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Baldwinas grumo 
ja komunistams

Konferencija dėl saugu 
mo pakto sukim

A. D. Federacija priešinga 
x ateivių registravimui

Fašistų valdžia ruošias naikint 
savivaldybe Italijoje

Britų premjeras graso 
pirštu komunistams

A. D. F. palaiko nusista 
tymą' prieš japonus

Vokiečiai nesutinka dėl Gena- 
vo.i konvencijos šešioliktojo 
straipsnio
/ ----------- K
LOKABNAS, Šveicarija, spa 

lio 9. — Santarvininkų ir Vo
kietijos konferencija de*. saugu
mo pakto eina labai lėtai, šiuo 

■ tarpu ji sukliuvo dėl Tauzų Są 
jungos konvencijos 16-to straip
snio, kuris yusako, kad kiek 
vieno Sąjungos nario kariuo
menė gali būt siunčiama per 
antri) Sąjungos narto teritoriją, 
jei kiltų karas, 
trečia valstybe.
Vokietija labai priešinas,.

Girdėt, kad tuo 16-tu straip
sniu Vokietijai pasiūlyta kom
promisas, ir franeuzai su bri
tais tikisi, kad vokiečiai JĮ pri 
ims. Vokietijos 
kalų ministeriui 
duota dvidešimt 
bandos pagalvoti.

Santarvės valstybės pasakiu
sios vokiečiams, kad jos nega
linčios prižadėti kurių nors pa
keitimų Sąjungos konvencijoj, 
bet dėl pakitėjusių sąlygų jos 
patarsiančios Sąjungos tarybai, 
kad butų padaryta tokios provi- 
zijos, kurios Vokietijai butų la
biau pakenčiamos. Stresema- 
nui be to nurodyta, kad Jei Vo 
kietija įstosianti į Tautų Są
jungą, jai busianti duota vieta 
ir Sąjungos taryboje.

su kuria nors 
šitam punktui

Valdžia pavartosianti visų prie 
monių jų kurstomai propa
gandai sustabdyti

LONDONAS., spalio 9.—Kal
bėdamas Unionistų mitinge, 
Brightone, Anglijos ministens 
pirmininkas Baldvvin įspėjo ko
munistus, kad valdžia nepakę- 
sianti nė jojeių griaunamų dar
bų ir pavartosianti visų galimų 
priemonių žalingai komunistų 
darbuotei sustabdyti'. Jis parei
škė, kad nors komunistai vedą 
stropią propagandą Anglijoj, 
tečiau jie nieko čia nelaimėsią, 
jie susmukę Jungtinėse Valsti
jose ir Vokietijoj, jie smunka 
Francijoj, jie susmuksią ir An
glijoj. Mažuma, nežiūrint kaip 
gerai ji butų organizuota, ne 
galinti terorizuoti Visą kraštą, 
ir valdžia pavartosianti visos 
įstatymais duotos jai galins pa
trempti bandymus sukurstyt' 
kariuomenę ir sukelti neramu
mų.

Baldwin pasigyrė, kad kon
servatorių valdžia išpildžius 
savo duotus per rinkimus pri 
žadus ir kad dabar didžiausiai; 
jos interesas esąs Įsteigimas 
taikos Europoj.

Konvencija nutarė kovoti bilių 
ateiviams registruoti Ir jų 
pirštų atspaudus imti.

ATLANTIC CITY, N. J., spa 
lio 9. — Amerikos Darbo Fede
racijos konvencija vakar kai/ 
vienu balsu priėmė rezoliuciją 
pa vartoti visas savo jėgas ne
leisti, kad Jungtinės Valstijos 
vėl atidarytų duris japonų imi
gracijai.

Federacijos legislaturos ko
misija savo pranešime nurodė, 
kad ateinančiame kongrese bu
sią liandoma panaikinti įstaty
mas, kuriuo japonams imigruo
ti į Jungtines Valstijas tapo 
užginta. Del to konvencija ii 
nutarė kovoti prieš tokį pusikė-* 
symą ir neleisti, kad Japonija, 

7 vesdama propagandą Amerikoj, 
laimėtų savo kovą 4el nevaržo
mo japonų imigravimo ; šį kraš- 

’ tą.
Konvencija nutarė taipjau 

kovoti prieš sumanymą regis
truoti ateivius ir daryti jų pir
štų atspaudus.

užsienių rei- 
StresemanUi 
keturios va-

La Follette, jr., laimėjo
146,401 balso dauguma

Fašistą valdžia naikins 
savivaldybes ItalijojBritų angliakasiai pa

keitė Savo nutarimą Ministerio pirmininko galia bus
N ----------- iajp sustiprinta, kad jis bus

tikras diktatorius'LONDONAS, spalio 9.—Bri
tų angliakasių konferencija 
Londone vakar 145,000 balsų 
didžiuma nutarė nedalyvauti 
valdžios paskirtoj komisijoj, 
kuri padarytų visos anglies 
pramonės tirinėjimą. šiandie 
tečiau tas klausimas buvo iš- 
naujo apsvarstytas, ir anglia
kasių federacijos delegatai nu
tarė kalbamoj komisijoj daly
vauti.

MADISON, Wis., spalio 9.— 
Galutinais balsų suskaitymais, 
specialiais senatoriaus 
mais rugsėjo 29 d. jaunasis Ro
bertas M. La Folletteas gavo 
viso 237,719 balsų, arba 146,401 
balsą daugiau, ne kad jo opo
nentas, nepriklausomas 
likonas Dithmar, kurs 
91,318 balsų.

Kiti kandidatai gavo: 
M. Work, socialistas, 
Wm. Bruce, demokratas, 10,- 
743; G. Bauman, socialist-la- 
bor, 159 valsus.

SANTJAGO, Čilė, spalio 9- 
Paskelbta, kad naujo čiiės res
publikos prezidento rinkimai 
įvyks šio mėnesio 2-1 dieną.

AR NORI Kį PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

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 
nos: vienas colis (apie 30 
žiu) vienai dienai, $1.05,
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. •

kai- 
žod- 
dau-

[Pacific and Atlantic Photo]

Skulptorius Pompeo Coppini iš New Yorko ir jo padaryta 
11 pėdų Washingtono statula, kuri pastatyta mieste Portland, 
Ore. Statula yra dovana Dr. Henry Waldo Coe iš Portlando.

Baisi žmogžudybė Kar-Olanduose gali kilti gelž 
melity vienuolyne Lvove keliečiy streikas

Kunigas Kcpacz žvėriškai kir-, 
viu sukapojo kitą kunigą, ka 
riuomenės kapelioną 

» 4 ■ ... ............ ... ■■

Riffo vadas Abd-el-Kri 
mas pabėgęs j kalnus
FEZAS, Francuzų Morokka, 

spalio 9. —- Praneša, kad rif- 
f iečių vadas Abd-el-Krlmas, 
nuo Kifano iš žiemių francuzų 
spaudžiamas, o nuo Aždiro iŠ 
pietų — ispanų, pasitraukęs sū 
savo broliu, Sidi Mohamedu, j 
Beni Aruso kalnus, sunkiai 
prieinamas Atlaso kalnyno vie
tas. Sako, kad ten jis renkąs 
savo rezervas ir amuniciją.

Operos dainininkė įsi
taisė šarvuotą auto

mobilį
NEW YORKAS, spalio 9. - 

Metropolitan Operos solistė, 
Mme. Frances Aida, isitaisė 
šarvuotą automobilį. Ji sako, 
kad “wild west” nežiūrint sa- 

9

vo paskilbimo kaipo banditų 
kraštas, nesąs taip pavojingas, 
kaip kad Nevv Yorkas.

Ciechanowski paskirtas 
Lenkijos ministeriu 

Washingtone

Lietuvos orlaivis pakliu 
vo j lenky nagus

KAUNAS, rūgs. 25. Lie
tuvos žinios paduoda telegra
mą iš Rygos, kad Lietuvos or
laivis su Įeit. Miltakiu ir pus
karininki! Eidriku, benzino pri- 
stigifs, buvęs priverstas nusilei
sti Lenkų okupuotoj teritorijej. 
Lakūnai esą lenkų suimti.

Japonija ieško Ameri
koj 50 milijonu pas

kolos

TOKIO, Japonija, spalio 9.— 
Oficialiai patvirtinta praneši
mai, kad Japonija daro paslau
gų New Yorke sukelti 1(MI mi- 
lionų jenų (50 milionų do’erių) 
paskolos Japonijos rekonstruk
cijos darbams.

Amerikietis nusižudė Japonijoj

KOBE, Japonija, spalio 9.
Praeitą naktį čia nusišovė sa
vo sode amerikietis Richard 
Stephen, žinomos Strachan and 
Co. firmos galva. Priežastis 
—- nepasisekimas bizny.VARŠUVA, Lenkija, spalio

Ministeriu kabinetas šiandie 
patvirtino paskyrimą Jano Cic- 
chanovvskio Lenkijos ministeriu 
Jungtinėms Valstijoms, vietoj 
rezignavusio Wroblewskio. Cie- 
chano|wski pirma buvo Lenkų 
legacijjos Londone patarėjas.

• /

DAUG STOJA MOKINIŲ I 
LIETUVIŲ GIMNAZIJĄ

KLAIPĖDA, 11 IX. (Elta). 
—Vietos lietuvių gimnazijos 
prirengiamosios klasės mokinių 
skaičius tiek padidėjo, jog 
gimnazijos administracija rado 
reikalą padalinti juos į dvi kla
ses.

Krašto direktorija su tokiu 
klasės padalinimu sutiko.

HAAGA, Olandija, sparto 9. 
Olandijos gelžkellų tarnau- 

ltojai stipriai subruzdo dėt 
■ kompanijų bandymo nuskelti 
'jiems algas ir įsteigti priversti
nąjį pensijų duokles.

Olandijos gelžkelieČlų sąjun
gos šaukia spalio 19 dieną mi
tingą padėčiai apsvarstyti. Jei
gu kompanijos nenusileis, vei- 

v , . ,. , . ‘kiaušiai bus paskelbtas visuoii-liona Ideca, kurs prieš keturias 1X1 r J- . ,. , ‘ , ,nas gelzkeliečių streikas,dienas buvo į vienuolyną atvy-* 
kęs iš Liublino. žmogžuda 
kunigas, 38 metų amžiaus, puo
lęs savo auką iš karto kirviu 
nukirto du rankos pirštu, o 
paskui kirčiais į gaivą kunigą 
Jdęcą užmušė. Padaręs tą bai- 9.
sų darbą jis norėjo taipjau nu-, vaikų “ku-klux-klaną, 

kunigą rėjo įsitaisę^ baltą vėliavą su 
nudažytu jQj juodu kryžium. 
Tam klanui priklausė viena 13 
metų mergaitė ir septyni ber
niukai, 12-13 metų. Jų “biznis” 
buvo vogti, ir per keletą mėne
sių jie vagišiavo graznų ir de
pą rtamentinėse krautuvėse. Iš 
tardymų paaiškėjo, kad vaikai 
buvo radę laikraščiuose minint 

Klux-Klaną. Nežinodami,

LVOVAS, Galicija, rugsėjo 
23. — [Paštu]. Vietos Tėvų 
Karmelitų vienuolyne papildyta 
baisi žmogžudybė. Kunigas Ko- 
pacz žvėriškai nužudė kirviu

Susitarė dėl Čechoalo- 
vakijos skolos Ameri

kai fundavimo

rinki-1 kitą kunigą, kariuomene^ kape-' komisijų šiandie
susitarimo dėl

repub- 
gavo

John 
11,130;

ROMA, Italijai spalio 9. - 
Ministeriu kabinetas patvirtino 
fašistų tarybos pasiūlytą su
manymą panaikinti visai mies
tų ir provincijų savivaldybes 
Italijoj. Ministerio pirmininko 
galia bus dar labiau sustiprinta, 
taip kad jis turės visų' dikta
toriaus prerogativų.

| Kiti fašisti/ pateikti 'jstaty-’ 
mų projektai ir krašto konsti- j

* giau tik papuošimo įstaiga, ši
tas projektas įgyjąs vis dau
giau ir daugiau pritarimo kraš
te, ir partijų vadai dabar rlm- 
tai tij. k K a vi« i ryi tj. svarstą.

tucijos pakeitimai bus veikiai 
kabineto taipjau patvirtinti, ir 
susirinkęs posėdžiams parla
mentas turės jiems tik savo : 
antspaudą

Voltos agentūra pusiau ofi 

cialiai pranešą, kad Italijos de* 
legacija tartis dėl skolų Jungti 
nėms Valstijoms išplauksianti 
iš Neajiolio į Washingtoną spa
lio 22 dieną. Prie to Voltą pa
stebi, kad jei . pertraktacijos 
nutruksiančios, tai Italija nepa 
darysianti tokios pat klaidos, 
kaip kad: padarius Franci j a, nu
statydama dieną pertraktaci- 
joms atnaujinti.

Amundsenas New 
Yorke---- ---- <

NEW YORKAS, spalio 9.— 
Garlaiviu Mauretania į New- 
Yorką atplaukė žiemių kraštų 
tirinčtojas, kapitonas Roald 
Amundsenas. Laikraščių re
porteriams jis pasakė, kad atei
nantį gegužės mėnesį jis vėl

I —--- ---------
IJerlino policija sųimė 
vaiky “ku-klux-klaną”

BEHL1NAS, Vokietija, Spalio 
— Benino’ policija suėmė 

kurs iu-

VVASHINGTONAS, spalio 9 
Tarp Čechoslovakų ir Ame

rikos skolų 
prieita prie
Čechoslovakijos skolos Jungti
nėms Valstijoms fundavimo. 
Einant susitarimu, Čechoslovu- 
kijos skola 115,000,00(1 doleriu 
turės būt likviduota per še
šiasdešimt dvejus metus.

Lietuvoj tik vienuoly
nai ir vienuolynai

Gauto-
Surdelgių

žudyti ir provincialą, 
Brdniaką, bet nepavyko.

Policijos suimtas/ žmogžuda 
sakė, kad padaręs tai dėl to, 
kad jis būdavęs pajuokiąmas;

i nerėpa, pagaliau, kad jis 
gavęs baisią venerinę ligą, ku-

MANAGUA, Nikaragva, spa
lio 9. Praneša, kad Nikara- 
guos vice-prezidentas Dr. Juan 
Saccas busiąs paskirtas minis
teriu VVashingtone.

KAUNAS, [Lž].| 
mis žiniomis netoli 
viename dvaro centre manoma 
įsteigti unijotų vienuolynas 
Mat, norima katalikinimo dar
bą išplėsti net už nepriklauso
mos Lietuvos ribų.

Ar negalima butų panaudoti 
centrus kokiam nors geresniam 
.tikslui?

Uruguaja gal liks be kaiP
iv. • j . .gavęs uaisią venerinę ngą, nu-
krSStO Į)r8Zid(jlllO Irios niekados nesigydęs.

- j Atklausinėjami liudininkai,
ypač vienuolyno vyresnlnkas Ii 
sesers vienuolės, davė apie Ku 
žmogžuda gražių liudijimų, tik ką tas reiškia, jie nutarė, kad• • i i _• ' _ _ i_  ....... ... .

BUENOS AIRES, Argentina, 
spalio 9. — Pasak laikraščio 

•Telegrafo, Uruguajos respubli- 
|ka planuojanti, pašalinti visai 
i krašto prezidento įstaigą, ka
dangi tai esanti mažiau dau-

Pavogė šešis maišus 
registruotų pašto siun

tiniu
s pa-LOS ANGELES, Cai 

lio 9. Septyni banditai sulai
kė pašto vežimą, išveržė šešis 
maišus registruotų1 pašto siun
tinių ir automobiliu pabėgo. 
Visi tie siuntiniai buvo adre
suoti į Chicagą. Nuostoliai kol 
kas nežinomi.

“Šiaulių Naujienų” re
daktorius vėl sunkiųjų 

darbų kalėjime 
KAUNAS, rūgs. 25. (L2).

Gauta telegrama praneša, kad 
Šiaulių Naujienų redaktorius 
Vitkauskas vėl pasiųstas į sun- 

UCUIVj HCKU4C5 IllCllVSį jis veikiųjų darbų kalėjimą už straip- 
skrisiąs į žiemių ašigali Italų Jsnius išspausdintus 73, 74 Ir 
orlaiviu. 128 ir 129 numeriuose.

Dabar Laikas
jis buvęs staigaus ūpo ir pas
taruoju laiku sirgęs persekioji 
mo manija, dėl to jam ir pa
mokslai sakyti buvę uždrausta.

žmogžuda kunigas tapo ati
duotas į teismo rankas.

tai bus gražus' vardas vagių 
kliubui, ir jie tuo vardu savo 
kuopelę pakrikštijo.

Už DAUGPATYSTĘ PENKI 
METAI KALĖJIMO

Atėjus didžiam darbimečiui Lietuvoje, 
ne vienas pageidauja ir laukia, kad kas nors 
atėitų jam talkon. Dabar pasiųstas Lietu
von doleris, kitas suteiks musų giminėms 
didelį džiaugsmą ir’bus geru talkininku jų 
darbuose.

6

šeši Japonijos laivyno

jūreiviai prigėrė

TOKIO, Japonija, spalio 9.
Laike kariuomenės Ir laivyne 
manevrų Ise Įlankoj, valčiai ap
virtus šiandie prigėrė šeši Japo
nijos laivyno jūreiviai.

ORR

i WINONA, Minn., spalio 9. — 

Distrikto teismas šiandie pa
smerkė Adolfą Weinsheimerą, 

l kitaip vadinamą Jean Hoffman, 
penkiems metams sunkiųjų 
darbų kalėjimo už daujrpatys- 
tę. Weinshejmer prisipažino, 
kad įvairiuose miestuose J?s 
vedęs šešias pačias ir kiekvie 
ną, kiek pagyvenęs, metęs.

Laivas paskendo
KAPTAUNAS, Pietų Afrika, 

spalio 9. — 
kų garlaivis 
vakar išplaukė iš East Londo
no, Kapkolonijos, su kukurūzų

Manoma, kad GraL
Margarita, kursChicagai ir apielinkei ofict'a- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Chicaga ir apielinkė: - Gied-1 krovinid, paskendo laike siau
rėja; nedidelė temperatūros at 
maina;1 vidutinis, didžiumoj 
žiemdų vėjas.

Vakar temperatūra buvo ma- 
ximum 47°, minimum 38° F.

šiandie saulė teka 5:56, lei
džiasi 5:19 valandą.

tusios smarkios audros. Bevle- 
liniu telegrafu jis šaukėsi pa
galbos, nes skęstąs. Garlaivis 
Edinburg Castle nusiskubino Į 
paduotą nelaimės vietą, bet nu
vykęs ten nerado jokių pėdsa
kų.

/

Siųsdami pinigus Lietuvon visuomet 
siųskit per Naujienas dėlto, kad N'aujienos 
siunčia telegramų ir pašto perlaidomis ir 
pilnai garantuoja kiekvieną siuntinį.

Naujienų pašto perlaidos kainuoja tik 
2^2% ir yra išmokamos į 20 iki 30 dienų; 
Naujienų telegramos kainuoja 50 centų 
daugiau ir yra išmokamos nuo 6 iki 10 die
nų. Visą riziką ir atsakomybę Naujienos 
pasiima ant savęs.
, Iš kitų miestų reikalaukite mūšų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog į musų 
raštinį arba į bilę vieną sekamų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
FUPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

NAUJIENOS
1739 Šo. Halsted St., Chicago, B!

f

%
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įžanga 75c

ATPIGO KUNIGAI

Didelis Bazaras

THE

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui

PRAKALBOS
15(1, už pusę metų—75, už tris mėnesius—>35

Data: Spalio 10, 1925

DziipdzidrimdziŠkus kupletus išpildysponios S. Krasauskis,

Kas Dedasi 
Lietuvoj

Nuo Odos 
Skaudamų Vielų

Namų Tek: Hyde Park 3395

Lietuvių Tautiškos Parapijos, prie 35-tos ir Union 
Avė., Chicago, III. Parengtas Bazaras atsikartos 
Spalo (October) 10 ir 11 d., Subatoj presidės 7 vai. 
vakare* o Nedėlioj, Spalio 11 d. 4 vai. po pietų.

Šiauliai 1925. IX.17

THE SAFETY RAZOR KURIS 
PATSAI GALANDA SAVO BLADES 

Pilnas autfitas $1.00 ir $5.00 
Pardavimui vir.ose krautuvėje kurione 

parduodama Razors ir Diados

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

Vienas skaitytojas ar skaitytoju turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne daugiau per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų 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—15(1, už pusę metų—75, už tris mėnesius—>35.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo. 

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

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Bordett) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington St. Room 1310 
Teleplionė Dearbotn 8946

Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 
Telephone Koosevelt 9690 

Namų Telefonas Republic 9600

Kambarys 1420
Telefonas Dearborn 6096

SPECIALISTAS egzaminavoji 
me abftraktų ir nejudinamo tur
to teisėse. Taipgi veda visokius su-

3142 So. Halsted Street 
Chicago, III.

Pradžia 12:15 po pietų.
, Kalbės F. Žavisi

Visi bukite ant šių prakalbų, atsi- 
žinosite, kas yra tiesa ir kas netie
sa, kas ir kaip įsteigs ramybę ant 
žemės. Įžanga liuosa, nėra kolektų.

Rengia it Kviečia T. H. S. S.

Pradžia 7:30 vai. vak.
Bob Peary Orkestrą

A. L. THOMAS 
UETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė.
- Tel. Pullman 7097

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

Lietuviai ir Lietuvaites visi be skirtumo malo
nėkite atsilankyti ir pritarkite mums čionais sun
kiai kovojantiems dėl lietuvystes ir jos bažnyčios, 
nes tenais atrasim meilę ir pasitikėjimą.

• Komitetas.

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.

Šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi dlrb 
tuVes. Cash arba ant išmokėjimų.

Elektros Korporacija Amerikoje
RT ELECTRIC CO., Ine.

ADVOKATAS
77 W. Washington St. Room 911 

Tel. Central 6200
Cicero Kctvergo vakare 

4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8221 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6 H v. v. Subatoj nuo 1-7 v. <. 
3236 S. Halsted Si. T. Boul. 6737

Advokatas.
Tel. Pullman 6377 Roseland, L’L

10717 Indiana Avė.,

Lietuviu 
Kliubams!
Viešas užkvietimas į Naujienų Maskaradą, kuris 

įvyks Lapkričio 1-mą dieną, 1925 met,.
Ashland Boulevard Auditorium

Mes, Naujienų Maskarado rengėjai, šiuo atsi
kreipiame viešai į visus Lietuvių kliubus veikian
čius Chicagoje ir apielinkėje, dalyvauti Naujienų 
Maskarade augščiau minėtą dieną ir vietoje. Mes 
pageidaujame, kad musų kliubai apart dalyvavimo 
Maskarade “incorpore” išrinktų po vieną teisėją 
nuo kiekvieno kliubo, kad pagelbėjus mums teisin
giau ir bešališkiau atlikti dovanų išdalinimą, labiau
sia pasižymėjusioms ypatoms, grupėms ir kliubams, 
laike Makarado; todėl mes prašome:

1. Pakelti šį klausimą artimiausiame kliubo su
sirinkime ir padaryti atatinkamusH:arimus, prilan
kius šiam reikalui.

2. Išrinkti vieną (nuo kiekvieno kliubo) teisėją, 
išsprendimui dovanų,

3. Įteikti išrinktam teisėjui atatinkamą manda
tą su kliubo valdybos parašais ir antspauda ir įsa
kyti jam užsiregistruoti save Naujienų ofise, bent 
penkias dienas prieš Maskaradą.

Naujienų Direkcija rengdama šį maskaradą, 
turėjo mintyje ne pasipelnymą, bet kuodidžiausį 
susidraugavimą, Naujienų, (šio vienintelio 
meninio dienraščio Amerikoje) 
su biznio 
draugingumo ryšiais.

Naujienų Maskarado rengėjai, atsišaukdami į 
kliubus ir atskirus draugijų narius bei pavienes 
ypatas, prašo skleisti tą musų mintį platesnėje vi
suomenėje ir pagelbėti mums sukurti ir palaikyti 
kuodidžiausį lietuvių draugingumą ir rėmimo kits 
kito, musų visų naudai.

MASKARADO RENGIMO KOMISIJA.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. Ld Salio St., Room 530 
Tel. Centrui 6390

Vak. 3223 B. Halsted BU Chicago 
Tel. Yards 4681

Darbininkų uždarbis menkas. 
Nuo 'ryto iki vėlaus vakaro vos 
vos sukrapšto penketą ar de
šimts litų, ko mnža tą patj lai
ką pragyventi. Daug tokių 
kurie su pora dešimtų litų per
leidžia skursdami mėnesius. B 
dangaus mauna nekrinta, o ki
tas niekas nepasirūpina išmes

visuo- 
su draugijomis, 

įstaigomis ir sujungimą visų lietuvių

ADVOKATAS
• Miesto ofisai

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

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1316

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

c PAJOTO

RING CORPORATION

Valet
AutoStrop 

Razor
~~Sharpen» Ittelf

Nauju jstatynui (nuo 15. 
IX) mokytojus skiria inspekto
rius, tvirtina ministerija. Iki 
šiol skyrė, mokytojų komisija. 
Ir liaudies mokytojus renka.

Nauja šluota gražiai šluoja.
—Tindi-Rindl.

Jis prašalina niežėjimą iš sykio 
yra labai minkštinantis ir gydantis 
kur tik yra oda sužeista arba parau
donavusi. Daug kentėjimų nuo viso
kių odos ligų galima išvengti varto
jant laiku šias puikias gyduoles. Ca- 
dum Ointment yra geA nuo gydy
mo išbėrimo, spuogų, šlakų, skaudu
lių, išbėrimų, suskirdusios odos, karš
čio, pilės, pučkų, slogų išbėrimų, ša
šų, dedervinių, įsiRėskimų žaizdų, 
užgavimu, skaudulių, nudegimų ir tt. 
Jei jus negalite gauti Cadum Oint
ment savo aptiekoje, tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Company, 
576 Fifth Avenue, New York.

KONSTANCIJA ABRAICIUTE
Gydytojas ir Chirurgas

Turi garbės pranešti, kad ji yra atidariusi savo ofisą
Chicagoje 

3337 South Morgan Street 
(Viri Brldgeport Pharmacy)

Tel. Boulevard 85H2 •

Ligonius Priima 
Nuo 2:00 vai. po piet iki 4:00 vai.

Vakarais
Nuo 7:00 vai. Iki 9:00 vai.

Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St.

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

ŠIAULIAI, 1925, IX.— Regist
ruojami ir vežami darbininkai 
Franci j on laukų darbams. 
Daug rašosi. Valdžia garantuo-

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

Įėjo madon Ęordo automo 
bilių pirkimas Literiniais bi
lietais. Daug kas jų perkasi 
dar, mat, mada prasidėjo.

—Tindi-Rindi.

” -KONGE
Dzimdzidrimdziškus kupletus išpildys artistas ir komp. A. Vanagaitis. Pa

dainuos taip pat dar negirdėtas dainas apie Vakarų nuotikius ir gražybes.
Visi, kam brangi dailė, apsilankykite į “Birutės” koncertą, nes išgirsite 

negirdėtų dalykų! Nesivčluokitcl!
Programos pradžia lygiai 8 vai. vakare.
Po programa šokiai iki 12 viii. nakties.

Koncertinę dalį išpildys solistės-tai
O. Biežis, pianistas Yuozavitas ir p-lė Lulu Raben ir

“BIRUTES” CHORAS
Po vadovyste Kompoz. A. VANAGAIČIO

LIETUVIŲ AUDITORIJOJ
3133-35 SO. HALSTED ST.

Vartoklt 
25c. ir 50c. bakselis 

Pint it nuo aptiekoriaua, 
NETURI CALOMEL 

išvalymo žarnų. Išvalo odą, 
kimo Kalvos skaudėjimo 
Nuo užkietėjimo, nublan- 

BEECHAM’S PILĖS

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

ADVOKATAS
. J1 S. La Šalie StM Room 2001

Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6
V ak R ra i s

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

Pėtnyčios.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG 
77 W. Washington St. 

Cor. Washington & Clark

co’’POHAT|o»/~^!Xtj
PRESENT FOR\ K?

UNITED PROFIT
ŠEN

Metodistai, kurie dovanomis 
vilioja neturtingus, širdingumu, 
einančius kuniguosna mokina 
dovanai ir išlaiko Rygoj. Be to 
kiekvieną prisirašiusį 'traukia 

į tą stoną. Dabar šidlavoj at
laiduose vienas kunigas iš Ame? 
rikos (?) atvykęs paskelbė rin
ksiąs keturklasius vaikus ir ve 
šias Amerikon mokyti kunigais 
(katalikų). Matyt mažėja jų 
kremas, kad kromininkus dova
nai aprūpina viskuom. Tik 
sėsk, duoną valgyk ir garbink 
Dievą. . O jų daug dar reikia, 
kad užpildyti visas valdžios 
vietas (sic!).

Temoje: Teisybė pergalės neteisybę, 
milijonai gyvenančių nebemirs.

Ned., Spalio 11 d., 1925
MILDOS SVET. i

Nedėlioj, Spalio-October 11 d., 1925
Hull House, kampas Halsted ir Polk Str. •

SEKMADIENY

Sualiii-October 11,1925
LIET. AUDITORIJOJ BRIDGEPORT

K. JURGELI ONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St. Room 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 S'o. Halsted St. 

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

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

/‘Laisvės Kovotojai”
- L 4-rių veiksmų drama

Pradžia lygiai 7-se vakare
Liūdnam paminėjimui 5-kių metų sukaktuvių Vilniaus užgrobimo, 

lenkų imperialistais.
Pertraukų laike skaitys eiles apie Vilnių J. Vaičkus ir vargonais 

grieš A. Pocius.

(NORĖDAMI.
Įpirkti, parduoti ar mai-V 
InYTI VISADOS KREIPKITfiSI 
E PAS MUS. TAS JUMS BUS

ANT NAUDOS. I

S. L Finoms tį
ŠOKIAI!!

'Rengia 

Balto Dobilo Kliubas Bridgeporto Skyrius

lor BILIOUSNESS

BEECHAM’S 
PULS
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šeštadienis, Spalio 10, 1925

UKSINIAI BONAI DEL JŪSŲ
Musy lengvu išmokėjimu planu

'Padaužų Pastabos apie
. Gerus ir Blogus Daiktus

i ’

$10 įmokėjus ir $2.50 į savaitę nu
pirksi! $100 Pirmų Morgičių Auk
sinius Bonus, kurie, neša 6r< iki 
6 Į//« nuošimčių. $10,000,000 banka 
rekomenduoja tuos bonus dėl jū
sų. Banka atdara visą dieną šian
dien nuo 9 ryto iki 8 vakare; kito
mis dienomis nuo 9 ryto iki 3 po 
pietų; taipgi seredos vakare nuo 6 
iki 8 vakare.

Svirplys

Apie Garnių deglelj ir 
daktarai Joną Paršelį

i

CENTRAL MANUFACTURING 
DISTRICT BANK 

1112 West Thirty-Fifth Street
C H I C A G O

ŠEŠTA PRIEŽASIS
Del bankinio biznio su

SENIAUSIA BANKA NORTHWEST SIDE

Todėl musų kostumeriai džiaugiasi saugumu ir 
turi pilną pastikėjimą i Noel State banką, nes ji yra 
vedama tų pačių žmonių jau per 20 metų.

Ši banka suorganizuota dėl patarnavimo. Pini
gų uždirbimas ir pelnas nėra vienatinis tikslas šios 
bankos gyvenime. Čia nebuvo tveriama jokio sin
dikato, bankos vardas nebuvo sujungtas su skymais 
dėl uždirbimo didelės sumos pinigų.

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

4 Voel §tate JJrank
* .* H •7AU K Ž aRO"MŠ>KU< A i: N v'•-ii

“Bankas visiems žmonėms”
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 virs 20 metų dėl sau
gumo ir patarnavimo. Tai yra 
seniausia ir didžiausia banka 
šioje apielinkėje. Mes esame įsi
tikinę, kad mes patarnausime 
jums daugelyje dalykų, jei 
suteiksit mums progą.

tik

Peoples 41Bank**

47

DIDELIS BANKAS 
ant kampo

St. ir Ashland Av.
Chicago

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

Pagirėj, už lieknos gilo, 
tarp alksnių ir kelmų, 
stovi gričia Garnio žilo 
ir draugės jaunų dienų.

Garnys žmogus jau pasenęs, 
daug vargo amžy matęs, 
o žmonos veidas aptemęs, 
šešėlis “anos Katrės”...

Garniai ramus, nekerštingi, 
niekam jie neužkliūva, 
dirba, plūkiasi, netingi, 
kaip jaunieji po šliubo.

l’ž tai Dievas juos prižiūri, 
laisto, puošia laukelį...
Duonos sočiai jie vis turi 
ir kasmet po paršelį.

Užaugina, pasipaiuna, 
dešrų pasigamina... 
Kai tik alkis juos pagauna, 
tuoj paršieną naikina.

Butų žmonės jie laimingi, 
kasdien melstus ant kelių, 
bet nelaimė—nevaisingi, 
neturėjo vaikelių...

Kiek jie kartų aimanavo, 
kiek rožančių kalbėjo, 
o Dievulis vis ant savo, 
jiems vaisiaus nežadėjo...

II

“Ar žinai, Katriuke mano!’’ 
sušuko Garnys žmonai: 
“Ką tie žmonės neišmano, 
man rodos, vis tai monai”.

“Šit mašinų prisidirbo, 
šinom’s išklojo kelią, 
bet kodėl jie nesužino, 
ar turėsim vaikelių?” 

“Tėve, tėve, neburnoki...” 
pati atsakė vyrui.
“Tik ką kalbi pagalvoki, 
pasauly visko yra!”

“Yra ratų, ką važiuoja, 
be arklių ir be vadžių; 
yra dūdų, ką dufluoja, 
be žmogaiis**?ęfce natų”.

“Svietas šiandie cudų pilnas— 
Aukščiausias viską žino!— 
su mašinom kerpa vilnas, 
oras cukrų gamina...”

“O Jonienės Stepas sakė
(jis Biržuos k lesąs* moko), 
ten mokyklą jau pastatė, 
gyvuliams, o be žmogui”.

“Sako, ^uiveda paršelį, 
katę, šunį, lėliuką, 
užmoka šimtą litelių, 
padaro ponaičiuką!”

“Tik trejus metus pabūna 
ir grąžina tau atgal, 
bet jau mokytą kaip Striūną, 
net ponu paversti gal!” 

“Dyvai, dyvai, nežinojau!., 
pakrapštė Garnys galvą. 

•Jis ką tai mąstė, galvojo, 
jam tiko žmonos kalba.

“Ar žinai tu, balandėle?”— 
šit tarė Garnys žmonai: 
“Veikim savo paršiukėlį, 
padarykim >jj ponu?!” 

“Pievas nedavė vaikelių, 
neišklausė mus maldos... 
Išmokysime paršelį, 
jis senatvėje paguos!”

Sumanyta, padaryta, 
žodis stojosi kimu 
ir pirrbadienį iš ryto 
marš paršas mokytis ponu. 

Žinai, Biržai miestas didis, 
visokių šelmių pilna. 
Ten kiekvienas tau pavydi, 
išmaudo, taip kaip vilną.

Kai Garnys ir jo Katriukė 
atsivarė paršelį, 
neilgai jie tenai trukę, 
rado gudrų žmogelį.

Suderėjo, sumokėjo, 
labai paršo gailėjo, 
mokytą grąžint žadėjo, 
ir namo greit parėjo.

III I

Garsinkities “Naujienose”

Baigėsi žadėtas laikas, 
seniai nerimavo, 
nuolat tarėsi, kad reikia 
lankyti paršas savo.

“Gal pasiilgo nabagas, 
juk jau mokytas dabar”, — 
aimanavo 'Garnys senas, 
bes i ruošdamas kieman.

Vieną gražią turgaus dieną 
Garnys paliepė žmonai: • 
“Paimk sviesto, sūrį vieną, 
eisim aplankyt poną”.

NAUJIENOS, Chicago, III. 
■<11111 I II ■ l .  — II..................................... -■m

“Gal be musų jam pabodo, 
gal neblogai gyvena.
Bus senatvėje paguoda, 
nukaršins mane seną”...

Ir išėjo Garniai miestan, 
savo paršo aplankyt, 
o širdis jiems kaip tuksena, 
sunku ir bepasakyti

“Juk jis mokytas, ir kažin, 
pakajuose gal sėdi?
Kažin, ar jis mus bepažins? 
Oi butų baisi gėda”!...

Taip kalbėjosi mus Garniai, 
aimanavo prie kelio 
ir ilgai jie, labai ilgai 
nesurado paršelio.

Bet.J o, tai laimė nelaukta!
Priešais gražus namelis, 
ogi duryse iškaba: 
“Daktaf’s Jobas Paršelis”.

“Dieve mano Visagalis!” 
(Kaip nustebo senelis!) 
“Daktaras Jonas Paršelis”, 
tikrai musų degielis!”

Ir sulindo tuoj j vidų
, senis Garnys su žmona, 

pažiūrėti, kaip jis gydo, 
kaip išrodo jų ponas.

“Miciuk! Miciuk! Auu, 
paršiuk!”

džiaugės senė GarnienČ 
ir pradėjo taip šaukt, 
kad prikėlė daktarienę.

Atbėgo toks juodas ponas, 
nustebęs išsižiojo, 
mat, jis manė, kad ta boba 
savo proto nustojo.

O Garnienė, kai pamate, 
artintis panorėjo, 
ryšulį kampe pastatė, 
verkdama, taip .kalbėjo:

“Koks gražutis, tu degleli!” 
Tas mokslas eudus daro! 
Padaryk man iš paršelio 
štai mokytą daktarą!)”

“Apkabink tu,* miciukčli, 
savo seną gloljėją.
Juk buvai tu, sūnaitėli, 
paršas, tvarte stovėjai”. ' 

“Nepažįsti? TŠponėjai? 
Nedėkingas gyvuly!
Pąs tave vi^įet atėjom, 
vesk, sodink gąlustaly”.

Daktaras Jonas4 Paršelis 
laukan svečius išprašė. 
“Pavardė mano Paršelis”, 

DIDŽIAUSI''SANDELIAI VISOKIŲ ISDIRBIMŲ 

Pečiai
The Peoples Furniture Company Krautuves 

yra pripažintos tarpe kitų Chicagos Krautuvių, 
kad šios Kratuves parduoda daugiausia pečių. Ir 
kaipo faktas yra, kad šios Krautuves pirkdamos 
milžiniškus skaičius pečių visuomet turi progos nu
pirkti už žemesnę kainą ir tas už žemesnę kainą 
pirkimas visuomet daleidžia šioms Krautuvėms

pečiusBlast

PVO LARGESTor«

.uSNITURE FO«

4177-83 Archer Avė
M. KEŽAS, Vedėjas.

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

CROWN šildomi 
pečiai visokiam ku
rui 1G colių ugna- 
vietė, po

Valiausios mados 
Parlor Heaters ma- 
hogany baigimo

$89.00

ECONOMt pečiai 
pilnai parceliboti 
dėl kietų ir minkš
tų anglių

$87.50

ALCAZAR anglims 
ar medžiais kūrina
mi pečiai po

$12.50
CROWN dėl kietų 
anglių pečius

$58.50
Parduodam ant lengvų išmokėjimų. z 

Krautuves atdaros vakarais.
PAMINKITE VARDĄ IR KRAUTUVIŲ 

ADRESUS

HOT 
dėl visokio kuro

$24.50

teikti savo kostumeriams didelius pinigų sučėdyji 
mus ant Pečių.

M

T

prie durų tuoj prirašė.
Bet senieji musų Garniai 
suprasti nenorėjo, 
kad jų paršelį jau seniai 
sukčius dešroms sudėjo.

Jie suprasti negalėjo, 
barėsi ir grumeno, 
keikė mokslą, kiek mokėjo, 
liūdni namo kiuteno...

Nors dabar Garnys pasena, 
bet nevieną dar kartą 
tyliai mokslui pagrumena, 
kam atėmė jam paršą...

l’žušiliai, '
1925. VIII. 22 d.

Reikia chorvedžio
Padaužos suorganizavo milži

nišką chorą, kuris dar ęežino 
kam ir kas dainuoti — taip sa
kant, dar savo repertuaro ne
pasigamino. Chore yra viso
kių balsų: plonų, storų, laibų, 
apvalių ir paplokščių. Mums 
reikia atsakančio chorvedžio, 
nes norime pastatyti tulus da
lykus. '

Jeigu kur nors mėtosi geras 
brolis chorvedis, tai lai • atsi
šaukia jis pats arba Kas apie 
jį žino. Mes, padaužos, mato
te, rengiamės įkurti nuolatinio 
šukavimo ir riksmo si ūdiją la
bai patogioj vietoj. Draugas 
chorvedis galės vesti ne Pa
daužas, bet chorą, į kurį pri
imta ir paprastų žmonių abie
jų lyčių ir visokio amžįaus.

Beje. Padaužos šiais metais 
pastatys visokių operų, dramų, 
štukų ir komedijų. Viskas bus 
sulošta taip, kaip reikia, nes 
musų artistai savas roles gali 
atkalbėti be suflerio. Padaužų 
sufleris senai džiabo neteko— 
jisai nereikalingas.

Dar. Padaužos dar ir dabar 
daugiau vaidins tik jau ne
klauskite ką. Bus visokių pra
kalbų, paskaitų, prelekcijų ir 
aukų rinkimų. Padaužos at
vaduos Kauną, Pilviškius ir 
Šiaulius.

Na, tai lauksime chorvedžio.
' —Padauža.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th Chicago, III.

Mrs. MICHNIEViGZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

kolegiją; 
praktika- 
Pennsyl- 

ligon- 
. Sąži- 

patar- 
visoklo- 

prieš 
laike

Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos 
ilgai ] 
vusi 
vanijos 
bučiuose, 
ningai 
nauja, 
se ligose 
gimdymą, 
gimdymo 
gimdymo.

Už dyk; 
tarimas, dar ir 
kitokiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms kreipki 
tčs, o rasite pa- 
gelbą.

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

DR. SERNER, 0. D.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Turėk švarias, sveikas akis

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

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

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

LIETUVIŠKA APTIEKA'
MRS. A. ZIMMERMAN, 

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

Brighton Perk Aptieka
4254 Archer Avė.,

Phone Lafayette 6149

LIETUVIAI DAKTARAI■ 11
Namų telefonas Yards 1699
Ofiso Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH •

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

pietų ir 6 iki 8 vakare.
.. ..............................III I —............................................................

Telefonas Boulevard' 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

2-

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

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

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 12 iki 2 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.
Namų *1 telefonas Spaulding 8633 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Boulevard 8686 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 Petnyčioj 

nuo 8 iki 9 vakare.

H

Dr. Lawrence P. Slakis
DENTISTAS

4454 So. Western Avė.
Valandos:

3 nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare. 
xxxxxxzxxxxxxxxxxxxxxxxxxz

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

L1ETUVYS DENTLSTAS
4712 S'o. Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO

Tel. Blvd. 8 J 38
4, Woitkievic»’ 

BAN1S 
AKU4ERKA 

Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gimdy- 
n o , patarimai 
lykai moterims 
r merginoms.

