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Hidroplanas P N 9 -1 
surastas

Australija panaikina mir
ties bausmę

Varšuvo j dideli neramumai dėl 
bankų bankrotavimo

Prapuolęs hidroplanas 
PN9-1 tapo surastas

Visi penki hidroplano įgulos 
žmonės taipjau sveiki su b m a - 
rinos išgelbėti jūrėse

IIONOLULU, rugsėjo 11. — 
Jungtinių Valstijų laivyno hid- 
roplana# PN9-1, kurs su pen
kiais įgulos žmonėmis rugpiu- 
čio 31 dieną išskrido iš San 
Francisco į Honolulu, bandyda
mas 2,100 mylių kelionę per 
Barnųjį vandenyną padaryti be 
sustojimo, bet kelionėje prapuo
lęs, po devynių dienų ieškojimo 
pagaliau vakar vakarą buvo su
rastas.

Hidroplaną surado Jungtinių 
Valstijų submarinas R-4 Ba
rniajame vandenyne, penkiolika 
mylių į rytus nuo Kauai, vienos 
tolimiausiai j žiemius esančios 
Havajų grupės salos.

Visi penki įgulos žmonės ra
sti sveiki, nors per keturias 
dienas jie nebeturėjo maisto. 
Submarinas atvilko hidroplaną 
su jo įgula j Navilivilli uostą, 
Kauai saloj.

Hidroplanas kurs kelionėj į 
llonoluhi buvo priverstas nu
sileisti vandenynan dėl to, kad 
buvo pristigęs kuro — gazoli
no, per devynias dienas Vilnių 
blaškomas buvo nuneštas apk 
150 mylių nuo vietos, kur jis 
buvo nusileidęs.

Australijos Seimas panai
kina mirties bausmę

SYDNEY, Naujoji Pietų Ve
lija, rūgs. 11. — Atstovų butas 
šiandie priėmė įstatymą, kuriuo 
mirties bausmė panaikinama.

Amerikon atvyks sovie-
tu delegacija

MASKVA, rūgs. 11. — Ame
rikos Uostų Valdininkų asocia
cijai pakvietus, po kelių dienų 
išvyks į Jungtines Valstijas su 
vietų delegacija, transportaci- 
jos komisariato viršininko, Se- 
rebriakovo, vadovaujama. De
legacija pakviesta dalyvauti mi
nėtos asociacijos konvencijoj, 
kuri įvyks New York e šio mė
nesio pabaigoj.

ŠALČIAI KANADOJ

WINNIPEG, Manitoba, rūgs 
11. — Kanados prerijų provin
cijos susilaukė pirmų stiprokų 
šalnų. Visoj Manitoboj ir Sa- 
skačevane praeitą naktį termo
metras buvo nukritęs iki 26 
laipsnių Fahrenheito.

ELEKTROS VIELŲ DARBI
NINKAS UŽMUŠTAS

IIAMMONI), Ind., rug. 11.—
grafas šiandie įregistravo dn 

Vienas jų,
buvo
Mau- žemės drebėjimu.

Jis įsilipęs stulpo viršų- gana stipruę, turėjęs įvykti a

Elektros srovės šiandie 
užmuštas darbininkas P. 
ser.
nėn jungė elektros jėgos vie- pie 150 mylių atstu. [Siena yra|nance: arklys pastipo vietos vė
las. Tuskanijos sostinė.] terinarijos ligoninėj.

Kinai prašo T. Sąjungos 
peržiūrėti sutartis

Specialus svetimšalių teis&s ir 
privilegijos Kinuose gimdo!
krašte neramumus

GENEVA, Šveicarija, rūgs. 
11.—Kinų charge d’affaires 
Londone, čao Hsin-ču, kalbė
damas šiandie Tautų Sąjungos 
susirinkime, reikalavo, kad Ki-

Varšuvos bankai uždari
nėja savo duris

Minios depozitorių, negaudami 
savo pinigų atgal iš bankru
tuojančių bankų, kelia riau
šes

MASKVA, rūgs. 11. — Gau
tais čia oficialiais pranešimais, 
ryšy su Lenkijos finansiniu kri
zių ir bankų bankrotavimu, 
Varšuvoj kilo didelių neramu
mų ir riaušių. Prekybininkai 
ir pramoninkai begalo susirūpi
nę, kad tūli bankai visai nebe
gali savo operacijų tęsti. Pre
kybos ir Pramonės • Bankas, 
Kredito Bankas ir Jungtinis 
Bankas visai paliovė išmokėti 
įdėlius savo depozitoriams, ir 
dėl to kilo žmonių riaušės. Ban
kų direktoriai, bijodami smur
to, pasislėpę.

Įvardytus tris bankus per
ėmė valstybė. Kiti bankai 
kreipėsi į valdžią, prašydami 
kreditų, kad išvengus žlugimo.

Karas Morokkoj
Ispanų protektorato Sostine Te- 

tuanas r if f iečių apsiaustas

PARYŽIUS, rūgs. 11. —Pra
nešama, kad Tetuanas, Ispanų 
protektorato sostinė, esąs rif- 
fiečių apsiaustas. Abd-el-Kri- 
mo jėgos daro pastangų tą mie
stą paimti.

Pasak pranešimų, mūšy su 
riffiečiais netoil Fendako, ispa
nai netekę 250 kareivių užmuš
tais. Biffiečių artilerija bom 
bardavus ispanų karo ligoninę 
Tetuane.

Viviani palaidotas be 
bažnyčios apeigų

PARYŽIUS, rūgs. 11. —Bu 
vęs karo metais Froncijos 
premjeras, Bene Viviani, tapo 
šiandie palaidotas. Laidotu* 
vės pasižymėjo nepaprastu ku 
klumu — be jokių iškilmių, be 
jokios pompos.

Kadangi Viviani buvo nuo
širdus laisvamanis, jis palaido
ta taipjau ir be jokių bažny
tinių ceremonijų.

Nusižudė, išsisprogdin- 
damas dinamitu

ST. LOUIS, Mo., rūgs. 11.- 
Akmens skaldyklų darbininkas. 
Julius Doublice, 70 metų, pasi 
darė sau galą dinamitu. Sa 
vo kambarėly pasidėjo jis ant 
grindų dinamitą, atsigulė ant 
jo ir iŠsisprogdino. Sprogi
mas supurtė visus namus ii 
pramušė grindose didelę skylę, 
bet kitų įnamių niekas nebuvo 
sužeistas.

SIENA, Italija, rūgs. 11. — 
Vietos observatorijos scismo-

nai butų išvaduoti nuo ekstra- 
teritorialybės jungo. Jis pa
reiškė, kad ekstrateritorinės 
teisės, arba specialės svetimš/. 
lių privilegijos Kinuose, gimdo 
krašte neramumus, ir trynimąsi 
tarp Kinų ir svetimų valstybių, 
ir apeliavo į Tautų Sąjungą, 
kad sutartys dėl specialių pri
vilegijų butų peržiūrėtos.

Kiti kalbėtojai šiandie buvo: 
buvęs Šveicarijos prezidentas 
Motta, Lenkų užsienių reikalų 
ministeris Skrzynski ir Norve
gijos premjeras Movvinckel.

Norvegijos premjeras savo 
kalboj rėmė švedų pasiūlytą re
zoliuciją dėl priverstino arbit
ražo karams išvengti.

Anglijos užsienių ministeris 
Chamberiain rytoj vakare grįž
ta Londonan, ir Britų delegaci
jai toliau vadovaus lordas Ce- 
cil.

Amerikos aviatoriai išžti- 
dę per šimtą riffiečiy

Mėtydami iš oro sprogstamą
sias bombas daug žalos pa
dalę [maurų karo įstaigoms

UEZZANAS, Francuzų Mo- 
rokka, rūgs. 11. — Praneša, 
kad Amerikos avantiūristai 
avitorįai, padedą franeuzams 
kariauti su riffiečiais Morok
koj, bombarduodami iš oro rif- 
fiečių tvirtovę šešuaną, užmu
šę daugiau kaip šimtą maurų. 
Mėtomomis iš oro bombomis 
daug žalos padaryta taipjau 
riffiečių karo įstaigoms.

Maurai atakdoja ispanus....
FEZAS, Francuzų Morokka, 

nigs. 11.-—Vėliausios žinios iš 
Madrido skelbia, kad tuo tarpu, 
kai franeuzai ėmė pulti maurus 
išilgai Urgos, riffiečiai pradė
jo smarkų ofensivą prieš ispa
nus į žiemius nuo išpanų pro
tektorato sostinės Tetuano.

Hidroplanas PB-1 ban-
dys skristi į Honolulu

WASHINGT0NAS, rūgs. 11. 
— Nežiūrint, kad laivyno hid- 
roplanui PN9-1 nepavyko ban
dymas be sustojimo pasiekti 
Havajų salta, skridimo koman- 
duotojas, kapitonas Stanford 
Moses, pranešė laivyno departa
mentui, kad tuojau po rugsėjo 
21 dienos bandys skristi iš San 
Francisco į Honolulu antras 
hidroplanas, PB-1.

VOKIEČIAI GAUNA STAM-
BIOS PASKOLOS AMERIKOJ

CHILLICOTHEORFI
$100,000 arklys pastipo

Mitchell padalė su- 
Vokiečių kredito ban- 
100 milijonų dolerių

Rado senovės žmonių 
kunus papuoštus bran

giausiais perlais

agrarine, įtariamus dėl nužų Į 
dyMo gyvulių augintojo fran- 

Bobertb Maurero.

PHILADELPHIA, ’ Pa., ings 
. — New Yorko sportininkas

Ohio, rūgs.
11. — Pricer kalvoj, netoli 
Bainbridge, Ohio, vakar atkas
ta keli žmonių kūnai, apie ku
riuos manoma, kad tai yra ku
rios nors senovės karalių šei- 

pusėtinas mynos. Kūnai apvinioti pui-

Chicagai ir apielinkei fede 
ralis oro biuras šiai dienai pra 
našauja:

Giedrėja; vėsiau
šiaurės vėjas. Sekmadienį gra- klausiais ir nepaprasto didumo

BEBLINAS, rūgs. 11. —New euzo 
Yorko National City Bank pre- * ----
zidentas 
tartį su 
kais dėl 
paskolos.

milionierius Withney, neteko 
brangaus — 100,000 dolerių’ 
vertės — lenktynių arklio Ordi-

žu. pertų karoliais, be to dar gau-
Vakar temperatūra vidutinis- šiai papuošti .vario, sidabro 

kai sieke 71° F. graznoms ir vėžlių kiautais
šiandie saulė teka 6:26, lei-Dviejų kaukoles dengia vario 

džiasi 7:07 valandą 1 šeimai.

Audros sunaikinto orlaivio Shcnandoah kapitonas Zacbary 
Lansdosvne, kurs toje katastrofoj žuvo, jo motina ir jo jauna
Žmona, dabar likusi našlė.. [Pacific and ^tlantic Photo]

Vokiečių komunistų va
das pasmerktas kalėti * :

Leipcigo teismas nuteisė parla
mento atstovą Maslovą ket- 
veriems metams kalėjimo

BEBLINAS, rūgs. 11.—Vals
tybės teismas Leipcige pasmer
kė komunistų parlamento at
stovą, Maslovą, ketverlems me
tams kalėjimo. Maslov buvo 
kaltinamas dėl valstybės išdavi
mo ryšy su komunistų sukili
mu 1923 maįyjs.

Teisme buvo bandoma paro
dyti, kad Maslov esąs svetim
šalis, be: buvo įrodyta, kad jis 
vokiečių “popierio revoliucinin- 
kas,” tai yra, kad nors jis 
aktingai nedalyvavęs komunis
tų sukilime bet »‘n raštai — 
brošiunaitės ir Jaikraštiniai 
straipsniai — buvę priešvalsty
biniai.

Maslovas laikomas vokiečių 
komunistų teorininku, tečiau 
rašytojas jis menkas. Jis yra 
ekstremistas, ir kartu su Bu
tą Fišer’iene buvo iki šiol vy
riausi Vokietiins komunistų 
partijos vadai. '

Britu streikuojančiu ju
rininku susirėmimas 

su policija
SYDNEY, Naujoji Pietų Va- 

lija, rufifs. 11. ---- Ties Centra-
linio jęelžkelio stotim šiandie 

čia įvyko aštrus streikuojan 
čių Britų jurininkų susirėmimas 
su policija* Streikininkai/ gin
dami vieną įsnvo draugą nuo 
areštavimo, du detektivu stip
riai apkūlė.

Sugavo meksikiečius, 
užmušusius rančerį
MEKSIKOS MIESTAS, rūgs. 

11. — Federalės kariuomenės 
kuopa suėmė tris meksikiečius

Austrijoj kilo valstybės 
tarnautojy streikas

Vien krašto sostinėj streikuoja 
95,000 žmonių reikalaudami 
didesnės algos

VIENNA, Austrija, rūgs. 11. 
—Austrijoj kilo valstybės tar
nautojų streikas. Keli tūks
tančiai streikininkų vakar su
ruošė demonstraciją ties parla
mento rūmais ir pasiuntė dele
gaciją į vyriausybę reikalauti 
didesnės algos.

Tarp streikuojančiųjų yra ir 
policijos valdininkų, bet tūks
tančiai kitų policininkų dar ei 
na savo pareigas ties valdžios 
triobesiais ir Hofburgo rū
mais.

Valstybės ^tarnautojai Austri
joj labai menkai apmokami, bet 
jų yra daugiau negu reikia.

Vien tik krašto sostinėj Vien- 
noj streikuoja 95 tūkstančiai 
žmonių. Vakarykščioj streiki
ninkų demonstracijoj dalyvavo 
daugiau kaip 8,000. Prieš de
monstraciją policija, apleisda- 
ma “pilkuosius rumus” — kri- 
minalio kalėjimo triobesį, — vi
sus kalinius užrakino kamero
se, bet sugrįžus iš demonstraci
jos su visais kitais kalėjimo 
sargais vėl savo pareigas ėjo.

Streikuojantieji Pary
žiaus banku tarnauto- 

jai «rižta dirbti

PARYŽIUS, Francija, rūgs. 
11. — Paryžiaus bankų tarnau
tojai, kurie per septynias savai
tes streikavo, stengdamies išsi
kovoti didesnę algą, šiandie nu
tarė grįžti dirbti. Kai kurie 
bankai pastatė sąlygą, kad 
streikininkai grįžtų individua
liai, be jokių procesijų ir mani
festacijų.

[Associated Press užtyli, ai 
streikininkai ką laimėjo, ar bu
vo priversti grįžti darban sam
dytoju sąlygomis.]

Amerikos konsulas kvos 
ku-kluxy organizuotojus
BERLINAS, Vokietija, nigs. 

11. — Berlino policijai arešta
vus du čikagiečius, Otto ir 
Gotthardą ^trohscheinus, kal
tinamus kaipo Ku-Klux-Klano 
organiztiotojus Vokietijoj, kai 
kurie vokiečiai kreipėsi į Ame
rikos konsulą Berline, prašyda
mi, kad jis areštuotuosius gin
tų.

| Strohscheinai ginasi, kad jie 
Amerikoj Ku-Klux-Klanui ne
priklausę, bet nesigina, kad jie 
organizavo Ku-Klux-KIaną Vo
kietijoj. Jie bus pristatyti A- 
merikos konsului padaryti kv.o- 
timą.

j [Strohscheinai, Čikagoj būda
mi, gyveno 1152 Diversey avė. 
Kaimynai čia juos gerai pažino
ję. Gotthardas buvo sautsai- 
dės Vokiečių Luteronų bažny
čios pastorius.]

Tikėjimo fanatiku riau
šės Vengruose •

Į BUDA PEŠTAIS, Vengrija, r. 
11. — Pasklidus gandams, kad 
vienai Nagy Szakacsi bažnyt- 
kiemio mergaitei, piemenei, pa
sirodžius Dievo Motina, žmonės 
būriais pradėjo iš visur plaukti 
į. tą “stebuklingą” vietą. Kata
likų bažnyčios dvasiškija išty
rė dalyką ir arkivyskupas pa
skelbė, kad jokio Dievo Moti
nos pasirodimo nebuvę, ir kad 
visi tie gandai- yra klasta Į ir 
melas. To nežiūrint, prietarin
gi žmonės nepaliauja miniomis 
plaukę, stebuklo ieškodami, ir 

(kai vakar policija bandė Jų ne
leisti, maldininkai pakėlė riau
šes,, kuriose viena moteriškė 
buvo užmušta, o antra pavojin
gai sužeista.

AUTOMOBILISTAI, NAUDO
KITĖS PIGIU “GAZU”

WICHITA, Kan., rūgs. 10.- 
Trys nepriklausomos gazolino 
kompanijos, prieš hpie šešis 
mėnesius pradėjusios “gazolino 
karą,” padarė tai, kad dabar 
gazolinas čia atpigo iki 9.8 cen
to galonui, neskaitant 2 centų 
valstijos mokesnio.

Kodėl leido vėl neproleta- 
rams eiti universitetus

Sovietų valdžia buvo priversta 
tatai padaryti nes universi
tetai liko pustušti

MASKVA, rūgs. 11. — Sovie
tų valdžia buvo priversta at
šaukti savo pirmykštį nutari
mą, kuriuo iš Rusijos universi
tetų buvo pašalinti visi studen
tai, kilę ne iš darbininkų kla
sės.

Pasirodė mat, kad komunistų 
partija ir sovietijos raudonosios 
profesinės sąjungos nesugebė 
jo pasiųsti į universitetus pa
kankamo skaičiaus kandidatų 
studentų vietoms užpildytį, ir 
universitetai liko pusiau tušti. 
Be to dar ir likusieji universi 
tetuose studentai pasirodė ne 
kokio gabumo. Ta aplinkybė 
dabar privertė valdžią vėl ati
daryti savo aukštųjų mokyklų 
duris • “buržuazijos” studen
tams.

Žemės* drebėjimas Fa- 
enzoj, Italijoj

FAENZA, Italija, rūgs. 11.— 
šiandie prieš pietus čia buvo 
jaustas stiprokas žemės drebė
jimas. žalos betgi nepadary
ta.

Plėšikai pelnė

ST. LOUIS, Mo., rūgs. 11.— 
Praeitą naktį plėšikai, įsilau
žę į Wiggins & Co. graznų 
krautuvę ir suskaldę saugiąją 
šėpą, išsigabeno 31,000 dolerių 
vertės brangmenų ir 300 dole
rių pinigais.

Restoranas aeroplane ....

LONDONAS, rugsėjo 11. — 
Tarp Izjndono ir Paryžiaus da
bar pradėjo skraidyti naujas 
milžiniškas aeroplanais, galįs 
gabenti trisdešimt pasažierių. 
Aeroplane įtaisytas dagi res
toranas.

Nėra kito šaltinio, 
ė kurio plauktu 
tiek naudingų Žinių.



RlIOENlIlIO SEZONO

ATIDARYMAS
Rengia Lietuviu Liuosybės Namo Bendrovė

Nerišlioj, 13 d. Rugseįo-Sept., 1925
SAVO SVETAINĖJ^

Rudeninis Šokis
Rengia Aukso Rykštės Merginu Kliubas 

(Golden Rod)

Sukatoj, Rugsėjo 12, 1925
?,• MELDAŽIO SALĖJ,

2211 W. 23 PI.

Pradžia 8 vai. vakare. Įžanga 50 centų.
Muzika Chapman Orkestrą.

Visus maloniai kviečia KOMITETAS.

PIRKITE NAMŲ RAKANDUS 
PIGIOMIS KAINMIS

Męs parduodame 
kainos.
Parlor Setus ir kt. Padarome ant užsakymo pagal kostumeriaus no
ro. Męs esame’ seniausi išdirbėjai, augštos rųšies rakandų Chicagoj, 
Ponas Balnis yra vedėjas Įstaigos, turintis patyrimų savo amato 
pilnai užganėdinimą visus kostumerius. Atsilankykite ir persitik
rinkite.

visokios rųšies namų rakandus beveik už pusę 
Męs patįs išdirbame pačius geriausius rakandus, kaip tai

WESTERN UPHOLSTERING FURNITURE CO 
540 East 63rd Street

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8952

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

CHICAGO, ILL.

I D Y K A!
Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui

Iškirpk šį kuponą kasdieną,ir priduok į Naujienų ofisą ar j sto
tį, arba savo išnešiotojui sykį į mėnesĮ ir bus apmainyta j tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

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

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

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

...................................  Atkirpk čia ............................................. .....
Data: Rugsėjo 12, 1925 *

Svetainė atsidarys 6 vai. vakare.M
* * Programas prasidės 7:30 vai. vakare.
Bus perstatymas ir Koncertas, kur| išpildys 

L. K. M. Ch.
Bus perstatyta vieno veiksmo komedija, ktifi 

padarys visiems daug gardaus juoko.

AS NUMIRIAU
Po lošimo bus dainos.

Dainuos L. K. M. Choras po vadovyste J.'Rakiečio 
Solo dainuos P. Dauderis ir p-lė M. Ivftn.

Bus duetas ir daugiau dainų.
Po programo bus šokiai prie geros 

K. Yurgon Orkestros.
Kviečia visus RENGIMO KOMITETAS.

cO«p°RAT<O/v 
PRESENT FOR PI 

UNITED PROFIT«SNMiWlRtM 
SENDJHklfĄMi K

Mf*/ v^N.
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Sveikatos Dalykai
VA1KV DANTŲ 1’RlžIUttfiJI.

