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Galvanauskas apie 
Pabaltijos santikius

Kongresmanas žada biliy 
proliibicijai atšaukti

Francija pasiruošus nusi
ginklavimo konferencijai

Mary lando atstovas nurodo, kad 
bandymas įvykinti prohibici- 
ją visai nepavykęs

Kongresmanas žada įnešti bilių 
pro-hibicijai panaikinti

Galvanausko pranešimas Francija pasiruošus vi
Tauty Sąjungoj suotinam nusiginklavimui

Šveicarija, ings. 
Su besiartinančia 
ir Vokiečių kon- 
saugumo pakto 

susirinkusieji

Francuzų delegacija Tautų Są
jungoj atsako į Britų abejin
gus įspėjimus

GENEVA, 
17. — Kartu 
santarvininkų 
f erekcija dėl
Pareinio krašte, 
Tautų Sąjungos kongrese diplo
matai galvoja apie sudarymą 
kitų panašių saugumo sutarčių, 
vienos jų tai-p Balkanų valsty
bių, antros ---- tarp Tabaltijo

valstybių.
Lietuvos delegatas, buvusia 

m i n Meris pirmininkas Galva
nauskas, vakar pareiškė, kad 
tarp Lietuvos, Latvijos n 
Estijos jau esą sudarytos eko
nominės sutartys ir kad jos bet 
valandą galinčios išsivystyti į 
karinę sutarti atveju, jeigu ku
ri nors tų valstybių butų bet 
kurios kitos valstybės užpulta.

Projektuojamam susitarimui 
tarp Pabaltijo valstybių suda
rą kiek kliūčių įtempti santy
kiai tarp Lenkijos ir Suomijos. 
Suomija laikantis iš tolo nuo 
Lenkijos dėl to, kad pastaroji 
nepatenkinanti savo tautinių 
mažumų, ypatingai ukrainiečiu 
reikalavimų.

Ukrainiečiu tautinė taryba 
paskleidė tarp Tautų Sąjungos 
delegatų cirkuliarus, pavardy 
tus “Teroro viešpatavimas Len
kijoj,” kuriuose nurodoma, kaip 
lenkai terorizuoja ukrainiečius 
ir neduoda jiems jokių teisių.

GENEVA, Šveicarija, rūgs. 
18. — Del Britanijos delegato, 
C^ecil Hursto, kalbos, pasakytos 
praeitą ketvirtadienį Tautų Są
jungos nusiginklavimo komisi
joj, kurioj ji-s pureiškė) kad val- 
stybės turį pirrpa labui rūpes
tingai apsvarstyti visus techni
nius prisiruošimo klausimus, 
ligi šauks visuotino nusigin
klavimo konferenciją, francuzų 
delegatai jau davė atsakymą, 
kad kada tik bus sušaukta to
kia nusiginklavimo konferenci
ja, Francija bus1 visados jai pri- 
siruošus. Francuzų delegaci
jos vadas pareiškė:

“Mes norime būt prisiruošę 
visuotino nusiginklavimo kon
ferencijai visais atžvilgiais, 
taip kad, kai ateis psichologinis 
momentas konferencijai sušau
kti, mes pilnai busime prisiren
gę. Francijos vyriausioji ka
ro taryba ir gneralis štabas jau 
dabar
pozityvų nusiginklavimo 
gramą. Tegul ‘tik tą patį 
daro kitos valstybės.”

COL.UMBUS, Nefir., rufff. 18. 
— Kongresmanas John Phillip 
Hill, Marylando valstijos, kal
bėdamas vakar Nebraskos paro
doj, Columbus mieste, pareiškė, 
kad ateinantį gruodžio mėnesį 
jis įnešiąs kongresai) bilių Aš- 
tuonioliktamjam konstitucijos 
papildymui (prohibicijos istaty 
mui) atšaukti.

“Prohibicijos įstatymas buvo 
išbandytas, ir pasirodė, kad jis 
visiškai nepavyko,” pasakė Hill. 
“Atėjo jau laikas, kad jei ne 
dėl ko kita, tai dėl konstituci
jos labo, tas įstatymus butų 
atšauktas.”

Kad prohibicijos įstatymas 
nepavyko visai įvykdyti, nors 
daryta didžiausių pastangų, 
kongresmanas Hill nurodė tą 
faktą, kad nusikaltimai ir pik‘ 
tadarybės ne tik nemažėjo, bet 
nuolatos augo, ir žmonės šian
die dar Reria, r»e kad
prieš prohibicijos įvedimą.

III. D. F. už modifikavi-
my prohibicijos

Konvencija nutarė prašyti kon
gresą leisti vėl vartoti leng
vą vyną ir alų

URBANA, III., rūgs. 18. -- 
Illinois Darbo ederĄcijoę kon
vencija šiandie priėpič rezoliu
ciją piašyti kongresą, kad pro- 

modi- 
leista 
alus.

Projektuoja naujas oro 
pašto linijas

VVASHINGTONAS, rūgs. 18. 
—- Generalis pašto viršininkas 
New aprobavo projektą įsteig
ti naujas oro pašto linijas ke
ly tarp Chicagos ir Detroito, 
Glevclando ir Detroito, Chey 
enne ir Denver ir Chicagos ir 
New Orleans per St. Louisą, 
Memphisą ir Jacksoną arba 
Vicksburgą, Miss.

DU NORVEGŲ AVIATORIAI 
UŽSIMUŠĖ

ls.—
aero,

OSI.O, Norvegija, rūgs.
Nukritus žemėn laivyno 
planui, skridusiam Norvegijos 
pietų pajūriu, užsimušė du lėkė 
juo aviatoriai.

yra prisiruošę pateikti 
ple
pa-

Bolivijoj bijo neramumų
Trijuose krašto departamen

tuose valdžia paskelbė ap 
siausties padėtį

BUENOS AIRES, Argentina, 
ugs. 18. — Telegrama , lairaš- 

uiui La Nacion iš La Paz, Bo
livijoj, praneša, kad trijuose 
departamentuose, butv.nt La 
Paz, Oruro n Cochab imta. pa
skelbta apsiausties padėtis 
Valdžia paskelbus apsiausties 
padėtį dėl to, kad tapęs susek
tas rimtas sąmokslas.

Villanueva pabėgo
ARICA, Čilės respublika, 

18.—Buvęs Bolivijos preziden
tu išrinktas Jose Villanueva 
šiandie atvyko į Aricą. Jis sa- 
kos turėjęs bėgti iš savo kraš
to, kad išvengus arešto. Boli
vijoj, sako jis, vakar buvus pa
skelbta apsiausties padėtis.

r

r

hibicijos įstatymas butu 
f ik uotas taip, kad butų 
vartoti lengvas vynas Ir

GARY, IND. LIETUVIAMS 
MASINIS PROTESTO MITINGAS IR

PRAKALBOS
Įvyks Nedėlioj, Rugsėjo 20 d.

VOKIEČIŲ SVET.,
Grand ir’15 gatvių

Kalbės P. Grigaitis, Naujienų Redaktorius
Pradžia antrą vai. po pietų 

Rengia: Bendras Draugijų Komitetas. 
Ateikite visi!

i

Lloyd George už žemės 
nacionalizavimą

i Angli jos liberalų vadas pradė
jo politinę kampaniją su ra
dikaliu programų

Dideli komunistų arešte 
vimai Italijoj

Suimta daugiau kaip Šimtas as- 
menų, įtariamų dėl rengimo 
visuotino sukilimo

i-
LONDONAS, rūgs. 18. 

/ vęs Anglijos ministeris 
ninkas, Lloyd George, kArs, 

*< kaipo liberalų partijos vadas, 
siekias vėl sugrįžti galion, pra
dėjo jau savo politinę, kampani
ją su radikaliu partijos progra 
mu. Tą programą jis išdėjo
savo kalboj, laikytoj vakar va
kare Exetere. Programas,
trumpai, toks:

Nedarbo klausimui Didžiojoj 
Britanijoj išrišti, reikalaujama 
nacionalizuoti žemės nuosavj - 
bes, jų savininkams duodant 
atlyginimą; teikti lengvomis 
sąlygomis valstybės kreditų že
mės ūkio bendruomenėms; pa
gerinti neproduktinguosius plo
tus.

P>

dėl 
Ita- 
yra 
me

[Pacific and Atlantic Photo]

Pulkininkas William Mitchell, buvusis armijos orlaivių vir
šininko padėjėjas, viešai paskelbė,, kad orlaivių administracija 
esanti “kriminaliai apsileidusi”. Po to paskelbimo prezidentas) George tvirtino, kad šie libe-
Coolidge paskyrė iš devynių žmonių komitetą, kad ištirtų ar ralų partijos pasiūlymai tat esą 
Mitchell’o kaltinimai yra pamatuoti.

ROMA, rūgs. 18. — Italijos 
fašistų vyriausybė pradėjo gau
dyti komunistus. Florencijoj, 
Messinoj ir kituose miestuose 
areštuota apie šimtą ar dau 
giau komunistų, įtariamų 
ruošimo visuotino sukilimo 
lijoj. Tarp areštuotųjų 
visai jaunų, aštuoniolikos
tų berniukų ir mergaičių, taria
mų komunistų jaunuomenės są
jungos narių. Policija sakos, 
kad jai pavykę suimti taipjau 
nemaža slaptos komunistinės li
teratūros, dagi slaptų doku
mentų. Pasak policijos, komu
nistų jaunuomenės sąjungos 
nariams buvę pranešta, kad 
ginklų jau parūpinta ir jie bu
sią išdalinti, kai tik ateis tinka
mas momentas sukilimu'.

vienintelis būdas kraštui nuo 
didelės nelaimu- išgelbėti.

Triukšmas VVashingtone

dėl Britų komunisto
Vokietijos socialdemokra-

fy partijos kongresas
Švedų komunistu re- 
(faktorius pasiustas 

kalėjiman

Aliantu užsieniu minis-
toriai ssirinks Duzerne

Senatorius Borah atakiJbja Kel- 
loggą dėl neleidirtio Sakiatva- 
lai atvykti konferencijon

Partijos pirmininkas Wells pa
rodo, kaip komunistai neteko 
įtakos Vokietijos darbinin
kuose

n
pasmerkė švedų

Folkets

STOKHOLMAS, Švedija, 
18.—Teismą 
komunistų laikraščio 
Dagblad Politikei) redaktorių,
Ivaną Engkrancą, keturiem; 
mėnesiams kalėjimo. Suomijoj*

VVASHINGTONAS, rūgs. 18. 
— Valstybes departamento 
žingsnis neleisti Britų parla
mento nariui, komunistui Sha- 
purji Saklatvalai, atvykti !

BERLINAS, Vokietija, rūgs.
18. — Praeitą ketvirtadienį Į respublikos prezidentui ir ki 
Heidelberge prasidėjo Vokieti-[tiems suomių valdžios nariamt 
jos socialdemokratų partijos atsilankius andai į Stokholmą,.

[ išspaudino savo 
| laikrašty straipsnį, kur tie ?.uk

Jungtines Valstijas dalyvauti Įparteitagas — metinis suvazia- Engkrancas 
kaipo delegatui, Tarp-parlamen įvimas. ......... ................. - ......
tinės sąjungos konferencijoj,! Suvažiavimą atidarė partijos šti Suomijos svečiai buvo išva- 
kuri ateinantį mėnesį įvyks pirmininkas; d. Wells, kurs sa-* 
VVashingtone, sukėlė čia neina- vo kalboj, tarp kita, pasakė, 
žo triukšmo. .kad komunistų klausimas jau

i 1 Senatorius Borah, senato už-'paliovė buvęs gi-nčo' klausimu 
sienių reikalų komisijos pirm t- Vokietijos darbininkų judėjime, 
ninkas, smerkia valstybė.-? sek- Komunistų atkakliausioms pa- 
rotoriaus Kelloggo žingsnį, ir stangoms suskaldyti darbinin-

;visas klausimas, turbuc, atsi- kų organizacijas Vokietijos dar- 
durs kongrese. Borah žada bininkai nepasidavė ir, paga-

■ dalyką iškelti senate ir reika- liau, visai nuo jų nusisuko. 
J lauti tam tikro įstatymo, ku-

dinti niekšais ir žmogžudomis.
Laikraščio numeris, 
straipsnis tilpo, buvo 
knotas.

kur tas
konf iš

GENEVA, Šveicarija, rūgs. 
18.—Aliantų užsienių ministe- 
riai savo susirinkimą laikys 
spalio mėnesio^, dieną Luzer- 
ne. Kadangi visos kitos san
tarvininkų konferencijos buvo 
laikomos vis franciziškai kalba- 
moj Šveicarijos daly, tai Švei
carijos vyriausybe prašė san
tarvininkų šį kartą susirinkti 
vokiškai kalbamoj krašto daiy, 
Ir jie pesirinko hnzerno miestą,

Bulius puolė automobi
lį; vienas užmuštas

Giria riffiečius kaip ka
reivius ir šaulius

SPOKANE, Wash., rūgs. 18. 
■— Mr». Finucane ghvo iš savo 
biolio, pulk. Charles Sweeney, rjuo apriša vykdomosios 
vieno amerikiečių aviatorių, sa- vaĮ^įįos galia savavališkai elg 
vu noru padedančių f rančų- įjg panašaus pobūdžio dalykais, 
zams Morokkoj kariauti su rif-( 
fiečiais, laišką, kuriame Jis pra
neša :

“RiffieČiai yra šauhųs pėsti
ninkai ir pirmos klasės šauliai 
Kad taip yra, gali spręsti iš to, 
kad jie lengvai pataiko į aero 
pfaną 500 iki 1000 pįdų aukš
tumoj ir lekiantį greitumu nuo 
80 iki 100 mylių per valandą. 
Jie jau yra nušovę daugiau 
kaip dvidešimt francuzų avia-1 
torių.”

“Kaip sparčiai smunka komu
nizmo įtaka Vokietijos darbi 
ninkuoše,” sakė Welis, “mes 
matėme ką tik pasibaigusiame 
visos Vokietijos profesinių dar
bininkų sąjungų suvažiavimo; 
tarp trijų šimtų ir trylikos iš 

suvažiavime

Senatorius Borah gavo kab 
legramą iš Saklatvalos, kurioj 
pastarasis sako, kad pareiški 
mai, kurių jis yra savo viešose viso dalyvavusių
kalbose padaręs, buvę neteiąjįi^delegatų, komunistai turėjo tik 
gai ir iškraipytoj formoj per- tris savo šalininkus, 
duoti

Traukiniu kolizijoj vie
nas užmuštas, keli 

sužeisti
KVEPALŲ DIRBĖJAI 

NAGAN
■ A

Liberties Union protestuoja

NEW YORKAS, rūgs. 18. — 
Civil Liberties Union (Pilieti 
nių Laisvių Sąjunga) pasiuntė 
valstybės sekretoriui Kelloggui 
telegramą, kurioj ta. organizaci
ja protestuoja dėl atsisakymo 
įleisti į Jungtines Valstijas 
Britų parlamento narį Saklat- 
valą.

WILKES BARRE, Pa., rūgs. 
17. — Savininko vedamas ke
liu bulius, kuriam, matyt, bai
siai įkyrėjo nuolatinis birzgė- 
jimas pro šalį automobilių, vi
su įnirtimu puolė vieną auto
mobilį ir trenkė jį į cementinę 
sieną. Automobilio savininkas, 
Thom Lynch, baisiai sužeistas, 
neužilgio mirė ligoninėj. Kiti 
du kartu važiavę asmens buvo 
taipjau sužeisti, bet nepavojin
gai.

kuomet 
dar tik preitų metų suvažiavi
me jie turėjo daugiau kaip de
vyniasdešimt delegatų.”

Komunizmo klausimą, ryšy 
su Maskvos diriguojamos Vo
kiečių komunistų partijos su
smukimu, palietė taipjau ir d. 
Johannes Stelling, socialdemo
kratų partijos centro valdybos 
referentas. Savo pranešim > 
d. Stęlling gynė vadovaujamų
jų partijos įstaigų veikimo bu* 
dą vidaus ir užsienio politikos 
klausimais, o taipjau svarbiau 
siais ginčo klausimais profesi
nių sąjungų judėjime.

I Vakar šimtai delegatų, kar
tu su atvykusiais svečiais iš 'už
sienių, dalyvavo įspūdingoj at
mintinių demonstracijoj ties 
kapu pirmojo Vokietijos respu
blikos socialistų prezidento, 
Friedricho Eberto.

STEUBENVILLE, Ohio, rūgs. 
18.—Netoli nuo čią, Mingo tu
nely, Pittsburgh & Węst Virgi- 

1 nia gelžkelio prekių traukinys 
susimušė su vienu anglių trau
kiniu. Vienas traukinio darbi
ninkas buvo užmuštas, ke|i kiti 

a^įęo- pavojingai sužeisti, 
aidžios 
is fab-

IMAMI

rūgs
ūmų ii

PHILADELPHIA, P 
17. — Vienuolika per 
plaukų tonikų Jabrikanltų tapo 
inkriminuoti, kaltinami 
davinėjimo butlegeriąm 
holio, kurį jie gauna iš 
sandėliu savo preparata 
rikuoti.

ei par-

r. 18. 
viena

DVIDEŠIMT ASTUONI GAL
VIJAI ŽUVO UGNY

is r.

MADRIDAS, Ispanija,
— Vallodaliod miestely 
68 metų moteriškė, Kamilė LiO- 
renzienė, pagimdė trisdešimtą 
kūdiki.

STURGEON BAY, VV
17. — Kilęs dėl nežinomos prie
žasties gaisras vakar sliihtiki- 
no farmerio Michael Moore 
triobesius. Ugny žuvo dvide
šimt aštuonios galvos raguo-Į 
čių.
000 dolerių.

Chicagai ir apielinkei federa- 
Nuostoliai siekia per 20,-'lis oro biuras šiai dienai prana

šauja: • »
,! Dalinai 'apsiniaukę ir vešiau; 

vidutinis vasaros rytų vėjas.
Vakar temperatūra vidutiniš

kai siekė 75°F. *
šiandie saulė teka 6:89, lei- j peukių akrų plotą. Gaisro prie- 

džiasi /6:57 valandą. , ižastis nežinoma.

ROMA, Italija, rugsėjo 18.— 
Į eucharistinį mitingą, kurs at
einančiais metais įvyks Chica- 
goj, papu žada siųsti savo sek
retorių, kardinolą Gasparri.

Japonijos parlamento 
rūmai sudegė

TOKIO, Japonija, ings. 18.— 
šiandie sudegė' Tokioj didelis 
triobesys, kurs » laikinai buvo 
vartojamas abiem Japonijos 
parlamento, butam. Triobesys 
buvo medinis ' vieno aukšto, už- 
ėmęs beveik miesto vidury apie
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METINIS RUDENINIS ŠOKIS
lUngia Baltos Lelijos Merginu Kliubas

Subatoj, Rugsėjo 19, 1925
MELDAŽIO SVETAINĖJE

2242 W. 23 PI., kampas Oakley Avė.

Pradžia 8 vul. vakare. Tikietas 50 centų.

—-------------■ ■ i ■ ■ ■■■———r——— ■'■.miLiiJi nu .'jju.iu. i"

PASKUTINIS IŠVAŽIAVIMAS
*• DRAUGYSTĖS ATGIMTIES LIETUVIŲ 

TAUTOS VYRŲ IR MOTERŲ ' 
Nedėlioj, Rugsėjo-September 20 dieną 
Prie Tautiškų Kapinių Justice Park

Pietus bus duodami 3 valandą. Turėsime skanių 
užkandžių ir saldžių gėrimų prie gražios muzikos.

Jeigu butų lietus ir šalta, tai visi malonėkite su
sirinkti 1 valandą po pietų į Tautiškos Bažnyčios 
Svetainę ant Union Avė. ir 35th St.

Kviečiame atsilankyti senus ir jaunus į pasku
tinį išvažiavimą.

Kurie norite važiuoti troku, tai susirinkite 9:30 
valandą iš ryto, 830 W. 36th Street.

Kviečia KOMITETAS

LYROS CHORO DIDYSIS

Rengia Lyros Mišrus Choras 
Nedėlioj, Rugsėjo-September 20 d., 1925 

Liuosybės Svetainėje 
llth Street ir 49th Court, Cicero, UI.

Pradžia 7:3(1 vai. vakare 
gramą išpildys žymus artistai, pianistai, smuikininkai ir ge- 

liausi dająininkai. E. Pečiukaitė, M. Ivanauskaitė, A. Dockienė (So
pranai). J; 'Žvironas, P. Sadauskas (Baritonai). A. Pečiukaitis, V. Pa- 
Iūsaitis (SmuiMnjnkai). J. Dovvson ir J. Byanskas (Pianistai).

Apart solo ir duetų, tripgi dainuos Lyros Choras, Merginų Cho
ras ir Vyių Chorx<; pd vadovyste J. Žurono. Po koncertui bus links
mi šokiai.

