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Sovietai praplatin 
balsavimo teisę
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Britų Darbo partija prieš 
saugumo paktą *

Apie 50 darbininkų užberta 
gelžkelio tuneliui įdubus

Bolševikija praplatina bal 
savimo teisę

Ateinančiais rinkimais sovieti- 
joj galės balsuoti ir “kroml- 
ninkai” su “pedleriais”.

Anglijos Darbo Partija 
prieš saugumo paktą 

------t
Kai tik bus paskelbta pakto są

lygos, bus sušaukta tarptau
tinė socialistų konferencija.

[Pacific and Atlantic Photo]

PREZ. HARDINGO PAMINKLAS VANCOUVERE
Šiomis dienomis Vancouvere, kur Hardingas kalbėjo belankydamas Pacifiką, tapo pastatytas 

Stanley parke paminklas. Ant paminklo yra užrašyta ištrauka iš jo Kalbos.

Ispanai užėmė Aždirą, rif 
fiečiy sostinę

Chicago-Detroit trauki 
nys susikūlė
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Gen. Primo de Rivera anksčiau 
buvo pranešęs, kad Aždiras 
degąs.

MADRIDAS, Ispanija, spa. 2.
— Gautas oficialia pranešimas 

‘iš Morokkos. skelbia, kad ispanų 
kariuomenė šį rytą įėjus į Aždi- 
rą, riffiečių vado Abd-el-Krimc 
sostinę.

| Generolas Primo de Rivera 
bevieliu telegrafu vakar buvo 
pranešęs nuo karo laivo Alfon
so XIII, esančio Alhucemaso 
pakrašty, kad Aždiras esąs ug
ny. Pranešime tečiau nieko ne
buvo minėta, ar Abd-el-Krimo 
sostinėj gaisras kilo nuo Ispa
nų bombardavimo, ar buvo be
sitraukiančių pačių riffiečių

• padegtas.

MILAN, Mich., spa. 2. — Du 
žmonės buvo užmušti, kiti du 
miltinai sužeisti, o aštuonl len
gviau nukentėjo susimušus šį 
rytą Wabash pasažieriniam 
Chicago-Detroit traukiniui su 
darbiniu trijų lėkštų vagonų 
traukiniu netoli Lope, Mich. 
Užmušti yra sekcijos forema- 
nas. Jos. Cutello, 35 metų, ir 
jo padėjėjas A. Jonės, 32 metų: 
mirtinai sužeisti yra darbinin
kai: G. Curran ir S. Pricc. 
Juodu nugabenta ligoninėn. Ne
laimė atsitiko laike tirštos mig
los. J Pasažierinio traukinio 
žmonių niekas nenukentėjo.

Britv kasyklų savinin
kams sumokėta 7'4 mi- 

jono subsidijos

MASKVA, spa. 2. — Sovietų 
valdžia truputį praplatina bal
savimo teisę, ir ateinančiais vi
sos Rusijos sovietų rinkimais 
galės jau balsuoti smulkus pre 
kiautojai ir šiaip verslininkai. 
Nutarta taipjau, kad jeigu vt«i 
nas kuris šeimynos narys netu
ri teisės balsuoti, 
neatima tokios ____ _____
tos pačios šeimynos nąrlams, jei įgalinti pritarti 
tik jie patys sau duoną pelnosi.

Einant nauju įstatymu da
bar turės teisės balsuoti vers
lininkai, turi žemiausio laipsnio 
patentą, kaip antai karabelnin- 
kai, prekiautojai gatvėse, namų 
amatninkai, savininkai mažų 
dirbtuvėlių ir asmens, kurie 
samdo ne daugiau kaip vieną 
suaugusį darbininkai ir du vai
ku.

Sunki padėtis pietuose
Ukrainos valstiečių ir darbi- sykių ir kitokių visuomeninių 

ninku komisariato pranešimu, 
ekonominė gyventojų žydų pa 
dėtis dešinėj Dniepro pusėj 
esanti labai sunki. Vienas ket- 
virtdalis žmonių negalįs visai 
gauti darbo. Del pramonės ir 
profesinių mokyklų stokos vai
kų padėtis esanti apgailėtina.

Brokeriai pasmertki 
kalėti nuo 30 iki* 

300 metų

politikos

LIVERPULIS, Anglija, spa. 
2. — Britų Darbo partijos kon
gresas, apsidirbęs su komunis
tais, išskirdamas juos visai iš 
partijos, vakarykščiame posė
dy svarstė vyriausiai partijos 
vidaus ir užsienių
klausimus. Buvęs darbięčių 

tai tas dar premjeras, Ramsay MacDonald. 
teisės kitiems;pareiškė, kad l>arbo partija ne- 

i projektuoja
mam saugumo paktui, dėl kurio 
neužilgo ims tartis užsienių 
reikalų ministeriai, suvažiavę 
Lokarno mieste, Šveicarijoj, Ir 
kai tik busią paskelbtos saugu

Belgija ieško Amerikoj
150 miliony paskolos

Daug žmonių žuvo gelž- Užsienių valstybės nori 
kelio tuneliui įgriuvas taikos su Kinais

Darbinis traukinys užbertas; 
manoma, kad apie' 50 darbi
ninkų užmušti

RICHMOND, Va., spa. 2 
. - - .šiandie po pietų, apie 3’

mo pakto sąlygos, tarptautinė įdubo Chesanoake and 
socialistų organizacija tuojau 'gelžkelio tunelis, einąs po Jef 
sušauks konfereiiciją nustatyti |ferson parku, užberdamas dar 
darbininkų politikai kaip tam,1 binį traukinį su apie penkias 
taip ir kitiems panašiems pak- dešimt 
tams. ,

j Suvažiavimas priėmė rezoliu
ciją, kuria reikalaujama ka-

Notoj Kinų valdžiai proponuoja 
baigti bylą dėl šaudymo ki
niečių šanhajuj

LONDONAS, Anglija, spa. 2.
- Valstybėj pasiuntė Kinų vai-

įmonių nacionalizavimo. ,

Italai užmušė 30 maurų 
šiaurės Afrikoj

Susirėmime su sukilėliais 
krito keturi užmušti, 
niolika sužeisti

ita|ų 
devy-

darb*. ninku Bijoma, 
j kad jie visi nebūtų <uvę. Įėji
mas į tune’’ užgriuvęs. Tunelis 

h 1a apie diylia ilgumo ir savo 
gimusioj vietoj yra 150 pėdi 
po žeme.

Traukinio mašinisto padėjė
jas, skaudžiai sužeistas, išrėp
liojo pro antrą tunelio galą, ir 
buvo tuojau nugabentas ligo
ninėn. Jis sako, kad traukinys 
esąs užbertas ir kad .jis nežinąs, 
kas atsitikę su darbininkais, 
kurių buvę keletasf dešimčių. 
Daroma pastangų prisikasti 
prie užbertųjų.

, vai. J
Ohio notą dėl įvykusiųi šių me

tų gegužio 30 dieną Šanhajuj 
neramumų, -dėla kuriu i iki šiel 
buvo hemaža korespondencijos. 
Pastarojoj savo notoj valsty
bės pareiškia, kad jos norin
čios galų gale išlyginti Sanha- 
Jaus incidentą, kur svetimšalių 
koncesijų policija nušovė kele 
tą kiniečių. Notoj sakoma, kad 
atmosferai šanhajuj pagerinti 
buvę padaryta visa, kas gali
ma. Visi mjlitariniai patvar
kymai buvę panaikinti, laivynų 
jūreiviai atšaukti į savo laivus, 
nepaprastieji dekretai panai
kinti, areštuotieji asmens palei
sti iš kalėjimo, o mokyklos 
vėl atidarytos.

NEW YORKAS, spa. 2. — 
Kablegrama iš Briuslio prane
ša, kad spalio 14 iš ten iš
plauks į Jungtines Valstijas fi
nansų ministeris Janssen, kar
tu su Belgijos Nacionalio Ban
ko direktoriais, derėtis su Ame
rikos finansininkais dėl pasko t 
los. Belgija norinti gaut 
Amerikoj viso 150 milionų dole 
rių.

ĖENGASI, Italų šiaurės Af 
rika, spa. 2. — Ties Gel-El- 
Faied įvyko mušis tarp italų 
kariuomenės ir sukilusių prieš 
italus vietos maurų. Susirėmi
me trisdešimt sukilėlių buvo 
užmušta ir penkiasdešimt sužei 
sta. Italų buvo keturi užmušti, 
tani jų vienas kapitonas, ir 
devyniolika sužeisti.

Keturi darbininkai užmu 
šti anglies kasyklose

Dar du lavonai išimta iš 
paskandinto submarino

Kiti du pavojingai sužeisti 
viršaus nukritusių 
uolų.

ant
iš
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Prapuolė oro pašto ae
roplanas, skridęs iš

, N. Y. j Chicagą

AR NORI Kį PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

spa-

Naujienos pagelbės jums. 
Desėtkai tūkstančių. Naujienų 
skaitytojų ieško bargenų Nau
jienose ir skaito klasifikuotų
jų skelbimų puslapius kasdie
ną. Parašykite į Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra
si! greičiausia.

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

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

WILLIAMSP()RT, Pa.
lio 2. — Skridęs iš New Yorko 
į Chicagą 
nas, kurs 
Bellefontą 
11:30 vai., 
neatvyko.
bloga nebūtų jam
Aeroplano pilotu buvo Charles 
Ames.

oro pašto aeropla- 
turėjo atskristi j 

praeitą naktį kaip 
šiandie iki pietų dar 

Bijoma, kad kas 
atsitikę.

Suėmė 58 asmenis ir 
$500,000 vertės degtinės

BURLINGTON, N. J., spa. 2.
Prohibicijos agentai Mason- 

vilėj suėmė baržą, kurioj rasta 
svaiginamųjų gėrimų vertės 
500,000 dolerių, ir penkiasde
šimt aštuonis asmenis. Baržos 
įgula bandė savo laivą padegti, 
bet jai tatai nepavyko. Areštuo
tieji pargabenti į vietos kauntės 
kalėjimą.

DANVILLE, III., spa. 2. — 
Binkley kasyklose No. 3, neto
li Clintono nukritusios iš vir- J
šaus uolos ir akmens užbėrė 
šešis darbininkus, kurių keturi 
buvo vietoj užmušti, o du pavo
jingai sužeisti. Užmuštieji yra: 
Frank Morris, 48 metų; Wm. 
Richards, 22; Albert Nolan, 26 
ir Wm. France, 37. Sužeisti 
Arch. Gossley ir Th. Bali, pas
tarasis iš Chicagos.

PROVIDENCĘ, R. L, spa. 2.
Iš Jungtinių Valstijų sub- 

marino S-51, kurs andais buvo 
garlaivio City of Rome paskan
dintas jūrėse ties Block 
narai šiandie išėmė dar 
vonu. IXi buvo pirmiau 
Su submarinu paskendo 
įgulos žmonių.

Island, 
du la- 
išimti. 
34 Jo

Švietimo savaitė

Gelžkelietis virtęs trau- 
ginių plėšiku, nušautas

WASHINGTONAS, špa. 2.- 
Prezidentas Coolidge išleido 
proklamaciją, kuria savaitę nuo 
lapkričio 16 iki 23 paskiria 
kaipo švietimo savaitę. Prezi
dentas ragina laikyti ją visose 
Jungtinėse Valstijose, idant 
pakėlus “švietimą, nuo kurio 
priklau -o viso krašto gerovė. ’

OMAHA, Nebr., spa. 2. - 
R. Porte r, per dvidešimt dve
jus metus buvęs Union Pacific 
gelžkelio tarnautojas,- pastaruo
ju laiku virto traukinių plėši
ku. Praeitąrtrečiadienį jis vie
nas pats apiplėšė traukinio pa- 
sažierius ir su grobiu pabėgo. 
Ant rytojaus jis
traukinio pasažierius,

LONDONAS, spa. 2. N Ofi
cialiai paskelbiama, kad Did. 
Britanijos valdžia sumokėjus 
kasyklų savininkams 1,517,678 
svarų* sterlingų (7,588,390 do
lerių) subsidijos rugpiučio me
nesiui.

LOS ANGELES, Cai., spalio 
2. - Aukštesniojo geismo teisė
jas Hahn šiandie pasmerkė du

Harry 
Hibbsą ir Thomas liennessy, 
nuo 30 iki 300 metų sunkiųjų 
darbų kalėjimo. Jie buvo kaiti
nami dėl papildytų suktybių, 
siekiančių milionus dolerių.

u* r 1 jas Hahn šiandieVisa Europa serga, sako. “gelžkelių brokeriu“, 

socialistų kongresmenas
Berger, sugrįžęs iš Europos, sa

ko, kad Francijoj išbujojęs 
militarizmas.

NEW YORKAS, spa. 2. — 
Vakar sugrįžo iš Europos vie
nintelis Amerikos socialistų 
kongresmąnas, Viktoras Ber
ger, praleidęs ten, važinėdamas, j 
tris mėnesius. . '

Berger sako, kad visa Europa 
serganti. Vokietijoj padėtis 
truputį pagėrėjus, palyginus su 
tą, kokia buvus treji metai at- 
•gal, kai jis ten važinėjęs. Fran
cijoj fabrikai dirbą, ir žmonės 
atrodą individualiai neblogai 
gyveną, tečiau jis bijąs,. Kad 
netolimoj ateity ji neatsidurtų 
tokioj pat ekonominėj padėty, 
kaip kad Vokietija karą pralai
mėjus. Militarizmas Francijoj 
bujote bujojąs.

. 4.......

Renka 554 miliono dole
rių Wilsono paminklui

WASHINGTO^AS, spa. 2.- 
National Woodrow Wilson Me- 
morial draugija prradėjo vajų 
surinkti 51/2 miliono dolerių 
pastatyti mirusiam preziden
tui Wilsonui paminklą Wash- 
ingtone. 
mokslo 
Woodrow 
University.

0RA
Chicagai ir aplielinkel oficia- 

lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Nenusistojęs* oras; kartais 
apiplėšė kito ’gali būt liėtaus! nedidelė tem- 

bet kai peraturos atmaina; vidutinis, 
su savo grobiu bandė pabėgti, didžiumoj vasaros rytų vėjas.

v Vakar temperatūra vidutini
škai siekė 65° F.

( Šiandie saulė teka 5:48, 
džiasi 5:30 valandą.

jis buvo gelžkelio specialio 
agento nušautas, Jo pavogtie* 
ji pinigai ir brangmenos su
grąžinta jų savininkams.

lei-

Du užmušti, keturi su
žeisti lošiant kaulukais

DUQUOIN, 111., spa. 2. šį 
rytą čia du asmens buVo už
mušti, o keturi kiti pavojingai 
sužeisti muštynėse, kilusiose 
belošiant kaulukais — crap ga- 
me. Užmuštieji yra: Harry 
Rigdon, 42 metų, ir Ch. Gagi no. 
40 metų.

Kinų telegrafo tarnau
tojų streikas pabaigtas

ŠANHAJUS, kinai, spa. 2.— 
Kiniečių telegrafo tarnautoju 
streikas, kurs per keletą dienų 
buvo visai sutrukdęs susisieki
mą, tapo pabaigtas. [Associat
ed Press nepaduoda,* kokiomis 
sąlygomis j is‘ baigtas.]

Tasai paminklas bus 
įstaiga, vadinama

Wilson Memonal

Žemės drebėjimas Ni- 
karaguoj; Managua 

nukentėjus \

MANAGUA, 
spa. 2. — žemės 
prasidėjęs Massavoj. praeita 
trečiadienį, daug namų pagadi
no Managuoj.. Katedra taip ap
griauta, kad ji reikės atstatyti 
iš

Nikaragua. 
drebėjimas.

naujo.

Pasiskandino šuliny.

GALESRURG, III., spa. 2. — 
Prisirišęs prie kaklo priekalą, 
šuliny .pasiskandino Viktoras 
Larson. Prieš metus laiko ta
me pačiame šuliny prigėrė jo 
sesuo.

Influenzos epidemija

CHARLESTON, W. Va. spa? 
2, —Webster kauntės Holly Ri- 
ver daly siaučia influenzos epi
demija. Per pastarąsias dvi sa
vaites ta liga mirė 60 Žmonių.

Didžiausia subsidijos 
suma, būtent 321,915 svarų 
ster., arba 1,609,575 dolerių, 
buvo sumokėta South Wales ir 
Monmouthshire kasykloms.

IŠ KLAIPĖDOS
______ L__

Judėjimas uoste

Per šių metų 7 mėnesius 
Klaipėdos uostan atplaukė 440 
laivų 515,100 cbm. netto tal
pumo, o išplaukė 
514,700 pbm. netto
Per tą patį 1924 m. laiką įplau
kė 395 laivai 407,800 cbm. tal
pumo, o išplaukė 319 laivai 
399,900 cbm. talpumo. •

436 laivai

Klaipėdoj statomi lietu
vių gimnazijai rūmai
KLAIPĖDA, 2. IX. [Elta].— 

Klaipėdos krašto direktorija nu
tarė pradėti lietuvių gimnazi
jos statybos darbus. Paskirtos 
dvi premijos už paruošimą 
gimnazijos namui projekto: 
1000 ir 750 litų.
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J DIDELIS BAZARAS

KOMITETAS

J, KATURAKIS

Dearbom 9057

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
Hyde Park 8395Namų

tomis

■na

Tikrai ateikit ankstiData: Spalio 3, 1925

■■air.-jj

Madison prie Kedzie

vilno- 
užpa

sako’ 
buvo 

Virex 
dabar

3514*16 Roosevelt Rd 
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

12th STREET
Tel. Kedzie 8952

jš, Ar- 
mažas* 

amžiaus 
menesių

Stebėtinos pasekmės gaunamos 
j vieną dieną vaitojant Virex, 

pirmiau žinomas kaipo 
Rattle Snake Oil.

— tiktai 
pas Dale 
Gateway, 
gyduolės 
.Vartokit 

Jei j

1500 Puikių
OVERKAUTU

Girdėjimas atsigaunamas 
tankiai į 24 valandas

kainas jus gausit pui 
rųšies. Padaryti ge 

išdirbinėtojų, iš Crom

CORPORATION
PRESfNT FOR

UNITED PROFH*Smsitt\fO(l\

St n »AdKiK

Lietuvių Tautiškos Parapijos/ prie 35-tos ir Union 
Aveė, C h icagpcHk^ parengtas Bazaras, atsikartos 
Spalio (October) 3 ir 7 d., Subatoj ir Seredoj. Pra
sidės 7 vai. vakare, Nedėlioj, Spalio 4 d., 1925, 4 vai. 
po pietų. i

Brangus Lietuviai, visi geros valios žmonės, nema
nykite savyje, kad, Tautiška Bažnyčia yra nereika
linga, nes ji ištikro yra meilės ir vilties pradžia, dėl 
visų ir visuose, dėlto gi malonėkite ją platinti Ame
rikoje ir Lietuvoje. *

A. L. THOMAS
LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė.
Pullman 7097

Persikėliau į naują vietą. Taigi, 
draugai, jeigu kam reikalingi mu
zikantai, tai kreipkitės pas mane, 
nes aš parūpinu pirmos klesos mu
zikantus. ■
5809 So. Maplewood Avė., Chicago

Telephone Prospect 5679

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR M AI-V 
NYTI VISADOS KREIPKITflS? 
PAS MUS. TAS JUMSBUS^r 

ANT NAUDOS.

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunaa Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

69 W. Washington St. Room 1310 
Telephone Dearborn 8946

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

Namų Telefonas Republic 9600

tPAIDTO

RiN 6 CORPORATION

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

ti, arba savo išnešiotojui sykį j mėnesj ir bus apmainyta j tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

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

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

Už metus—159, už pusę metų—75, už tris mėnesius—35.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

...................................................... Atkirpk čia ..................................................... .

M. Lopęs, iš Pennsyl- 
valstijos rašo: “Aš 
gyduoles vakarą prieš 

Sekamą rytą aš

Žiema jau nebetoli jums tUojau 
bus reikalingas overkautas — 
bet mes nutarėm nelaukti žie
mos. Mes tikimės greito reika
lavimo overkautų ir musų krau
tuvė dabar yra prikrauta pui
kiausių overkautų, puikiausių 
kokius kada turėjome. Mums 
rėikalinga vieta, jums reikalin
gas overkautas, užtat mes pa
siūlome juos jums dabar tokio
mis kainomis kur jus galėsit su
tanoti nuo $15 iki $25, jei ne- 
lauksit sekamo mėn. Kam laukti 
jej galite nusipirkti DABAR 
KUPPENHEIMER, STRAT- 
FORD, FASHION PARK IR 
KART SCHAFFNER & MARX 
ir kitų žinomų išdirbisčių 
žemomis kainomis

Advokatas
29 So. La Šalie Stn Room 530 

Tel. Centrai 6390
Vak. 3223 S. Halsted S'tn Chicago 

Tel. Yards 4681

JOHN MINSKAS 
LAWYER

ŽMONES
3-jų veiksimų Br. Vargšo drama ir

'muštoji ŽMONA"
Vieno veiksmo komedija

Naujausių modelių, visi 
niai, rankomis siūti plaid 
kaliais įeina į šią kainą, 
liai ir mieros dėl kiekvieno

809 W. 35th St., Chicago 
Tel. Be levard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR J 
DAVIMO RASTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ii t 
Parduodam Laivakortes.

ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn Si., Room 1111-12 
Tel. Centrai 4411. Vai. nuo 9-4

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

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St 

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.

Šis išpardavimas tiktai vie 
nai savaitei nuo spalio 

3 iki 12. v

Už šias 
kiausios 
riaušių 
bie, Worumbo, Metcalf ir kitų

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

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

Cicero Ketvergo vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6*8 v. v. Subatoj nuo 1-7 v. v.

Spalių mėn. 4 d.
Hull House, Polk ir Halsted gatv. 

Pradžia 7 vai. vak.
VAIČKAUS DRAMOS TEATRAS

“Mano 
kurčias 
tiktai tris dienas ir jis 
girdžia taip gerai, kaip ir pir
ma.” »

Tokie geri raportai ateina iš 
visų dalių šalies -ir Canados. 
Gyduolės žinomos kaipo Virex 

lyra lengvai vartojamos namie 
ir veikia kaip magija savo grei
tumu ?nt žmonių visokio am 
žiaus.

Mes esame gerai sitikinę, kad 
Virex aigaus jūsų girdėjimą 
greitai ir kad perstačius tas 
geras gyduoles milionams ken
čiančiu, mes atsiųsime didelį 
$2 vertės pakelį už $1 per de- 
dešimtį dienų dykai bandymui. 
JeL pasekmės nebus užganėdi

nančios, gyduolės; jums nekai- 
nos nieko.

į Nesiųskite pinigų 
jūsų vardą ir adresą

• Laboratories, 1304 
Kansas City, Mo. ir 
bus tuojau atsiųstos, 
jas paprastu nurodymu 
10 dienų jūsų girdėjimas ne
bus atgautas, jei jūsų galvos 
užimąs nepranyks, atsiųskite 
jas atgal ir jūsų pinigai buq 
grąžinami atgal be jokio klau 
simo. Tas pasiūlymas pilnai 
garantuotas,* todėl rašykite 
šiandie ir pabandykit tas geras 
gyduoles.

(Apskelbimas)

Mather Pelley 
jaunasis sūnūs 
visada, vartojo

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG 
77 W. Washington St. 

Cor. Washington & Clark

rvuKiMKfteAi 
0^0^

Iš Kalno 

Išpardavimas

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St. Room 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

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

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

Advokatas
Tel. Pullman 6377 Roseland, III

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearbom St.
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 6096

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

n W!> AU'0dfc-AMU»'.’

“Wėst Side Didžiausios Rūbų Krautuvės'’
DVI KRAUTUVĖS

Halsted prie Roosevelt

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

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

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

'V cik ii I* <41 S
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

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

ONA RAKA USKIENĖ

Rengia Keistučio Brighton Parko Pašelpinis Kliubas
NEDELIOJ, SPALIO 4 d., 1925

LIETUVIŲ AUDITORIUM, 3133 So. Halsted Street "
Po vadovyste ge rb. K. Sabonio

Dalyvauja geriausi artistai ir choras; būtent K. Sabonis, Adelė šiauliutė, Ona Rakauskienė, Pirmy 
Mišrus Choras ir daugelis kitų. Pradžia 6 vai. vak. Programas prasidės lygiai 7 vai. vakare.

Po Koncerto šokiai 8:30. Kviečia KEISTUČIO PAŠELPOS KLIUBAS

= Didelis ir Puikus Balius 10 Mėty Sukaktuviy : 
: Rengia Garfield Park Lietuvių Vyrų ir :

. Moterų Pašelpinis Kliubas ~
: Nedėlioj, Spalio (October) 4 d., 1925 m. : 

Lietuvių Liuosybės Svetainėje,
m 49th Ct. ir’l-ifh Stw Cicero, III. m

g Durys atsidarys 6:30 p. m. Programas prasidės 7:30 *
J Malonėsite visi atsilankyti ant šio vakaro, kuris bus vienas iš M 
į puikiausių, šiame vakare dalyvaus vieni iš geriausių artistų, kalbės * t advokatas K. Gugis, dainuos Piimyn- Mišrus choras po vadovyste M 
P P. Surpuliaut., dainuos vienas iš geriausių dainininkų J. Cbapaitis; n 
l suloš juokingą monologą, J. Stasiūnas; paskambiną ant piano Aldey H 
> Likus. Taipgi kviečiame visus atsilankyti kas myli dainas ir juokus, m 

o mes užtikrinam kad visi busit užganėdinti; o kas myli pasišokti * 
M K ui ė.s linksmai pasišokti prie puikios muzikos, prie Rikas Band. m

Kviečia visus, KOMITETAI. * 
£ P. S. Taipgi mes pranešam1, kas nori prisirašyti prie šio Kliubo, M 
* kad yra nupigintas {stojimas po.^l.OO-iki Naujų Metų. *
T X XXXXYXXXXXXXXXXTXXXXXXXXXIXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Apkurtimas ir galvos užimąs 
nėra jau daugiąu baisus nuo to 
laiko kai tiko išrasta gyduolė 
gerai žinomo gydytojo. Da
bar yra galima labai sunkiuose 
atsitikimuose apkurtimo pa 
gelbėti į vieną dieną vartojant 
gyduoles pirmiau žinomas kai
po Rattle Snake Oil. Tas gy
dymai yra pasekmingas visoje 
šalyje.

Mr. D 
vanijos 
vartojau 
einant gulti 
jau girdėjau takšėjimą laikro- 

jdėlio, kurio aš negalėjau gir
dėti pirmiau.^ Dabar mano 
girdėjimas yra atgautas tikrai 
gerai po ilgų metų kurtumo.” 

| Mr. Ben Jackson, kuris gy- 
' vena Indianos valstijoj, sako. 
“Pirm kol aš vartojau Virex, 
aš negalėjau nieko girdėti. 
Po dešimties dienų aš girdėjau 
savo laikrodžio takšėjimą.”

Angeline Johnson, Mississip- 
pi valstijos gyventoja būvą 

■ visai kurta per aštuonioliką 
metų. Ji sako: “Virtex sustab
dė mano galvos užimą ir aš da
bar galiu girdėti traukinio Švil- 

Ipimą 3’/^ mylios atstumo.” 
| Roy Fisher, Iowa valstijos 
gyventojas, sako: ‘,Aš negirdė
jau laikrodėlio takšėjimo per 

*11 metų — dabar ašigalių pa
dėti savo laikrodėlį toli ant sta
lo ir girdžiu jį aiškiai.”

M r. W. A. Lumpkin, iš Ok- 
lahoma, sako: “Aš buvau kur 
čias per 38 metus, aš vartojau 
jūsų gyduoles tiktai keletą die- 

i nų ir dabar girdžiu labai ge- 
; rai.”
| i Mr. Anthony Chapman, iš 
Michigan valstijos, sako: “Bai
sus galvos užimąs apsistojo’vi
sai ir mano girdėjimas prak
tiškai yra atgautas normaliai.”

Kurčias kūdikis 
dabar girdžia

Mrs. Ola Valentine, 
kansas, sako: “Mano 
kūdikis dabar 5 metu 

1 X 9
buVo kurčias nuo 4 
amžiaus. Dabar jis gidžia la 
bai gerai ir jau mokinasi kai 
bėti.”

Adelė šiauliutė

(■/Atmr a

r ■

KONCERTAS IR BALIUS
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šeštadienis, Spalis 3, 1925 I NAUJIENOS, Chicago, III.

Padaužų Pastabos apie 
Gerus ir Blogus Daiktus

Naujas himnas
Lietuva Tėvynė musų, 
Tu varguolių žemė, 
Tavo liaudis iš valdovų 
Vii n vargus tik semia.

Kasdien naujus Tau retežius 
Valdovai užmauna, 
O iš sunkaus liaudies darbo 
Sau pinigus krauna.

Iš praeities Tau betiko —
K įmigai-tironai,
Kurie smaugia Tavo laisvę— 
Lyg dūšią šėtonai.

tegul tavo vaikai eina 
Greit takais liuosybes— 
Ir liuosuoja Tavo liaudį 
Iš juodos galyl?ės.

Tegul saulė tikros laisvės 
šalina tamsumus;
Te. nestato
Vailokaičiui

Ir šviesa,
Amžinai
O tironų
Te į grabą lydi...

—Acemus,

Hydroplonu į Dzimdzių 
vakarą

dviem
buvo nuvestas j

Tavo liaudis 
rūmus, 
ir tiesa 
težydi, 
despotizmą

Pasiūlymas

(.Juokų ir Naminio Draugo” 
kalendoriaus 13 metų sukaktu

vėms paminėti) 
šekit vyrai kiek juokų, 
Galit gaut be pinigų.
Siulau aš jums už dyką, — 
Nereiks duoti nei skatiko; 
Kas norėsit dar pigiau. 
Skaitant juoksitės dar sma

giau.
Sužinosite kas kamuoja, 
Jus kišenes “išnaudoja”.

Duoda palaižyti plytą. 
J in kai nieko nekainuoja. 
Rodo kas mus išnaudoja. 
Kapitalas musų priešas— 
Pons ar kunigs tas pat biesas. 
Paskutinę velk sermėgą. 
Vienmarškinj stum į sniegą. 
Cicilikais tuos vadina, 
Katrie biznį jiems gadina. 
Neva skerdžiai mumis gano. 
“Sotus alkana numano’’.•
Mes neturim nei rudinės, 
O jis pilvą išauginęs. 
Mus bedieviais išvadinęs. 
Negal būti be gaspadinės. 
Musų prakaitu jie tunka. 
O mes neturim “ratunko”. 
Iščiulpia iš musų naudą, 
O mums degtinėj maudo. 
Musų prakaitu nutukę. 
Mums vis nugaras atsukę.

Per pamokslą moka loti 
Ant žmogelio vargšo aklo,

linksminda-

Naminiu.
navinų

Kvailiai linksminas ir šoka. 
Kas sakyti gražiai moka. 
Meldžiu Antano ir Roko. 
Kad užaugtų jiems burokai. 
(Sako Juokų Kalendorius, 
Eidams tarsi koks dudorius. 
Mus verkiančius juokinda- 
damis.
Ir vargstančius 

mas.
Abu su Draugu 
Daug juokingų
Neša maišais per purvyną. 
Brenda sniegais iki klyno. 
Šiuos kalendorius kas pirks, 
Juokus dovanais paims. 
Skaitant juoksis ir voliosis. 
Nors supykęs, nekoliosis. 
Skaitydamas kas neklysta. 
Resijuokiant pilvas plyšta. 
Aš juokų niekad nepeikiu. 
Kaipo naudą visiems teikiu. 
Siulau Juokų Kalendorių 

žmonėms vargo tautinį 
štukorių.

šie kalendoriai geriausi, 
Nelaimėj draugai tikriausi. 
Nuo blogų valdininkų-ponų. 
Apgins mus it nuo šėtonų. 
Nors nevalgęs ir negėręs. 
Vargų tvane pasinėręs. 
Kas juos skaitys visados; 
Niekad neturės bėdos. 
Siulau per “Naujienas”, 
Kurias skaito žėdnas vienas; 
Kurias visi skaito ir į kurias 

rašo.
Ir už tai duonos neprašo.

—Valstietis.

__________

Kaip jau gerbiamiems Pa
daužų respublikos piliečiams ne jūsų biznis,
yra žinoma, musų galinga irjsų biznis, t„
laisva respululika gyvuoja nuo Gal iš ^padaužų aprašymo su- 
Faraono laikų ir niekuomet to-, 
kių kliūčių neturėjo kaip “šven
taisiais metais“ — sugriuvo 
ministerių kabinetas. Toli 
pirežastfes delei reikėjo net 
šaukti nepaprastas Padaužų 
Respublikos kongresas, kuris 
įvyko nepaprastoj vietoj, ir ne
paprastu laiku.

Bet neveizint į tą nepaprastą 
padėtį kongresininkų ūpas ir j 
entuziazmas buvo pakilęs iki 
lubų. Be kitų svarbiausių’ 
nutarimų buvo dar svarbesnis 
nutarimas, būtent turėti geo
grafišką išvyką į Dzimdzius.

Kadangi ši išvyka bus ne. 
vien ministerių, bet visų res
publikos piliečių, tad šiuomi 
kviečiame visus norinčius Ir ne
norinčius dalyvauti, susirinkti 
spalių-October 7 d. 8 vai. va-| 
kare ant viršaus 
Auditorijos, o iš ten visi 
corpore” hydroplanais 
i Dzimdzių vakarą, 

l’žganėdinimas tame 
maž-daug patikrintas, 
pamatymo Dzimdzių, kurie ne
senai atsikėlė iŠ negyvųjų, 
gaubite garbės paspausti' pa
daužų ministerių rankas.

—Oro ir vandens ministerija.!

Lietuvių Į 
in I 

lėksime

vakare’ 
nes be

Iš Padaužų Ministerijos

Visas Padaužų Ministerijos 
kabinetas su šviesiuoju Prezi-

deniu priešakyje, o visa minia sigraudino, tai lydint 
užpakalyje, turėjo garbės būti ministeriam

i užkviestais per musų respub- tam tikrą minkštą vietą dva- 
likos didį ambasadorių dėl tam 
tikrų diplomatinių tikslų./ O 
kokie jie yra, tai aš nežinau. 
Vienok aš tiek žinau, kad buvo 
svarstoma gyvų ir negyvų, 
vergų ir pavergtųjų klausimai. 
Kaip tie svarbus klausimai bu
vo svarstomi ir kodėl,- - tai

, O jeigu ne ju
tai to ir užtenka.

prasit, jeigu girai galvosite.
Šviesus Padaužų Preziden

tas buvo pakviestas tuo klau
simu pasakyti želabną prakal
bą. Ir kadangi jisai pats su-

Del Vaikų 
Odos ligų

Cadum Ointment gali būti vartoja
mas ant minkštos ir švelnios odos kū
dikių, kurie kenčia nuo užkrėstų de
dervinių, uučkų, išbžlimų, karščio, ir 
panašių ligų. Niežėjimą prašalina 
tuojau. Kurie daug kenčia nuo odos 
ligų galima to išvengti vartojant 
šias gyduoles išlaiko. Cadum Oint
ment taipgi yra geros nuo spuogų, 
niežėjimų, šlakų, suskirdusios odos, 

. , . (išbėrimų, skaudulių, šašų, žaizdų, na
gingos respublikos ambasado- degimų, dedervinių, slogų išbėrimų,

šią atgauti. O jo prarblngą vie
tą užėmė viceprezidentas. Pra
sidėjo* rimti Ipasi kalbėjimai,
kurie išėjo iš ministerių sme- 
genynės teikdami Mūzos am
basadoriui gerų patarimų ir 
pasižadėjimą stisiartinti 
pačių reikalais.

Viskas buvo atlikta 
konstituciją. Paspaudus drau-j

riui dešinę ir tarus ačiū rūmų | isidrėsklmų. užžavimų ir taip tolimi, 
v . . . .. 'Jei |ųs negalite gauti Cadum Oint-savinmkui, Padaužų ministerija ment savo aptiekoje, tai'siųskite 35c 

grįžo prie savo svarbilį llžduo-. pas.The Omega Chemical, Company, 
čių.—Korespondentas. ’ 6,6 Flfth Avenue, NewYork.

su jų

pagal

576 Fifth Avenue, Nevv York.

Išdirbėjus Pasiūlymas
GRAŽUS GROJIKLIS PIANAS, LIAMPA, KABINETAS, BEN- 

CIUS, ROLES. VISKAS UŽ
Stebėtinai gražaus 
balos; gražaus me
džią ir gražaus pa
dirbimo. Vertėj su
silygina su pianais 
parsiduodaičiais p o 
$550.00.

iiHI r i
re et m j . m r . $295

Lengvi išmokėjimai

$2.00 į savaitę.

Mainau ant Pho nografo ar Piano

Jos. F. Sudrik, Pianų Krautuve
3343 So. Halsted St. Stock Store, 3327 So. Halsted St.

Uždirbk Daug Pinigutį
Perkant ar Parduodant Krenn &Dato Savastis
Mes turime savasčių geriausiose vietose apie Chicagą ir Chicagoje ant kurių galite 
uždirbti didžiausius pinigus. Dvi vietas 
letuviams, kaipo gerą investmentą ir

mes specialiai rekomenduojame draugams 
progą uždirbti daug pinigų j trumpą laiką.

Greater Calumet
Industrijų ir rezidencijų distriktas

štai šioj didelėj plotmėj, kuri yra priskaitoma 
prie didžiausio ir turtingiausio distrikto visa
me pasaulyje. Tos vertes kyla labai greitai, 
čia investoriai turi pilną užtikrinimą, kad jų 
investmentas turiį pilną užtikrinimą — pelnas 
visuomet augs. Tūkstančiai kurie dirba šiame 
distrikte, rikalauja namų, kur jie gyventų arti 
nuo darbo; jie nori turėti pasilinksminimo vie
tas krautuves, visus patogomus ko reikalauja 
Amerikos gyvenimas.. Čia jsivystymas eina 
smarkiai ir žmonsė kurie ŽINO ir DŽIAUGIA- 

, SI Chicagos augimu, jau čia yra įvestavę milio- 
nus ir jie tikisi tikrai gauti didelių pelnų iš že
mės Calumet Distrikte. "

Marquette Highlands
Marųuette Highlands pasiūlo progą dėl gerų 
investmentų kur kas didesnę negu kitos apie- 
linkės. Marųuette Highlands No. 1, yru labai 
netoli rubežiaus miesto Waukegan, ant piet
vakarinio kampo North ir Greenwood Avenues, 
mažiau negu mylia ir pusė nuo miesto salės, vie
nas blokas nuo Sheridan Road, ir šeši blokai 
nuo naujos Johns-Manville asbestos dirbtuvės. 
Tai yra didžiausia dirbtuvė savo rųšies pasau
lyje, kurioj dirba 6000 darbininkų kuomet dir
bama pilną laiką.
Gatvekariai eina už trijų blokų nuo šios žemės, 
o busai už vieno bloko. Su busų kompanija yra 
padaryta sutartis, kad jie eis pro pat šalį šios 
subdivizijos. čia taipgi randasi stotis North 
Shore Electric pačiame viduryje šios žemės.

Daleiskite pasakyti jums viską apie tą žemę ir kokia puiki proga jums 
yra pasiūloma. Musų atstovas maloniai suteiks jums pilnas informacijas v

Mis. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

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

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

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

uat.

Tel. Blvd
WoiHuevdc«- 
BANI8

AKUŠERKA
Pasekmingai pa- 
lainauja mote- 
-ims prie gimdy
ti o , patarimai 
lykai moterims 
r merginoms.

3113 3outh 
Halsted St.

«-DR. HERZMAN **

DR. SERNER, 0. D

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

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

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

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

į Dienomis: Canal 
Telefonais: J į110- Nakti

| Drexel 0950
t Boulevard 4186

3235 S. Halsted St
Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. ▼.

LIETUVIS AKIŲ*SPECIALfSTAS 
Turėk švarias, sveikas akis

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

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

Nedaliomis nuo 10 iki 1. *
. 3333 So. Halsted St. /

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

OlisRB
4729 So. Ashland Are., 2 Inboe 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovom

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 12 vai. po piet 
Telefonas Midway 2880

————

Dr. Lawrence P. Slakis B
DENTISTAS į

4454 Sn. Western Avė. 5
N
M

" 4454 So. Western Avė.
M 
M

TTTXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Valandos:

.nuo 10 ryto iki 9* vai. vakare-

DR. J. HUPERT
Daugelio metų praktika. Spečialės 
studijos ligoninėse,
Vienoj, Berline, Paryžiuj

1922, 1923, 1924 metais
Gydo ligas moterų, vyrų, vaikų, 

vidurines ir odos
Ofisas ir gyvenimas

4649 So. Ashland Avė.
Tel. Yards'1236 '

Valandos: 9-10 ryto, 2-5' po pietų 
6-8 vakare.

Telephone Ysrds 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

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

L

LIETUVIAI DAKTARAI
Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA
DOWIAT—SASS

Namų telefonas.Ya^da 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913 
DR. A, J. BERTASH 

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

pietų ir 6 iki 8 vakare.

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

8 iki 2 vai. po pietų.

nuo
nuo

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St. Chicago, III.
-.................................................. ... III ■■■ l . .1

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

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

nuo 5:30 iki 7:80 vakare.

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

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaiku ir visų chroniškų ligų 

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

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

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

Optometrist
Tel. Boulevard 6487
4649 S. Ashland Ar.

Kampas 47-toa 
ant 2 lubų

Phone Canal 1713-0241 
Res. Midvvay 5512

DR. R. C. CUPLER, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS' 

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

A. MONTVID, M. D.
1579 Milvvaukee Avė., Room 209. 

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 12 iki 2 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4988.
Namų telefonas Spaulding 8638 

"Ultravioletinė šviesą ir diathermia

KRENN
DIDYSIS OFISAS , i

i

Krenn & Dato pasiūlo jums progą uždirbti daug pinigų, pardavinėjant lotus . Patyrimas nereika
lingas. Mes išmokinsime kaip. Męs suteiksim jums dykai biznio kursą ir salesmanship musų 
pačių mokykloje. Mokyklos lankymo valandos skiriamos pagal jūsų parankumo. Jums apsi
mokės pasimatyti su mumis.