MAS

Kaip tankiai girdžiame mott 
ną sakant; “kam prižiūrėti vai
kų pirmus dantis, jeigu už po
ros metų turės eiles gražių, nau
jų dantų?” Klaidingai ir pavo
jingas nusistatymas, ir todėl 
galime kaltinti tokias motinas 
už savo vaikų nesveikatą. Kuo
met Vaikai nekurtomis ligomis 
apserga, jos nešino, kad ne
sveikata paeina nuo blogų dan- 
tų. f

Jeigu pirmieji dantys pūva ir 
juos reikia ištraukti, bet ati
dos į tai nekreipiama, arba jęi 
gu dantyse randasi skyleles ir 
vaikams sunku maistą sukram
tyti, tai žandkaulai negali tin
kamai augti ir burnos gali vi
saip būti iškraipytos. Kramty
mas pastiprina žandų musku
lus, ir daugiaus kraujo teka pa
stiprinti žandkaulius ir dantis. 
Kuomet apie dantis rąndasi ma
žai kraujo, jie negali būti drū
tais, hes kraujas dantims pri
duoda kalkių. Neužtektinai 
kraujo susilpnina antruosius 
dantis, kurie formuojasi pp 
pirmųjų.

Pirmas nuolatinis dantis, ku
ris pasirodo, yra šešių metų 
krūminis dantis, kuris užima 
vietą laikinių Įtruminių dantų. 
Daugelis tėvų mano, kad tas 
dantis priguli prie pirmųjų 
dantų, ir per neprižiurėjimą jis 
pūva, kaip y puvo pirmieji dan
tys.

Jeigu pirmas krūminis dan
tis žūsta, antrieji dantys nere- 
guliariškai auga, nes augant 
jie užima arba palieka, pirmo 
nuolatinio danties vietą. Bur
noje randasi daugiaus vietos 
maistui apsistoti ir tas maistas 
burnoje pūva ir labai 
švariai užlaikyti dantis, 
kvapas irgi paeina nuo 
čių dantų. •

žandas gali truputį 
nuo blogų .dantų, 
būti iškraipytas, 
sies, gerklės ir ausų ligos už
puola vaiką ir prisieina labai 
nukentėti dėl kieno nors neap 
sižiurėjimo. Tinkamas prižiū
rėjimas laikinų dantų išvengs 
daug kentėjimo ir ^didelių išlai 
dų vėliaus. Jeigu vaikai pa
mokinti įtinkamai prižiūrėti pir 
mus dantis, kuomet sulaukia 
nuolattinius dantis jau yra pri
pratę atsargiai juos prižiūrėti.

Nuo trijų metų amžiaus rei
kia vaikus vest pas dantistą kas 
šešius mėnesius. Dantistai per

sunku 
Blogas 
punan-

įpulti 
veidas gali 

'Įvairios no-

Prakalbos
—TEMOJE—

JUBILIEJUS
Milijonai daibąr gyvenančių 

nebemirs! kada Jubilėjus pra
sidėjo, kada jis pasibaigė, ką 
atvaizdino Jubilėjus, ką jnes' 
turime tikėtis nuo šių metų?... 
Į šituos klausimus bus atsaky
ta sekančiose vietose:

Demonstracijos
Lošimai be Žodžių

1925

Labai geras castor oil pa
darytas dėl medikalio var
tojimo. J3e skonio. Stipru
mas ir grynumas nesimai- 
no. Prašykite Kellogg’s 
butelukuose ir su labeliais. 
Pas visus aptiekorius.

Mildos Svei., 
3142 So. Halsted St.

Nerišlioj, 13 d. Rugsėjo,
12:30 vai. po pietų

Kulbės Aug. Yakutis
LIETUVIŲ LIUOSYBĖS 

SVETAINĖJE
(ant 3-čių lubų) Cicero, III.

PANEDĖLY, 14 D. RUGSĖJO, 
7:45 va!, vakare 

Kalbės S. Beneckas.
' t *

Nėra kolrktų. Įžanga liuosa.
—T. B. S. S.

Naujienos, Chicago, m.
Įžiūrės dantis, juos apvalys ir, 
kur reikia, pripildys skyleles. 
Phpgai tam tikslui praleisti 
yra puikus apsaugojimas ir 
vaikai patys pripras įvertinti 
savo sveikatą. Pamokink vai
kus valyti dantis prieš einant 
gulti ir po kiekvienu. 1 valgiu. 
Dantis reikia valyti vartojant 
šepetuką nuo viršaus, tai yra, 
nuo dantų smegenų ir ne sker
sai.
Krapštukai dantims krapštyti

Seninus, žmonės buvo pripra
tę dantis'krapštyti su tam r.:; 
kamais krapštukais. Nors ir 
nebuvo mandagu dantis viešai 
krapštuku krapštyti, bet žmo
nės juos vartojo. Musų laikais 
ne ir tie krapštukai išėjo iš 
mados. Kur būtinai reikia 
vartoti krapštukąį reikia viena 
ranka paimti kiapštuiką ir ban
dyti maistą paliuc buoti, bet su 
kita ranka reikia apdengti bur
ną. Nemalidagu paimti krapštu 
ką ir jį kramtyti arba taip 
burnoje Irikyti; *eimi rikėms

Del Vaiky Odos Ligų
Cadum Ointment gali būti vartoja

mas ant minkštos ir švelnios odos kū
dikių, kurie kenčia nuo užkrėstų de
dervinių, nučkų, išbėriipų, karščio, ir 
panašių ligų. Niežėjimų prašalina 
tuojau. Kurie daug kenčia nuo odos 
ligų galima to išvengti vartojant 
šias gyduoles išlaiko. Cadum Oint
ment taipgi yra geros nuo spuogų, 
niežėjimų, šlakų, suskirdusios odos, 
išbėrimų, skaudulių, šašų, žaizdų, nu
degimų, dedervinių, slogų išbėrimų, 
įsidrėskimų. užgavimų ir taip toliau.

r i u

MaskaradaS

- -- -- - - 
nereikia dėti krapštukus an* 
stalo, jeigu asmuo reikalauja, 
tai gali parašyti.

Dabar Vartojama, ir dantistų 
patariama Vartoti, tam tikslui 
specialiai pagamintas, palaidas 
šilkas, vadinamas ‘deniai šilk 
floss’. Kuomet reikia jį varto
ti, tai galima po kelius colius 
ant syk vartoti, dantys visuo
met bus švariai užlaikomi.

[FLIS1.
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JUBILIEJINIS
VAKARAS

Garsinkities “ Naujienose”

ŪRAUGYSTE ŠVENTO ANTANO 
Iš PADVOS 

RENGIA KONCERTĄ PAMINĖJIMO DVIDEŠIMTS 
METŲ GYVAVIMO DRAUGYSTES 

Nedėlioj, 13h d. Rugsejo-Sept., 1925 
CHICAGO LIETUVIŲ AUDITORIUM 

3131 So. Halsted St.
x Pradžia 7tą vai. vakare

i f

Bus vienas iš gražiausių vakarų, kokie yra buvę 
Svarbiausių koncerto dalį išpildys 
KASTAS SABONIS ir kiti garsus 

solistai ir solistės _
S

Taipgi dainuos plačiai žinomas šventos Agnietės Choras is 
Brighton Paiko po vadovyste vargonininko S. Žyliaus. ♦

Kalbės getb. Kun. A. Martlnkus ir plaČįąi žinomas J. J. Zolp. 
Muzikai? dalį išpildys P. M. Petroševičius ir kiti.
Todėl garbus Lietuviai ir Lietuvaitės nepamirškite to puikaus 

Vakaro, kuris užganėdins kiekvieną, kaip jauną taip ir seną, kas ne- 
atsilhnkys, tas gailėsis išgirdęs kitų pasakojimus apie buvusį vakarą. 

“URA VISI IŠVIEN ANT KONCERTO”. Po koncerto šokiai. 
Kviečia DRAUGYSTĖ.

—------------- ------r.——

Šokiai
Apeigos

Nedelioje, 4 J 
Lapkričio I Uaymet

7 aisykitės 
Rubus ir

Maskas

Šeštadienis, Rūgs. 12, 1925

A. L. THOMAS 
LIETU VYS ADVOKATAS

12037 Normai Avė.
Tel. Pullman 7097

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, rtidrglčiai.

Tel. Lafftyette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.
. M. Yuška, 

3228 VV. .181h Chicago, III.

NORĖDAMI!
PIRKTI. PARDUOTI AR MAI-I 
NYTI VISADOS KREIPKITfiS r 
PAS MUS. TAS JUMS BUSt 

ANT NAUDOS. J

I. L FABIONAS CB

809 W. 351h St., Chicago
Tel. Belevard 0611 Ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310 %

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

. Miesto ofisas 
190 No. State St. Room 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 S’o. Halsted St. 

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

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

JOHN MINSKAS
LAWYER

n- »•’
Lietuvis Advokatas 

s 2221 W. 22 St.
arti Leavitt St. 

Telefonas Canal 2552 
Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakaro. 
Seredoj ir PėtnyČioj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

1.1, III ...................................................... .

I A. A. OLIS
•h ADVOKATAS

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

3 r ei i s
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

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

>"‘l"-------------------- ---------- «
Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidunniestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

» 1..............

J. P, WAITCHES
Advokatas

Tel. Pullman 6377 Roseland, III.

10717 Indiana Avė.,
. Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St.
Kambarys 1420

Telefonas Dearborš G096
SPECIALISTAS egzaminavoji- 

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

JOHN B. BURDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington St. Room 1310 
Tclephone Dearborn 8946

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

Namų Telefonas Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie SI., Room 530
Tel. CŠn’tral 6390

Vak. 3223 S. HftlKled SL, Chicago 
Tel. Yards 4681

A. E. STASULANI I
ADVOKATAS

77 W. tVashington St. Room 911 | 
Tel. Central 6200

Cicero Ketvergo vakare 
4917 W. 1 I St. Tel. Ciceio 822 I 
Ant Bridgpporto Seredoj nuo I 
6-8 v. v. Bubatęj nuo 1-7 v. v. || 
32S6 S. Halsted St. ’l u-ml. 673, S
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Padaužų Pastabos apie 
Gerus ir Blogus Daiktus
Suktinis

(Paminėjimui įvykusio 9 rug
pjūčio vakaro Joniškyj, 

‘Vagys”)
lošti

Paklausykit valandėlę, 
Aš jums padainuosiu.

Jums papasakosiu.
, Pons I eparskis geras vyras. 
Jaunimą globoja.
širdys jaunos, linksmos, 

gyvos
!>ai jam dėkavoja— 
Už jo daržinę, kaip Kauno 
Valstybės teatrą, 
Kur išlieti jausmus gauna, 
—Prakaitą per kaktą. 
Už jo tako žalumynus, 
žaliuosius takelius, 
Už jo norus gerus, grynus, 
Už visus suolelius, 
šit devintoje rugpiučio. 
“Vakaras” įvyko 
Be degtinės be alučio 
Rengėjai ištiko;
Visgi tvarka'gera buvo. 
.Atmosfera gryna.
Nieks be laiko nepražuvo, 
Nieks nesinešdino.
O artistai gražiai lošė—

Ir jų sielos mielai ošė, 
Kaip vėjelis sode.
Ką viens titre, kits padarė

T"-*- I I ■ I ■ y-■ \^-.;/- '^'-ąr.’^'iiy’c.’S’1 
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NAUJIENOS, ęhicago, UI. 3
Ramentu, algą, jo parašytą ke
lionių ir šmeižtų encekliopediją, 

j bekampio overkotus, sifilį, pro- 
|to pairtomis ir kitokias štu- 
kas.

i 6. Eibės šviežios » reakcijos 
nesupras, kad negalima gręžti'nuo Lietuvos klerikalų.

Gręžimas iš vidaus
Pinionzų ministerio tėzis

Hašau tik tiems, kurie su
pranta fiziką, nes juk durnius'

iš vidaus neįkišus grąžto iš 
lauko.Nuoširdžiai Išpildė. 

Jisai galo taip ir nori, 
Džiaugsmu mus pagirdė. 
Man patiko ponas Gelašius- 
Laimingas Jokūbas; 
Šis tikrai natūralūs 
Kaip ir pons šiaučiunas 
Ir jo žmona Elžbietėlė. 
Labai rūpestinga 
Kaip supyksta, Jokūbėlį; 
Lyg kvaišelį mindo.
Ponas Vaitkus labai dailiai spėja lopyti. Čia, žiūrėk, jie 'sostinei). Atsiranda juodu aikš- 
Petrą pergyveno. ; išgręžė kokią organizaciją taip, tėję, kurios viduryje stovi po-
0 prie Mortos taipgi smailiai kad visos jos turtas išbyrėjo į licistas ir rankų mostais tvarko 
Akis jis baleno. 
O ta Morta jo širdutė 
Už rožę gražesnė. 
Padainavo, kaip lakštutė, 
Už sielą švelnesnė... 
Pons Dimentis drąsių 
Ir balso trukšmingo, 
šaudo taikiai pištolietu 
J žydą vargingą. 
Elenytei ir pavyko 
Tikra svajonėlė, 
Ypatingai jau patiko 
Man jos šypsenėlė... 
O A*bromas- tikras žydas 
Barzda apdraskyta 
Man net kilo ir pavydas . 
Prieš jį kaip artistą. 
Visi dailiai nugrimuoti 
Bupestingos rankos: 
Ponui Preikštui reik 
Už genis pastangas... 

—Lingų-Lingas

Juokai
Bolševikai yra ekspertai į 

kišti grąžtą iš lauko ir paskui 
gręžti iš vidaus. Taip jie grę
žia ekonomiją, politiką, organi-1 —Labai prašau, aš jokis 

savo eilinių gėlas! 
kišenius it | —Na, tai tamsta vis gi vel- 

Gręždami niškai panaši į angelą!
*

Du žydeliai patenka užsienio

zacijas, šeimynas, 
narių ir pritarėjų 
kas tik pasitaiko, 
jie pridaro tiek 
kad nė pinionzų ministeris ne-

Čia,

daug skylių,

gestų
I

dėkoti

KITA PRIEŽASTIS
Del bankinio biznio su x

SENIAUSIA RAIŠKA NORTHWEST SIDE
— todėl, kad kostumeriai Noel State Banko naudo
jasi proga ii’ APSAUGOJIMU visu bankinio biznio 
pažinimu.

Chicagoje yra apie 203 bankų. Bet tiktai 31 
yra tiesioginiai nariai Chicago Clearing House 
Association. Musų bankas yra vienas iš tų.

Uhicagoj yra 161 State Bankai. Bet tiktai 29 
yra nariai Federal Roserve Systemos. Musų ban
kas yra vienas iš tų bankų.

Per 20 metų mes teikeme geriausį SAUGUMĄ 
ir APSAUGOJIMĄ dėl publikos, nežiūrint kiek 
mums tas kainavo. ✓

Atdara Subatoje iki 8 valandą vakare
Visomis kitomis dienomis iki 4 vai. po pietų

20 metu senas — Spalio 28,1925
“Bankas visiems žmonėms”

Voel State Bank
X X v MILWAUKEE 'AND'NCRTH AVENUtS .▼

$143,000.00 
PALŪKANOMIS

Gerai 
tuvių 
rumu

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

Peoples “y.!?"6 Bank
DIDELIS BANKAS

ant kampoj
47 St. ir Ashlapd Avė

CHICAGO

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

—Panele Birute, tamsta 
ras angelas.

tik-

an-

bolševikų kįįįenius; čia jie iš automobilių judėjimą. Nudžiu- 
gręžė šeimyną'ir turėjo įvykti gęs žydelis sako savo sėbrui: 
divonsas; čia unijas išgręžė 
taip, kad jos tapo skylėtos'ir nas mūsiškių, 
vėjo perpučiamos; ( čia žmonių 
padorumą, džentelmeniškumą ii

—Žiūrėk, Leiba, tai ir gi vie-

. ♦ z

Kalėjimo prievaizda.—Kas gj 
pagarbą link kitų išgrąžė taip, atvedė tamtsą kalėjiman?
kad visur skylėta; čia pats vy-1 Nuteistasis.—Mano įsitikini- 
riausias jų piščikas įsigręžė į 
saliuną ir apsidairęs gręžia alų 
iš svetimo stiklo. Taip sakyti, 
visur jie lenda grąžtais apsi 
ginklavę ir daro didelių spragu 
arba skylių, kurių visos prisi
eina užkišti pinionzų ministe- 
riui.

Grąžtininkų, gręžikų, akylė-1 gražų rytą pabustum prągare? 
įčių arba liolševikų partija, ku- 
Iri susideda iš dviejų ar trijų 
lyčių, daro pasaulį kiauru. Kal-{ 
bant fiziškai, per kiautines 
viskas bįra, krinta ir varva.1 
Kiauros šalies piliečių niekad 
nepatenkinsi. Visas pasaulis1 
pila turtą į bolševikų išgrąžy-1 
tą Rusiją, o galo vis nėra; tu* 
kstančiai žmonių dėjo pinigus1 
lietuviškų bolševikų fondams, o 
jie vis tušti.

Smretelni žmonės sako: “Ku
nigo ir ubago tarbos nepripil 
ctvsi”. Mat ji didele, bet ji nė- 
ra kįaura, tokiu budu einant i 
fizikos taisyklėmis ją visai ka
da nors galėtum pripildyti kad- 
ir atlikusiais nuo 'žmogaus 
npiL’to daklais, vienok į bol
ševikų išgrąžytą arba kiaurą 
tarbą nė tokių daiktų neužsi 
moka eikvoti.

Delei ekonomijos, kuri pas 
mane visuomet stovi priešakyj, 
aš darau pasargą imperijoms 
karalystėms, 
ganizacijoms, 
smertelniems 
jie vytų bolševikus, arba gręži 
-:ve arba sKyD'ius iš ci.vo tar 
,• * n sum j'iilh.'i tuomi ; nion 
zų ministerio išlaidas.

Čia pridedu aš pats savo

mas! »
Prievaizda.—Kaip tai?
Nuteistasis.—Buvau įsitiki 

nęs, kad teismas mane ištei
sins.

♦

Burmistras?—Ką pasakytu
mei, ponas girininke, jei vieną

respublikoms, or 
šeimynoms ir 
žmonėms, kad

Manifestas Ūkio 
ministerio

ant

Sukakus 15 metų nuo co 
mento, kana aš pradėjai 
kyti pirmą cigarą, kada pasau
lyj dėl Trąs'ii—superio ir mėšlo 
—stokos buvo prastas derlius, 
todėl naujų partijų ir frakci
jų nedygo daug, aš paminėji
mui šito istoriško pasauliui 
nuotikio savo geidavimu ir iš 
Dievo malonės išleidžiu platų 
manifestą, kuriuo kiekvienas 
pilietis turi teisių ir privilegijų 
naudotis.

Šit kokis jis yra:—
1. Galybės mėšlų yra sukrau

ta Brooklyno laisvėj ir kiek
vienas jų gali gaut: be saiko 
ir masto.

2. Chicagos vilny,| yra supil
tos visos dvokančios trąšos ir 
kas nori lauką arba vidų už
teršti arba užtręšti, rubežiaus 
nėra jų gavimui.

3. Pas darbininkų balsą yra 
importuota iš Europos nemažas, 
skaitlius bolševikų gręžtų sky
lių ir kiaurinių, ką amerikonai 
donacais vadina. Kas jaučia 
badą, gali naudotis.

4. Iš Lietuvos yra atvežta 
visokiam reikalui geros popie- 
ros, kuri vadinama pajais, ak
cijomis ir Šerais, ir už ameriko
niškus pinigus kiekvienas dur
nius gali jus gauti.

5. Keturi zoologijos tomai 
apie vabalį, prūsoką ir mėšli
uj vabalą—jo įgimtą pletkinin- 
kavimą nuo drafto pasislėpimą 
santykius su justicijos depar-

n.o
ru

Kai.

Telefonais:

(..
< i >
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AKUsERKA
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.

Vienas prekybos agentas va
gone norėjo pasijuokti iš kai
miečio ir jo klausiamas, kuo jis 
prekiuojąs, greitai atsakė:

—Asilo ausimis!
Kaimietis nenustebo, /tik at

sidėjęs apžiurėjo savo kaimyną 
ir lėtai, atsakė:

—Tai turi tamsta lengvą dar
bą, nė pavadžių nereikia ve
žiotis.

Jaunatekė žmona ragina ii 
skatina vyrą valgyti:

- Matai, tą vištą aš pati tur
guje nupirkau, pati paruošiau 
ir pati iškepiau!

Paragavęs, vyras atsakė. 
—Tai gali pati ir valgyti!

*
Pasveikino. Mažasis Petriu

kas dažnai matydavo, kaip tė
vai siuntinėdavo savo drau 
gams- bei pažįstamiems atviru 
tęs su užrašais: “Linksmų Ka
lėdų”, “Linksmų Velykų”, 
“Linksmų Sekminių”, Kai at
ėjo Dangun Ėmimo šventė, pa- 
siuntė Petriukas savo tetai, ku
rios paveldėtoju jis buvo Jos 
nužiūrėtas, tokį pasveikinimą,Į 
“Brangioji Tetute! Linkiu tau 
tikrai linksmo Dangun Ėmi-'
mo!” į i

-r

Seklyčių Setai
/ I ’ *• • ’ . • z

Padaryti Musų Dirbtuvėje
Turi Pilną Užtikrinimą

Kad vartojamas materijolas yra naujas, tvir
tas ir geriausios ryšies.
Kad musų darbininkai yra patyrę ir pilnai 
atsako už savo darbą.
Del to, mums yra daleistina teikti Jums ge
resni setą už žemesnę kainą negu kur kitur. 
Kad mes operuodami dvi didžiausias krautu 
ves ir darydami daug ąety, perkame medžią 
gą daug pigiau ir musu suklasifikuoti dar 
bininkai gali padirbti greičiau ir geriau

&

DR. SERNER, 0. D.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Turėk- svarias, sveikas akis 

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

Akiniai $5 ir augščiai
• Valandos nuo 1 iki 9 vakare. 

