu pigiai.

113 Western Avenue 
Blue Islandu III.

Tel. Blue Island 1805

NAMAI-ŽEME
NAŠLE MOTERIS nori parduo

ti murini namą - ‘ 
mui už gana pigią kainą. Arba ga- ,r 
liu mainyti j mažą namuką arba 
1 mažą biznį.
826 W. 33rd Place 2 hib. užpakali 

Tel. Prospcct 3246

ANT BRIDGEPORTO' parsiduoda 
mūrinis namas 6 pagyvenimų po 
penkius kambarius, yra po trys mie
gomis kambariai, fruntinis kamba- 

■ ■' »- rys ir kuknė. Didelis namas, 10 me
tų senumo. Pastatytas ant IMi loto, 
skiepas cementuotas ir pleisteriotas. 
Savininkas gyvena, tame pačiame 

I name 1 floro iš fronto. Galima ma- 
dieną, 

• i
4 kamb gyveni- tyti ne(h’lioj ir panedėly visą 

’• - ir šiokiais vakarais.

Namo numeris:
3139 So. Emerald Avė. 

Agentai neatsišaukite

PARSIDUODA m-uro 2 flatų po PARDAVIMUI 6 flatų namas ir 
5 kambarius namas. 2-jų metų se- 4 karų garažas. Namas randasi ne- 
numo namas, su visaip pjrankumais. toli parkų. * Pardavimui labai pigiai, 

arba mainymui ant mažesnio namo. 
Atsdšaukite pas: 

CLEMONS MACK 
7053 Eggleston Avo. 
Phone Stevvart 5812

PARDAVIMUI 6 fjatų namas ir

KRANK MONTVILA
4010 So. Britfhton Place 

Tel. Lafavette 5773 
Savininkas namie vakarais ir 

batoms po pietų.
Su-

------------------------------------------- -------- -----—v- Į ------- 1—-------------- - ----- r------- r---------------------

PARDAVIMUI namas Ir lotąs, < PARSIDUODA^ 4 *filatų kam- 
flatai po 4 kambarius, yra vi|kaŲ pjnis muro namas.. Turiu nar
namas 2 augštų, didelis skiepas,* ge- \ 4. .... . j > » • • •
ras biznis, vana ir karštas vanduo, duoti greitai 1|* todėl leisiu pi- 
elektra, gasas, garadžius. z giai 

2027 Canaloort Avė. t
2 augštas, iš užpakalio 2639 West 44 Str/

NEGIRDĖTAS BARGENAS! 6-6PARDUODU muro, 2 flatų po 6 NEGIRDĖTAS BARGENAS! 6-6 
kambarius 'namą, prieinama kaina, kambarių naujas muro namas, van- 
Garadžius naujas dėl 2 mašinom. Ne-1 deniu šildomas, bungalovv stogas, sun 
toli Washington Park. Graži vieta. I parlor, aržuolo trimingai, įmūrytos 
Namas randasi 5906 Calumet Avenue. vanos pirmos klesos ir tiktai $14/ 
Savininkas gyvena: '800; įmokėti $4,000. South Side. Sku-

409 Šo. Karlow Avė.
Kampas Van Buren

bėkite pasinaudoti.
J. VILIMAS 

4405 So. Fairfield .Avė.
PARDAVIMUI ‘ 4 flatų namas ir 

lotais prie Salio.lotais prie Salio. Namas yra garu 
šildomas, 2 po 4 kambarius ir 2 po 
6 kambarius. Namas randasi netoli 
79th ir Halsted St Parduodam labai 
pigiai. Kaina $21,500, arba mainysiu 
ant mažesnio namo. Atsišaukite pas: 

CLEMONS MACK 
7053 liggleston Avė. 
Phone Stevvart 5812

DIDELIS BARGENAS ROSELANDE
Dviejų augštų muro, bizniavus na

mas ir medinis namukas užpakaly. 
Labai gera biznio vieta ir namas mo: 
kasi pats ųž save. Vertas $30,000, 
bet parduosiu daug pigiau, nes turiu 
greit išvažiuoti ant ukes.

JOHN ŽALIS
114 E. 107th St.