Boulevard 3686 Cicero 4676
DR. J. P. POŠKA 

Gydytojas ir Chirurgas 
3133 So. Halsted St.

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

nuo 3 iki 9 vakare.

JMįSPO.'jnC
Vietiniai agentai Mrs. Rockefeller McKormick savasčių

WAUKEGAN OFISAS
936 N. Michigan Avė.

Superior 7046

Room 506, Waukegan National
Bank Bldg. Phone 968

DR. M. T. STRIKOL , 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Kės., 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

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

DR. HORVAT, DR. VViLLING 
1347 W. 18 St„ kampas Blue Island 
Avė., 2 fl. Valandos nuo 9 iki 8 
kasdien. Nedėlioj nuo 9 iki 12.
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VILNIAUS KLAUSIMAS INTERNACIONALO 
KONGRESE.

• ••••• r . > • • • • • •
LIETUVOS DELEGACIJOS PAREIŠKIMAS.

• > ; j !; ;;
ANGLIJOS SOCIALISTAI IR SAUGUMO PAKTAS.O* ' . X x

Kaip jau buVo musų korespondento rašyta iš Mar
selio (Marseilles), kur įvyko antrasis Socialistinio Dar
bininkų Internacionalo kongresas, tame kongrese tapo 
iškeltas ir Vilniaus klausimas.' Jį iškėlė Lietuvos social
demokratų delegacija — dd. Bielinis ir Bielskis — Rytų 
komisijos posėdžiuose. Ji nurodė, kad Vilniaus krašto 
užgrobimas ir susidariusieji delei to santykiai tarpe Lie
tuvos ir Lenkijos reiškia didelį pavojų Europos taikai.

Įdomu pažymėt, kad šitam pareiškimui pritarė ir 
Lenkų Nepriklausomųjų Socialistų atstovas. Ši partija 
Lenkijoje, beje, yra silpnesnė, negu Lenkų Socialistų 
Partija (P. P. S.), bet ji jau turi nemažai pasekėjų eilėje 
Lenkijos pramonės centrų ir, kas šiuo atvejų ypatingai 
svarbu, Vilniuje.

Rytų komisija Internacionalo kongrese nesuspėjo 
išnagrinėti Vilniaus klausimą iki Smulkmenų, kadangi 
jai teko svarstyti daug da ir kitų labai painių klausimų. 
Jai buvo pavesta išnagrinėti Tolimųjų Rytų (Kinijos), 
Pabaltijo kraštų ir Balkanų pusiąusalio klausimus. Tad 
Lietuvos delegacija, pasitarusi su rusų ir kitomis dele
gacijomis, įteikė atskirą pareiškimą prie bendrosios re
zoliucijos, apimančios tuos visus aukščiaus minėtuosius 
klausimus. Pareiškime reikalaujama, kad butų peržiū
rėtas Ambasadorių Konferencijos nutarimas, liečiantis 
Vilniaus kraštą, ir siūloma pilną Vilniaus klausimo išty
rimą pavesti Internacionalo Pildomam Komitetui (Ekze- 
kutyvai). '

Šis pareiškimas tapo priimtas. Tuo budu Vilniaus 
klausimas bus dar svarstomas Socialistinio Darbininkų 
Internacionalo centre.

raštis, kaip jisai nuolatos giria
mai.

“Vienybė” sako‘, kad jauni
mo klausimas jau esąs "išgvil
dentas,” ir tai — tautininkų 
Jie jau senai pakėlę obalsį or
ganizuoti čia augusį Jaunimą 
S. L. A. ir įvedę savo laikrnš 
čiuose jaunimo skyrius. O so
cialistai, girdi, tik dabar tuo 
klausimu susirūpinę: tatai pa
rodą jų "atsilikimą nuo gyve
nimo.”

Priprastu sau budu Sirvydas 
su širvyduku meluoja. Yia 
faktas, kad socialistai musų 
jaunuomenės organizavimu Ir 
švietimu yra susiinteresavę nuo 
senai. šitoje srityje jie jau 
ir darbuojasi gana ilgas laikus, 
— kas matyt iš to, kad Jvav 
riose kolonijose šiandie randasi 
vaikų draugijėlių, jaunimo 
kliubų ir panašių organizacijų, 
kurios arba yra susikurusios 
socialistų iniciatyva^ arba turi 
socialistus mokytojus ir vedė
jus. Socialistų domėjimąsi jau
nuomenės klausim^ rodo ir tai, 
kad prie LSS. gyvuoja Lietu
vių Socialistų Jaunuomenės Ly
ga. . -

j Jeigu mes butume toki pagy
rų pifodai, kaip senis Sirvydas 
ir jo vai kas,kurie nuolatos bub- 
nus muša, girdamiesi savo nu- 
sususio kromelio tavoru, 
mes būtume galėję daug 
siau, negu jie, pareikšti,

pas 
ateikite

tai 
drą- 
kad
mus 
visi 
Bet

Išsimaudžius Pacifike
Rašo A. VANAGAITIS

(Tęsinys)

Apie Angliją kai kurie mėgstantys sensacijas kores
pondentai vėl praneša nepaprastą žinią. Jie sako, kad 
Darbo Partijos vadas, Ramsey MacDonald pareiškęs 
Liverpool’io kongrese, jc^ei ši partija esanti nusista
čiusi prieš projektuojamąjį Europos saugumo paktą. 
Europos kontinente gi, kaij> žinia, socialistų partijos kaip 
tik stoja už tai, kad saugumo paktas (tarp Francijos, 
Anglijos, Belgijos ir Vokietijos) butų padarytas.

Bet MacDonaldo pozicija yra ne tokia, kaip tie ko
respondentai rašo. Jisai priešinosi saugumo pakto su
manymui tiek, kiek tuo sumanymu dabartinė Anglijos 
konservatorių valdžia stengėsi pakeisti Tautų Sąjungos 
priimtąją rezoliuciją (Genevos protokolą) apie visuotiną 
arbitraciją ir nusiginklavimą. MacDonaldas juk yra 
svarbiausias tos rezoliucijos autorius, ir butų keista, 
jeigu jisai nesistengtų ją apginti.

Bet Anglijos socialistai (taip pat, kaip ir kitų šalių) 
pripažįsta, jogei saugumo sutartis tarpe keturių valsty
bių visti k yra geriau, negu visiškas nesusita^imas. Ir 
MacDonaldas ne atmeta projektuojamąją saugumo su
tartį ,bet reikalauja, kad jos dėsniai neprieštarautų Ge
nevos protokolui.

Po Locarno’s konferencijos, kuri įvyks šiomis die
nomis, kai paaiškės, kokiomis sąlygomis susitarė ketu
rių minėtųjų valstybių valdžios (jeigu jos susitars), tuo- 
jaus susirinks Socialistinio Darbininkų Internacionalo 
pildomasis komitetas ir žiūrės, ar ta sutartis yra gera, 
ar ne.

MacDonaldas, vadinasi, išreiškė nepasitikėjimą ka
pitalistinių valdžių diplomatija, o ne priešingumą dery
boms dėl Europos saugumo.

Į ApžvalgaĮ
JAUNUOMENĖS KLAUSIMAS

, ESĄS JAU "IŠGVIL-
. DENTA8!”

Kelios dienos atgal "Naujie
nos” įdėjo vieno asmens straip-

spį jaunimo organizavimo bei 
švietimo klausimu ir padai6 tuo 
klausimu keletą’ pastebėjimų 
editoriale. Už tai’ mus, visai 
netikėtai, širvydų laikraštis iš- 
koliojo “apkempėjusiais politi 
kieriais” ir "storoku pakaušiu.” 
Tuo jisai, matoma, nori pasiro
dyt tikrai esąs vienintelis "rim
tas” ir “džentelmoniškas” laik

negu jie, 
iaunimo klausimas 
“jau išrištas” — 
ir gaukite musų receptą! 
mes to ųepadarėme,kadangi ži
nome, jogei visuomene laukią iš 
mus ne tuščių pasigyrimų, bet 
tiesos ir rimto patarimo.

Tiesa gi yra ta, kad musų 
jaunuomenės organizavimo ir 
švietimo klausimas dar ne tik
tai nėra išgvildentas arba iš
rištas, bet dar nėra nė kaip rei
kiant pastatytas. Tą pripa
žįsta autorius to straipsnio 
apie kurį mes minėjome aukš
čiaus (žmogus — ne socialistų, 
bet sandariečių partijos); ir tą 
pripažins kiekvienas, kuris mą- 
to toliaus, negu savo nosies ga
lą.

Jeigu klausimas butų buvęs 
senai išgvildentas ir “praktiko
je vykdomas,” kaip švokščia 
Brooklyno laikraštis, tai kodėl 
šiandie dar tik kur-ne-kur ran
dasi musų organizuoto jaunimo 
būreliai, o visa to jaunimo mi
nia net musų visuomenės Judė
jime nedalyvauja? Kodėl Chi
cagoje (veikiausia, ir daugelyje 
kitų kolionijų) paūgėjusieji’ 
lietuvių vaikai stoja net į Ku- 
Klux Klaną, ažuot susiradę ke
lią į musų draugijas ir į tą 
darbą, kuris yra mums bran
gus? Kodėl, pagaliau, net ir iš 
tų nedaugelio vaikų draugijė
lių, kurios iš viso 
nizavusios, žymią 
pasigrobti į savo 
vikišku šlamštu 
šieji Maskvos agentukai?

P-as Sirvydas, girdamasis sa
vo "ne-storoku pakaušiu” (tur
būt jisai yra taip plonas, kaip 
tik-ką užgimusio “beibes”), ne
supranta, kad "©balsis'* orga
nizuot ir šviest jaunimą dar vi- 
sai jokio klausimo 
Jaunimo organizavimo 
mo reikalą Amerikos 
žino jau nuo senai, 
kilo tuomet, kai dar 
partijos nebuvo pradėjusios oi- 
ganizuotis, — tuomet, kai tik 
ėmė paaugti seniausiųjų atei
vių iš Lietuvos vaikai (kurie 
šiandie jau yra daugumoje pa
tys šeimynų tėvai). Bet rei*. 
kalo žinojimas dar nėra jo iš
rišimas. ‘Klausimo rišimas pra
sideda tiktai tuomet, kai mes 
imame ieškoti būdų, kaip or
ganizuoti ir kaip šviesti Jauni
mą, apie kurį mes visi žinome, 
kad jį organizuoti ir šviesti rei
kia.

Į klausimą KAIP iki šiol jo
kio patenkinančio atsakymo 
duota nebuvo. BCivo tiktai 
daliniui mėginimai jį išspręsti. 
Jį gvildeno šiek-tiek musų par-, 
tijos, kurios yra tiesioginiu 
budu suinteresuotos tuo, kad 
pritraukus prie savęs jaunimą; 
jau po 
kurios 
ir kai

Grįžau Chicagon
Perskaitęs “Naujięnose” sa? 

vo kelionės įspūdžius, net nu
stebau. Pasirodo, mano daug 
visokių niekų prirašyta. Gana 
juoko! Skaitytojai visai neįdo- 
mauja kelione to keliauninko, 
kuris jau senai grįžęs. Ir aš 
jau Chicagą pasiekiau 20 rug
sėjo 3 vai. po piet. -Dabar ne
įdomu skaityti tas, kas jau 
pergyventa. Todėl, gerbiamie
ji skaitytojai, aš pareiškiu sa
vo griežtą nusistatymą dau
giau nei žodžio neminėti raštu 
apie tai, ką ąš patyriau pas in- 
dijonus Coloradoj, Omahoj ir 
1.1. Geriau aš mėginsiu žodžiu 
papasakoti, žodis geriau limpa 
prie širdies. Tai faktas.

Pavyzdžiui, aš ruošiu dekla
maciją apie mano pasikalbėji
mą su Pacifiku. Kada aš moki- 
nuosi deklamuoju, tai kaimy
nai mano,’ kad aš dumtos. Jie 
deklamacijos nesupranta. Ne
žino, kad man reik ne tik su
galvoti, pasirašyti, bet ir at
mintinai išmokti. Gerbiamieji! 
“Fonių” mažai. Su rimtais da
lykais tenka smegenis padžio
vinti. Tegul aš nesu rimtas, 
bet visgi šiek tiek rimtas. Ant
ra vertus, jus nerasit pasadly 
žmogaus, kuris juokingai juok
ius. Mes juokiamės ne iš kvai
lumo, liet iš rimtumo. Dabar 
Chicagoj visi juokiasi ziš ma
nęs. O delko? Dėlto, kad aš 
rimtai studijavau geografiją.

Dalykas ve koks. Kada aš 
kalbėjausi su Pacifiku, tai vi
sai nežinojau, kad už jo van
denų vėl Rusija su Sibiru, o 
ten už Uralo, už Maskvos vėl 
Lietuva. Tąi matote kaip yra 
su dailininkais. Jie žino viską 
ir skaįtosį j esą aukščiausia 
žmonijos pažiba, o paprasto 

„dalyko — geografijos, nei už 
centą nežino.

Dabar kitas dalykas. Aš jau 
beveik “mokytas”, žinau, kadį 
Pacifikas tai didžiaflisas van-| 
denynas, 
“rašytoja^ 
kos apie J

kas ir kaip ant tos žemės gy
vena. () kada jau tą žinai, tai 
mėgini kalbėtis su gyvais na- 
bašninkais. Ir mano pasikal
bėjimas su Pacifiku nėra gy
vo su gyvu kalba, liet dviejų 
nabašninkų "uturiojimas”, kaip 
dzūkai sako. Pavyzdžiui, aš 
sakau Pacifikui^

—Sveiks druts, Pacifike!...
O jis tyli. Reiškia, vadinasi, 

nesupranta. Bet kada aš jam 
sakau:

vandenyne! Aš 
sūnūs Baltijos

mano Pači t ikas 
mane. Patiko. Ir

o aš, tai didžiausias 
pbc jokios nuovo- 
Jdferafiją. Juk reik

yra susiorga- 
dalį sugebėjo 
rankas bolše- 

apsišai’vo jli

neišriša. 
ir švieti- 
lietuviai 
Jisai iŠ- 

nė musą

dalykų. Jis gana ilgai sekė se
novės pasakas ir pranašavo 
karą. Jo troškimas buvo toks:

"Aš trokštu meiles ir broly
bės.

Aš noriu, kad vienybėj
Gyventų žmonės ir -
Juodi,,
Balti,
Geltoni ir
Raudoni!...”

Tai buvo paskutiniai žodžiai.
Taip nejauku / ir liūdna tapo 

vienumoj.
Jo bangos plovė mano uolą
Sidabro kylimals plačiais...
Aplinkui žmonės sukinėjos...
Žiurėjo jie, kaip nyksta laivas 

tolumoje,
Kaip saulė leidžias už bangų...*

ei mano Tėvas Vandenų

Ramiai ilsėjos tarpe jų...
Dar, rodos, nesenai aš sku- 

binaus pas tą Senclį-Vandeny- 
ną... Aš troškau jį matyti — 
išgirsti pasakas senovės, pap
laukioti ant jo bangų kaip dai
lininkas, alsuoti 
mis svajonėmis ir 
nuo visų...

Kada aš pirmą
dau bangas okeano, išvydau 
tolį nematyt;:, tai tuo kart pa
jutau, kad aš kūdikis ma
žytis... Pasaulis tuo kart ro
dės Milžinu, o aš lai tik nykš
tukas prieš j j.

(Bus daugiau)

būt atskirtu

kartą išvy-

Voltaire.
sveikinu tave, 
vandenų!...

Tai,, brač, 
tuoj sužiuro i
jis mėgsta titulus!...

-Sunau! Iš kokio krašto at
vykai?.. .

Kada jau užklausė, tuoj ma-į 
no veidas nušvito. Mobilizavęs 
visas dailininko pajėgas, tuoj 
jam aš atsakiau.

—Seneli! — sakau aš. Tėve 
Vandenų!'

Aš atvykau iš žemes Lietu
vos!... <

Tau žinomas tas kraštas ir 
tie žmonės. ’ / ‘

Ten Klaipėda senoji, Palam 
ga,

Senelis Nemunas, Šventoji...
Nuo amžių juos globoja Bal

tija... *
Ir pradėjau žodžiais, it pu

pomis berti. Nežinau iš kur 
drąsa pas mane atsirado. Pa
tikėkit. Aš patikau su savo 
“prakalba”. Pacifikas-Sėnelis, i 
veide lyg nušvito:

Lyg džiaugsmo šypsena,
(Lyg skruostų jaunumą,

Mikromegas
(Filosofinė apysaka)

(Tęsinys)

—Didžiai gerbiamas .pone, 
tamsta manai, kad jeigu tams
tos nuo galvos ligi kulnų tūk
stantis tuazų, tai tamsta...

--Tūkstantis tuazų! — suri- 
nykštukas, — Viešpatie! 

budu jis sužinojo mano 
"Pūkštantis tuazų! ir nė

savo gyvenimą 
ir galvojime, — 

yra tikrasis dva-

-—Sūnau! — jis tarė man— 
Kaip grįši į tą šalį, 
Pasveikink nuo manęs tu

Lietuvą,
Ir palinkėk laimingos kloties 

ateity!.. f ;, •
To tai aš nesitikėjau. Man 

i Pacifikas perduoda linkėjimus 
Lietuvai. Gi aš toks paprastas 
dailės darbininkas, be cenzų, 
l)c diplomų, eilinis artistas ne
va “eks^menininkas”, kuris ne
vertas nieko. Ir prisiminė man

visokių mokslinčių. Ar ne taip ? |as nelaimiigas Dzimdzi Drim-
Yra visokių) katedių, todėl aš an|. v|sj šunis karia... 
nieko nelaukdamas,' pasisam-. NutiIau nutilo Pacifikas. 
džiau sau kateduj Lietuvių j ^įp širdį skausmas man su-
Auditorijoj, ant “Bridčporto”. I 
Jus išgirsite mano paskaitas 7 
spalių. “I am telling you!” Tai 
bus pirmoji paskaita ir tai vie
na iš rimčiausių. Antra, tai 
bus per Birutės koncertą 11 
spalių, bet ji tai abejoju ar 
turės tiek “moksliško rimtu
mo”, nes bus jau po “išsimau
dymo”. .. Iš praktikos žinau, 
kad išsimaudęs žmogus būna 
daug švaresniu kūne, bet pro
tas kartais “durnystes” kalba. 
Gal būt pirmoji “paskaita” bus 
rimtai juokinga, o antroji — 
juokingai rimta.**

Be to, jei aš suklysiu, tai 
man dzimdzių Dineika patai
sys. Kad F. Zaleckis yra talen
tuotas kalbėtojas, tai paliudysi 
jums birutiečiai, kurie girdė
jo kelis žodžius per surengtą 
mano sutikimui šeimynišką va
karienę iLietuvių Auditorijoj 
26 rugsėjo. Nęrėčiau aš jį iš
mokini dainuot, bet jis nežmo
nišku balsu dainuoja. Tarsi 
Demonas iŠ devintos peklos!...

Ekspresą, aš abejoju, ar ga
lėsim užvilkti ant “steičiaus”, 
nes persunkus. Gal visko būti. 
Jei grįš Požėla, tai bukit tik
ri ir “ekspresą”* matyti “stei- 
čiuje”.

Grįšiu prie •geografijos. Ma
tote, kada žmogus sužinai kas 
tai yra žeme, tai norisi žinot

O džiaugsmas lupas surakino, 
Kad tarti žodžio negalėjau... 
Jaučiau kaip perlo ašaros 
Akyse susikaupė, 
Norėjau persiristi per skruos

tus x '
Ir pulti į glėbį Vandenyno...

Norėjau bangas išbučiuoti, 
Prispausti prie širdies 
Alsuojantį dvelkimą.’..
Norėjau plaukt į gelmes okea

no.. .
• Dainuot Pacifiko žinyne, 
Baltijos serenadą...
Toli Baltijos kraštas — Lietu

va....
Matau aš vakaruos, matau ry

tuos
Ir Klaipėdą ir Kauną, Vilnių..> 

Štai prieš mane Pacifikas... 
Už jo pečių Japonų žemė..t
O ten, toliau, šaltasis Sibi- 'įjtčms 

ras —
Kapai mus brolių lietuvių, 
Kurie ten žuvo ištremti
Už spaudų — laisvę Lietuvos l|tik "^8^^

praleidžiate 
vien meilėje 
žinoma, toks 
sios gyvenimas. Aš niekur ne
mačiau visiškos laimės, bet ma
nau dabar, kad ji čia yra.

Išgirdę 
filosofai
vienas iš jų

Bet daugių-daugiausia ko tuo 
pasiekta, tai to, kad dabar jau 
yra daiig>maž privengta dirva 
pastatyti jį ir išspręsti vteanie 
jo platume.

Štai ką "Naujienos” ir turė
jo omenėje, kviesdamos visus 
protaujančius žmones tą jauni-

truputį užsiiminėjo kai 
pašelpinės organizacijos , 
kurie atskiri asmens, mo klausimą gvildenti.