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

Tel. Blvd. 3188 
M; Woilkiewicz- 

BANLS
AKUAERKA 

Pasekmingai pa- 
urnauja mote- 
ims prie gimdy- 
n o , patarimai 
lykai moterimi 
r merginoms.

3113 South , 
Halsted St.

^DR. HERZMAN^
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

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

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

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

į Dienomis: Canal 
3110. Naktj 
Drexel 0950 

Boulevard 4188
3235 S. Halsted St

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. ▼.

DR. CHARLES SEGA!
Praktikuoju 18 metai

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

DR. HORVAT, DR. AVILLING
1347 W. 18 St., kampas Blue Island 
Avė., 2 fl. Valandos nuo 9 iki 8 
kafetlien/ Ncdčlioj nuo 9 iki 12.

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

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

pietų ir 6 iki 8 vakare.

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

Specialistas džiovos 
Moteriškų, Vyriškų ir 

Vaikų ligų.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
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

Telephone Y?.rds 0994

DR. MADRIDE KAHN
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.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

fKAOfcHLBRT 
tADE-J

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. Brųnsvvick 4983. 
Namų telefonas Spaulding 8633

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

DR. I. E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

pni'i Wį'iii™ j

Šis 3-jų šmotų setas (pasirin 
kimas supamo arba Ving Krė
slo), kurio rėmai yra tvirtai 
subudavoti, iš kietmedžio ir 
atidengtos dalys dailiai nu
baigtos. Vebbing subudavoji- 

' mo dugnas. Springsų apačia, 
nugara ir springsų liuosos paduškaitės. Apdengti su 
labai augštos rųšies Mohair ir paduškaitės yra ap
verčiamos. Visi 3 šmotai tik už ... $197.50
'Tas pats rėmas įr subudavojimas, apdengtas su aug
štos rųšies Baker Velour, pasirinkimas skirtingų 
spalvų, 3 šmotai už..............................  $129.50

Parduodam ant lengvą išmokėjimu 
Pirkite Rakandus Čia 

Čia yra pasirinkimas — 
Čia užtikrinti' tavorai — 
Čia žemesnės kainos —

niuuumnuuiniJĮ

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.

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: Uturninke ir Petnyžioj 

nuo 3 iki 9 vakare.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS . 

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

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

Tel. Lafayette 4146

4177-83 Archer AVe. 1922-32 So. Halsted St.
Kampas Richmond St. Prie 19th Place
M. KEZES. Vedėjas • <J. NAKROŠIS. Vedėjas

■«■■■■■■■■■■■■■■■«■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

I.IETUVYS DENTISTAS
4712 So. Ashland Avė., 

near 47th Street
CHICAGO

. ...........................Hm

T

r.
Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso tel. Boulevard 9698
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

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

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

Optometrist
Tel. Boulevard 6487 

’4649 S. Ashland A v. 
Kampas 47-tos 

ant 2 lubų

Phone Canal 1713-0241 
Res. Midvvay 5512

DR. R. C. CUPLER, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kampas Oakley ir 24 St.
Ofiso vai. nuo 2 iki 4 kasdien.
PartedSly ir ketverge nuo 'S iki 8 v.

Francuziškas Daktaras
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 0484
Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 iki lt, j 
Netlelioj nuo 2:30 iki 4:30 po jUet.

Dr. J. W. Beaudette

1

V^let THE SAFETY RAZOR KURIS
AllfoStmn PATSAI GALANDA SAVO BLADES 

Pilnas autfitas $1.00 ir $5.00
Razor

- Sharpens Itself

THE SAFETY RAZOR KURIS

Pardavimui visose krautuvėse kuriose 
parduodama Ilazorg ir Blades

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN
Tik ką atėjo Kultūra No. 

7 ir 8. Kaina 45 centai. Ga
lima gauti Naujienose, 1739 
So. Halsted St.

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

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

Viskas—kas reikalinga prie pa- 
grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. leiskite mums 
pagelbėti jums nuliudimo valan
doje. Tel. Canal 81 <1.. —■■■■—J
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1905 M. ATSIMINIMAI LIETUVOS SPAUDOJE
• ••••• 

\lALINAUSKO IŠSIŠOKIMAS

SPIAUDfi, O DABAR GERIA

.Lietuvos spaudoje vis dažniaus pasirodo atsiminimų 
iš 1905 metų. Ypatingai daug jų telpa Kauno “Socialde
mokrate”, ir tai dėl tos paprastos priežasties, kad žmo
nės, kurie stovi arčiausia prie “Socialdemokrato”, suvai
dino svarbiausias roles didžiojoje anų metų revoliucijos 
dramoje. • v

Pavyzdžiui, “Socialdemokrato” redaktorius yra drg. 
Steponas Kairys, kuris pirmininkavo vadinamam Did- 
žiamjam Vilniaus Seime, įvykusiam 1905 m. gruodžio 4- 
5 dd. Pirmesnis “S.” redaktorius ir dabartinis uolus ben
dradarbis, drg. Kipras Bielinis, yra tas žmogus, kuris pir
mutinis laikė “revoliucinius pamokslus” Lietuvos mieste
liuose ir bažnytkiemiuose 1905 m. *>’

Socialdemokratai ir iš viso buvo tikrieji vadai tų 
metų Lietuvos judėjime. Kitos partijos arba šlubčiojo pa
skui, arba begėdiškai ėjo išvien su caro žandarais prieš 
Lietuvos liaudį.

1905 metų atbalsiai jau iššaukė Lietuvos laikraščiuo
se ir šiek-tiek polemikos. Kai'“Socialdemokratas” įdėjo 
partijos centro komiteto pranešimą, kad šį rudenį bus 
rengiama Lietuvos revoliucijos sukaktuvių paminėjimas, 
tai prieš jį šoko, lyg Pilypas, išlindęs iš kanapių, vienas 
Donatas Malinauskas. Jisai parašė “Lietuvoje”, kad so
cialdemokratai meluoja ir “begėdiškai” savinasi nepri
klausančią jiems garbę dėl Vilniaus Seimo sušaukimo.

Malinausko burnojimus išspausdino ir kitu du Lietu
vos dienraščiu — klerikalų “Rytas” ir liaudininkų “Liet. 
Žinios”. Amerikoje jį kai kurie atžagareivių laikraščiai 
taip pat persispausdino; o Brooklyno “Vienybė” (kuri 
niekuomet nepraleidžia progos krimstelti į blauzdą so
cialistams) parašė, kad socialdemokratai esą sugauti “be
meluojant”.

Bet iš tiesų, tai tie priekaištai muąų draugams Lie
tuvoje yra nieku neparemti, ką aiškiausia parodo savo 
straipsnyje redaktorius Kairys.

Tr'-rsrm- v —---------

Į ApžvalgaĮ
SOCIALISTŲ INTERNACIO

NALAS IR BOLŠEVIKAI

Nepersenai “Naujienoms” te
ko nurodyti, kad šerenga-Pru- 
seika-Vabaias apmelavę Karolį 
Kautskį, parašydamas, “Laisvė
je”, kad Kautskis savo brošiū
roje apie Internacionalą vadinąs! 
Rusijos revoliuciją “plėšikų ir 
vagių darbu”. Pruseika tečiaus 
nebūti] tas, kas jisai šiąndie 
yra, jeigu jisai atšauktų savo I 
melą. Jo suchuliganėjusi duselė 
geidžia ne tiesos, bet dauginus 
purvo ir “surpaipės” kvapo. To
dėl, ažuot atitaisęs savo šlykštų 
išsišokimą prieš didžiausiąjį pa
saulyje socializmo teoretiką, ji
sai “Laisvės” 210-am numeryje 
įdėjo straipsnį, kuriame ne tik
tai pakartota pirmesnis jo me
las apie Kautskį, bet dar ir pri
dėta visa litanija naujų melų ir 
Šlykščių pliovonių.

Štai, pav. kokiais žodžiais ji
sai jį “aprašo”: “sugyvulėjęs 
Kautskis”; “dešinesnis net už li
beralą Miliukovą”; caras Mikė 
“galėtų pasiųst (pasveikinimo) 
telegramą Kautskiui”; “senis, 
kuris rašo ne atramentu, bet Į 
seilėmis patrakusio šunies”.... 
Ir kame yra pamatas visam ši-j 
tam nežmoniškam plūdimui?

Pruseika-Vabalas savo fana
tišką ataką prieš Kautskį re
mia neva tuo, kad pastarasis 
esąs išleidęs “kontr-revoliucinę” 
knygelę po antgalviu “Interna
cionalas ir Sovietų Rusija”. Tą 
Kautskio brošiūrą mes turime, 
ir pažiūrėsime, kas tokio bai
saus joje randasi. Paimsime pir
miausia tą, aukščiaus minėtąjį, 
Vabalo tvirtinimą, kad Kauts
kis lyginąs rusų revoliuciją prie 
vagių ir plėšikų darbo.

“Laisvės” peckelis tokį prie
kaištą Kautskiui daro jau ant- 
Vti kartu, ir antrame savo straip
snyje jisai net paduoda ištrau
kų iš vokiškos Kautskio brošiū
ros, kad parodžius, jogei jisai 
(Pruseika) tikrai žino, kad jos 
autorius taip yra parašęs. Jisai 
sako:

* -v ■............. j
vedė tą kraštą prie visiško pra-1 gėlelės palenkusios 
monės suirimo, prie, bado ir net 
kanibalisųno?

Ar nes tiesa, pagalios, kad 
bolševikai, pasigrobę ginkluotą 
galią į savo rankas, skelbė tur
tingųjų apiplėšimą, sakydami, 
jogei tatai atvešią Rusiją “so
cializmo tvarkon?” Ir “Laisvė” 
juk atkartotinai yra pripažinu
si, jogei Lenino obalais buvo 
“Grab nagrablennoje” (Piešk 
plėšikų grobius) — obalsis, ku
rį, be abejonės, labai puikiai su
pranta kiekvienas vagis ir raz- 
baininkas! Reikia būt dideliu be
gėdžiu ir besąžinišku humbugie- 
rium, idant niekinus Kautskį už 
tai, kad jisai pažymėjo šituos 
neužginčijamus faktus. Prusei- 
kai gi keiktis dėl to ypatingai 
nepritinka, kadangi jo artimiau
sieji draugai, Paukštys ir k. 
“Laisvės”' špaltose kaip tik ir 
garbino bolševizmo tėvą> kaipo 
Stenkos Razrno ir Emeljano Pu- 
gačiovo įpėdinį. O Razinas su 
Pugačiovu juk buvo razbainin- 
kai.

Taigi matome, kad Pruseika 
atliko paprastą bolševikiškiems 
“literatams” falsifikaciją. Jisai 
parašė, kad Kautskio vadinąs 
“vagių ir razbaininkų darbu” 
Rusijos revoliuciją, o tuo tarpu 

(pastarasis tiktai sako, kad bol- 
[ševikai vykino tokį “turtų lygi
nimo” būdą, kuris yra suprap- 
tamas razbaininkams ir vagims. 
Ir, be to, juk visi žino, kad bol
ševizmas tai ne tas pat, kas re- 

Ivoliucija. Revoliucija Rusijoje 
prasidėjo ir atsiekė didžiausių 
laimėjimų pirma, negu Leninas 
su sąvo šaika suspėjo pagrįžti 
iš užsienių, kur jie visą laiką 
gyveno.

(Bus daugiaus)

Keleivis

savo vaini
kuotas galvas kam tai lenkiasi 
dėkoja...

Ten keleivio žingsniuose aud
ra... Ten tamsu ir klaiku, tik vis 
galingiau liepsnojąs žiburys ap 
šviečia jo digliuotus takus...'

. Jo žingsniai nors lėti, bet 
stiprus, o veidą jo puošia šyp
są... *

Jis nesiklausydamas laimin
gųjų džiaugsmų ir teikiamos 
jam padėkos žengia , tamsos 
'karaliją... —Pr. B-džius.

J Šiauliai,"1925.
’ A.

Gabriele D’Annunzio.

Hercogo Ofenos mirtis
(Pabaiga)

Daug kitų pašiepiančių eks- vieną kartą, 
promtų gnvo Mazragragnu. 
Žiaurus linksmumas apėmė mi- 
,niq. Kraujo kvapas ir vaizdas I 
apsvaigino stovėjusius pryša- 
kyje. Tomaso di Befl'i ir Roc- 
co Furci pradėjo lenktyniuoti 
mėtydami akmenis į galvą dar 
nesustingusio maižordomo. Kiek
vienų kartą, kai akmuo pakliū
davo į taikinį, užmuštojo gal
va pajudėdavo ir lašėjo krau
jas. Rocco Furci akmuo pa
kliuvo pagaliau į vidurį pa
kaušio ir sausai suskambėjo.

S.-d. centro komiteto pranešime yra nurodyta, kad 
1905 m. lapkričio 23 d. (senuoju kalendorium) įvyko Vil
niuje — “Kauno, Suvalkų ir Vilniaus gubernijų kaimo 
darbininkų ir valsčionių susirinkimas, sukviestas Lietu
vos Socialdemokratų Partijos, kurs savo nutarimais pri
dėjo antspaudą prie viso to, ką vykdė Lietuvos S. D. Par
tija”. Ir toliaus sakoma, kad socialdemokratai padikta
vę Didžiojo Seimo Vilniuje (lapkr. 21-22 dd.) nutarimus, 
“kiek jie ėjo prieš caro valdžią”.

P. Malinauskui pasirodė, kad s.-d. partijos centro 
komitetas giriasi, jogei s.-d. partija sušaukusi Vilniaus 
Seimą; todėl jisai ir pakėlė triukšmą. O tuo tarpu pra
nešime aiškiai pasakyta, kad ta partija sušaukė “kaimo 
darbininkų ir valsčionių susirinkimą”; ir net nurodyta, 
kad to susirinkimo data skiriasi nuo Seimo datos.

Vadinasi, n^ “Sosialdemokratas” paskelbė melą, o 
tiktai p. Malinauskas supainiojo dalykus, nemokėdamas 
suprasti, kas parašyta laikraštyje. Jo neteisingą* prie
kaištą turėtų atšaukti visi, kurie jį pakartojo (pav. 
“Draugas” ir “Vienybė”), jeigu jiems rupi laikraštinis 
padorumas. , ' 11

“Sandara” straksėjo, straksėjo prieš socialistus, saky
dama, kad jos partijai esąs didelis pažeminimas eiti su 
jais į kokius nors “budrus frontus”, o dabar ji pati pra
neša, kad So. Bostone įvyks masinis protesto mitingas, 
kurį bendrai rengia LSS. kuopa, A. L. Tautinės Sandaros 
kuopa, SLA. kuopa, T. M. D. kuopa ir dar keturios kitos 
organizacijos. Tai, mat, kaip teisinga yra ta patarlė: 
“Nespiauk į šulinį, nes gal teks vandęns gerti!”
| Tik dar vis Sp. Bostonę sandariečiai varinėja kažin 
kokias intrygas, nes jie priešinasi pasiūlymui, kad mitin
ge surinktosios aukos butų pasiųstos Lietuvos socialde
mokratams ir valstiečiams liaudininkams.
tikslui aukos skirti netiktų; ir 
piniginė parama reikalinga.

Kitokiam
Seimo opozicijos partijoms

“Del Kautskio rusų revo-Į 
liucija tai vagių ir razbainin
kų darbas (das jeder Baubei 
und Dieb versteht)”.

Kas gi iš tikrųjų parašyta 
brošiūroje? Perskaitę Kautskio 
knygelę ištisai, mes niekui | 
nerandame, kad autorius nie
kintų Rusijos revoliuciją. 
Kautskis smerkia ne revoliu
ciją, bet tiktai ypatingus bol
ševizmo metodus — žudymą ki
taip manančių žmonių, atėmimą 
piliečiams tų teisių, kurias jiems 
buvo suteikusi revoliucija; tero
rą, militarizmo atsteigimą ir t. 
t. Taigi jisai smerkia priešingus 
reVoliucijai bolševikų darbus.

žodžius, kuriuos Pruseika pa
davė iš* Kautskio brošiūros, mes 
užtinkanje toje vietoje, kur ei
na kalba apie bolševikų pastan
gas neva įvykinti “socializmo” 
tvarką. Brošiūros autorius nu
rodo, kad iš tų pastangų nieko 
neišėjo, kadangi Rusijoje dar 
nebuvo sąlygų, be kurių, socia
lizmas negali būt įvestas gyve
nime. Jisai rašo: 

i

“Bei kai kapitalistai ir dva
rininkai buvo išnaikinti ir tik- 
riej i baltagvardiečiai buvo 
nuslopinti, tai paaiškėjo, kad 
vien tiktai turtingąjį] apiplė
šimas — suprantamas kiek
vienam razbuininkui ir vagiui 
— anaiptol nėra socializmas; 
kad jo įvykinimui bolševikiš
koje Rusijoje trūksta visų 

•reikiamų tam tikslui sąlygų, 
taip kad, juo labiaus tvirti
nusi bolševikų galia valstybė
je, tuo labiaus buvo trukdo
ma gamybos eiga krašte ir 
tuo labiaus dugo liaudies ma
sių skurdas”.

Ar ne tiesa, kas čia yra pa
sakyta? Ar Pruseika mėgins 
užginčyti tą faktą, kad bolševi
kų viešpatavimas Rusijoje pri-

' Aplinkui staugia audra. Vė
jai švilpia, rauda, vaitoja, 
šmėklos audros sukiniuose gie
da žiaurų himną. Dangus pate- 
męs, debesis bloško nenuorama 
audra...

Nutyla audra...
Toli sublyksi, žiburėlis ir vėl 

gęsta... Vėjai dar smarkiau sa
vo liūdną dainą traukia... Blaš- 

I ko audra mirksiantį žiburėlį, 
slopina jį, gįapdžia vilingai prie 
savo šaltos kietos krutinės...

Blaškomas žiburėlis negęsta, 
bet vis arčiau ir arčiau slinks- 
ta...

Audra galingiau staugia...
Štai milžinas, nors nuvargu

siu, bet tvirtu žingsniu, iškilęs 
aukštyn žiburį žengia... Jau jo 
šviesa pasiekė mane... širdis su
plakė galingiau... štai dar vie
nas menkas mirksantis žiburio 
spindulėlis pripildė mane ga
lios...

kam nors puolant
nuo jų &uvių, jie Saukė

—Lai gyvuoja hercogas!
Greitai puolimas buvo at

muštas. Girdėjosi garsus deja
vimai sužeistųjų. Užsilikę švy
turiai dar dege nukritę ant 
žemės, miglotai apšviesdami 
kraujuotus kunus arba> gesda- 
mb spragėjo. Vėjas sustiprėjo 
ir ąžuolų viršūnės smarikai 
šlamėjo; šunų lojimas aidėjo 
visoje lygumoje.

Apsvaigę pergale, apsipylę 
žiūrovai pradėjo ploti. Bet mi-| pnLk;lit" * nuo''ar«i°;. . *“rnai 
nia jau prisisotino užmuštuo-Į nu<j°. l,as*^ ■Prin i. is >uvo 
ju Ma^ragragna. svc,(kb pradėjo be saiko

, ■ . . , * I gerti ir smarkiai uzti. Jie mi-
Vėl pasigirdo riksmas. I.j(> vur(,us |y luriuos. nuko_ 

Kassaura! Kassaura! Hcr-|v^ ,r pašiepdami pasakojo, 
uogas! Mirtis jam! Įtcaip jie krito. Kurtininkai var-

habricio ir berdinando Scio-L0j0 medžiotojų išsireiškimus. 
Ii prasmuko minion ir prade-1 viens virėjų pradėjo girtis nu- 
jo kurstyti maištininkus. Į pilįlkovęs garsųjį Roco Furci. Vy- 
lasipy-lė akmenų lietus ir ret-|no įtakoj pagyros vis ėjo di 
sarčiais šūviai. Išmuštieji stik-Hyn 
lai* krito ant puolančiųjų. Ak
menys atšokdavo. Buvo nema
ža sužeistų tarp stovėjusių tiesi Hercogas Ofena, manydamas, 
balkonu. I kad bent šiąnakt pavojus nebe-

Kai nebeliko nei akmenų, nci|g.resĮa> pasiliko budėt prie ver- 
parako, Ferdinando Scioli su- kiančio ir aimanuojančio Kar- 
ri^0: v Į letto. "Staiga veidrody atsimu-

—Laužti duris! netikėtos šviesos atspindys
Ir tas suktelėjimas, daugelio! jr įarp pietųvakario vėjo švil- 

balsų pakartotas, atėmė išĮpesio vėl pasigirdo šukavimai 
hercogo Ofenos paskutinę iš- ties pilies. rumai«. Jbėgo ketu- 
sigclbėjimo viltį. ' |rį ai. penki tarnai vos neužtroš-

V I kę nuo durnų girti bemiegodar
Imi žemuose kambariuose. Jie 

Nieks nedrįso uždaryti bal-|^ar nevisai prakiuto ir svyri- 
koną, kur gudėjo nukautaąl nėjo, negalėdami ištarti nei 
Mazragragna. Lavonas gulcjop0j^0 savo sustingusiais liežu- 
nesudorotas. O kadangi maiš- viais< jieiTls pas.kos įėjo ir 
tininkai, norėdami išsivaduoti I ki(į. x
rankas, prišliejo prie balkono! 
kuolą su pakartuoju, tai iš po Į —Ugnis! Ugnis! 
vėjo pučiamų užuolaidų matė-1 drebėjo susimetę
si ir kruvinas lavonas su ap-|von’ kaip banda. Juos perėmė 
kapolom kūno dalim.' Buvo|včl į«»mta baimė. Sąmonė jų 
nakties gludumą. Mirgėjo ne-, 
suskaitoma daugybė žvaigždžių. | nežinojo kas^ daryti. 
Tolumoj degė javai.