3113 South 
Halsted St.

3101 So. Halsted St., kampas 31 gal.

^DR. HERZMAN™
—IŠ RUSIJOS—

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

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.

( Dienomis: Canal 
3110. Naktj 
Dreael 0950 

Boulevard 4186
3235 S. Halsted St

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. ▼.

Telefonais:

Telephone Ysrds 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47tb SU
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų.
> I ■■ -I

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3103 So. Halsted St„ Chicago 
arti Slst Street

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

/ "■
Phone Canal 1713-0241

Res. Midway 5512
DR. R. C. CUPLER.

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Kampas Oakley ir 24 St.

Ofiso vai. nuo 2 iki 4 kasdien.
Panedėly ir ketverge nuo 3 iki 8 v.

Specialistai uŽsise- 
nėjusių chroniškų li
gų vyrų, moterų ir 
vaikų. Daktarų Me
dikais Laboratorija.

DR. HORVAT, DR. W1LL1NG 
1347 W. 18 S t., kampas Blue Island 
Avė., 2 fl. Valandos nuo 9 iki 8 
kasdien. Nedėlioj nuo 9 iki 12.

Garsinkitės Naujienose
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KITA VERSIJA.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted S t., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 86*0.

THOMAS IR BONFIELD IŠRINKTI J
UNIJŲ CENTRĄ.

SCARBOROUGH KONGRESO NENUOSAKUMAS.

“Keleivio” reporteris, rašyda
mas apie dainininko Babravi
čiaus koncertą Bostone, sake, 
kad publikos buvę suvirtum 1,- 
000; daug žmonių suvažiavę iš 
visos Massachusetts valstijos ii 
net iš toliau. Bet(So. Bostone, 
matyt, buvo vedamas lyg koks 
slaptas boikotas, nes reporte
ris pastebi:

“Tečiaus katalikų ir san- 
dariečių beveik nesimatė.”
Tai tur-but dėl to, kad ne jų 

partijų žmonės rengė koncertą. 
Musų dešiniosios srovės visuo
met pasižymi siauru partyviš- 
kumu.

LENKAI IR ČECHAI ATVYKO I LOCARNO.

ČIČERINAS ŽIURI PER RAKTO SKYLUTĘ.

KOMUNISTAI JAU “PRIPAŽĮ
STĄ LIETUVOS NEPRI

KLAUSOMYBĘ.

Tenka dar kartą sugrįžti prie to Anglijos darbininkų 
unijų kongreso (Scarborough mieste), kuris davė pro
gos sensacijas mėgstantiems laikraščių koresponden
tams išpusti didelį burbulą apie “bolševizmą” Anglijoje. 
Smulkesnės žinioš apie tą kongresą praneša, kad jame 
buvo išrinkti į Generalę Tarybą du nauji nariai: Thomas 
(geležinkeliečių darbininkų vadas) ir Bonfield (moteris, 
dveji metai atgal buvusi unijų kongreso pirmininkė).

Kaip Thomas, taip ir Bonfield yra griežčiausi komu
nistų priešai. Juodu abu turėjo vietas Darbo Partijos 
valdžioje, tai MacDonaldas buvo premjeras.

Na, tai matot, kokios “bolševikiškos” yra Anglijos 
darbininkų unijos!

ne-

tai 
iš- 

ko- 
tik

- “Naujienos” savo laiku jau yra pastebėjusios, jogei 
“bolševizmas” paskutiniame Anglijos darbininkų unijų 
kongrese pasireiškė tiktai tuo, kad jisai priėmė keletą 
“radikališkai” skambančių rezoliucijų. Bet tos rezoliu
cijos buvo tuščios deklamacijos, su praktišku darbu ir 
tiesioginiais darbininkų unijų uždaviniais neturinčios 
beveik nieko bendra.

Tenai, kur ėjo klausimas apie praktiškus unijų rei
kalus, minėtasai kongresas atmetė kiekvieną svarbesnį 
bolševikuojančiųjų elementų sumanymą. Apie jį todėl 
galima pasakyt, kad bolševizmu jisai žaidė, bet dirbo anti- 
-bolševikišką darbą.

Vienok reikia visviena apgailėsiant, kad Anglijos 
unijistai, nors ir tuščiomis frazėmis, davė paramos bol
ševikiškam humbugui. Pilnai susipratę darbininkai bu-

Iš rimtų darbininkų organizacijų galima .visų-pirma 
reikalauti, kad jos sau neprieštarautų, nes tiktai tokiu 
budu jos gali tikėtis, kad plačiosios minios aiškiai žinos 
jų siekimus ir tikslus. Tuo gi tarpu Scarborough kon
gresas tarytum tyčia darė tokius nutarimus, kurių ne
galima sutaikyti vieno su kitu. Jisai pritarė bolševikuo- 
čiųjų elementų obalsiams apie Anglijos užsienio politikų 
ir kartu išrinko į Generalę Tarybą buvusįjį MacDonaldo 
kabineto kolionijų ministerj; jisai išreiškė pageidavimą, 
kad Amsterdamo Unijų Internacionalas susivienytų su 
“raudonuoju*’ Maskvos internacionalu ir kartu jisai pa
vedė tą nutarimą vykdinti žmonėms, kurie nuo senai yra 
žinomi, kaipo nepermaldaujami Maskvos diktatorių 
priešai!

Šitaip elgtis tai diskredituot save. Laime tiktai, Jkad 
tai įvyko nepolitiniam kongrese. Jeigu tokia komedija 
butų buvusi sulošta Darbo Partijos suvažiavime, tai An
glijos darbininkai butų pastatę save ant juoką viso pa
saulio akyse.

Į Locarno konferenciją jau atvyko ir lenkai su čecho- 
slovakais. Netoliese nuo jos, viename Europos kurorte, 
sėdi ir rusų ČiČerinas, atlikęs vizitas Varšavai ir Bėrimui 
ir papietavęs su gen. Hinderburgu. Vadinasi, faktinai 
toje konferencijoje dalyvauja (tiesioginiu ir netiesiogi
niu budu) visos stambesniosios Europos valdžios.

Ką ji nutars, pamatysime vėliaus. Bet jau šioje va
landoje yra aišku, kad ji turės didelės reikšmės Europos 
ateičiai.

Jeigu Locarno konferencija dėl kurios nors priežas
ties nepairs, tai yra beveik tikra, kad ji prirengs dirvą 
Vokietijos įstojimui į Tautų Sąjungą. Ir ne tik Vokieti
jos. Paskui vokiečius į Tautų Sąjungą netrukus įstųs ir 
Rusija, nežiūrint viso “revoliucioniško” bolševikų riksmo 
apie tai, kad Tautų Sąjunga tai “imperializimo padaras”.

Jau ir dabar yra aišku pačiai Rusijos valdžiai, kad 
būdama “už durų” ji nieko nelaimi, o tiktai mažina savo 
įt%*ką tarptautinėje politikoje. Ažuot žiūrėjęs “per rakto 
skylę”, ką daro kitų šalių diplomatai savo konferencijoje, 
ČiČerinas, be abejonės, norėtų sėdėti su jais už vieno stalo 
ir tartis.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxXXXXXXXXXXXXXXXXX

Apie Įvairius Dalykus. ;
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Kas ilgiau gyvena — vedu-Prof. August Forel. — Ve-1 
dusiųjų ir nevedusiųjų 8ieB# nevedusieji? 
amžius. — Esperanto uni- r,,",Vo’ 
versitete. — La 
broliai.

, Cinikai sako, jog nėra abe 
Follettc i°ngs» viengungiai (nevedu 

'šieji) 
siems 

/ nis.

ilgiau gyvena, tik vedu- 
gyvenimas atrodo ilgės

Nedideliame Šveicarijos kai
me Ivorn gyvėna prof. August 
Forel. < 
štų name, prie durų kurio ma
tosi parašas “Skruzdėlynas.” .Daktarai, mokslininkai, 
Forel dabar turi 76 metus ir loKai- krimįnologai ir ypač ap
veda labai paprasta gyvenimą, 'diaudos kompanijos yra susi

Prof. Forel yra vienas žy- domėjusios tuo klausimu. Da
rniausiųjų Šveicarijos moksliniu !ykas, žinoma, visai natūralūs, 
kų. Ir ne tik Šveicarijos, bet. Apdraudos kompanijoms laba’ 
viso pasaulio. Pagarsėjo Fo- svarbu žinoti, tarp kurios rų- 
rel vyriausia dėl parašymo di- «ies žmoni^ “ vedusiųjų ar ne- 

Lyties kiausi- vedusiųjų — mirtingumas yra 
- • - -- į0 jų visas biz

Bet mokslo pasauliui. n*s yra Paremtas.
jis buvo žinomas dar ilgai prieš; Vienok nežiūrint į visus ly
tai. Trof. Forel bėglu dauge-į nuėjimus, iki šiol dar nepasi 
lio metų studijavo skruzdės, [seks tas kausimas tinkamai iš- 
Jo moksliški raštai apie skruz- spręsti.
dės yra skaitomi geriausiais 
pasaulyj. Ir tai dar ne visa: 
savo žinojimu prof. Forei yra 
stačiog enciklopedistas. Jis do- 
(mėjosi įvairiausiais mokslo 
klausimais ir su pasišentimu 
studijavo juos.

Forel baigė medicinos moks- 
.. ypač susidomėdamas proto 

1,8J08 [ligomis. Būdamas tik 25 me-
<U1.,U(? |tų amžiaus, jis jau paskilbo kai-

; save žmonių akyse. Mes
r gerai atsimename. Jie tuomet' kvjets jį prt>feswiauU. vėliau 

rašė, jogei sovietų valdžią p11’ jjg užėmė profesoriaus vietą Zu- 
richo universitete ir tuo pačiu 
laiku ėjo vyriausiojo daktaro 
pareigas vienoje ligoninių. < 

| Bet prof. Forel yra įdomus 
ne vien tik kaipo mokslininkas. 
Jis yra taipgi didžiausias arau- 
igas darbo žmonių. Lozanne jo 
pastangomis tapo įkurtas 
“Liaudies Namas,” kurio vy
riausias tikslas buvo šviesti dar- 

jis pats skaitė lek- 
, f , cijas ir visokiais kitais budais

Lietuvai.^ budino darbininkų sąmonę. Be-
Mes atsimename taip pat, ką gįu Hg-ų metų jis buvo soclaliz- 

, bet partijai ne
priklausė. Tačiau 1916 m., bu-

[Pacific and Atlantic Photcj
Max Reinhardt, garsus vokie

čių teatrininkas, reikalauja nuo 
savo žmonos, artistes Heims, 
perskyrų. Jis kaltina žmona ne
ištikimybe. Byla nagrinėjama 
čeko-slovakijoj. t

komunistai, kurie toje vlsuome 
ne j e ieško sau pritarėjų. Ro
dymas į Maskvos dėdes, kurie 
pripažino Lietuvą (kadangi ne
galėjo nepripažinti!) yra tuš
čias išsisukinėjimas. Tuščias 
ne tiktai dėl to, kad tie “dė
dės” visoje savo politikoje yra 
pasirodę didžiausiais veidmai
niais, bet ir dėl to, kad mūsiš
kiai komunistai savo žodžiais ir 
darbais yra daug kartų panie
kinę Lietuvos nepriklausomy

Bet
Gyvena jis dviejų auk- yra ^mtas

tuščia to. šis klausimas 
i ir svarbus. Juo 

žmonės domisi nuo senų laikų, 
socio-

delio veikalo “L, — -------
mas,” kuris tapo išverstas į 20, didesnis, 
kalbų.

“Laisvės” barškalai jau tur- 
but užmiršo, ką jie yra rašę 
apie tą patį sovietą 
pripažinimą Lietuvos,

y • , » • i . po daug žadantis mokslininkas.

Brooklyno “Laisvė” stebisi, 
išvėrtus akis, kaip “Naujienos” 
galėjo pasakyti; jogei komunis
tai nepripažįstą Lietuvos 
priklausomybės. Ji rašo:

“Kaip sau norite, bet 
pirmą sykį tenka mums 
girsti šitą ‘nedovanotiną’ 
munistų ‘grieką.’ Bėda
tame, kad Grigaitis užmiršo, 
jog komunistų valdoma So
vietų Rusija pirmutinė iš vi
sų pasaulio šalių pripažino 
Lietuvos nepriklausomybę ir 
padarė sutartį su ja.’’ 
Be reikalo “Laisvės

mėgina mus piešti uŽuomapto- si to momento padėtis, 
mis. Kad sovietų Rusijos vai tų valdžiai 
džia yra pripažinusi Lietuvą ir taiką su savo kaimynais vaka 
padariusi su ja sutartį, mes ta- rų pusėje, kad turėjus liuosas . 
tai atsimename labai gerai. Bet rankas kovai su Denikinu ir j 
mes atsimename taip pat ir Vrangeliu pietinėje Rusijoje; i 
kai kuriilos kitus dalykus, ku-'bet kai ji apsidirbsianti su tais 
rie “Laisvės” kailio mainyto- kontr-revoliuciniais

• v* v • • • 1 • 1 • 1 1 i 11CAV4O1C4D l

jams ir surpaipes didvyriams,' tai, girdi, svietas dar pamaty |Jįnjn]<us 
matoma, yra visai ii,kritę iš at-'siąs, ką bolševikai V! 
minties.

Mes, pav.- atsigename, ką so
vietų valdžia yra padariusi rašė ir kalbėjo 'mūsiškės bolše- Į^o šalininkas, 
Gruzijai, kurią ji irgi buvo pri- vikiškos davatkos, kai lenkų že- 
pažinusi ir su kuria buvo pasi- ligovskis užpuolė Vilnių ir kai damas $8 metų amžiaus prof. 
rašiusi taikos ir draugingumo,buvo sprendžiamas Klaipėdos pore] Įstojo į socialistų parti 

ją ir nuo to laiko aktyviai jo
je veikia. Jis ne kartą da
lyvavo socialistų kongresuose, 
darydamas pranešimus įvairiais 
klausimais/ Karo metu Jis su 
didžiausia energija kovojo prieš 
militarizmą. Net ir dabar, su
laukęs' gilios senatvės, jis ne
paliauja dirbęs žmonių labui. 
Kiekvienas kultūrinis darbas 
džiugina jį. štai sumanė Ame
rikoje darbininkų grupė leisti 
žurnalą. Prof. Forel džiaugia
si delei to ir rašo laišką, kur, 
tarp kitko, sako:

“Budrumas ir linksmumas 
darbe - » štai žmogaus gyveni
mo tikslas, kuomet tinginiavi
mas ir prabanga žudo gyveni
mą. Bet to dar negana. Rei-

pažinusi “buožių respubliką” 
Vidikas tiktai dėl to, kad to reikalavu- 

Sovie-1 
reikėję padaryti

Prieš keliolika metų Škotijos 
daktaras James Stark paskelbė 
savo tyrinėjimo davinius, Vien
gungiams jie labai nemalonus. 
Jis sako, kad iš 100,000 vedu
siųjų kas metai miršta 1,407 
žmonės; tuo tarpu nevedusių jų 
tokiam pat skaičiui išpuola 1,- 
835. Jis prirengė lentelę, ku
ri parodo kiek kas metai mirš
ta žmonių įvairiuose amžiuose 
tarp vevedųsiąjų ir nevedusi iš

skaičius 
100,000

i '

Skaičius 
mirčių

jų. Lentelėj mirčių 
išpuola kiekvienam 
žmonių.
Amžius ••

Tai pirmas atsitikimas isto
rijoj, ir jam priduodama dide
lės reikšmes. Esperanto šali
ninkai sako, kad tai didelis 
žingsnis pirmyn ir reiškia tai, 
jog trumpoje ateityję tarptau
tinė kalba bus įvykęs faktas. 

* * įt ♦

Išrinkimas Robert M. La Fol- 
lette Jr. į penatą reiškia didelį 
smūgį regū'liariems republiko- 
nams. Buvo manoma, jog mi
rus seniui La Follette’ui Wis- 
consino progresyvis elementas 
susmuks. Bet rinkimai parodė 
visai ką kitą. Balsavimuose 
didelė dauguma balsų tapo pa
duota už jaunąjį La Foilette’ą.

Pasakojama, kad jaunasis 
La Fpllętte parodęs didelį pasi
ryžimą ir drąsumą. Prieš tai, 
kai buvo nominuoti kandidatai, 
jis įėjęs į gubernatoriaus J. J. 
Blaine ofisą ir pareiškęs: 
“John, I have decided to be a 
candidate for Senator”. Ir be 
jokio pasiaiškinimo jis apleidęs 
ofisą.

To pakako, kad J. Biaine ne
statė savo kandidatūros. Jis 
suprato, kad jaunasis La Follet- 
te yra tokis jau drąsus kovoto
jas, kaip ir jo tėvas buvo.

Bet Wisconsin» reguliarius 
republikonus laukia dar ir kitas 
siurprizas. Eina gandai, kad 
sekarhais metais į senatorius 
statys savo kandidatūrą ir Phil 
La Follette. Daugelis yra tos 
nuomonės, kad dabartiniam se
natoriui Lenroot bus sunku 
prieš antrąjį La Foilette’ą atsi
laikyti. Tuo budu Jungtinių 
Valstijų senate gali atsidurti 
du jauni broliai, nė vienas ku
rių dar neturi 35 metų. Delei 
tos galimybės jau dabar nema
žai spekuliuojama. — K. A.

generolais

užgiedosią

is žmonių, 
protestus

sutartį. Už keleto dienų po krašto klausimas, 
sutarties ratifikavimo ir po ap- kurie tuomet kėlė 
sikeitimo ambasadoriais su ne-'prieš lenkų smurtą, jos tyčio- 
priklausomos Gruzijos valdžia?josi ir visaip juos šmeižė. Vė- 
Maskva atsiuntė raudonąją ar- liaus Amerikos lietuvių visuo- 
miją ir tą mažą valstybėlę su- menė parodė savo džiaugsmą, 
trempė. Ir Gruzija šiandie yra kafl Klaipėdos kraštas tapo su- 
jėga prijungta prie Rusijos ir vienytas su Lietuva, tie ihas- 
pavergta.

Tai ve ką reiškia Maskvos drapstė nepriklausomos Lietu- 
diktatorių žodis santykiuose su vos rėmėjus.
silpnesniomis tautomis. Sa-1 O šiandie jie turi drąsos sa
kysite gal, kad Lietuvai negrą- kyti, kad jie tik dabar pirmą 
sinąs pavojus susilaukti Gruzi- įkartą išgirdę iš “Naujienų” to- 
jos' likimo, nes per penkerius kį kaltinimą, jogei komunistai 
metus bolševikai neužkabinėjo .nepripažįstą Lietuvos nepri-j 
Lietuvos? Bet į tai galima at
sakyti. jie neužkabinėjo dėl to, 
kad neturėjo patogios progos, 
štai, Estonijai bolševikai irgi 
per ilgą laiką davė ramybę, o 
paskui jie mėgino ją užpulti. 
Prieš keletą mėnesių Maskvos 
pasamdytieji agentai buvo slap
tai suorganizavę “putšą” Esto- 
nijoje, ir bolševikų armija bei 
laivynas jau laukė pasiruošę, 
kad, kaip tik sukilėliai paims 
viršų, tuojaus atėjus ir pa
skelbus Revelyje Maskvos dik
tatūrą.

kviniai gaivaali ir vėl purvais

klausomybės!
Ką tikisi “Laisvė” šitokiu be

gėdišku švindeliu apgauti?
Jeigu komunistai iš tiesų yra

pakeitę savo nusistatymą Lie- Kalinga dar, kad darbo tikslas 
tuvos nepriklausomybės klausi
mu, tai jie privalo tatai aiš
kiai pasakyti. Kol to 
tol jais niekas netikės.

ŠMEIŽIA.

Kaip

nebus

vilkas neiškenčia ne-
Tik jų nelaimė, kad staugęs, taip Chicagos “Drau-

butų ir visuomeniškas, t. y 
dorovinis, o ne egoistinis, t. y. 
kad ne sus i vestų prie to. kad už 
dirbti kuodaugiąusia pinigų ir 
kad gauti kuodaugiausia pasi
tenkinimo. Ne, kiekvieno dar- 
bo prasmė susiveda prie to., kad 
padidinti bendrą žmonijos lai
mę. Tad dirbkime Bendram La
bui mušt} ainių, reikšdami pa-

sukilimas buvo laiku užgniauš- gas” neiškenčia nešmeižęs Mek- dėka savo I)irmtaklinams už jų 
tas. Jeigu jisai butų prasitę- sikos valdžios. Jisai rašo: nuveiktus darbus ir už tą pre
sęs bent kelioliką valandų il
ginus, tai raudonoji armija bu
tų atmaršavusi,, ir Estoniją 
šiandie valdytų sovietų komisa
rai.

Kas gali užtikrinti, kad Mas
kva tepadarys tokio pat bandy
mo su Estoniją dar kartą? Ir 
kame yra užtikrinimas, kad bol
ševikai nedaro tokių pat planų 
sulyg Lietuvos?