, Visus kviečiu atsilankyti LYROS CHORAS'

*

DETROIT, MICH
NAUDOKITĖS GERA PROGA ■ .

K

Lietuvių Agentūra Real Estate sėkmingai va
ro biznį tarpe Detroito Lietuvių; tuomi nori kaip 
Detroito taip ir kitų kolionijų Lietuviams patarnau
ti. Parduodame biznius, namus, farmas, lotus ir ki
tokį turtų, — Detroite ir visoje apielinkėje. Pertrau
kiame gimines iš Lietuvos į Kanadą. Suteikiame ži
nias dėl apsigyvenimo Detroite.

Kas norite, kad gavus teisingą ir greitą patar
navimą, kreipkitės į Lietuvių Agentūros Ofisą.

matas j. Šimonis
8511 Ferndali Avenue, Detroit, Mich

Beethoveno Muzikos Konservatorijoje 
mokina tiktai patyrę mokytojai:

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

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

Raginama {stoti kuoankščiausiai.

vX. ■

Beethoven Conservatory of Music, Ine.
3259 So. Halsted StM Chicago, III., Tel. Boulevard 9241, 

Cicero Branch, 4847 W. 11 St., Cicero, III.

Jūrių
Paslaptys

Kaip giliai galima pasinerti.— 
Vandens spaudimas. — Dr. 
Hartmano aparatas. -* No- 
Man’s laud.—juros gyvūnai. 
Gyvatės ir smakai. — Seno
vėj nuskendę turtai. — Kils 
raiuiasi tj»s Gibru’taru.—Aš
ie, utis teori j

septyndaliai žemės pa
yra vandens apsemti, 
tas milžiniškas van

v 
leisdamas juros gilumon jis su-’ 
tikęs zoną, kur nėra jokios gy
vybės. Tai, taip sakant, yra 
“no-man’s land” ir rapdasi 500 
pėdų gilumoj. Dr. Hartman, 
kaip ir kiti mokslininkai, tą 
reiškinį aiškina sekamai. Juros 
gelmių gyvūnai nepaeina iš tų, 
kurie gyvena juros vandens vir
šutiniame sluoksnyje. Jie yra 
lyg ir skirtingos rųšie?. Begiu 
daugelio tūkstančių motų jie 
grimzdo vis gilyi; ir gilyn ii 
turėjo prisitaikyti prie van
dens spaudinio. i .

Tarp gyvūnų, kurie gyvena 
gelmėse ir paviršiuj, yra 
kįo tokio panašumo. Bet 
panašumas išviso menkas.

Dr. Hartman susilaiko 
spėjimo, ką reflektorius paro
dys 3,000 pėdų gilumoj Vidur
žemio juroj,. Bet turėdamas 
galvoj tą faktą, kad vandens 
gyvūnai skiriasi sulig to, kaip 
giliai jie gyvena, Dr. Hartman 
tikisi surasti daug pasauliui 
nežinomų speeiinenų.

Pilnai galima prileisti, kad 
milžiniškos velniažuvys (kurios 
pasak legendos, laivus senovėj 
skandindavo) gyvena gelmėse.

(Tąsa ant 5-to pusi.)

ško
tas

nuo

Rytoj Rugsėjo-Sept. 20-tą

Pradžia lygiai 7:00 vai. vakare.

BANGOS”
HIJLL HOUSE,

Halsted ir Polk gat., 800 S. Halsted St.

4,. .a "g

GYVENIMO
Petro Vaičiūno 3 veiksmų komedija (pjesa)

Vietos rezerzuotos nuo 35 centų iki $1.50.
Nuolatinis Vaičkaus Dramos Teatras.

■■ 1

LIETUVIAI IŠDIRBĖJAI AUKŠTOS RŪ
ŠIES SEKLYČIOS SETŲ (PARLOR SETS)

kas sudaro

I Penki 
viršiaus 

, Ir visas 
dens pasaulis visai niąžui tėra
žinomas. Tinklų pagelba pasi
sekė pagauti vienų, kitų .keista 
vandenynų gyvūną, - tai ir 
visa. Moderniškiausi nardyto
jų prietaisai leidžia pasinerti 
tik 500 pūdų gilumo. Bet vi 
dutiųiškai nardytojai siekia 
maž-daug 150 pėdų. Pasinerti 
gilumo# gana sunku todėl, kad 

! vandens spaudimas nuolat di- 
Idėja. 1,000 pėdų gilumoj tas 
Spaudimas yra tiek didelis, jog 
masyvius dalykus gali suploti, 
kaip kiaušinio kevalą.

Dr. liaus Hartpian, žymus 
mokslininkas ir išradėjas, pa
darė iš plieno cilinderio pavida
lo dėžę, kurioj su kitu stebėto
ju jis galės nusileisti 30,000 

(pūdų gilumon,
penkias mylias su viršum. Jei- 

ĮgU jo aparatas ištikrųjų bus 
toks geras, kaip kad jis ir jo 
asistentė (pasižymėjusi tyri
nėtoja p-nr Alma Reed) mano, 
tai vandenynai, ant galo, bus 

'užkariauti. Bus sužinota jų 
paslaptys ir turtai.

Cilindras, kuriame Dr. llar- 
tman ir Reed planuoja šį ru
denį leistis į Viduržemio juros 

'dugną, tapo padarytas Krupps’o 
firmos Essene. Bandymai pa
rodė, jog cilindras gali atlai
kyti vandens spaudimą 35,000 
pėdų gilumoj. Aparatas yra 

.aprūpintas krutamą jų paveiks
iu kamera, kurią padarė pats 
Dr. Hartman. Tuo budu pla
nuojama imti kintamieji pa
veikslai juros gilumoj. Prie 

j progos paminėsime, kad Ilart- 
mano išradimu Amerika nau
dojosi karo metu, kai buvo rei- 

i kalas surasti vokiečių povando 
ninius laivus. Dr. Hartman il
gą laiką kartu su Monaco prin
cu (kuris jau yra miręs) tyri
nėjo juras. Dauguma įvairių 
tyrinėjimo priemonių buvo pa
ties) Dr. Hartmano-išrasti.

lai nėra Dr. Hartmanui pir- 
imas kartas leistis į juros dug
ną. Prieš kelis metus jis jo 

’ paties pagamintame aparate 
buvo nusileidęs iki 2,500 pėdų 
gilumo.

Sunku sau ir įsivaizduoti di
desnės svarbos tyrinėjimą. Jei 
gu ji* butų sėkmingas, tai prieš 
mokslininkus atsivertų naujas 
milžiniškas pasaulis, kuris savo 
gelmėse slepia neįmanomai 
daug tubto.

Dr. Hartman sako, jog besi-

Šeštadienis, Rūgs. 19, 1925

(NORĖDAMI;
Įpirkti, parduoti ar mai \ 
■ NYTI VISADOS KREIPKITfiSf 

PAS MUS. TAS JUMS BUSm 
ANT NAUDOS. 5

FABIONAS Ct

809 W. 351h St., Chicago 
Tel. Bojtevard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO KASTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigas ir 
Parduodam Laivakortes.

z;,-.7 —1--------------
♦

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearbom 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. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

t

K. JURGELIONIS
A D V O K A T A S 

Miesto ofisas
190 No. State St. Room 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
8835 So. Halsted St. 

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

Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kolą pinigų 1 ir 2 morgičiams.Kam jum mokėti augštas kainas, kad gąlite pirkti daug pigiau 

tiesiog nuo išdirbSjų. Ateikite pažiūrėti, kurie norite pirkti gerų fur- 
ničių. Mes galime užganėdinti teisingu patarnavimu. Darbą ir ma- 
terijolą garantuojame, musų kostumeriai tą patvirtins. Musų ilgų 
metų patyrimas geiiausias, užtikrinimas.

Globė Upholstering Furniture Co.
6637 South Halsted Street

Telephone Wentworth 6890

gal.

• 0^* arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

✓

Tel. Dearbom 9057

Pradžia 7:30 v. v.

W. Washington St. 
Washington & Clark

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak. 3223 S. Halsted St, Chicago 
Tel. Yards 4681

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77

Cor.

JOHN B. BURDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington St. Room 1310
Telephone Dearborn 8946 

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

Namų Telefonus Republic 9600

A. L. TIIOMAS
LIETU.VYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė. 
Tel. Pullr^un 7097

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

Del 
Odosligy 

žmonės, kurio turi niežėjimus per 
motų eilę, gauna ramų miegą ir pa
ilsį bevartodami Cadum Ointment. 
Jis prašalina niežėjimą tuojau, su
minkština ir i^do odą kur tik ji yra 
sužeista ar paraudonavusi. Cadum 
Ointment yra geras nuo išbėrimų, 
spuogų, šlakų, skaudulių, užkrėstų 
dedervinių, suskirdusios odos, išbėri
mų, slogų išbėrimų, karščio, pilės, 
pučkų, skaudulių, užgavimų, nudegi
mų, Šašų, dedervinių, žaizdų ir t. t. 
Jei jtjs negalite gauti Cadum Oint
ment savo aptiekoje, tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Company, 
576 Fifth Avenue, New York.

Mrs. MiCHNIEVIGZ-VIBIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. SąžD 
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 skaitytojas ar skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
I kas dieną ir ne daugiau per mėnesi, kaip kad būna Naujienų laidų.

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk sj kuponą kasdieną ir priduok į Naujienų ofisą ar j sto

tį, arba savo išnešiotojui sykį j mėnesį ir bus apmainyta į tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

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

Už metus—150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—35.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

...................................................... Atkirpk čia
Data: Rugsėjo 19, 1925

Rusiškos ii Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8952

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

CHICAGO,,

SALUTARO RYTAS
t Salutaro rytas tešviečia gražus;

Sveikata atgyja, kaip aušta dangus.
KODĖL?

1) — RYTAS —
2) — PIETUS -
8) — VAKARAS.

TODĖL, KAD:
Diena be ryto, jUnogus be Salutare
negali būti
1) — Salutaras priduoda apetitą;
2) — Salutaras vidurius išvalo;
8) — Salų taras pataiso sveikatą.

Tik vienas doleris ir kvoteris bonkai.
Klauskite aptiekose arba prie

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO
639 W. ISth St

TRYS DIENOS LAIKAI.

SVEIKATA

Chicago, Illinois.

Valet .............. ......................... .
jSk PATSAI GALANDA SAVO BLADES

Pilnas autfitas $1.00 ir $5.00
Razor

Sharpem Ittęlf

THE SAFETY RAZOR KURIS

Pardavimui visose krautuvėse kuriose 
parduodama Razors ir Hiades

■ ■■■I I". ■■■««»■■ .I1C.I ■ up ■■■■■■

JOHN KUCHINSKAS į
LAWYER

Lietuvis Advokatas

ADVOKATAS 
H S. La Šalie St., Room 2001 

Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 
V<jlC3T*<Xl s

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

Pėtnyčios.

Namų Tel.: Hyde Park 3395

RUDENINIS BALIUS
Rengia

Amity L. B. C.
September 20-tą, 1925

LITHUANIAN AUDITORIUM
3133 So. Halsted St.

Muzika A. CHAPMAN
Bus pirmas Rudeninis Balius ant Bridgeporto 

tai nepamirškite atsilankyti ir pradėti sezoną link-
• smai. KOMITETAS.

J. P. WAITGHES
Advokatas

Tel. Pullman 6377 Roseland, 111.

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St.
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 6096
SPECIALISTAS egzaminavoji- 

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

DIDELIS BAZARAS
itiSKa parapija prie iib-tos ir rins parapijos pinjgišką stovį, ir palengvins 
parengė Didelį Bazarą, kuris naštą tų kurie myli Tautišką Bažnyčią.

Brangus Lietuviai. Ta parapija nėra išnau
dojama trusto, bet dėl atbudinimo ir pakėli
mo lietuviškos dvasios, iį yra .tvarkomos per 

1925 m., 7 vai. vakare, bet nedėliomis prasi- . žmonės ir dėl žmonių; dėlto visi malonėkite 
dės 4 vai. po pietų. Šitas Bazarks pirmutinis atsilankyti į Bazarą, nes yra daug brangių 
kurį Tautiška parapija parengė. Tikime, ir puikių daiktų išlaimėjimui.
kad šis pirmutinis ir didelis darbas sustip- Visus kviečia KOMITETAS

Lietuvių Tautiška parapija prie 35-tos ir 
UniortAve., ] 
tęsis per šešias savaites, ir atsibus per tris 
vakarus j savaitę; Seredomis, Subatomis ir 
Nedėliomis, prasidės Subatoj Rugsėjo 19 d.,

J
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Padaužų Pastabos apie 
Gerus ir Blogus Daiktus

-Mes tij klausimą statome Apie visokius daiktus

Bazilionai
(Kultuvėlių vaisė.)

Nuo senų senovės metų,
Nuo gimimo žydo ratų;
Kaip velioryba žemę laiko...
Tarp cibulių gardaus tvaiko, 
Taip kopūstų rukštaus raugo 
Bazilionų miest’s išaugo.
Jis išaugo ir stovėjo, 
Išplatėjo, išdūlėjo...

Geram “šefui” nužiūrėta. 
Miestas gyvas ir turtingas— 
Toks mažutis paslaptingas, 
Gražiu vardu Bazilionių 
Jis pagirt’s iš visų šonų. 
Čiela “ulyčia”’ trobelių 
—Pasakyti drąsiai galiu 
Jos lyg murai rimtos stovi 
Stogais, keq>ėm men’ senovę 
Bažnytėlė lyg užburta— 
Mažai pelno, mažai turto... 
Bokštas lopyt’s balta blėka 
Su pagelba storo “cvieko”, 
Bet prieš saulę žib’ iš tolo 
Lyg iš aukso,—lyg krištolo 
Beveik penki skaitos kromai, 
Ant garbės gal Abraomui... 
Niekam neima pavydas. 
Vienoj šmeila, kitoj žydas. 
Gal surasti ir kitokį 
Bet jei polskai gerai moki 
O “lavoro” kokio klausi, 
Kad parodys, net parausi 
Silkių, šlipsų, immalino. 
Net supuvusio citrino 
Ką kitur jau šalin meta, 
čia “polyčion” ded’į gretą. 
Maišos Sorės, Chajės, Cipkis, 
Kepti krendeliai ir pypkės... 
“Kėdi laska” Stefos, Salės, 
Zagraničnos tabokėlės... 
Net puikiausioji vaistinė 
žib’ ištolo lyg stiklinė, 
Amžių-amžiais nesimaino. 
Kiek kas verta, tris kar kainu 
Gal betrūksta tik bizūno? 
Bet ir tą, jei reikia, rasim 

Kai valstybinės išmesim.
Nėr traktieriaus monopolkos, 
Bet neliūdnas šokam polkas, 
Buteliukų užtaisytų 
Kerčių, plyšių prikaišytų... 
Jei norėsim visad gausim, 
Prisigersim, išsiprausim... 
Savo kraštas, ko varžytis? 
—Galim gerti ir laižytis. 
Jei palietai, kaskės, kėpės, 
Atsilanko j palėpes, 
Ir tos trokšta nors lašelį 
Numarinti kirminėlį. 
Ir tik gauna mus’ miestely 
Kas prilygti mum begali?.*. 
Be gimnazijų mokyklų 
I.šsikrapštę iš vystyklų, 
Esam “gramatni” daug mokan. 
“Polskai” šnekam, gerai šokam, 
Griežimu, grajijam, dainuojam 
Tik “šlechėtnai” šnekučiuojam, 
Visi esam iš bajorų.
Iš augštų brangių tavorų... 
Ančių. Vincių iš Kotryną 
Panylėlių kaip merginų 
Plonu balsu, kilmės ponų 
Brangiais kreizais prie sijonų,— 
Matom, turim lyg saulelių 
Liekam kurti nuo balseliu...

| Kai nustoja griežt vargonai, 
Plyšt nuo “pliotkų” Bazilionai. 
Tai ne šventė, ne “nedėlia’, 
Jei žinutę per bevielį 
Neišeitų iš centralės 
Pliotkų “staršosios” panelės. 
Vyrai esam tik stipruoliai, 
Visos mengos prieš mus “noliai’ 
Nes be knygų, be “gazietų” 
ILsam mokslų negirdėtų: 
Galim eiti į lenktynes 

| Gerti literį degtinės.,.
Dar reikėtų čia pridurti— 
Manom sporto skyrių kurti, 
Prizam duoti pirmą vietą 
Už liežuvį negirdėtą 
Kas nuveiktų mus panalės 
Pliotkų didžiosios centrelės. 
Antras prizas kaklui skirtas 
Viedrą gerus neišvirtus... 

I Na, kolkas iki laimėsim 
i Kol žinių daugiau turėsim, 
Prie senovės mokslo liksim— 
Aš manau visiems patikslm...

—Sport-Kakafinė.

kiekvienam naujai pribuvu
siam žmogui, turėdami vilties, 
kad kuria nors dienią mes pa
tirsime geresnius politiškus 
principus, negu mūsiškiai.

—Aš esu anarchistas, — at
sakė priklydėlis. — Aš laikaus 
tos nuomonės, jog visos val
džios yra niekam likusios. Aš 
dėsiu pastangų, kad «šios sa
los valdovas butų nužudytas. |

Valdovas pasikvietė savo mi- 
nistrrį ir, šnibždomis taręs jam 
kelis žodžius, pasišalino.

Sekamą dienų valdovas 
klausė savo ministerio 
anarchisto likimą.

—Tegul Jūsų Skaistybes pa
minklas stovi amžinai. Aš nu-» 
sivedžiau anarchistą j pirtį ir 
tinkamai jį išmazgojau.

iPIE KEISTĄ SENATVĘ 
KITUS DALYKUS

Kartą tarnavo bernas

IR

pas 
inšlę ūkininkę. Ūkis menkas, 
• u Auros. Našlė nepajėgia ber- 
’ui algą išmokėti.

Ir sako našlė 
,*- Kaip matai, 

riai visai blogi, 
au pasiūlymą: 
nanim ir tau teks ūkis.

Bernas taip ir padarė.
O našlė džiaugaisi: neberei- 

ia bernui algos mokėti...

—Kai paklausiau jo apie įsi
tikinimus, tai jis atsakė, jog ir 
žiauriausios priemonės nepri
vers jo atsižadėti nuo anarchiz
mo.

Ištikrųju, — susijaudinęs 
sušuko valdovas, — vadinasi, I 
mano teorija, kad anarchiz
mas ir nešvarumas eina kartu,’ 
nepasitvirtino. I

— Jūsų teorija teisinga, —, 
atsakė ministeris, —tik anar
chistas nedalaikė: praėjus pen-^ 
kiolikai minučių po išmazgoji- 
mo, jis numirė...

Diktatūra ir Tulys
Mes, Amerikos lietuvidi, daž- 

|nai kalbame apie diktatūrą Ita
lijoj, Ispanijoj, Busijoj ir ki
tur, o 1 
ant vietos turime diktatorių ir 
diktatūrą. Toli faktų nereikia 
eiti ieškoti. Beikia tik prisi 

Įminti “Sandarą” ~ir Tui|. San- 
. daros seimas išrinko naują re

daktorių Tūlio vieton, bet Tu- 
■lys kai įsikerėplino i “Sanda 

ros” redaktorius, lyg perekle 
. višta ant kiaušinių, ir tupi, o

1 I ką tu jam padarysi. Ir tai pa- 
*darė prieš visų sandariečių nu
tarimą. Beiškia, jis nusispiovė 
ant visų sandariečių nutarimų 
ir redaguoja sau “Sandarą”. 

^Sandaricčiai nori skaito “San
darą”, nori ne. Jei kas para-

O kodėl jis ją rems, 
Na tai, matote,

Bolševikai ir clektrofikacija rsivienijimo finansus,, p. Širvy-1 
Maskvos bolševikai padarė di- das, pypkę rūkydamas, visuo- 

dėlę sarmatą mūsiškiems bolše- met parems finansų kontrolės1 
vikams, siųsdami net iš Busi jos komisiją, 
savo profesorius studijuoti —paklausite.
elektrofikacijos sistemą Ameri- dėl tos pačios priežasties, kad 

, ,, |koj. Juk kibu jie nežino, kad 
visai nežinome^ ka^ | Amerikoj yra Andriuliai, Va

balai, Gasiunai, Prūsokai ir ki
ti, kuriems elektra, tai tik nu- 
sispiaut. Jiems būt nereikėję 
nei laiko gailinti studijavimui, 
tuoj būt galėję visus planus 
patiekti Maskvos internaciona
lui apie elektros sistemą Ame 
riko j.
kiam mažam dalykui, kaip elek
tra dar skiria kokius tai caro 
laikų profesorius. Tai turbul 
įvyko misteikas?