Norėjosi prikelti juos iš ka
po,

Grąžinti Lietuvon, kuri šian
diena

'Laisve vainikuota,
Darbuojas ateičiai sūnų!.?.
O ten, už Sibiro, Uralo ir

Maskvos,
Matau aš Vilnių, Kauną, 

Klaipėdą!...
Visai iš kito krašto — iš Ry

tų,
Matau aš Lietuvą, nuo 

karų...
Tik dabar aš „supratau, 

ko “svietas” apvalus!., 
pratau tik ačiū geografijai.

Kalbėjau aš su Pacifiku dar 
apie Vilnių ir klausiau kitokių

Va-

del-
Ir su-

ko 
kokiu 
Ūgį, 
vienu coliu nesuklydo! Kaipl 
Šitas atomas išmatavo mane! Jis 
geometras! Jis jau žino mano 
ūgį-, o aš vos įregiu jį pro mik
roskopą ir dar nežinau jo dy
džio.

—Taip, aš tamstą išmatavau, 
— atsakė mokslininkas. — Taip 
pat išmatuosiu ir tamstos di
dįjį'draugą.

Pasiūlymas buvo priimtas,
i Jo ekselencija išsitiesė visu sa- 
į vo ilgumu ant žemės. Dabar 
atrodė, jeigu jis stovėtų, tai jo 
galva butu toli už debesų. Mu
sų filosofai įkišo jam didelį 
medį į tą vietą, kurią dr. 
Svift’as, žinoma, pavadintų, bet 
aš jos nepavadinsiu iš manda
gumo prieš įboteris. Paskiau, 
sujungę trikampius ir apskai
čiavę, padarė išvadą, kad ma
to jie prieš save jauną vyruką, 
kurio ūgis 120,000 pėdų. Tuo
met Mikromegas tarė sekan
čiais žodžiais:

—Aš labiau, negu kada nors, 
esu dabar įsitikinęs tame, kad 
nė apie ką negalima spręsti su
lig jo matomo dydžio. O Vieš
patie! Tu. kuris skyrei protą 
gyvybėms taip mažoms, taip 
niekingoms, be galo mažoms, 
bet tiek pat, kiek ir be galo 
didelėms, ir jeigu galima ekzi- 
stuoti dar mažesnioms, negu 
šitos, tai aš' tikiu, kad tos gali 
turėti aukštesnį protą, 'negu 
net tie puikus tvariniai, kuriuos 
aš mačiau danguje, kurie vie
na savo koja apdengtų visą 
planetą, ant kurios aš dabar 
nusileidau.

Vienas filosofas jam atsake, 
kad jis galįs neabejoti apie bu
vimą protingų gyvybių, daug 
mažesnių už žmogų. Jis pasa
kė jam ne apie tai, ką sugal
vojo Virgilijus apie bites, bet 
tą, ką atidengė Svammerdam’as 
ir ką bandymais patikrino Rco- 
miur’as. Jis pasakė jam, kad 
yra gyvybės, kurios tarnauja 
------- 1 taip, kaip bitės tar
nauja žmogui. Tat reiškia, kad 
Sirijaus gyventojas dėl tų di
džiųjų esybių, apie kurias vos 

, yra tuo pačiu, 
kuo tie didieji tvariniai yra ki
toms esyl>ėms, prieš kurias jie 
patys 
darėsi 

ir

šituos žodžius musų 
palingavo galvas ir 

atviresnis negu 
J<iti — nuoširdžiai prisipažino, 
K?.d išskyrus nedidelį žmonių 
skaičių, nesinaudojančių ypa
tinga garbe, o visi likusieji 
yra samburys bepročių, piktų 
ir nelaimingų žmonių.

—Pas mus medžiagos dau
giau, — tarė jis, — negu kad 
reikia pikta daryti, jeigu pik
ta paeina nuo t medžiagos, ir 
perdaug dvasios, jeigu pikta 
nuo dvasios paeina. Ar žinot, 
tamstos, kad štai šitoje minu
tėje*) šimtas tūkstančių musų 
giminės bepročių, su skrybe- 
liais ant galvų, žudo šimtus 
tūkstančių kitų tokių pat gy
vybių, tik su muturais“),,-ant 
'galvų,' kurie savo eilėj muša 
pirmuosius; ir tas, beveik, tę
siasi nuo neatmenamų laikų ir 
ant visos žemės.

Sirijaus gyventojas sudrebė
jo ir paklausė priežasties tų 
baisių skerdynių, ir stebėjosi,- 
kad taip mažos esybės, bet 
taip piktai plaunasi.

—Dalykas eina apie menką 
kąsnelį žemes*“), kurio plo- 
sijos įvyko 1783 m.
tas ne didesnis, kaip jūsų pė
da. Ir nė vienas iš tų milijonų 
žmonių nesiįdomauja tuo že
mės gabalėliu. Visas ginčas 
yra tame, ar tas žemės gaba
lėlis priklausys žmogui, kurį 
vadina Sultonu, ar žmogui, ku- 
Dį nežinau kodėl vadina Ciesa- 
rium. Bet gi nei vienas, nei 
kitas niekados ir nepažiūrės į 
tą žemės gabalėlį, 
dabar eina ginčas; 
mušasi, beveik nė 
kuriuos jie žudo ir 
džia save žudyti.

o šie, kurie 
nematė tų, 

kuriems lei-

ne,

rodosi atomais. Kalba 
vis įdomesnė ir įdomes- 
Mikromegas tarė:

Skyrius VII
Pasikalbėjimas su žmonėmis

—Protingieji atomai, per ku
riuos amžinoji Esybė teikėsi 

' apreikšti savo kūrybą ir savo 
galia, jus, tur būt, tikrai nąM-j 
dojatės pačiais grynaisiais 
džiaugsmais ant jūsų rutulio, 
nes turite taip maža medžią-1 
gos, o susidedate svarbiausia 
iš dvasios, tai, gal būt,.kad jus

♦) Kalba eina apie karą taikų su 
rusais 173G-1739 m.

*♦) 'Purkų galvos apsiaustos.
***) <Krymo prijungimas prie Ru-

(Bus daugiau)
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Pasitarkite su manim šian-

(Tąsa ant O-to pusi.)

Saugiausia vieta jūsų pinigams.
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Didžiausi SandeliaiDuona nupinga
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AREŠTAVO Už RŪGŠTIES 
VEIDĄ PILIMĄ

ALCAZAR anglims _arL madžiais 
kūrinami pečiai
Po

pavojin- 
Ar ser- 

esate 
g a -

SUĖMĖ NUŽIŪRIMĄ PINIGŲ 
DIRBĖJĄ.

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

Nedėlioj nuo 9 iki 11.

DR. JOHN J.
SMETANA

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

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

Ant Platt’s A p tiekos
Pastebėki t mano iškabą
Valandos nuo 9:30 iki 

8:30 vakare.

pyko ir Southern- esąs nužudy
tas.

Armato tapo paliuosuotas už 
$10,000 kauciją.

r* N
M

*<
H

UŽMUŠĖ DARBININKĄ
/

H 
H

HOT Blast pečius tf JM
dėl visokio "kuro <Clt«vv
ĘCONOMI pečiai pilnai parceliuo
ti dėl kietų ir mink- CO"7 Cfi 
šių anglių ■ -VU

$12.50
CROWN dėl kietų CCg 
anglių pečius

M a

Kam jum mokėti augštas kainas, kad galite pirkti daug pigiau 
tiesiog nuo išdirbėjų. 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 geriausias, užtikrinimas.

Globė Upholstering Furniture Go.
6637 South Halsted Street

Telephone Wentworth 6890

GYDOME VYRUS
$59 & $10

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

PENKTA PRIEŽASTIS
Del bankinio biznio su

SENIAUSIA BANKA NORTHWEST SIDE
— todėl, kad musų kostumeriai, iš toli ir arti, su
randa musų vietų Transportacijos Centre North- 
west Side, labai parankiai.

Mihvaukee, Armitage, North Avenue ir Robey 
St. praeina pro šalį musų durių. Taipgi Humboldt 
Park ir Logan Sųuare elevatoriai.

Del artimesnių gyventojų — labai gera proga 
užeiti į musų bankų kuomet perka sau pirkinius 
arba permaino karus ant kampo. Net ir tolumas ne- 
aprubežipoja. Daugelis musų kostumerių yra įsiti
kinę, kad dėl saugumo verta pavažiuoti ir toliau.

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

“Bankas visiems žmonėms“
■» 0 •

20 metu senas — Spalio 28,1925

DIDESNIS 
BANKOS 
NAMAS

Dabar yra pastatytas ant kam
po 47 St. ir Ashland Avė. Tai 
yra pasekmė musų bankos repu
tacijos per virš 20 metų dėl sau
gumo ir patarnavimo. Tai yra 
seniausia ir didžiausia banka 
šiojž apielinkėje. Mes esame įsi
tikinę, kad mes patarnausime 
jums daugelyje dalykų, jei tik 
suteiksit mums progą.

Peoples Bank
DIDELIS BANKAS 

ant kampo
47 St. ir Ashland Av.

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

Šiuomi pranešu gerbiamai Marųuette Manor 
Lietuvių šviesuomenei ir visiems kitiems, kad

šeštadienyj, Spalio 3 d., 192^ m

Atidarau

CLOACK & CLOTHING KRAUTUVĘ
6234 So. Western Avė.

Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti.
Geras patarnavimas. Kainos bus senoviškos.

JOE RUSTEIKA
šiuomi pranešu Lietuvių 

šviesuomenei, kad
ŠEŠTADIENYJ, SPALIO 3, 1925
» i

Atidarau

RESTAURANTĄ
Ant

6000 So. State St.
Nuoširdžiai kviečiame visus šios 

apielinkės lietuvius atsilankyti į 
mano naują restaurantą.

TIK KĄ GAVOME IŠ LIETU
VOS “Lietuvos Socialdemokra
tų Partijos XII Suvažiavimo 
Smulkų Aprašymą“.

Labai įdomi knyga. Plačiai 
aprašo XII suvažiavimo eiseną, 
jo atstovų kalbas, etc.

’ S <
Galima gauti Naujienose. 

Kaina 20 centų.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Reikalaus kalėjimo suriš 
tiems su kalėjimo 

skandalu
Distrilcto prokuroro pageli))- 

ninkas John Elliott Byrne pa
skelbė, kad jis reikalaus, kad 
federalinis teisėjas Wilkerson 
pasiųstų šerifą Iloffman ir vi
sus surištus su skandalu kalė
jime — kalėjimdn nemažiau' 
kaip vieniems metams laiko.' 
Taipjau reikalaus, kad ant jų 
visų butų uždėta ir piniginė, 
pabauda, sulig teismo nuožiū
ros.

Kalėjimo bus reikalaujama 
ne vienam šerifui Hoffmanui, 
kuris atsako už tvarką kalėji
me, bet taipjau buvusiam kalė
jimo viršininkui Westbrook ir 
kitiems kalėjimo valdininkams, 
kaip Thompson, Fitzgerard, 
Foerst, Strassheim ir Sch\van- 
tes, kurie ėmė iš butlegerių ky
šius, bet taipjau ir patiems but- 
legeriams, iLake ir Drirggan, 
kurie tuos kyšius davė. Kalė
jimo bus reikalaujama viso 
devyniems žmonėms. • I I

Be to busią reikalaujama, 
kad pirm negu išnaujo juos 
nuteisus, I^ike ir Druggan tu
ri pilnai, iki paskutinės dienos, 
atsėdėti kalėjime dabartinę pa
baudą, nepaliuosuojant jų iš 
kalėjimo nė vieną dieną ankš
čiau išsibaigimo jų kalėjimo 
laiko, nežiūrint paprastai duo- ' 
damo kaliniams laiko sutrum
pinimo už gerą kalėjime elgi
mąsi.

Ward Baking Co. paskelbė,, 
kad ji nupigina duonos kainą. 
Didieji baltos duonos kepalė
liai, kurie pirmiau parsidavinė- 
jo po 15c. dabar parsidavinės 
po 12Į/2C., o 10c. kepalėliai po 
8!/įc. Manoma, kad tą patį pa
darys ir kitos duonkepyklos.

Kaltinama, kad ji nitrine 
rūgštimi apipilė veidą kito vy
ro, į kurį ji buvo įsimylėjusi, 
tapo areštuota Įgeidi Jankovv- 
ski, 27 m., motina keturių vai
kų. Ją areštuota jos namuose, 
1856 N. Washtenaw Avė. Jos 
vyras Frank jokio pareiškimo 
ikišiol nedavė.

Ją kaltina Josep Kryslnski, 
šoferis 1635 Wabansia Av., ku
ris dabar guli ligoninėj, su la
bai apdegintu rūgštimi veidu. 
Yra pavojaus, kad jis liks ak
las.

Melchiorr Armato, 2334 N. 
Keating Avė., turtingas iždi
ninkas Olive Can Co., tapo are
štuotas kaipo nužiūrimas netik
rų pinigų dirbėjas. žvalgyba 
tvirtina, kad jis yra vadas šai- 
kos, kuri iš dolerinių padaryda 
vo geltonąsias dvidešimkes. Ta 
šaika pelniusi daugiau kaip 
200,000 dolerių.

Žvalgyba patyrusi, kad jis 
kartais pirkdavęs cino ir vario, 
kuriuos yra vartojama išdirbi- 
me klišių; taipjau pirkęs tam 
tikro juodilo ir presą spausdi
nimui. Visos tos medžiagos 
buvusios pristatytos kompani
jos dirbtuvėn, bet dar nesuras
ta kur tapo pristatytas presas. 
Armato sako, kad jis pirkęs po- 
pierą ir juodilą vartojimui dir
bant kenus.

Žvalgyba taipjau tyrinėja 
prapuolimą Keith Southern, ku
ris nekartą buvo areštuotas už 
netikrų pinijry dirbimą. Jis 
prapuolė mėnuo atgal. Tvirti
nama, kad jis buvo Armato 
draugas, bet paskui' jiedu susi
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LIETUVIAI IŠDIRBĖJAI AUKŠTOS RŪ
ŠIES SEKLYČIOS SETŲ (PARLOR SETS) Ar turit silpnas akis? 

Skauda jums galvą?

Gerry A. Wadsworth, supe
rintendentas Evanstono vau 
dens pompų, liko užmuštas fil
tracijos departamente, rūsy, ka 
<!.» ils netyromis pilietė pliką 

’i ' ros vieią. Elektros supur- 
timas įmetė jį į šešių pėdų gi
lumo vandens rezervuorą; kris
damas! jis pefsiskėlė galvą.

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 šių 

bankųj^neškite savo bankinę knygutę pas mus, o mes jūsų pini
gus perkelsime su nuošimčiais.

Siųskite pinigus į Lietuvų per šių stiprių bankų, nes musų 
kainos yra žemiausios.

Kapitalas ir Perviršis 
$300,000.00

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.

The Peoples Furniture Company Kr autuves yra pripažintos tarpe kitų Chi- 
cagos Krautuvių, kad šios Krautuves parduoda daugiausiai pečių. Ir kaipo faktas 
yra, kad šios Krautuves pirkdamos milžiniškus skaičius pečių visuomet turi pro
gos nupirkti už žemesnę kainų ir tas už žemesnę kainų pirkimas visuomet dalei- 
džia šioms Krautuvėms teikti savo koštu meriams didelius pinigų sučėdyjimus 
ant Pečių.

LIETUVIŠKA APTIEKA
MRS. A. ZIMMERMAN, 

Savininkė
Visoki 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

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

Netrukdykite 
laiko ir pini
gų dėl spielio- 
jamų gydyto
jų, ateikite ir 
d a s i t 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 kprie kenčia nuo Chroniš
kų ligų, Nervingumo, Kraujo, 
Odos, Pūsles, Žarnų ir taipgi nuo 
slaptų ligų. Savo 35 metų prakti
ką pašvęnčiau labiausiai nupuolu- 
siems dvasioje ir sergantiems vy
rams. Ateikite šiandie dėl gere 
ir teisingo gydymo.

606 Gyduolė 914”
TIKRA PAGELBA

Jčirškimai tiesiai i gyslas laike 
užsinuodijimo kraujo. Intervenous 
gydymas (jčirškimas gyduolių* | 
gyslas) surevoliuci jonizavo visą 
medikai c praktiką. Iki šiol neiš
gydomos ligos, dabar pasiduoda 
tam gydymui. \ Savo praktikoje 
vartoju naujausius ir geriausius 
serum, Ciepus, Bakterynus, Anti
toksinus, taipgi speciales interve
nous gyduoles. Jei bus reikalas 
taipgi pavartoju naujausius ir ge
riausius instrumentus dėl greito ir 
pasekmingo gydymo. Prisidėkite 
prie dėkingų ir užganėdintų pači-' 
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. Dearborn St., 

CHICAGO, ILL.
(Imkite elevatorių iki 12 auglto)

M

M

CROWN šildomi pečiai visokiam 
kurui 16 colių ug- CO4 Cfi 
navietė, po •JlfcH.UU
Vėliausios mados Parlor CQQ 
Heatefs mahogany baigimo4*Ow

ŠILDOMI PEČIAI
l . _ .  ____________________________________ __ ___________ ______

Ateikite ir pasirinkite sau Šildomus Pečius dabar, nes kaip prisiartins šaltis 
bus daug sunkiau dėl jūsų ir musų.

Krautuves atda ros vakarais.

Drf W. R.
Register, 

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

PAMINKITE VARDĄ IR KRAUTUVIŲ ADRESUS

t !

Vartokit 
25c. Ir 50c. bakselii 

Pirkit nuo aptiekoriaui.
NETURI CALOMEL 

išvalymo tarnų. Išvalo odą. 
kimo anlvos skaudėjimo ir 
Nuq uikietėjimo, nnhlan-

REECHAM’S PILĖS a

4177-83 Archer Avenue 1922-32 So. Halsted Street
M. Kežas, Vedėjas. * J. Nakrošis, Vedėjas.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxxxxxxxx XXXXXXXXXXXXXXXXX1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXIX

BEECHAMS 
PILLS
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Chicagos žinios
(Tąsa nuo 5 pusi.)

POŽEMINĖ TELEFONŲ
LINIJA

atida
lini j a

Šiomis dienomis tapo 
ryta požeminė telefonų 
tarp Chicagos ir New Yorko.1 
Atidarė ją tam tikromis cere
monijomis American Bell Tele
phone & Telegraph Co. ir Illi
nois Bell Telephone Co. prezi
dentai, vienas kitą pašaukdami 
naująja linija. Pravėdimas tos 
linijos truko 10 metų ir kaina
vo $25,000,000.

Du italai, Frank Cresto ir 
Niek Coflentino, kuriuos kalti
nama trijų žmonių užmušime 
ir kurių jau senai buvo ieško 
ma, tapo suimti namuose prie 
Loomis ir Taylor gatvių.

GOLFAS .

Kas bus čempionas

vai

Gal-

golfiistė, bet gabi ir greit lavina Lietuvos buožių valdžią, kuri 
si, tai bus darbo su ja Ir ge- nutarė nužudyti apie 400 Do
roms golfininkėmą, kol apgalės, kaltų žmonių arba niekurius |- 
o dar galį būti visaip. P-lė Gai- grūsti į sunkių darbų kalėjimą. 

Laiškas liko priimtas ir nutar
ta prisidėti. Delegatais išrink
ta K. Jakubka, Jecinas, K. Yur- 
gon. w

Draugystė laiko savo susi
rinkimus paskutinį nedeldienį 
kiekvieno mėnesio Liet. Uiuosy- 
bės svetainėje.

Koresp. K. S. Yurgon.
(Jeigu bolševikai tikrai skel

bia [o kadangi pats korespon
dentas, rodos, jiems priklauso, 
arba bent jiems pritaria, tai 
apie savuosius netiesos nesa
kys], kad “Lietuvos buožių 
valdžia nutarė nužudyti apie 
400 nekaltų žmonių,” lai jie 
meluoja ir tyčia klaidina drau
gijų nariui, nes žudyti Lietuvos 
bolševikų niekas nesirengia, tik 
kelioliką jų (o ne “apie 400”) 
yra atiduoti teisman. Bolševi
kai skelbdami melą bando tik 
prie draugijų prisigretinti, kad 
jos padėtų jiems jų agitaciją 
varyti, nes niekas nebenori jų 
klausytis, h* draugijoms nėra 
ko girtis, kad pakliuvo ant bol
ševikų meškerės, 
bolševikai Rusijoj 
baisiausią priespaudą ir už daug 
mažesnius! politinius prasižen
gimus žmones žudo. Red.).

žaitė irgi smarki golfistė. 
P-ios Karalienė, Davidonienfe, 
Zimontienė, Visbarienė, Valiun 
tienė jau senai lošia 
nepasiduoda smarkioms 
lėms. Milerienė yra 
tarpe lietuvių moterų 
kė, todėl atsargiai su 
tuvių Golfo Kliubas 
mas tokį grožų būrelį 
kių, surengė joms 
namentą.

A. K. Menas, L. 
truktorius, aukoja
“Trophy” dėl čemmpionės. Bus 
gražių prizų ir kitoms geres
nėms golfininkėms.

Susirinkite nedėlios rytą į L. 
G. K. prieš 7 vai. arba tiesiog 
ant links. Dar norinti užsire
gistruoti šaukite Meną Boule- 
vard 6618.