Užgirdęs baladojimus 
durimis, hercogas Ofena 
ryžo dar kartą atsispirti. 
Filippo, iš i

žvaigždėmis nusėtas, dangus. 
Visi‘rūmai buvo ugnyje.

—Gelbėkite mane! Gelbeki- 
;e mane! — Šaukė senis, veltui 
icsistengdamas pakilti ant ko- 
ų, jausdamas ant savęs griū

vančias lubas, jausdamas, kad 
j apakino negailestingai rau- • 

dona liepsria.
—Gelbėkite!
—Pagaliau jam pasisekė at

sikelti ir jis ėmė bėgti, visu 
kunu susilenkęs, smulkiais sku
biais žingsniais, lyg jį vijo ne
pergalimas traukimas pirmyn, 
mos tajg įlodamas nubiurus:omis 
rankomis/ ligi suklupo, trenk
tas, palikęs ugnies grobiniu, 
išsipusdamas xir susipliuškin- 
damas, kaip pūsle.

Laikas nuo laiko minios bal
sai sustiprėdavo, nustelbdami 
gaisro ūžesį. Tarnai, nebtekę 
proto iš baimes ir sopės, pu
siau apdegę, šoko iš langų ir 
krito žemėn nebegyvi; pusgy
vius čia pat pribaigė. Kiekvie
nas kritimas dar sustiprindavo 
babų gaudimą.

—Hercogų! I Icrcogą! — 
kė laukiniai, 
kinti. Jiems 
lango šoktų 
favoritu.

—Štai jis!
—Čionai! čionai! Tu mums 

ir reikalingas.
—■Mirk, šunie! Mirk! mirk! 

mirk!
Vyriausio įėjimas tarpdury, 

tiesiai prieš minių, pasirodė 
’on Luigi degančiąfri drabužy 
sustingusiu Karlėtto Grua la
vonu ant • pečių. Visas jo vei
das apdegė ir buvo nebepažįs
tamas, jis nebeturėjo nei plau
kų, nei barzdos. Bet jis ėjo 
per ugnį be jokios baimės, dar 
gyvas, nes baisios kančios kai
tino jo dvasios jėgą.

Valandėliai minia aptilo. Pas
kui ji vėl prapliupo riksmu ir 
grasinančiais mostais, įtūžusi 
laukdama, kad auka išleistų 
paskutinį kvapą jos akyse.

—Čion! čion! šunie! Norim 
matyti, kaip tu numirsi!

Per ugnį don Lufgi užgirdo 
jų keiksmus.

Surinkęs visas dvasios jėgas 
išreiškimui neaprašomo pasi
bjaurėjimo, jis nugara pasisu
ko į minių ir ant visados išnyko 
ten, kur siautė liepsna.

t Vertė P. Gs.

rė- 
vis dar nrpaten- 
norėjosi, kad iš 
tironas su savo

štai. Tai jis!

VI

kru-

“Sakyk, keleivi, kur 
Kur tavo galingas žiburys ran
kose skina tau taką? Kur neši 
ii?..

—'Mano kelionė žmonijon, o 
digliuotus kruvinus takus žibu
rys suliepsnos tamsos karalijoj 
ir pavers jį laimės sodu...

—Pailsėk, keleivi, palauk nu- 
rimsiant audros, juk tavo nors 
galingos spėkos nepajėgs kovoti 
iki galo su ja!
• —Kovoje tik gimsta jėga, o 
audros verpetai , nebaisus man, 
nepajėgs jie sutrukdyti mano 

1 kelionės gesindami žiburį...
Žiburys vis galingiau šviečia, 

nes jį kuriu plakančiųjų širdys... 
Nbrs aš laimės^ neturiu, o žmo
nėms teikiu, aš negyvenu nau
doti, o tik teikti...

Pažiūrėk teų prieš akis ir pa
matysi ko aš skubu. Pažiūrėk ; 
[ištroškusius šviesos ii’ laimės. 
Pažiūrėk į Tamsos šmėklą, kuri 
savo piktomis krauju pasisiuvu
siomis akimis žvelgia piktai 
mane ir laiko prispaustuosius. 
Pažiūrėk j išsiilgusius,' o tuo
met tik suprasi ; kodėl aš sku
bu v.

eini?

Ramu, džiaugsmingi v aidai 
klajoja giedroje padangėje, šyp
so saulė. Jos šypsena žavi ir 
teikia džiaugsmą, ramumą, o

buvo atbukusi, kaip sapne. Jie
. Jie dar 

aiškiai nenuvokė pavojaus, ko- 
ties|l’is hutų paskatinęs ieškoti iš- 

pasi-| °i!ies* Hercogas iš pradžių vi- 
Don|sa* sumišo. Bet Karlėtto Grua, 

baimės nebtekęs I matydamas besiskverbiančius 
proto, riebeatmerkė akių, nebe-1 kambarius dilinus ir girdėda- 
išlarė žodžio. Karlėtto Grua, mas spragėjimą bepilančios 
apraišiota galva, nudūlino į I ugnies, pradėjo rėkti tokiu 
kampą; iš laimės jis kaleno I spiegiančiu balsu ir ėmė laip 
dantimis ir baimingai išversto-1 beprotiškai švaistytis, kad don 
mis akimis jis sekė kiekvienąĮbilippo prabudo iš sustingimo 
savo pono žingsnį, kiekvieną I ir aiškiai pamatė prieš save 
jo judesį. Tarnai visi išsislaps-|mirH’
te, ir tik keli vyrai pasiliko! Mirtis buvo neišvengiama, 
gretimam kambaryje. I Ugnis smarkaus vėjo kurstoma

Don Luigi pasišaukė juos iri P\to baisiai greit, viską ryda- 
pradejo drąsinti. Jis apginkla-l ma» paversdama į judančią, tė
vo juos pišlalietais ir Šautu-pan^\ skaidrią liepsną. Len- 
vais, paskui parodė visiems I gvos liepsnelės bėgo per sie- 
vietas palangėse, arba už balko-|nas» sienų audinius, ne- 
no užuolaidų. Kiekvienas pri- drąsiai stabtelėdamos valandč- 
valėjo šaudyti į minią, greitai I Pr^e pačių audinio pamatų, 
leisdamas šūvį po 'Šūvio, bet I nusidažydamos I:
būtinai tylomis, nesirodant ne-Į balsganom spalvom, 
prieteliui.

—Pirmyn! \ k ■
Pasįgitdo šūviai. Don' Luigi P*1!’ valandėlei įkvėpdamos gy- 

likėjosi padarysiąs paniką. Jis|vybės figūroms, atvaizduo- 
pats primušdavo savo ilgus Į l°nis unt sienų, akimirkai už- 
pištalietus nepaprasta jėga iri degdamos ant undinių ir dei- 
visai papailsdamas. Kadangi!lupų niekad nematytąxšyp- 
minia buvo tiršta, lai ne vie-|seną» akimirkai pajudindamos 
nas suvis nenuėjo veltui. Po|jas JU sustingusių porų. Pas- 
kiekvieno šūvio pasipylę šauks-p1" jos bėgo toliau vis labiau 
mai jaudino tarnus ir skatino nušviečiančiu bėgiu apkalnnda- 
jų upliiną. Minioj prasidėjo!mos medinius daiktus, ligi ga- 
maišatis. Daugelis nešdinosi pi išlaikydamos savo išvaizdą, 
palikdami sužeistuosius. I panašios žibančioms grana- 

Tada iš tarnų saujos pasigir-Į toms, kurios vėliau iš karto, 
do triumfuojantis balsas: Py* užburtoj išsibarstė pcle-

—Lai gyvuoja hercogas Ofe-Įnais. Nesuskaitomi buvo lieps
na! ■ i v . v. ' d

Tie bailiai žmonės išdrąsėjo chorą, kurdami gilią harmoni 
pamatę priešų nugaras. Į IQ» l<aU) milijonai šlamančių 

Jie jau nėbesisMpstė, nebe- girioj medžių, kaip vargonų 
šaudė aklai, bet-išdidžiai išei-Įgarsai iš milijono dūdų. Su 
davo viešumon ir stengėsi pa- didžiausiu bildesiu pasidariu- 
kliuti į numatytų taikinį. Kiek-Jsioj spragoj pasirodė tyras,

MOTERIS TAIP BUVO 
SERGANTI, KAD SKALBĖ 

INDUS SĖDĖDAMA
Mrs. Ashcroft’s Puikus Pa

sitaisymas Po Vartojimo
Lydi a E. Pinkham’s j 
Vegetable Compound

Covington,°Ky. — “Aš buvau taip 
silpna ir nerviška, kad aš negalėjau

nusidažydamos krintančiom 
, prasisk- 

I verkdamos audinin tuksiančiu
I ploniausių drebančių liežuvė-

Inos balsai, sudarydami didžiulį

atlikti savo namų 
darbą, nes aš nega
lėjau pastovėti ant 
kojų, nūs turėjau 
didelius skaudėji
mus nugaroj ir 
strėnuose. Aš visą 
laiką daugiausiai 
sėdėjau ir dirbau 
tiktai tokį darbą, 
kokį galėjau dirbti 
sėdėdama — plo
viau indus ir t. t.

Vieną dieną aš radau knygutę kurioj 
aprašoma I.ydia E. Pinkham’s gyduo- 
’os, ta knygutė buvo įmesta į mano 
laiškų hakselį. Aš pamačiau, kaip 
Vegetable Compound pagelbėjo ki
toms, todėl pabandžiau ir aš. Aš tu
rėjau vartoti apie tuziną butelių, kol 
aš atgavau savo stiprumą, bet aš tik
rai giriu šias gyduoles. Paskiau aš 
vartojau I.ydia E. Pinkham’s kraujo 
gyduoles nuo prasto kraujo. Aš bu
vau sušalusi visą laiką. Aš kartais 
taip buvau sušalusi, kad vos tik. ga
lėdavau pasėdėti, bet mano dėlnos 
prakaitodavo. Aš taipgi vartojau Sa- 
native Wash, aš jį taipgi rekomen
duoju. Jus galite spausdinti šį laišką 
ir aš maloniai atsakysiu laiškus mo
terims ir patarsiu savo kaimynams 
apie šias gyduoles”. — Mrs. Harry 
Ashcroft, 632 Beech Avenue, Coving- 
ton, Kontucky.
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Įspūdžiai iš kelionės į Lietuvą
A. Kabardinas

policistų dėl peržiurė- 
pasažierių

turėjo pasilikt
per Franci jos

pasportų, 
ar ke- 

žemę.

daug visokių dalykų apie komu
nistų valdžią, ir apie savo kelio
nę į Pietų Ameriką. Mat, sovie
tų respublikoj priviso visokių 
šmugelninkų agentų, kurie žmo
nes išnaudoja. Tie agentai slap- 
slaptai išplatino paskalus, 
kad Argentinoje ateiviai gauna 
veltui po šešiasdešimts dešimti
nių žemės, o rusai sovietijoj ne
gali gaut daugiau, kaip tik po 
devynias dešimtines (15 mar
gų). Tokiu budu daug rusų is- 
sipardavė savo paskutinius man
tos likučius ir vieni su šeimy
nomis, kiti be šeimynų—apleido 
savo šalį ieškoti laimės svetur— 
Pietinėj Amerikoj. Nuvažiavę į 
vielų jie patyrė, kad žemės duo
da, bet neveltui. Išsykio reikia 
įmokėti tiktai tam tikrų dalį 
pinigų, o kita dalį reikia užmo-

________________ naujienos, cEfatgsr m; 
vadinamos komunistų bendri 
jos, komunos, “geriausiai' 
vuoja tik religinio 
kaip tai baptistų, 
duhoborų, malakunų, -vokiečių 
kolonistų. O “ideališkieji” ko
munistai, nuo pačių aukštųjų iki 
žemųjų, piauiasi, peršasi už šil
tas vieteles. Jeigu 
virčai tarpe didžiųjų 
tų vadų, tai tuoj aus 
“draugą” Trockį) 
Kaukazą ant “papravkosi”. 
jeigu tarpe mažesnių kyla ki
virčai, tai tie vieni kitus skun
džia “Čekai” ir kiša kalėjiman. 
Vienu žodžiu, žmonės vienas ki-! 
to bijosi, vienas kitu nepasitį-! 
ki. Todėl tarp žmonių nėra 
vienybės, broliškumo, nes civi-

” gy- 
pobudžio. 

biblistų

iškyla ki- 
komunis-

(kaip kad 
siunčia i

O

nuvargęs^ nuplyšęs ir neturėjo Klaipėdos pasklidom© kur kas 
pinigų pasiekti savo gimtinės, sau; vieni liko Klaipėdos mies- 
Lietuviai amerikiečiai j j sušel- to apžiūrėti, kiti važiavo į Pa
pė,—sudėjo pinigų, 
batus. < 
amerikiečius lietuvius išvadino nio lietuvių Birutės 
broliais ir iš džiaugsmo net ap- maudynių, kur 
siverkė.

drabužių, langos miestelį pamatyti Lietu- 
Jis labai nudžiugo ir vos vasarnamių kurortų, isitori- 

; kalno, 
vasaros laiku 

linksmai ir smagiai laiką pra
leisti suvažiuoja daugybė Lie
tuvos žmonių. Todėl ir neku- 
rie amerikiečiai norėjo pama
tyti tą žingeidų kurortą.

Klaipėdos miestas’ atrodo la
bai medžiais apaugęs, gražus 
vokiško stiliaus muro namai, 
elektra Varomi. gatvekariai. 
žmonės gražiai pasirėdę, so- 

,. iduose daug ant medžių vaisių, 
a 1U° * gražios augalotos daržovės. Ja-

lorvlone “Naujienų” eksktj- 
santus ir kitu, lietuvius, kurie 
važiavo tiesiai į Klaipėdą, su
sodino į laivų “Baltriger” ir 
be persėdimo vežė į Klaipėdų. 

,Gi lenkus, kurie važiuoja per 
Dancigu, susodino ant kito lai- 

’|VO ir juos vežė iki Dancigo. Va
liuodami Kiel kanalu, matėme 
■geresnių ir blogesnių i
,jan«ų Vokietijos ūkių su Lna ^J^mėtais“ visuTgeri.’ Ba

lis kelių metų karas juos įbau- i{LUt)p(v,tra^?ėsto uostomus ('° ne'JU3’ '>us Ker‘ meta'- 
..... Klaipėdos miesto uostą, mus R(|gius vigur nuo luuk(J sugmė

gerus, sausūs. O kadangi Lie
tuva žemdirbystės šalis, tai 
geras javų derlius reiškia ge
resnį gerbūvį visai šaliai.

(Bus daugiau)

Severa’s <■ 
Skin Soap*

vartok nuo odos ligų, veidui, 
galvai trinkti ir skutimuis.

Pasekmingas muilas maudy- 
nosi kūdikių.

Kaina 2S centai.

Kasdieninis vartok

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

Liepos 15 dienų apie dešimtų 
valandų ryto musų laivas “Olim- 
pic” pasiekė Francijos Cher- 
bourgo uosto užtvarus-tvirtovę, 
kur stovi daugybė Francijos ka 
rinių laivų, dabar nenaudojamų. 
Kokį kilometrų atstume nfto 
porto mažu laivuku priplaukė 
prie musų laivo būrys Fran
cijos 
jimo 
kurie 
liaut
Didelis Zepelinas neperaukštai 
skraidė ties musų laivu. Išleidus 
iš laivo Franci j on važiuojančius 
pasažierius, musų didžiulis 
“Olympic’as” sugrįžo atgal ir 
važiavome į Southamptonų, An
glijos laivų prieplaukų. Pavaka
ry j privažiavome minėtų South- 
amptono kanalo prieplaukų. Čio
nai išlipome iš laivo ir turėjome j ket per tam tikrų laika—5-10 
važiuot keliolika valandų gelž-’metų. Ir žemės ateiviams Pieti- 
kelio traukiniu. Išlipus iš laivo, 
ant gelžkelio platformos buvo 
Anglijos muitinės sargybos per
žiūrimi keleivių rankiniai baga
žai. bet “Naujienų” ekskursan
tų visai daiktų nežiūrėjo, — tik 
ant baksų su kreida ženklus pa
dėjo ir viskas. Perėjus per mui
tinės peronų jau stovėjo pri
rengtas mums keleiviams trau
kinys. Susėdus už valandos iš
važiavome traukiniu į didžiausj 
pasaulio miestų, Londana, ir po 
keturių valandų važiavome per 
gražius žaliuojančius Anglijos 
ukius, miškus ir sodus, kuo ma 
tėme daug apsėtu javais laukų, 
daugybes nutukusių žalmargių 
ir juodmargių galvijų kaimenes, 
privažiavome Londono priemies
čius. Tarp žaliuojančių medžių 
gojelių, gėlynų matėsi įvairios 
architektūros spalvuotais sto

gais su trimis-keturiomis durnų

nėj Amerikoj duoda tik tokias, 
kurias vietiniai gyventojai pa
tys nenori ar negali apdirbti, 
tai yra kalnuotas, skaluotas že
mes. Be to, reikia turėti daug 
pinigų jsitaisymui ūkio invento
riaus. O neturtingi rusai-kai- 
miečiai .daugumoj vos sudarė 
tiktai tris šimtus rublių į vieną 
pusę keliauti. Tik maža dalis 
teturi sugrįšt pinigų. Tuo budu 
keli šimtai rusų Argentinoje 
badmjriauja. Kai kurie gavo 
pigius darbus miškus kirsti ir 
kitur. Kaip tie rusai pasakoja, 
tai jeigu Suvienytos Valstijos 
įsileistu rusus, tai didesne Ru
sijos gyventojų dalis apleistų 
Rusiją. Mat, Rusijos kaimie
čiuose toks supratimas, kad Su
vienytose Amerikos Valstijose, 
žmonės tikrai laisvai gyvena, 
nieks nevaržo žodžio, susirinki
mų ir spaudos laisvių. Rusijoj 
nėra politinės lygybėse Ekono
miniai, žmonės taip pat skurs
ta, todėl kad ant devynių de
šimtinių (15 margų) 
nieko geresnio, apart 
gyveninio, 
r.ė gyvulių 
auginti, nė 
daryti, nė 
Tik išsimoka valdžiai duokles, 
mokesčius ir šiaip taip pragy
vena su šeimynomis. Ukrainos 
kaimiečiai sako, kad Kerens
kio koalicijinės valdžios progra
mas buvęs geresnis luom, kati 
Kerenskio valdžios žemės dali
nimo kaimiečiams programa 
buvo nužymėta, kad norintiems 

perprastos kajutos. Daugelis pa-4dirbti žemė, bus duodama po 
penkiasdešimts dešimtinių kiek
vienam. Ant tokio žemės skly
po galima geriau gyventi ir 
moderniškai ūkininkauti. Pen
kiolikos margų žemės sklypą 
negalima taip sutvarkyti. Todėl 
bolševikų tvarka Rusijoj puldo 
žemės ūkio vystymąsi. O ka
dangi Rusija yra žemdirbystės 
šalis, tai dėl bolševikų blogos 
tvarkos skursta, vargsta ir 
vargs Rusijos žmonės. Taip

gumoj tik ant dviejų aukštų, su 
daug mažyčių langų. Privažiavę 
Londono milžiniško didžio ir 
pločio atvirų stiklu dengtų sto
ties platformų, persinešėme 
daiktus į kitų pusę ir sėdome į 
didelius automobilius-busus, ku
rie mus nuvežė į kanalo prie
plaukų, kur laukė mus nesenai 
atvežęs iš Rusijos, Lenkijos ir 
kitų šalių keleivius, keliaujan
čius Pietų Amerikon, “White 
Star” kompanijos laivas “Balt- 
riger”. Tas laivukas mažesnis, 
negu “Olympic”, todėl trečios 
klasės pasažieriams pasirodė

žemės 
skurdaus 
sukurti: 

daug už-
negalima
negalima 
lauk<ų našesniu pa
masinąs įsitaisyti.

gino, kuomet daugybė tūks
tančių žmonių, kaip iš baltųjų, 
taip iš raudonųjų pusės, be rei
kalo išžudyta, daugybė turto 
sunaikinta. Del Pavolgės žmo
nių badavimo 1920 metais taip 
pat bolševikai dalinai kalti. 
Būtent todėl, kad komunistų 
valdžia, jei pas gyventojus ras
davo pav. šimtų pūdų javų ai 
pašaro, tai 80 pūdų javų atim- 
davo-rekvizuodavo, o 20 pūdų 
palikdavo kaimiečiui. Tuos ja
vus nežinia kur išveždavo. Jei
gu ne tokios bolševikų rekvizi
cijos, tai sausmetis nebūtų tiek 
pavojingas ir tiek tūkstančių 
Pavolgės ir kitų vietų Rusijos 
žmonių nebūtų išmirę. Bolše
vikams visuomenės reikalai, 
kaip diktatoriams, suvis nean- 
ėjo. Jiems rūpėjo tik partijos 
reikalai ir kad valdžių išlaiky
ti savo rankose. Todėl bolševi
kai tik ir gelbėjo savo parti
nius žmones: raudonųjų karei- 
viją, komisarus ir agitatorius. 
Kas “Naujienose” buvo pasa
kojama apie Rusijos bolševikų 
politikų, veikimų, viską taip 
pat tie rusai savo pasakojimais 
iš praktiško gyvenimo patvir
tino. Jeigu bolševikai kiek nors 
butų pasigailėję žmonių vargų, 
žmonių gyvasčių, tai jie senai 
butų nuversti. Bet kadangi jie 
buvo kruviniausi despotai, tai 
ir išsiląikė.