Jeigu musų komunistai nori 
įtikrinti visuomenę, Kad jie 
Lietuvos nepriklausomybę tik-Jį _
rai pripažįsta, tai tegu jie aiš- Calles nėra joks diktatorius,; o jų darbininkų unijų vadai, ku
kiai atsako į šį klausimą: ar tik demokratinės, respublikos rie stoja už tai, kad darbiniu- 
jie gintų Lietuvą nuo sovietų galva, išrinktas milžiniška , bal- kų organizacijose bolševikams

“...Šiandienine Meksikos gresą, kurį jie padarė.”1 
valdžia, kurios priešaky yra! Toks tai yra prof. Fcrel: di- 
diktatorius Calles, Meksikos dis mokslininkas ir didis darbo 
respubliką nori susovietinti, žmonių draugas, 
arba subolševinti (! “N.”' ----- ooo-----
Red.), nori įvesti Sovietų di- ' 
ktaturą, lygiai kai šiandie1 
Rusijoj. . i

“žinovai tvirtina, kad pat
sai diktatorius Calles yra 
bolševikas, Lenino pasekė- 
jas...” , ‘ 1
f * $ ’ •
Visi ižino,, kad prezidentas

pasekėjas, bet griežčiausias bol
ševizmo priešas, ir kad delei to 
viso pasaulio komunistai jį be 
paliovos keikia ir niekina.

v“ j Visi, pagaliau, žino, kad 
svarbiausias vietas Meksikos 
ministerių kabinete turi didžių-

rie stoja už tai, kad darbinin-

sų dauguma visuotinam balsavi- visai neturį būt vietos.
Taigi, ar tas kunigų organas

Rusijos užpuolimo, ar ne?
Lietuvių visuomenė turi tei- me. 

sę reikalauti, kad šituo klausi
mu pasisakytų patys lietuviai Calles yra ne tiktai ne Lenino meluodamas apie Meksiką •

Visi žino, kad

Skaičius 
mirčių

‘ f tarp ' tarp
vedusių viengungių

20 25 6.26 12.31
25—30 8.23 14.94
30 35 8.65 15.94
35 40 11.67 16.02
40—45 ’ 14.07 18.35
45—50 17.04 21.18
50—55 19.54 26.34
55 60 26.14 28.54
60—65 35.63 44.54
65-70 53.93 60.21
75—75 81.56 1C2.71
75—80 11J.85 143.94
80—85• 173.88 195.40

Christopher von Rufeland sa-

SERGANČIOMS'
MOTINOMS ATYDA

Skaitykit šį puikų paliu
dymą kas link pasekmių nuo 
vartojimo Lydia E. Pink- 
ham’s Vegetable Compound.

skaičių 
kuomet 
sveikus 
negaii- 
atvėjyj

Norfolk, Virginia. — “Jei jus žino
tumėt kiek daug moterų ir merginų 

vartoja jūsų gyduo 
les, jus tikrai nusi- 
džiaugtumėt. Kiek
vienų dieną kuo
met aš tiktai tu
riu progą, aš vi
suomet patariu 
kam nors vartoti 
jas. Birželio mėne- 
,sy, 1904 metuose, 
aš buvau nustojusi 
vilties pasveikti, aš 

____  tuomet jums ir ra
šiau. Mano vyras nuėjo j aptieką ir 
atnešė man Vegetable Compound. Į 
keletą dienų aš pasijaučiau geriau ir 
aš dabar jas kartoju kada reikia. Aš 
dabar pergyvenu permainą savo gy
venime ir vis dar vartoju jas ir esu 
sveika. Kuomet pradėjau vartoti jū
sų gyduoles, aš išrodžiau kaip šešėlis. 
Mano sveikata buvo žuvusi. Paskuti
nis daktaras kokį turėjau pasakė man, 
kad nebeduos man gyduolių, nes aš 
turiu važiuoti į ligonbutj ant operaci
jos. Todėl aš apleidau daktarus. Da
bar aš sveika moteris. Aš norėčiau 
pasakyti visam pasauliui kokios ge
ros gyduoles Ludia E. Pinkham’s Ve
getable Compound yra”. — Mrs. J. A. 
Jonės, Colley Avė., Norfolk, Virginia.

vo veikale “Gyvenimo prailgi
nimo men?.s” irgi nurodo, kad 
vedusieji paprastai ilgiau gyve
na.

Tačiau dar filosofas Herbert 
Spencer pastebėjo, kad los rų- 
šies statistikos nieko dar nepa
sako ir neįrodo. O tai lodei, 
kad neimama domėn tas faktas, 
jog tarp nevedusių jų yra daug 
tokių, kurie iš prigimties yra 
liguisti. Tie fiziškai silpni žmo
nės ir padidina mirimų 
tarp nevedusiųjų. Bet 
eina kalba apie fiziškai 
žmones, tai nieko tikro 
ma pasakyti. Tokiame
vedusieji greičiau neturi jokios 
pirmenybės.

Prie tokios pat išvados pri
eina Dr. Frederick L. Hoffman 
ir John K. Gore iš Prudential 
apdraudos kompanijos. Jųdvie
jų tyrinėjimai irgi parodo, kad 
nevedusiųjų daugiau miršta, 
negu vedusiųjų. Bet taip yra 
todėl, kad tarp nevedusiųjų yra 
daug tokiu, kurie iš prigimimo 
buvo silpnos sveikatos. O tokie, 
žinoma, negali apsivesti. Juoba, 
kad dabar moterys, sako Dr. 
Hoffman, pradeda labiau kreip
ti dėmesio į tai, kad vyrai bu
tų fiziškai sveiki.

Aky vaizdo j e tų 
^>kios galimybės 
ns “stonas” yra 
amžiaus žvilgsniu.

GULBRANSEN.
Vienatinis Pianas, kuris groja 
roles su jūsų pačių išreiškimu, 
Lengvai grojate, išduoda gražų, 
garsų ir aiškų balsą taip pat kaip 
su rankom grojant. Galima pirk
ti mokant $3.00 i savaitę.

Pamatykite pas
JOS. F. BUDRIK, 

3343 So. Halsted St.

faktų, nėr? 
pasakyti, 
geresnis

ku- 
ilgo

vasarą Genevoj (šveica 
įvyko esperantįstų kon

gresas. Delegatus prisiuntė be 
veik visos pasaulio valstybės.

Pasirodo, kad esperanto kal
ba gan plečiasi. Jau dabar ta 
kalba išeina 17 žurnalų ir dau- 
gybė laikraščių. Bet įdomiau
sias dalykas buvo tas, kad Ge- 
nevos universitete lekcijos iš 
psichologijos ir tarptautinių tei-

prezidentas nė grieko nebijo taip negražiai šių vasariniu semestru buvo 
•skaitomos esperanto kalba.

rijoj) Užprašome visus ant 
atidarymo naujo 

Rcstaurant 
BRIGHT0N parke 

Sub. Spalio-Oct. 10 d., 1925
Stengsimas patarnauti visiems 
kuogeii ;u; ia, gamindami vien lie
tuviškus valgius.

Kviečiame ant Chop Suey 
Draugiškai 

J. L. GEČUS & 
J. BUTVILU 
4306 Archer Avė.



Šeštadienis, Spalio 10, 1925

[{OME BANK^TRūST (g
* /X STATE - SAVI NGS EJArsj

Milwaukee ir Ashland Avenues
MUSŲ NAUJAS NAMAS. ---- Mes Kreitui persikiauntysim j
savo nauja namų, kur mes turėsime daug daugiau ir patogiau 
įrengtų, kad labiau užganėdinus musų nuolat besidauginančius 
kostumerius ir augant} bianj. Musų naujame name mes už
tikriname geri) ir draugingą patarnavimą, kuris yra žinomas 
šios bankos praeity.

Raportas bankinio stovio užbaigiant biznį rug
sėjo 28,1925, kaip yra padarytas auditorių pub- 
liškų apskaitliavimų Illinois valstijos.

RESURSAI
Paskola ir discount’ai ...... a-...........................................  $7.118.721.51
U. S. Liberty bonai ...........................................................  353.499.45
Valstijos, countes ir Municipalini bonai ........................  954.723.95
Stakas Federal Reserve Bank oi Chicago ....................  45.000.00
Kiti bonai ir investmentai .................................................  501.646.55
Accrued nuošimčiai ...................... Z..... 70.224.81
Bankinis namas .........................................r.......................... 270.000.00
Pinigai gaunami iš bankų ............................................. 1.716.174.01 •
Kostumerių atsakomybė pagal Letter of Credit ........ 12.250.00
Kitos žemės savastys .......................................................... 360.201.60 '
Kiti resussai ........................................................................... 197.25f.02

ŽINIOS
Biaurus oras

$11.599.698.40

atsakomybes

Vakar buvo bjauriausia dit 
na šį rudenį. Buvo lietaus, 1Č 
dų ir taipjau pirmas šį ruden 
sniegas. Ir tai ne paprasta 
rudens sniegas, kuris sutirps 
ta dar nepasiekęs žemės, ne 
vakarykščias sniegas buvo nn 
klojęs visą žemę ir ilgą laik 
nenutirpo. Temperatūra irp 

įbuvo arti šalimo. Ta Šalta or 
griovė atėjo iš vakarų, ku 
žiemos oras siaučia jau kelinti 
dieną ir vietomis gerokai pa 
snigo.

Į šiandie betgi busianti giedru 
'o rytoj ir šilčiau.

NAUJIENOS, r Chlcngo, ID.
tn><« ,,. ... ................. -—... , , -■.... .—..»■

DEPARTMENT STORE 
3410-12 So. H a Isied St.

Nuo žinomos firmos J. V. Farvell Co. Monroe ir Market St. Whole- 
sale House, kurie pasitraukia lauk iš binio, už tūkstančius dolerių 
labai pigiomis kainomis .tavorus. Tie tavorai yra nupirkti pigesnė
mis negu olselio kainomis ir mes todėl atiduodame jums tuos 400

EKSTRA DI DEL LIŪS BARBENUS
Ateikit anksti. Pasakykit visiėms savo draugams. Tai yra proga 
kurią gaunate vieną sykį gyvenime. Čia yrą tiktai keletas bargenų 
iš daugelio šimtų didelių bargenų Huduos galit gauti tik pas

LUSTIG’S ' . ;
 • /< $ • v < ' * ’ į

NAMAI, LOJ AI 
FARMOS

Capital stakas .............i.............................
Surplus .........................................................
Neišdaiintas pelnas ..................................
Discountai iškolektuoti, bet ne uždirbti 
Rezervas dėl taksų, nuošimčių ir t. t. 
Contingent fondas .............. ......................
Bilus apmokamos,................................... ...
Rediscoun’ai ........2....... ........... ...................
Atsakomybės pagal Letter of Credit 
Depozitai ....................................................

$1.000.000.00 
... 500.000.00 
... 198.250.62 
..... 83.882.73 
.... 60.227.58 
.... 34.917.63 
... 400.000.00

291.275.00 
.... 14.250.00 
9.068.894.84

IŠPARDAVIMAS PRASIDĖS PANEDELY, SPALIO 12

$11.599.698.40

Paul Drymalski 
Peter L. Evans 
Ernst Fenske 
Fred W. Georgs 
Thomas R. Hair 
E. K. Jarecki 
L. E. Johnson
Nariai Chicago Clearing House Association, nariai Federal 

Reserve System ir valstijos priežiūroj.

VALDYBA
Peter L. Evans, Prezidentas
L. H. Prybylski, Vice Prezidentas 
John J. K rausė, Vice Prezidentas 
Fred W. Georgs, Vice Prezidentas 
Paul Drymalski, Vice Prezidentas 
Lauritz P. Hvvass Secy. & Trust Officer
M. Johnson, KasieriUs
Paul Rosenhouse, Pagelb. Kasieriaus 
E. L. Stuebner, Pagelb. Kasieriaus 
L. J. Serzen, Pagelb. Kasieriaus 
W. C. Koeritz, Pagelb. Kasieriaus , ,.s

DIREKTORIAI:
Philip Klafter 
Julius Koop 
John J. Krause 
H. R. Misch 
L. H. Prybylski 
Meyer Teitelbaum 
W. A. Wieboldt

Nušovė plėšiką
— —

Vienas iš trijų plėšikų, ku 
rie bandė parduoti $1,000 ver
tės vogto tabąko aptiekoriui 
Thompsonui, 3525 South Parį 
Way, liko nušautas policijos 
o kiti du suimti. Nušautasis 
yra James Leslie, 30 m., o su
imtieji — Clarence VVhite h 

*Albert Cohan. Suimtieji du po 
rą dienų atgal užpuolė John 

’ Kail ir Herman Pordesky
Indiana Harbor ir atėmė troką 
ir už $3,500 tabako. Kaip ma
tyt, didesnę dalį tabako jiems 
jau pasisekė parduoti; plėšikai 
suklupo bandydami parduoti 

i likusią tabako dalį.

Crib Kūdikių 
Užklodės,

mieros 60x36, ekstra storos 
ir ekstra didelės mieros. Jos 
y,ra rožinių spalvų su taške-, 
liais, mėlynais taškeliais, vi
sai mėlynos, šios užklodės 
vertos $2.25. šiame 
davime

89c.
išpar-

Turkiški rankšluosčiai 
didelės rtųeį’os,,36x18, ge
ros rųšies, ; sugeria van
denį ir stori. Mėlyni, 
pink, aukso ; dryželėmis, 
taipgi grynai balti. Jūsų 
pasirinkimui, verti 35c. už

16c. ' \

Plunksnos, 
Plunksnos

Grynai baltos minkš
tos plunksnos. — La
bai geros, absoliiu- 
tiškai grynos baltos 
plunksnos. Dabar iš
pardavimui svarui 

59c.

BRUNSWICK - RADIOLA
Nauja 6 tūbų R. C. A. 
įrengta Super-Heterody- 
ne galima pagauti toli
mas stotis, išduoda gar
sumą kaip 10 tūbų setas.

Atminkite
nereikia acid Batarijos 
nereikia nei jokių dratų, 
nereikia triubos, galima 
lengvai pernešti iš vienos 
vietos į kitą. Kaina su vis
kuo tiktai ..........  $275.00
Ant lengvų išmokėjimų.

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

SALUTARO RYTAS
Salutaro rytas tešviečia gražus; 
Sveikata^atgyja, kaip auita dangus.

KODĖL?
1) — RYTAS —
2) — PIETUS —
8) — VAKARAS.

TODĖL, KADr
Diena be ryto, žmogus be Salutare 

. negali būti
1) — Salutaras priduoda apetitą;
2) — Salutaras vidurius ižvalo;
8) Salutaras pataiso sveikatą.

Cik vienas doleris ir kvoteris bonkai.
Klauskite aptiekose arba prie

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO 
639 W. 18th St, Chicago, Illinois.

TRYS DIENOS LAIKAI.

SVEIKATA

< i.

Prigavikai siaučia

Moterų flanelette nak
tiniai apsiaustai, 

dvigubos apykaklės, su 
pamušalu yoke, visų spal
vų, visokių išdirbysčių, 
vertos $1,25, dabar kol jų 
yra

Importuoti įpilai.
garantuoti, , kad tikrai- 
užlaikys'5 plūnksnas. Tie’ 
augštos rųšies įpilai yra 
•pink, rožiniai, mėlyni ir 
natūralių spalvų. Papra
sta jų kaina 79c. Dabar 
jardui

<4 *7
Moterų šilkiniai sliped 

union siutai, 
apsiuvinėti iš viršaus, iki 
viršaus, iki kelių ilgumo, 
visų mierų, verti $1.39, 
dabar f'

$1.00

švarios, šviesios, Svei
kos, Gražios Akys J 

Tai yra puikiausias turtas ' 
Murinę yra išvalantis, 8 u mi n ke

tinantis, atšviežinantis ir 
nekenkiantis. 

Jums patiks jisai
__________ _ Knygutč “Eye Care” arba “Eyę 

I i fUHn*Co..c>p<.H.&.,9B.OhjoSt.,Chia»«o Beauty”.’ Dykai pareikalavus.
--- --- - - ----- ------ --- ---- - - -_____ v

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

Elta Commerce Co.
3251 So. Halsted St., Chicago, 111.

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

Pasak National Su rety Co., 
visoj šalyje veikia didelė ir ge
rai organizuota prigavikų sai
ką, kuri klastuotais čekiais ir 
bonais ar Šerais apsuko nieku- 
rias firmas ant $40,000,000 pe
reitais metais. Vien tik Chi- 
cagoje laike pastarųjų šešių sa
vaičių ta šaika laimėjo $164,- 
000.

Tos šaikos aukomis buvo ir 
keturios didelės firmos: Pull- 
nųtn Co., kurios klastuotais dar
bininkų čekiais šaika laimėjo 
$1004MK) (spaustuvė, kur Klas
tingi tos kompanijos Čekiai bu
vo atspausdinti, surasta rytinė
se valstijose), Inland Steel Co.. 

į taipjau klastingais čekiais nete- 
. ko $25,000, Albert Pick & Co. 
‘ suklastuotais serais neteko 
,$20,000 (klastuotojus areštuota 
Toledo ir Clevelande), Mexico 
Petroleum Co., neteko $19,000 

I klastuotais šėrais, parduotais 
^hieagoje. Visos kompanijos 
betgi buvo apsidraudusios.

Ta šaika kokiu nors budu 
gauna ar nusiperka čekį ar šė
lą ir paskui pridirba daugiau 
panašių čekių ar serų, stiklas- 
tuodama parašus ir paskui kei
čia juos bankuose.

Europinių bučerių lini
nis materiolas, 

labai geros rųšies bučerių 
lininis materiolas, 36 co
lių platumo, grynai bal
das, storos rųšies, vertas 
mastui 29c., dabar mastui

IR.
Vaikų ir kūdikių 

apsiaustai, 
mieros iki 6, balti, chin- 
chilla ir spalvoto materio- 
lo. Trimuoti su satinu 
ir šilkiniais pamušalais. 
Štai yra kitas laimingas 
pirkinys, verti, $2.50 kiek
vienas, dabar

$1.39

Vaikų flanelinės kel
naitės (bloomers) 

pasiūtos iš Pacific išdir
bysčių flanelio, su gražio
mis druželėmis, mieros 
iki 12 — visų spalvų, ver
tos iki 35c., dabar tiktai 

19c.
Lovų paklodės, 

72x90, geros rųšies lovų 
paklodės, vertos $1.25, da
bar tiktai

69c.

Koncertas Stanford 
parke

šiandie po piet, 3 vai.. Stan
ford parke, didžiojoj salėj, prie 
14 PI. ir Union Avė.-, bus to 
parko muzikos departamento 
berniukų ir mergaičių koncer
tas. Vaikus dainavimo ir mu
zikos lavina Mrs. Rosalie Di- 
dier. Visi kviečiami atsilan 
kyti. Įžanga dykai.

Chicagietis nušautas 
Minnesptoj

Chicagietis Ray Chuinsas, 23 
metų, gyvenęs Chicagoj Divi- 
sion gatvės YiMCA., rastas nu
šautas pelkėse ties Hibbing, 
Minn. Bado jį vaikai, išėję 
medžioti ant zuikių. Į jo kūną 
buvo suvarytos penkios kulkos. 
Aplinkui buvo žymių, kad prieš 
nušovimą ėjusi gana smarki 
kova. Priežasties žmogžudys
tės betgi nežinoma. Chumsas 
apleido Chicago keletą savaičių 
atgal.

(Tąsa ant G-to pusi,)

Moterų šilkinės 
princess stips,

Raym\ šilko princess slips 
dėl moterų 38 m. naujau
sių spalvų, visos mieros 
vertos, $2.25, ekstra spė
riai

Vaikų balti su ribinais 
union siutai,

su duteh apykaklėmis, 
rankovės iki alkūnių, iki 
kelių ilgumo, visų mierų; 
paprastos kainos $1.25, 
dabar po

79c.

Skrybėlės dėl moterų, 
merginų* ir vaikų, trimuo- 
tos skrybėlės, naujausių 
stylių. Visos gražių spal
vų, gražiai trimuotos, 
vertos iki $5, kol jų yra 
parduosime

Lot 1,$1 Lot 2, $1.98
- - -

Vaikų union siutai, 
gero materiolo, visokių 
mierų, ilgomis rankovė
mis, iki kelių ilgumo, — 
tikrai geros vertės, dabar

79c.
Vaikų guminės kelnaitės, 
iš gryno gurno, pink spal
vų, visų mierų, vertos 
25c., porai

15c.

LUSTIG*
Department Store

3410-3412 Sd. Halsted St.
Dvigubos Stampos

kiekvieną panedėlį ir pėtnyčią. Dykai stampos su 
kiekvienu pirkiniu laike šio didelio išpardavimo.

Vaikų flanelette nakti
niai apsiaustai, 

balti, pink ir kvietkuoto 
materidlo, geros storos 
rųšies materiolas, su ilgo
mis rankovėmis ir trum
pomis, augštais ir žemais 
kalnieriais, visų mierų, 
gražiai trimuoti, tikras 
bargenas, verti $1.25

67c.
Kūdikių bunting’ai, 

pink; mėlyni, šilku tri
muoti, iš vilnonio chen- 
chilla. Bunting’ai papra
stai $4.50 vertes, dabar

$1.59
Mes išparduodame musų 

visą čeverykų dep&rt- 
z mentę,

kad padarius vietos dėl 
kitų departmentų. Čia 
jus galit nusipirkti čeve- 
rykus kurie yra verti, $6. 
Moterims, vaikinams ber
niukams, mergaitiems.
Lot 1,S1.53 Lot 2,$1.98
Pasiūlome didelį pasirin

kimą sampelių moterų 
dresių, 

visos vertos po $10,00, 
dabar po

$5.79
Vilnonio flanelio ir 

vilnonio crepe, 
naujų stylių dreses, daug 
yra rankomis siutų stylių 
tiesių linijų, ilgomis, •% 
trumpomis rankovėmis, 
mieros 36 iki 54, vertos 
$10, dabar

$5.79

DYKAI! DYKAI!
Atsineškit šį kuponą ir 
gausite 20 Gold Štampų 
Dykai, laike šio išpar
davimo. •

DYKAI! DYKAI!
•t* ei• lymssfinyį i<yii sa^—ss«—ms ■naa ■■ ■ 4*

PirkitJ’lunksnas Tiesiai nuo 
iMPORTVptoJŲ s ii 

Su ’dideliįi sutaupymu

Maišytos plunksnos svarui
Žąsų plunksnos ...........: B8c. svarui
Parinktos, suplėšytos $1.59 svarui
Rankoms plėšytos, baltos $1.98 sv.