—L. G. K. Valdyba.

olfą ir 
pane- 

seniausi 
golfinin- 
ja. Lieu 
matyda- 
golfinir !

pirmą tur-

G. K. ins- 
labai gražią

Lietuvių Rateliuose.
Cicero Bet patys 

įvedę yra

SLA» 194 k p. nariams

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins aklų įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
^vaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso, 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumpre^ystę ir toliregystą. 
Prirenka teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, L 
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. ALI 
nifti nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 10 
iki 8 va!. Nedėliol 10 iki 1 vai. p. F

1545 West 47th Street
Phone Bdųlevard 7589

BIZNIERlįJ DOVANOS 
NAUJIENŲ MAS

KARADUI
SKAITYKIT KAS DIENĄ 

PATĖMYKIT PERMAINAS
IR

žemiau seka dovanos musų 
biznierių, kurios bus išdalytos 

parodančia ma- Naujienų Maskarado daly- 
Aki'lviams» kuomi nors ypatingu pa

sižymėjusiems, ar tai kliųbams 
ar pavienėms ypatoms. Naujie
nos apverti ndamos kiekvieną 
dovaną suteiktą zper kiekvieną 
biznierių, prašo savo skaityto 
jų, kuoarčiausia susidraugauti 
su šiais biznieriais ir biznio įs
taigomis ir nuolatos remti 
juos.

MOTERYS GIMUSIOS
1873 IKI 1881

Dabar yra kritiškas lai
kas. Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Cornpound sau
giai jums pagelbės ligose.

S. M. SKUDAS
GRABORIUS

Palaidojimus aprūpina gerai ir 
dailiai; busite patenkinti. Au
tomobiliai vestuvėms, krikšty
noms ir t. t.

1911 Canalport Avė.
Tel. Roosevelt 7532

Convoy, Ohio. — 
jnano gyvenimo

Laike permainos 
aš buvau silpna ir 
serganti ir labai 
sunkiai galėjau at
likti savo darbą. 
Skaitydama jūsų 
apskelbimus, suži
nojau daugiau apie 
Lydia E. Pink
ham’s Vegetable 
Cornpound ir tos 
gyduolės pagydė 
mane ir aš dabar 
esu kaip nauja 
moteris Tuo laiku

Nedėiioj, spalio 4 d. 8 
ryt® prasidės visų lietuvių 
fo čempionatas, Oak Hills 
fo1 Kliube. Bus lošta 36 skylės
“Medai”. Reiškia, rytoj kožnas 
lietuvis golfininkasi gali perody- 
ti savo gabumus golfe ir tapti 
lietuvių čempionu šiems me
tams. A. K. Menas išlaikė net 
trejus metus lietuvių golfo 
Čempiono karūną. Pereitais me
tais Dr. Karalius bandė siektis 
prie karūnos, bet tapo antru 
“Runner-up”, o jau šiemet žada 
tikrai nuimti čempiono karūną, 
nes esąs per ilgai Menas dėvė
jęs ją. J. C. Mileris irgi sako, 
kad jis liksiąs šių metų lietu
vių golfo čempionu. Dr. Zimon- 
tas taipgi abejoja, kuris iš jų 
dviejų geresnis golfininkas. Dr. 
Kasputis, Dr. Naikelis, Dr. Žil
vitis,. Al. Micevičia, J. Elvikis, 
J. Kazickas visi rengiasi prrie 
lietuvių golfo karūnos, bei su
pliekti savo oponentus. Atrodo, 
kad bus susirėmimų šiemet. Vi
si lietuviai turi progą prie* 
čempionato bei likti arčiausiu 
prie laimėtojo. Už bailumą n<- 
daly vaujančių mes dalyviai 
neatsakome. Pradiniai golfis- 
tai klesų P. .r C taipgi artinasi 
prie savo klesos čimpionų. Pas
kirtoj vietoj kaip »7:45 bus 
nutraukta golfininkų ir golfinin 
kių grupės fotografijos. 
Mastauskas buvęs 
valstijos 
vauti su 
lis adv. 
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konsulas

Iš priežasties permainymo 
svetainės susirinkimams, maino 
si ir diena susirinkimų. Vieton 
sekmadienio, SLA. 194 kp. su
trinkimai bus laikomi kas 
pirmą trečiadienį kiekvieno mė
nesio, Lukštos svetainėje. 1500

Visi nariai tai įsidėmėkite ir 
praneškite ir kitiems.

—Kp. pirm. K. P.

Bolševikai gretinasi ir prie 
ceros draugijų.

1)

(Tąsa nuo 6-to pusi.)

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 Wcst 47th Street
Netoli Ashland Avė.

, Fonografą vertės .... $100.00 
PEOPLES FURNITURE CO. 
arba Lietuvių Rakandų Bendro
vė savininkai dviejų didžiausių 
krautuvių, lietuvių Amerikoje.

1922
4177

So. Halsted St.
Archer Avė.

Tūbų Radio Sėt $50.005-kių
Dovanoja J. F. BUDRIK.

Pianų ir kitokių muzikalių 
daiktų krautuvė, 3343 So. Hal
sted St. Chicago, III.

aš išvartojau aštuonius butelius, aš 
pasveikau ir galėjau dirbti farmų 
darbą be jokio trubelio. Aš reko
mendavau jas savo sunaus pačiai po 
jos gimimo antro kūdikio ir jos pa
gelbėjo jai labai gerai. Aš sakiau 
jai, kad ji pabandytų ir jeigu jos ne
pagelbės, aš užmokėsiu už tai ir pirm 
vartojimo vieno butelio, ji man pasa
kė: ‘Jums nereikės mokėti už tai! 
Jos pagelbėjo man labai gerai!’ Ir ji 
išvartoje jų tris butelius. Jus galite 
vartoti mano paliudymą, jei norite”. 
— Mrs. Elsie Acerman, Convoy, Ohio.

Apsvarstykite gerai Mrs. Acker- 
man’s laišką. Jos patyrimas turėtų 
jums pagelbėti. Ji pasako bandy
mus vidutiniame savo amžiuje ir ko
kias puikias pasekmes ji gavo iš Ly
dia E. Pinkham’s Vegetable Com- 
pound.

NAMAI, LOTAI 
FARMOS

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxzxxxxxzxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tik tuomet Jūsų namas bus pripildytas link
smybėmis ir kiekvienas Jūsų šeimynos na
rys gėrėsis jam priklausančiu gyvenimo 
džiaugsmu, kuomet Jus turėsite savo namuo
se KIMBALL GROJIKU PIANĄ.

Pečių, vertės ........... $19.00
Dovanoja PETER BARŠKIS 

J .Rakandų, karpetų, pečių ir ki- 
" tokių daiktų krautuvė,

1748 West 47th St.
Chicago, III.

H
M

H

Adv.
Wisconsino 

čempionas, žada daiy- 
lietuvinis, adv. Cesnu- 
Bračiulis, Lietuvos 

P. Žadeikis, adv. Ki.

Vyrų ir Moterų Apsviltos 
Draugystė laikė susirinkimą 
nigs. 25 d., Liet. Liuosybės 
svetainėje. Susirinkimą atidarė 
pir. S. Rutelionis. Valdyba visa 
atsilankė, bet narių mažai lan- 
<o-i į susirinkimus; yra bloga, 
kad nariai nesirūpina savo 
draugijos reikalais.

Buvo prisiųstas ALDLD. 92 
q). pakvietimas dalyvauti jos 
jaliuje spalio 11 d., Liuosybės 
svet., kur bus statoma operetė 
“Degtindaris”. Pakvietimas pri
imtas ir nutarta paimti 10 ti- 
kietų.

Antras laiškas buvo nuo Am. 
darbininkų (bolševikų .— Red.) 
’artijosi Liet. Sekcijos 74 kp., 
kviečiantis draugystę prisidėti 
irie rengimo protesto prieš

H

M 
M

N 
M

M 
M
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Lietuvaičių turnamenias

Lietuvių moterų pirmutinis 
golfo turnamentas prasidės ry
toj Oak Hills 10:30 ryto. Bus 
lošiama 18 skylių eliminacija. 
Lietuvaičių yra nemažai Ir gc- 

* rai jau lošiančių golfą. Net de- 
sėtkai jųjų tapo I 
mis ir lavinasi,
ša v o pirmutinio golfo čempio
nato. P-lės Lilija žilvičiutė ir 
Bose Kazlauskaitė prlsKaltom^ 
prie
Xavera Naglevičiutė nors jauna

. G. K. nare 
rengiasi prie

geriausių golfininkių;

Ar turite KOSULYS?

Kodėl nepamėginti

Severa’s
Gough Balsam

Gera, saugi ir patikėtina 
gyduolė nuo kosulys.

Kaina 26 ir 60 centai.

Nuo peršalimo nėra 
nieko geresnio, kaip

Severa’s
Cold and Grip Tablets.

Kaina 50 centai.
Te* dvi gyduolės yra geriausiai dėl 

kosulio, per&alimo ir užkimimo.
, Pirmiausiai kreipkis į aptieką.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOVVA

Au ksi n i ai Bonai
Galite pirkti mu

sų lengvų išmokėji
mų planu. Kiekvie
nas bonas reprezen
tuoja dalį pirmų 
morgičių* gero na
mo. Dešimties mi- 
lionų bunka, prie
žiūroj valstijos ir 
clearing house, re
komenduoja tuos 
bonus dėl jūsų.

Bankas atdaras , 
vjsą dieną šiandien 
nuo 9 ryto iki 8 va
kare, paprastomis 
dienomis nuo 9 ryto 
iki 3 po pietų; taip
gi rtesedos kavarais 
nuo 6 iki 8 vakare.

Jūsų prigimta 
kalba kalbame mų- 
hu užsienių depart- 
mente.

4
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KIMBALL
PLAYER PIANOS
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Elektrinė Lempa, vertės $19. 
Dovanoj d Z. PIETKIEWICZ 
Rakandų, kaurų, karpetų, pečiij 
ir fonografų krautuvė,

1721 West 47-th St.
Chicago,, III.

$15.00

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

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

N. C. Krukonis Manag.
Telephone Yards 1234.

na- 
lai- 
ant

Kimball Grojiklis Pijanas su
teiks jūsų jaunuoliams tikrai 
jiems pageidaujama muzikų 
ir duos jiems pilnų užganėcli- 
jimų, nes Amerikoje augės 
jaunimas supranta ir nori 
klausities vien tik ištobulin
tos muzikos.

Kimball Grojiklis Pijanas užga
nėdins suaugusius ' šeimynos 
narius, kurie ypaėmę volelį 
“Ant kalno karklai siūbavo” 
ir jį groja lengvai ir papras
čiausiu budu gerejentis gra
žiausia muzika.

Kimball Grojiklis Pijanas užža
vės jūsų svečius ir kaimynus, 
nes jus uždėję operos voleli 
apt Kimball Grojiklio Pijano 
pagrojisit tikrai taip kaip ir 
pagarsėjęs artistus gali pa- 
grajiti su rankomis, kuris* 
lavinos per desėtkus metų.
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The Peoples Eurniture Co. vienintelės lietuvių krautuvės parduodan
čios KIMBALL pianus, kviečia Jus atsilankyti, išgirsti ir pamatyti 
musų didelį sandėlį pianų, su užtikrinimu, kad čia gausite visokių 
pianų, už daug žemesnę kainą< ir pirkti ant lengvų mėnesinių išmo
kėjimų.

Krautuvės atviros vakarais.

H

Perlo karolius, vertes
Dovanoja CHAS KINDER

Auksinių daiktų Ir laikro
džių krautuvė,

2422 West 47-th Street,
Chicago, III.

Sieninį laikrodį, vertės $15.00 
Dovanoja A. R. JUNIEWIECZ, 

I Aukso daiktų ir laikrodžių 
krautuvė, specialistas laikro
džių taisyme ir šliubinių žiedų.

3317 So. Halsted Street,
Chicago, III.

Perlo karolius, vertės $10.00 
Dovanoja P. K. BRUCHAS,

Deimonto, aukso daiktų krau
tuvė,

3321 So< Halsted Street, 
Chicago, III.

Pusę tuzino paveikslų $10.00 
Dovanoja W. J. STANKŪNAS, 
Fotografais,

3315 So. Halsted Street, 
Chicago, III.

Perfumų ir Ružės, vertes $3 
Dovanoja OREMUS DRUG CO 
Gyduolių išdirbėjai,

3313 So. Halstd Street, 
Chicago, III.

HOUSE OF HEALTH------- >

BANDYMAS
SuradimaH ir ištyrimas 

tikro diagnozo
Mes darome X-Kay ir 
mikroskopiškus egza
minavimus. Kraujo 
bandymus, Opthalmoa- 
cope, Kraujo spaudimą 
VISAIS MOKSLI
NIAIS BUDAIS reika
lingais dėl teisingo iš
bandymo ir tikrų 'gy
domų pasekmių. Musų 
NUŽEMINTOS KAI
NOS dėl PILNO* egza
minavimo $3

LiftOH teisingai suprastos yra pusiau, 
išgydytos. Jei jus kenčiate, atsižadėkite 
daugiau kentėti nuo pažadų ir 
jančių” daktarų. Ateikite į 
HEALTH dėl pilno Fizinio ir Labora
torijos Egzaminavimo, čia 
jūsų

HOUSE OF

Egzaminavimo, čia atekleisim* 
sveikatos stov| kaip knygą.

“Jaučiasi Kaip Naujas Žmorm"
John Stryczek, 1784 Penn Avė., Gary, 

Ind., sako: “Viri dviejų metų aš ken
tėjau nuo puikų ir kraujo trubelių. Bu
vo išsiplėtojusi po visą mano kūną. Ai 
buvau praradęs vilt|. šešios savaitės at
gal aš atsilankiau pas jus. Šiandien ai 
jaučiuosi kaip naujas žmogus. Aš noriu, 
kad kiekvienas kenčiantis žinotų apie 
mano kentėjimą. Kiekvienas gali atsi
kreipti prie manęs.“

Ką Mes Darome Kitiems, Tą Mm 
Galime Padaryti ir Jums

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

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

House?Health
V* mnunos mrainMo <jA

164 W. Washington St

Sliperius, vertės ....... $3.00
Dovanoja WILSON’S FASH- 
ION SHOE,

Čeverykų krautvė, 
3235 So. Halsted Street, 
Chicago, III.

Tai tiek iki šiai dienai —kas 
daugiau ?

Padėkos žodis

Reumatizmas sausgėlė s
Nesikankykite savęs skaus- | 

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

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

Knyga: “ŠALTINIS’ ------ "
KATOS”, augalais 
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.

SVEI- 
dydyties,

Reiškiu gilios padėkos žodį po
nioms Marceliai Tamonauskienei ir 
Onai šlekienei už taip didelį šir
dies sąjtfu.smą surengime man ma
no varduvių dienoje iškilmę — 
“surprise party” ir tas gausias do
vanas, kurioms aš buvau apdova
nota. Kupina didelio džiaugsmo, 
kokio nėra tekę man turėti per 
mano visą gyvenimą. Esu širdin-į

Jus galite būt išgydytas
Gera sveikata tai yra 
paslaptis pasisekimo

Visi kenčianti nuo chroniškų, labai 
sunkių ir silpninan
čių ligų, pasinau
dokite šia proga. 
Gydymai* ir iAscydy- 
miM chroniškų neu- 
ritis, kraujo, odos 
ir skilvio ligų, yra 
mano gyvenimo dar- 

I bas. Aš geriau no
riu apsaugoti svei
katą ' šios šalies 
žmonių, ' vietoj būti 
jų valdytoju. Aš ži
nau, kad aš gaJiu 

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

yra žinomas me-dicinoa moksle.

■'606'’ "914”
TIKRĄ PAGELBĄ

{čirškimai teisiai | gyslas dėl kraujo 
suirimo, {čirškimai tiesiai | gyslas pa
darė tikrą revoliuciją medicinos prak
tikoje ; ligos iki1 Ši61 pripažintos neiš
gydomomis, dabar galima su Šituo mo
ksliniu bvdu išgydyti. AŠ vartoju savo 
praktikoje visus vėliausius serume čie- 
pus, antitoksinus, speciales {čirškimui 
gyduoles, vėliausiai išrastus ir geriau
sius {rengimus dėl greito išgydymo sun
kių ligų. Prisidėkite prie didelio skait- 
liaus užganėdintų ir išgydytų žmonių, 
kurie kasdien ateina j mano gydymo 
kambarius. Ateikite šiandien dėl išegu- 
minavimų dykai. ’
$10 X-Ray egzeminacija $1

Chicagos gyventojas suteikia 
savo patarimą 

“Chicago 111.
“Gerbiamas Dr. Mabee, 

“Aš noriu jums tarti daug sykių 
ač|u 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. 
vau pagelbos.

“Aš praktiškai buvau visai 
gis, kuomet skaičiau jūsų apskelbi
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 

i visai sveikas h* kaip naujas žmo
gus.

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

“FRED WAGMAN, 
4388 Bosworth.”

Kokios rųšies žmogus 
jus esate?

Ar jus esate stiprus, sveikas, ener
gingas, pripildytas “pep” ir vikrumų? 
Ar jus esate silpnas plonas, nervin- 
gas, turite chronišką ir sunkią ligą ar
ba silpnumą per jūsų neapsižiūrėjimą?

Nežiūrint kokia sveikatos padėtis jū
sų yra arba kokia priežastis, jus pri
valote sužinoti, kaip jus galite atgauti 
savo sveikatą, stiprumą ir energiją. Aš 

. pagelbčjau tūkstančiams. Aš galiu pa
gelbėti jums ištobulinti vyriškumą. 
Jus mokėsite tiktai už' pasekmes. Va
landos nuo 9 ryto iki 5:30 va), ąakare. 
Utarninke, Seredoj ir Subatoi i»tm 9 ry
to iki 8 vai. vakare. Nedalioj nuo 9 
ryto iki 1 po pietų.

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

sanatorijoj. 
Ir tai dar

Ėjau 
paga- 
Battle 
nega-

bejė-

IŠTYRIMAS KRAUJO 
$1 + $1 
Dykai Klinika 
Tiktai dėl Vyry 

Dykai patarnavimas daktaro 

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

National Health Clinic
1657 W. Madison St.

ginusia patenkinta tomis visomis 
iškilmėmis, gražia muzike ir skait
lingu svečių buriu. Todėl, mielos 
mano draugės bei draugai priim
kite nuo manęs mano nuoširdų 
ačiū už jūsų prijautimą ir įerą 
širdį man. Aš jūsų gerus velini- 
mug nepamiršiu kolei gyva busiu. 
Paskutiniu žodžiu tariu ačių su
manytojoms ir rengėjoms man iš
kilmių, taipgi dovanų teikėjams ir 
visiems dalyviams mano iškilmė
se mano varduvių dienoje.

Draugiškai, 
Teklė Venslovienė, 

3232 S. Emerald Avė.

TWO LARGE

...j,.-, >*lft -_____ _ l AMl /-------- ------

EFlI T R A L 
1NUFACTURINGM 

DISTRICT BANK
1112 West 35th*Street
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4177-83 Archer Avė. 1922-32 So. Halsted St. *
M. KEZES Vedėjas J. NAKROŠIS Vedėjas
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50 centų už pinigines 
telegramas be skirtumo 
sumos ir adreso ilgumo.
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Lietuviu Rateliuose
(Seka ant 7-to pusi.)

gražus ir linksmas, nes bus RakauskienS, 
žaismių, šokių ir kitokių pa- (tė ir k. 
marginimų. Bus dalinamos ir 
dovanos. Ateikite tad visi pa
silinksminti ir gauti dovanų.

p-lė A. Šiaulių-

North Side
Rengia gražų vakarų Bridgeportas

Minėtas kliubas yra labai veik 
u . daug visuomeninių darbų 

nuveikęs pei’ tuos 14 mietų, tu
ri daug narių ir todėl tikisi sa
vo koncerte turėti skaitlinga 
publiką. —V.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

Stato “Žmonės”

PRANEŠIMAI (VAIRUS SKELBIMAI SIŪLYMAI KAMBARIU
-j-ijV-i.~^rWv~«*i-*t---*.--T-*--u*.----*---*--.|~v~i- — — — —----- —*•**

North Sidės Draugijų Sąry- 
šys rengia savo pirmą šį ąezo- ’ 
ną vakarą nedėlioj, spalio 4 d., * 
Liuosybės svetainėje, 1822 Wa-1 
bausiu Avė. Vakarąs žada būt: geraj žinomas ir patyręs mo- 

kytojas J. P. Oleka. Ta mo- į

Nuo spalio 1 d. vėl prasidėjo 
pamokos (rudeninio sezono) 
Amerikos Lietuvių Mokykloje, 
3106 So. Halsted St., kurią ve-

.;■ t.u
STATEMENT OF THE ()WNEk- j kykla gyvuoja apie 16 metų ir( 
SHIP, MANAGEMENT. CIRCULA-'ja kasmet su nauda lanko daug 
TION, ETC„ REUUIRED BY THE4 . . .. . ... „ . f
ACT OF congress OF AUGUST lietuvių ir lietuvaičių. Be kit

ko joje mokinama lietuvių ir
Of Naujienos, The Lithuanian Daily anglų kalbos. Į mokyklą gali 

News published daily at Chicago, | įstoti kiekvienas — vyrai, mo* 
Illinois lor October 1, 1925. i; .. . .• -r
State of Illinois i tery®, vaikai ir mergaitės. —V.
County of Cook i ss’

Before me, a Notary Public in and 1 
for the State and county aforesaid, 
personally appeared Joseph Šmote
lis, who, having been dūly swom ac- 
cording to law, deposes and says that 
he is the General Basines Mgr. of the 
Naujienos, The Lithuanian Daily News 
and that the following is, to the best 
of his knowledge and belief, a true 
statement of the ownership, manage- 
ment circulation etc., of the afore
said publication for the date shovving į 
in the above caption, reųuired by the 
Act of August 24, 1912, embodied in 
sectioh 443, Postai Laws and Regula- 
tions, printed on the reverse of this 
form, to wit:

1. That the narnės and addresses of 
the publisher, ėdi to r, managing eilit- 
or, and business managers are:

Publisher lithuanian News Publi- 
shing Co., 1739 S. Halsted St., Chi
cago, III.