Tari; 
važiai 
vynėn (vienas, kuris buvo labai

A įvažiavus į1 
uostą, mus 

pasitiko su Lietuvos karo oi-l 
kestru p. Jonas Vanagaitis, 
vir. Maž. Lietuvos gelbėjimo 
Kom. ir Klaipėdos Kašto Tary
bos narys. Pasakė įspūdingą 
amerikiečiams prakalbą; išgir- 
damas Amerikos lietuvius už 
tai, kad amerikiečiai rėmė, 
romia ir rems Lietuvos kultū
rinį darbą, Lietuvos laisvę ir 
nepriklausomybę. Muitinėje 
Lietuvos viršininkai labai man
dagiai apseina, vis lietuviškai į 
su vokišku akcentu kalba. 
Daiktus mažai žiurėjo. “Nau
jienų” ekskursantai visi nuo

Severa’s 
Antisepsol

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

, Kaina 15 ir 60 centai.
Pirmiausiai kreipkis į aptiską.,

. . ’• . i_ >

: W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAH RAPIDS, IOWA

Naujienų Spaustuve 
yra Unijini Spaustuvių

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

Nedalioj nuo 9 iki 11.

DR. JOHN J.,A 
SMETANA

AKINIŲ EKSPERTAS ij 
1801 So. Ashland Avė.

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

Ant Platt’s Aptiekos
Pastebėkit mano iškabą

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 va
kare. Ncdelioj nuo 9 iki 11 ryto.
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Gerą Pijaną

tų rusų, kurie sykiu 
grįžo savo sovietų tė-
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SAVO NAMUOSE
7 '

DR. J. HUPERT
Daugelio metų praktika. Specialės 
studijos ligoninėse,

Vienoje, Berline, Paryžiuje, 
1922, 1923, 1924 metais

Gydo ligas moterų, vyrų, vaikų, 
vidurines ir odos

Ofisas ir gyvenimas
4649 So. Ashland Avė.

Tel. Yards 1236
Valandos: 9-10 ryto, 2-5 po pietų 

6-8 vakare.

JUS GALITE IŠTEKTI APŠILDYTI 
SAVO NAMĄ SU GASU

r
H
M
H
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Jys galite būt išgydytas
Gera sveikata tai yra 
paslaptis pasisekimo

Vhi

sažierių sumokėjo nuo Londono 
iki Klaipėdos po $10.00 ir gavo 
antros klasės kajutas. Dešimtų 
valandų vakare išplaukėme An
glijos kanalu į Vokietijos jūres. 
“Baltriger” restorano aptarnau* 
lojai* iš sovietų šalies žmonės, 
rusai, neblogai aptarnavo pasa- 
žierius, tik truko biskį švaru
mo ir dalinai maistas buvo blo
gesnis, negu ant “Olympic’o”. 
Jūrių'vanduo buvo labai ramus, 
tad musų laivas slinko vandens 
viršumi lyg aeroplanas. Iš Lon
dono prie mus prisidėjo penki 
nauji keleiviai sovietų šalies 
žmonės, grįžtanti iš Argentinos 
atgal į Sovietijų. Jie visi paeina 
iŠ pietinės sovietų šalies, bū
tent: Poltavos, Chersontaus ir 
Odesos. Jie mums papasakojo

Šimtai namų Chicagoje pereitą žiemą buvo 
šildomi su gasu ir šimtai daugiau namų bus 
šildomi tokiu pat budu ir šią žiemą. Yra 
specialės kainos dėl šildymo su gasu. Klaus
kite musų Namų Apšildymo Depąrtamen- 
te, gausite dykai knygutę, “You Can Afford 
to Heat with Gas”,

THEPEOPLESGASLIGHT&COKECO
122 SOUTH MICHIGAN AVENUE 

VVabash 6000
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NAMAI, LOTAI 
FARMOS

Perkam, parduodam ir mainom, na
mu. , lotus ir farmas. Parduodam lai
vakortes i Lietuvą ir | Ameriką ant 
gre čiausių laivų. | Siunčiam pipigus 
j visas dalis pasaulio. Padarom doku
mentus, doviernastis. Išrandavojam 
bankynes apsaugos skryneles, pasidė- 
jimui brangenybių ir dokumentų.

Elta Commerce Co.
3251 So. Hateted St., Chicago, III. 

N. C. Krukonis Manag.
Telephone Yards 1234. »

U ELTA h
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savo namus ant žiemos. Kad jau-

GERAS PIJANAS jūsų namuose pagelbės prilaikyti jūsų 
sūnūs ir dukteris namuose, nes geras pijanas suteiks jiems 
gerų muzikų, kuri niekuomet nenusibos.
GERAS PIJANAS linksmins tėvų iii motinų, kuomet turė
sit savo sūnūs ir dukteris namuose ir visi sykiu galėsite gė
rėtis augščiausiai ištobulinta muzika, kurių jums teiks tik 
geras pijanas. z
GERAS PIJANAS užžavės kiekvienų atsilankiusį draugų 
ir svetį pas jumis ir jie mylės atsilankyti pas jumis ir 
siklausyti gerų muzikų.
GERAS PIJANAS suteiks jums didelę ekonomijų, nes 
reikės dėti nereikalingų išlaidų dėl pataisymų.
GERAS PIJANAS mokėsis pats už save, nes turėdami
rų pijanų namuose nereikalausite j ieškoti pasilinksminimo 
kitur ir pilnai sučėdysit už jį užmokėti.

pa-

ne-

M

1721 W. 47th St

PIETKIEVVIC
Furniture Store

Atkreipkite domę į Parlor Setus, 
Divonus ir Pečius.

Papuoškite
stis smagiai ir linksmai; reikia turėti gražius 
rakandus savo namuose. ■
rai, kad Z. PIETKIEVVIČZ yra paširengęs^lūoti 
gerų ir teisingų patarnavimų kiekvienam Lie
tuviui. Kainos yra pigesnės negu kitur. At
silankykite ir persitikrinkite musų teisingume.

_ _r. T'„—,Tamsta atmink ge--
i, kad Z. PIETKIEVVIČZ yra pasirengęs’duoli

J

______ - --------------------------------------------------- ------------------■

ge-

GERAS PIJANAS YRA

KIMBALL
IR GERESNIO PIJANO NĖRA ANT SVIETO/Ateikite į 
musų krautuves, išgirskite ir pamatykite Kimball pijanus. 
Ir be ątidūliojimo aprūpinkite savo namus su geru pijanu.

PARDUODAM ANT LENGVŲ ‘ 
MĖNESINIŲ IŠMOKĖJIMŲ

Vienintelės lietuvių krautuvės Chicagoje parduodančios 
Kimball Pijanus.
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kenčianti nuo chroniškų, labai 
sunkių ir ailpninan- 
čių ligų, pasinau
dokite šia proga. 
Gydymas ir išgydy
mai chroniškų neu- 
ritis, kraujo, odos 
ir skilvio ligų, yra 
mano gyvenimo dar
bas. Aš geriau no
riu apsaugoti svei
katą šios šalies 

.žmonių, vietoj būti 
jų valdytoju. Aš ti
nau, kad aš galiu 

jums ge- 
riausj gydymą, koka 

____ moksle.

6.06” “914”
TIKRĄ PAGELBĄ

Ičirlkimui teiuiai | Rysiąs dėl kraujo 
suirimo, {čirškimai tiesiai i gyslas pa
darė tikrą revoliuciją medicinos prak
tikoje ; ligos iki šiol pripažintos neiš
gydomomis, dabar galima su šituo mo
ksliniu budu išgydyti. Aš vartoju aavo 
praktikoje visus vėliausius serumą čie- 
puk, antitoksinus, speciales (čirškimui 
gyduoles, vėliausiai išrastus ir geriau
sius (rengimus dėl greito išgydymo sun
kių ligų. Prisidėkite prie didelio skait- 
liaus užganėdintų ir išgydytų imonių, 
kurie kasdien ateina j mano gydymo 
kambarius. Ateikite šiandien dėl išegza- 
minavimų dykai,
$10 X-Ray egzeminacija $1 

Chicagos gyventojas suteikia 
savo patarimą 

“Chicago III.
“Gerbiamas Dr. Mabee, 

"Aš noriu jums tarti daug sykių 
ačiū už gerą gydymą ir išgydymą, 
kur| aš gavau nuo jūsų. Kaip jus 
atsimenat, aš visuomet kentėjau nuo 
neuritis, ir beveik išleidau visą savo 
turtą suradimui palengvinimo. £jau 
nuo vieno daktaro prie kito, paga
liau atsidūriau sanatorijoj, Battle 
Creek, Michigan, Ir tai dar nega
vau pagelbos.

“Aš praktiškai buvau visgi bejė
gis, kuomet skaičiau jūsų apskelbi
mą laikraštyje ir tuojau atvažiavau 
pas jua. Labai buvau jums dėkin
gus už pareiškimą, kad jua po egza
minavimo galėsite mane išgydyti. 
Aš tuojau pradėjau vartoti jūsų gy
dymą ir gavau greitą pagelbą nuo 
jtuų puikaus gydymo. Aš dabar esu 
visai sveikas tr kaip naujaa žmo
gus.

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

“FRED WAGMAN.
4838 Bosworth.”

Kokios rųšies žmogus 
jus esate?

Ar jua esate stiprus, sveikas, ener
gingas, pripildytas “pep“ ir vikrumų? 
Ar jus esate silpnas plonas, nervin- 
gus, turite chronišką Ir sunkių ligą ar
ba silpnumą per jūsų neapsižiūrėjimą?

Nežiūrint kokia sveikatos padėtis jū
sų yra arba kokia priežastis, jus pri- 
valpte sužinoti, kaip jus galite atgauti 
savo sveikatą, stiprumą ir energiją. AŠ 
pagelliėjau tūkstančiams. Aš galiu pa
gelbėti jums 
Jus mokėsite tiktai ui pasekmes, 
landos nuo t —____ __  __
Utarninke, Seredoj ir Suhatoi nuo 9 ry
to iki R vai. vakn 
ryto iki 1 po pietų.

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

Dr. J. R. Mabee suteikti
yra žinomas me- dicinoe
« — ~----
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4177-83 Archer Avė.
Kampas Richmond St.

M, KEZES VeilSjas

1922-32 So. Ralsted St.
Prie 19 PI.“

J, NAKROŠIS Vedėjas.

□aLXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  XXXX X

Mtobulinti vyriSkumą.
<■ i litini ui pu • l >m Va
9 ryto iki 5:30 vai. vakare.

Negilioj nuo 0
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nailed that banner 
mast, 
“Triumphantly 
on
“In fields afar 
“Amalgamated 
we cry!”

to her
■

bears it

ii nd 
ever

nigh, 
more

Streikieris.

Pašalino kalėjimo virsi 
ninka Pirmos ristynės

Laikinis pavieto kalėjimo 
viršininkas Thomas A. Brock- 
meyer tapo pašalintas iš uži
mamos vietos. T 
dėlto, kad jis leido prie jo akių 
milionieriui butlegcriui Tcrry 
Druggan sumušti vieno laik
raščio reporterį. Už ta Drug
gan liko apkaltintas kaipo pa
sikėsinęs ant žmogaus gyvas
ties.

Del to butlegjerio Druggan 
jau antras kalėjimo viršininkas 
netenka vietos. ( Pirmas vir
šininkas, \Vestbrook, neteko 
vietos, dėlto, kad jis leido 
Drugganui liuesai išeiti iš ka
lėjimo ir visur važinėtis, ne- 
gryštant net per kelias dienas. 
Budamas kalėjime jis vedė 
platų l.-utlegerio biznį ir nuo
latos lankydavosi 
draugus; kada 
gi sėdėti kalėjime, 
žinodavo . net į 
žuvauti ir politikieriai turėda
vo važiuoti prašyti jį gryšti 
kalėjimam Be to Druggan, 
nors ir yra sveikas kaip ridi
kas. buvo pripažintas 
ir gyveno patogioje 
ligoninėje.

Naujuoju kalėjimo 
ku tapo 
policijos 
George 1

šiandie 8:15 vai. vakaro Uni- « i
(Versal Atletų Kliube įvyks jdo- 
į mių dalykų: musų ristikai pa- 

Pasalinta jį!r0(jyS< jje Paprastai
sakoma, kad po vasaros poilsio 
ar tai artistai ar tai kokie kiti 
tui i daugiau energijos. Visai 
kitaip yra su ristikais. Jeigu 
jie vasarą “ilsis”, tai jie dau
giau susilpnėja. Kas daugiau 
treniruojąs, dirba, tas geriau 
ir ristis gali.

Taigi šiandien pamatysime, 
kas iš ristikų “ilsėjosi,” o kas 
ne. (

Neužmirškite, 
nas dzūkas” risis su La Bou>- 
clie franicuziška^. Dudinslkas 
irgi palamdys savo priešą. Ju
zėnas visą vasarą treniravosi, 
ta<t, nėra abejojimo, jog jis 
gerai pasirodys ant matraso.

Universal Atletų Kliubo ad
resas šitoks: 812 W. 33 St. N.

pas- savo 
nusibosdavo 

jis išva- 
VVisconsiną

VAIČKAUS DRAMOS 
TEATRAS

K.
Rugsėjo 13

Širvys, 
d., liuli House. 
užtenka pasakyti 
yra geriausia be
tarpe komikas.

pirmutinis lietuvių veikalas pa
statytas Rusijoj — Petrograde. 
Tai yra pirmas lietuvių veika
las pastatytas slapta pačioje 
Lietuvoje. Tai yra pirmas lie
tuvių veikalai pastatytas viešai 
25 metai atgal Palangoje, dar 

Ispaudos uždraudimo metu. Tai 
lyra pirmas lietuvių veikalas pa
statytas Kaune (1904-5 m. sezo 
ne). Pagalios su tuo veikalu 
pradėta lieutvių vaidinimus 
šimtuose Lietuvos miestelių. 
Taipgi visa Lietuvos teatro is
torija yra ankštai purišta su 
tuo veikalu. Todėl nėra tin
kamesnio veikalo atidaryti lie
tuvių nuolatinį teatrą Ameriko
je, kaip ta istorinę Lietuvos te
atro komedija “Amerika Pirty
je.”

trumpai. Tai 
tuvių artistų 
Jam reikėtų atmesti visut* ki 
tus gyvenime reikalus ir atsi
duoti vien tiktai teatrui. Li- 

kad “drapiež- kimas užtai jo nenuskriaustų, 
bet gausiai atlygintų. Teatro 
sezeno atidaryme jį pamatysim 
Bekampio rolėj. Bekampio ro 
lė yra įvairiai traktuojama, pa
žiūrėsime kokį tipą Bekampio 
sudarys musų mylimas komi 
kas

Chicagiečiai dalinai tą kome
diją jau pažysta; jie ją matė 
vaidinant kelipliką metų atgal, 
liet visgi, tikiuos, kiekvienas 
norės pamatyti ją vaidinant 
dar kartą ir ypač vaidinant ją

Vaičkaus trupei. Bet ir Chi- 
cagos vaidinimas bus taipjau 
savo rųšies istorinis, nes vai
dinime dalyvauja vienas artis 
tas, kuris dalyvavo pirmame 
tos komedijos vaidinime Petro
grade keliasdešimt metų atgal. 
Taį p. Vizbaras. Tikrai p. Viz
baras vaidindamas pirmame lier 
tuvių veikale, pirmame lietu
vių pasirodyme scenoje, nesiti
kėjo, kad jam teks po kelių de- 
sėtkų metų vaidinti tame pa
čiame veikale atidarant nuola
tinį Amerikos lietuvių teatrų. 
Bet gyvenimas yra toks įvai
rus, kad jame įvyksta labiausia 
netikėtinų dalykų.

Man pačiam teko matyti tą 
veikalą pirmame lietuvių vaka
re Kaune. Nemažas miesto 
teatras buvo tiek prisigrūdęs 
lietuvių, kad apie tikietų gavi
mą negalima buvo ir svajoti. 
Daugelis v?, .inių net verkė 
pirmą kartą užgirdę lietuvių

DR. VAITUSH, O. D. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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 elektrą, 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

Climax Sweater
Shop

3401 So. IlalHted St., 
kampas 34 St.

IŠKILMINGAS ATIDARYMO 
IŠPARDAVIMAS

Subatoje, Rugsėjo 12
Sveteriai dykai dėl pirmutinių 500 
kostumerių. Sveteriai tiesiai iš 
dirbtuvs jums. Nertiniai, mate- 
riolas visokių rųšių. Pančiakos ir 
lingery pigiomis kainomis. Atei
kite anksti.

K. Širvys

Lietuvių Rateliuose “Amerika Pirtyje”

Jūsų buvęs senas
Prietelis Patarėjas

LEIBOnITZ
Persikėlė į naują vietą 

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

319 So. Kedzie Avė.
CHICAGO, ILL.

Valo, prosina vyrų ir moterų 
drabužius.

viršinin-

invalidu 
kalėjimo

VAIČKAUS DRAMOS 
TEATRAS

paskirtas 
viršininkas

Taip- 
laikraščiuose pakelto 

triukšmo Druggan tapo iš li
goninės perkeltas Į kamerą. 
Bet politikieriai neužmiršo pa
šalintojo viršininko Brockme- 
yt r, nes tuojaus jam tapo su
teikta nauja gera vieta — vy
riausio IbaiJifo kriminaliniame 
teisine.

Iš rubsiuviŲ streiko
no, 
nal Tailoring ('o. ir J. I

Jau turbūt visi lietuviai ži- 
kad streikuoja. Internatio- 

Tay- 
ior C.o. darbininkai. Streikas
tęsiasi jau 12 savaičių, bet 
streikieriai laikos kaip vienas 
ir nė vienas jų negryžo dirbti 
ir nemano gryžti, nors prisei- 
tų streikuoti nors keturius 
kartus tiek, nes streikieriai 
yra giliai įsitikrinę, kad jie 
streikų laimės — ir tai ne vien 
sau. bet visų rubsiuvių naudai. 

Streikieriai savo susirinki
mus laiko kasdie kaip 11 vai. 
ryto, prie Harrison ir Hals
ted gatvių. - Nors streikieriai 
sulyti, sušlapę, tankiai nemie
goję delei pikietavimo, bet su
ėję salėn būna linksmus, sma
gus, patys moka gražiai pa
skambinti pianu, ar kitais ins
trumentais griežti. Daug atei
na ir metusių darbą streik
laužių. Jie skundžiasi, kad 
kompanija nieko jiems nemo
ka, kad kitas nė penkiolikos 
dolerių į savaitę negauna. Jie 
prisipažysta. kad visų streik
laužių nervai sugadinti, kad 
jie negali nė miegoti, nė val
gyli, neturi ramios valandėlės. 
Ir visą tai jie turi kęsti už to
kį mažą uždarbį. Kuomet 
streikieriai jiems pasakė, kad 
jie ir nedirbdami gauna neve
dę po $11 
po $15, tai 
nusistebėjo, 
b’dami tiek

Streiklaužiai buvo prisiuntę 
savo delegaciją į streikierių 
susirinkimą rugsėjo 11 d., pa
siklausyti ką streikieriai ^kalba. 
Tai kaip streikieriai uždainavo 
savo “himną” “Amalgamated”, 
tai visi streiklaužiai nuleido 
akis ir nebedryso jų pakelti.

Mes tikimės, kad neužilgo iš
sipildys dainos žodžiai,, ku
riuos jaučia musų širdis-; turė
tų atjausti ir suprasti tuos žo
džius ir .visi kiti darbininkai: 

^Industriail democtracy is 
coming, coming fast, 
“Our Amalgamated Union

A. Vizbaras, 
Rugsėjo 13 d., liuli House. 
Vaičkaus dramos teatro sezo

no atidaryme vaidins, veikale 
“Amerika pirtyje,” Antano ro
lę. Labai gaila, kati gerb. Viz
baras buvo pasitraukęs neku
riam laikui iš lietuvių scenos, 
šiandiena jo sugrįžimas prie te
atro yra sveikint’T.as, nes jis 
yra artistas, kaijf priežodys sa-( 
ko, “iš Dievo malonės.” Anta
no rolė jo rankose stačiai tirp-( 
sta. Antanas Vizbaras dirbo 
lietuvių naudai dar tada, kada 
mažai kam rūpėjo musų tautos 
padėtis, už tai rusų valdžios bfa- 
vo žiauriai persekiojamas ii 
skaudžiai nukentėjo Petrapily. |

Rytoj- liuli House teatre at
sidaro pirmas Amerikos elietu 
vių nuolatinis teatras — Vaič
kaus Dramos Teatras. Chica- 
giečiai gali džiaugtis, kad jie 
pirmieji susilaukė nuolatinio te
atro.

Atidarimui teatro parinkta 
graži Keturakio komedija “A- 
merika Pirtyje.” Tai yra ge
riausias veikalas atidarymui 
pirmo nuoaltinio Amerikos lie
tuvių teatro. Viena, tai yra 
vienas iš pačių geriausių lietu
vių ofiginalių veikalų, paimtas 
iš lietuvių gyvenimo — kaimie
čių, o ne kokios ponijos; pati 
komedija yra linksmi ir gerai 
(išvystyta. Bet FvarbMksiii 
tai yra istorinis Lietuvos teat
ro veikalas. Su šia komedija 
gimė lietuvių teatras. Tai yra

(Seka ant 7-to pusi.)