Susivienijimo kontrolės komi 
sija suteikė didelę paskolą ar 
pašalpą “Vienybei”. Žinoma, p. 
Sirvydas nieko bendra neturi 
su “Vienybe”, nes tai, įstaty
miškai kalbant, yra du atskiri j 
asmens su atskirais kūnais ii 
dvasiomis: “Vienybė” yra vie
nas asmuo, be kūno,ir be du-

Gi tie maksviškiai to- šios, o p. širvida^ yra kitas.
Tad jeigu su ta paskola neišei
tų gerai, tai p. Sirvydą už tai 
nekaltinkit.—P. K.

Tel. Blvd. 31«j 
I. Woitkiewkz- 

BANIS
AKUAERKA 

’asekmingai pa- 
nrnaują nąpte- 
ims prie gimdy- 
n o , patarimai 
lykai moterimu 
r merginoms.

3113 South 
Halsted St.

bernui:
mano popie- 

Tad darau aš
su

kad 
kai-

Susivienijimas ir Sirvydas
Kada kils bile klausimas apie 

reikalus, kurisšo tą, kas nepatinka Tuliui, jis'Susivienijimo
tuoj pasiunčia tokius raštus į'lies finansų kontrolės komisiją1 
“archyvą”. Ar tai dar negeras;ir kitus valdybos narius, kurie 
diktatūros modelis? turi teisės kontroliuoti A. Su-diktatūros modelis?

PRANEŠIMAS

DR. SERNER, 0. D.

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS 
Turėk švarias, sveikas akis

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

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

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

Labai galimas daiktas, kad 
anarchizmas ir purvai yra są-( 
jungininkai.

Butų įdomu žinoti, kas atsi
tiktų su musų patriotu, kuris 
bcredaktoriaudamas “apsiženi- 
io” su savo laikraščiu, jeigu ji 
kas gerai pirtyj išplautų?

“Pirmosios mpilės
chizmo jis vis dar, kaip girdėt, 
užmiršti negali.

anar-

DR. HERZMAN™
—IŠ HUSUOS-

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

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

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

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

į Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4186
3235 S. Halsted St

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. ▼.

Telefonais:

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Are^ 2 labos 

Chicago, Iliiaoia
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

Kad tinkamai užganėdinus vis 
nuolat augančius biznio reikala
vimus, “Peoples Banka” didina 
savo namą. Dabartinis namas, 
buvo manoma, užteks visiems 
reikalavimams, dabar visas yra 
užimtas — nepalieka vietos toli
mesniam besiplėtojimui. Todėl 
dabar maloniai pranešame, kad 
“Peoples Banka” pradėjo didin
ti savo namą.
Statymo darbas jau pradėtas, 
bus trijų augštų namas užpaka
ly dabartinio namo. Senasis na
mas taipgi bus naujai perdirb
tas. Abudu namai bus sujungti 
į daiktą ir pasidarys trijų augš
tų moderninis bankinis namas. 
Bus užimtas vien tik bankiniu 
bizniu ir bus antratiek vietos 
kaip dabartiniame name.
Abelnai namas išrodys sekamai: 
Bus vienas didelis bankos kam
barys, &rba prieškambaris, kaip 
kada vadinamas, kuris užims 
visą pirmutinį augštą. Bus trys 
svarbesnieji įėjimai iš fronto na
mo, taip kaip parodo paveiksle.
Skyriai: Taupymo, Komercialis, 
Kalėdoms Taupymo, Užsienių 
Departmentas, Saugios Šėputės 
ir Discount Departmentai, jie 
bus parankiai patalpinti ant pir
mų lubų. Kiekvienas tų depart- 
mentų antratiek užims vietos 
kiek dabar užima, kurie daleis 
suteikti žmonėms geresnį ir 
greitesnį patarnavimą, o taupy
mų departmentas bus padidin
tas net tris sykius.
Naujas ir. didesnis elevatorius 
nuveš ant antro ir trečio augš- 
to. Real Estate Paskolų ir Mor- 
gičių Departmentas užiųis visą 
pietinę dalį padidinto antro aug- 
što, o Trust Departmentas pasi
daugins į šiaurės pusę. Clearing 
House, Knygvedystė ir kiti de
partmentai bus ant trečio aug- 
što.
Tas naujas namas “Peoples Pan
ko” turės daug parankumų dėl 
kostumerių. Jame bus visos mo
derniškos bankinės priemonės. 
Bankas galės suteikti geriausį 
patarnavimą. Jis taipgi bus di
džiausias namas Chicagoj, kuris 

. vien tik bus užimtas banko.

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

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

Telephone Ynrds 0994

DR. MAIIRICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

MRS. A. ZIMMERMAN, 
Savininkė

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

Brighton Park Aptieka
4254 Archer Avė., 

Phone Lafayette 6149

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6358

Man teko girdėti šitokią ang- 
’išką pasakaitę:

An Ass \vandering near a 
viliūge i n the evening saw the 
’ight of the rising moon be- 
vond a hill.

“Ho —ho, Mastei* Redface”, 
^aid hc, “you a*r<5'"glbing to point 
out my long ears to the villag- 
ers, are ynu? 1’11 meet you at 
the crest and sėt my heels in- ,! Ito you!

So he scrambled painfully 
up to the crest and stood out- 
lined against the broad disc 
o f the unconscious 
a more conspicuous 
ever beforc.

jo

Y

Saugiausia vieta jūsų pinigams.

luminary,1 
ass than

Vera kito šaltiniu, 
£ kurio plauktų 
dek naudingų žinių,

’ Gerai žinomas bankas tarpe
• lietuvių visoje Amerikoje savo 
stiprumu ir geru patarnavimu.

pasirodė 
kuris

Lygiai toks dalykas įvyko 
'Jiicagos slauniame Bričporte.

šimtaprocentiniai patriotai 
steigė laikraštį, kurio redaga

vimą pavedė labai “plastiškų 
ažvalgų” žmogui.
Sakau plastiškų todėl, 

as subjektas gali rašyti ir 
v n ir dešinėn.

Kitais žodžiais sakant,
ažvalgos yra tokios, kokių iš 
o reikalauja ponai.

Taigi dalykai su laikraščiu 
uvo nekokie.
Leidėjai 'ir sako redaktoriui: 

Pasiaukoti visuomenei mes 
baugiau nebegalime. Tad gal 
aimsi tą gazietą į savo apie- 
ą. Ir mums bus gerai ir tau. 
'u tapsi prezidentu ir redak- 
orium, o mums algos neberei- 

’ ės mokėti.
Kaip tarė, taip ir padarė.
Tuo budu redaktorius “ap- 

'••ženijo” su savo laikraščiu, 
aip anas bernas su našle.

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

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

pietų ir 6 iki 8 vakare.

......... 1 111 ......... -
Tel. Boulevard 0537

I DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų.

nuo
nuo

Kartą gyveno slaunas anar- 
hhtas. Plaukė jis laivu į toli
ną šalį, kad skleisti savo ide- 
’as. Laivas sudužo ir jis atsi
imi* saloj, kurią valdė Jam- 
"Togrum. Valdovas paklausė, 

’:okių politinių pažvalgų prikly
dėlis laikosi.

Tokiu “gyvunu 
esąs Skambalo peckelis, 
bandė “įspirti” dzimdziams. 
Rezultatas išėjo irgi toks pat.

Išvada.
Beikia būti atsargiam. Kar

tais hespiriant kitiems parodo
ma savi “asiliški privalu
mai”.. . —laidokas.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

✓

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^ Orieago 
arti 31st Street

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

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

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

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

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

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

Kapitalas ir Perviršis 
$300,000.00

Peoples “ar1 Bank

DR. I. E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

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

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

Boulevard .3686 Cicero 4676 
\ DR. J. P. POŠKA 

Gydytojas ir Chirurgas 
3133 So. Halsted St.

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

nuo' 3 iki 9 vakare.

Metropolitan State Bank
PO VALDŽIOS IR CLEARING HOUSE PRIEŽIŪRA 

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

UTARNINKAIS ir SUBATOMIS iki 8:30 vai. vakare.

DIDELIS BANKAS
ant kampo

47 St. ir Ashland Av.
Chicago

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS' 

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

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVYS DENTISTAS
4712 S'o. Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO

PhonC Canal 1713-0241 
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

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

Viskas kas reikalinga prie pa- 
grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Įjunkite mums 
pagelbėti jums nuliudimo valan
doje. Tel. Canal
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LLOYD GEORGE STOJA Už ŽEMĖS 
NACIONALIZACIJĄ.

• • • • ♦ »■ n • •
PASISKOLINO SOCIALISTŲ PRINCIPĄ.

• •••••

NAUJA “KOMUNIZMO” ATŽALA.
'• ’• • • ’• j*

AR JIE ATSIKRATYS MASKVOS ĮTAKOS?

Iš Anglijos pranešama, kadx senoji liberalų lapė, 
David Lloyd George, jau vėl pradėjo kovą dėl valdžios 
atgavimo. Jisai tikisi iškelt savo partiją ir save radi
kaliu žemės reformos programų. Buvusis premjeras 
siūlo, kad valstybė paimtų į savo rankas didžiuosius že
mės ukius, t. y. kad žemė butų nacionalizuota.

Šituo planu, anot Lloyd George’o, butų galima pa
siekti racionalingesnio (išmintingesnio) žemės, ūkio su
tvarkymo, didesnio to ūkio produktingumo ir krašto var
gų sumažinimo. Kuomet Anglija daugiaus gamintųsi 
maisto produktų, tai jai nebereikėtų pirkti tiek daug duo
nos užsienyj, ir šimtai tūkstančių žmonių, kurie šiandie 
yra išmesti iš dirbtuvių, galėtų susirasti darbo.

Reikia pasakyt, kad tai yra labai geras sumanymas.

Anglijos liberalų vadas skubinasi įtikinti visuomenę, 
kad naujasis jo programas visai skiriąsis nuo socialistų 
principų. Jisai stojąs už atlyginimą žemės savininkams, 
kuomet jie reikalaują “konfiskacijos”.

Tai, žinoma, yra netiesa. Tokio principo, kad žemės 
ūkiai turį būt konfiskuoti (atimti be atlyginimo), pas so
cialistus nėra. Jų principas tiktai stato visuomeninę nuo
savybę (gamybos ir komunikacijos srityje) pirmesnėn 
vieton, negu privatinę nuosavybę; bet klausimą apie 
visuomeninės nuosavybės įvedimą socialistai laiko ne prin
cipu, o tiktai praktiškos politikos dalyku.

Tam tikrose sąlygose žemės nacionalizacija gali būt 
geriausia įvykinta konfiskavimo keliu; kitose sąlygose 
gali būt tinkamesnis kelias išpirkti ukius.

Taigi Lloyd George’o pasiaiškinimas neatitinka tie
sai. Jo programas yra paimtas iš socialistų, — nors ir 
gal ir nenukopijuotas iki jotos. •

Socialistai, o ne kas!’’ as, per dešimtis metų skelbė tą 
idėją. Liberalai gi visuomet ją smerkė. Jų principas 
buvo “laisva” privatinių savininkų iniciatyva ir “laisva” 
konkurencija. Lloyd George l>uvo vienas iškalbingiau- 
siųjų to liberalinio principo skelbėjų ir socializmo priešų.

O dabar jisai jau kapituliuoja prieš socializmo idėją, 
tik sarmatijasi prie to prisipažinti!

Kuomet net socialistų priešai yra priversti skolinti 
socialistų mintis, kad pataisius savo partijos vardą, tai 
apie galutiną socializmo pergalę abejoti netenka.

.. ............... . ii i

Proletariato “vienytojai”, komunistai, skaidosi tolyn 
vis labiaus. Šalę kairiųjų arba “tikrųjų” komunistų, ku
rie atsimetė nuo “centristų”, kuomet šie dar tiktai tvėrė 
Amerikos Darbininkų Partiją, dabar jau atsirado ne
priklausoma komunistinė organizacija ir iš dešiniosios 
pusės. Ji apsikrikštijo “Tarptautine Darbininkų Są
junga.”

Šios naujosios komunizmo rųšies priešakyje stovi 
vokiečių dienraščio redaktoriuis Lore ir kiti buvusieji vo
kiečių “darbiečių” vadai. Prie jų veikiausia prisidės ir 
dauguma komunistų suomių.

Jie sako, kad oficialia, patentuotasai “komunizmas” 
Amerikoje visai nukrypęs į šuntakius.

Bet ar ši šviežieji amerikoniško “komunizmo” atža
la sugebės parodyti Maskvos agentų apmulkintiems dar-* 
bininkams kelią pirmyn, tai dar klausimas. “Kairieji” 
to nesugebėjo. Nors jie ir senai yra atsiskyrę nuo Kos
teriu, Bimbų ir kitų “centristinių” humbugierių, bet iki 
šiol jie dar neįnešė į darbininkų judėjimą nė krislo svei
kos minties.

Neįnešė ir negalėjo įnešti dėl tos paprastos priežas
ties, kad jie pasilikę ištikimi Maskvos davatkos. Kas 
garbina kruvinąjį Rusijos diktatorių terorą, tas gali tik
tai nuodinti darbininkų protus, o ne šviesti juos.

Ar Lores vadovaujamoji “Tarptautinė Darbininkų 
Sąjunga” pajėgs išsigydyti iš tos ligos, parodys tiktai 
ateitis. , .

Užsimokėjimo, kaina:
Chieago je — paštu:

Metams ...................................... $8.00
Pusei metų ...................   _ 4.00
Trims mėnesiams .................... .. 2.00
Dviem mėnesiams ______ X... 1.50
Vienam mėnesiui ....................... .75

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija ................................ 3c
Savaitei .................   18c
Mėnesiui ...................................... 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams .................................... $7.00
Pusei metų .............................. 8.50
Trims mėnesiams ................... 1.75
Dviem mėnesiam ..................... 1.25
Vienam mėnesiui ..........................75

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams ................................... $8.00
Pusei metų ................................  4.00
Trims mėnesiams ................... 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money

orderiu kartu su užsakymu.

• Buvusiųjų Švedijos komunistų vedas, Kari Hoeglund,
tos ligos jau atsikratė, nes jisai jau atvirai eina prieš 
Maskvą. Bet tarpe Amerikos komunistų mes tiek mora
lės drąsos iki šiol nesame pastebėję. Jie mokėjo tiktai 
šmeižti socialistus ir intryguot prieš kits kitą.

KRIKščIONYBt IR PRIVA
TINIAI TURKAI.

Atsakydamas į musų straips
nį “Krikščioniškas Komuniz
mas ir Socializmas” (“Nauj.” 
rugpiučio 5 d.), “Draugas” pa
rašė net keturis straipsnius. 
Jeigu dabar mes norėtume 
duoti jam tokį pat platų atsa
kymų, tai mums reikėtų para
šyti keturis kartus daugiaus, 
negu jisai paraše. Į musų še- 
šiolikų straipsnių jisai paskui 
vėl atsakytų gal kokiais dviem 
šimtais, ir tuomet šitų pole
mikų baigti tektų sekančioms 
guntkartėms.

Bet mes nenorime paversti 
“Naujienas” Biblijos tyrinėji
mo organu, ir todėl pasisteng
sime užbaigti ginčą kaip ga
lint greičiausia, . atremdami 
tiktai svarbesniuosius “Drau
go” argumentus. Chicagps 
“broliukų” organas jį ir taip 
jau be reikalo išplėtė, įtrauk
damas visą eilę klausimų, ku
rių buvo galima visiškai ne
liesti.

Polemika tarp mus kilo dėl
to, kad “Naujienos” pareiškė, 
jogęi “Draugas”- maišo pradi
nės krikščionybės komunizmą 
su socializmu, prikaišiodamas 
pastaramjam tikslų atimti 
žmonėms “visus turtus” ir pa
naikinti privatinę nuosavybę. 
“Naujienos” nurodė, viena, 
kad šių dienų socializmas tokio 
tikslo visai neturi; antra, kad
tokj tikslą turėjo pirmieji krik
ščionys. “Draugas” tuomet ėmė 
įtikinėti savo skaitytojus, kad 
“Naujienos” skelbiančios netie
są. tf

Jisai griežtai užtikrino juos, 
kad tokio dalyko, kaipi pirmų
jų krikščionių komunizmas vi
siškai nebuvę. Tai esanti nesą
monė, kuri galėjusi būt pasem
ta negut “iš dvicentinių socia
listinių brošiūrų!”

Jeigu šitas smarkus “Drau
go” pasistatymas turėtų pama
tą, tai argi jam butų reikėję 
paskui daugiaus, kaip per pusę 
savaitės prakaituoti, idant įro
džius, kad jo pusėje tiesa? Ži
noma, kad ne. Kad įtikinus 
skaitančių publiką, jogei krik
ščioniško komunizmo niekur 
kitur nesą, kaip “dvicentinė- 
se brošiūrose”, “Draugui” bu
tų belikę tiktai palaukti, kol 
“Naujienos” pasakys, iš kurių 
šaltinių jos paėmė savo žinias 
apie tą neva prasimanytą da
lykų, ir tuojaus parodyti, kad 
tie šaltiniai yra nieko neverti! 
Ir ginčas lAitų buvęs “Drau
go” laimėtas.

Tuo gi tarpu išėjo visai at
bulai. Po to, kai “Naujienos” 
parėmė savo tvirtinimų doku- 
mentališkais įrodymais, 'Mari
jonų klioštoriaus laikraštis, 
užuot vienu smūgiu sukirtęs 
savo oponentą, turėjo perra
šyti kone visą savo katekizmą, 
kad bent šiaip-taip apgynus 
savo autoritetų tikinčiųjų para- 
pijonų akyse. Jam atsitiko pa
našiai, kaip tam rusų oficierio 
"d'Lliščikui", kuris pradėjo 
“Bože Cariu Chrani” per aukš
ta gaida ir paskui “neišvežė”.

Vienas “Draugo” melas.
Tenka pažymėti, Ka(l vienam 

svarbiam punkte jisai jau ta
po sugautas bemeluojant .

Jisai rašė juk, kad socializ
mas ketinus atimti iš privačių 
rankų “visus turtus” ir paves
ti “valdžios globai”. Mes tatai 
užginei joiiie, ir “Draugas” rię^ 
pasistengė duoti nė šešėlio įro
dymo savo nuomonės teisingu
mui patvirtinti. Vadinasi, jisai 
darė socializmui priekaištus, 
visiškai nesirūpindamas tiesa.

Taip gali elgtis tiktai ne- globon. Susirinkimas mielai su lantiko. Norėjau
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rimdas pleperis arba sąmonin
gas žmonių mulkintojas^

Apie tai, ką skelbia socializ
mo mokslas, patirti yra visąi 
nesunku, nes yra turtinga so
dinusių ffteratura įValiriose 
kalbose ir kiekvienoje šalyje 
randasi organizuotos sijcialistų 
partijos, kurios turi savo 
programų s. Kodėl kunigai ir jų 
klapčiukai, kurie redaguoja 
“Draugą”, negali paimti bent 
vienų rimtesnį socialistinį vei
kalą arba partijos programą ir 
perskaityti, jeigu jie nori so
cializmų kritikuoti?

Pradinės krikščionybės idė
jas studijuoti yra nepalygina
mai sunkiau, nes patikimų ra
što šaltinių iš tų laikų yra pa
silikę nedaug ir tie patys yra 
sutvarkyti labai prastai. Vie
nok mes, kai kalbame apie 
krikščionybę, tai stengiamės 
surinkti žinias apie ją iš pačių 
goriausių šaltinių, kokius tik 
galima gauti, — iš paties šv. 
-Rašto. O kunigų laikraščio re
daktoriai tingi pastudijuoti net 
tokius raštus apie socializmą, 
kurie yra išsiplatinę milionuo- 
se ekzempliorių tarpe paprastų 
darbo žihonedių. Ir visgi jie 
neturi sarmatos diena iš dienos 
keikti socializmų ir pliurpti 
apie jį visokias nesąmones!

To negana. Jie drįstą dar 
savo polemikoje prikaišioti sa
vo oponentams “ignoranciją”, 
“pikių valią”, “šmeižimą”, “su
ktybes” ir kitokius nepadoru
mus. Didesnių proto tinginių, 
didesnių begėdžių ir šmeižikų, 
kaip tie šventablyvi ‘'Draugo” 
perkeliai, tur-but nė su žibu
riu vidury dienos nesurastum!

Į Pacifiką Maudytis. 
, ' ■ n- ! V H (| t.i l . " *

Rašo A. VANAGAITIS

(Tęsinys)

Toks “apsiznaiminimas” ne- 
kuriuos įdomino ir jei kurie 
suprato tų žodžių reikšmę, 
tai mus sveikino. Dauguma, 
tai “taip sau” pravažiuodavo. 
Mes tuo atskirdavom kas svei
kina ir dėl ko sveikina. (Su 
tuo užrašu, mes iš Sacramen- 
to nuvažiavom iki San Diego).