BARGENAS! 2. flatą naujas mū
rinis namas po 6 kambarius, elektra, 
vanos, skalbynės, cementuotas bejz- 
mentas. Kaina tik $12,000; įmokėti 
$4,000, kitus ant lengvo išmokėjimo. 
Priežastis pardavimo — savininkas 
išvažiuoja ant ūkės. Namas rdndasi 
ant Bridgeporto. Savininkas gyvena: 
1527 50th Ct., Cicero, III.

PARSIDUODA 4 kambarių medi
nis namelis. Siuros, vanduo, elektra 
ir visi naujos mados įrengimai. Tu
riu greit parduoti, — leisim pigiai* 
Priežastis, šeimvnos nesutikimas.

5036 W. Kildare Avenue 
Netoli Archer Avė.

GRAŽUS 6 kambarių mūrinis bun- 
galovv, visi hržuolo trimingai, įmūry
ta vana, furnace Šildomas, netoli par
ko ir mokyklos,, kaina $9,500, cash 
$3,500. Savininkas ant pareikalavimo 
subatoj po pietų.

6613 So. Fairfield Avė.

SPECIALIS NU-
PIGĮNIMAS

Kainų laike vasaros mėnesių dcl 
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. HUTĘILZ, Manager

ANGLU KALB
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam- šioje šalyje. 
Kurie kalba gerai angliškai visur 
turi pasisekimą ir pirmybę. Ang
ių 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- 
Icui arba lai Sic n.

LEVESK1S’ SCHOOL, 
Preparatory and Commercial 

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

xxxmxxxxiimmiinixi7
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PARDAVIMUI 6 kambarių
medine cottage, cementiniu paJ 
matu, karštu vandeniu šildo 
ma, garažas. Lafayette 5658 

4018 South Artesian Avė. f

PARDAVIMUI mūrinis na
mas, 2 flatai po 6 kamb., karš
tu vandeniu šildomas, yra mau 
dynes, elektra, gasas, parduo
siu pigiai. Geroj vietoj, netoli 
Westem Avė.

6558 S. Campbell Avė.

PUIKUS, 4 flatų mūrinis namas, 
6442-44 S. Rockvvell St., 4 karų mū
rinis garažas, renda $4000 j metus, 
1 metų senumo, bargenas s'u $10,000 
cash, Savininkas tame pačiame na
me.

G. J. SCHRE1ER 
Tel. Prospcct 6238.

PARDAVIMUI, Englewoode, 2 fla
tų, 4-4 kambarių, kambariai šviesus, 
muro pamatas, cementinis skiepas,1 
landrė, furnas šildomas. 3 karų ga
ražas, kaina, $6650, cash, $2000.

6114 So. Carpenter St., 
Tel. Wentworth 6131.

PARDAVIMUI 6 ruimų Bun- 
galow. Karštu vandeniu šildo-1 
ma. Trys mėnesiai kaip staty
ta; aržuolo trimingai.

Savininkas ant vietos.
K. Daules, 6918 S. Artesian A v.

Didelėse Išdirbystėse
COYNE

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

$60 Iki $200 į Savaitę
Pilnas kursas į trumpą laiką. Kle- 
sos dienomis ir vakarais. Ateikite 
arba rašykite, gausite DYKAI 
KNYGUTĘ su 151 elektros foto
grafijomis. Klauskite apie du spe
cialiu DYKAI kursus.
COYNE ELECTR1CAL SCHOOL 

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

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

me- 
pasi- 

w naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jus Iišmoksite į kelias savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jųs\ mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.

ŠTAI JŪSŲ LAIMĖ
Išmokiname Anglų Kalbos, Lietu
vių Kalbos, Aritmetikos, Gramati
kos, Knygvedystės, Stenografijos, 
ir kitų mokslų. Musų mokyklos 
nauja sistema stebėtinai greitai 
užbaigiama pradinį mokslą j devy
nis mėnesius; 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 
milžinu! Rytojaus nelaukite, atei
kite šiandien pasikalbėti apie mok
slo sąlygas, tas jums nieko nekai
nuos.
Amerikos Lietuvių Mokykla

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