KRENN & DATO

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

į savaitę, o vedę 
streiklaužiai tik 

sako: “mes ir dir- 
neuždirbam”.

Jos. F. Budrik Krautuvė
Užlaiko Grojiklius Pianus, gerų išdirbisčių, parduo
da už teisingą kainą ant lengvų išmokėjimų.
Columbia rekordai, kaina 75c. vienas, perkant ant 
sykio 6, vieną gausi dykai.
16009 Stasys, Oi mergelė, įdainavo Butėnas
16016 Litai, Leiskit į Tėvynę, Butėnas
16010 Aš mergelė. Nesigrauding mergužėlę
16004 Dzimdzi Drimdzi, Futbolas
16000 Atvažiavo sveteliai, Į beryžną eina Ona, 

įdainavo Sabonis
16005 Duldul dūdelė, BeAiužėli nesvoliok
16008 Tošlęa — valcas /
12012 Atvykimas paukščių, Vainikų maršas.

šitas Coiumbia 
Phonografas su 
20 rekordų už 

$39.00

Užlaikome didelį pasirinkimą Rolių dėl 
Grojiklių Pianų, Rekordus ir roles pa- 
ŠiunčiamA kitur. Krautuvė atidaryta 
kožną vakarą, nedėliomis iki 1 po pietų

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

Chicago, III.

labiausiai pasekminga žemės subdivizijų orga
nizacija Amerikoje, pasiūlo jums progą pasise
kimo ir dasiekimo finansinės neprigulmybės.
Pasididinęs veikimas musų Real Estate išsivystymo, reikalau
ja didesnio patarnavimo ir didesnio skaitliaus salesmenų. Mes 
perorganizavome kad suteikus didelį augimą- Real Estate įstai
gos. Dabar yra geriausias laikas prisidėti prie firmos kuri ga
li suteikti jums sekamas progas:

Progą uždirbti 
uždirbote kada

Proga parduoti 
goję ir apie Chicagą, kurias už didelius 
pinigus galima nupirkti.
Proga pasidžiaugti ideališkomis darbo są
lygomis labai geru nauju planu ant nuo
šimčių ir bonų.

Ketvirtas: Proga būti subdivizijų biznyje ir nau
dotis pelnu sykiu su įstaiga.

Musų biznis greitai auga. Mums reikia augštos rųšies, ener
gingų vyrų ir moterų, kurie nori dirbti ir kurie turi pasitikė
jimą j savo būdą ir ambicijos pasisekime, ši yra labai 'retai 
pasitaikanti proga dėl atsakančių vyrų ir moterų, kurie džiaug
sis šia proga, kuri turi ateitį, paremta kapitalu ir suteikia pui
kias darbo sąlygas.
Iš priežasties mus.ų vadovavimo biznyje ir pagerintų būdų par
davinėjime, yra labai lengva parduoti. Uždarbis net ir viduti
nių salesmenų yra didelis ir užganėdinantis.

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

mos, 1,001) 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 akįs 
Raudonos 
Kreivos ... 
111 ■ 1 ■R 1

Skaudama 
Varvanti 
Kreiva .... 
Nesveika

akis 
akįs

nosis 
nosis 
nosis 
nosis

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

Pirmas:

Antras:

Trečias:

daugiau pinigų negu jus 
nors pirmiau.
geriausias savastis Chica-

Geriausia Moltas dėl naminių gėrimų, 
mes pristatome j namus Jnt parei
kalavimo, mes visada patarnausime 
dieną ar naktyje, šaukite ant tele
fono jei negalite atvažiuoti.

Telefonas Boulevard 6009 
1629 W. 46th St.

Mes Išmokinsime Jumis Kaip Pardavinėti
Jei jus išturite patyrimą pardavinėjime, mes išmokinsime. Jus 
gausite pilnas instrukcijas dykai 
lavinime ir real cstate praktikoje.

musų mokykloje biznio išsi-

BBBBBBBBBBBBBBBBBBBB

j Reumatizmas sausgėlė:
■ Nesikankykite savęs skaus- g 
B mais, Reumatizmu, Sausgėlė, H 
B Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu
B — raumenų sukimu; nes skau- 
B dėjimai naikina kūno gyvybę ir 
B dažnai ant patalo paguldo. 
B CAPSICO COMPOl/ND mn-
■ 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,

J kaina 50 centų.

: JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.

PATARIMAI DYKAI
Akiniai Pritaikomi
Pigiomis Kainomis

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

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

Valandos nuo 9 ryto iki 5 po pietų 
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 2 p. p. 
. .............. > ■■■-ii „r

GYDOME VYRUS 
$50 & $10

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

Ateikite, mes nesenai 
vietą, 
šame 
State 
teikti

persikraustėm j musų naują 
ir paranki — geriausia vikuri yra didele

mieste. Atsišaukite j Room 203, 1009 North 
St., nuo 8 ryto iki 8 vakare. Jums bus su
vis! nurodymai.

t

KRENN & DATO
Incorporated

Vienatiniai agentai dėl 
Mrs. Rockefeller McCormick Savasčių 

DIDYSIS OFISAS: 936 NORTH MICHIGAN AVENUE

Subdivision Sales Department

1009 North State Street
Superior 7046

HOUSE OF HEALTH

BANDYMAS
Suradimas ir ištyrimas 

tikro diagnozo
Mes darome X-Ray 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 suprastos yra pusiau 
ilgydytoe. Jei jus kenčiate, atsif.aiiėkite 
daugiau kcntčti nuo pažadų ir “spėiio- 
jančių" daktarų. Ateikite | HOUSE OF 
HEALTH dėl pilno Fizinio ir Labora
torijos Egzaminavimo, čia atskleisime 
jūsų sveikatos stovi kaip knygų.

Dr. W. K.
Register, 

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

Musų 
KAI- 
egza-

$3

ser- 
esate 
g a -

pas-
Atei-

Beethoveno Muzikos Konservatorijoje
mokina tiktai patyrę mokytojai:

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

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

Raginama įstoti kuoankščiausiat
Beethoven Conservatory of Music, Ine.

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

Tel. Boulevard 3450 
Tel. Yards 3036—6861

JOS. M. AZUKAS & CO.
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 Chicagoj advokatus dėl visokių dalykų.

3303 Auburn Avenue
Netoli šv. Jurgio Bažnyčios

Apdrauda ir 
Paskola

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

Pirmutinė Lietuviu Elektros Korporacija Amerikoje
TĘE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.

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

“Jaučiasi Kaip Naujas Žmogus’*
John Stryczek, 1784 Penn Avė., Cary, 

Ind., Bako: “Viri dviejų metų ai ken
tėjau nuo pulkų ir kraujo trubelių. Bu
vo ilsiplėtojuoi po visų mano kūną. Al 
buvau praradęs vilt), šešios savaitės at
gal aš atsilankiau pas jus. šiandien ai 
jaučiuosi kaip naujas žmogus. Aš noriu, 
kad kiekvienas kenčiantis žinotų apie 
mano kentėjimą. Kiekvienas gali atsi
kreipti prie manęs.“

Ką Mes Darome Kitiems, Tą M«a 
Gulime Padaryti ir Jums

Mes kviečiame jumis ątsilankyti dėl 
pasitar'mo dykai, nėra skirtumo kokia 
liga jūsų yra ir kas negalėjo išgydyti. 
Mes gydome visas chroniškas ligas vi
same žmogaus kūne — Nervų, Kraujo 
Odos ir Specialeu^nigaa Vyrų ir Mote
rų. Reumatizmą, Neuritis, Acidosis, Plau
čių, Kepenų, Skilvio. Širdies, Inkstų li
gas. Visas fprmas kataro, Dusulio. žo
džiu, gydome visas sunkias ligas, kurių 
kiti negalėjo išgydyti.

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

HOVS^IfcALTH
munaATioN auii.niMo ■

164 W. Washington St.

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

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

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

Aš noriu pasikalbėti su kiekvie
nu vyru kurie kenčia nuo Chroniš
kų ligų, Nervingumo, Kraujo, 
Odos, Pūslės, Žarnų ir taipgi nuo 
slaptų ligų. Savo 35 metų prakti
ką pašvenčiau labiausiai nupilu
siems dvasioje ir sergantiems vy
rams. Ateikite šiandie dėl gere 
ir teisingo gydymo.
606 GyduoFeT 914"

< TIKRA PAGELBA

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

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

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

CHICAGO, ILL.
(Imkite elevatorių iki 12 augito)

Jei iešktd bargenq 
skaityk Naujienų akrlbhinm.
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Šeštadienis, Thigs. 12, 1925

Lieliiyiii Rateliuose no gal dar su didesniu entuzi- 
I azmu, su didesniu atsidavimu, 

su dideliu pavoju savo asmeniu 
(Tąsa nuo 6-to pusi.) *! (nes daugiausia buvo statoma 

slapta). O ir publika ėjo ke
letą mylių, sukviesta labai at- 

’’ sargiai ir tiek pat atsargiai rin- 
3 kosi, kad neužmatytų nereika- 

Ir gal 'bebuvo en-

Cicero PRANEŠIMAI
Liuosybes Namo Bend

kalbą scenoje, viešai, 
užgirdą lietuvių dainas. 
J. Naujalis, kuris vedė 
“Dainos” chorą, pirmą 
pasirodžiusį viešai,, nes 
laiko jis gyveno ir l__ 
dainų slaptai, liko tiek sujudin-| 
tas, kad į pabaigą nebegalėjo 
vesti choro. Ir štai dabar pd 
20 metų man teks rytoj pama*1 
tyti tą patį veikalą atidarant1 
nuolatinį lietuvių teatrą Chica-i 
goję! Gal jis dabar ir nebe
padarys to įspūdžio, kokį pa
darė į mane ir į kitus pirmas1 
vaidinimas Kaune, bet jis bus 
tiek pat brangus moloniais at
siminimais. Gal ir kiti šimtai 
chicagiečių prisimins pirmą ma
tytą tos komedijos vaidinimą 
Lietuvoje, kokioje nors darži
nėje, kur nebuvo nė patogiu 
sėdynių, nė gerai įrengtos sce
nos, bet kur vaidintojai vaidi-

teatre. 
Pats 

iinga aids.
- tuziastiškesnės publikos, kaip 

1 ! ?.ta publika, kuriai “lietuviško 
mo mosi fea(ro’» daržinėje negalėjo už- 

mainyti puikiausi, bet svetimi 
i miestų teatrai. Dabar tie chi- 
cagiečiai turės nio.'Ds pamatyti 
tą patį veikalą nedideliame, bet 
jaukiame teatre, prie gerų sce- 

i neri, 
mjXų, kiek kalbų) šis vaidini
mas sukels.V Tpdel visi buki- 
me rytoj liuli House savo nuo
latinio teatro atidaryme ir dar 
sykį pamatykime Įtą istorinį 
veikalą “Amerika Pirtyje.”

—Viešintiškis.

Jonių atgimi

Rugsėjo men. 13 d.

Musų mylimas vyras ir tėvas 
persiskyrė su šiuo pasauliu su
laukęs 49 metų amžiaus, Rūg
ėjo 11 d., 8:15 vai. ryte. Pa

ėjo iš Oliunų kaimo, Ramyga
los valsčiaus. Amerikoje išgy
veno 22 Vi metų.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Uršulę Pukienę, penkis 
sūnūs, brolį Kazimierą ir du 
pusbrolius Amerikoj, o Lietuvo
je 2 brolius ir 2 seseris. Kūnas 
pašarvotas randasi 2219 W 23rd 
1’1. Laidotuvės įvyks pirmadie
nyje Rugsėjo 14 d., 8 vai. ryte 
iš namų į Aušros Vartų Bažny
čia, o no pamaldi! bus nulydėtas 
į šv. Kazimiero kapines.

Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus nuošlnjžigi kviečiame 
dalyvautii laidotuvefe ir suteikti 
mirusianrfjam paskutinį patar
navimą.

Nuliūdę ir pilni gilios sielvar
tus liekame,

Moteris ir Vaikai.

Laidotuvėse patarnauja gro- 
borius S. D. Lachawicz, Tel. 
Canul 2199.

Kiekvienam Jietuviui, kuriam 
brangus musų tautos reikalai, 

1 kas "trokšta, Ipd musų tau
tos gyvenimas bujotų, klestėtų, 
kad mes sukurtumėm savo lie
tuvišką kultūrą, rugsėjo men. 
13 d. yra brangi, nes atidarom 
nuolatinį lietuvių teatrą. Te
atras yra gyvenimo veidrodys, 
jame atspindi visi musų g^ve 
nimo įvykiai, siekimai ir troš
kimai. Todėl, kas myli savo 
tautą, kas jai gero velija, tegu! 
remia musų teatro pionierių 
prakilnius žygius meno srityje; 
Jeigu mes busim apatiški ir 
žiūrėsim į visą tai,, kas dedas 
musų gyvenime, per pirštus, 
dėl musų niekados neišauš pa
vasaris, musų tauta nesusi
lauks gražesnės ateities. Puoš 
kim savo gyvenimą, gražinkim 
jį. Menas tobulina žmogų, 
švelnina jo jausmus, jungia j- 
vairių srovių ir partijų žmones 
į vieną galingą organizaciją, ku- 
lioj žmonės užmirštų kasdieni
nius vargus, gyvena vienu ben- 

,’dru upu, gyvena kaip ir vie
nais nervais, vienais jausmais 
ir tokiais momentais lyg atgim
sta žmogaus siela ir jis siekia 
'prie ko tai aukšto’, prakilnaus. 
'Jis tada palieka pilnoj to žo- 
Idžio prasmėj aukščiausiu su
tvėrimu,- kuriam lemta viešpa
tauti ant

Liet.
rovė yra pilnai prisirengusi 
prie savo vakaro, kuris įvyks 
rytoj, rugsėjo 13 dieną.
bus atidarymas rudeninio sezo
no. Visi šėrininkai ir šiaip 
geros valios lietuviai dalyvaus 
tame vakare, nes visiems įdo
mu pamatyti naujai išdekoruo- 
tą svetainę; o dabar yra ge
riausia proga tai pamatyti ir 
pasigėrėti, kol dar, nauja. Be 
to bus pr>ga susipažinti ir su 
pačiu dekoruotoju, nes tame 
vakare dalyvaus ir p. narnan
čioms su visais savo darbinin
kais; bus galima su juo susi
pažinti ir reikale žinosite kur 
kreiptis. Dalyvaukime tad Šia
me vakare visi, nes visų reika
las yra būti sargyboje savo 
nuosavybės.

Dar sykį primenu, kad nuo 
šio laiko yra griežtai draudžia
ma svetaine rūkyti. Todėl 
publika IbRMiui prisilaikyti to 
patvarkimo; taipjau prašoma 
palaikyti svetainę kaip galima 
švariausią. x Meskime senus į
pročius, bukime svarus ir man
dagus, busime visų gerbiami, 

ir patiems bus sveikiau.
—Koresp. K. P.

o
D.

PADĖKA.

Nuoširdžiai dėkavo jame vi- 
sieros, giminėms, pažįstamiems 
ir draugams A. A. Ignaco Sku
to, už skaitlingą atsilankymą į

Graboriui I’ovilav ičiui už pui
kų patarnavimą laike laidotu
vių musų mylimo tėvelio .

Molina ir Vaikai.'

Simpatiškas—Mandagus—Geres
nis ir pigesnis už kitų 

patarnavimas

EUDEIKIAI
Pagraby Vedėjai

Didysis Ofisas: 
4605-07 S. Hermitage Avė. 

Tel. Yards 1741 ir 4040
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avė. 
Tol. Lafayette 0727 

SKYRIUS
4904 W. 14th Str., Cicero.

Tel. Cicero 8094 ,

Reprezentuojamc geriausių i$dir- 
bysvių Pianus; Parduodamo už tei
singą dirbtuves kainą ant lengvų’ 
iš muk ėjimų.

I’irm negu pirksi, apsilankyk 
pas mus

Jos. F. Budrik
3343 So. Halsted SU

Stock Koom 3327 So. Halsted st.

NAUJAS V. V. K-TO 
DININKAS

IŽ-

Žinomas Chicagos lietuvių 
veikėjas p. J. P. Parkauskas, 
kuris iki šiam laikui buvo Vil
niaus Vadavimo Komiteto iždi
ninku, paprašė, kad komitetas, 
paliuosuotų jį nuo tos parei
gos, 
taš.

Ponas J. Parkauskas, tečiau, 
po senovei liekas V. V. K-te ir 
žada darbuoties iš visų savo pa
jėgų.

Naujas iždininkas yra išrink
tas p. Kazys Baronas. —Rep.

Prašymas tapo patenkin-

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, Veikia 
ar kviečia.

kitų nesąmoningų su-
Užtaigi auklėkim,

auginkim meną, ypatingai te
atrą, nes
visos kitos meno šakos. Teat
ras yra tie rūmai, kur įvaikių 
šakų menas sudaro lyg kokią 
tai dievišką harmoniją. Lai 
gyvuoja teatras, kaipo meninin
kų centras! -—y*

teatre koncentruojasi

Garfield Purk L. V. ir M. Paš Kliu- 
bas laikys mėnesinį susirinkimą ne
dėlioj, Sept. 13, 1925, John Engel’s 
svet., 3720 W. Harrison St. Visi ne
atbūtinai atsilankykit, nes yra daug 
naujų apsvarstymų.

M. Medalinskas.

SLA. 129 kp. susirinkimas įvyks Ic 
d. Rugsėjo, 2 vai. po pietų, Dvorak 
Parko svet, ant antru lubų, prie Cui- 
lerton (20-tas) ir May gatvių. Visus 
narius pribūti ir atsivesti draugus 
prirtiftyti. Kviečia. Vnldybu.

JŪSŲ JAUNYSTĖ — 
JŪSŲ VILTIS

Vakacijų laikas jau pra
ėjo, jūsų jaunuoliai vėl eis į 
mokyklas. Tie jaunuoliai at
eity padarys Jungtines Val
stijas dar didesnėmis. Bet, 
kad jūsų kūdikiai galėtų tai 
padaryti, jie privalo turėti 
gerą sveikatą ir energiją. 
Naujausias būdas link ligų 
daugiausiai yra kreipiamas, 
kad apsisaugoti ligų, negu 
jas gydyti. Trinerio Kartu
sis Vynas, labiausiai pagei
daujama skilvio gyduole, to
nikas, jau gyvuoja ir užga
nėdina žmones per 35 metus, 
ir dabar, pradžioje rudens, 
turi būt laikoma kiekvienuo
se namuose. Tai yra gyduo
lės dėl jaunų ir senų. Jo& iš
valo skilvį, pataiso visą virš
kinimo sistemą ir išvalo 
kraują. Vartokit jas ir jus 
neturėsite trubelio su pras
tu apetitu, nevirškinimu, už- 
kietiejimu, galvos skaudėji
mu ir panašių skilvio ligų. 
Jūsų aptiekorius arba par
davinėtojas gyduolių turi 
jas pas save stake. Turėki
te savo namuose taipgi Tri
nerio Cough Sedative, jos 
geros nuo slogų. Jei tų gy
duolių negalite gauti pas sa
vo aptiekorių, tai rašykite 
pas Joseph Triner Company, 
Chicago, III.

Lietuvos Mylėtojų Draugystė laikys 
mėnesinį susirinkimą subatoj, 12 die
ną rugsėjo, 8 vai. vakaro, Chicagos 
Lietuvių Auditorium svetainėj, 3133 
So. Halsted St. Gerbiami draugai, 
malonėkite visi pribūti j susirinkimą.

K. J. Demereckis, Rašt.

Chicagos Lietuvių Draugijųs Savi
tarpinės Pašelpos susirinkimas įvyks 
nedėlioj, rugsėjo 13, 2 vai. po pietų, 
Zvviązek Polek svetainėje, 1315 N. 
Ashland Avė. Draugai susirirtklte 
laiku, nes bus priimta virš 20 naujų 
narių. Tie nauji nariai, kurie jau bu
vote pas daktarą, būtinai turite atsi
lankyti j šį susirinkimą.

—X. Saikus, Sekr.

Draugystė Palaimintos Lietuvos 
laikys mėnesini susirinkimą sekma
dieny, rugsėjo 13 <1. 1925 m. Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje, 3131-33 South 
Halsted St. Pradžia 1 vai. po pietų. 
Nariai yra skaitlingai kviečiami atsi
lankyti ir naujų narių atsivesti, nes 
tai paskutinė proga įstoti už vieną do- 
lerj. —Ig. Žilinskas, Raštininkas.

Birutės Kalno Draugija laikys mė^ 
tiesinį susirinkimą rugsėjo 12 d., Lie
tuvių Auditorijoj, 3131 So. Halsted 
St., 7:30 vai. vak. Malonėkite pribūti 
j susirinkimą.

Raštininkas A. Yaraminas,

I)s-tė Lietuvos Vėliava Am. No. 1, 
laikys savo mėnesinį susirinkimą .se
kmadieni, rugsėjo 13 d., 1 vai. po piet 
Davis Square parko svetainėje prie 
45 ir So. Paulina gatvių. Malonėkite 
visi draugai atsilankyti, nes turime 
daug svarbių reikalu apsvarstyti.

'—Rašt. F. Motuzas

Dr-stėu Lietuvos Dukterų susirin
kimas bus nedėlioj, rugsėjo 13, 1 vai. 
po pietų, paprastoj svetainėj. Visos 
narės dalyvaukite suvirinkime, peš 
yra daug svarbių reikalų. H

J. Juozaitienė, Sekrot.

Lietuvių Tautiškos parapijos prie 
35 ir Union Avė., atsibus susirinki
mas nedėlioj, Rugsėjo 13 d., 1925 m. 