BECK’S DEPT. STORE, 
3323-5 So. Halsted St., Chicago

■ m ...■ i , i ■ i 'J

---------HOUSE OF HEALTH

- BANDYMAS
Suradimas ir ištyrimas

* tikro diagnozo 
Me» daromę X-Ray ir 
mikroskopiškus egza
minavimus. Kraujo 
bandymus, Opthalmos- 
eope, 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 
po ........... ***

Ligos teisiiigai suprastos yra pusiau 
Išgydytos. Jei jų* kenčiate, ataiiadėkit# 
daugiau kentėti nuo pagodų ir "•pilto* 
jančių" daktarų. Ąteikite i HOUSE OF 
HEALTH dėl pilno Fizinio ir Labora- 
torijoe Egaaminavimo, čia atskleisime 
jūsų sveikatos stovi kaip knygą.

“Jaučiasi Kaip Naujas žmorua'
John Stryątek, 1784 Penn Ava., Gary, 

Ind., saku: “Vii* dviajų matu ai kaa- 
tėjau nuo įtuikų ir kraujo trunalių. Bu
vo iiaiplitojuei po viaą Mnno kun*. Ai 

\buvau praradęs vdtj. ŠeRids savaitė, at
gal ai .atsilankiau pas jua. Šiandien ai 
jaučiuosi kaip naujas žmoinu. Ai noriu, 
l:ad kiekvienas kenčiantis iinotų apie 
inanp kentėjimą. Kiekviena, gali atai- 
kreiptl prie mainęs.”

Ką Mm Darome Kitiems, Tą Mm 
Galime Padaryti ir Jums 
kviečiame jumis atsilankyti 

pasitarimo dykai, nėra Hkirtumo kokia 
liga jūsų yra iri kas negalėjo iigydyti. 
Mes gydome visas chronukas ligas vi
same ipiogaus kūne — Nervų, Kraujo 
Odos ir Specialee ligas Vyrų ir Mote- 

; rų. Reumatizmą. Neuritia, Aculosis, Plau
čių, Kepenų, Skilvio, Širdies, Inkstų li
gas. Visaą formas katarų, Dusulio. Žo
džiu, gydomo visas sunkia, ligas, kurių 
kiti negalėjo išgydyti.

Musų itubas yra patyrę gydytojai, su
teiks jums didelę pageltą pasitarime 
sunkiose ligose. Ateikite jiundien. Ap» 
saugokit savo sveikatą. Valandos: Kas
dien nuo U ryto ikj 5:30 vakare. Utar- 
ninke, Seredoje Ir Subatoje iki 8 v*< 
kare. Ncdėlioj nuo 9 iki 1 dieną.

‘ Hous^Health
. nognatioN buii.ipno LR

1164 W. Wa«hington St.

Garsinkitės Naujienose



NAUJIENOS, Chicago, III. šeštadienis, Spalio 10, 1925

Chicagos žinios.
Nežinomi puolikai automobi

liu privažiavo prie Ragen Ath- 
' ietie Club, 5142 S. Halsted St. 
ir pradėjo šaudyti į kliubą, nu
šaudami stovėjusį gatvėje, prie 

Persekios ir geriančius kliubo durų, narį Ch. Kelley, 
Į! sainą 055 \V. 65 PI. ir pašaudami vi-

’duje kliube buvusį T. Hari, 
5006 Union Avė. Kiti buvę 
kliube išliko kulkų nepakliudy
ti. Paleidę šūvius puolikai pa
bėgo automobiliu. Priežasties 
puolimo nežinoma. •

(Tąsa nuo 5 pusi.)

Kavinės ir kabaretai busią už
darinėjami, jei tik bus rasta 
geriančių žmonių.

Prohibicijos direktorius Chi- 
cagoje, E, C. Yellowley, sugry- ( 
žo iš VVashihngtono reorgani
zuoti savo spėkas ir pradėti 
smarkią kampaniją tikslu nu
sausinti Chicago. i

Kampanija busianti plati ir 
griežta. Ikišiol kavinės Ir ka-1 
baretai 
munšaino įj* už tą buvo bau- Ristynės 
džiami ir uždarinėjami, .bet Hali, Town of Lake kolonijoj, 
žmonių, kurie patys atsinešda-( čia Požėla ritosi tik kaipo 
vo munšaino ir jį kalwrete svečias. Jis yra pasirengęs nie- 

» gerdavo, 
Bet dabar 
kad busią 
kurie gers 
šalną, bus 
teismui ir bus kaltinami už ne- j as 
teisėtą turėjimą svaigalų ir jų ritasi, 
transportavimą. Kavinės f 
kabaretai, kur munšainas bus sn tai butų ko pažiūrėti. Taip 
geriamas, bus uždarinėjami, niano daugelis žmonių, 
nors jie patys munšaino Ir ne-j Lenkas Zawacki ištempė čeką 
pardavinėtų. Kratos gi —rei- Gusta v Cheshinskį, kuris ritosi 

vietoj La Bouche.
Rytoj risis dzūkas.*

POŽP.LA VfiL LAIMĖJO

Užvakar Požėla be didelio 
negalėjo pardavinėti vargo įveikė savo priešą italą 

įvyko Columbia

niekas neliesdavo, kam “pardono” neduoti: versti 
Yellotvley paskelbė, kojų kiekvieną, kas tik jam 
areštuojami ir tie, į akis šoks.
saVo atneštą nun-| Nors tas ristynes rengė len- 
atiduoti federaliam j Rai, bet Požėla ir jiems patiko.

“ Tas “litvin”., jie sako, puikiai 
. ___  Ot, kad Požėla susikib-

ir tų ant matraso su musų Meyer-

pa rdavinėtų.
dai — kabaretuose liūs daromi, 
jei bus reikalas, kad ir kasdien 
iki užtektinai bus surinkta įro
dymų jų uždarymu teismo ke
liu vieniems metams.

Slaptieji prohibicijos agentai 
jau turį surinkę daug žinių a- 
pie tas vietas, kur yra pardavi
nėjamas munšainas Ir ros vie
tos bus pirmiausia puolamos.

Lietuvio automobilius 
sužeidė daktarą

sėjo 27 d. š. m. Moterys golfi Lietuviai nori ginti Lietuvos 
ninkės taipgi praktikavosi tą vidurinę laisvę, bet jiems šia- 
dieną prisirengimui prie savo me dalyke eiti išvien nepake- 
turnamento, kuris įvyks rjUoj Uui, kadangi ir patysi bolševi- 
Oak Hills kliube. Nekurtos iš kai jokios laisvės nepripažysta 
golfininkių pasirodė gana gra-!ir todėl šioje kovoje jie nieko 
žiai lošiančios golfą. Tikimasi'negali lietuviams padėti, vien 
gražaus moterų turnamento.

—L. G. K. valdyba.

BET NEŽIŪRINT NIEKO 
TAI REIŠKIA LABAI 

DAUG

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Lietuviu Rateliuose
Cicero

ele-Vietos bolševikuojantys 
mentai nori parodyti ką tai n t 
paprasto. Jie siuntinėja lais- 

Ikus vietos draugijoms su 
šymu 
rengiamo 
Lietuvos 
negražų elgimąsi su jų tavorš- i 
čiais. 'Pas jiems tik ir rupi ii 
jie protestuoja jau senai, bet* 
tik niekas jų neklauso. Tad 
dabar sumanė pritraukti ir 
draugijas. Ir tas jiems seka
si, sekasi lodei, kad* visa pro- 
gresyvė visuomenė yra nepa
tenkinta dabartine Lietuvos 
valdžia už jos įvedimą šaly re-j 
akcijos, slopinimą visko, kas Į 
neklerikališka, persekiojimą- ir. 
s/iaurinimą piliečių teisių, mėti-! 
uja iš Seimo socialdemokratų ir 
liaudininkų atstovų, neįsileidi- 
mą į Lietuvą SLA. organo ir 
tt. Kas prieš tokius valdžios

Ir dau-

prisidėti prie
protesto 

valdžią už

p ra 
jų 

prieš 
jos

tik jų kovą trukdyti. Ir jeigu 
bolševikai ir čia bandytų dar- 

.bą trukdyti, turime parodyti 
Ijiems duris ir protesto mitin
gą rengti be jų. Tokis protes
to mitingas yra reikalingas, vi
suomenė tam pritąria ir jo lau
kia, bet jis turi būti rengia
mas laisvę mylinčių lietuvių, 
be jokių despotizmo šalininkų 
bolševikų, kurie visaip iš pa
čios Lietuvos ir jos liaudies ty
čiojasi ir tik tyko, kaip jiems 
patiems ją pavergti. .

—Tas Pats.

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

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

— Pritaikau taipgi akinius

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

Rytoj 3 vai. po pietų Univer- žygius neprotestuos?
sal Atletikos kliube drapiežnas gumas kolonijų jau senai išne- 
dzukas risiš su “pasiutusiu” protestus. lad bolševikai 
MacKu. Be to, risis dar LeJirgi sumanė pasinaudoti šiuo 
vickis su vokiečiu Willeriu iš svarbiu momentu ir pasirekla- 
North nidės, Juzėnas sako, joglmuoti. Klerikalų siautimas 
jis risis su tuo, kuris ♦’atslvo- i Lietuvoje yra labai •s/varbus lie- 
Žys” į jį kibti. —N.

GOLFO TURNIKAS

i Lietuvių Golfo Mėgėjų 
pionatas užsibaigė spalio

' tuviams, bet tik ne bolševi
kams, kurie Lietuvos nepriklau
somybės nepripažysta ir ją nie
kina, ir visai nesinipina Lietu
vos likimu.

Draugijų delegatai susirinks 
Bet jie turi

DR. JOHN J.
SMETANA

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashiaild Avė.

Kampas 18 gatvės, 8-čias augštas 
Kambariai 14, 15, 16 ir 17 

Ant Platt’s Aptiekos 
Pastebėkit mano iškabą 
Valandos nuo 9:30 iki 

8:30 vakare.

Žemės kamuolys ant ku
rios mes gyvename sveria 
1,311,000 bilionų bilionus 
svarų, jei jus norit parašy
ti tą skaitlinę, jus turit da- 
dėti prie 1,311,000 dar dvi
dešimtį vieną O-zero. Da
bar, jei jus sveriate 100, 150 
arba 200 svarų, ką tas reiš
kia dėl musų žemės? Jus 
reiškiate mažiau negu viena 
skaitlinė, bet nežiūrint nie
ko, tai reiškia labai daug 
dekjusų. Gyvenimas yra sal
dus', galima lengvai perneš
ti visokius jo trubelius, ir 
kiekvienas nori šiame gyve
nime gyventi taip ilgai kaip 
galima. Jus negalite rasti 
geresnio draugo kaip Trine- 
rio Kartusis Vynas. Mažiau 
skilvio trubelių, tuo ilgesnis 
gyvenimas. Trinerio Kartu
sis Vynas išvalys jūsų skil
vį ir žarnas, jus turėsit svei
ką apetitą, jus geriau mie
gosit, geriau jausitės. Jūsų 
aptiekorius arba gyduolių 
pardavinėtojas turi pas sa
ve stake. Spalio mėnesis at
neša slogas ir kosulį, bukit 
prisirengę, turėkit Trinerio 
Cough Sedative ant rankų! 
Jei tų gyduolių negalit gau
ti savo apielinkėj, rašykit 
pas Joseph Triner Compa- 
ny, Chicago, III. .

Palengvins akių įtempimą, kuria 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso, 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati 
taiso trumpregystę ir toliregystą. 
Pririnka teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vkikus. Aki
niai nuo $4.00 ir AugšČiau. Vai: 10 
iki 8 vai. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. p

1545 West 47th Street
Phnno HnnlevArd 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be- skausmo. 
Bridgo ^jjetiausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ii 
žemas musų kaina*. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai

1545 West 47th Street
NHoii Ashland Avė.

čem-
2 d. spalio 15 dieną.Dr. Edward L. Moorhead, vy- , __ . _ . _ ,...

riausias chirurgas Mercy ligo- šių metų. Finalinis lošimas Įvy-j.^ti atsaifgųs, kad nepalkliu- 
ninėj., liko sužeistas, kada jo ko Laramie Kliube 
automobilius susidūrė su kitu
prie 50 ir \Vcstern Avė. gatvių, apg. Dr. Kasputį (heats.) Kle- 
Su juo važiavęs jo sūnūs Dr.
Louis D. Moorhead, galva me- barą ,1 virš. Klesoj C J. Augus- 
dicinos fakulteto Loyolos uni
versitete, išliko nesužeistas. Ki
tu gi automobiliu važiavo Wal-' 
ter VVaitekas, 6G21 S. Mozart metų 
St., kuris tapo areštuotas.

2 vai. po vus P° bolševikų diktatūra, 
pietų: Klesoj A Al. Micevičia ■■ 1 A , -rr... r.

soj B V. Dineika apg. A. Vis-

tinavičia apg. K. Jurgeb’onį 1 
virš, ant 19 skylės.

Čempionu ir laimėto5ai šių 
palieka:
Milevičia-čempionas.
C. Kasputis — runner

GYDOME VYRUS
$50 H’.“ $10

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

S. M. SKUBĄS
GRABORIUS

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

1911 Canalport Avė.
Te], Roosevelt 7532

■ Reumatizmas sausgėlė;
■ Nesikankykite savęs skaus- _
■ mais, Reumatizmu, Sausgėlė,
■ Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu g
■ — raumenų sukimu; nes skau- g
■ dėjimai naikina kūno gyvybę ir g
■ dažnai ant patalo paguldo. n 

CAPSICO COMPOUND mo- ■ 
stis lengvai prašalina viršmi- ■

JJ nėtas ligas; mums šižtndie dau- ■
■ gybė žmonių siunčia padėka- ■

vones pasveikę. Kaina 50c. per ■ 
paštą 55c. ar dvi už $1.05. ■

Knyga: “ŠALTINIS' SVEI- ■
Z KATOS”, augalais • dydyties, I 
S. kaina 50 centų.

: JUSTIN KULIS :
3259 South Halsted Street,

■ CHICAGO, ILL.

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

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

Štai yra kai kurios naudingos gyduolės f

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

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

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

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

“606” » “914”
TIKRA

Įčirškimai tiesiai i gyslas laike 
užsinuodijimo kraujo. Intervenous 
gydymas (įčirškimas gyduolių į 
gyslas) surevoliuci jonizavo visą 
medikai; 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 paci- 
jentų, kurie kasdien pripildo ma
rio ofisą. Ateikite šiandien ' dėl 
dykai pasitarimo.

Ofiso valandos nuo 9 ryto iki 
5:80 vakare. Utaminke, seredoj ir 
subatoj iki 8 Vai. vakare. Neda
lioj nuo 9 ryto iki 1 po pietų.

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

CHICAGO, ILL.
(Imkite elevatorių iki 12 augšto)

109 
St., 12 
Draugas 
vieno 
čio vyro,
geriausia 
mendacija yra 
daug išgydytų 
ligonių.

pavojin- 
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Atvyko Chicagon mirti ’ v- Dineika — klesoj B laimS- 

______ __ tojas 4-
“LaSalle gatvės vilkas” John* J* Augustinavičia — klesoj 

VV. Worthington, kuris per dau- C laimėtojas.
gelį metų siautė LaSalle gatvė- ' A. K. Menas ir J. C. Mileris 
je, susikrovė sau milionus do- kaipo golfo profesionalai prie 
lerių, daugelį savo klientų nu- mėgėjų čempionato nebuvo pri- ( 
bankrutijo, iki galiaus įsimai- leisti.^ Todėl jie dalyvavo su 
šė federalinė valdžia Ir paslun-1lietuviais “36 holes Exhibition 
tė jį kalėjimam, vėl sugryžo match”, kad padailinus^ lietu- 
Chicagon, bet šį sykį jau mlr- |viy tumamentą. Abu lošė gerai i 
ti. Valdžia jį kankina Jau nuo ii’ iš ryto Mileris buvo išlošęs 
1911 metų, bet jam vis pasisek- nuo Meno 4 skyles, bet po pietų 
davo ištrukti, nors jau biržoj t Menas pradėjo lošti savo gemį 
nebegalėjo operuoti. Tečiaus ir atsiėmęs nuo Milerio praloš- 
pernai jis vėl tapo suimtas ir Jas 4 skyles, išlošė dar 4 skyles j 
pasiųstas dviem metams fede- ir “Match” baigėsi šitaip. Me ( 
ralin kalėjimai! Califoruijoj. jnas 4 ir 2 laimetoj’as. Nors iš į 
Jis betgi ten susirgo ir tapo iš
siųstas sanatorijon, kur tečTaus 
neilgai buvo, nes prie pirmos 
progos pabėgo Meksikon, lydi
mas savo dukters. Išbuvęs 
Meksikoj ilgą laiką jis užvakar 
urnai sugryžo Chicagon — kad 
numirti, nes liga jį kankina Ir 
jam beliko gyventi tik kelios 
valandos. Prieš mirsiant j’.s iš
dalino savo turtą, palikdamas 
dviem dukterim po $l,OOO,p()O, 
o kitus mažesnėmis sumomis 
išdalindamas savo ^draugams, 
kurie jo iki mirties neapleido.

Jis pradėjęs savo operacijai 
su laiminga penkine, kurią jis 
sudėjo laižyboms arklių lenkty
nėse. Biržoje jis buvęs vienas 
iš guriausių prigavikų. Jis 
tiek pat gudriai mokėjo išsisuk
ti ir iš valdžios pinklių ir dan
gau kap per desėtką metų val
džia jokiu budu negalėjo jc su
čiupti, kad pasodinus jį kalė
jimam Jis tai pranykdavo, tai 
numirdavo, tai vėl rasdavo ko
kią skylę išsisukti nuo kalėji
mo. Jis, kaip išrodo, ir mirs 
laisvas, nors yra pabėgėlis iš 
kalėjimo.

‘Match” baigėsi šitaip. Me Į

ryto rodėsi, kad Mileris laimės. 
Lošta ant “ Laram ie links”, rug-

ALEKSAS KAMPIKAS
persiskyrė su 
spalio 8 d.,

šiuo pasauliu 
12 vai. dienos, 

sulaukęs 45 m. amžiaus. Ame
rikoj išgyveno 20 metų. Pali
ko dideliame nuliūdime 
terį Oną Kainpikienę 
dukteris: Oną, Stasę ir 
niūkę ir 2 brolius — Ignacą 
ir Praną ir dvi seseris — Ve
roniką ir Julijoną, 
paėjo iš Kelmės 
Kūnas pašarvotas 
Hennitage Avė.
jvvks spalio 12; 8.30 vai. bus 
nulydėtas i §v. Kryžiaus baž
nyčią. Ten bus giedulingos 
paainldos už velionio sielą, o 
iš ten bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.* Meldžiame 
gimines ir pažįstamus daly
vauti laidotuvėse. Nuliūdę ir 
sielvartoj pasilieka

• Moteris, dukterys 
ir broliai>

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borius Ezerskis.

mo- 
ir 3 
Pra-

Velionis 
parapijos.
4547 So. 

Laidotuvės

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

Naujienų Pinigu Siuntinio Skyrius gavo prane- 
Šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį savo 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:
20890—Malvinai Petrauskienei 
4702—Zofijai Maruškaitei 
4743—Antanui Pipirui 
4740—Andriui Brazauskui 
4763—Karolinai Juzenienei 
4770—Stanislovui Zakarui

20911—Agotai Radauskienei 
4772—Antanui A. Viliui

24188—Antaninai Janionienei 
4789—Onai Stoškienei

24195—Domicėlei Martinkienei

4793—Bronislavai Fabijonavi- 
čaitei

20920—Stanislovui Košiui
480^—Antanui Gumbinui

24198—Pranciškai žiauberaitei
4813—Aleksandrai Mažunavi- 

čaitei
4821—Petrui Radniui

11681—Marijonai Buzevičienei '
22293—Antanui Dambrauskiui
22305—Agnieškai Vilčinskienei

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

SEVEROS REGULIATORIUS. 
Generalis tonikas dėl gydymo 
žinomų moterų .ligų. Kaina 
$1.25.

SEVEROS ESKO. Antiseptiž- 
kas ointmentas. Jis prašalina 
niežiejimą ir kitokius odos ne
malonumus. Kaina 50 centų.

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

SEVEROS GOTHARDOL. Lini- 
nventas tiktai dėl vidurinių var
tojimų. Rekomenduojamas dėl 
vartojimo nuo reumatiškų ir 
neuralgiškų skausmų, sutinimų, 
skaudamų raumenų, raumenų 
traukimu ir niežiėjimą susty- 
rusių raumenų. Kaina 30 ir 60 
centų.

SEVEROS’ PILLS. Nuo užkie
tiejimo, galvos skaudėjimo, 
svaigulio ir išblyškimo. Kaina 
25 centai.

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

SEVEROS NERVOTON ir Ner- 
voton Tabletai. Skystimas ir 
tabletai rekomenduojami dėl 
sustiprinimo nusilpusių nervų 

ir nemigės iš priežasties silp
nų nervų. Kaina $1.25»

• Pirmiausiai klauskite aptiekoje. W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa

Išdirbėjo “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.

$295
Lengvi išmokėjimai

$2.00 į savaitę.

Mainau ant Pho nografo ar Piano

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

Jus galite būt išgydytas 
Gera sveikata tai yra 
paslaptis pasisekimo

Visi kenčianti nuo chroniškų, labai 
sunkių ir silpninan
čių ligų. pasinau
dokite šia proga. 
Gydymas ir išgydy
mas chroniškų neu- 
ritis, kraujo, odos 
ir skilvio ligų, yra 
mano gyvenimo dar
bas. Aš geriau no
riu apsaugoti svei
katų šios šalies 
šmonių, vietoj būti 
jų valdytoju. Aš Ši- 

_____________nau, kad aš galiu 
Dr. J. K. Mabee suteikti jums ge- 

riausį gydymų, koks 
yra iinomas me-dicinos mokde.