Du kartu persikėlę per van
denis, įvažiavom į San Fran
cisco gatves.

San Francisco
Tai reiškia, vadinasi 16 rug

pjūčio, mes jau su savo “kru- 
ki letter” klaidžiojom po San 
Francisco. ‘Buvom sustoję ne
toli uosto, miesto planą nusi
pirkti. Ai Dievuliau mano! 
Apstojo mus iš visų pusių ne
matyti tipai. Juodi, raudoni, 
balti — visoki. Ir vis kalbina. 
Aš “neįsileidau” į kalbas, Za- 
leckisx pradėjo aiškinti. Vienas 
klausė ar per Atlantiką persi
kėlėm su tuo “karu”... (Jiems 
“Westcott” firma nebuvo ži
noma).

Man rūpėjo visą laiką Paci
fikas. 17 rugp. mus su Zalec
kių palydėjo tūlas Klemensas 

-iš Los Angeles, kuris atvyko 
Daug buvo visokių užklausi- svečiuotis, o 18, anksti rytą,

mų ir komentarų. Europa ži
no, bet itiithuania nežino. Dau
guma teiravosi apie Europą, 
bet atėjus Pakštui su “planu”, 
mes skubinomčs iš tos vietos 
pas pik I3ronesco (Broniušku, 
nuo Kybartu). Mums rūpėjo 
mitingas, piknikas, nes norė
jom rasti lietuvių.

Radę Broniušką, nuvažiavom 
drauge į lietuvių susirinkimą. 
Tai buvo “Sūnų ir Dukterų 
Draugijos” mitingas. Salėj Za
leckis sutiko pažįstamų iš 
Bostono: J. Kavaliauską .ir 
Kiodj. Pastarasis mus persta
tė*.- susiririkihlūi, ; f f;Į tyaįpo tos 
draugijos pirmininkas. Mums 
teko truputį prabilti, bet pla
tesnį pranešimą atsisakėm pa
sagoti ir sutikom palikti kole
tai dienų, jei mus priims savo

Antras ‘‘Draugo” melas.
Savo melų, kad sociąlizfnas 

pavėsius “visus” privatinių 
žmonių turtus valdžiai, kuni
gų laikraštis paremti neįsten
gė. Bet ar jisai įrodė antrojo 
savo pareiškimo teisingumą, 
to, būtent, kad pirmųjų krik
ščionių komunizmas esąs tiktai 
musų prasimanytas arba pa
semtas ‘iš “dvicentinių socialis
tinių brošiūrų?”

No, ir to jisai neįrodė.
“Naujienos” padavė ilgų ei

lę ištraukų iš Biblijos, kur 
Jėzaus ir jo apaštalų žodžiais 
kalbama apię privatinių tur
tų atsižadėjimą ir apie bendrų 
turtų valdymą, t. y. apie ko
munizmą. Ir “Draugas” nega
lėjo užginčyti, kad tie žodžiai 
iš tiesų randasi Biblijoje. Kuo 
gi tad pavirsta jo pasaka, kad 
tik “dvicentinėsc* brošiūrose” 
tesirandųs pirmųjų krikščionių 
komunizmas? < .

Aiškus melas. Jeigu to kuni
giško laikraščio redaktoriai 
butų padorus laikraštininkai, 
tai, sugauti jdlhip bemeluojant, 
jie susisarmatytų ir vengtų 
tolinus impertinencijas rašyti. 
Bet jie, vietoje to, mėgina tik
tai apdumti akis savo skaity
tojams. Jie neginčija, kad ko
munistinio turinio žodžiai iš 
tiesų yra paimti iš evangelijų 
ir iš kitų šv. Bašto dalių, bet 
jie spėlioja, kad “Naujienos” 
juos vistiek radusios ne Bib
lijoje, tik “socialistinėje bro- 
šuįrėlėje”! Tarytum, jeigu tie 
žodžiai pateko j “brošiūrėlę,” 
tai jų prasmė pasidarė kitokia!

“Draugo” nuraminimui mes 
galime pasakyti, kad savo cita
tas mes imame iš šventaraščio, 
o ne iš kur kitur. Tekstas, ku
rį mes vartojame, yra išleistas 
Thomas Nelson and Sons, New- 
YOTke.

(Bus daugiaus)

tiko surengti vakarėlį 19 rug-
piučio. Nutarta — padaryta. 
Važiuojam pas lietuvius. San 
Francisco lietuvių maža, todėl 
mus priglaudė dvi vaišingos 
šeimynos: Paulauskai ir Kaze- 
liunai. Pakštai nuvažiavo pas 
Kazeliunus, o aš su Zaleckių 
pas Paulauskus'. *

Dabar mes pasijutom kaip 
namie. Linksmai laiką pralei
dom Oaklande. Oakland, tai 
miestas apie 270,(MM) gyv. Lie
tuvių gana daug. Mums teko 
su kelioms šeimynoms susipa
žinti. Labai inalonųš žmonės, 
kuriuos širdingai pamylėjom. 
Po Seat tie, tai buvo pirmutinės 
vaišės, kurias mes niekados 
neužmiršime. Paulauskams ir 
Kazeliunams mes neturim kuo 
atsimokėti, išskyrus kuoširdin- 
giausia ačiū!

Pacifikas, Pacifikas!

aš vienas plaukiau per vandenį 
į Sau. Francisco, iš kur pasu
kau į parką ir apžiūrėjęs įdo
mybes, kulniavau pėkščias 4 
mylias, su Pacifiku pasisvei
kinti. Nors pavargau, iki 3 

vai. nieko burnoj neturėjęs, 
liet tikslų atsiekiau. Akys nu
švito, siela krykštavo, kraujas 
virė, kūnas virpėjo iš džiaugs
mo, kada aš atsistojau prie 
Pacifiko “kojų”.

“Pacifike! štai aš prie tavo 
kojų!” sušukau . Tuojau 
pasijutau basas ir džiūgauda
mas, braidžiojau krantu. Ban
gos plovė tyras smiltis, kurių 
aš tuoj žiupsnį paslėpiau į ki
šenių. Taip pat akmenukų ir 
kilų nematytų dalykėlių prisi
rinkau bent kelidiką. Vanduo 
buvo daug šiltesnis negu At- 

maudytis,

bet vienas lyg ir nedrįsau. Au
kštas uolos krantas su urvu 
priglaudė poilsiui. Apie dvi 
valandi aš kalbėjausi mintimi 
su Pacifiku. Iš visos keliones, 
lai buvo mano laimingiausios 
valandos. Kiek minčių, kiek 
gražių svajonių! Netdriu laiko 
dabar tų visą užrašyti. Turė
kit kantrybės. Nieko ne
paslėpsiu nuo savo skaityto
jų. Dabar nėra laiko, nes va
žiuot, važiuot, o laiko — ma
žai. “Birute” laukia, draugai 
laukia ir aš taip pat laukiu tos 
valandos, kada galėsiu su ju
mis pasidalinti įspūdžiais. Chi- 
cagiečiams savo įspūdžius pa
seksiu per “Birutes” parengi
mų, 11 spalių.

Tuo tarpu perskaitysiu 
jums savo užrašą, kurį spė
jau “suslebizioti” beilsėdamas 
ant uolos.

Prie Pacifiko
“Pacifike! štai aš prie tavo 

kojų! Senai aš troškau tave 
pamatyti, išgirsti ūžesį bangų, 
matyti plotį begalinį ir jaus
tis kartu su tavim “Didus, Ra
mus, Tylus”...

Dar nesenai to viso troškau, 
kų šiandien jau turiu. Matau, 
kaip bangos plauja smėlio 
krantą, kaip vėl uolon ji dau
žia visu smarkumų, thi putoms 
pasipuošus “blynu” iSsitieja...

Mačiau dabar kaip dingo 
horizonte du laivai. Jie plau
kė į gelmes «—«- toli, toli...

štai sėdžiu, ant aukšto, aš 
akmens ir džiūgauju, žiūrėda
mas, kaip bangos plauja jo 
krantus.

Aš braidžiojau po kraštų, 
norėjau maudytis, bet šaltas 
oras ir vanduo. Debesų — de- 
besys, visą laiką globoja Paci
fiką.

Lyg ir keista, lyg ir sapnas, 
ar svajonė — nei aš pats ne
žinau. Lyg Palanga, Baltija...

Kaip čia senai aš kovojau su 
Baltijos bangomis, 1923 metais 
išvydau Baltiją, 1924 — AfJan- 
tiku, o šiais — 1925 — jau 
prie Pacifiko esu...

Ir taip jau pusę žemės ka
muolio išmatavau. Belieka per
plaukti Pacifiką ir per Japoni
ją, Kinus, Indiją ir Europos 
Rytus, į -Lietuvą sugrįžti. Kas- 
žin ar tas įvyks?!.,.. O gal?!...

Baigiu. Ūžia bangos, šėlsta 
Ramusis... Dar neiks vieną— 
kitą akmenuką pasirinkti. Vis 
bus atmintis. Gal teks kada 
rašyti įspūdžiai, tai bus med
žiagos”...
San Francisco, 18 rugpiučio 

1925 m. 4 vai. p. p.
Toks užrašymėlis pateko 

mano užrašų knygelę. Dabar 
jau laikas į namus. Oaklanc 
dar toli. Važiuoju. Ryt “kon- 
certukas”.

19 rugp. dar kartą grožėj aus 
Pacifiku, tik jau ne vienas. 
Zaleckis ir Kavaliauskas lydė
jo mane. Atminčiai, nusi- 
traukem k-cilctų fotografijų. 
Vakare grįžom vėl į Oakland 
ir linksminau keliasdešimts 
lietuvių, kurie susirinko pasi
klausyti Pakšto pranešimo apie 
Itdetuvą, o manęs — dainų, de
klamacijos ir “fonių”. Visi bu
vo patenkinti ir sumetė mums 
kelias “kapeikas” ant “geso”. 
Bronesco nuo savęs davė musų 
ekskursijai 25 dol. Pridėję ke
letu savo “miz-ernų” dolerių 
už “pafiksinimą kruki letter”, 
20 rugp. norėjom išvažiuoti, 
bet dar užlaide mus. Pas Pau
lauskienę susirinko ‘'Moterų 
Kliubns” ir mes pietavom kar
tu “krėsdami” visokius “špo- 

sus” apie “Futbolą” ir kitus 
dalykus. Tik 21 rugp. anksti 
rytų sukilę, apleidom Oakland 
r San Francisco. Skubinomes 

per šventųjų miestus gražiais 
Californijos kelidis net iki šv. 
Barboros, per Pismo.
• Pakeliui j Los Angelo*-'.

Nakvynė Pismo primine ru
sų kalboj “gromatą.” Graži 
vieta prie Pacifiko. Tiltas, fos
foro žuvys, bangos sidabro 
divonais, šiltas vakaras, tam
si naktis ir daug kitų vaizdų, 
vaišino mane. Vakarų pralei
dau vienas, nes mano “priete- 
ligi” ilsėjosi. Kaip rytoj, mes

šeštadienio, R P25
• 

apžiūrėję šv. Barborą, ryžta
mės pasiekti Ix)s Angeles.

Gerai. Važiuojam per kal
nus ir slėnis, pamatyti žemės 
drebėjimo vaisių. Gražus, ly
gus laukai, mus lydėjo pasi
puošę nematytais lapuočiais. 
Apelsinų, lemonų, riešutų ir 
pa4mų pavėsiai viliojo mus il
sėtis, bet mes skobom vis pir
myn ir pirmyn, šluostydami 
prakaitą.

Jau netoli šv. Barbora. Dar 
kelios , mylios ir mes dairomės 
no gatves, griuvėsiais “pada
bintas”... Atvirutes, fotografi
jos. Perkam, rašom, siunčiam. 
\pgailcstaudami to gražaus 
niesto, kuris šiandie griuvė
siuose, apleidom “Santą Bar
barą.”

Los Angeles*
Vakaro 7 vai. mes jau įva

žiavom pas K. Levišauską, ku
rio adresą Jančius suteikė. Be 
klaidžiojimo papuolėm i jo na
mus ir apsistojom. Lcvišaus- 
kas, — netolimas “parapijo- 
nas” man. Žinau ir pažįstu jo 
eriminos. Jis paeina iš Jogi- 
uiškių kaimo, Paežcrėlių vals
čiaus. Tai reiškia, vadinasi, 
teko apie daugelį khlbčtis.

Kaip rytoj 23 rugp., nutarėm 
važiuoti maudytis į Long 
Beach. Ir kur tu žmogus neva
žiuosi, kad visą kelią aš gal
vojau kaip čia Pacifike išsi
maudyti. “Į Pacifiką Maudy- 
Ms” aš net savo kelionę pava

liau. Važiuojam, važiuojam! 
Los Angeles mane apvylė. 

Kada mes pervažiavom neku- 
rias gatves, susidurėm su vi
sokiais tipais, o už miesto iš
važiavę papuolėm į “smara- 
dą”, tai net galvą pradėjo 
skaudėti. Aliejaus šuliniai vi
sų laiką mums “asistavo”. Tai 
tau grožybes!...

Nesinori rašyti. įLai sau 
smirda, o mes suksim į mau
dynes.

Domės, maudausi!..
Viens, du, trys ir mano An

tanas su “bėdensiulu”, mėgž- 
džiojo garnį Pacifiko pakraš
čiu. “Bangos kviečia “šauerį” 
padaryti, bet aš lyg “nedrįs
tu”... Iškarto pulti į vandenį 
—nėra prasmės. Aš to ir ne
dariau. Pakštai jau nardėsi 
bangose, Zaleckis su LeviŠau- 
sku (iš namų apsirėdę “bčden- 
siutais”) nemėgino net nusirė- 
dyti, o aš, toli nuo jų atsisky
ręs, žiurėjau, kaip bangos pu
tojo. Įsimylėjęs į tas “gra
žuoles”, pastvėriau vieną ir 
pradėjau bučiuoti, nelyginant 
savo mylimą... Iš kur manyje 
radosi tiek drąsos — nežinau, 
žinau viena — aš tuo kart 
buvau kūdikis. Mažas, mažu
lis kūdikėlis, kuris linksmai 
šypsojosi, gaude bangas, jas 
bučiavo — mylavo ir pagaliau 
—visas pasinėrė.

Tai reiškia, vadinasi — 
maudėsi... “Dacol!” — Važiuo
jam namo! — girdžiu balsų.

—“Pasisiųsk!” — atkertu. 
“Maudausi, maudausi, — 
Bangos tik plauja, 
Plauja jos mane, plauja 

visus...”
“Muzika, Muzika
Raivosi valsas...”

Pats1 nežinau, kaip ten buvo. 
Lyg “Auditorijoj” mes šokam 
valsą, lyg Palangoj raičioja
mės po smėlį, tai včl vaidenasi 
Nemunas ties Kaunu, o čia 
štai ant kranto Lcvišauskas su 
Zaleckių — vienu žodžiu —• 
koks tai “jovalas”...

Kada vužiavau namo, tai 
žinojau, kad maudžiausi, bet 

kur maudžiausi — ir po šiai 
dienai nežinau. žmonės sako

Pacifike, tik aš abejoju. Pa
cifike gal ir maudosi nckurie, 
bet aš šj kartą, maudžiausi 
savo svajonėse... Tikėkit man: 
nieko nėra malonesnio gyveni
me, negu svajonių realybė. 
Kas netikit jsitikinkit.

(Bus daugiau)

liiiiiiiii™
Tik ką atėjo Kultūra No. 

7 ir 8. Kaina 45 centai. Ga
lima gauti Naujienose, 1739 
So. Halsted St.iiiibiiiiHiiiiiiiNiiiiiiiiiiiiiiiim
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ŠĮ MENESI YRA^LAIKAS
Investuoti savo pinigus į Pirmų Morgičių Real 
Estate Auksinius Bonus, kurie jums uždirbs 
6' iki 6*4% nuošimčių į metus.

Jums nereikia laukti kol jus sudėsite didelę su
mą pinigu. Saugios įplaukos sudarančios bonua — 
apsauga kur šia bankas investuoja savo pinigus —- 
galima nusipirkti musų parankiu sutaupymo planu. 
Už mažų pirmutinį į mokėjimų nusipirkite $100 ar
ba $500 bonų. Jūsų savaitiniai arba mėnesiniai j mo
kėjimai gaus nuošimčius nuo dienos jmokėjimo.

l’asimatykit su Mr, Čaikauskiu ir dasižinokite 
daugiau apie tuos, saugius auksintus bonus.

Bankas yra atdaras visų dienų nuo 9 ryto iki 
8 vakare.

CENTR ALT“ B ANK
1112 West Thirty-Fifth Street

CHICAGO
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Jory paslaptys
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

Pasakojama, jog toj vietoj, 
kur Dr. Hartman mano daryti 
tyrinfijimus, tapo surasta mil
žiniška oktapuso (velniažuvies) 
koja.

Kai Dr. Hartman savo cilin
drinio pavidalo dėžėj buvo nu
sileidęs 1,500 pėdų gįlumon, 
tai prieš jo akis stojosi nepa
prastas vaizdas. Plaukiojo 
keisti Sutvėrimai, kurie primi
nė mechaniškus žaislus. Kiti 
vėl “skrajojo” lyg apšviesti ae
roplanai. šviesa veikė gyvū
nus, ir jie tarsi užhipnotizuo
ti stebėjo apšviestą dėžę. Dr- 
gyvuną kokių 12 pėdų ilgio. Ta 
permaina įvyko taip greit, jog 
nieko nebuvo galima ne paste
bėti. “Juros gyvatė” neįmano
mai greit nuplaukė. Dr. Hart
man pastebėjo tik tai, jog tos 
“gyvatės” galva buvo žibanti.

Gelmėse Dr. Hartman užtiko 
ir legvnarišką smaką. Tas gy
vūnas turi dvi galvas, kurios 
palyginus su jo kunu 
paprastai didelės. Tas 
esąs kokio jardo ilgio. 
Hartman nupiešė
tų gyvūnų. Vieni jų turėjo di
deles akis, pas kitus akių visai 
nebuvo galima pastebėti. Jis 

'pastebėjo gyvūnų su neįmano
mai didelėmis galvomis, o taip
gi tokių, kurie švietė.

Vienas ypatingai buvęs keis
tas sutvėrimas. Tai buvęs di
delis kamuolys. Jis priplaukė 
dėžę ir atsimušė. Čia atsitiko 
kas tai nepaprasto: kamuolys 
staiga išvirto į gyvatę panašų

Dr. Hartman pasakojo, jog 
pirmas gyvūnas, kuris' jį pa
sveikino, atrodęs labai keistas.
Tas keistumas parėjęs iš to 
jog jo didumas nuolat mainėsi 
ir kūnas buvo permatomas. Tuo 
pačiu laiku pasirodė neįmano
mo gražumo kitas gyvūnas, 
kuris žibėjo įvairiomis) spalvo
mis. Susidarė įspūdis, kad jis 
buvo apsikabinėjęs elektros ži
bintuvėliais. Tas gyvūnas ku
rį laiką darė manievrus apie dė
žę. Vienok , neilgai juo teko 
gėrėtis. Jį sučiupo pirmasis 
gyvūnas ir prarijo. Kadangi 
puoliko, kaip jau buvo minėta, 
kūnas buvo permatomas), tai 
nurytas gyvūnas nepaliovė 
švietęs ir jo pilve. Po to pasiro
dė visokie keisti ir juokingi 
gyvūnai, kurie sukinėjosi apie 
cilindrą.

Dr. Ilartmano dėžės operato
rius telefonu gali susinešti su 
laivu, nuo kurio jis yra nu
leistas, ir davinėti reikiamų in
strukcijų. Tapo padarytas ata
tinkamos priemonės,, kurių pa-

galba bus galima pagauti ju
ros gyvūnai.

Tai Dr. Ilartmano ekspedici
jai dedama daug vilčių. Yra 
žinoma, kad Viduržemio juroj 
daug turto randasi. Sakysime, 
netoli Kortageno senovėj kar- 
togeniečius nelaimė ištiko: kai 
jie grįžo laivais apiplėšę Romą, 
audra sunaikino beveik visą jų 
laivyną, kuris vežė didelį gro
bį. Tas grobis susidėjo iš si
dabro, bronzos, aukso ir kitų 
vertenybių. Tuo pačiu laiku 
žuvo daug įvairiausių papuoša
lų, kuriuos rymiečiai buvo su
plėšę iš kitų.

Ekspedicija tirs juros dug
ną ties Kartagenu, kuris žiloj 
senovėj buvo turtingiausias pa
saulyj miestas.

Nors Dr. Ilartmano ekspedi
cija pirmoj vietoj užsiims gry
nai moksliškais klausimais, ta
čiau žada ji ištirti ir tas vie
tas, kur laivai yra nuskendę. 
Ypač tuo žvilgsniu yra įdomus 
Gibraltaras. Ties Gibraltaru 
nuo senų senovės siausdavo ko

vos. Tai buvo mėgiama pira
tų vieta. Šimtai laivų, kurie 
vežė auksą ir kitas brangeny
bes, čia buvo piratų puolami. 
Nemažas tų laivų skaičius ta
po su visais turtais paskandin
tas.