1 imi DfiVOnilAnUl* 1 V DPI-
tarėjai malonėkite visi atsilankyti.

Valdyba.

LSS. 81 kuopos susirinkimas įvykę 
Šiandie kai 8 vai. vakaro, EiuosybSs 
svet., 1822 Wabansia Avė. Narius ir 
norinčius prisirašyti prašome atvyk
ti. / — J.•Lapaitis, Rašt.

Lietuvių Arfierikos Politikos Kliubo 
nnt North Wcst Side įvyk*; mėnesi
nis susirinkimus Rugsėjo 14 d., 1925, 
parapijos svetainėje, 1644 Wabansia 
Avė., 8 vai. vakare. Nepamirškite 
kliubiečiai pribūti ant laiko.

Valdyba

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
Rl'yNDAI kambarys didelis*, 

šviesus, prie Tnužos šeimynos.
Atsišaukite;

835 W. 34 PI.
2 floor front

ĮVAIRUS SKELBIMAI REIKIA DARBININKŲ

Bijūnėlio vaikų draugijos tėvų su
sirinkimas įvyks panedSly, Rugsėju 
14, 8 vai. vakare, Liuosybės svet., 
1822 Wabansia Aye. Yra svarbių 
reikalų, visi tėvai malonėkit susi
rinkti. ' Valdyba.

LIETU VISKAS MOTELIS naujai 
Įtaisytas, su elektros šviesoms, ge
riausia vieta dėl darbininkų apsi
gyventi; vyrams arba moterims; su 
valgiu arba be 1 
$8 Į savaite su valgiu.

PETEH GADElKO 
1006 So.

gyventi; vy 
valgiu arba be valgio, $3

Halsted St.

ir 84,

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

Muvinam visokius furnišius ir 
pianus. Patylimas tame darbe 12 
metų. Aprupinam anglimis ir mal
komis. Pristatome malkas dėl be- 
karnių. Darbą atliekam saugiai, 
— teisingai ir nebrangiai. Reika
le kreipkitės:

ROKAS STEPONAS 
8210 So. Etnerald Avenue

VYRŲ
REIKIA 2-jų PARDAVĖJŲ 

patyrusių apie pardavimą na
mų ir žemės. Geistina, kad 
turėtų savo automobilių ir ne 
tingėtų dirbti, nes uždarbis 
yra geras. Darbas pastovus ir 
gera ateitis. Atsišaukite 

2221 W. 22nd St.
F. G. Young Salesmanager '

S. L. R. K. A. 15 kp. įvyks susirin- 
rinvas Rugsėjo 13 d. 1925 m., nedėlioj 
po pietų 2 vai. Šv. Jurgio parapijos 
mokyklos kambary, visi malonėkite 
susirinkti nariai.

Kazimieras Krutulis.

IŠKILM1NGAS BALIUS' 
IR PRAKALBOS

Lietuvių Tautiška parapija, prn» 
85-tos it Union Avė. parengė balių 
ir prakalbąs savo svetainėje, atsibus 
Subatoje, Rdgsėjo 12 d., 1925 m., 7:30 
vai. vakare.

Malonėkite visi atsilankyti, nes 
bus puikus vakarėlis, linkimai laiką 
praleisite.

Kviečia KOMITETAS

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAIEšKAU P. Pečiulio, se

iliaus .gyveno 4346 So. Wood 
St., Chicago. Turiu svarbų rei
kalą, meldžiu atsišaukti.

Aler Krinčius,
• 1418 So. 50 Ct. Cicero, III.

PAJfišKAU draugų ’Agnieškos Bi- 
sigerskos ir Urbos V4nmano. Tu
riu svarbų reikalą. ^Ifalonėkite atsi
šaukti šiuo antrašu: f

ANTANAS STASEVICIA
8 W. Malket St., 

Huntingtėn, Indiana
s 4

PAJEšKA’U savo pusbrolio Jono 
Rubežiaus ir pusseserės Petronėlės 
Rubežaitės iš Telšių apskr. Girdė
jau gyvena Chicagoj ar ąpielinkėj. 
Jų pačių ar žinančių juos prašau at-

FRANClšKAS NORKUS
818 W» 18 St., Chicago,

Phone Roosevelt 7790
III.

PAJĖŠKAU draugo Petro Lau
ciaus. Kaip aš žinau lig 15 gegužės 
šių metų gyveno' Stenbenville. Ųhio. 
Jis pats ar žinantieji malonėkite pri
siusi man jo ant/ašą, už ką busiu la
bai dėkingas.

KAZIS ŠILEIKIS, 
505 W. 32nd St.,. Chicago, III.

JIEŠKO PARTNERIŲ
REIKALINGAS ^pusininkas j 

gFosernės ir bučernės biznį. 
Su maža suma pinigų galiįe į- 
eiti į biznį ir kurie nemoka ši 
to darbo bus proga išmokti. 
4425 So. Wells St. Yards 3906

Pa ieškau partnerio bučerio 
ir grosernes 'biznis. Nemokan
tis bus išmokytas. Pigiai nu
pirksi, nes dėl ligos turiu ap
leisti biznį. Pulltnan 4456 

10236 Michigan Avė.

REIKALAUJU partnerio 
Restauranto biznį, 
moka išmokinsiu; 
vieta; atsišaukite 

2227 Calumet 
Tel. Calumet

kad ir ne
labai gera

Avė.
6172

IBRENDAVOJIMUI
RENDAl 6 kambarių flatas 

Elektra, maudynes, nebrangi 
renda. •

S. Lieborman
1908 So. Halsted St.

RENDAl 6 kanlbarių flatas 
ant antro aukšto, šiltu vande-' 
niu šildomas. Rendos tik už 
$65. Nereikia anglių pirkti.

7034 So. Fairfield Avė.

RENDAl 6 kamb. flatas, 
gražioj vietoj, šviesus kamba
rys. Renda tik $36 su garadžiu 
be įfaradžiaus pigiau.

4819 So. Hamlin Avė. 
arti Archer Avė.

"T*

M$KO KAMBARIU
i lĖsKAU kambario j su vai

RENDAl šviesus ir geras 
kambarys dėl vieno vaikino 
arba vedusios poros be vaikų. 
Gera transportacija.

6115 So. Talman Avė.
Prospect 10210

RENDAI ruimas dėl vieno 
ar dviejų vaikinų, be valgio, 
taipgi gali gauti garadžiu dėl 
automobilio. 1 lubos.

3357 So. Lowe Avė.*

RENDAl kambarys dėl vie
no ar dviejų vaikinų ar mergi
nų 'be valgio. 3 lubos.

Atsišaukite
3422 So. Lowe Avė.

■ ■ ■ —M—  —- ••<** ■ ■ ■■ ■* ——

RENDAl kambarys dėl vie
no arba dviejų vyrų ačba ve
dusios porbs. Antrame name 2 
pragyvenimu.

827- W. 33 place

PARENDAVO J U kambarį
dėl'vaikino. >

Atsišaukite
3019 So. Union Avė. 

ant antrų lubų iš užpakalio

RENDAl kambarys dėl vie
no ar dviejų vaikinų ar mer
ginų. Randa $6 į mėnesį.
819 W. <34 PI. netoli Halsted 

St. 1 lubos užpakaly.

RENDAl švarus kambarys, 
prie mažos šeimynos, dėl vieno 
ar dviejų vyrų. Yra visi paran- 
kumai.

6835 So. Rockwell St.
_L______________ __________

RENDAl ruimas dėl vieno 
ar dviejų vyrų, merginų ar ve
dusiai porai be vaikų. Ruimas 
šviesus ir su visais paranku- 
rnais. 1 floor front. 1343—50th 
Avė., Cicero, III. f

RENDON kambaris, 1 vyrui, 
be valgio, Brighton Parko apie- 
linkej, arti gatvekarių.

4133 So. Califomia Avė.
' 2 lubos

...................... . ---------------- -—----- -----------------

ANT rendos pigiai 3 kamb.
1 kambarys garu fcildomšs dėl
2 vyrų; merginoms arba jau- 
navedžiams.

9907 So. State Str.' 
z Roseland

PIRKIT PLUMB1NGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYK IT 35%

Mos parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Supply Co., 
1637 West Divlslon St., 

netoli Marshfield

EXTRA MOTERIMS!

REIKALINGAS siuvėjas prie 
abelno kostuineriško darbo; 
geistiną, kad butų patyręs prie 
prosinimo ii‘ taisymo senų dra 
panų. S. ALEKNO 
2537 W. 63 St. Prospect 9511

Pigiausios kainos geriausis tavoras.
Parsiduoda vilnonios gijos dėl vi

sokių nėrinių — kaina už 4 uncijas 
matkos 35c., 38c. ir 40 centų. Vil
nonius skiautės vaikams dėl kelnaičių, 
mergaitėms dėl dresiukių. Marško- 
nios gijos dėl mezginių ir siuvinių — 
kaina už 1000 jardų 10c., 15, 20 ir 
45. Baltoji drobė dėl užvalkalų ir 
paklodžių irgi labai pigiai. -Atdara 
dienomis ir vakarais, taipgi nedėldie- 
niais po piet. i <

PRANAS SELEMONAVIČIUS, 
504 W. 33rd St. ir Normai Avė.

REIKALINGAS apysenis 
žmogus prie namų ir štoro. 
Duosiu valgį, ruimą ir primo
kėsiu. Pageidaujama, kad ne
būtų girtuoklis ir tinginys.

Mrs. T. Radavičiene,
94 W. 4 St. St. Charles, III.'

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

MOLDER1Ų
Production darbas prie gray 

geležies kastingų.
Internation Harvester Co.

Tractor Works, 
2600 W. 31 Boulevard

REIKIA senos moteries arba vy
ro pridaboti vaikus man dirbant. 
Ypata bus aprūpinta su viskuo. Mel
džiu atsišaukti po 5:30 vakare 

723 W. 26 St.- •
Iš užpakalio

—T"

AUTOMOBILIAI

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

PARDAVIMUI Fordas sedan 
1922 m., tajerai nauji, bėga 

•kaip naujas. Kaina tik $165.’
Kreipkitės: .

900 W. 31 st St’/ 
t - •? •

REIKIA patyrusių moterų 
sortavimui popierų atkarpų. 
Continental Paper Gradipg Co.

*1451 So. Peoria Str.

REIKIA merginos apie 16 metų 
ar vyresnės, abelnam antrarankiam 
darbui į katalikų kleboniją. Turi būt 
katalike ir mokanti anglų- kalbą. Al
ga labai gera. Atsišaukite nuų 9 iki 
10 vai. ryto.

623 W. 45 St., 
Netoli Wallace St.

REIKALINGA moteris pri
žiūrėti 2 ir pusės metų ber
niuką. Duosiu gerą kambarį, 
valgį ir gerą mokestį. S. Lie- 
berman, 1908 So. Halsted St.

3 augštas užpakaly

REIKALINGA
GASPADINfe, 
prie namų darbo.

Atsišaukite
2050 W. 23 St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKALINGAS Naujienų iš- 
“ešiotojas ir platintojas Eng- 

Kolonija 
nevisai maža ir apsukrus vy
ras ar vaikas gali turėti gero 
pasisekimo. /Turi būt sugabus 
ir- turėti gerus paliudijimus 
apie save. Atsišaukite .■ Nau
jienas.

jiešiotojas ir piatin 
— ’lovvood apielinkėje.

- PARENDAVOJIMUI kamba
rys didelis šviesus, vaikinui ar 
ženotai porai. Apšildomas šil
tu vandeniu.

6729 So. Artesian Avė.
. »

ĮVAIRUS SKELBIMAI
BAGDONAS BROS.

MOVING, EXPRESSING & COAL 
PIANO MOVING EXPERtS 

Long distance handling. 
Turime daug metų patyrimą.

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

REIKALINGAS šoferis ant 
treko. Turi tureli šoferio lais- 
nį Atsišaukite.

3308 So. Emerald Avė.

RAKANDAI
PARSIDUODA

greitu laiku 5 kambarių ra
kandai ir pianas. Pigiai.ė

3418 So. Lowe Avė.
Tel, Boulevard 9276

PARDAVIMUI stubos rakan 
dai (forničiai) kartu arba po 
vieną da’ktą. Atsišaukite nuo 
6 vai. vakare 3 lubos

3321 So. Lowe Avė.

PARDAVIMUI 6 kambarių 
moderniški rakandai, grojik- 
lis pianas, fonografas, virtu
vės kabinetas, kraustomės. 
Namie nedėlioj.

5544 So. Lincoln St.

GREITAM pardavimui 6 ka
mbarių rakandai pianas ir Vic- 
trola. Parduosiu sykiu arba at
skirai. Atiduosiu . pigiai visai 
už pirmų pasiulymą. Nupirkę 
galite ir kambarius parenduoti 
2857 S. Emerald Avė. 2' 11. ft.

PARSIDUODA ityži furni- 
čiai. Geri dėl merginų arba 
vaikinų. Parduosiu pigiai.

1643 N. Lincoln St.
2 lubos iš užpakalio

PARDAVIMUI

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už- 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė 
CHICAGO

REIKIA gabių vyrų apie 25-45 
metų amžiaus, kurie turi pažintį tarJ 
pe savo žmonių, 
šimtą dolerių į savaitę, 
tokius dalykus kurie parsiduoda dar
bininkams ir turtingiems.

MR. SWEENEY, 
Room 902, 6 N. Michigan Avė.

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

MILLER BROS.
11241 S. Michigan Avė., 

Boseland

Gali uždirbti virš 
pardavinėti

GROJIKL1Ų pianų bargenas. Ver
tas $G50, turiu parduoti tuojau, su 
benčiumi, kabinetu ir 108 voleliai. 
$160 cash arba po $10 į mėnesį.

2332 W. Madison St.
PARSIDUODA pirmos kjesos res

tauracija ir lunch ruimis. Gera vie
ta, daranti gerą biznį, lietuvių apgy- 
ventoj apielinkej.

Atsišaukite
1948 W. North Avė.', 
Nuo 2 iki 6 po piet

• PARDAVIMUI restaurantas, 
geroje vietoje, pigi renda, ge
ras lysas, $100 j dieną. \ 

Atsišaukite:
151 W. 63 St.

gili ir garažu Roselande. Gei-' Klos parduodamo olselio kainomis?
i j i i,, i i ; » I visiems. Pasižinokite pas mus$ JUSų piumbingą ir namų ap- 

ifsi Kilzli.mn w>iVnrofita
stina, kad butų blaivus ži^o 
nes. Munšaineriai lai nea.. 
liepia. J. M. P.

nų ihkynus, 
Halslšd Str

ir namų ap

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING S’UPPLY CO.

J90 Milwaukee Av. Haypnprket 1018
61 N. Halsted St. H ay marke t 4221

'REIKIA naktinio 1 kukoriaus.
Gera užmokestis, darbas 
visados.

Atsišaukite
3103 So. Halsted St.

REIKALAUJU 
lietuvio salesmeno

ant

Pardavimui grosernė ir ki
tokių smulkių daiktų krautu
vė. Arba mainysiu į lotą, So. 

kamb. gyvenimui, 
pigiai, nes apleid- 
Atsišaukite greit. 
Wentworth Avė.

JSidėj. Yra
Viskas labai 
žiu miestą.

4609 So.
Tel. Boulevard 7924

PARDAVIMUI pigiai ice 
cream parlor. Yra 4 kamb. gy- 

Biznis išdirbtas per 
. Priež. pardavi-

atsakančio 
pagelbėti veniniu i.

r Irs Niles keliolika Tnc
Centcr. Klauskite Mr. Hcrris 

Room 1705 
77 W. Washington Si.

mo patirsite
6706 S.

Phone Prospect 8466

ant vietos
Ashland A>
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PARDAVIMUI
SMITU Barney Grojiklis 

nas su 25 rolėmis, už 
Turi būt greit parduotas. Ant 
pirmų lubų. Klausk J. Ve«- 
kaus. 3343 S. Halsted St.

PARSIDUODA delikatese 
štoras, biznis geras, turi bu 
parduotas šią savaitę, kain 
prieinama. Atsišaukite:

Wm. Bartz, 2438 W. 47 St.

LABAI PIGIAI pardu< 
žieminį pečių kietoms angį 
kūrinamą, visai naujas.
George Alyauskas,, 4451 
Talman Avė., Chicaio, III.

PARDUODU greitu laiki 
bučernę ir grosernę už prieina 
mą kainą.

Kreipkitės:
3935 So. California Avė.

PARDAVIMUI kriaučiška į 
staiga valymo ir taisymo što 
ras. Daro gera biznį, išdirbti 
vieta per 2 metus. Pigi rendr 
gyvenimui 2 kamb. atsišaukil 

1609 W. 45th St.

BARGENAS
Kas pirmesnis tas laimingesnis, 

parduodu pirmos klesos bučernę ir 
groserąę. Pardavimo priežastis — 
einu j kita biznį.

Atsišaukite,
1444 W. 74th St.

Phone Vincennes 6751

PARSIDUODA
SINGER SIUVAMA
MAŠINA
Atsišaukite:

1835 Canalport Avė.
<2nd floor rcar

PARDAVIMUI grosernė ir Sha- 
reley automobilius arba mainysiu ant 
loto, 
lonijoj 
mui. 
pardavimo nesveikata.
___________32S9 So. Halsted St.___________

PARSIDUODA minkštų Kerimų 
kardama labai geroj vietoje, biznis 
išdirptas per daug metų, didelis pa
gyvenimas ir krautuvę parduosime 
pigiai; priežastį pardavimo patirsite 
ant vietos.

549 W. 18th St.

Grosernė randasi lietuvių ko- 
Yra 5 kambariai pragyveni- 

Biznis išdirbtas. Priežastis

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė maišytų tautų apgyvento] vietoj. 
Daro gerą cash biznį. Parduodu, 
nes turiu du bizniu, galima matyti 
nuo 4-5 po piet.

Atsišaukite
1700 W. Hasting St.

GROSERNt)-BARGENAS
Biznis geras, renda pigi, prie 

žastis pardavimo — du bizniai. 
Randasi, 5958 Wentworth Av.

Tel. Normai 4400

PARDAVIMUI grosernė su 
namu arba atskirai, arba mai
nysiu ant privatinio namo. 
Priežastis pardavimo moteris 
serga. Atsišaukite šią savaitę.

4740 So. Marshfield Avė.
Phone Boulevard 9127

PARDAVIMUI grosernė, Ir 
šviežios mėsos ir rūkytos įs
taiga. Biznis išdirbtas per il
gus metus. Priežastį pardavi
mo patirsit ant vietos.

4511 So. Hermitage Avė.

PARSIDUODA elektra 
varna mašina 
antrų lubų iš

Atsišaukite
3019 So.

labai pigiai 
užpakalio.

Union Avė.

siu- 
ant

PARDAVIMUI kendžių štoras, ice 
cream, tabako, cigarų ir šeip visokių 
mažmožių, gera vieta, dvi mokyklos 
yra visai arti visokių tautų apgyven
ta. Parduosiu nebrangiai.

PIJUS YAKUBAUSKAS, 
530 W. 26 St.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI bučernė ir groser- 

nė, labai geroj vietoj, priežastis par- 
davin.o liga; turi būt parduota j dvi 
dienas. Už teisingą pasiūlymą bus 
parduota.

Atsišaukit.
3257 Archer Avė.

PARDAVIMUI < grosernė ir 
1 bučernė, įabai geroje lietuvių 
a kolonijoje. Pigiai, jei pirksite 

tuojau.
9330 So. Cottage Grove Avė.

u 800 GROJIKUS PIANAS
s Moderniški keisai, gerame pa

dėjime, parduosiu už $130 cash 
> arba $10 į menesį, su plačiu 

benčium ir 103 roleliai.
2332 W. Madison <St.

NAMAI-ŽEME
Kas pirmas tas laimės

2 flatų naujas mūrinis na- 
mas po 6 kamb. karštu Vande- 

■ niu šildomas, randasi Brighton 
- Park, 2552 W. 39 place. Mai- 
3 nysiu ant kitokio namo biznio, 
1 priimsiu lotus už pirmą įmokė- 
t jimą.

C. P. Suromskis & Co.
3352 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 9641

< - - ___-- -
HARTFORD, MICH.

Pardavimui už kainą miesto bun- 
galow jus galite gauti 80 akrų far
mą. kuri užlaikys jūsų šeimyną. Di
delis, parankus 8 kambarių namas, 
barnė 60x100 pėdų, svirnas, kiaulinin
kas, vištininkas. Mineralais šaltinio 
vanduo. Žemė juodžemis su moliu, 
sodnas U mylios į mokyklą, 2 mylios 
j miestą, kaina, $8500, įmokėti $1,000, 
kitus išmokėjimais arba mainysiu į 
Chicagos namą.

MINNIE B. SCHMITZ, 
Box 179, R—2, Hartford, Mich.

PARDAVIMUI Naujas Bun- 
galoAv labai pigiai.

A tsi&milc i te :
3641 West 59 rMace

Republic 6()11
•

PARSIDUODA 2 flatų mū
rinis narnas po 5 kambarius, 
karštu vandeniu šildomas, ar- 
žuohi išbaigtas.

6235 So. Whipple St.

PARDAVIMUI 19 flatų, nau
jas mūrinis namas, įplaukų 
virš $15,000, su $30,000 cash 
galite pradėti biznį. Agentai 
neatsišaukite.