“606” “914”
TIKRĄ PAGELBĄ

{čirškimai teisiai j gyslas dėl kraujo 
suirimo, {čirškimai tiesiai J gyslas pa
darė tikrų revoliucijų medicinos prak
tikoje ; ligos iki šiol pripažintos neiš
gydomomis, dabar galima su šituo mo
ksliniu budu išgydyti- Aš vartoju savo 

■ praktikoje visus ypliausius serume čiu
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 Įmonių, 
kurie kasdien ateina j mano gydymo 
kambarius. Ateikite , šiandien dėl išegaa- 
minavimų dykai.
$10 X-Ray egzeminacija $1

Chicagos gyventojas suteikia 
savo patarimą 

"Chicago III.
"Gerbiamas Dr. Mabee, 

“Aš noriu jums tarti daug sykių 
ačiū pi gerų gydymų ir išgydymų, 
kur( aš gavau nuo jūsų. Kaip jus 
atsimenat, aš visuomet kentėjau nuo 
neuritis, ir bevelk išleidau visų savo 
turtų suradimui palengvinimo, žjau 
nuo. vieno daktaro prie kito, 
liau atsidūriau sanatorijoj, 
Creek, Michigan. Ir tai dar 
vau pagelbos.

"Aš praktiškai buvau visai 
gis, kuomet skaičiau jūsų apskelbi
mų laikraštyje ir tuojau atvažiavau 
pas jus. Labui buvau jums dėkin
gas už pareiškimų, kad jus. po egza- 
minaviftip Kalėsite mane išgydyti. 
A* tudjau prndėjau vartoti juaų gy
dymą ir Ravau greita pagelba nuo 
jūsų puikaus gydymo. Aš dabar esu 
visai įveikas ir kaip nauju Žmo
gus.

"Mano garbia Sodžių rekomenduo
ju jūsų gydymų bile kokiems ser
gantiems žmonėms ir patariu pasi
matyti su jumis. Su pagarba,

"FRED VVAGMAN. 
4338 Bosvvorth.”

Kokios rųšies žmogus 
jus esate?

Ar jus esate stiprus, sveikas, ener
gingas, pripildytas “pep" ir vikrumų? 
Ar jus esate silpnas plonas, nervin
gas, turite chroniškų ir sunkių ligų ar
ba silpnumų per jūsų neapsižiūrėjimų?

Nežiūrint kokia sveikatos padėtis jū
sų yra arba kokia priežastis, jus Y>ri- 
valote sužinoti, kaip jus galite atgauti 
savo sveikatų, stiprumų ir energijų. Aš 
pageibėjau tūkstančiams. Aš galiu pa
gelbėti jums ištobulinti vyriškumų. 
Jus mokėsite tiktai už pasekmes. Va
landos nuo 9 ryto iki 5:30 vai. vakare. 
Ularninke, Seredoj ir Suhato< nuo 9 ry
to iki 8 vai. vakare. Nedalioj nuo 9 
ryto iki 1 po pietų.

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

sanatorijoj,
paga- 
Battle 
nega-

beli
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Komp. A. Vanagaitis,
“Birutės” Choro vedėjas, ku

ris 11 spalių be dainų, papasa
kos apie puskutinius nepasise
kimus kelionėj, po išsimaudymo 
Pacifike.

11 spalių “Birutės” 
koncertas

Sekmadieny, 11 spalių, 8 vai 
vakaro, Lietuvių Auditorijoj, 
Bridgeporte, “Birutė” atidaro 
pirmąjį * pasirodymą su savo 
programa, kurią puoš solistės 
tai ir chorus po vadovyste kom
pozitoriaus A. Vanagaičio Iš
girsime gražių dainų, taip pat 
ir likučius kelionės po Vakarų 
Ameriką, kurią papasakos ge
ografijos žinovas p. Vanagaitis.

Jo “paskaita“ 7 spalių j tai 
buvo tik įvada į pabaigą. Ant
roji dalis bus daug įdomesnė, 
nes p. Vanagaitis pasakos jau 
išsimaudęs, kas sudarys visai 
kitą ūpą. Jo dainos apie “Flat- 
tajerį” liko nedainuotos, todei 
išgirsite jas per “Birutės“ kon
certą.

“Birutės” Choras pasiruošęs 
padainuoti taip, kaip dar nie
kad nedainavo. Visų ūpas pui
kiausias. Todėl nesivėluokite!

—Rep.

M. Dundulienės 
jubilėjus

Jau buvo rašyta, kad spalio 
18 dieną vakaras paminėjimu! 
M. Dundulienės 25 metų dar
buotės scenoje. Bus statoma 
veikalėlis “šėtono Karalystė.’ 
Buvo minėti ir nickurie tame 
veikale dalyvaujantys žymesni 
artistai, bet toli ne visi, nes ja
me dar dalyvauja Jonas San- 
kunas, Vincas Pačkauskaą F. 
Mačiulskis, W. Brushas, Br. 
Liutkevičius, visi jau pasižymė
ję, o ir pradiniai, bet gabus: J. 
Kad išaus kas, W. VVaitkus, Ce- 
pulevičius ir kiti. Br. Liutke
vičius, kuris taipjau yra gabus 
scenerijus, gamina naujas spe
cialiai šiam veikalui pritaikin
tas scenerijas.

—Menininkas.

Am. Liet. Teatro Kūrė
jų Sąjunga
Susirinkimas.

Nekurie asmenys šiai sąjun
gai buvo ir graborių beprade
dą šaukti ir šiaip visokias me
lagystes skleisti. Bet tie lai- 
dotojai apsivylė, nes sąjunga 
gyvuoja ir po vasaros atosto
gų pradeda savo veikimą.

Paskiausias Sąjungos susirin
kimas įvyko spalio 5 dieną, pir
mininkaujant M. Dundulienei. 
Sąjungos raštininku yra Juo
zas Auryla.

Finansų patikrinimo komisi 
ja, kurion įeina M. Balčiūnas, 
Juozas Pale kas ir M. Kasparai 
tis pranešė, kad nieko nesutvar
kius, 
ninkė 
duoti 
t u s.
liau veikti tą pačią komisiją ir 
pradėtąjį darbą baigti.

Vakaro rengimo komisija, 
kad nežinant veikėjų sąstato, 

nes S-gos finansų rašti- 
A. Grušaitė atsisako pri- 
pas ją esančius dokumen- 

Sąjunga įgaliojo ir to-

buvo sunku ką nors tikro nu
statyti, bet veikalas yra kaip 
ir parinktas. Galutinai veika
las bus nustatytas iki ateinan
čio pirmadienio. Veikalas bus 
statomas ne vėliau, kaip gruo 
džio 6 dieną.

Rašt. J. Auryla pranešė, kad 
Krištopaitis vilkina savo atsis
kaitymą su Sąjunga. Kores
pondentas M. Kasparaiti^rezig- 
navo ir jo vieton išrįnktas M. 
Balčiūnas. I

Įstatų pagaminimo komisijon 
išrinkta šiuos narius: M. Dun
dulienė, M. Kasparaitis, J. Pa
lėkus ir J. Vaičkus.

Svarstyta apie pastatymą vei
kalo kurioj nors svetainėj vi- 
durmiesty, bet galutino tarimo 
nepadaryta ir atidėta sekamam 

‘susirinkimui.
Sąjungos narių sąstatas rado, 

kad ji bus viena iš darbščiau
sių organizacijų.

—Koresp. M. Balčiūnas.
* Y 1

Kas rengiama
Rytoj vakare Lietuvių Audi

torijoj bus Birutės koncertas 
atidarymui rudeninio sezono.

Hull House teatre rytoj Vai 
čkaus Dramos Teatras stalo K. 
Gaigalo 4 veiks, dramą “lais
vės Kovotojai.”

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

■ _ ♦

BR IDG EPORTO Ll ET U VIA M S:
“Naujienas” pradedama išnešioti 

hio 3-Čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ir 
juo 35-tos iki Bl-mos gatvės yra ap- 
upinami “Naujienoms” gana anksti. 

Už “Naujienas” galima mokėti sykj 
savaitę arba sykį į mėnesį. Gyve- 

lanti pažymėtame zone, o da neap- 
•upinami ankstyvomis “Naujienomis” 
uoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
knygynas, 3210 So. Halsted St. (Tel. 
Joulevard 9663).

Veikalo “šėtono Karalystė” kuris 
vyks spalio. 18, Meldažio svetai
nėj, tikietai parsiduoda Naujienų 
raštinėj, 173!) S. Halsted St., Auš
ros knygyne, 3210 S. Halsted St. 
/arpo redakcijoj, 3251 S. Halsted St. 
r pas artistus.

Lietuvos Atstatymo B-vės šeri- 
ninku suvažiavimas įvyks nedėlio
ti*. lapkričio 8 d., 2 vai, po pietų, 
šv. Jurgio dr-jns svet., 180 Ne\v 
York Avė., Nevvark, N. J. Jeigu šė- 
rininkai nenori, kad jų įdėti pi
nigai žūtų, tai būtinai dalyvaukite 
daine suvažiavime, nes yra užkvies
ti tam tikri ekspertai, kurie išdės
tys bendrovės dalykus.

P. S. Dalyvaujantieji privalo at
sinešti su savim Šėrus, o kitaip ne
bus įleisti salen. —Komitetas.

Lietuvos Dukterų Dr-stės susi
rinkimas įvyks spalio 11 d., 1 vai. 
po pietų, Mark White svetainėj. 
Ateikit. —P. Juzaitienė, sekr.

Birutės Kalno Draugijos susirin
kimas įvyks šeštadieny, spalio 10 
I. kaip 7;30 vai. vakaro, Lietuvių 
Auditorijoje, 3133 S. Halsted St. 
Malonėkite atsilankyti skaitlingai.

—Ant. Y«raminas, rašt.

Garfield Park. — L. V. ir M. 
P, Kliubo susirinkimas įvyks sek
madieny. spalio 11 d., John Engel’s 
tvot., 3720 AVest Harrlson St.

—M. Medalinakas.

Bridgeport. — Draugystė Teisy; 
bės Mylėtojų laikys savo mėnesinį 
susirinkimų sekmadieny, saplio 11 
d., I vai. popietų, Mark White Sq. 
svet., prie 2!) ir S. Halsted St. Vi
si nariai ir narės malonėkite bū
tinai laiku susirinkti, nes yra daufi 
svarbių reikalų apie balių aptarti.

—Raštininkas.

Draugystė šv. Alponso laikys say 
vo susirinkimų sekmadieny, spalio 
Iii d., Šv. Jurgio parapijos svet., 
32 PI. ir Auburn Avė. šis susirin
kimas bus labai svarbus.

—Frank Valavičius, rašt.

Draugystės Meilės Lietuvių Am. 
susirinkimas įvyks spalio 10 d., 
7:30 vai. vakaro po nuni. 1900 So. 
Union Avė. ir 19 gt. Visi draugijos 
nariai malonėkite susirinkti laiku 
ir atsivesti • naujų narių.

—Dr-stės Komisija.

Chicagos Lietuvių Draugijos Sa
vitarpinės Pašalpos bertaininis su
sirinkimas įvyks sekmadieny, spa
lio 11 d. kaip 2 vai. po pietų, Zven- 
zek Polek svet., 1315 N. Ashland 
Avė. Draugai prašomi susisinkti 
laiku. Ateikite ir visi tie, kurie 
padavėt aplikacijas ir jau buvot 
pas draugijos daktarų.

—X. Saikus, rašt.

Draugystės Palaimintos Lietuvos 
mėnesinis susirinkimas įvyks sek
madieny, spalio 11 d., kai 1 vai. 
po pietų. Liet. Auditorijoje, 3133! 
S. Halsted St.Nariai yra kviečiami 
skaitlingai atsilankyti dėl svarbių 
reikalų svarstymui ir dėl svarbių1 
pranešimų. —Ig. Žilinskas, rašt.

West Side. — Dr-stės Dr. V. Ku
dirkos susirinkimas įvyks 10 d. 
spalio, Meldažio svet., 8 vai. vak. 
Visi nariai malonėkite susirinkti. 
Turime svarbių reikalų. —Valdyba

PRANEŠIMAI
18-os gatvės apielinkė. — SLA 

129 kuopos susirinkimas įvyks 11 
d. spalio, 2 vai. po pietų, Dvorak 
Park svet. prie Cullerton (20-os) 
ir May gatvių. Visi nariai malo
nėkite susirinkti. Turime svarbių 
reikalų. —Valdyba.

Roselandiečiai, Draugystė šv. Pet
ro ir Povilo rengia labai Iškilmin
gų balių.✓kuris įvyks nedėlioję, spa
lio 11 <L, Chas Strutnilo svet., 107 
ir Indiana avė. Visus kviečiame 
dalyvauti. —Komitetas.

Dr-stė Lietuvos Vėliavos Ameri
koje No. 1 laikys savo mėnesinį 
susirinkimų sekmadienį, spalio lt 
d.,'- 1 vai. po pietų, Dovis Square 
Park svet., prie 45 ir S. Paulina 
gatvių. Malonėkit visi (Įrangai at
silankyti, nes turime daug svarbių 
reikalų apsvarstyti.

—F. Motuzas, rašt.

Amerikos Lietuvių Misijos Konfe- 
renęijrf bus laikoma “Roseiando Lie
tuvių Misijoje”, 10501 Edbrooke 
Avė., Chicago, iii., Spalio 15, 16, 17 
d., 1925. Ketvirtadienį, Spalio 15, kal
bės Jonas Rodinas. Ketvirtadienį, 
Spalio 15, (Atgaivinimas) kalbės A. 
J. Gillies. Penktadienį, Spalio 16, 
kalbės P. P. Powderis iš St. Char
les, III.

7:30 vakare, Ketvirtadienio vak., 
Spalio 15, tema “Nuodėmė**, kalbės 
A. J. Gillies. Penktadienio vak., Spa
lio 16, kalbės P. P.'Powderis. šeš
tadienio vak., Spalio 17, kalbės Jo
nas Rodinas.

Kviečia KOMITETAS

Lietuvių kriaučių 269 lokalas ren
gia koncertų ir balių nedėlioj. spa
lio H d., 7 vai. vakare. 1564 N. 
Robey St. ir kampas North avė., 
Amalgameitų Kriaučių Unijos sve
tainėj. įžanga visiems dykai.

—Komitetas

Northsidės jaunuolių draugijė
lės Bijūnėlio tėvų susirinkimas 
įvyks panedėly. spalio 12 d., 8 vai. 
vakare, Liuosybės svet., 1822 Wal 
bansia avė. Visi viršminėtos drau
gijėlės tėvai būtinai dalyvaukite. 
Svarbus reikalai bus svarstomi 
draugijėlės naudai. —Sekretorius.

Amerikos Lietuvių Piliečių ir 
Namų Savininkų Kliubas laikys 
atsirinkimų pirmadieny, spalio 12 
d., 8 v. v. šv. Kryžiaus parapijos 
,vet.. 46 St. ir Wood St. Kviečia
me būtinai susirinkti visus, nes 
v ra daug, svarbių dalykų apsvars
tymui. —Valdyba.

Visų vaikų susirinkimas įvyks 
pirmadieny, spalio 12, Mark Whitc 
Park svet. Library Room, 7:30 vai. 
vak. Manoma, kad Vanagaitis bus 
svečiuose, taipgi Uktveris su žais
lais. Visi vaikai, kurie nori good 
time turėti, tegul ateina.

—Organizatorius.

Roseland. Del stokis vietos lietuvių 
kalbos gramatikos mokvkla perkelta 
iš “Aušros” į K. of P. svet., 11037 S. 
Michigan Avė. Čia bus mokinama 
per visa žiemų nedėliotais nuo 10 
vai. ryto iki 12 vai. dienų. Visi, 
kiltie tik norite kad jūsų vaiku
čiai galėtų skaityti ir rašyti lie
tuviškai, leiskite mokytis; mokes
tis tik 10c. per mėnesį. Už tų pa
čių mokestį gali vaikučiai moky
tis dainuoti, lošti ir žaismių. Pa
mokos esti kiekviena subata nuo 
3 vai. iki 5 vai. vakare, Palmei' 
Park svet. (2nd fl.)

—Komitetas.

APSIVEOtMAI
Aš esu graikų tautos ir no

rėčiau x paieškot sau merginos 
dėl ženatves. Aš esu 40 m. se
numo, , sveikas, stiprus; dirbu 
visada ir pinigų turiu. Neru- 
kau ir negeriu moonshin. Mel
džiu merginos atsiliepti, kuri 
norit gero ir teisingo žmogaus 
gauti. Atsišaukit rašydamos 
laišką angliškai.

-John George
4620 S. Ashland avė., Chicago

Aš. meilės romansų milionierius, 
jaunikaitis noriu susipažinti su 
savo tautos panelėmis — su inte
ligentėmis, dailininkėmis, artistė
mis ir mylinčiomis dailę, scenų ir 
su darbo mergaitėmis. Tuojau ra
šyk, o daug laimėsi; gal ir patį ro
mansų inilionierių sužavėsi ir t. t. 
Kas iš merginų parašys, kaip žiu
ri į vaikinus, kurie inteligentišku 
budu į pažintį sueina per laikraš
tį? Ar užsimoka merginoms mylė
ti vaikinų, kuris girtuokliauja? 
Prašau prisiųsti savo paveikslėlį. 
Už gerus raštelius skiriu ant pir
mos pažinties vertės'5 iki 10 mei
lės romansų su paveikslėliu savo 
ant pamatymo.

Ant. žalvarnėlis,
1739 S. Halsted St., Chicago

JIESKO PARTNERIŲ
PAIEŠKAI! partnerio vyro arba 

moters su mažu kapitalu dėl fur- 
nishod ruonis 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.

JIESKO KAMBARIŲ
IEŠKAU kambario, Brlgjiton 

Parke iki 63 St., netoli karų 
linijos. Su valgiu pas gerus 
žmones. A. P.

4140 So. VVhipple St.

ISRENDAVOJIMUI
PASIRENDAVOJA storas, ge

ra vieta dėl “Malt ir Hops.” 
Pigi renda. Ilgas lysas. Klausk 

920 JvV. Randolph St. ?
United Wholcsale Grocers

RENDAI-
G kambarių f Uitas, vanos ii 

elektra.
Kreipkitės: 1 lubos

2857 So. Emerald Avė.

PARENDAVOJIMUI flatas 5 
kambarių, karštu vandeniu šil
domas; namas dar naujas, prie 
Marųuette parko. Visi gyveni
mo patogumai. Atsišaukit grei
tai. 7034 S. Rock\vell St.

RENJX)N 6 kambariai, pe
čiais šildomi, 2 lubos, naujai 
išdekoruoti, visi nauji įrengi
mai. Atsišaukit ant 1 lubų. ' 

6928 S. Talman Avė. 
... .. .... . . .. __ . _

ANT rendos Storas 729 W. 18th 
St. Garu apšildomas, janitoriaus 
patarnavlrtias ir beizmentas, 100 
pėdų frontas. Jeigu bus patogu, 
galima bus padalyti į du. Taipgi 
4 kambariai dėl gyvenimo. Pigi 
renda. Atsišaukit pas dženitorių.

729 W. 18th St.

REAL ESTATE AGENTAI 
ISITftMYKIT

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

Kreipkitės;
GEORGE KRENČIUS

4600 S. Wood St., ant 3-člų lubų

RENDAI štoras arba namus 
pardavimui labai pigiai, gera 
vieta bile kokiam bizniui 
_______ 804 W. 31st St.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
KAMBARYS dykai vedusiems' 

žmonėms arba senai moteriai, dėl 
platesnių žinių kreipkitės nuo 5 v. 
vakare, subatoj ir nedėlioj visų 
dienų.

1329 S. Washtenaw Avė.

RENDON kambarys vienam vy
rui, be valgio. Kambarys North 
Sidės apielinkėj; švarus, šviesus ir 
yra visi moderniški parankumai. 
Matykit asmeniškai arba telefo- 
nuokit nuo 0 iki 8 v. v. Nedėlioj 
ir subatoj visų dienų. 

2241 N- Westęrn Avė.
Tel. Brunsįk’ifk 5045

----------------*

REND.M kambarys North Sidėj. 
Šviesus ir švariai užlaikomas, ga
ru apšildomas; dėl vieno ar dvie
jų vaikinų, prie mažos šeimynos. 
Su valgiu ar be valgio. Geistina, 
kad atsišauktų nevartojantis svai
galų ir laisvų pažiūrų. Gera trans- 
portacija, arti Kedzie, Belmont ir 
El.ston kari) linijų. Kreipkitės va
karais nuo 6 iki 10 vai. 2819 Barry 
Avė. Tel. Irving 1246, 
------------------------ - ■ miiiiii - ----------------------------------------------------------------------'............... " y* <

RENDAI rųimąs dėl nevedu
sių vyrų. Patogi vieta gyveni
mui.

Kreipkitės
2113 So. Halsted Str.

------------------------------------ 7—s---------------------- ■.----------------------------------------------------

RĘNDAI įrengtas kambarys 
—hot water heat, — su visata 
patogumais

3209 South Auburn Avė.
2 lubos

RENDAI kambarys vienam 
ar dviem jauniėmis vaikinams 
prie J'aunos poros.

2922 Emerald Avė.
1 lubos iš priekio

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- f—

LIETUVIŠKAS KOTELIS naujai 
įtaisytas, su elektros šviesoms, ge
riausia vieta dd darbininkų apsi
gyventi, vyramš arba moterims; su 
valgiu arba br valgio, $3 ir $4. 
$8 į savaite su valgiu.

PETER gAdEIKO 
1606 So. Hi^sted St.

RENDAI kambarys dėl vie
no ar dviejų vaikinų ar mer
ginų, su valgiu arba be val
gio. Patogi vieta gyventi.