Editor Pius Grigaitis, 1739 S. Hals
ted St., Chicago, III.

Managing Editor None.
Business Manager Joseph Šmote

lis, 10604 Edbrooke Avė., Chicago, III.
2. That the ovvners are:

Newš Publishing Co., I............. .
lis, 1739 S. Hfdsted St., Chicago. 
III. K. Gugis, 3323. S. Halsted 
1». Millt-r, B21O S. tUUste.l St., Mickevičius, 3210 S. Halsted St. 
Šmotelis and Veronika L 
10604 Edbrooke Avė., A. Zymt 
1739 S Halsted St., K. Jamontas, 
3116 S. Halsted St, A. Ulis, 3323 
S. Halsted St, and T. Rvpkevičius, 
1739 S. HalMed St.

3. That the known 
mortgagees, and other security hold
ers ovvning or holding 
more of totai amount of bonds, mort- 
gages, or other securities are Cent
ral Manufacturing District Bank.— in.

24, 1912,

Vaičkaus Dramos teatras šį 
sekmadienį, spalio 4 d., 7 v. v. 
vaidins gražią chicagiečio dra
maturgo, velionio Br. Vargšo- 
Laucevičiaus trijų veiksimų d ra 

t. ’mą “žmonės.” Taipjau bus 
'duoda ir 1 veiksmo farsas “Ap
draustoji žmona.”

Vaičkaus Dramos Teatro vai
dinimai būna Hull House teat- 
rėly, 800 S. Halsted St. \-d.

VAIČKAUS DRAMOS 
TEATRAS

Teatras- j 
Muzika

Jau nekartą buvo spaudoj 
pranešta, kad prie HulĮ House 
teatru , vaidinimo laike pastaty
tas tam tikras tvarkdarys Vin- 

—4 centas Malaškevičius, kurs spe
cialiai daboja atvykusių svečių 
automobilius. Bet tvarkos de
lei, teatro direkcija pataria 
svečiams atvykstantiems su au
tomobiliais kreiptis į aukščiau 
nurodytą tvarkdarį, nurodant 

Dar nėra mėnesio, kaip jum savo automobilį. Jį nesun- 
teatras atidarė rudens sezoną, ku pažinti, nes jis turi prie

Vaičkaus Dramos 
Teatras

Nuolatinis musų teatras žen
gia gigantiškais žingsniais pir
myn. 1

ChicagOH Lietuvių Auditoiium 
B-vės direktorių ir draugijų atsto
vų mėnesinis susirinkimas atsibus 
pirmadieny, spalio 5 d. Auditorium 
svet., 3133 S. Halsted St. Gerbiami 
direktoriai ir atstovai malpnčkite 
visi pribūti laiku, ne,s turime daug 
reikalų dėl aptarimo.

laiku, ne,s turime daug

PASIRENDAVOJA kamba
rys, karštu vandeniu apšildo
mas. Elektra ir maudynės. Su 
valgiu arba be valgio.

6551 So. Talman Avė.

Mes parduodame olselio kainomis 
visiems. Pasižinokite pus mus 
apie jūsų plumbingą ir namų ap
šildymo reikmesis.

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CO.

490 Milwaukee Av. Haymarket 1018 
461 N. Halsted St. Haymarket 4221K. J. DemerecksPRA-KA1NUOJA ŽMOGUI 

LEISTI C100.06?
AtsakyiniiH: $100.00 ant syk ir 

$6.00 j metua per visą 
• likus; gyvenimą.

Kiekvienas inus;.i iiraleistas dole
ris sudaro nemalonu) juostą cen
tų ir kiekvienaa centas atlieka 
tam tikra darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, 'mes greitai praleidžiame 
šimtą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kilų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
lie pinigai uždirbtų jums jei padė- 
tumėt juos j banką ar spulką?

Naujienų. Spulka. uždirba po 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno 
$100.00 — pamislyk kiek jūsų 
šimtas - uždirbtų jei laikytumėt jį 
čia per 20 nietų?»

Ateik ir pasitark su sekretorių 
apie taupymo budus, o nuo jo su
žinosi kai)) greit dauginsis jūsų 
doleris.

K1EK

NAUHENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St.

Nuo 10 ryto iki 8 vai. vakaro.

Lietuvių Teatro Kurė- 
mėnesinis narių susi- 

įvyks pirmadieny, spa- 
lygiai 8 v. vak., p. J. VaiČ- 

* '...................... t.,
Visi nariai malončkit

Amerikos 
jų Sąjungos 
rinkimas f* 
Uo 5 <1., L 
kaus studijoj, 3358 S. Halsted St., 
3 aukštas. Visi nariai malončkit 
būtinai atsilankyti ir nesivčllnti. •

J. Auryla, sekr.

ASMENĮ! JIESKOJIMAI
~ PAJIEŠKAU Povilą Vilimą, 
turiu svarbų reikalą. Atsiųski
te savo adresą.
' W. WILLIAMS
4700 Malden St., arti Broadway 

Chicago, III.

Petro 
kaimo, 
svarbų 
susiži-

PIRKIT PLUMBINGA PAS MUS 
IR SUTAUPYK IT 35% 

MeA parduodame visiems olselio 
kainomis

Levintb.-.l Pbimblng Suppiy Con 
1637 West Divislon St., 

netoli Marshfield

PASIRENDAVOJA kambarys mer
ginai, moteriai arba dėl dviejų. 
Prie mažos ir švarios šeimynos. 
Kambarys apšildomas, naujos ma
dos, su visais parankumais. Gali
ma matyti iš ryto iki 10 vai., o 
nedėlioj visą dieną.

3531 W. 61 St.

PLASTER board po 4% c. z už 
ketvirtainį pėdos; dastatome 6, 7, 
8, 9, 10 pėdų augščio.' Pilnas pasi
rinkimas lentų, stogų dengimo ir 
moldingų. Greitas patarnavimas. 
Greitas dastatymas visur, šaukit 

Mr. Smetana
Builders Suply & Lumber Co. 

2228 W. Madison St.
Tel. West 1090 — Seeley 4002

RENDON kambarys, 2 vaikinam 
arba merginom, arba pavienei ypa- 
tai. Kambarys šviesus ir su visais 
vėliausios mados parankumais.

3234 S. Maplewood Avė.
2 lubos

ISRENDAVOJIMUI
RENDAI kambarys dėl šva 

raus vaikino be valgio, viskas 
moderniškai įtaisyta.

3002 West 43 Str. -
2 lubos 

__ ________ i_______________
PAIEŠKAI! savo dėdės 

Varno. Paeina iš Papušinię 
šidlavos valsčiau. Turiu 
reikalą; noriu greitu laiku 
noti su juo.

■ Vincenta Varnytė
721 W. lOtli PI., Chicago, III.

RENDON 7 kambarių fialai, 
pečium šildomi, rendos po $30. 
(> kambarių fialai, garu šildo
mi, rendps $45 ir daugiau. At> 
stovas nuo 2:30 iki 5 vak. 

1134—1152 S. Wcstern Avė.• ' r i

RENDAI kambarys viėnam 
ar dviem jauniems vaikinams 
prie jaunos poros.. , , 

2922 Emerald Avė. , 
lubos iš priekio

Pranešimas Northsidės lietuviams
Northsidčs Draugijų Sąryšis ren

gia gražų vakarėlį su da\ig dova
nų nedėlioję, spalio (October) 4 d. 
įjuosybės svet., 1822 VVabansia 
Avo., 7 vai. vakare. Bus žaismės, 
šokiai ir įvairus pamarginimai. 
Atsilankiusi publika galės smagiai, 
gražiai ir užganėdinančiai praleis
ti liuosą laiką šiame vakare. To
dėl rengėjai kviečia nortbsidiecius 
skaitlingai atsilankyti teikimui sa
vo paramos vieninteliam kultūri
niam centrui — 
vių Knygynui _
bus suteikta dovanų: Lalio žody
nas, Mandalina, 
auksu ir knyga “Iš tamsios praei
ties į šviesią ateitį“. Nuoširdžiai 
kviečia Komitetas.

P. S. — Kurie esate paėmę seri- 
rijas platinimui Northsidės Drau
gijų Sąryšiui, malonėkit minėtas 
serijas grąžinti ne vėliau spalio 3 
<1. a. < Iro -s ii : K_ hm.

1719 N. Robcy St.

APSIVEDIMAI
Pasirendavoja 5 kambarių 

flatas. Naujos mados įtaisy
mai. J/2 bloko nuo Archer Aye. 
Rendos mėnesiui mažai šeimy
nai tik $22.00.

4836 S. Ridgeway Avė. •

RENDAI kambarys dėl vie
no ar dviejų vaikinų be valgio 
prie mažos šeimynos.

3240 So. Union Avė.
1 lubos > '

PAIESKAU apsivedimui vaikino 
ar našlio. Aš esu biznyje ir man 
yra persunkti vienai, todėl norėt 
čiau surasti sau tinkanti draugą, 
kurią butų man prietelis ir aš jam. 
Galiiųa matyti visada.

2937 S. Michigan Blvd.i kulturi- 
Northsidčš Lietu- 
Siame vakarėlyje
Naujienos”, $5.00

krutinės prikabintą tam tikrą 
ženklą. Automobilius reikia 
statyti ant Polk gatvės. Kurie 
nenurodys savo automobilių 
tvarkdariui, kad jis dabotų, jei
gu kas nors atsitiktų, teatro 
direkcija neatsako. . ,

o jau spalių mėn. 4 d. pamaty 
sim 4-tą iš eilės premlerą. Tą
soj vieno mėnesio pastatyti ke- 
turius naujus veikalus reikalau- 

lithuanian ja didelio pasišventimo kaip iš 
iga’" režisieriaus pusės, taip ir iš į ’ucago, ... T * , . - . _ ,i si.jvaidylų. Paprastai kiekvienas 

-J ' teutrtvs*. Kuriuo artistai vien tiK- 

Šruotvlisj'tai teatrui tarnauja, be jokio 
kito užsiėmimo, gali priruošti 
į sezoną nedaugiau nuo 8 iki 10 
naujų pastatymų. Vaičkaus 
gi Dramos teatre matom visai 
ką kitą, tenai žmonės užimti dėl 
duonos kąsnio įvairiomis tar
nystėmis ir teatrui aukoja tik
tai tas valandas, kuriuos yra 
skiriamos poilsiui nuo sunkaus 
darbo.

Musų lietuvių visuomenei bū
tinai reikia atkreipti atyda į 
tą pionierių dvasią, kuri vieš
patauja Vaičkaus dramos teat
re. Ienai yra susispietę ga-. 
na skaitlingas būrelis idealis
tų, kurie su pasiryžymu dirba 
kiekviena diena, kad išlaikyti 
savo pasižadėjimą ir sukurti 
nuolatinį lietuvių teatrą, netik
tai Chicagoj, bet ir visai lietu
vių išeivijai Amerikoje. Kiek
viena pradžia sunki, reikia žy
giuoti erškėčių takais, bet jei
gu visuomenė teikia tiems dar
buotojams ir dorinės ir medžia
ginės'paspirties, tai tik našta 
yra daug lengvesnė. Bet pa
kol kas dar negalima pasakyli, 
kad musų lietuvių visuomene 
giliai atjaučia teatro svarbumą 
ir reikalingumą. Ji pakol kas 
žiuri dar, kaipo į kokį žaislą 
todėl kiekvieno susipiatusio lie 
tuvio yra švenčiausi pareiga 
populerizuoti plačiose masėse 
idėją nuolatinio teatro kūrimo, 
nes mes lietuviai turim Ameri
koj sukurti tokį kultūros židi
nį, kurs koncentruotų musų iš
eivijos mintis, kurs jungtų ir 
bendrintų atskiras meno šakas 
į vieną galingą lietuvių meni
ninkų organizaciją. Toki me
nininkų organizacija yra nuo
latinis lietuvių teatras. Todėl 
nusikcatikim nuo sustingimo ir 
apatijos, sužadinkim, savo sielos 
gelmėse musų bočių-prabočių 
dvasią ir parodikim visam pa
sauliui, kad lietuvių tauta, gar
binga savo žila sepove, šiandie 
pabudo iš letargiško miego ir 
greta kitų kultūringų tautų iš- 

aukštai meno žibintą 
prie šviesos, prie moks-

P. MMai jau Ne* Yorke

ateitį“.
PAIEŠKAI) apsivedimui mergi

nos arba našlės nuo 30 iki 37 m. 
Aš esu vaikinas 37 metų; turiu ge
rą darbą, turiu pinigų apie kele
tą šimtų. Kiekvienai duosiu atsa
kymą.

Charles Yuška
4853 S. Artesian St., Chicapro

RENDON 6 ir 4 kambarių 
apartmentai.

Atsišauki^:
3554 S. Halstųd St.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

bondholders,

1 per cent or

ral Manufacturing District 
1112 W. 35th St., Chicago, III., 
tertype Corporation, Chicago, 
and Lithuanian News l.oan 
Bldg. Ass’n, Chicago, III.

4. That the two paragraphs neoęt 
above, giving the narnės of the 
list of stot kholders and security 
holders, if any, contain not only the 
list o fstockholders and security 
hoders as they appear upon the 
books of the company būt also, in 
cases where the stockholder or secu
rity appears upon the books of the 
company as trustee or in any other 
fiduciary relation , the name of the 
person or Corporation for whom such 
trustee is acting, is given; also that 
the said two paragraphs contain 
statements embracing affiant’s fui! 
knowledge and belief as to the cir- 
cunvstances and conditions under 
vvhich stockholders and security hol- 
tlers who do not appear upon the 
books of the company as trustees, 
hold stock and securities in a capacity 
other than that of a bona fide owner; 
and this affiant has no reason to 
believe that any other person, asso- 
ciation, or Corporation has any in- 
terest direct or indirect in the said 
stock, bonds, or other securities than 
us so stated by him.

5. That the average number of co- 
pies of each issue of this publication 
sold or distributed, through the mails 
or othervvise, to paid subscribers 
during the stx month preceding the 
date shown above is 21,340.

Joseph Šmotelis,
General Busines Manager.

Sworn to and subscribed before me 
this day of Septepiber 22, 1925.

\Vm. Makavctzki Notary Public.
My commission expires Augiist 

12, 1928.

and

the

Pirmosios šio pavasario Nau
jienų ekskursijos palydovas Po
vilas Milleris ir jo žmona, ži 
noma artistė Petronėlė Petrai- 
čiutė-Miller, jau New Yorke 
Sugrįžo jiedu iš Lietuvos laivu 
George Washington spalio 2 d. 
(vakar)- Ttfd1 už poros dienų 
pasimatysime su jais jau Chica
go j e.

Tuo pačiu laivu 
gryžo iš Lietuvos 
lietuvių. Jų tarpe

R. Staliuliunas,
P-ios F. Stogienės 

ko Stogio žmonos) 
Kvederai.

Marijona Marcing
Visi jie vyksta Chicagon.

Naujienų Spulkos nariams. Su 1 
d. Spalio pasibaigia antras kvartalas 
šių metų. Skulkos knygos turi būti 
sutvarkytos ir peržiūrėtos. Labai 
man nemalonu parodyti knygose, kad 
mokestįs kieno npr^ užvilktos. To
dėl, kini išvengus 
vėlavusių kuofft 
užvilktus mokesnius. Lauksiu iki 
Spalio 11, 1925. xpuipgi nariai kurie 
permainėte adresų meldžiu priduoti 
naujus.

Spulkos Sekretorius V7 Mistika.

To- 
•, meldžiu visų pt- 
lausiai sumokėti

atvyko ir 
ir daugiau 
yra:

(daininin- 
tėvai pp.

ir kiti.

MILIŪNAI VAIKŲ TURI 
PAŽEISTĄ SVEIKATĄ

Vieša padėka Or. Šimaičiui 
už gydymą

Aš, Heien Peterson, sirgau strė
nų skaudėjimu; vargau per 5 me
tus. Ypatingai oro permainose strė
nos geidavo, taip kad iš negalės 
likdavau nuo1 darbo namie. Turė
jau daug aukšto mokslo daktarų. 
Jie išekzaminavę pripažino, kad 
aš sergu “Lumbago“ liga. Jų lie- 
karstos t lik tam sykiui mačidavo; 
taip ir kamavaus iki sužinojau 
l>er tuos ligonius, katrie gydėsi 
pas Dr. Šimaitį ir sugrąžino j svei
katą per jo storonę. Aš nuėjau pas 
ii. Dr. Šimaitis padarė NAPBAPA- 
TIšKĄ ištyrimą ant mano strėnų 
kryžkaulio ir ten surado mano li
gą, vadinamą 
tica dirksnių 
kad tą ligą 
mokslo bildu 
Aš pačmiafi 
mus ir tuoį 
skausmai 
mainosi* jau strėnos nebegelia. Jau 
5 metai praėjo kaip gydžiaus ir po 
šiai dienai esu sveika.

Patariu ir rekomendoju su šir
dingumų visiems tiems, kurie ser
ga!, eiti prie Dr.. P. Simaitis, 4652 
S. Ashland Avė., gydytis. Kurie 
abejoiat teisingumu šio padėkavo- 
nės laiško, ateikite prie manęs 
pirma delei persitikrinimo. Mano 
adresas; 2840 Fulton St., Chicago, 
III, —Heien Peterson.

“Raikščialige Scya- 
užvaržoje” ir pasakė, 
tiktai naprapatišku 
gali būti išgydoma, 
naprapatiškus gydy- 

pasidarinu liuosesni, 
sumažėjo, nei oro per-

kėlus1 
žengia 
lo.

Koncertu minės 14 me 
ty sukaktuves

Keistučio Pašelpinis Kliubas 
(iš Brighton Park) sekmadie
ny, spalio 4 dieną, Lietuvių Au
ditorijoj, apvaiščios savo 14 
metų gyvavimo sukaktuves di
deliu koncertu ir šokiais. Kon
certe dalyvauja Pirmyn Mišrus 
Choras, p. K. Sabonis, p-ia E.

Herbert Hoover, palygin
damas nuostolius iš priežas
ties ligų suaugusių žmonių 
Jungtinėse Valstijose, paly
gina, kad tai yra netoli bi- 
liono dolerių, kurį galima 
butų sutaupyti prižiūrėjimu 
ir pamokinimu apie sveika
tos dalykus. O kiek dar daug 
reikalaujame prižiūrėjimo 
vaikų sveikatos? Iš 22 mi- 
lionų mokyklų, vaikų Jung
tinėse Valstijose yra apro- 
kuojama, kad šeši ir pusė 
miliono yra lengvesni savo 
svarume. Yra labai svarbu, 
kad pamokinus vaikus apie 
sveikatos dalykus, kad apsi- 
saugojus ligų ir kaip gydy
ti ligas, kuomet jos apsirei
škia. 90 nuošimčių ligų ga
lima surasti, kad juos paei
na iš skilvio suirimų. Už
laikyki savo skilvį geroje 
sveikatoje ir apsisaugokit 
ligų. Yra labai lengva, to
dėl, kad % Trinerio Kartusis 
Vynas yra gyduolė ant ku
rios galima pasitikėti, jei 
norite išvengti skilvio suiri
mų. Jis užlaiko liuosai žar
nas, prašalina nuodingu^ 
dalykus iš žarnų, sustiprina 
kraujų jr sustiprina visą ku- 
no sistemą. Justi aptieko- 
rius arba pardavinėtojas 
gyduolių turi pas save Tri
nerio Kartųjį Vyną, jei ne, 
rašykit pas Joseph Triner 
Company, Chicago, III.

Keistučio Paselpinio Kliubo su
sirinkimas įvyks nedčlioj, spalių 4 
d., 1:00 vai. po pietų, McKinlėy 
Park svet. Visi kliubo nariai ma
lonėkite atsilankyti laiku ir sugrą
žinti išvažiavimo tikietus ir atsi- 
veskit naujų narių.

—-Kliubo Komisija.