Tel. Stewart 0508

PARDUODU muro, 2 flatų po 6 
kambarius namą, prieinama kaina. 
Garadžius naujas dėl 2 mašinom. Ne
toli Washington Park. Graži vieta. 
Namas randasi 5906 Calumet Avenue. 1 
Savininkas gyvena:

409 So. Karlovv Avė. ,
Kampas Van Buren ™ 1

......... .. '
PARDAVIMUI, Englewoode, 2 fla

tų, 4-4 kambarių, kambariai šviesus, 
muro pamatas, cementinis skiepas, 
landrė, furnas šildomas, 3 karų ga
ražas, kaina, $6650, cash, $2000/

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

VISAI naujas, 2 flatų, mo
derniškas namas, 5-5 kamba
rių, lotas 40x144, kaina teisin- i 
ga. Pamatykit savininką prie 
darbo. 7516 Emerald Avė.

PARDAVIMUI puikus naujas dide- 
lis 6 ruimų bungalovv, visas kieto 
medžio išbaigtas, garo šilima, arti 
mokyklos ir bažnyčios. Kaina $8750. ] 
Įmokėti $2,000, kitus kaip rendą. Ma^ 
lonėkite pamatyti. Savininkas

5221 §o. Sawyer Avė.

PARDAVIMUI

GERA PROGA
RAKANDU KRAUTUVE 

PARDAVIMUI .
1831-1833 Su. Halsted St.

Nereikia turėti daug pinigų, 5!4 
metų biznyje. Pardavimo prieža
stis liga. Tel. Monroe 0046

NAMAI-ŽEME
Bargenai South Side

Pardavimui 2 flatų nau
jas mūrinis namas po 6 ir 6 
kambarius, įtaisytas pagal 
vėliausios mados. Vieta gę- 

’rai lietuviams žinoma. Tar
pe 67-68 ant Maplewood Av.

NAMAI-ŽEME
'• PO VAKACIJŲ padengimui išlaidų 
Čia yra proga greitam laike pelnyt 
20%.

2 aukštų kampinis muro biznio na
mas, štoras, 6 kumbąrių flatas vir
šuj, 2 automobilių garadžius, šiltu 
vandeniu apšildomas, kieto medžio 
užbaigimas. Namas randasi Brighton 
Parke ir pabudavotus ant kampinio 
loto, o dar du lotai, tušti prie šalies, 
lapotais medžiais apsodintas, šitas 
namas tikrai yra vertas $21,000, bet 
iš priežasties savininko gyvenant ki
tam- mieste yra priverstas parduot 
greitai, tik už $16,500, su $6000 inmo- 

»; phmatyk greitai, jeigu nori 
pelnyt $4500 j porą mėnesių. Klausk

Pardavimui 2 flatų nauji, 
mutiniai namai po 5 ir 5 
kambarius, tik baigiami bu- J. Zacker"yGbo'so’Sveštern^'ve. 
davoti, galima greitai gy
venti, įtaisyti pagal vėliau
sios mados.

Pardavimui 5 kambarių 
naujas tik užbaigtas bunga- 
low 66 ir Fairfield Avė; įtai
sytas pagal vėliausios ma
dos.

Pardavimui 6 kambarių 
bungalow. Lotas 30 pėdų, 
įtaisytas pagal vėliausios 
mados. Graži vieta prie ka
rų lainės. 6125 So. Washte- 
naw Avė.

2 flatų naujus muro namas po 5 
kambarius, šiltu vandeniu apšildomas, 
vėliausios mados įtaisymai, lotas 
30x125, bungalovv stogas su viškais 
arti Marųuette Parko. Namas tikrai 
yra vertas $16,000, bet iš priežasties 
savininkui reikalingas kapitalas dėl 
kitokio biznio yra priverstas parduot 
greitai, tik už $18,500, su $5000 inmo- 
kėjimo. Pamatyk J. Zacker, 4650 S. 
Western Avė.

Didelis kampinis lotas 72x120 ant 
Archer Avė. arti Crowford Avė., sker
sai gatves už tokį pat kampą reika
lauja $7500, bet greitam pardavimui, 
kaina tik $4500, pušę kėš inmoket, li
kusius lengvais išmokėjimais. Nepra
leisk progos pamatik greitai jeigu 
nori sudvigubint savo pinigus bėgyje 
vienų metų. Klausk J. Zacker, 4650 
So. Western Avė.

2

NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME

augštų medinis namas, 
kambarių, cementiniu 

pamatu, geroje vietoje.
4323 So. Mozart

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

2529-31 W. 45th PI., nau
jas, 2 augštų, 4-4 kambarių, 
mūrinis namas, didelis skie
pas ir bungalovv stogas, 
įmokėti biskį pinigais, kitus 
lengvais išmokėjimais.

PARDUOSIU savo puikią 20 
akrų vaisių farmą, vaisių lini
joj, Michigan valstijoj. Pir
mos klesos žemė, 1200 jaunų 
vaisinių medžių, obuolių sod
nas, 2 akrai vynuogių ir kitų 
vaisinių medukų, 6 kambarių 
namas, 11 mylių nuo resortų 
miestuko, South Haven, kaina 
$9500. Del informacijų šauki
te arba rašykite. Mainysiu j 
Chicagos namą. '

J. ZAJIČEK, 
3044 Wfįllace btueet, 

Chicago, III.

Farma už pusę kainos
Parsiduoda arba išsimaino 

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

Kreipkitės pas

C. P. Suromskis & Go.
3352 So. Halsted St. Chicago, 

Tel. Boulevard 9641 -

Pardavimui 4 flatų namai 
užbaigti ir baigiami būda
vot), randasi netoli Mar
ųuette Park. Turime ant 
kampinių ir vidurinių lotų 
pabudavotų namų.

BRIGHTON PARK

BRIGHTON PARK
augštų naujas nndinis namas, 

kambarių flatai, platus lotas, la- 
gražioje vietoje. $8850

$2,000 TIK JUMS REIKIA, KITUS 
MAŽIAU NEGU RENDĄ KAD 

ĮSIGIJUS
7148 So. Maplewood Avė. naujas 5 

kambarių bungalovv, yra vietos dar 
dėl 2 kambarių, jei reikia, visur kieto 
medžio trimingai, naujos mados plunrv- 
bingas, karštu vandeniu šildomas, 30 
pėdų lotas. Nepraleiskit progos pa
matyti šį namą, jei jus jčškote gerai 
pastatyto namo, netoli naujos lietu
vių bažnyčios ir mokyklos ir.Mar
ųuette Parko. Veskite^ reikalus tie
siai su savininku kuris bus ant pa
reikalavimo diena ir vakare, kaina, 
$7750. Jus negalit rasti pigesnio na
mo Chicagoj.

nomoo • 7148 So. Maplewood Avė.JltlIIlcIO)

AUKSINĖ PROGA
Skubiai parsiduoda medinė 

rezidencija, vanos, elektra, au- 
gštds beismentas, 2 karų gara
žas, vištininkas, gražus daržas, 
lotas 55x125. Randasi Marųue
tte Manor, arti 59 ir Western 
Avė. Savininkas priverstas par
duoti tik už $6900, įmokėti 
$2000 kitus kaip renda.

Kreipkitės pas:
K. J. MAGHIUKAS 

5949 So. Fairfield Avė.
Phone Prospect 6920

PARDAVIMUI mūrinis na
mas 2 po 8 ir 1 po 7 kamba
rius, karštu vandeniu apšildo
mas. Parduodu greitai,
buvo $19,000, o dabar parduo
siu už $15,000. Kas pirmas tas 
laimės. 3657 S*. Halsted Str.

Kaina

MORTGECIAI-PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Avė., 

Lafayette 6738

NEGIRDĖTAS BARGENAS

Pardavimui 2 flatų medi
nis namas po 4 ir 4 kamba
rius, 3 kambariai pastoge, 
augštas beizmentas, garad
žius dėl 2 mašinų, įtaisytas 
pagal vėliausios mados, 
maudynės, elektra ir visi , ” • , j | įvilko i uniiun puruuou so numus,
parankamai, rendos 90 dole- 8 bungalow, ant bungalow reikia 

įnešt $1,000. 13 mūrinių namų, 2 fla- : 
tai po 4kambarius. $2,500 reikia 
įnešti — 7 namus — 2 flatai po 6 
kambarius ,karštu vandeniu apšildo- 
ma, veikiu jneSti po $4.000. Balance 
molcCti kaip ren<lty. ‘
mes parduodam didžiausius, barmenas 
ant namų. , 

4336 AVcher' Avė. 
Ofisas atdarfiš6 nedėliomis nuo 

9 iki 5 vai. vak.

2 
2-5 
bai 
Didelis bargenas

2 augštų naujas mūrinis
2-4 kambarių flatai, namas moderniš- i 
kas, geroje vietoje, cash reikia $2500, ' 
kitus kaip rendą. $9875 mūrinis namas, 4-5 kambarių, 
Specialia bargenas I U pefiumi ir karštu vandeniu šil-

Mes duosime jums naujus namus 
mainai^ j senus. Mes taipgi maino
me visokius biznius ir namus. At
dara nedėlioj.

D. R. PIETKIEWICZ & CO
2612 W. 47 St.

PARDAVIMUI 2 augštų

Parduosiu arba mainysiu didelj mū
rinį 2 aukštų namą j mažesnį 5 kamb. 
sausa šiluma, 6 kam. pečium šildomi 
ir 'akmeninis beizmantas. Viskas yra 
vėliausios marios jtaisyta ir 2 karų 
pastogė. Parduosiu už tikrą pasiūly
mą; savininką galima matyti vaka
rais 
tų.

MES TURIME parduoti 28 namus,

domas, bungalow stogas. 42 St 
ir Talman Avė.

2 augštų mūrinis namas, 6 
kambarių, miegojimui porčiai, 
sun parloras, aržuojo trimin- 
gai, karštu vandeniu šildomas, 
bungalow stogas.
5824—5626 So. Whipple St.

nuo G iki 9 ir nedėlioj iki 12 pie- 
Namas randasi

1108 W. 61 St. , '
O savininkas gyvena 

4436 S. Maplewood ^Ave.

GREITAS PATARNAVIMAS
Del visokių rųšių automobilių pa

skola už jūsų karą, ar jus su juo 
važinėsite arba pas mus padėsite. 
Notos perfinansuojames. Musų vieta 
atdara dieną, vakare ir nedėlioj.

CHICAGOS MOST CONVINIENT 
FINANCING

1837 So. Michigan Avė.
Tel. Calumet 3267 arba 3276

J. woę>LF

MOKYKLOS

minuu.uij .V..UV0 v v 

rių į mėnesį, netoli karų lai-' 
nės. Parduosime pigiai.

Pard avim ui namas 2 i>a- 
gyveninių po 4 ir 4 kamba
rius, tik., 8 inę.tų ...senumo. 
Kaina tik $4,500. Cash $1,- 
000. .

Pardavimui bizniavus na
mas, storas, 4 gražus rui
mai iš užpakalio storo, 6 di
deli kambariai viršui storo, 
aržuolo trimingas, karštu 
vandeniu apšildomas, augš- 
tas beizmentas. Galima pir
kti su mažai pinigų.

Mes šitos visus namus 
irduosime kiek tik,galėsi- 
e pigiau ar mainysime 
it kitokių namų ar lotų 
licagoL Kurie manote 
rkti ar mainyti, atvažiuo- 
te ir apžiūrėkite musų na- 
iis, o mes stengsimės tarn
ams užganėdinti.

Jokantas Bros.
4138 Archer Avė.

Tel. Lafayette 7674

PARSIDUODA namas su bizniu 
ninkštų gėrimų). Geroj vietoj ant 
impo. Senai išdirbtus biznis. Turiu 
irduot greit, todėl leisiu pigiai.

113 Western Avenue 
Blue Island, UI.

Tel. Blue Island 1805

PARDAVIMUI medinis 4 
mbarių namas, 4 metų senu- 
3. Elektra, vanduo ir visas 
lisymas. Parduosiu už $2600 

mažu įmokėjimu. Atsišaukit 
4604 So. Springfield Avė.

naujas mųrinis 
mados Jrengi- 

mai- 
arba

PARSIDUODA 
bungalow su naujos 
ma!s. Parduosiu už cash arba 
nysiu ant biznio, — grosernės 
bučernSs.

5625 S. California Avė.
Tol. Hemlock 1176

PARSIDUODA arba pasirendavo- 
ja visai naujas, vos baigiamas staty- 
tyti namas, du flatai po 6 kambarius, 
vienas po 4 kambarius. Naujos ma
dos įtaisymai, vandeniu šildomas.

Atsišaukite
4415 So. Talman Avė.

PARDAVIMUI medinis na
mas ir storas. Parduosiu pigiai, 
nes turiu apleisti miestą. Kaina 
už du namu $10,000. Agentai ne- 
atsišaukit.

2920 So. Emerald Avė.

Ml

KAS NORI pirkti biz^iį arba 
nyti namą ant biznio, prašome 
šaukti. >

4336 Archer Avė.
Ofisas atdaras nedėlioms nuo 

9 iki 5 vai. vak.
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mai- 
atsi-

PARDAVIMUI 3 augštų mū
rinis namas, lotas 25x125, turi

PARDAVIMUI muro namas 
su bizniu bučerne ir grosemc 
arba vieną biznį iš priežasties 
ligos. Biznis eina gerai. z 

2901 W. 38th PI.

VALENTINE 
DRESSMAKING 

COLLEGE

Jack Daleo
Savininkas ir statytojas.

4500 So. Albany Avė.
Tel. Lafayette 7479

PIGIAI PUIKUS nauji bungalovv, 
tik pastatyti, West Pullman apielin
kė j, 124 St. ir Racine; kas turite to
je apielinkeje lotus, priimsiu kaipo 
pirmą j mokėjimą ant bungalow, ar
ba $1,000 cash ir $30 j mėnesi. Na
mai atdari kiekvieną dieną dėl ap
žiūrėjimo, 
nuo

Kas pamatys, tas pirks 
savininko.

, G. ZAKSAS, , 
12401—12403 S. Racine St. \

būt parduotas iš priežasties per-' PARSIDUODA 
arba maino garadžiąus biznį 
į namą ar bizniavę lotą. Biz
nis geras. Randa pigi 
lysas. Apsukriam žmogui gali
ma padaryti daug pinigų. Sa
vininkas eina į didesnį garad- 
žiatis biznį. Atsišaukite, pas 
savininką, T. J. Kučinskas, 

3116 So. HaJs-ted St., 
Yards 1457

sikraustymo į didesnį namą, 
šviesus iš < visų pusių, garu šil
domas, netoli elevatorio ir gat- 
vekarių,' gali būt vartojamas 
dėl dirbtuvės arba perdirbtas į 
flatus. Nupirksit už geriausį pa
siūlymą. Nereikia turėti daug 
pinigų. Atsišaukite:

2144 So. Troy St.

ilgas

Gas Stalinu
Pardavimo gasolino stotis, 

pigiai, išdirbta tarp lietuvių, 
gerą biznį.

Atsišaukite greitai
3024 So. Halsted St. 

______ „_______ o--------u-------

labai
Darau

PARDAVIMUI arba rendai mūri
nis namas 6616 So. Maplewood Avė., 
6-6 ruimų, karštu vandeniu apšildo
mas, Kevone boileris, Mullir sistemos, 
vėliausios mados įrengimas. Miega
mieji porčiai, geležies konstruksiįos. 
Atdara dėl pažiūrėjimo. Raktas 

6618 So. Maplewood Avė.
Phone Normai 5167

ANT PARDAVIMO mūrinis namas 
8 metų senumo, labai dailus namas, 
gera vieta 6 flatai po 5 ruimus, kai- 
■na $30,000, Įmokėti $10,000.

P. SLAUZIS, 
2144 N. Irvinu Avė.
Tel. Humboldt 2770

BARGENAS
Parsiduoda muro namas 2 po 4, rui
mus ir garadžius 3 mašinų. Parduo-” 
siu pigiai su mažu įmokėjimu arba 
mainysiu ant grosernės arba lotp. 
Savininkas gyvena iš užpakalio.

C. B., 
3114 So. Ix>We Avė.

PARDAVIMUI 5 kambarių rezi
dencija, medinė, cementiniu pamatu, 
50x125 pėdų lotas. Modebniškas na
mas su visais parankamais, karštu 
vandeniu šildoma. Gera transporta- 
cija. 6921 So. Claremont Avė. At
sišaukit, savininkas, 6930 So. Clare
mont Avė. Tel. Prospect 1345.

IŠPARDAVIMAS SAVASČIŲ PUL 
KIOJE NORTH SIDE

Sena medžių auginimo jstaiga išpar- 
duos 97 medeliais augusius lotus, ne
toli elevatorio stoties, grolf, bulvaro, 
akro kaina $995, išmokėjimais, pui
kus investmentas. Kreipkitės j Nau
jienas, 1739 So. Hąlsted St., Box 608.

FARM A 150 akrų žemės, geri bu- 
dinkai, nauja, vanduo stuboj, 18 gal
vijų, 4 geri arkliai, visokios mašinos, 
daugumas javų, daili 
miesto.

vieta, 
Kaina $6000.

P. SLAUZIS, 
2144 N. Irving Avė. 
Tel. Humboldt 2770

netoli

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

Phone Seeley 1643
M. E. IIUTFII.Z, Managcr
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ANGLU KALBA 
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam .gyvenančiam šioje šalyje. 
Kurie kalba gerai angliškai visur 
turi pasisekimą ir pirmybę. Ang
lų kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stės, pilietybės ir daupr kitų daly
kų gali lengvai ir greitai išmok
ti pagal naują būdą mokinimo I^e- 
jeskio Mokykloje klesose ir per 
laiškus (correspondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.

LEVESKIS’ SCHOOL
Preparatory and Commercial

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

TTXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXYXXy

PARDAVIMUI 5 kambarių 
naujas 'bungalow, beismentas 
moderniškas, gatvė cementuota 
$6500— $1500 įmokėti. 3221 
N. Natchez Avė. Lietuvių ap
gyventa apielinkė. Savininkas.

(6500 Nortli West)

BARGENAS
Pardavimui mūrinis namas su gro- 

serne ir bučerne. Namas ir bučernė 
turi būt parduota greitu laiku, ren- 
dos neša $220 j mėnesį, namas apšil
domas šiltu vandeniu.

Atsišaukit tuojaus f
6530 So. Robey St.

BRIGHTON PARK pardavi
mui 2 flatų 6 kambarių mūri
nis namas, 4316 Fairfield 
Avė. Savininkas gyvena 

1718 Ne\viberry Avė.

BIZNIO kampas, pusė akro 
žemės; geriausias kampas dėl 
Road House, netoli šv. Kazi- 
mitro kapinių. Apielinkėj Sag 
Bridge, S. W. kampas 111 St. 
ir Archer Avė. Veikit greit.

335 E. 69 St.

PARSIDUODA gazolino sto
tis ant 139th gatvės ir South 
Western Avenue, Blue Island 
Illinois.

C. BAGDON 
Blue Island, III.

______ į , ,...... ~-------------- ---------

BARGENAS. Pardavimui pui
kus mūrinis 4 flatų namas, po 
5 didelius kambarius, miegoji
mui porčiai, 2 karų mūrinis ga
ražas, įplaukų į metus $4,000. 
Savininkas 6317 So. Whipple St.

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

$60 Iki $200 j Savaitę
Pilnas kursas j 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 ELECTRICAL SCHOOL 

1300-10 VZ. Harrison Street 
Chicago, I11M Dept. L16

NAUJOJ sub divizijoj mū
rinis bungalow, 1 metų senu
mo, 6 kambarių, furnace šildo
mas, S W Side. Kaina $9,000, 
cash $2,000. Yra visi įtaisy
mai. 7036 S. Maplewood Avė.

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis na
mas 5 ir 6 kambariai, prie Marųuette 
Bulvaro, parduosiu pigiai arba mai
nysiu ant Restauranto, Bučernės arba 
gerų lotų.

Atsišaukite
3982 So. Rockwell St.

/LOTAS PRIE Vienuolyno 
tik $600 cash, randasi prie 
Rockwell ir 69-tos gatvės. Kai- 
na $1300. Kito tokio bargeno 
tenai nerasite. Streetai ir slde- 
vvalkai ir kiti įtaisymai užbai
gti. Atsišaukite tuojaus.

Boulevard 0774 *
pirm 6 vai. vakare.

• Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.

me- 
pasi- 

naują

PARDAVIMUI 2 flatų mū
rinis namas, 5-5 kamb., su mie
gamu porčiupi, tikrai moder
niškas, 2 karų garažas, netoli 

' Rietuvių vienuolyno.
6024 So. Rockwell St.

< • DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda muro namas 2 po 4 kamb. 
ir garadžius, įtaisymai moderniški, 
pastogė ir porčiai abdirbti, renda 
$74.00 į mėnesį. Randasi Brighton 
Parke 4427 So. Campbell Avė., par
duodu ir mašiną Dodge Rosteris, 3 

*sedan, metų senumo. Viską atiduo
siu pigiai, nes apleidžiu miestą. Sa
vininkas 1 lubų, 4535 S. Fairfield Av.

PARDAVTMUI 3 lotai, prie 
Talman Avė. į pietus nuo Ar
cher Avė. Kainavo $3000 par
duosiu už $1800. Gatves ištai
sytos ir apmokėtas.
Consumers Flower and Šeriai 
Company, 127 N. Dearborn St.

ŠTAI JUSV LAIMĖ 
Išmokiname Anglų Kalbos, Lietu
vių Kalbos, Aritmetikos, Gramati
kos, Knygvedvstės, Stenografijos, 
ir kitų mokslų. Musų mokyklos 
nauja sistema stebėtinai greitai 
užbaigiama pradinį mokslą į 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.