Europos ir Amerikos moksli 
ninkai lydės Dr. Ilartmano eks
pediciją. Kai kurie archeologai 
pataiko Atlantis teoriją, ir tiki
si įrodyti, jog kadaise buvusia 
sausžepiis dabar yra vandens 
apsemtas. Tas pranykęs saus 
žemis, girdi, ir buvęs žmonių 
civilizacijos lepšis. Kiti vėl ar
cheologai tikisi toj ekspedicijoj 
surasti atatinkamų davinių ir j- 
rodytį, jog “žuvęs Atlantis” 
priklauso mitų pasauliui.

Čia jau tenka pridurti, kad 
Dr. Reed yra Atlantis teorijos 
šalininkė. Tos teorijos pagal
ba ji bando išaiškinti Yukata- 
no senovės gyventojų nepa 
prastai aukštą civilizaciją.

Tokie tai dalykai dabar skel
biama spaudoj apie busimą Dr- 
Ilartmano ekspediciją.—K.
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GERAS PIJANAS jūsų namuose pagelbės prilaikyti jūsų 
sūnūs ir dukteris namuose, nes geras pi j anas suteiks jiems 
gerą muzika, kuri niekuomet nenusibos.
GERAS PIJANAS linksmins tėvą ir motiną, kuomet turė
sit savo sūnūs ir dukteris namuose ir visi sykiu galėsite gė
rėtis aukščiausiai ištobulinta muzika, kurią jums teiks lik 
geras pi j anas.
GER/tS PIJANAS užžavės kiekvieną atsilankiusį draugą 
ir svetį pas jumis ir jie mylės atsilankyti pas jumis ir 
si klausyti gerą muziką.
GERAS PIJANAS suteiks jums didelę ekonomiją, nes 
reikės dėti nereikalingų išlaidų dėl pataisymų.
GERAS PIJANAS mokėsis pats už save, nes turėdami
rą pijaną namuose nereikalausite j ieškoti pasilinksminimo 
kitur ir pilnai sučėdysit už jį užmokėti.
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GERAS PIJANAS YRA

KIMBALL
M
H
M IR GERESNIO RUANO NĖRA ANT SVIETO. Ateikite į 

musų krautuves, išgirskite ir pamatykite Kimball pijanus. 
Ir be atidėliojimo aprūpinkite savo namus su geru pijanu.

PARDUODAM ANT LENGVŲ 
MĖNESINIŲ IŠMOKĖJIMŲ

Vienintelės lietuvių krautuvės Chicagoje parduodančios 
Kimball Pijanus.

SEVEROS ES'KO. AntiseptiS- 
kas ointmentas. Jis prašalina 
nicžiejimą ir kitokius odos ne
malonumui. Kaina 50 centų.

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

S E V EROS R'EG ULI AT( )R IUS. 
Generalis tonikas dėl gydymo 
žinomų moterų ligų. Kaina 
$1.25.

PO APLEIDIMO
LIGONBUCIO

Ji buvo silpna ir nelaimin
ga. Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound atga
vo sveikatą dėl Mrs. Auger’s.

Lovvell, Massachusetts. — “Aš skai
čiau apie Lydia E. Pinkham’s Vege-

table Compound 
mažoje knygelėje 
kurią jus man at
siuntėt ir aš paju
tau daug geriau po 
vartojimo jų porą 
butelių. Aš buvau 
ligonbuty ir iš pra
džių jaučiau gerai, 
bet paskiau labai 
pablogėjau. A š 
taip nusilpau, kad 
kasdien turėjau

M
M
M
M

M

h
M 
H 
H

4177-83 Archer Avė 
Kampas Richmond S't.

M. KEZES Vedėjas

1922-32 So. Halsted St
Prie 19 PI

J. NAKROŠIS Vedėjas.

gulėti lovoje. Aš gaudavau svaigu
lio nusilpnėjimus, nugaros skaudėji
mus ir buvau taip nerviška, kad ne
kęsdavau savo vaikų aplinkui bėgio
jant. A štikiu, kad Vegetable Com
pound pagelbės ir kitoms moterims, 
taip kaip ir man pagelbėjo. Aš da
bar galiu dirbti visą savo namų dar
bą ir jaučiu labai gerai. Aš pasa
kiau apie tai savo draugėms, savo se
selei ir savo tetai’. — Mrs. Oliver 
Auger, 19 Hovard St., Lovvell, Mass.

Virš 200,000 moterų iki šiol yra at
sakiusios j musų klausimų. “Ar jus 
gavote pagelbą vartojant Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Compound?”

98 iš 100 atsako “Yas” ir todėl, kad 
Vegetable Compound pagelbėjo ki
toms moterims, jos gali pagelbėti ir 
jums.

.xxzxxxxxxzxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxmx

Siųskit Naujienas 
Lietuvon —• tau bus 
brangi dovana.

Garsinkities “Naujienose” Jei iešftai bargenų 
skaityk Naujienų skelbimai.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriauslai.

M. Yuška,
3228 W. 38th Chicago, III.

na-

III.

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

SEVEROS NERVOTON ir Ner- 
voton Tabletai. Skystimas ir 
tabletai rekomenduojami dėl 
sustiprinimo nusilpusių nervų 
ir nemigęs iš priežasties silp
nų nervų. Kaina $1.25.

GYDOME VYRUS
$50 “.S“ $10

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

NAMAI, LOTAI 
FARMOS

Perkam, parduodam ir mainom, 
mus, lotus ir fermas. Parduodam lai
vakortes į Lietuvą ir j Ameriką ant 
greičiausių laivų. Siunčiam pinigus 
į visas dalis pasaulio. Padarom doku
mentus, doviernastis. Išrandavojam 
bankynes apsaugos skryneles, pasidė- 
jimui brangenybių ir dokumentų.

Elta Commerce Co.
3251 So. Halsted S't., Chicago, 

N. C. Krukonis Manag.
Telephone Yards 1234.

.W.1|| ■■■! . ...............H i U K M

PASITIKĖJIMAS
Reikalingas pasirinkime tikrų gyduolių dėl jūsų ligų. Tūkstančiai už
ganėdintų šeimynų rekomenduoja

SEVEROS ŠEIMYNOS GYDUOLĖS
Jos yra atsargiai prirengtos ir rekomenduojamos tų, kurie jas var
tojo dėl jų gero veikimo ir gerumo. Laiku jas vaitojant, daugelis ligų 
yra prašalinta ir sunkių ligų sustabdyta, tuomi išvengta didelių išlai
dų ir kentėjimų.

štai yra kai kurios n audingos gyduolės:

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

SEVEROS GOTHARDOL. Lini- 
mentas tiktai dėl vidurinių var
tojimų. Rekomenduojamas dėl 
vartojimo nuo reumatiškų ir 
neuralgiškų skausmų, sutinimų, 
skaudamų raumenų, raumenų 
traukimų ir niežiejimą susty- 
rusių raumenų. Kaina 30 ir 60 
centų.
SEVEROS* PILLS. Nuo užkie
tiejimo, galvos skaudėjimo, 
svaigulio ir išblyškimo. Kaina 
25 centui.

Pirmiausiai klauskite aptiekije. W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.

Antras Ofisas
/

Del Visų-

Patarnaujame
Namų - Lotų - Farmų

Pirkime

Skoliname ir Perkame

Morgičius - Kontraktus

18os Gatvės Distrikte

652 W. 18th St
Canal 5947

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

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

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

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

606 Gyduolė 914”
TIKRA PAGELBA

(čirškimai tiesiai j gyslas laike 
užsinuodijimo kraujo. Intervenous 
gydymas (įčirškimas gyduolių j 
gyslas) surevoliuci jonizavo visą 
medikai3 praktiką. Iki šiol neiš
gydomos ligos, dabar pasiduoda 
tam gydymui. Savo praktikoje 
vartoju naujausius ir geriausius 
serum, čiepus, Bakterynus, Anti
toksinus, taipgi speciales interve
nous gyduoles. Jei bus reikalas 
taipgi pavartoja 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. Neda
lioj nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

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

CHICAGO, TLL.
(Imkite elevatorių iki 12 auglio)

Dr. W. R. 
Register, 

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

pavojin- 
Ar ser- 

esate 
g a -

pas- 
Atei-

/
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Lietuviu Rateliuose.
Iš Birutės

“Bukite atsargesniH

Griaudena visus policijos 
šininkas.

vir-

žmonių liko užmu- 
sužcisti automobilių 

80- 
viršininkas Mor-

Vieša Padėkavonė
Širdingai dėkojame gentims, 

draugams ir pažįstamiemš už 
gėles; kurias suteikėte dėl ma
no mylimo vyro ir musų tėve
lio. Labiausia dėkojame jo se
serims, kurios suteikė jųjų my
limam broliui paskutinį patar
navimą. Ačiu
muzikantams, kurie 
jį į amžiną tėvynę 
maršu. Irgi širdingą 
Jonui Bagdonui už 
kalbą, ir ačiu visiems atsilan
kiusiems ir išreiškusiems šir
dingą užuojautą taip sunkioje 
mums valandoje, ačiu!

Juzefą Storulienė ir 
dukterys.

Jūsų buvęs senas
Prictelis PatarėjasTRECIA PRIEŽASTIS

Del bankinio biznio su

SENIAUSIA RANKA NORTHWEST SIDE

DR. VAITUSH, O. D. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Matyt žmonės yra labai už- 
interesuoti Birute. Labai ma
lonu girdėt. Aš viską pasaky
siu jiems apie jos veikimą.

Birutė rengiasi* prie koncer- 
. to atidarimui sezono visu smar- 
!kurnu. Nepaisant, kad jų chor- 
vedis yra atostogose, viskas 
yra veikiama sulig įsakymais 

jkomp. A. Vanagaičio. Negana 
to, jis paliko savo vietoje ge- 
riausį chorvedį P. Sarpal ių. 
Bile valandą ir jis pats sugryš, 
nes jau yra nebetoli Chicagos.

, griebs 
už Birutės, nežiūrint to, kad 
jau gerai yra aUmokinta Sar 
paliaus. Galite tikėtis, 
Birutė niekados publikos nesu- 
vylė ir dabar irgi nesuvils. 
Už tai, kad Birutė pastatys ar
tistus 
būti.
nešta

“Dvylika 
šta ir 280 
nelaimėse pereitą savaitę 
ko policijos 
gan A. Collins savo savaitinia
me biuletene. .Jis sako tolfeu:|

••Tai yra baisus padidėjimas Sug,.yžęSi bc abejonSs> 
palyginus su pereitų metų ui„lt4a
skaitlinėmis. Nuo sausio 1 d. 
iki rugsėjo 11 d. š. m.,'automo
bilių nelaimėse 112 žmones 
užmušti ir 8,802 sužeisti, 
patį gi laiką 1921 m., — 
užmušti ib 7,527 sužeisti.

“šios skaitlinės rodo nedorą 
neatsargumą. 90 nuošimčių tų 
nelaimių buvo išvengtinos! At
sargus analizas parodo, kad di
delė didžiuma tų nelaimių įvy
ko tiesioginiai delei peržengi
mo įstatymų. Jei automobilius 
butų visą laiką kontrolėje, skai 
čius nelaimių, sumažėtų 90 
nuoš. Automobilius ne kon
trolėje yra baisus naikinimo 
pabūklas.

“Atsiminkit, kad nieko nėi\a 
brangesnio, kaip žmogaus gy
vastis. Nevažinėkite greitai. 
Nevažinėkite neatsargiai. Vi
suomet važiuokite pamaži ka
da matote vaikus gatvėje.

“Dabokite signalus ir juos 
pildykite. Jeigu nėra signalų, 
vartokite šaltą protą. Niekad 
nevažiuokite kampą greičiau 
kaip 8 m. į vai. Niekad neva
žiuokite greičiau kaip 10 m. 
sugrustuose distriktuose. 20 m. 
užtenka pakraštiniuose dis
triktuose.

“Pėstieji neturi eiti skersai 
gatvę vidury bloko. Neikite iš 
u '.pakelio gatvekario nepa
žiūrėję į iš priešingos pusės 
važiuojančius automobilius. 
Ypač buk atsargus lietingą 
dieną. Bandimas sutaupyti 
lėtą sekundų gali kainuoti 
sų gyvastis.”

Du bravarai dirbą

liko
Tą 

382

ke-
ju-

duLaikraščiai paskelbė, kad 
bravarai, kurie priklauso Sai
kai Druggan-I^ake, sėdintiems 
dabar kalėjime, kur jie turi 
nepaprastai didelių laisvių, 
dirbą. .Jie gaminą gerą alų ir 
p.wkii| parduodu ; priemiesčių 
karčiamoms po $30 už statynę. 
Alų turi gabentis iš bravaro į 
savo saliuną 
Tie bravarai
Brewery
Co., kurie yra 
rlainiu injunetionu 
se nieko negalima 
sak laikraščių, prie

patys pirkėjai, 
esą Standard 

ir Pfeifer Products 
uždaryti fede- 

ir kuriuo- 
dirbti. Pa- 

bravarų 
žymus pa-

ir tik todėl 
veikti ne-

prašė

virto politikieriai 
tie bravarai galėjo 
kliudomi.

Druggan advokatas 
teisėjo Wilkerson, kuris yra
išdavęs injunctioną prieš tuos 
bravorus, ištirti tų žinių tei
singumą, nes bravarai esą to
kioje padėtyje, kad juose nieko 
negalima dirbti. Fedcraliniai 
prohibicijos agentai irgi sako
si nieko nežiną apie dirbimą 
alaus tuose bravoruose.

ŠIANDIE BANCEVJČIUS PEŠ 
LENKĄ

Dzūkas Bancevičius šiandie 
rengiasi apipešti lenką Role'vvi- 
cz’ų kaip vištuką. Jis žada 
paguldyti lenką du kartu į va
landą.

Dudinskas, Levickis ir Maso
nas irgi nagus galanda. Levic
kis bandys “sudumpuoti” fran- 
cuzą, o Dudinskas gniaužys Ma
soną.

Tos “fonės” prasidės šį va
karą 8 vai. vakare Universal 
Atletikos Kliube, 814 W. 33rd 
Street —N.

kad

geriausius, kokie tik gali 
Kas jie tokie, bus p ra 

vėliaus. —Birutietis.

Jau pirmas 100 naują 
narią užbaigtas

Rugsėjo 2-trą dieną, Audito
rijoj įvyko SLA. 36 kuopos mė
nesinis susirinkimas, šiame su
sirinkime pasirodė, kad 36 kuo
pa, pradėjus 2-rąjį auksinį va
jų, prirašė jau pirmą šimtinę 
(100) naujų narių.’

Dr. A. L. Graižiunas, 
daktaras kvotėjas, jau 
minavo 87 aplikantų, Ir
likacijas pasiuntė centram 
spalio mėnesio susirinkimo ža
da užbaigti pirmos šimtinės 
naujų narių egzaminavimą.

Chicagoje ir apielinkėje, gali-

36 kp. 
išegza- 
jų ap-

Iki

rių tūkstančiais, tik reikia dau
giau agitacijos ir pasiryžimo.

—Buvęs 36 kp. susirinkime.

Cicero
Ateinantis sekmadienis bus ■ 

nepaprasta diena. Iki pietų ■ 
nieko tokio nebus', bet po plot J 
ir vakare — busy. ■

Draugystes Lietuvos Karei 
vių susirinkimas.

SLA. 2 apskr. suvažiavimas 
— arba bolševikiški manevrai.

Vakare gi pasirodys Lyros 
choras. Bet tegul bus atsar
gus, kad' neatsitiktų nelaimė 
dėl didelio šaukimo.

Visą tai busi Liuosybės sve
tainėj. Ar negerai turėti sa
vas lizdas?

—Teisingas,

(Seka ant 7-to pusi.)

PAGELBĖKIT ŠIRDŽIAI!

Širdis yra maža kūno da
lis, jos abelnas svarumas 
yra tiktai 1/150 dalis viso 
kūno sunkumo 
1/160 dalis viso 
kūmo moterų. Žmogaus gy- ■ 
venimas priguli nuo kraujo 
cirkuliacijos į kiekvieną da- (■ 
lį kūno. Visa kūne kraujo J 
cirkuliacija priguli širdžiai, 
ji yra centralinė pumpavimo j ■ 
dalis. Ji dirba dėl kūno be- į ■ 
veik 14 valandų, iš 24 va- i 
landų. Ji maitinasi tiktai 
laike savo posilsio, biskj • ■ 
daugiau kaip 9 valandas. * 
Sveiko žmogaus širdis plaka 
70 sykių į minutą, arba 36,- 
792,000 į metus. Atsitikime 
skilvio suirimo, širdies pla
kimas pasidaugina, ir tas 
nepaprastas veikimas .sulai
ko širdį nuo posilsio ir mai
sto. Nedaleiskite širdžiai 
kentėti, vartokite Trinerio 
Kartųjį Vyną, kuris išvalo 
perdaug prisikimšusias žar
nas ir suteikia normalį vei
kimą virškinimo organams. 
Jus prašalinsit prastą apeti
tą, užkietiejimą, raugėjimą 
ir galvos skaudėjimą. Jūsų 
aptiekorius arba gyduolių 
pardavinėtojas turi pas sa
ve Trinerio Kartųjį Vyną, 
o jei ne, tai rašykit pas Jo- 
seph Triner Company, Chi
cago, III.

— todėl, kad kostumeriai naudojasi maloniu ir nau
dingu patarnavimu ir pasilsi musų bankiniame na
me. Čia nėra pasiputimų, nėra gązdinimų — bet 
patarnavimas toks, kad jus kaip tik įžengsite į musų 
namą jausitės kaip namie. Mes esame dėl žmonių 
ir iš žmonių šio banko. Mes esame dėl žmonių ir iš 
žmonių šios apielinkės. Kuomet turėsite čia savo 
bankinius reikalus, jus darysit biznį su vyrais ir 
moterimis kuriuos pažįstate — ne svetingais.

Per 20 metų, musų tikslu buvo ir bus, kad pri
pažinus kiekvieną kostumerį kuom nors svarbešnhi
— bet ne vien tik vienučiu iš daugelio tūkstančių 
kostumerių.

Atdara Subatoje iki 8 valandą vakare 
Visomis kitomis dienomis iki 4 vai. po pietų
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“Bankas visiems žmonėms”
20 metų senas — Spalio 28,1925
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Seklyčių Setai
Padaryti Musų Dirbtuvėje

Turi Pilną Užtikrinimą

Kad vartojamas materijolas yra naujas, tvir
tas ir geriausios rųšies.
Kad musą darbininkai yra patyrę ir pilnai
atsako už savo darbą.
Kad mes operuodami dvi didžiausias krautu
ves ir darydami daug setų, perkame medžia
gą daug pigiau ir musy suklasifikuoti dar
bininkai gali padirbti greičiau ii* geriau.

Del to mums yra dalestina teikti Jums geresnį 
setą už žemesnę kainą negu kur kitur

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

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

geriausių išdir-

|Wl

Reprezentuojame
bysčių Pianus; Parduodame už tei
singą dirbtuves kainą ant lengvų 
išmokėjimų.

Pirm negu pirksi, apsilankyk
\ pas mus

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

Stock Room 3327 So. Halsted St.

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

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

— Pritaikau taipgi akinius

KROEHLER 
, -MADE- .

Tai yra paprasti simptomai, dėl 
kuri 
bos. 
nių? 
dien.
prie likusių čielų akipių stiklų.

Nedėlioj nuo 9 iki 11.

DR. JOHN J.
SMETANA

jo draugams 
nulydėjo 

su gražiu 
ačiū gerb. 
gerą pra-

“REUMATIZMAS PRAŠALINTAS
| VIENĄ DIENĄ

LEIBOWITZ
Persikėlė j 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.

vyrų ir, 
kūno sun- ■

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 ir subudavojimas, apdengtas su aug
štos rųšies Baker Velour, pasirinkimas skirtingų 
spalvų, 3 šmotai už.........  ■ S 129.50

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

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

Ant Platt’s Aptiekos
Pastebėkit mano iškabą

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

t

DR. J. HUPERT

H

H. B. Stone Surado Pastebėtiną Rudą 
Prašalinitnui Reumatizmo Skaus

mo j Vieną Dieną

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

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

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

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

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

(Apskelbimas)

Reumatizmas sausgėlė:
Nesikankykite savęs skaus- g 

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

(’APSICO COMPOUND mo- ■ 
stis lengvai prašalina viršmi- ■ 
notas ligas; mums šiandie dau- ■ 
gybė žmonių siunčia padėka- ■ 
vones pasveikę. Kaina 50c. per ■ 
paštą 55c. ar dvi už $1.05. ■

Knyga: “ŠALTINIS SVEL ■ 
KATOS”, augalais dydyties, ■ 
kaina 50 centų.