North Side. -*** SLA. 226 kuopos 
susirinkimas jvyks ncdėlioj, spalių 
I d. Liuosybės svet., 1822 Wabnil
sia avė. Pradžia 2:30 vai. po pie- 

skaitlingiau- 
i reika-

tų. Nariai susirinkit skaitl 
sfa, nes turim daug svarbių 
lų aptarti. —Valdyba,

PAJIEŠKAU apsivedimui mergi
nos arba našlės nuo 25 metų iki 39 
metų amžiaus. Aš esu 37 metų, lais
vų pažiūrų, amatninkas, turiu gerą 
darbą ir gerai uždirbu. Merginos my
linčios apsivedimui įsigyti meilų ir 
gerą draugą ir turėti laimingą Šei
myninį gyvenimą, meldžiu atsišaukti 
oer laišką, su pirmu laišku malonė
kite ir paveikslėlį atsiųsti. Plates
nes žinias suteiksiu per laišką.

PETRAS REMI S
71 E. 102nd St.

... . ^Chipago, UI,,, 0

PARENDAVOJU 4 ruimų Ha 

tą. Yra elektra, maudynės, ga- 
sas ir tt. Renda tiktai $20 į 
mėnesį. .

3631 S. Wallace St.

REIKIA patyrusių moterų 
sortavimui skudurų. 

. Goldman
/ )'ibl7 S. Fairfield Avė.
I

RE A L ĖSTATE AGENTAI 
ISITĖMYKIT -

Ant rendos Real Estate ofisas su 
visais įrankiais ir patogumais Town 
of Lake apielinkėj.

Kreipkitės:
GEORGE KRENČIUS

4600 So. VVood St., ant 3čių lubų

RE!KALINGA veiterka į res- 
taurantą 2113 S. Halsted St. 
Ant rendos rūmai dėl vyrų tuo 
ęačių adresu.

Mr. L. Najulis

REIKALINGA veiterka į rfes- 
taurautų 21-13 So. Halsted St 
Ant rendos rūmai dėl vyrų tuo 
pačiu adresu.

JIESKO PARTNERIŲ
PA IEŠKĄ U kuogreičiausia pusi

ninko į bučernės biznį, .nes vienas 
negaliu apsidirbti. Reikia ir orde
rius išvažiuoti ir kitką dirbti. Ka
pitalo daug nereikia. Bučernč pir
mos klcsos. Atsišaukit per telefo
ną Pullman 7059.

10713 S. Michigan Avė.

Geriausia pasiūlymas
Brighton Y’arke REIKIA 5 patyrusių moterų 

sortavimui skudurų arba popie
Mes turime rakandų biznį, sykiu rų atkarpų. Gera alga, 

turime visus namų įrengimus: ma- qai yrAPi? miiAlilMP mievą, hardvvare. Bet musų rakan- oALVAGIS IHADIING C.U.
dų biznis vįs didėja, todėl neturi- 1039 Congress St. arti Morgrn 
me laiko rūpintis apie hardware ___________________________
departamentą. Todėl mes parenda- 
vosime šį departamentą labai pi-1 REIKIA moterų sortavimui 
giai dėl atsakančių žmonių, jskai- čliio^fvmni skudiiFU landrėie tant Cikčerius, šviesą, Šilumą ir SlUOStymui sKuaurų lanarcje. i__ T______  __:i a_ XII A21. Donr nAmerican Sanitary Rag Co.

1415 Dayton St.
Division ir Halsted Sts.

' i '> ' " ' * .JI!"-____

REIKIA DARBININKŲ

langą. Jums reikia turėti tik ta-' 
vorą ir tuojau galite daryti biznį.1 
įstaiga virš 10 metų senumo. Mu-| 
sų dieninės įplaukos siekia $200.1 
Nereikia turėti daug pinigų. Veikit 
greit. 1

Brighton House Furnishing Co. 
3818-20 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 4264

PAIEŠKAI) partnerio vyro arba 
moters su mažu kapitalu dėl fur- 
nished rooms biznio. Patyrimo ne
reikia, aš esu gana patyrus. Del 
platesnių žinių kreipkitės nuo 4 
iki 8 vai. vakare.

A. Danila
3534 S. Parnell Avė., 2 lubos priek.

jvyks
8 vai.

L.S.S. 81 
šeštadieny, 
vakaro, Liuosybės svet., 1822 Wa- 
bansia avo. Visi nariai 
laiku susirinkti. Paskaitą 
tiškos ekonomijos skaitys 
kis. —J. Lapaitie, rašt. 

»' T'------

Liet. Mot. Dr-jos Apšvieta 
nosinis susirinkimas įvyks sekma
dieny, spalio 4 d., 2 vai. po pietų, 
Mark White Sųuare Parko kny
gyne, prie Halsted ir 30 gL Narės 
malonėkite skaitlingai atsilankyti. 

, —Sekretore.

kuopos mitingas 
spaliu 3 d., kai

prašomi 
iš 

M.
poli- 
šilei-

mė-
REIKALAUJU partnerio, ne- 

1 vedusio, gerai kalbančio lenkiš
kai, ir kuris gerai moka dirb-. 
ti dešras. Atsišaukit greitu 

NAUJIENAS
1739 So. Halsted St., Box

VYRŲ

624
North Side. — Bijūnėlio draugi

jėlės dainų ir abelnaj laidės pa
mokos prasidės su ateinančiu sek
madieniu, spalio 4 d:, kaip 10 vai, 
ryto, Liuosybės svet., 1822 Waban- 
sia Avė. Visi Bijūnėlio nariai ir 
norinti prisidėti prie Bijūnėlio ma
lonėkit virš nurodytu laiku pri
būti. —Komitetas.

Gurfield Park Lietuvių V. ir M. 
Paselpinio KliuiM balius įvyks ne
dėlioj, sp.alių 4 d., Lietuvių Liuo
sybės svet., l lth & 49th Ct., Cicero, 
III. Durys atsidarys 6.30 Val.*vaka- 
rc. Programas prasidės 7:30 v. v.

Kviečia visus Komitetas.
Jnunų Liet. Am. Tautiš. Kliubo 

mėnesinis susirinkimas atsibus ne
dėlioj, spalio 4 d., 1 vai. po pietų, 
Lietuvių Auditorium, 3133 S. Hal
sted St. Visi nariai malonėkite lai- 
k*u pribūti, nes randas daug svar
bių dalykų aptarti.

—S; Kunevičius, rašt.
Lietuvių Laisvės Kliubas laikys 

mėnesinį suširinkima subatoj, spa
lio 3 d., 8 vai. vakare, Lietuvių 
Auditorium svet., 3133 S. Halsted 
St. Kliubiečiai malonėkit laiku pri
būti, nes turime daug svarbių rei
kalų dėl aptarimo.

—K. J. Demereckis, rašt.

Lietuvių Amerikos Politikos Kliu- 
ho ant North West Sidės jvyks mė
nesinis susirinkimas, Spalio 5 dieną, 
1925 m., 8 vai. vakare, Parapijos 
svet., 1644 Wabansią Avė. Kliubo na
riai malonėkite būti ant’ laiko/ 

l A. Lungevicz, Sėkr.

Illinois Lietuvių Pašalpos* Kliu- 
bo mėnesinis susirinkimas jvyks 
šeštadieny spalio 3 d. 8 vai. va
karo. Lietuviu Auditorijoj, 3133 , S. 
Halstecr St. Visi kliubiečiai esate 
kviečiami pribūti j susirinkimą.

—A, J. Lazauskas, sekr.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
BAGDONAS BROS.

MoVlNG, EXPRESSING & COAL 
PIANO MOVING EXPERTS 

Long distance handling.
Turime daug metų patyrimą. 

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

Tel. Yards 7282
BllIDGEPORT PAINTING 

& KDW. CO. 
Malevojam ir popieruojam. Už

laikėm malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda yllnonios _ 

riems nėriniams; kaina: < 4 uncijų 
malkus 35e.‘, 38c. ir 4()c. Vilnonjos

gijos įvai- 
Vilųbnios 

skiautės vaikams, kaina nuo 05č 
iki $1.00. Baltoji drobė užvalka
lams- ir paklodėms. Marškonius gi
jos, kaina 1000 jardų nuo 10c. iki 
15c. Mano tayoras parsiduoda nuo 
35c. iki 50c. pigiau negu kitur.

Selemonavičjus 
St. Prie Normai Avė.504

Frank
W. 33rd

6 kambariai ant rendos ant REIKALINGAS duonkepys, 
antro aukšto. Naujas namas dar mokantis kepti latvišką duoną, 
tik pabaigtas. Gera apielinkė. Pastovus darbas, gera mokes- 
Pigi renda dėl gerų žmonių, Jcar-, tis. ANTANAS DRIGOT, 627 
štu vandeniu apšildoma: Kreip- ’W. 47 St., užpakaly barzdasku- 
kitės: 6930 So. Talman Avė. i tykios. Tel. Boulevard 1539.

6 kambariai ant rendos antt

ANT rendos Storas 729 W. l«th' REIl^A patyrusių vyrų j 
St. Garu apšildomas, įanitoriaus
patarnavimas ir beizmentas, 100 geležies atkarpų jardą. Darbas 
pėdų frontas. Jeigu bus patogu,
galima bus padalyti į du. Taipgi -)rie Xo. 3 girų. Taipgi reikia
4 kambariai dėl gyvenimo. Pigi 
remia. Atsišaukit pas dženitorių.

729 W. 181h St. temsterių.

SIŪLYMAI KAMBARIU
Ma-KAMBARYS ant rendos.

tyti galima vakarais.
Kreipkitės: •

1718 So. Halsted
2nd floor

St

KAMBARYS ant rendos dėl 
vieno ar dviejų vaikinų, švie
sa, maudynė ir visas paranka
mas. Atsišaukit

5334 S. Wood St.
Tel. Hemlock 0647

LIETUVIŠKAS^ KOTELIS naujai 
įtaisytas, su elektros šviesoms, ge
riausia vieta dėl darbininkų apsi
gyventi, vyrams arba moterims; su 
valgiu arba be valgio, $3\ ir $4, 
$8 į savaitę su valgiu,

PETER GADE1KO 
1606 So. Halsted St.

7".. . ...... U...................................... ......... .<»■■..

PASIRENDAVOJA kamba- 
vienam vaikinui. Kamba-' 
šviesus ir švarus.
Atsišaukite:

3332 W. 64th St.

rys 
rys

Kreipkitės:
1465 W. 38 St.

REIKALINGAS vyras dirbti ant 
mažos fanuos, Geistina, kad mo
kėtų inilšti karves. Darbas ant vi
sados. Užmokestis pagal sutarties.

J. Dambrauskas 
Box 132

Willow Spring, III.

REIKIA vyrų “Coremaker” 
Darbas naktimis ir nuo štukių.

Mason & Davis,
7740 So. Chicągo Avė.

REIKIA vyrų, kurie nori eiti į 
biznį pardavinėti automobilius ant 
profit sharing pagrindų. Reikia 
kiškį kapitalo ir gerą užziurą, kad 
uždirbus pinigų. Mes parodysim 
kaip. Šaukit telefonu.

Rcjmblic 2589 
Klauskit Mr. Ambroz

REIKaLi^GI pardavėjai. Ga

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

MILLER BROS.
11241 S. Michigan Avė,, r

’ Roseland /
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NAUJIENOS, Chicago, m. šeštadienis, Spalis 3, 1925

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME NAMAI-ŽEME

RUKAI.INGAS dženitoriaus pa- 
gelbininkas, mokantis darbą ir tu
ri Indi unijistas. Pažymėk kiek 
amžiaus turi. Atsišaukit j Naujie
nų skyrių, Box 259.

3210 So. Halsted St.

PARSIDUODA grosernė lie
tuvių * apgyventoj 
netoli lietuviškos 
Parduosiu pigiai.

apielinkėj, 
bažnyčios.

Tel. Cicero 8060

AUTOMOBILIAI
šviežios mė- 

routas. , Sąži- 
pa-

PARDAVIMUI trijų sėdynių nu
imi otulius, Dodge, modelis 1923 m. 
su dviem viršais: žieminiu ir va
saliniu. Inžinas dirba kaip nau
jas ir atrodo gerai. Gvarentuoju. 
Kaina $275, tai tikras bargenas. 

1611 S. yVestern Avė.

PARSIDUODA 
sos iš vežiojimo 
ningnm žmogui geru proga 
daryti pinigų. Atsišaukit 

Box 622 
1739 S. Halsted St..

T"

RAKANDAI
PARDAVIMUI gerame padėjime, 

4 kambarių fbrničiai. Parduosiu 
gini, nes apleidžiu miestą.

Parduosiu mažai vartotą, sizo 
fur koutą pigiai.

3028 W. 40 St.
Phone Ijifayette 3920

pi-

IARS1DUODA 4-rių ruimų rakan
dai už gana prieinamą kainą. Piie- 
žastis pardavimo apleidžiu miestą. 
Sykiu randasi ir pianas. • Ateiti ga
lite nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakare.

WM. BUTKUS,
3231 So. Auburn Avė.
Sčios lubos užpakalis * 

Tel. Yards 3039

PARSIDUODA 5 kambarių ra
kandai, naujos mados; vartoti tik 
2 mėnesiu. Du miegamojo kamba
rio setai po 4 šmotus, 

valgymo kambario 
ir virtuvės setas; 

viktroįa, karpetas, 
t. Galima ir 
Yra gazas ir 

732 W. 22 St.

čius 
indai ir t 
rendavoti.

Frentinis 
setas, l)ii- 
gazo pe- 

2 lempos, 
kambarius 
elektra.

PARSIDUODA grosernė, yra 
5 kamb. užpakaly gyvenimui, 
lysas ilgas, renda pigi. Priežas
tį pardavimo patirsit ant vie
tos. 4522 So. Honore St.

PARDAVIMUI pigiai pirmos 
klesos elektriška čeverykų tai
symo 
per 7 
vimo,

dirbtuvė, biznis išdirbtas 
meti\s» priežastis parda- 

turiu 
106

Tel. Pullman 5606

i tą biznį.
107 St.

PARDAVIMUI bučerne ir 
grosernė. Visokių tautų apgy
venta. Biznis gerai išdirbtas. 
'Kaipgi yra 6 kambariai pagy
venimui. Atsišaukite j krautu
vę. 1301 S. 50 Ct., Cicero, III.

RUčERNft ir grosernė ant išmai
nymo; mainysiu ant nedidelio na
mo, Galiu dadčti pinigų pagal rci- 

[ kalą. Geras biznis. Priežastis — 
■ nesutikimas šeimynoj. Nedaro skir- 
I huno kokioj daly miesto namas 
randasi.

M. Abramovig
2015 S. Robey St. Chicago

PARDAVIMUI arba mainymui 
lietuvių apgyventoj, vietoj saldai
nių krautuvės medinis namas, 5-(i 
kambariai, muro beizmentas, va
nos, elektra, karšto vandenio ši
luma, ant pirmo augšto. Labai pa
togi vieta gyventi. Yru tušti kam
bariai ant 2-ro augšto. Savininkas 
ant vietos.

2837 XV. 3«th PI.
Tel. Lafayette \ 5818

KAS PIRKS ŠIUOS NAMUS 
TAS UŽDIRBS $1,500.

Skubiai parsiduoda 6 ir 6 
kambarių mūrinis namas, vanos 
elektra, cementuotas beismen- 
tas ir kiti parankumai. Randa
si Brighton Parke. Kaina tik 
$10,150, įmokėti $4,000, liku
sius savininkas paskolins be 
komišino.

KITAS
Tik pabaigtas 

nis namas 5 ir 5 
vėliausios mados 
patogumais, lotas
dasi arti karų linijos. Savinin
kui reikia pinigų. Greitam par. 
davimui kaina $11,700, įmokėti 
$3,500.

Kreipkitės pas:
K. J. MACHIUKAS, 
3133 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1940

Ant Mainymo
Naujas mūrinis ant 2 lotų biznia- 

vas namas, neša rendos $400 j mė
nesi. Savininkas noli mainyti ant 
garadžiaus.

Kitas nvurinhf bizniavus namas, 
pečiais šildomas, renda $235 j mėne
si, išsimaino ant apšildomo namo, ne
mažesni© kaip 2 flatų ir nedidesni© 
kaip 12 flatų.

statyti mūri- 
kambarių, su 
įrengimais ir 
30x125. Ran-

Nauja muro rezidencija, 4 ruimai 
apačioj ir 3 viršuj. 2 karų mūrinis 
garadžius, išsimaino ant 6 flatų na
mo, neskiriant vietos.

DIDELIS bargenas. Pardavimui 
bučernė ir grosernė. Biznis išdirb
tas ir yra nešąs gana gerą pelną. 
Biznis eash — nėra knygučių. 
Taipgi randasi 7 ruimai gyveni
mui, renda pigi. Arba ieškau gero, 
patyrusio bučerio.

3651 S. Wallace St.

arba mainymui 
kendžių, tabako, 

y gobds. 4 kambariai 
apšildomi ir maudynė.

Parduo- 
arba mainysiu j lotą, 

Galiu mainyti

PARDAVIMUI 
maža krautuvė, 
toys ir 
furnasu 
Renda' tik $50 mėnesini, 
siu pigiai 
automobilių. Galiu mainyti su 
namu arba vieną biznį. Kreipkitės 

I nuo 9 rvth iki 6 vai. vakaro.
‘ 2033 \V. 6p St.

PARDUOSIU 5 kantb. rakau-
dus, gro.jikhs pianas, 2 miega- kendžių, 
mo kamb. setai, 7 šmotų val
gomo kambario setas, viktroki, 
karpetai, lempos, rašymui sta
las ir kitokių smulkmenų.

1611 W. 55 St.

PARSIDUODA štorelis groserlo, 
cigarų, tabako ir kitokių 

smulkmenų. Yra 5 kambariai ir 
vanos. Pragyvenimui re 
brangi. Parduosiu pigiai.

Atsišaukit:
1998 Canalport Av

ne-

PARSIDUODA kukninis pečius, 
mažas gazinis pečiukas, stalas, ko
ne ulė ir dvi lovos. Taipgi 60 
tinių stiklinių konservąrams

kyor- 
sudė-

.PARSIDUODA bučernė ir gro
sernė arba mainysiu ant loto. Par
davimo priežastis — turiu apleisti 
Chicagą iš netikėtos priežasties.

Kreipkitės: 
3257 Archer Ave.

1613 N. Lincoln St.
2 lubos iš užpakalio

PARSIDUODA parlor setas, ice 
box 75 svaru ir Radio. Viskas par
siduoda pigiai. Tur hut parduota 
greitai; apleidžiu vietą. Galima 
matyti visada. 3 floras frontas.

3533 S. yVallace St., Chįcago 
Antanas Ruseckas

PARDUOSIU arba mainysiu 
1(1 kambarių rooming house. 
Labai gera vieta dėl uždirbimo 
pinigų. Pardavimo priežastis— 
liga. 1800 S. Halsted St. 

antras aukštas

PARDAVIMUI
Al (Iš l’OS rųšies Schroeder Gro- 

jiklis Pianas, su elektros prijungi
mo, su rolėmis, bengiami ir kabi
netu, vertas $1000, parduosiu už

St. 1 fl.2332 XX’.

PARDAVIMUI grosernė 
tuvių kolonijoj.

lio-

1612 S. Wood St.

PARDAVIMUI • bučerne ir 
grosernė, lietuvių apielinkėj, 
yra 3 gyvenimui kambariai, la
bai pigiai greitam pirkėjui.

’l'el. ('anai 6719

PARDAVIMUI pigiai restau- 
iautas, prie dirbtuvių; daromas 
geras biznis. Pardavimo pril- 
žastį patirsit ant vietos.

3815 S. Halsted St.

PARDAVIMUI grosemė; j— 
duosiu visą arba pusę biznio 
Kaina gana prieinama. Sykių 
parduodu ir bučernės fixtures 
Vieta apgyventa maišytų tau
tų; biznis geras.

821 W. 34 St.

PARDAVIMUI bučernė ir gro
sernė, maišytų tautų apgyventoj 
apielinkėj, biznis yra eash ir ge
nu išdirbtas per 12 metu. 4 kam
bariai pagyvenimui. Pardavimo 
pirežastj patirsit ant vietos.

3001 \Vallaee St.
Phone Michigan 0574

2 flatų mūrinis namas, sun parlor, 
miegami porčiai ir 2 karų garadžius, 
išsimaino ant cottage arba, bunga- 
low.

6 flatų ant 2 lotų mūrinis namas, 
renda $420 j mėnesi, išsimaino ant 
2* flatų Roseland arba West Pullman.

<lo

PARDAVIMUI bučernė ir gro
sernė. Biznis senai išdirbtas ir la
bai gera vieta dėl biznio. Pardavi
mo priežastis svarbi. Atsišaukit 
greitai. Nupirksit už prieinamą 
kainą.

4602 So. Rockwell St.
Tel. Lafayette 8189

NEPAPRASTA proga uždėti ga- 
solino ir užkandžių stanciją arba 
Road Hou.se ant didelio bizniavo 
kampinio loto 33‘.4x125 pėdų, ant 
95-to bulvaro vidury miešto Oak 
Lawn, kuris dabar smarkiai pra
dėjo augti, kada prie šalies nupir
ko didelį šmotą žemės Horse Rače' 
Trakėm 
Saidvokai 
mokėta.

Skersai 
pą prašo

šitie visi namai randasi Roselan- 
i apielinkėįe. Atsišaukite pas.