4440 So. Campbell Avė.
1 floras

.........- ................................. ....... ■' *" ■■ ■ -1 < 

RENDAI kambarys dėl vie
no vaikino, su valgiu arba be 
valgio, karštu vandeniu apšil
domas. Taipgi ir garadžius iš- 
sirendavoja. 1 floras.

6551 So. Talman Avė. ,

\ PASIRENDAVOJA kambarys 
dėl 2 vaikinų. Kambarys švie
sus. Yra maudynės, ^apšildo
mas ir kitj visi patogumai gy
venimui. Be valgio.

739 W. 33 St., 2-os lubos
■ ” ■1 ■■■ - - - ■ ■ -

RENDON kambarys vienam ar
ba dviem vyram, prie mažos ir 
švarios šeimynos, šildomas, dail
ios mados, su visais parankamais. 
Telefonuokit iki 11 vai. ryto ir 
po 8 v. vak. Tel. Republic 8456

SIŪLYMAI kambarių
BENDRAI kambarys dėl vieno 

arba dviejų vaikinų, be valgio. 
Išduosim merginom arba vedusiai 
porai be vaikų, Galjnųi ir valgį ga> 
mintis. Musų yra maža Šeimyna —• 
2 y palos.

3353 So. Union A ve.
2 lubos iš užpakalio

KAMBARYS rendai vyrui ar 
merginoms maudynė, garu ap
šildomas. Gera vieta gyveni
mui, arti karų linijos. 1 lubos 

4840 So. Artesian Avė.

ĮVAIRUS SKELBIMAI 
BAGDONAS BROS.

MOVING, EXPRESSING & COAL 
PIANO MOVING EXPERTS 

Long distance handling. 
Turime daug metų patyrimą. 

3406 So. Halsted St.
Phones: Yda 8408 — Elvd. 1969 res.

Tel. Yardfi 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& KDW. CO.
Malevojam Ir popieruojam. Už

laikėm malevų, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

.................. ■. II I /

l7-~~ . —
Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI»

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

i-

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų 
matkos 35c., 38c. ir 40c. Vilnonius 
skiautės vaikams, kaina nuo '65c. 
iki $1.00. Baltoji drobė užvalka
lams ir paklodėms. Marškonios gi
jos, kaina 1000 jardų nuo 10c. iki 
15c. Mano tavoras parsiduoda nuo 
35c. iki 50c. pigiau negu kitur.

Frank Selemonavičius 
504 W. 33rd St. Prie Normai Avė.
f........ ..........    «

Mes parduodame olselio kainomis 
visiems. Pasižinokite pas mus 
apie jūsų plumbipgų ir namų ap
šildymo reikmesis.

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CO.

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

bll ............-......  ■■■■■ ......... II Ml /

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYK IT 35% 

!Ws "^HfflTOfame vWems olselio 
kainomis

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

hetoli Marshfield - J

PLASTER board po 4c. 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 — Seelcy 4062

PENTUOJAM ir popierau 
jam, taipgi atliekam ?r kar- 
pentenderio darbą, pirmos rų- 
šies. / L. Getautas and CO.

704 w. 3d St.
Phone Yards 3694

— I., ....... ,1 ■■■■■■ H,,  ..........................

RFIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

PAIEŠKAU vedusios poros. 
Duodam dykai gyvenimą. Del 
platesnių žinių kreipkitės pas

Urbonavičių
3655 S. Ehierald avė., 1 lubos

MOTERŲ

REIKALINGA moteris kad 
ir su vaikais prižiūrėti namus 
už tą darbą duosiu kambarį dy
kai. A įsišaukite %po 5 vai. vaka
ro. 2 lubos užpakaly

3544 So. Lowe Avė.

REIKALINGA mergina par
davėja j krautuvę.

Atsišaukit: #
3357 S. Auburn Avė. 
Tol. Roulevard 1957

PATYRUSIŲ operatorkų moterų 
prie Singer spėka varomų mašinų, 
automobilių dirbtuvėj, nuolat dar
bas ir gera pradžiai alga.

Tro' Manufacturing Cd.
į;1 2240 Ogden Avė.

--------- ;------------------------------------------------------------------------------------------------------------

REIKIA—
moterų įndų plovėjų, nerei

kia dirbti nedėlioja
Kreipkitės: ,'

4169 So. Halsted St. J

REIKIA DARBININKŲ
•; ' VYRŲ ~~

Proga visam gyvenimui
Augštos rųšies energingo sales 

managerio veikti kaipo specia
lia atstovas pardavinėti parink
tų žemių North West Sidėje. 
Musų kainys yra žemesnes ne
gu kitų. Mes greit pradėsime 
plačiai skelbtis laikraščiuose ir 
per radio. Patyrimas nereika
lingas. Aš neriu tokio žmogaus, 
kuris nori uždirbti $10,000 į 
metus ar daugiau. Jus galit tą 
padaryti čia. ,

Klausk Mr? Couplin
North Side Realty Co.

Room 713
77 W. Washingcon St.

REIKALINGA 2 kriaučių 
prie moteriško bei vyriško dar
bo.

Kreipkitės:
6758 Wentworth Avė.

REIKIA dviejų patyrusių 
shearmenų, vieno teamster ir 
5Z paprastų darbininkų. Darbas 
geležies atkarpų jarde. Geras 
darbas, gera mokestis.

Kohn Iron & Steel Co 
2034 Soutliport’Avė.

REIKIA siuvėjo prie abelno 
kostumeriško darbo ir prie pro- 
sinimo senų rūbų.

S. ALEKNO 
2537 W. 63 Str.

Tel. Prospect 9511

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

MILLER BRQSr' ’
11241 S. Michjgmi Avė., 

Rbsėland

REIKALINGAS kriaučius 
prie kostumeriško darbo, gels-, 
tina, kad mokėtų prosyti ant 
masinos. Frank Mickus

.4138 Archer Avė.
Tel. Lafayette 76*/4

P*EIKIA Real Estate pardavinė
tojų Rrighton Parke; pageidauja
ma, kad mokėtų fenkįškai. Gera 
proga uždirbti daug pinigų. , '

B. R. Pietkiewicz aitd Co. 
2612 W. 47 St.

PATYRUSIŲ operatorių vyrų 
prie Singer spėka varomų mašinų, 
automobilių dirbtuvėj, nuolat dar
bas ir gera pradžiai alga.

Ero Manufacturing Co. 
2240 Ogden Avė.

REIKIA gero vyro į mašin- 
šapį, turi įnešti į biznį $750. 
Alga ir pelnas apie $200 į mė
nesį. Del susitarimo telėfonuo- 
kite, Harrison 1569

REIKIA pirmos klesos molde 
rių, nuolat darbas dėl atsa
kančių vyrų.

Atsišaukite:
616 W. Kindzie St.

’ REIKALINGAS virėjas D 
veitęrka į restoraną dirbti. Dar 
bas nuolatinis.

Kreipkitės:
2113 So. Halsted

AUTOMOBILIAI
GERA PROGA

Išsimaino ant loto žieminis sė
dau automobilius, viskas yra kaip 
lik naujas; geranv padėjimp, gera 
proga tam, kas turi lotų.

Pamatykit
Joe Vilimas

4405 S. Fairfield Avė.
Phone Lafayette 5948

PARDAVIMUI automobilius 
Elcar, dirbtas dėl taxi, 1923; 
gciame padėjime. Parduosiu 
cash arba aminysiu ant bile ko, 
arba ant private mašinos.

656 W. 35 St., Isf fl.

PARSIDUODA trijų sėdynių au
tomobilius — Dodge. Modelis 1923 
m. su dviem viršais: žieminiu ir 
vasariniu, gerame padėjime. Taip
gi parduodu 2 kambarių rakandus. 
Kambariai šviesus irgi pasirenda- 
voja. Randasi Brighton Parke ant 
pirmų lubų.

4535 S. Fairfield Avė.

RAKANDAI
PARSIDUODA pigiai 5 kambarių 

gori furničiai ir Halas randavojas 
pigiai. Malonėkit nurtyt vakare 
tarp 6 ir 9 vai.
3360 S. Emerald Avė. 1-as aukštas 

Iš užpakalio kampas 34 St.

RAKANDAI
RAKANDAI pardavimui, var

toti 2 mėnesiu, riešutinis mieg- 
ruimio setas, valgomo kamba
rio setas, mohair parloro setas, 
karpetai, lempos, paveikslai, 
pianas, puikus bargenas.

1839 Wes 55th St.

PARDUOSIU 5 kamb. rakan
dus, grojiklis pianas, 2 miega
mo kamb. setai. 7 šmotų val
gomo kambario setas, viktrola, 
karpetai, lempos, rašymui stu
las ir kitokių smulkmenų.

1611 W. 55 Str.

PARSIDUODA 6 kambarių ra
kandai už gana prieinamų kainų. 
Pardavimo priežastis — važiuoju 
skubiai į Lietuvų. Turi būti visi 
rakandai parduoti į 2 dienas. Kam 
reikia gerų rakandų, bukite sku
bus. Kreipkitės nuo 6 vai. vakaro, 
subatoje visų dieną.

2136 N. Lavergne Avė.

PARSIDUODA 4 ruimų rakan
dai (furniture). Didelis gesinis pe
čius. Galima ir ruimus sykiu ren- 
duoti. Šviežus, geri kambariai, tik 
$12 į mėnesį. Matyti galima vigų 
dienų. ’

724 W. 22nd St.
31ubos priekis

PARSIDUODA 3 kambarių ra
kandai, vartoti tik 8 mėnesius. Ga
lima pirkti po vienų ar visus sy
kiu. Kreipkitės ‘

1806 S. Peoria Aye^
1 lubos 'iš užpakalio

“^“PARDAVIMUI ~~
.r,u-vru-o-u-un*.

BEVEjK naujas grojiklis pianas 
su behčhnrt, cabinet ir 80 rolių, 
$160'»cdsh arba išmokėjimais. Par
duodu dėl mirties šeimynos nario.

Stvpher Nowakowska,
2332’ W. Madison St. 1 fl, ’/

.J" *'
PARSIDUODA ice crcam par- 

lor, cigarų, cigareĮųjir kitokių 
mažtį daiktų, biznio vietą ap
gyventa lietuvių; renda ne
brangi. Atsišaukite:

1437 S. 49tlr Ct, Cicero, III.

PARDAVIMUI pigiai dvi bu- 
černės, South Side; daromas 
geras biznis.

2410 W. 47 St. ir
/ 3408 W. 63 St.

PARDUODU arba mainau ant au- 
tomchiliaus grosernę, tabako ir ken- 
džių Storą, 4 ruimai pagyvenimui 
priežastis, einu į savo namą. Kat
rie turite mašinas atsišaukite

505 W. 32 St.,
• Telefonas Michigan 0602

PARDAVIMUI dry goods 
biznis, įsteigtas per 12 metų; 
parduosiu pigiai ir priežasties 
ligos. Atsišaukit.
Ed. Michels, 2649 W. 43rd St.

Tel. Lafayette 4116

PARSIDUODA grosernė ir bučer- 
nė; yra gera vieta, kas pirmiau, 
tas laimės. Nėra bučernių 4 blo
kai aplink; viskas cash biznis. 
Parsiduoda iš priežasties kito biz
nio.
1444 W. 74th St. corner Bisliop St

PARSIDUODA groseris, 1412 S. 
49 avė., Cicero, UIT ir 4 ruimai pa- 
gyvenimui. Renda $35 į mėn. Par
duosiu pigiai, nes turiu kitą biz
nį. Kas ieškot groserio, kreipkitės 
pas S. Gritėnas, 3241 So. Halsted 
St. 2 fl. Tel. Boulevard 5066.

BL’ččRNĖ, pilnai prirengta, yra 
ledo mašina, užšaldomas kaunie
tis, elektra varomas mėsos nialik- 
lis, elektra varomas cash registe- 
ris, 4 svarstyklės, 4 mėsai kaladės 
ir kiti fikČeriai, bet perdaug jų, 
kad visus paminėjus. Tas priren- 
gimas kainavo $7800 mažiau negu 
2 metai atgal, greitam pirkėjui ati
duosiu už $2750. Biskį įmokėti, ki
tus mėnesiniais išmokėjimais. Pa- 
simatykit su Mr. Scanlan

Englewood Business and Real 
Estate Exchange 
6922 S. Halsted St.

Phone Wentworth 3494

PARDAVIMUI kampinė bučerne, 
senai įsteigtas biznis, cash biznis, 
renda $35; gera viela lietuviui. Sa
vininkas išvažiuoja į Californija.

Atsišaukit po 7 vai. vakare. 
7247 Perry Avė.-

RESTAURANTAS už pusę 
kainos. Parsiduoda arba išsi
maino ant namo, lotų, arba au
tomobilio.

C. P. SUROMSKIS and CO.
3352 So. H ai ted Str.
Tel. Boulevard 9641

PARDUOSIU ar mainysiu ken- 
džių. tabako, vaikų žaislų ir dry 
goods krautuvė. Gera vieta dėl biz
nio, yra 4 kambariai gyvenimui, 
renda pigi. pardavimo priežastis 
svarbj, už $950. Arba mainysiu ant 
automobilio ar loto. Veik it greit, 
gera proga.

2033 W. 69 St.
)
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PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI grosernė, delikate- 

sen, cigarų, cigaretų, kendžių ir ki
tokių daiktų krautuvė. Randasi 
lietuvių apielinkėje. Biznis išdirb
tas per 20 metų. Priežastį patirsit 
ant vietos.

3423 S. Halsted St.

PARSIDUODA šviežios mė
sos išvežiosimo routas. Sąžinin
gam žmogui gera proga pada
ryti pinigų. Atsišaukite 

Box 622
1739 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 5c. ir LOc. krau
tuvė, su tavorais iki $5 vertės vi
sokių namų reikmenų ir t. t. Daug 
tavoro tinkamo šventadieniams. 
Geroje vietoje, sena įstaiga, North 

i West Side, lengva vieta darymui 
j biznio. Nereikia dirbti nedėlloj uir- 
(ba vakarais Tikra vieta uždirbi- u s h ųųų |ikusj 
mm pinigų, turiu parduoti dėl už- * ...
baigimo reikalų. I‘įgi remia, geras renda, maino į bungalow. 
lysas, už S1800 nupirksi! 5 
Vien lik stakas vertas dvigubai 
Pnmatykit patys, ’l'aipgi 
dėl apžiūrėjimo nedėlioj.

3523 W. Chicago Avė.

PIETINĖ DALIS
4 metų muro namas 3 po 6 
3 karų garažas', garu šildo- 

loundres, viskas

ŠTAI KUR TIKTI BARGENAI

Ir
ma, pečiai ir
naujas mados renda $3600 me
tams, cash $10,000, likusius kai

PARDUOSIU arba mainysiu 
bučernę ir grosernę ant mažo 
namo. Biznis visas cash, gerai 
išdirbtas ir visokių tautų ap
gyventas. Tel. Maywood 76

SPECIAL BARGENAS
Bučornė pardavimui arba išmai- j 

nysim ant mažo namo arba loto. I 
Cash biznis; geroj vietoj, ’l'aipgi 
yru trokas prie biznio. Parduosiu cimentuotas 
pigiai. Atsišaukit.

1 E. 103 St.
’l'el. Pullman 0227

.vis*a|«| Naujas muro namas 5«6 kam-■gubai. ,
atdara narių, pečiai ir laundres, karš

tų vandeniu šildomas. Rendos 
$1920 metams, cash $5,000, Ii- 

----- kusiuK kaip renda.

BRIGHTON PARKE
Naujas kampinis bizniavus mū

rinis namas, štoras ir 2 llatąi, 3-6 
kambariai; namas subudavotas iš 
geriausio inateriolo ir vėliausios 
mados; parduosiu už 
mainysiu ant bungalow arba gerų 
lotų, kaina nepąprastai žema.

cash arba

6 KAMBARIŲ medinis cottage, 
augštas cementinis beizmentas, fur- 
nasu šildomas; labai švarus 
mukus, kaina lik $1,86(1.

na-

PARSIDUODA visokių smulk 
menų grosernė už prieinamų 
kainą.

RENDAI arba pardavimui 
restau rantąs, lietuviu koloni
joj, biznis senas ir geras; prie 

..r . . Įto dar yra rooming house, 16
3956 So. VVestern Avė. 'ruimų 

2113 So. Halsted Str.

» 7 KAMBARIŲ medinis cottage, 
cementų pamūrytas ir sale gražus 
tuščias lotas; namas randasi prie 
43 SI. ir Campbell avė. Kaina už 
2 lotu ir namą $5,300.

2 l'LATŲ mūrinis namas, 2—6 
kambarius, pirmas fintas karštu 
vandeniu šildomas, 2 karų gara
žas, minias apie 3 nietų senumo; 
labai gerai apžiūrėtas ir tikrai 
geroje vietoje; kaina tik* $18,800.

JOHN M. LOCAITIS
3894 S. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 5153

bučeifne irPARDAVIMUI
grosernė, geras išdirbtas Biznis, 
greitai turi būti parduotas, lai
mėsite bargeną. Kreipkitės:

1810 So. Peoria St.

NAMAI-ŽEME

2 l'LATŲ mūrinis namas, 5t—5 
kambarių, skyrium šildomi flatai, 
aržuolo triiningai, 3(1 pėdų lotas, 
orie Rockwell St. netoli 65 St., 
kaina $12500, tik $2000 cash. Tuo- 
jau galite eiti gyventi. Atdara 
dėlioj ir vakarais.

A. N. MĄSLIUS & Co. 
6611 South NVestern Avė. 

Tel. Republic 5550

ne-

KAMBARIŲ cottage, 5 melų 
visur aržuolo ti įmingąs, 

i, bufetai, 
užpakalinis 
naujai dekoruotas,

6 
senumo, 
knygynai 
nis ir i . 
namus naujai dekoruotus, karštu 
vandeniu Šildomas, suz grindimis 
augštas, 50 pėdų lotas, 1 karo ga
ražas, didelė pieva medžiai, krū
mai, prie Rockvvell St., netoli nuo 
71 SI. karų linijos, kaina $6200, 
tik $200.cash, kitus po $30 į mėne
sį, įskaitant nuošimčius. Veik grei
tai. Atdara nedėlioj ir vakarais.

A. N. MASU LIS & * Co. 
6641 South Western Avė.

Tel. Republic 5550

PABUSKITE MAINININKAI! 
ŠTAI, PROGOS JŪSŲ LAUKIA 
2-FI. muro namas, 6—6 kamb. 
su visais moderniškais Įrengi 
mais randasi, BRIGHTON PA
RKE, mainysime ant Bunga- 
lovr, MARQUETTE MANOR.

-•„A _______
2-F1. muro namas, 6—6 kamb. 
2 atskiri boileriai, 2 karų muro 

i arti MC- 
KINLEY PARK, mainysime 
ant 2-F1. namo prie vienuolyno.

didelis fronti- gajadžius, randasi porėtai, visas ’

Kampinis bizniavus namas, 2 
Štorai ir 3-F1. steamu apšildo
mas kartu arba atskirai, su mo
derniškai įrengta bučerne ir 
groserne. Mainysime ant apart- 
mentinio buildingo.

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

C. P. Suromskis & C9
Real Ėst ate

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

PARDAVIMUI grosernė ir dcli- 
calessen, biznis išdirbtas per 20 
metų, nėra kompetieijos, pigi 
da. 7 kambariai dei gyvenimo, 
norit gražioj vietoj gyvent ir 
sidaryt pinigų atsišaukit greit, 
kitos tokios progos negausi).

, 1413 E. 58 St.
Tel. Fairfax 2619

______ ______________________ ■ 1 .......

M E D U S
. i medus tic-

3 svarai 89 centų, 
$1.25. Ateikit vakarais, 

gauti per paštą-pridėkite 
daugiau prie kiekvieno

Grynas garantuotas 
šiai iš farmos, 3 
5 svarai 
kas nori 
10 centų 
orderio.

5<>12
A. SHERBY 

So. Marshfield Avė.

ren
kas 
pa
nos

UŽ $2000 NUPIKKSIT 
NAUJĄ NAMĄ

Naujas 2 lubų aukščio mu
ro namas, 2 pagyvenimų po 4 
kambarius, aukštas cementinis 
skiepas, viškai taipgi aukšti ir 
kiti visi geri patogumai. Kaina 
tiktai $11,500, įmokėti $2000, 
likusią skolą savininkas aprū
pins be jokio komišeno. Namas 
randasi 3529

Kreipkitės
M. J. KIRAS 

3335 So. Halsted St 
Tel. Yards 6894

komišeno. Namas 
Ix>we avė.

LUBŲ aukščio muro 
po 4 kambarius; yra elekt- 

ny, biznis išdirbtas per 15 nietų. ra maudvnės ir kiti visi pato- 
Taipgi 2 lubų aukščio 
namas- po 3 kambarius, 
tik už abudu namus 
cash $2000, likusią

PARDUODA bučernę ir groser- mas

Yra visos mašinos ir t rokas, daug 
stako; lietuvių ir kitokių tautų ap- gumai, 
gyventa, parduosiu pigiai.

Joe Povilonis, 
6194 S. State St.

PARDAVIMUI pigiai Molt and 
Hops štoras. Kartu ir Fonias. Lž 
gerą, teisingą pasiūlymų atiduosiu. 
BiztiiR išdiriiuis gerai.

3237 S. Morgan St.
Phone Boulevard 1496

! medinic 
Kaina 
$8,800, 
skolą savininkas be komiso
rūpins. Namas randasi 726 
21 St.

M. J. KIRAS 
3335 So. Halsted St. 

Tel. Yards 6894
bučernė, maišytų 
ventoj apielinkėj. Biznis gerai 
išdirbtas. Pardavimo priežastį į 
patirsite ant vietos. 1334 So. 
49th Ct., Cicero, III.

tautų apgy

PARSIDUODA grosernė. Ly
gas dar yra ant 2^ metų. Par
davimo priežastis, apleidžiu 
Chicagą.