JDSTIN KOLIS :
3259 South Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.

(STYRIMAS KRAUJO
Dykai Klinika
Tiktai dėl Vyrų

Dykai patarnavimas daktaro
606 Gyduolės 914

A

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

National Health Glinic
1657 W. Madison St.

Jąs galite būt išgydytas 
Gera sveikata tai yra 
paslaptis pasisekimo

Viui

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 dei PILNO 
minavimo 
po .............

Uroh teiniriRai auprantoa yra pusiau 
išgydytos. Jei jus kenčiate, atsižadėkite 
daugiau kentėti nuo pažadų ir “apėlio- 
jančių" daktarų. Ateikite | HOUSE OF 
HEALTH dėl pilno Fizinio ir Labora
torijos 
jūsų i

Garsinkitės Naujienose

Parduodam ant lengvų išmokėjimų 
Pirkite Rakandus Čia 

Čia yra pasirinkimas — 
Čia Užtikrinti tavorai — 
Čia žemesnės kainos —

4177-83 Archer Avė. 1922-32 So. Halsted St
Kumpas Richmond St. Prie 19th Place
M. KEZE& Vedėjas J. NAKROŠIS. Vedėjas ■

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■a

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

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

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

kenčianti nuo chroniškų, labai 
sunkių ir silpninan
čių ligų, pasinau
dokite šia proga. 
Gydymas ir išgydy
mas chroniškų neu
ritis, kraujo, odos 
ir skilvio ligų, yra 
mano gyvenimo dar
bas. Aš geriau no
riu 
katą 
žmonių, 
jų valdytoju, 
nau, kad

Dr. J Mabee suteikti jums ge- 
♦ riausj gydymą, koks 

yra žinomas me-dicinos 

“606'’ Gyduoles
TIKRĄ PAGELBĄ

Jčirškimai teisiai | gyslas dėl kraujo 
suirimo. ]čirškimni tiesiai | gyslas pa
darė tikrą revoliuciją medicinos prak
tikoje ; ligos iki šiol pripažintos neiš
gydomomis, dabar galima su Šituo mo
ksliniu budu išgydyti. Aš vartoju savo 
praktikoje visus vėliausius serume čie- 
pus, antitoksinus, speciales jčirškimui 
gyduoles, vėliausiai išrastus ir geriau
sius (rengimus dei greito išgydymo sun
kių ligų. Prisidėkite prie didelio skait
liais užganėdintų ir išgydytų žmonių, 
kurie kasdien ateina | mano gydymo 
kambarius. Ateikite šiandien dėl išegza- 
minavimų dykai. I
$10 X-Ray egzeminacija $1

Chicagos gyventojas suteikia 
savo patarimą

"Chicago III. 
Gerbiamas Dr. Mabee,

"Aš noriu jums tarti daug sykių 
ačiu 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, 
nuo vieno daktaro prie kito, 
liau atsidūriau 
Creek, Michigan. 
vftu pagelbos.

"Aš praktiškai buvau visai 
gis, kuomet skaičiau jūsų apskėlbi- 
mą laikraštyje ir tuojau atvažiavau 
pas jus. Labai buvau jums dėkin
gas už pareiškimą, kad jus po egza
minavimo galėsite mane išgydyti. 
Aš tuojau pradėjau vartoti jūsų gy
dymą ir gavau greitą pagelbą nuo 
jūsų puikaus gydymo. Aš dabar esu 
visai sveikas ir kaip naujas žmo
gus.

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

"FRED WAGMAN, 
4338 Bosworth.”

Kokios rųšies žmogus 
jus esate?

Ar jus esate stiprus, sveikas, ener
gingas, pripildytas "p®p” ir vikrumų’ 
Ar jus esate silpnas plonas, .nervin
gas, turite chroniškų ir sunkių 
bn silpnumų per jūsų jieapsižiurėjimų t 

t Nežiūrint kokia sveikatos padėtis jū
sų yra arba kokia priežastis, ju» Pr>- 

\ valote sužinoti, kaip jus galite atgauti 
savo sveikatą, stiprumą ir energiją. Aš 
pagelbėjau tūkstančiams. Aš galiu pa
gelbėti jums ištobulinti vyriškumą. 
Jus mokėsite tiktai už pasekmes. Va
landos nuo 9 ryto iki 5:30 ▼<!. vakare. 
Utarninke, Seredoj ir Suhatot nuo 9 ry
to iki 8 vai. vakare. NedėKoj nuo • 
ryto iki 1 po pietų.

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

apsaugoti Rvei- 
šios šalies 

vietoj būti 
Aš ii. 

aš galiu 
jums

moksle.

“914
Musų 
KAI- 
egza-

$3

i Egzaminavimo, čia atskleisime 
sveikatos stovi kaip knygą.

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 

6i8 vakare.

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

Ind., aako: "Virš dviejų metų aš ken
tėjau ntio pušku ir kraujo trubelių. Bu
vo išsiplėtojusi )»o visą mano kūną. Aš 
buvau praradęs vilti. Sešioa navaitėt» at
gal uš atsilankiau pas jus. Šiandien aš 
jaučiuosi kaip naujas žmogus. Aš noriu, 
kad kiekvienas kenčiantis žinotų apie 
mano kentėjimą. Kiekvienas gali atsi
kreipti prie manęs."

Ką Mes Darome Kitiems, Tą Mea 
Galime Padaryti ir Jums

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

Musų štabas yra patyrę gydytojai, su
teiks jums didelę pagelbą pasitarime 
sunkiose ligose. Ateikite šiandien. Ap- 
saugoklt savo sveikatą. Valandos: Kas
dien nuo B ryto iki 5:80 vakare. Utar- 
ninke, Seredoje ir Subatoje iki 8 va
kare. Nedėlioj nuo 9 iki 1 dieną.

Housę^Healtb
nmMArtoN auit nigu

164 W. Washington St.

sanatorijoj, 
Ir tai dar

Ėjau 
pagn- 
Battle 
nega-

bejė-
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Lietuvių Rateliuose
(Tašu nuo 6-to pusk)

Vaičkaus dramos teatras

sės

VAIČKAUS DRAMOS 
TEATRAS

Fabionas dabar

1111 »■!!>■>

PRANEŠIMAI
l,

JIESKO KAMBARIU ĮVAIRUS SKELBIMAI

pasek- 
ištesės 

vertėtų 
tikietus.

Kadangi Vaičkaus dramos 
teatras, arba kaip jį dabar 
daugumas vadinu, nuolatinis 
lietuvių dramos teatras Chica- 
goje, pradėdamas savo sezono 
darbą, gražiai pasirodė ir įvai
rų i srovių spauda iš savo pu- 

atsiliepė apie
teatro artistų sąstatą ir jo vai
dinimą ir kadangi daugumai 
publikos prisiėjo grįžti nega
vus tikietų, tai tas duoda pilną 
garantiją, kad teatras 
minga i pradėjęs darbą 
jį iki galo. Publikai 
išanksto pasirūpinti
kurie bus pardavinėjami “Auš
ros knygyne“. Mus džiugina 
vienas apsireiškimas, kad te
atras į savo repertuarą Įtraukė 
daugumoj linksmių komedijų. 
Kaip matom teatras antram iš 
eilės savo vaidinimui, kurs 
jvyks rugsėjo 20 d. vėl duoda 3 
veiksmų komediją (pjesą), ku
ri sulįg repeticijų upo atrodo, 
kad taip gyvos komedijos, kaip 
yra Vaičiūno “Gyvenimo ban- . ■ r
gos’, Chicagos publika seniai 
bebuvo mačiusi .Tai bus trum
pas atsiminimas 
ties, pradedant 
tų. •

Kaip matyti, 
svajonės, nes
pratusiu lietuvio buvo 
troškimas turėti 
lietuvišką teatrą, 
kur gražiai
kalba, kur vystytųsi lietuvių 
lipai: kur apibudintų musų 
praeitį, dabartį ir ateitį; kur 
mums butų poilsio ir džiaugs
mo vieta. Tą mes jau turinru 
tik mokėkim atatinkamai įver
tinti. Todėl prie bendro darbo 
l^ai gyvuoja musų nuolatinis 
teatras, lai gyvuoja teatro upo 

lai gyvuoja lietuvių 
• y* >- •' 4 > M

musų prad
inio 191 1 mc-

pildos musų 
kiekvieno susi- 

didelis 
grynai savo 
lokį teatrą, 

skambėtų mūšų

Mažai yra tokių artistų, ku
rie taip pamylėtų teatrą ir taip 
nuoširdžiai jam atsiduotų, kaip 
M. Kasparaitis. Dienos metu 
būdamas užimtas darbais, ap
rūpinimo savo šeimynos reika
lais, vakarais ir tankiai nakti
mis dirba vien tiktai teatrui. 
Statant “Musų (Laimėjimą** jis 
pasižadėjo sutvarkyti rekvizi
tą ir reikalingas scenai reik
menis ir ištisas dvi naktis ne- 
snuiei kdumus akių dirbo. Ant 
rytojaus nuėjęs į savo darbą, 
būdamas begalo nuvargęs, nu
stojo piršto. Tai didelė nelaimė 
rankpelniui žmogui nustoti tų 
įrankių, kuriais šeimyna mai
tinama. O tas žmogus be jo
kių užmetimų, be jokio nusis
kundimo atliko visą tą darbą, 

buvo apsiėmęs padaryti, 
begalo gražus pavyzdis, 

didelis prisirišimas ir me- 
atjautimas. Jo ir vaikučiai 
auklėjami toj dvasioj ir 1 • • v • • • i •• i

sį pereitais metais buvo areš
tavusi FaLioną ir kaltino jį, 
kaipo suvedžiotoją, neteisingu 
budu išgavusį iš jos pinigų. 
Paskui pasirodė, kad daromi 
Fabionui kaltinimai yra netei
singi, teisėjas jį išteisino. Va
dinas, Mrs. Gury prie jo kabi
nosi visai bereikalingai ir are 
štuodama jį gerą F.abiono vaiv 
dą žemino ir jo bizniui kenkė.

Atrėmęs visus jam daromus 
kaltinimus,
ima nagan jo kaltintoją, reika
laudamas iš jos $50,000 dole
rių atlyginimo už nuplėšimą jo 
garbės. Nėra abejonės, teis
mas ir tą reikalą turės išsprę
sti ir tiems, kurie jo vardą že
mino pasakyti, kad taip dary
li negalima. Vietos lietuviams 
Fabionas senai yra žinoifias 
kaipo sąžiningas žmogus. Sve
timos skriaudos jis nenorėjo 
ir šiandie nenori. Ir tiktai ačiū 
tam, kad jis pasirinko tiesų ke
lią patarnauti žmonėms, žmo
nės juo pasitikėjo ir šiandie 
pasitiki. Kas bandė daryt prieš 
jį atakas, visuomet turėjo nu
degti nagus ir trauktis į šalį 
su negarbe ir lydimi pasipikti
nimo tų žmonių, kurie Fabio- 
nų pažysta ir juo pasitiki.

Pastarasis įvykis, — arešta
vimas Fabiono ir dabar pate
kimas bėdon paties skundėjo, 
dar kartą turėtų būti perser
gėjimu tiems, kurie nori sve
tima garbe žaisti. — R.

Tai 
tai 
no 
v ra

Išvažiuoja Lietuvon

EXTRA
Chicagos Lietuvių Auditorijos Di

rektorių ir Atstovų susirinkimas at
sibus Rugsėjo-September 21-mą d., 
1925. Visi Direktoriai ir Atstovai 
pribukite laiku, nes Aldermanas Wil- 
sonas dalyvaus Auditorijos reikalais.

— J. P. Ewaldx Sekr.

Cicero Draug. Lietuvos Kareivių 
mėnesinis susirinkimas atsibus sek
madienį, 20 d., I vai. po pietų, Liet.

Yra daug svarbių

— K. P. D. Seki.

JAUNA‘pora, be vaikų, įieš
ko 4 kambarių ant North West 
Sidės. Geistina, kad butų viršu
tinis augštas. Kas tokius kamba
rius turite, praneškite. JOE 
DAUG, 1646 N. Lincoln Street. 
II augštas.

BAGDONAS BROS.
ĮMOVING, EKPRESSING & COAL 

PIANO MOVJNG EXPERTS 
Long distance handhng. 

Turime daug metų patyrimą.
3406 So. Halsted St.

Phones: Yds 3408 — PJvd. 1969 res.

reikalų.

J IEŠKOMAS Vladislavas Komjraz- 
ki, gimęs Pinske, Lenkijoj. Amerikon 
atvyko 1913 m. ir 1919 
Chjeagoj. Jieško jo sesuo 
punovičiene, Kauno g-vė 
nevėžyy, Lietuva.

m. gyveno 
Janina Sa- 
No. 0, Pą-

Lietuvių Vyrų ir Moterų Pašei pi- 
nis Kliubas laikys susirinkimą nede
lioj 20 d. September, 2 vai. po pietų 
paprastoj svet.. Halsted ir 30 gat. 
Kviečia visus vyrus ir moteris.

. Valdyba.

Linksmas Rudeninis Aukis, rengiu 
Lietuvių Tautiškų Seserų Draugystė, 
Subatoj, Rugsėjo 19 d., 1925 m., V. 
Lūkėtos svetainėje, 1500 So. 49th 
Avė., Cicero, III. Pradžia 7:80 va
landa vakute. " •

Kviečia visus Komitetas.

NAŠL^ moteris paj ieško kam
bario. Turiu 3 metų kūdikį, no
rėčiau kad šeimininkė padabo
tų man einant į darbą, 
atlyginsiu. Kas turi tokį 
barį atsišaukite telefonu: 
met 6172. MARY M. D.

Gerai 
kam
pai ti

Tel, Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojnm ir popieruojam. 1 

laikom mtilevą, popierą, 
stiklus Ir t. t.

3119 So. Halsted St.
J. S. RAMANČIONIS; Prez.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

RPJKIA salesmano rinkti au
tomobilių malevojimo darbą, 
Irimavimą ir pataisymą. Viso
kių išdirbysčių automobilius. 
Gera vieta vikriam vyrui.

Motor Body Paiting Corp.
2532 Cottage Grove Avė.

SIŪLYMAI KAMBARĮ!
RENDAI didelis šviesus kam 

barys, vienam ar dviem vaiki
nams ar merginoms.

2121 So. Leayitt St. 
2nd H^or rear

’. ’ ",—’—r”—7—r- >------------ ; ; »
Mes parduodame olselio kainomis 
visiems. Pasižinokite pas mus 
anie jūsų plumbingą ir namų ap
šildymo rdkmesis. ,

PEOPLES PLUMBING & 
HEAT1NG S'UPPLY CO.

490 Milwaukee Av. Haymarket 1018 
461 N. Halsted !;įt. Haymarket 4221

| ■ JJII I I .............

AUTOMOBILIAI (
PARSIDUODA arba išsimaino tour- 

ing automobilius, atrodo ir bėga taip 
kaip naujas. ‘ parduosiu pigiai arba 
mainysiu dnt’ namo, loto, bučernės, 
groseritŠs arba kitokio biznio. Kam 
reikalingas geras ir pigus automobi
lius atsišaukite tuojaus: J. F. OSINC- 
KAS, 4108 Archer Avė., Telefonas: 
Lafayette 5107.

ątre sezono atidaryme. Sekma
dienį, rugsėjo 20 d., jis vai
dins daktaro žiogo rolę veika
le “Gyvenimo Bangos“.

Northsidietis Pranas Dubin- 
skas rytoj apleidžia Chicago ii 
išvažiuoja į New Yorką, iš kur. 
rūgs. 23 d. išplauks didžiuoju 
“Mauretania“ laivu į Klaipėdą, 
Lietuvoj. Jis, kaip ir daugelis 
kitų dabar važiuojančių Lietu
von, jau ir pirmiau — po ka-

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIESKA.U savo UCcICs Jono I)vy 

lio, paeina Taurągės apskričio, 
Žvingių parapijos, Govainių kai
mo. Apie 30 metų gyvena Ameri
koj. Jis pats ar kiti malonėkite 
Išnešti man, busiu dėkingas.

Joe. Vaitkus, 127 Spruče St., 
Oil City, Pa. , '

---- .La .„.-j( P *
PAJĖŠKAU draugo Ignoto Sa- 

mančio. Paeina iš Lietuvos Kauno 
redybos, Panevėžio apskričio, Troš
kūnų parapijos, Pasausų kalinė. Gy
veno i 3 metų atgal Pittsburgh, Pa. 
Thriu svarbų reikalą. Žinanti ar gy
vas yra Ignotas Samančius, godotini 
draugai kas apie jį žinote arba pat
sai atsišaukit, už ką aš busiu labai 
dėkingas. , .

ADAM BERNADIŠIUS,
Grant Work Coal Yard

St. and 49 Ct., Cicero,

RENDON froidinis kambarys 
dėl vieno ar dviejų jaunų vai
kinų prie jaunos poros.

Atsišaukite:
2922 Emerald Avė. front

HENIX>N kambarys dėl 1 
vaikino, kambarys apšildomas, 
prie mažos šeimynos, yra ir 
garažas.

6107 So. Rockwell St. i

LIETUVIŠKAS MOTELIS naujai 
įtaisytas, su elektros Šviesoms, ge
riausia vieta dėl darbininkų apsi
gyventi, vyrams arba moterims; 
valgiu arba be valgio, $3 ir 
$8 į savaitę su valgiu, 

PETEB GADE1KO 
1606 So. Halsted St.

su 
$4.

16 III.

žmonės
menasi

Labdarybei
Chicagos Lietuvių Moterų 

Kliubas vėl rengia šokius Lie
tuvių Auditorijoje, 3131 So. 
Halsted St., 23 dieną šio mė
nesio, 8 vai. vakaro. Šis kliu
bas jau gerokai pasižymėjo 
parengimu Įdomių pramogų, 
kurias visada susirenka dide
lis skaičius Chicagos lietuvių. 
Tie parengimai turi dideles 
reikšmės dar tuomi, kad jie 
rengiami ne pelno tikslu, ne 
savo naudai. Kada kokis pel
nas lieka, tai atiduodama naš
laičiams.

štai ir šių šokių visas pelnas 
skiriamas Lietuvos našlai
čiams, kurie visada reikalingi 
pašalpos. Tai bus dar viena do
vanėlė nuo amerikiečių.

Kliubas kviečia visus atsi
lankyti į šiuos šokius, kame 
linksmai praleisite laiką tarp 
savo draugų pradėdami rudens 
sezoną ir tuo pačiu kartu pri
sidėsite prie prakilnaus labda
rybės darbo. — D.

Laivakortę parūpino ir at
liko kitus reikalingus jo ke
lionei prirengimus Naujienų 
Laivakorčių Skyrius.

PAJEŠKAU savo pusbrolio Petro 
Dervinio. Girdėjau kad yra užmuš
tas Detroit, Mich. Gavau laišką iš 
Lietuvos nuo jo motinos, noriu tikrai 
sužinoti ar gyvas ar užmuštas.^ Kas 
žinote apie jį malonėkite pranešti.

ANASTAZIJA DERV1NAITĖ 
4422 S. Honorc St., Chicago, Ilk

RENDAI kambaris vienam 
vaikinui, maža šeimyna; ir par
siduoda koncertina už pigią kai
ną, 102 r^ktų.

3352 Union Avenue
2 lubos nuo užpakalio

VINCENTAS STANIONIS

Persiskyrė su šiuo pasaulių 
sulaukęs 69 metų amžiaus, 
Rugsėjo 17 d.} 5 vai. ryte. Pa
ėjo iš Suvalkų rėd., Mariampo- 
ičs apskr., Sunkščių kaimo.- 
Amorikoje išgyveno 35 metus.

Kūnas pašarvotas randasi 
4605 S. Hermitage Avė. Lai
dotuvės jvyks Subatoj Rugsėjo 
19 d., 1:30 vai. iš Eudeikio ko
plyčios 1 us nulydėtus i Tautiš
kas kapines.

Visus djąugus ir pažįstamus < 
nuoširdžiai kviečiame dalyvauti 
laidotuvėse.

Del platesnių žinių telefonuo- 
kite Lafayette 4300.

Nuliūdę ir pilni gilios sielvar
tus liekame, Draugui.

Laidotuvėse patarnauju gra- 
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

Pranešimai JIESKO PARTNERIŲ

PARENDAVOJIMUI kamba
ris, vaikų neturiu. Kas mylite 
tokius namus meldžiu ateiti su- 
batoj ar nedelioj.