K. B. ALEKNO
121 Kensington Avė.

Telephone Pullman 9502

BRIGHTON PARK
Netoli nuo Archer ir Crane 

Co. dirbtuvių, namai: 6-6 kam
barių, bungalow stogu, karštu 
vandeniu šildomas, augštas 
skiepas. 4-4 kambarių, Gable 
stogu, pečiumi šildomas, aug- 
štas skiepas, uždaromi užpa
kaliniai porčiai. 2 -flatų, mūri
nis, 6-6 kambarių, pečiumi šil
domas, $9000. 2 flatų, mūrinis, 
5-5 kambarių, $12000. 3 flatų, 
medinis, 5-5 kambarių, $9000. 
Taipgi parduosiu medinę cot
tage Bridgeporte, lengvais iš
mokėjimais. Taipgi statome 
namus pagal jūsų planą.

H. KOPLEWSKI, 
3992 Archer Avenue

Tel* Lafayette 9305 arba 
Republic 8915

Kas nori pirkti, 
parduoti, arba 
mainyti namus, 
farmas, lotus, 
taipgi ir viso
kius biznius, vi
suomet kreip
kitės pas

C. P. Suromskis & Co
Real Estate

Visuomet busit užganėdinti 
3352 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 9641

PARDAVIMUI namas ir 2 
lotai, pigiai, 5-5 kambarių, tu
ri būt parduota šią savaitę.

Atsišaukite:
4424 So. Talman Avė.

budavoti • 
if gatvės

už $1,000,000. 
įtaisyta ir ap-

tokj pat kam-

SPECIAL BARGENAS
Bučernė pardavimui arba išmai

nymui ant mažo namo arba loto; 
’geroj vietoj. Taipgi yra trokas 

Parduosiu pigiai.
vietoj, 

prie biznio. 
Atsišaukit 

1 
Tel.

E. 103 St.
Ptillman 0227

PARSIDUODA vienas vežimas 
lentų; naujos lėntos. Yra ir kukni
nis pečiui ir parsiduoda laikrodis 
tikro aukso ir kartu lenčiugas, 
auksinis. Ga'ima mane matyti 
batoi ir nedėlioi visą dieną.

703 W. 21 Place, Chicago
Mes gyvenam ant paskutinių 

bų iš priekio.

su-

hi-

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė, biznis gerai išdirbtas, 
visokių tautų apgyventa: par
siduoda greitai ir pigiai.

2119 So. Halsted St.

PARDAVIMUI restaurantas- 
Lunch room; gera vieta, netoli 
naujo marketo. Pardavimo prie
žastis — liga.

920 W. 14 Str. - 
kampas Sangamon St.

PARDAVIMUI hardawaie, 
malevų, namų papuošalų krau
tuvė, lietuvių kolonijoj, smar
kioje biznio vietoje.

Mr. TADDS,
5158 So. Ashland Avė.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė, biznis išdirbtas per aštuonis 
metus; pigi randa ir garažus yra. 
Pardavimo priežastis — vienas ne
galiu apsidirbti. Parduosiu visą ar
ba pusę.

1 10236 S. Michigan Avė. Chicago 
Tel. Pullman 4456

PARSIDUODA du pečiai; 
vienas kitoms, kitaą minkš
toms anglims kūrenami. Taipgi 
lerilpa.

2857 Emerald Avė.
3 lubos užpakaly

PARSIDUODA grosernė ir notion 
krautuvė. Taipgi užlaikome ice 
cream, cigarų, tabako; 4 pagyveni
mui kambariai. Ilgas lysas. Pigi 
rendą.

Atsišaukite
5702 So. Racine Avė.

. • —..............t •' —..................

MAINO bučernę ir groseinę 
Pąr’ su namu. 8 metai kaip laikome; 

nebenoriu daugiaus biznio. Mai- 
1 nysiu ant 2 pagyvenimų namo, 

arba loto. Pašauk Prospect 2559 
po B P. Agentai tegul ne
atsiliepia.

PARSIDUODA bučernė 
grosernė, arba mainysiu 
namo, biznis senas, gerai 
dirbtas, labai geroj vietoj, 
šokių tautų, apgyventa.

Tel. Maywood 76

ir 
ant

vi-

GASOLINO stotis ir Candy 
Stand prie Dixie Gardens, ilgas 
lysas, pigi remia. Parduosiu ar
ba mainysiu ant namo ar auto
mobilio. Red Crown Station. 
139th ir Western Avenue, Blue 
Island, Illinois. '

M EDUS
Grynas garantuotas medus tie- PABSIDUODA mažas Ir pa

sini iš farmos, 3 svarai 80 centų, rankus groseriukas. Nėra kito 
5 svarai $1.25. Ateikit vakarais, npr a

gauti per paštų pridėkite panašaus storo pei 
daugiau prie kiekvieno Biznis išdirbtas per 

1480 W. 73rd

kas nori
10 centų 
orderio.

ni 2
A. SHERBY 

So. Marshfield Avė.

6 blokus.
18 metų.

Place,

PARDAVIMUI arba mainy
mui bučernė su namu arba be 
namo, labai gera ir išdirbta 
vieta, mūrinis namas su visais

PARDAVIMUI pigiai grosernė ir 
bučernė, biznis išdirbtas per 15 
metų ir eina gerai. Randasi ant 
bizniavus gatvės. Priežastis — va
žiuoju j Lietuvą. Yra aukso proga patogumais 
padaryti pinigų. ° ’

10415 So. Michigan Avė. 4624 bo. Wood St.

PARDAVIMUI valymo ii 
dažymo krautuvė. Goriausiai į 
rengta, 4 kambarių su rakan
dais flatas. Apleidžiu Chicagą 
Didelis bargenas, šaukite.

Lafayette 2980

PARDAVIMUI bučernė h 
grosernė, eash biznis, gera vle- 
ta, biznis išdirbtas per keletą 
metų. Priežastis pardavimo —. 
partnerių aesutikimas.

10321 Michigan Avė.

NAMAI-ZEME
BARGENAS

PARSIDUODA naujas1 2 pa
gyvenimų mūrinis namas su 
kampiniu lotu už $11,800, jmo- 
kėt $2,500. Rdndasi Brighton 
Parke. 1 '

J, Sinkus and Co.
809 W. 69 St.

r PIGIAI parsiduoda 2 pagyveni
mų beveik naujas mūrinis namas 
Brighton Parke, po 5 kambarius; 
vėliausios mados 
tas beizmentas ir 
vietoj, % bloko 
karų. •*

išbaigimai. Augš- 
pastogė. Gražioj 
nuo Archer Avė.

Box
1739 S. Halsted St.

623

PARSIDUODA V/> aukšto 
namas su lotu. Namas yra nau
jos mados. Yra tikras barge
nas.

2939 Emerald Avė.

gatvės už
$7500, ’ bet iš piiežasties 

greito apleidimo miesto 
yni priverstas parduoti į 
vaitę laiko tik už $3500. 
kėti. 
giau 
baigs 
Nepraleiskit progos, pamatykit grei
tai ■

Už keleto mėnesių 
kaip du syk tiek, 
Horse Rače Trakes

savininkas 
vieną sa- 

Pusę jmo- 
bus dau- 
kada už- 
budavot.

J. ZAKER
4650 So. VVestern Avė.

BRIGHTON PARK
augštų, naujas medinis namas, 
kambarių flatai, 3 meigruimiai ir 

platus lotas.
$8950

naujas mųrinis namas, 
♦ildtaį, moderniškas 
)0. kitus kaip rendą.
J !■ $9875

2 
2-5 
skiepas, moderniškas, 
Specialia bar
genas

2 augštų,
2-4 kambarių ' 
eash reikia $250i 
Didelis bar
genas ■' • •

3 augštų mūrinis namas, 3-4 kam
barių flatai, mddorniškas, eash rei- 
kia, $8000. Ekstra «1()500 
bargenas

Mes turime višdkių namų dėl mai
nymo arba pardavimo. Pasimatykit 
su mumis. y

Pardavimui grošernė, biznis išdirb
tas, proga padaryti pinigų į trumpą 
laiką. Veikit tuojau.1

8. R. PIETKIEWICZ & CO
2612 47 St.

NAUJI- BUNGALOWS 
$2009 i mokėt, $50 į mėn. 

KAINA $8950
Mūriniai, 5 kambarių ir viehas 

kambarys ant augšto, octogan sun 
parlorai, lietaus lašų vanos, pro- 
sinimui lenta, ugnavietės, knygy
nai, bufetai, plieno kostrukcija, 30 
pėdų lotas, Marųuette Manor.

5920 S. Mozart St.
Tel. Prospect 0604

NEGIRDĖTAS BARGENAS

5—6 kambarių muro namas, ga
ru šildomas, sun parlor, pleiste- 
riuotas beizmentas, netoli mokyk
los ir karų linijos, South Side. 
Kaina tiktai $13,900, įmokėt $4000, 
kitus 
mėti

PARSIDUODA 2 flatų kampinis 
muro namas po 4 ir 5 kambarius, 
parduosiu už $12,500 arba mainy
siu ant bungalow, loto, bučernės, 
dry goods štoro ar ant kitokio 
biznio. Namas randasi South Si
dėj ant didžiausių bulvarų, kas no
ri įsigyti tą namą, tai pasisku
binkite:

F. G.Lucas Co,
4108 ARCHER AVĖ.
Tel. Lafayette 5107

TURIU keletą virš mieros lo
tų, netoli elevatorių stoties ir 
bulvaro, parduosiu už akrų kai 
ną, $995 kožnas. Išmokėjimais. 
Veikit greit. Tas yra tikras 
bargenas. Mr. ROBINSON, 
Room 722, 6 N. Michigan Avė.

Tel. State 7503

PARSIDUODA garažas su bizniu, 
randasi labai geroje vietoje N. W. 
Sidc. Parduosiu už $32,000. Morgi- 
čių yra $12,000 ant 5 metų. Tai 
kas ieškote garažo geroje vietoje, 
tai kreipkitės pas Win. Gritenas, 
3241 S. Halsted St. Tel. Blvd. 5066

VISAI nauji, dar nebaigti staty
ti parsiduoda 3 bungaloxv po 7 
kambarius. Naujausios mados įtai- 

___________________________. symai. Vandeniu šildomi. Bungalovv PARDAVIMUI 89 akrų farma, na-1 ran(jfSĮ ant gražaus tyro oro Mel- 
mas ir didelė barnė, netoli Benton I r(>se parke. Atsišaukit. Agentų ne- 
Harbor, Mich.; apie 1 mylią nuo I rejĮda.
Watervliet ir valstijos kelio M-ll. Į ją 15f]i Avė.
Obroje Vietoje Gera proga žmogui I______________________________
su didele šeimyna. Gera dėl vaisių I . .
ir ateinam farmeriavimui. Kaina „ S. W. kampas 23 ir Rockvrel) St. 
$6.509. Atsišaukit pas O. W. Dreager I (*atvc n' elė cementuotos, platus sa
mba A E Lutnicki. I lyta«ia>, suręs ir vanduo apmokėta,

FIRST TRUST and SAVINGS I vertas $2500, parduosiu už $1000x 
BANK I eash.

Dearborn, Monroe & Clark Streets I CONSUMERS FLOUR AND 
Chicago, III. I CERĘAL CO.,

1 Room 1414
127 N. Dearborn St.

PARDAVIMUI 2-jų aukštų 
po 6-6 kambarius muro namas, 
karštu

IŠMAINYSIU 2 aukštų mūrinį na- 
vandeniu apšildomas. I mą su aukštu beizmantu po 6 kamba

rį j xr; I rius, naujos mados įtaisymai, mūrinisRendos nesą $140 į menesį. V - Į garat|jjUS ant 4 automobilių. Namas 
si įtaisymai naujos mados. Par-I be skolos, išmainysime ant didelio 
duosiu "cąsh” arba mainysiu ”m0' •>C'KU rikal?nga pri<1ėsiu pi' 
ant didesnio ir gero namo. Ga-1 M. ABROMAVIčE, 
liti daryti biznį ir SU agentais. I 2015 So. Robey St., Chicago, Iii. 
Matyti mane galite nedėldieny- . TVT.ZC,.TT . . ,J v. . IŠMAINYSIU ant farmos kampin)
je per visą, dieną, šiaip dienoms I mūrinį namą 12 flatų ir 2 storai, 5 
tiktai vakarais. I automobili ųgaradžius. namas geriau-

eori c D • Q4- ' Isiai įrengtas ir gera transportacija. 
oool bo. reona ot. I Kaina $45,090, išmainysiu ant far- 

2nd floor front I mos. Turiu daug namų dideliu ir
I mažų ant išmainymo ant farm<ų.

—.......  B. JASUDES,
------------------- I 2015 So. Rabey St.

PARSIDUODA MAŽAS 
NAMASį FARMA ANT IŠMAINYMO 

Tikras lietuviškas dvaras 260 akerių 
žemės molio ir juodžemio arti Chi- 

pigiai, mūrinis garažas I cajęos ? 160 akerių dirbamos, likusi 
_ . — — — I miškas ir ganykla. Naujos madosl9 labai

1 1 n 1 .. •trr-. 1 nr I iniBKBS ir IIIUUJUS matiundėl 3 kalų; lotas 37x12.) pėdų,I triobos didelis stakas, farma be sko- 
priežastis pardavimo, išvažiuo- los, ant didelės upės kranto, didelis 

i I iatiiva ' 1 sodnas, prie didelio kelio. Išmainysiu JU į ijietuvų. | namo> didelio ar mažo, nedaro
. Atsišaukite: I skirtumo kur randasi.

4626 So. Rockwell St. M ABromavičE
2015 So. Robey St. Chicago, III.

kaip vendą. Buk pirmas lai- 
šitą bargeną.

JOE VILIMAS
4405 S. Fairfield Avė.

Reikalinga rezidencijos lotų
South Side ar Brightons Park 

nupirksim. Savininkai atsišaukit.
JOE VILIMAS

4405 S. Fairfield Avė.

PARSIDUODA arba išsimaino 
dviejų flatų bizniavus namas su 
bučerne. Yra dviejų karų garažas. 
Mainysiu ant dviejų flatų 
arba bungalovv.

Savininkas
< 3409 S.

namo

avė.

BARGENAS
NAUJOS mados, 2 flatų mū

rinis namas, 6-6 kambarių.
5550 So. Sa.wyer Avė.
Phone Prospect 3555

PARSIDUODA dviejų augštų me
dinis namas, 5 ir 6 kambariai, biz- 
niava gatvė, 6 metų senumo, lotas 
50x125 pėdų; furnasu apšildoma, elektra 
rendos $95 į mūnesj, kaina $13,500, 
reikia įnešt $4,000. Atsigaukit: 

1616 W. 47th St. 
Tel. Boulevard 0344

PARDAVIMUI medinė cotta
ge, 4 kambariai ir vana, yra 

, gasas, i 
ta, 30 pėdų ’lotas, kaina $5000. 
3729 W. 65 St. Republic 5478

MORTCECIAI-PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant- 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Avė., 

Lafayette 6738

MOKYKLOS
VALENTINE 

DRESSMAKING 
COLLEGE

Kursai Designing, Dressmaking, 
skrybėlių dirbimo ir siuvimo. Kle
sos dienomis ir vakarais, 
šaukite, 
kitę dėl
2407 W.

Phone

Atsi- 
rašykite arba telefonuo- 
tolimesnių informacijų.
Madison, Chicago, III. 
Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXTXTYX

ANGLU KALBI; 
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 būda mokinimo Le- 
veskio Mokykloje klesose ir per 
laiškus (correspondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commercial 

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

TIKRAS bargenas. Medinis na
mas. 2 aukštų, ant kampo 376 W. 
43 PI., 6 flatai, visi išrenduoti, 
$90 j lųėnesj, yra gasas, vanduo, 
tuoj įvesim elektrą, kaina $7,000.

Tel. Boulcavrd 7120

PARSIDUODA 1 augšto mū
rinis namas su bizniu, — gro
sernė ir delikatesen, ice cream 
ir kendžių. Biznis eina gerai. 
Viskas geriausiame stovyje.

2640 W. 47 Str.

Didelėse Išdirbysicse
COYNE

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

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

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

RENDAUNINKŲ DOMEI
$2000 eash, kitus kaip rendą, 

nupirksit 2 aukštų mūrinį namą, 
4—4 kambarių, su skiepu ir viš- 
kais. Gatvė cementinė ir apmokė
ta, namas randasi 1 blokas .nuo 
karų linijos ir lietuvių bažnyčios. 
Nelaukit, pamatykit ši namą tuo
jau, atsineškit depozitą, ta žema 
kaina nustebins jumis. Matykit sa
vininką.

2650 W. 51 St.

GERIAUSIA VIETA
Bridgeporte 2 flatai po 6-6 kam

barius, karšti! vandeniu apšildoma, 
aržuolo medis etc. Namas tik po
rą metų . senumo. Savininkas par- 
dos su mažu piešimu.

3332 Union Avė.

PARSIDUODA muro namas, 2 po 
4 kambarius, skiepas ir garažas 

Bugalovv sto- 
ant pirmų 
apšildomas, 
pigiai. Sa-

dėl , dviejų mašinų. 1 
gas, porčiai apdirbti, 
lubų karštu vandeniu 
Įnešti $3500; atiduodu 

•vininkas ant 1 lubų 
4535 S. Fairfield Avė.

PARSIDUODA West Sidėj vie-
ffatve anmokė- 1 nas medinis ir vienas mūrinis na- ktAnnn ^dinis ant dviejų pagyve

nimu su bizniu. Savininko antra
šas 7011 So. Artesian avė. Nedėlioi 
savininke galima matvti iki 1 vai. 
po piet 2342 W. 23 St.

----- - - PARSIDUODA 2 augštų na
tinis nama^2 pa- map po 6 kambarius su grosei- 

ekstra lotas ant kampo, ti 2 augštų namų, su grosernel 
dos įrengimai ir dėl 2 automobilių galima pirkti su mažu įmokė- jYra mūrinis garažas dėl 2 ka

rų. JOHN STERKAS,
2252 W. 54th Place I

EXTRA BARGENAS Marųuette 
Manor. Naujas mur. 
gyvenimų po 5 kambarius, karštu 
vandeniu apšildomas^ vėliausios’ ma
dos įrengimai ir dėl 2 automobilių pirnvi su inaz.u pm
garadžius. Savininkas nuleidžia $1000 jjmu. Agentai neatsišaukite.

Atsišaukite pas savininką i o rr . A
6516 So. Maplewood Avė, , 6955 So. I aiman Avė.

TURIU parduoti arba mainy

PARDUODU muro namus, 6-6 
ir 5-5 kambarių. Taipgi turiu 
bungalow 5 ir 6 kambarių. Karš
tu vandeniu apšildoma, kieto me
džio trimingai, viskas naujausios 
mados. Namai randasi Brighton 
Parke, Marųuette Manor, N. Dado, 
savininkas. i

5305 So. Turher Avė. 
Phone Republic 2319

PARSIDUODA namas 8 kamba
rių; vana, elektra ir garažas.

Kreipkitės j savininką vakarais 
arba nedėlioj iki 11 valandos.

548 W. 32 St. arti.Wallace St.

EXTRA bargenas; Brighton Park 
naujas mūrinis namas, 2 pagyveni
mu po 5 kambarius; įrengimas na
gai vėliausios mados. Savininkas 
gyvena ant pirmų lubų tam pa
čiam name.

2621 W. 40th PI.

PARDAVIMUI mūrinis namas, 5 
ruimų ir 1 ruimas apačioje. Visi: 
ištaisymai puikus, furnasu apšildo-! 
mas, taipgi maudynė ir “laundry 
tubs”. Yra elektra, gasas ir' extra 
lotas. ' Taipgi 2 karams garažas. 
Kaina $7000, jmokėt $2500, bet 
jeigu mokėsi visus\ sykiu, atiduo- 
sni už $6800.

6830 S. Artesian Avė

$20,000 mūrinis bungaloxv ir ga
ražas, 7 kambarių, 40 pėdų iš fron
to, prie pat Manpiette Parko. Rus 
parduotas už didelį bargeną, išmo-1 
kėjimais

H. Barch, I
3328 W. 67th St.

Vieną Mėnesį Dykai Ang
lų Kalbos Lekcijos 

Geriausias mokinimas visoje 
šalyje. Ateikit tuojau

SCHOOL OF ENGLISH
21 E. Van Buren St., Chicago, III. 
4tos lubos. Ofiso kambarys 402

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.

Amerikony Kalba 
užima pirmą vietą ne tik Ameri
koje, bet visur, todėl kiekvienas 
žmogus privalo jos mokytis. Mo
kantieji, Amei ikonų kalbos ir ra
šyti teisingai, jie pasirenka šau
nias vietas ir gerai apmokamus 
darbus. Amerikonų kalbos, grama
tikos, aritmetikos, stenografijos ir 
kitų mokslo šakų galite sėkmin
gai išmokti Amerikos Lietuvių 
Mokykloje. Skaitymui lekcijų įro
doma knygose, o speliuoti ir kal
bėti laviname be knygų, asmeniš
kai. Sąlygos kiekvienam mokiniui 
prieinamos. Mokslas eina dieno
mis ir vakarais. Kviečiame visus- 
ąs ateikite ir įstokite mokyklon 
šiandien.
Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 So. Halsted St., Chicago, III.