4619 So. Hąrmitage Avė.

PARDAVIMUI arba mainymui icc 
creartio krautuvė, ant loto ar 
namo. Parduosiu i trumpą 
nes turiu du bizniu.

Atsišaukite
3990 Archer Avė.

mažo 
laiką,

IŠRINKTI BARGENAI
PARSIDUODA 2 pagyvenimų ir 

4 pagyvenimų nauji, abudu mūri
niai namai, pietų krašte. Taipgi 
keletas lotų po 2 ir 3 į krūvą. 
Taipgi 360, 160, 87, 40, 20, 18 15, 
10 ir 6 akrų ūkiai. Nekurie visai 
Chicagos priemiesty. Vieną mai
nytų. Tyras oras, ėystas vanduo, 
žviežųs valgiai yra sveikata gyve
nimui. Ištirk. Akis turi išmanymą. 
Del informacijas rašykite: )

C. Z. Urnick,
19-118 N. La Šalie St., Chicago

2-F1. naujas mūrinis namas, kar 
štu vandeniu apšildomas, ran
dasi prie Vienuolyno, mainysi
me ant HARDWARE STORO 
su namu arba be namo.

SAVININKAS parduoda 30 pėdų 
lotą prie Fairfield Avė., netoli 71 
St. karų ir Marųuette l’ark. Visi 
asesmentai užmokėti, kaina $700. 
Atsišaukit vakarais arba subatoj, 
2 fl. M r. Bray, 2500 Manjuette Bd.

Mainau į didesni.
Medine kotažė, 6 kambariu 

skiepas, renda 
i$720 metams $2,200 cash. Liku
sius kaip renda >

I Mūrinis 2 po 6 ir 1—5 Kam
barių 2 fl. pečiau, šildomi, pir
mas fl. fornis heat, 1 karo ga 
ražas, visiems langams žiemi
niai langai yra ir skryna rendp 
$1920 metams, cash $6000, mal-

• no į bu n gal p w.
j Praeitų metų namas stee) 

— construction 6 po 5 kamb. 4 
karų garažas, garu šildomas, 
pečiai ir^ lanudres vėliausios 
mados, 60x125 frontas, renda 
$10200 casli $15000. Likusius 
kaip renda, maino į mažesnf.

8 metų mūrinis 14 fiatų į 4 
lotų statytas, 4 karų garažas 
garu šildomas, Kewanee boile
ris, pečiai ir loundres. Murmo- 
riniai stepsai, kietmedžio užbal 
girnas, renda $10032.00 me
tams, cash $20,000, savininkas 
morgičius paims.
Maino nuo bungalow iki 6 fl.
Ant išmainymo 9 fl. praeito 

rudens namas, naujausios ma 
dos, garu šildomas, Kewanee 
boileris, renda $9048 metams.

10 fl. 5 metų senas, pečiais 
na‘ šildomas priešais Ogden parko | 

visur kietmedis, renda $5124 į 
metus. Savininkas vietoj cash 
morgičius paims.

4 po 4 kambarius pečiais šil
domi, 2 karų garažas, renda 
$2280.00 metams, cash $7000, 
likusius lengvais išmokėjimais.

6—7 kambarių . ir boilerai. I 
katras sau šildos. Kaina $11000, 
cash $5000. Maino į biznį 
lotą.

ItlZNIAVI NAMAI 
Kertinis muro • namas 3-4

MAINYSIU/
KAMPINI naują tutinu ant dvie

jų lotu, su groserne ir bučerne, 
prie Garfield bulvaro, tinkama 
vieta dėl 
auksinės 
nių.

su groserne
Garfield bulvaro, 

gasolino stoties. Tai yra 
mainos dėl biznio žino-

TEISINGAS PASIŪ
LYMAS

pa- 
ap- 
W.

ar

Z AUKŠTŲ mūrinis namas 
po 4 kambarius. Visais gerais 
įrengimais, labai nužeminta 
kaina. Namas randasi 4004 So. 
Talman avė. Savininkas aprū
pins paskola. Kreipkitės.

| • M. J. KIRAS
3335 So. Halsted St.

Tel. Yards 6894

mu-NAUJAS 2 lubų aukščio 
rinis namas, geras beizmentas, 
riškai, su visais gerais patogu
mais. Pats savininkas aprūpins 
su paskola. 
3131

PARDAVIMUI pigiai pirmos, 
klesos 
symo 
per 7 
vimo,

elektriška čeverykų tai-j 
dirbtuvė, biznis išdirbtas 
metus, nriežastis parda 

turiu L .tą bizn|.
106 E 107 ,St.

Tel. Pullman 5606

Namas randasi
So. Union avė. Kreipkitės

M. J. KIRAS
3335 So. Halsted St.

Tel. Yards 6894

BARGENAS

Parsiduoda delicatesen, — 
grosernė su ice cream pado
ru, labai patogioj vietoj, prie
šais parką, biznis gerai išdirb
tas. Atsišaukit.

Wm. Weese,
2812 W. Marųuette Rd.

5 kambarių cottage, 3 lotai, 
rinė barnė dėl karvių į puikus 
nelis. Randasi Steger, III. Mainy
siu ant bungalow arba dviejų lotų 
namo po 6 kambarius South Sidėj. 
Turiu 7,000 cash. Del platesnių ži
nių atsišaukit.

5709 So. Carpenter St.
Tel. Englewood 8187 .

mu- 
sod-

PARDAVIMUI grosernė ir deli- 
kateseno sankrova už cash arba 
pasiimsiu pusininką į minėtą biznį. 
Biznis geras, nešąs pelną. J’arda- 
vimo priežastis — negali apsidirbt.

1407 W. Adams St.
Tel. Hayinarket 0705 •

3 AUGŠTŲ mūrinis namas $8500, 
flatai, rendų į mėnesį $90, netoli 

naujo marketo, mainysiu į mažą 
namą primokėjus biskį pinigų. At
sišaukit j šapą.

Joe Plashka
1625 So. Jefferson St.

li

2-6 kambariai, 2 storai 6 karui 
i ’ igaražas, rendos $3240 metams,1 

cakh $S000, likusius išmokėji 
mais. /

i Maino į didesnį.
• Kertinis naujas namas 2 po 
6, 1—7 kambarių ir štorelis i 
karo garažas, 1 fl., karštu van
deniu šildomas, 2-ras pečiais, 
renda $2700 metams, cash tik 
$5000.

Maino į mažesnį
3 po 6 ir štoras, lotas šali

mais, 50x125, renda $1680 me
tams, kaina $11000, cash 83000. 
Mūras ir kambariai geriausioj 
padėty.

Maino į biznį.
1 Kertis mūrinis 2 Storai, 2 pc
4 kambarius, kaina $10500. 
Renda $140 mėnesiui.

’ Mūrinė kertis 3 po 4 ir 3 
karų mūrinis garažas, Ir štoras 
su bučerne viskas sykiu tik 
$14,500, cash $7000, renda 
$1680 metams.

Maino į praivit namą.
Naujas mūrinis 2 po 4 kam 

barius, 1 karo garažas, pastogė 
maudynė, elektra, kietmedžio 
baigtas, tik $9,500 cash $5,000.

Nauja bongalo 5 kambarių, 
visur ąžuolo trimingai, 
$8000.

tik

PARDAVIMUI bučernė ir gro
sernė; geroje biznio vietoje ir už 
gana prieinamą kainą. Parduosiu 
bizni su namu arba vieną biznį. 
Pardavimo priežastį sužinosit vie
toje. Rridgeport Naujienų skyrius, 
Box 260, 3210 S. Halsted St.

PARSIDUODA 2 aukštų mūrinis 
namas, 5 ir 5 kambariai; beizmen- 
tas aukštas su viškais. Porčiai su 
stiklais dengti. Kaina *10,400, cash 
$4,400. Kreipkitės, — 1 lubos.

4347 S. Talman Avė.

1920
3

K.fMOSIULIS 
So. Halsted Si. 
lubos frontas.

PARSIDUODA arba paslren- 
davoja barbernė lietuvių ap- 
gyventoj vietoj. Matyti galima, 
vakarais po 5 valandų.

3317 Auburn Avė.

PARSIDUODA 2 fiatų namas. 
Elektra, gazas. Rendos neša mė
nesiui $50.00. Parduosiu pigiai.

Atsišaukite: 
909 West 19 Place

PARSIDUODA namas, 2 lo-I 4
1 tai, garažas, su groserne 
tioii krautuve. Taipgi ice

* tabako ir cigarų.
i 4605 S. Washtenaw

Phone Lafayette 8672

ir no- 
cream

avė.

P ARS ĮDUODA 4 kamb. mū
rinė cottage. Naujos mados į- 
taisymai. Aptverti tvora ir

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė su namu arba be na
mo. Savaitinio biznio įplaukų, 
$1500. Atsišaukite.

2612 W. 47 Str.

PARDAVIMUI kampinis mo
derniškas, 8 apt. namas, fur- 
nas ir pečium šildomas, plie
no konstrukcijos, gasiniai pe
čiai, ledaunės, labai geras pir
kinys. Tel. Prospect 3922.

1635 W. 57th St., Ist fl.

MAINYSIU
MURINI namą, 2—6 kambarių 

flatai, į grosernę, saldainių krau
tuvę arba lotus.

i MAINYSIU
KAMPINI .modernišką 

namą, 10—4 kambarių flatai, gra
žioje vietoje, imsiu seną namą bi- 
le kur.

MAINYSIU
2 FLATŲ murinj namą, garu šil

domas, prie Western bulvaro, mai
nysiu į bile kokį bizniavą namą.

MAINYSIU
MURINI namą, 12—4 kambarių 

flahii, į gerą farmą.
MAINYSIU

KAMPINI murini namą, moder
niškas, aržuolo užliaigimas, 8 
tų, pečiais šildomas.

Ką jus turit mainymui?
W. I)zudzic

2654 W, 2Ist St.
Tel. Cravvford 1674

murini

fla-

inu-Parsiduoda dabar statomas 
rinis namas, 5r—5 kamb., 3 bedrui- 
miai, 18 pėdų ilgio frontinė, ir di
delis kičinas. Visas trinias aržuo- 
lo, aržuolo karnizai froidinės, dai
ną kloseta’, pentrių' kabinetai 
pėdų užpakalio - porcini stiklais
atidirbti. A oro n sinkus, kendle
elektrikas fikčeriai, karštu vande
niu apšildomas pirmas flatas, bun- 
galow stogas, sun parlor, 30 pėdų 
lotas. Randasi' prie Western Avė. 
ir 71 gatvės. Namas kada bus pa- - 
baigtas vertas $13000. Jei pirksit 
dabar, gausit už $11500.

Savininkas kontraktorius
JOHN PAKALNIS

6-Kamb. murinę Bungalow, šte- 
amu apšildomas, randasi, M AR 
QUETTE MANOR, mainysime 
ant Biznio namo kartu su biz
niu.

Taipgi turime keliaią gerų 
barmenų, kuriuos galima pirkti 

8 su mažu įmokėjimu.

PARDAVIMUI 3 fialų moderniš
kas mūrinis namas, 6—6 kamba
rių, karštu vandeniu šildomas, yra 
garažas, N. Hoyne Avė., netoli 
Chicago Avė. Priverstas parduoti 
už $19500. Savininkas.

TH. Briargate 0125

mažu Į mokėjimu.

KREIPKITĖS PAS: 
K. J. MACHIUKAS, 
3133 So. Halsted Str. 

2-ros lubos.
Tel. Boulevard 1940

• f

BARBENĄS; parsiduoda 5 kam
barių medinis bungalovv. Dalį įmo
kėti, o likusius kaip rendą. Atva
žiuokite pažiūrėti.

223 N. 73rd Avė.
ELMW00 PARK, ILL.

MORTGECIAI-PASAOLDS

3120 W. 58rd Place
Tel. Hemlock 0367

TURIU keletą virš njieros 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. Mjchigan Avė.

Tel: State 7503

namas, su 
flatai. Visas
$8200

BRIGHTON PARK
2 AUČšTŲ^nličbHs 

skiepu. 2—4 kambarių 
nu)(h*rn iškils. 
bargenas .....................

2 AUKŠTŲ naujits medinis na
mas, 2—5 kambarių flatai, su 3 
miegruimiais, moderniškas, platus 
lotas, bargenas

2 AUGŠTŲ naujas mūrinis na
mas, ■ 2—4 kambarių flatai, mo(k\Ps 
niškas, cash reikia $2500, didelis 
abrueHus $9850
8. R. PIETKIEWfCZ & CO

2612 W. 47 St.

TURIU parduoti arba mainy
ti 2 augštų namą, su groserne. 
Yra mūrinis garažas dėl 2 
rų. JOHN STEFKAS, 

2252 W. 54th Place 7

ka-

NAUJAS 2 fiatų nutrinis namas, 
moderniškas, 5—5 kambarių, gra
žiai malevotas ir dekoruotas, lotas 
40y 144, antras flatas išrenduotas 
už $75. Pirmas morgičius $7500 — 
6%. Kaina už cash $15,000. 
ninkas ant pareikalavimo.

Kreipkitės:
7516 Emerald Avė.

Tol. Normai 1138

Savi-

I PARDAVIMUI arba mainy
mui žemės kampas, 129x136 
pėdų, vienas blokas į rytus nuo 
South Harlem Avė. ir West 45 
St. čia yra j/istatytas 3 Kamba
rių perdirbtas namukas, 23x23 
pėdų, taipgi krautuvė 16x16 p£ 
dų, yra vertės stako apie $^50, 
25x20 medinis pamas, išren 
duotas už $20 kaipo kaimo sve
tainėj visuose namuose yra ele 
ktros, fikčeriai; taipgi yra Sx8 
pėdų staldukas, didelė barnė dėl 
3 arklių arba karvių, didelis 
vištininkas su 20 vištų, ta že
mė randasi tiktai vienas blo
kas nuo forest Preserve. Par 
duosiu už Reriausj pasiūlymą 
Turi būt parduota tiesiog už 
paaukavimą. Ta žemė randasi, 
4500-06 So. Maple Avė. Imkite 
Bervyn ir Lyons karą arba bus 
liniją prie 46 Avė. ir W. 22 St. 
iki Ogden Avė. ir S. Harlem 
Avė., paskiau eikit į pietus ant 
Harlem Aye. iki W. 45 St. Sa 
vininkas Jbseph W. Nosek, ad- 

(voktas, 1724 So. Ashland Avė., 
netoli 18 St. Phone Canal 2184 
arba Canal 3761, nuo 4 iki 8 
vakare.

ANTRI MORGIČIAI
Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

_ ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Are., 

Lafayette 6738

MOKYKLOS
VALENTINE 

DRESSMAKING 
COLLEGE

Kursai Designing, Dressmaking, 
skrybėlių dirbimo ir siuvimo. Kle
sos dienomisAįr vakarais. Atsi
šaukite, rašykite arba telefonuo- 
kite dėl tolimesniu informacijų.
2407 W.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

s<įr vakarais, 
jykite arba te

Maditran, ChicaRo, III.

PARDAVIMUI 2-jų aukštų 
po 6-6 kambarius muro namas, 
karštu vandeniu apšildomas. 
Rendos nešą $140 į mėnesį. Vi
si įtaisymai naujos mados. Par
duosiu “cash” arba mainysiu 
ant didesnio ir gero namo. Ga
liu daryti biznį ir su agentais. 
Matyti mane galite znedėldieny- 
je per visą dieną, šiaip dienoms 
tiktai vakarais.

5351 So. Peoria St. 
2nd floor front

PARDAVIMUI-80 akrų farma, na-’ 
mas ir didelė' barnė, netoli Benton 
Harbor, Mich.; apie 1 mylią nuo 
Watevvliet ir valstijos kelio M-ll. 
Geroie vietoje Gera proga žmogui 
su didele šeimvna. Gera dėl vaisių 
ir abelnam faimeriavimui. Kąina 
$6.500. Atsišaukit; pas O. W.J)reager 
arba A. E. Lutnicki.

FIRST TRUST and SAVINGS 
BANK

Dearborn, Monrce & Clark Streets 
Chicago, III.

— . ■■■ -■<------------------------------

♦RENDAUNINKŲ DOMEI
$2000 cash, kitus kaip rendą, nu

pirksi! 2 aukštų mūrinį namą, 4-4 
kambarių, su skiepu ir viškais. Gat
vė cementinė ir apmokėta, namas 
randasi 1 blokas nuo karų linijos 
ir lietuvių bažnyčios. Nelaukit, pa- 
matykit šį namą tuojau, atsineškit 
depozitą, ta žema kaina nustebins 
jumis. Matyk savininką.

. 2650 W. 51 St.

numalevota naujai. Kaina 2000 1IK Jr^fn 1^’ KITUS
6419 So. Kali n Avė. KAIP RENDĄ

Nauja 5 kambarių mūrinė 
lotas, karštu 
kieto medžio tri-

bun- 
van-galovv, didelis'

PARDAVIMUI 2 aukštų \inedinls deniu šildoma, 
namas, 6 ir 6 kambariai. Namas mingai, šviesus kambariai, didelis 
visas geras. Kaina labai 'prieina- su grindimis 
ma, cash $2090 iki $3000. Kreipki- Savininkas ant pareikalavimo visą

grindimis viškus, kaina$7800.
tęs.

3935 S. Campbell Avė.
dieną nedėlioj.

7146 So. Maplewood Avė.

DIDELIS bargenas. Pardavimui 
nauja bungalovv, trijų mėnesių se
numo, šildoma karštu vandeniu, 6 
kambariai, viskas pirmos klesos. 
Kaina $9,800, parduosiu už $9,500. , „ .
Jei daugiau bus cash, gaus da pr- ravo bučernę ir grosernę, ge- 
giau. 

6918 S. Artesian Avė. --------------- -----------------------

PARDUOSIU arba mainysiu

roję, vietoje, vėliausios mados 
fikčeriai, ledų dirbimo mašina, 
puikus ice Jįox, geras stakas, 

PARDAVIMUI mūrinė kataž, ^jieing mačhine, naujas regis1-
6 ruimų, furnasu apšildoma ir terjs įr t t Parduosiu biznį be 
kiti visi parankamai, Yra ir namo raba BU namu. Kaip kam 
garažas vienali mašinai. Kai- patinka. Namas yra mūrinis, 
na prieinama. 4 metų senumo, su šešiais di-

3549 So> Union Avė. įdėliais kambariais viršuje, Vis- 
----------------------------------------kas vėliausios mados ir 3 dideli, 

pagyvenimui kambariai prie 
krautuvės. Puikus beizmentas

PARDUODU niuro namus, 6-6 
ir 5-5 kambarių. Taipgi turiu 
bungalow 5 ir 6 kambarių. Karš
tu vandeniu apšildoma, kieto me- jr 3 karu garažas, 

inivrti rtrfoi 'irlcl/nc n uit imicirve * 0

Savininkas,
4625 So. Laflin St

džio trimingai, viskas naujausios 
mados. Namai randas^ Brighton į 
Parke, Marųuettt Manor, N. Dado,1 
savininkas.

5305 So. Turner Avė.
Phone Republic 2319 ANT MAINYMO

PARDAVIMUI mūrinis na
mas, 6830 S. Artesian Avė., 5 
kamb. apačioj ir 1 viršui, fur 
nas šildomas, yra vapa, lar^drė 
gasas, elektra, ekstra lotas, 2 
karų garažas, $6,300 cash, iš 
mokėjimais.

MŪRINIS namas, pečiu Šildomas, 
rendą $21’8 mėnesiui, Išsimaino 
ant 6 fiatų ar daugiau apšildomo 
namo.

MŪRINĖ rezidencija, 7 rūmų ir 
2 karų garažas. Išsimaino ant 6 
fiatų namo, apšildomo, neskiriant 
vietos.

PARSIDUODA 2 aukštų mūrinis 
naujas 
Taipgi 2 aukštų naujas 
namas po 4 kambarius. Nupirksi! 
pigia kaina. Tuojaus kreipkitės. 

B. Shukis 
' . 2632 W. 40 St.
Tel. Lafayette 5821

PAIEŠKAU garažo; turiu pirkę-, 
ją su $13,000 cash.

namas po 5 kambarius.1
nutrinis1 Taipgi turiu daugiau visokių 

mų ant mainymo. Atsišaukit
K. B. ALEKNO 

121 Kensington avė.
Tel. Pullman 9502

na- 
pas

oPARSIDUODA muro namas, 
pagyvenimų po 4 ruimus. 
elektra ir 'didelis beizmentas 
garažas dėl 3 mašinų. Rendos ne- 
» .... .» • —t Savininkas

įnešti reikia

ir

ša 60 dol. į mėnesį, 
parduos už $5200, i 
1000 dol. Savininkas duos morgi- $4000. 
čių. Savininkas C. B. 4

3114 S. Lowe Avė., Chicago

DIDELIS bargenas; 2 fiatų ptc- 
dinis namas tarpe 43 ir 44 St. ii 
So. Whipple St. 5 ir 6 kambariai, 
2 karų naujas medinis garažas, 
extra lotas. Namas gerame padėji
me. Parduosiu pigiai dėl greito 
pardavimo. Kaina tik $6,250, 

. Jocdan and Co.
1 32Ei W. 63 St.

Tel. Elmhurst 1700

cash

ANGLU KALBA 
yra labai svarbi) 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) 

kxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxzxy

Vieną Mėnesį Dykai Ang
lų Kalbos Lekcijos • 

Geriausias mokinimas visoje 
šalyje. Ateikit tuojau

SCHOOLOF ENGLISH
21 E. Van Buręn St^ Chicago, III. 
4tos lubos. Ofiso kambarys 402

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAt AUTO ENGINEERING 

. 1507 W. Madison St.

mė

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

<