3149 So. Emerald Avė.
,. .. .Aątuas augš^as toute

Yra daug pasidarbavęs lie
tuvių teatro naudai. Labai gra
žiai vaidina charakteringas ro
les, ypatingai senių. Jis Vaič
kaus dramos teatre
sunkiausią naštą — būti 
sieriaus pagelbininku ir 
dinti. Mažai lietuvių tarpe 
dasi

pasiėmė 
reži- 
vai-
ran- 
mo-tokių artistų, kūne 

taip gražiai grimuoti 
B. Liutkevičius. Jo įstoji- 
i musų nuolatinį teatru

kaip
mas
Ims labai naudingas.

Fabionas reikalauja
$50,000 atlyginimo

Žinomam Chicagos lietuvių 
Re<fl Estatininkas, S. iL. Fabio- 
nas, rugpiučio 31 dieną, Su- 
perior korte užvedė bylą prieš 
tūlą Mrs. Walerija Gury.

Walerija Gury yra ta pati 
moteris, kuri kai kurių žmo
nių kurstoma, lapkričio mene-

Simpatiškas—Mandagus-^Geres- 
nis ir pigesnis už kitų 

patarnavimas

EUDEIKIAI
Pagraby Vedėjai

Didysis Ofisas:
4605-67 S. Hermitage Avė.

Tel. Yards 1741 ir 4040 , i
SKYRIUS

4447 So. FaiVfield Avė.
Tel. Lafayette 0727

SKYRIUS
4904 W. 14th Str., Cicero.

Tel. Cicero 8094

Dr-joti šv. Martyno mėnesinis su
sirinkimas įvyks šeštadieny, rugsė
jo 19 d. šių metų 7:30 vai. vakaro 
Parapijinėj svetainėj 32 PI. ir Au- 
burn Avė.

Visi nariai privalote susirinkti, 
nes bus svarbus susirinkimas.

—P. K. nut. Rafit.

Draugystė Pažintis Lietuvių Ame
rikoje ant Town of Lake laikys 
mėnesinį susirinkimų nedėlioj, rug
sėjo 20—1925, 1 vai. po pietų P. 
Kisieliaus svet. 4625 So. Paulina 
St. Malonėkite visi draugai * būtinai 
pribūti, nes yra daug svarbių rei
kalų apsvarstyti ir bus rinkimas 
darbininkų dėl baliaus.

Prot. Rast. Jos. Yucius.

SLA. 6-to naujo Apskričio dele
gatams 
įvyksta 
sėjo 20 d. 1:30 vai. po pietų Liuo- 
sybės salėje, 1822 Wabansia Avė. 
kamp. Girard St. Northside. Vie
nas blokas į šiauryčius nuo ker
čių Milwaukee, Robey ir North 
Avė. gatvių.

Gerb. delegatai, • pasistengkite 
būti laiku ir per daug nesuvėluo
kite, nes anksčiau pradėję gręičiau 
apsidirbsime. —K. J. Semaška, s

SLA. 6-to Apsk, Sekr.

žinotina. Konferencija 
šiame septintadieny, rug-

Vyskupo Valančausko pašelpinės 
Draugystės susirinkimas įvyks ne
dėlioj, rugsėjo 20 d., 1925 m. pir
mą valandą po pietų Chicagos Lie
tuvių Auditorijos svet. 3133 South 
Halsted St. Malonėkite visi drau
gai atsilankyti ir naujų draugų 
atsivesti.

Su godone N. R. Antanas Būdvietis

Tautiškos Draugystės Lietuvos 
Dukterų laikys mėnesinį susirinki-! 
mą nedėlioj, 20 d. rugsėjo mėn., 2 
vai. po pietų, Mark White Sųuare 
knygyne. Malonėkite visos narės 
atsilankyti į susirinkimą.

—Kviečia Valdyba.

Vilniaus Vadavimo Komiteto įr vi
sų prisidėjusių draugijų atstovų su
sirinkimas jvyks antradieny, rugsėjo 
22 fl., k vai. vak. Mildos svet.

Prašomi visi nariai ir išrinktieji 
atstovai susirinkti. Turėsime nutar
ti svarbių klausimų surištų su spalių 
9 dienos masiniu mitingu.

S'ekretorius.

IŠVAŽIAVIMAS. Draugystės Lie
tuvių Tautos Vynj ir Moterų, nedė- 
lioj, rugsėjo 20 dienų, prie Tautiškų 
Kapinių, Justice Park. Norinti va
žiuoti tęnkų-susirinkit 9:30 ryto, 830 
W. 36‘StP Komitetas, j

Tautiškos Draugystės Lietuvos 
Dukterų mėnesinis susirinkimas jvyks 
nedėlioję, rugsėjo 20, 1925 m., Mark 
White Sųuare Knygyne. Visos narės 
malonėkite dalyvauti šiame susirin
kime. Kviečia Valdyba.

IEŠKAU partnerio į bekarnės biz
nį — vienam biznyje pęrsunku, per
tai reikalingas partneris, 
geras — plačiau 
vietoje.

Kreipkitės
Naujienų 

Box
3210 So. Halsted §t.

Biznis yra 
reikalą patirsite

Skyrius, 
253

GERAS kambarys dėl 1 vai
kino, be valgio; kam yra reika- 
ringas maloneikt atsikreipti 
šiuo antrašu. M. Daukšas, 

3253 So. Halsted St. - 
los lubos užpakaly

ISRENŪAVOJIMUI
RENDON 4 kambarių fla

tas, su vana ir elektros šviesa.
Atsišaukite:

6815 So. Oakley Avė.

• RENDAI kambarys prie ma
žos šeimynos dėl 1 • arba 2 vy
rų, yra maudynė ir visi pa
lankumai.

2518 W. 39th PI. 1 lubos

ANT rendos 4 kambariai nuo 
užpakalio Real Estą te ofiso. 
Butų geistina, kad galėtų ap
valyti ofisą. Platesnių žinių 
kreipkitės 3352 S. Halstcd StJ 
Tel. Boulevard 9641.

RENDON kambarys 1 vyrui, 
be valgio, Brifchton Park ępie- 
linkej arti gatvekarių. Norin
tis su valgiu neatsišaukite. 
4133 So. California Avė. 2 lub.

GARAŽAS ąnt rendos, 50 
automobilių talpinantis, su vė
liausios mados įtaisymais. Par
duosiu arba mainysiu ant kito
kios prapertės.

C. P. Suromskis & Co., 
3352 S. Halsted St. Blvd. 9641

RENDAI kambaris prie ma
žos šeimynos dėl vieno ar dvie
jų "Vyrų.

5542 So. Hermitage Avė.
. • Tel. Repųblic 3358

RENDAI 4 kamb. flatas. Ren- 
da pigi tik $17 mėnesiui. Kam
bariai šviesus; 
turi

rendaunirikąi 
būti be vaikų.
4645 So. Paulina St.

Ist fl. front

------------------------------- t
PARENDAVOJIMUI kamba- 

ris dėl dviejų vaikinų ar mer
ginoms arba pavieniai ypatai.- 
Kambaris šviesus ir su visais 
vėliausiais parankumais. Atsi
šaukite: 4234 So. Maplewood 
Avė. Antros lubos.

PARENDAVOJIMUI ofisas 
tinkamas Dentistui ir kitiems.

2448 W. 47th St.
Tel. Lafayette 6087

PARENDAVOJIMUI 5 kam
barių flatą. Gasas, elektra, mau
dyne, stikliniai porčiai, .netoli 
gatvekarių, rendos tik $30.00.

6914 So. Robey St.
Tel. Hemlock 0515

prie ma, 
žos ir geros šeimynos Bridge- 
porto apidinkej; praneškit 
greitai laišku į Naujienas, 1739 
So. Halsted. Box 615

RENDĄI kambarys dėl vieno 
ar dviejų vaikinų. Taipgi ir 
ražą turiu rendai. z

Atsišaukite:
3357 So. Lowe Avė.

ga-

RENDAI kambarys dėl vie
no vyro arba dėl jaunos vedu
sios poros.

7301 So. Perry Avė.
Pitone Triangle 5834

(VAIRUS SKELBIMAI
Tel. Lafayette 5153-6438

BUBIN BROS.
NAMU STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė. 
CHICAGO

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

Muvinam visokius furnišius ir 
pianus. Patyrimas tame darbe 12 
metų. Aprupina’n anglimis ir mal
komis. Pristatome malkas <lel be- 
karniu. Darbą atliekam saugiai, 

teisingai ir nebrangiai. Reika
le kreipkitės:

ROKAS STEPONAS 
3210 So. Emerald Avenue

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS JHUS 
IR SUTAUPYKĮT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

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

netoli Marshfield

PRANEŠIMAS
šiuomi pranešu, kad aš parda
viau savo krautuvę ir jeigu aš 
kam skolingas, tai atsišaukite 
pas mane, taipgi kurie man 
skolingi meldžiu atsiteisti, šiuo 
kartu ant vietos gyvenu.

JOHN P. LEGEIKO
3354 So. Halsted St. 

Chicago, III.
Phone Boulevard 4372

gų,

SIGNS
Lietuvis iškabų piešėjas, 

sienų, lientų, drobys. 
3153 So. Halsted St.

Tel. Yards 7282 
Chicago, III.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

lan

RAKANDAI
PARSIDUODA rakandai keturių 

kambarių. Setai: miegančio, valgo
mojo ir Parlor kambarių. Grand 
pianas ir radio setas.

Kreipkitės:
421 So. Central Avenue 
Phone Columbu.s 0026 

________________ ____ kj——*•
PARDUOSIU 5 kamb. rakan

dus, grojiklis pianas, 2 miega
mo kamb. setai, 7 šmotų valgo
mo kiimBurio setas-, vietrola, 
karpetai, liampos, rašymui sta
las ir kitokių smulkmenų.

1611 W. 55 St.

PARDUODU 5 kamb. rajcąp- 
dus visai pigiai pianas setai, ir 
kitkas; visaks turi būt greit 
parduota, nes išvažiuoju Lie
tuvon. 2857 S. Emerald Avė.

3 flat front
---------------------------------------

PARDAVIMUI .rakandai 5 
kamb. 3 kamb. frontinis setas, 
karpetą^,lovos, komoda, 2 siu 
varnos mašinos, Singer ir Whi- 
te, davenportas ir kiti visi rei
kalingi daiktai. Pigiai 2 lubos.

822 W. 37 Place

PARDAVIMUI r
PARDAVIMUI —

Barbernė ir pulruimis, lietu
vių distrikte.
..... Atsišaukite:

3601 Emerald Avė.

REIKALINGA pardavėja prie 
aukso daiktų krautuvės. Darbas 
pastovus. Turi turėti paliudy
mą. k

Atsišaukite:
4632 So. Ashland Avė.

PARSIDUODA ice crcam, 
saldainių, cigarų ir kitų smul
kmenų krautuvė. Lietuviais 
apgyventa apielinkė.

1437 So. 49th Ct. Cicero, III.

REIKIA PARBININKŲ

KAS NENORITE turčiams ver
gauti, imkit šį biznį, o neturėsit bo
so ant savo galvos. Tai yra moky
klos daiktai, groserio ir visokių 
smulkmenų. Prieš mokyklą, sena 
vieta; daugiau patirsit ant vietos.

Atsišaukite
3518 So. Wallace St.

VYRŲ
REIKIA į aptieką jauno pa

galbininko arba asistento. Atsi
šaukite tuojaus.

Westwood Drug Co.
7058 So. Western Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė. Geras biznis ir geroje 
apielinkėje. Parduosiu ne
brangia kaina. /

P. H. BAUMGORTEN, / 
4106 W. 63 St.

PAIEŠKAU darbininkų prie 
rooming heuse, ir lonč room 
dirbti naktimis. Guolis ir val
gis, mokestis pagal* sutarties.

1464 Indiana Avė.

PARDAVIMUI bučernū, gro
sernė, daržovių krautuve, gero
je vietoje, ilgas lysas, gerame 
padėjime.

Atsišaukite:
8256 So. Halsted St.

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

MILLER BROS. 
11241 S. Michigan AveM 

Roseland

PARDAVIMUI krautuvė, sal
dainių, cigarų, groserio, ice 
creamo, hjznis geras, pardavi
mo priežastis, apleidžiu miestą.

Atsišaukite: /
5255 Wentworth Avė.

REIKIA real estate salesmc- 
no ir managerio, kurs kalba 
lietuviškai ir lenkiškai, į South 
Side Real Estate ofisą. Gera 
proga vikriam vyrui. Naujie
nos, 1739 S. Halsted St.

Box 616

PARSIDUODA — J
Grosernė; geroje vietoje. Ren- 

da $40 Į mėnesį.
Adresas:

3432 So. Morgan Street

REIKIA gerų ir stiprių dar
bininkų. Gera alga ir gera vie
ta.

ACME STEEL €0.
137th Street, 

Riverdale, 111.
u • į . • (

REIKIĄ stipraus Vyro į ge-! 
ležies atkarpų jardą važiuoti su 
troku. 10 vai. į dieną. Unios 
alga. Atsišaukite panedėty.

A. Blackstone,
853 W. Lake Str.,

DIDELIS BARGJJNAS. Parsiduoda 
bučernė ir grosernė su nauju mūri
niu namu lietuvių apgyventoj apie- 
linkėj. Biznis išdirbtas per septy- 
nius metus. Pardavimo priežastį pa
tirsite ant vietos.

Atsišaukite:
2859 W./4(Hh Street

........................................................... ... ■ ■■ ■ — ------------- --------------- -- 11 ■

PARDAVIMUI bucernė ir groser- 
nė iš priežasties turėjimo dviejų biz
nių, nes dviejų biznių negaliu apžiū
rėti, todėl vieną priveisti parduoti į 
trumpą laiką. Atsišaukit greitai, 
nupirksit pigiai.

J 602 So. Rock\vell St.
Lafayette 8189
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PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME NAMAI-2EME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME
| PARDAVIMUI ice creaminė, 
saldainių, cigarų, tabako ir vi- 

perais* į sokit smulkių daiktų krautuve,
patirsit ant ’ nebrangi renda. 4 kamb. gyve

nimui, biznis išdirbtas per 15 
metų, priežastį patirsit ant vic 
tos. 111 E. 107 St. Pull’n 1030

PARSIDUODA Grosernė už pusę 
kainos, stakas geras, įtaisymas gė
las; biznį darau 1 
vimo svarbi priežastis, į 
vietos. Kas nupliks, darys gerą biz- ! 
nį; nereikės kitam dirbti tik pats dėl 
savęs. Katrie noiite gerą biznį, pa 
skubėkit, ba per 3 dienas turi būt 
parduotas. Kas pirmas tas laimės. 
Arba mainysiu ant loto ar kas ką 
turite ant mainų.

Atsišaukite
2862 W. 38 St.

PARDAVIMUI naujas bun
galovv labai pigiai. Priimu 
tus už pirmą {mokėjimą ar 
to ko vietoj pinigų.

3641 West 59 Place
Tel. Republic 6611

BIZNIERIŲ ATYDAI
16- 
ki-

PAlinrOSIU, ui teisinga pusiu- 
lytną bučernę ir grosernę. Senos 
ir pelningas biznis. Viskas cash, 
nėra knygučių, renda nebrangi, 3 
melų lisns, 4 kambariai gyveni-j 
mui ir garadžius. Pardavimo prie
žastis — liga šeimynoj.

3551 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 3856

PARDAVIMUI grosernė, sal
dainių, tabako, cigarų krautu
vo, 4 knrob. Ryvenimui, renda 
pigi, lysns ‘2. mėtom. Lietuvių 

kolonijoj. Biznis išdirbtas per 
daug metų. 1915 S. Union AVe.

NAUJAS 5 kambarių mūri
nis bungalovv, turi būt par
duotas, kaina $7800, cash 
$2000, kitus po $45 j mėnesį.

Savininkus

7019 3. Talman Avė.

Parsiduoda South Side biz- 
nies muro namas, 3 flatų, ir sto
ras, preke tiktai $15,000.00. Del 
platesnių žinių, kreipkitės pas: 
W. E. Baks, Real Estate, 3146 
So. Halsted St. Klauskite K. J. 
Phillips.

Nepaprastas Bargenas!
Parsiduoda 4 flatų muminis na
mas dviejų metų senumo, ran
dasi prie Campbell Avė. ir 64 
gat. Aržuolo trimingai; 
renda $3120. Kaina tik

metine 
$25,000

PARSIDUODA 
didžiausio kelio

I^KSTRA bargenas. Parda
vimui barbernė iš priežasties 
ligos, 3 baltos kcdčs, 
vartotos, yra viskas kas

Road House ant ir kambariai gyvenimui. 
Chkagoje: West- j ienų Skyrius, 3210 So. 

ted St. Box 256

Tėmykite spekuliantai ir 
visi ieškotojai

Parsiduoda atba išsimaino naujas 
nvurinis bildingus, 3 flatai, 2 po 5 
kambarius, 1 — 3 kambarių. 3 ofisai 
ir didelis štoias. Namo savininkas 
turi tą bučernę ir grosernę, biznis 
vertas $4,000, 3 karų mūrinis gara
žas, lotas 30x150, rendos neša $400 
j mėnesį. Geriausia vieta apie Mar- 
quette Parką. Priežastis pardavimo 
labai svarbi. Parduosiu už $2,000 
l>ij<int> kninavo.
tik $10,000. Kartu perkant namą ir 
biznį, Morgičius rendos pačios pa
baigs mokėti. Namas randasi, 2419 
W. Marųuette R<l., arba mutykit

J. Namon,
2118 W. Marųuette Rd. 

arti VVestern Avė.

Kas nori pirkti, 
parduoti, arbh 
mainyti namus, 
farmas,- lotus, 
taipgi ir viso
kius biznius, vi

suomet kreip
kitės pas

Dviejų aukštų mūrinis 
vieny meti; senar. 
rių, steam apšildomai, viskas 

aržuolo trimingai, randasi arti 
Kedzie ir 56. Renda $130 į 
mėnesį. Kaina tiktai $12000 ir 
šiaip gerų bargenų randasi. 
Lotų ir visokių namų.

namasAnt mainymo, Beverly Hills 
propertfi, ant L>ile kokio biznio. 

Del platesnių žinių, kreipkitės 
pas: E. W. Baks, Real Estate, 
3146 So. Halsted St. Klauskite 
K. J. Phillips.

C. P. Suromskis & Co
Real

Visuomet busit užganėdinti

3352 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 9641PARSIDUODA 2 namai ant vie

no loto 5 pusės finto po 4 kam
barius, Elektra ir guzas, arba ap
simaino ant mažesnio namo 
ant

PARDAVIMUI 8 
moderniškas namas, 
Ira, randasi 5602 
Avė., rendų $40.

Harrell, 1212 W. G3 St.
-y.  ................— —i  —■

kambarių 
yra elek- 
Š. Bucine

arba
mažai
reikia
Nau-
Hals-

biznio.
500 W. 45th PI. 

las augštas
PIGIAI

Z. S. Mickevice
2423 W. 63rd St.

Prospect 4345parduoti trumpu 
alirsite ant vie-

Priverstas esu 
laiku. Priežastį 
tos.

Atsišaukite pas savininką.
7359 So. \Vcstcrn Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir kitų 
smulkių daiktų sankrova. Parduo
siu už gana prieinamą kainą. Biz
nis išdirbtas ir yra nešąs gerą peL 
ną. Naudokitės proga. Priežastį 
pardavimo sužinosite vietoje.

3512 So. Lowe Avė.
Yards 5881

MEDUS
Grynas garantuotas medus, 

tiesiai iš farmų, 3 svarai 90c. 5 
svarai $1.35. Ateikit seredos va
karais.

A. SHERBY 
5612 So. Marshfield Avė.

' Bizniavas medinis namas, 
Beverly Hills apielinkėje, što
ras, 2 flatai ir garadžius. Lo- 

linij.ų.Veikit greitai. Kaina pi-'tas 180 pėdų ilgio, rendos ne
gi, išmokėjimais. Naujienos, ša $90 į mėnesį. Kaina $7,500. 
1739 So. Halsted St. Box 614 [įnešti reikia $2,000, kitus ma- 

_______ _ ________________ jžiau kaip rendą. Gera vieta ap- 
PĄRDAVIiMUl rezidennijos sukriam biznieriui arba darbi- 

lotas, geroje apielinkfje, kaina ninkui norinčiam pagerinti sa-

PARDAVIMUI bizniavus 
kampas, prie dviejų kryžiavų

greitam pardavimui išmokėji
mais. Naujienos, 1739 S. Hal- 
sted St., Box 613

VO-

2 aukštų nuiro 
vanos, 

beiz- 
Kaina

PARDAVIMUI delikatessen 
štoras tarp Rooming House — 
biznis yra nešąs gerą pelną, 
$35.00 iki $60.00 i dieną.

1407 W. Adams St. 
Tel. Haymarket 0705

nuo

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nė, parduosiu už “cash” aiba mainy
siu j mažą namą — Marąuette. Manor 
apielinkėjc. Biznis išdirbtas ir neša 
gerą pelną ir apielinkė yra apgyven
ta visokių tautų. Kam yra reikalus 
gero biznio — nepraleiskite progos.

ANT išmainymo 
kamb. bungalow. 
mainus biznį, lotą 
mobilių kaipo dalį 

Pardavimo priežastį sužinosite vieto- A. Grigas, 3114 S. 
je. 1 E. 103 St., kampas State St. Tel. Roulevard

naujas 5 
Priimsiu į 
arba auto- 
jmok ėjimo. 
Halsted St.
4899

ateitį.
Kreipkitės:

10194 Winston Avė. 
kampas Vincennes 

Savininkas ant 2-rų lubų 
Tel. Beverly 3401

BUNGALOVV PARDAVIMUI 
Per savininką

6442 So. Francisco Avė.
dideli kambariai, furnas šildų- 
aržuolo trimingai, sun parlo- 
ugnavietė, ir knygynas, bufe- 
su grindimis viškai, stikliniai 

užpakaly porčiai, vaisių skiepas, 
visi įrengimai ir apmokėti, geroje 
vietoje, netoli mokyklų, bažnyčių, 
gatvekarių ir busų linijos, 2 blokai 
nuo Maripicttc Parko, kaina, $9500 

6442 So. Francisco Avė.

o 
ma, 
ras, 
tas,

PARDAVIMUI 
namas, 7 ir 8 kambariai; 
elektra, gazas, cementuotas 
menlas, garu apšildomas. 
$11.956. Renda $100 i mėnesį Mai
nysiu ant automobilio, loto arba 
biznio.

PARDAVIMUI 3 aukštų niuro na
mas po 6 kambarius, vanos, elek
tra. gazas ant 32os ir Lovo Avė. 
Kaina $11,500. Arba mainysiu ant 
bungalovv.

PARDAVIMUI 3 aukštų muro na
mas no 5 kamb. beizmentas, viš- 
kas. Kaina *10.050.

BRIDGEPORT REALTY CO. 
3306 So. Halsted St.

Phone Boulevard 5784

MORTGECIAI-PASKOIOS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzde Avė., 

Lafayette 6738

NEBŪTAS ĖARGENAS

su 
už 

mažas.
PARDAVIMUI bučernė ir 

grosernė, pigi renda, 3 gyveni
mui kambariai, yra daug stako, 
greitam pirkėjui už pigiausią 
kainą, lietuvių kolonijoj.

Tel. CanaI 6719

PARDAVIMUI —
štorelis. Parduosiu pigiai. 

Pardavimo priežastį patirsite 
ant vietos.

Atsišaukite:
1908 Canalport Avė.

ANT pardavimo puikus na
mukas 3 kambarių labai pui
kioj vietoj.

6217 So. Kedvale Avė.
3 blokai West nuo 
Crawford Avė.

PARDAVIMUI iš dviejų biznių 
vienas; delikatesen krautuvė, o antra 
ice creaminė, nepraleiskit geros pro
gos atvažiuoti apžiūrėti. Priežastis, 
jiegaliu dviejų biznių apdirbti.

13543 So. Indiana Avė.
arba 3 W. 137 St., 

Riverdale, III.

TURIU parduoti greit bučer
nę ir grosernę. Todėl leisiu la
bai pigiai. Priežastį patirsite 
ant vietos.

3935 So. California Avė.
Tel. Lafayette 4903

PARDAVIMUI 2 flatų mūri
nis namas 5-6 kamb. pirmas 
karštu vandeniu apšildomas an
tras garu; randasi gražioj vie
toj Marųuette Manor. Atsišau
ki!: 5939 S. Rockvvell St.

Tel. Republic 8573

9 flatų naujas mūrinis namas 
Kevoni boileriu, apšildomas, tik 
$39,000, įmokėjimas labai 
Atsišaukit pas savininką.

Nauia.^jtflirinis namas 3 lubų 4437 
So. Ai tesimi Avė., tik už $13,500 ir 
dar geras pirkimas 3738 S. Parnell 
Avė. 2 flatų 5 ir 6 ruimai, maudy
nės ir gasas, kaina tik $3,200, jash 
reikia $1,500. 7000 ir 7002 So. May 
St. 9 fintai naujdM ' mūrinis namas 
štymu šildomas, tik už $39,000, 
mažu įhešimu,

1 Atsišaukit pas savininką.
D. STANLEY, 

7659 So. Morgan St. 
Tel. Vincennes 10197

Arba M. Woveris, Tel. Stevvart 8948

PARDAVIMUI 2 augfitų medinis 
namas, 5-5 kamb., 6905 Stevvart Avė., 
Chicago.

Parduosime ant išmokėjimo, arba 
mainysime ant biznio 
Atsišaukite: 1911 W. 
Melrose Park, III.

arba farmos.
Lake Street,

ii* grosernė

su

Pardavimui bučernė 
lietuvių ir rusų apgyventoj kolioni- 
joj. Biznis gerai išdirbtas.

Parduosiu arba mainysiu ant na
mo arba farmos.

Atsišaukite: NAUJIENOS, 
So. Halsted St., Box 615 
Phone 1740, Melrose Park, III.

1739 
arba

TIK $600.00 ĮMOKĖTI

PARDAVIMUI drapanų ir kitų 
smulkių daiktų sankrova, parduosiu 
už cash arba mainysiu i mažą namą 
arba į kita kokį biznį prie kurių ne
reiktų pridėti cash. Prie Storo ren- 
dasi 4 ruimai gyvenimui, furniš ši!- 
«lon"as.

20.33 W. 69 St.

PARDAVIMUI bučernė/ le
dui mašina, ir dešroms mašina, 
kaina $12(X). Perkupčių nerei- garužaS 
kia.

2137 W. 21 st St.

PARSIDUODA
SINGER SIUVAMA

Atsišaukite:
1835 Canalport Avė.

2nd floor rcar

PARDAVIMUI coffee house 
ir 7 kambarių rakandai. Krau
tuvės biznis senai išdirbtas, 
kaina, $650.

130 So. Halsted St. 2 fl.

PARSIDUODA 8 kamb. 
namas yra elektra, vanos ir 

t dėl vienos mašinos. 
Parduosiu prieinama kaina.

| Savininkas. 548 
aiti Wallaie St.vvak. arba ne

dėlioj iki 11 valandos.

32 st.

Nupirks 37 pėdų lotą prie 
Vienuolyno, st^ytai, ir sidewalk- 
ai, vanduo ir įfkžas įrengti. Kai
na $1,300, išmokėjimai $13.00 
| mėnesį. Kitbl panašaus barge- 
no

IŠPARDAVIMAS SAVASČIŲ PUI
KIOJE NORTH SIDE

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

šiai anielinkėj nerasite.
Pašauk ti^ojaus:

Boulevard 0611

BARGENAS — PUSDYKIAI
Wentworth, netoli Garfield Blvd., 

2 augštų mūrinis, krautuvė ir, 5 
kambariai augštai, yra vana ir elek
tra, medine cottafce ir 2 karų gara
žas iš užpakalio. Nupliksite už jęe- 
riausį greitą pasiūlymą.

Tel. Wellington 3814

ANT pardavimo didi groser
nė ant bizniavus gatvės Justi
ne No. 1536 W. 51 st St. Ver
ta $1,500. Del greito pardavi
mo atiduosiu už $8(X). 
_________________ i-----__

PARDAVIMUI puikus naujas dide
lis 6 ruimų bungalow, visas kieto 
medžio išbaigtas, garo šilima, arti 
mokyklos ir . bažnyšios. Kaina $8750. 
įmokėti $2,000, kitus kaip rendą. Ma
lonėkite pamatyti. Savininkas 

5221 So. Sawyer Avė.
PARDAVIMUI pool ruimis 

ir barl>ernė tik už $500. Turiu 
parduoti, nes apleidžiu 

230 Root St. 
Joc Scrol

RAVENSWOOD

PARDAVIMUI maža groser-' 
nė, delikatesen ir saldainių 
krautuve, Northwest Side. Ne
brangi kaina, pigi renda.

Tel. Ne»w Castle 0634

PARDAVIMUI grojiklis pia
nas, labai pigiai. Mokėjau $800 
parduosiu už $395. Priežastis 
pardavimo, važiuoju ant far- 
mų. 723 W. 19 Str.

miestą . -----------
i 12 apartmentų ^narnas, mūrinis, 
[ moderniškas, 3-5, "6-4, 3-3 kambarių, 
( sun parlorai, 3 metų senumo, garu 
' šildomas, aržuolo ir beržo trimingai, 

tile vanos ir prieangiai, įmūrytos va
nos, ice box, gasiniai pečiai. įplau
kų, $10,000 j mėnesį, cash reikia tik 
$15,000. Savininkas parduos pigiai 
arba mainys j mažesnį namą. <

Savininkas 1 apt.
2233 Wilson Avė.

PARSIDUODA naujas mūrinis na
rna!# 5 ir 5 ruimai. Viskas naujos 
mados, pofčius su stiklais, beisman- 
tas pleisteriuotas, bufetas ir buk- 
keisas. Randasi 2 blokai nuo Mar
ųuette Parko, kdtrta $13200, priimsiu 
lot^ arba automobilių ar mažą mer
gišių. Namas randasi

7118 So. Talmon Avė.
Savininkas

CHAS. ŠAUKLY
1712 S. Union Avė. (2 fl. front)

PARSIDUODA 2 flatų medinis na
mas akmeninis pamatas, kieto me
džio padlagos, lotas 40x160, 3 karų 
plytų garadžius, netoli Hamilton 
Parko. Kaina $9500.00, reikalinga 
$3Q00,00 cash. įplaukų $120 per mė
nesį.

7449 Parrelt Avė.

PARDAVIMUI grosernė, su 
namu, arba be namo, arba mai 
nysiu ant privatinio namo. Prie 
žastis pardavimo moteris ser
ga. 4740 S. Marshfield Avė.

Tel. Boulevard 9127

PARDUOSIU ar mainysiu
grosernė ir bučernę ant lotų, 
automobilio ar mažo namo.
Priežastis pardavimo — turiu 
2 biznius. 4661 So. Marshfield 

Avė. Tel. Yards 0145

i PIANAS parsiduoda. Vartotas, 
' bet esantis gerame stovyje. Par- 
1 duosiu pigiai, nes petku naują 
ir man reikalinga liuosa vieta..

3120 Emerald Avė.
2-ras augštis užpakalyje 

Tel. Yards 3660

$1000 CASH 
1029 W. 103 St.

5-6-7 kambarių mUrinis bungalow, 
furnas šildomi, tile vanos, įmūrytos, 
ugnnvietės, bufetai, tuoj gyvenkit.

Savininkas.
M R. tADDOCK,

30 N. Dearbom St.
Randolph 0650,

PARDAVIMUI 2 flatų mūri
nis namas, 6-7 kamb., 744 So. 
Campbell Avė. Netoli naujo mar- 
keto, elektros šviesa, furnas šil
domas, augštas skiepas, kieto 
medžio trimingai, gerame sto
vyje, didelis bargenas, savinin
kas, E. G. DONNELLY, 2457 
W. Peik Street.

PARDAVIMUI mažas namu
kas, lotas, 37x125, taipgi gara
žas 3 karų, mūrinis, labai pi
giai iš priežasties — važiuoju 
j (Lietuvą. Agentai tegul neat
sišaukia.

4626 So. Rockwell St.

PARDAVIMUI bučernė 
grosernė; visokių tautų kolo
nijoj; biznis .venas. Priežastis 
pardavimo, vienas negaliu ap
dirbti. 3257 Archer Avė.

BARGENAS! Pardavimui prie, 
4543 So. Union Avė., 2 flatų medi
nis namas ir garažas, gerame padė
jime. Yra gai-'S. elektra, vanos, kar
što vandens šildymui tankos ir bal
tos sinkos, kaina $5,500, lengvais iš
mokėjimais.

MR. MILLER 
Phone Van Buren 5815

GREITAS PATARNAVIMAS
Del visokių rųšių automobilių pa

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

CHICAGO MOST CONVINIENT 
FINANCING

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

J. WOOLF

GROJIKLIŲ PIANŲ 
BARGENAS

Už $1(X) nupirksitp mano 
Kimball grojiklį pianą, gerame 
padėjime, su kabinet ir ben- 
čiumi ir 85 roles.

2332 W. Madison St.

PARDAVIMUI namas 2 6-G karštu 
vandeniu šildomas gražiausioj lietu
vių apielinkėj, randasi prie Šv.t Ka
zimiero Vienuolyno. Rendos neša 
$130.00 j menes j. Greitam pardavi
mui kaina tiktai $14,500.

Atsišaukit
7120 S. Talman Avė. pirmas aukštas 

Hamlock 0096

PARDAVIMUI 5 kamb. mu
rinę cottage, yra vana, elektra, 
f urnas šildoma. Union Avė., ne
toli 31 St. kaina tiktai $4,000, 
išmokėjimais. Ernis E. Feeney 
S. E. cor. 31 and Wallace Sts.

MAINO bučernę ir grosernę 
su namu. 8 metai kaip laikome; 
nebenoriu dauginus biznio. Mai
nysiu ant 2 pagyvenimų namo, 
arba loto. Pašauk Prospect 2259 
po 6 P. M. Agentai tegul ne
atsiliepia.

PUIKUS, 4 fialų mūrinis namas, 
6442-44 So. Rockvvell St., '4 karų mū
rinis garažas, renda $4000 į metus, 
1 metų senumo, bargenas su $10,000 
cash. Savininkas tame pačiame na
me.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer- 
nč Cicero, labai puikioj vietoj, apgy
venta visokių tautų. Biznis iškirp
tas per daug metų. Piicžastis par
davimo pati.sit ant vietos, 6 ruimai 
pagyvenimui, nepraleisk progos, Nau
jienos, 1739 S. Halsted St., Box 617. 

/

FARMOS. Parduosiu arba mainy
siu ant namo, farma 80 akrų, 8 mel
žiamos karves, 8 veršiai, 2 arkliai, 2 
kiaulės, pulkas vištų, geri budinkai, 
prie pkt mokyklos, 3Vi mylios nuo 
miestuko ir stoties, priežastis, nėra 
šeimynos.

J. MIKUČIONIS, 
Box 34, Irons, Mich.

PARDAVIMUI mažas namas, 
yra vanduo, elektra, 1 blokas 
nuo Archer Avė .'Parduosiu 
labai pigiai.

4941 So. Kildare Avė.

G. J. SCHREIER 
Tel. Prospect 6238,

PARDAVIMUI grosernė geroje 
vietoje ir už gana prieinamą kainą. 
Biznis randasi apgyventoje vietoje 
įvairioms tautoms. Biznis yra ne
šąs pelną. Taipgi sykiu parsiduoila 
bučernes fixtures, nes šitą vieta yra 
tinkama dėl bučernes ir grosernės.

821 W. 34 St.

PARSIDUODA grosernė ir bučer
nė. Visi įrengimai nauji. Registe- 
ris, svarstyklės, 2 ice baksiai, naujos 
sienines lentynos, 3 stalai (bar), tik 
$600, 4 kambariai gyvenimui. Hon
dos $38.00.

1859 W. VVashborn Avė.

PARDAVIMUI medinis na
mas, 5 rendų. Parduosiu už jū
sų pačių pasiūlymu. >

1626 SO. Ruble Str., 
iš užpakalio

PARDAVIMUI restaurantas 
ir bučernė, turi būt parduota 
greit, savininkas apleidžia mies
tų, parduosiu nebrangiai arba 
mainysiu į gerą automobilių.

1913 W Lake St.
Melrose Park, III.

NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis na

mas ir G kambariai, prie Marąuette 
Bulvaro, parduosiu pigiai arba mai
nysiu ant Restauranto, BuČernės arba 
gerų lotų.

Atsišaukite:
3932 So. Rockwell St.

PARDAVIMUI 2 pagyvenimų 6—6 
kambarių mūrinis namas, visi nau
jausi įrenginiai. Marųuette Parko 
apielinkėje. Mainysiu j mažesnį na
mą arba j lotus. Jeigu geroj vie
toj.

Savininkas,
6583 Šo. Talman Avė.

PARDAVIMUI 2 flatų po 4 
kambarius jiamas, arba mainy
siu ant biznio, loto arba auto
mobilio. 4 flatų medinį namą 
mainysiu bile ant ko.

Phone Lafayette 5688
EXTRA BARGENAS

Parduodu 2 flatų muro namą po 4 
kambarius, įnešti reikia tik $1,000, 
kitus mergišiais, arba mainysiu ant 
bučernės, grosernės, loto arba auto
mobiliams sedan .

549 W. 37 St. 
Savininkas

3389 S. Union Avė., Ist fl.

PARSIDUODA —
Gazolino stotis 139-ta gatvė 

ir So. Westem Avė., N. E.1 
kampas. Į

C. BAGDON

N. E.

*>

PARDAVIMUI tik už $4000 
kampinis namas. Krautuve, 4 
kambariai, 2 karų ,garažas, lo
tas 35x125, $500 įmokėti ir 
kraustykis, vieta gera dėl vi
sokio biznio. 5759 So. Robey 
St. Savininkas bus ant vietos 
Sept. 19-20 ir 21. Imsiu auto
mobilių už mokestį. Laišku an
trašas: H. Mockus, Gen. Del.

Niles Center, III.

PARDAVIMUI per savininką nau 
jas namas, 1 ir pusė augšto, 8 kam 
barių bungalow, 1 blokas nuo 2 
karų linijų, cementinių bloksų 
skiepas, furnas šildomas, aržuolo 
grindys ir trimingai, vana, kaina, 
$7800. Jacob Theis,

6838 Claremont Avė.
PARDUODU niuro namus, (>-$1 

ir 5-5 kambarių. ( Taipgi turiu 
bungalovv 5 ir 6 kambarių. Karš
tu vandeniu apšildęma, kieto me
džio trimingai, viskas 
mados. Namai randasi 
Parke, Marquette Manor, N. Dado, 
savininkas.

5305 So. Turner Avė.
Phone Republic 2319 x

naujausios
Brighton

PARSIDUODA medinis namas su 
Storu keturiais kabmarjais ir 2 
mašinų garadžius. Gera vieta dėl 

dirb- 
, nes

biznio, arti naujos geležies < 
tuvės. Noriu parduoti greit, 
apleidžiu Chicagą,

7320 So. Robey Str.
Tel. Prospect 0321

PARDAVIMUI 5 kambarių 
naujas bungalow, beismentas 
moderniškas, gatve cementuota 
.$6500— $1500 įmokėti. 3221 
N. Natcbej? Avė. Lietuvių ap
gyventa apielinkė. Savininkas.

(6500 North West)

MOKYKLOS
VALENTINE 

DRESSMAKING 
COLLEGE

Kursai Designing, Dressmaking, 
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. HUTFILZ, Manager

zmnuinniiiiniiiiin

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

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commercial

*3301 So. Halsted Chicago, III.
(kamp. 38-čios gatv., 2-ros lubos)

xxxxxxxxxxmxxxxxxxxxxxxT

DIDELIS bargenas, 2 augš- 
tų mūrinis, namas, po 4 kamb. 
fialai, karštu vandeniu šildo
mas, kampiniai 6 lotai. Parduo 
siu tuojau, nes važiuoju Euro
pon, Kaina $9,900. Puse t pini
gais. 3610 W. 54 St.

SPECIALIS 2 FLATįl BARGENAS
Netoli Western Electric Kompanijos. 
Puikus, moderniškas 2 flatų mūrinis na
mas, prieš pą^ką. 6-6 kambarių, 2 vandens 
šildymo pečiai, cementuota gatvė ir ėlė, 
sun parloras ir uždaryti miegojimui por- 
čiai, gražiai dekoruotas, tile vana ir vė
liausios mados fikčeriai. Viskas naujau
sios mados, augštas skiepas. Tik biskį 
įmokėti, kitus kaip rendą. Tuojau galite 
gyventi. Ateikite ir apžiūrėkite kol pirksi- 
te kur nors kitur.

WILLIAM KRATKY
1811 So. 51 Avė., 

Phone Cicero 2133.
Cicero, III

T

Didelėse Išdirbystcse
COYNE

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

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

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

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių 
chanikų ir šoferių. Ateikime 
rengę pradėti. Pągal musų

me- 
pasi- 

naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jus išmoksite j kelias savaites, Kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
fųs mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.
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ŠTAI JŪSŲ LAIMĖ
Išmokiname Anglų Kalbos, Lietu
vių Kalbos, Aritmetikos, Gramati
koj, Knygvedystės, Stenografijos, 
ir kitų mokslų. Musų mokyklos 
nauja sistema stebėtinai greitai 
užbaigiama pradinį mokslą j devy
nis menesius; augštesnį j 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. Olekus, Mokyklos vedėjas 
3106 S'o. Halsted St, Chicago, III.


