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LokarnofĮ sutartis
pasirašyta

Lenkai parduoda mono 
polius užsienių firmoms

Sovietų valdžia leido organi 
zuoti privatinius bankus

Lokarno sandaros sutartis 
tapo pasirašyta

Sovietai leidžia steigti 
privatinius bankus

LOK ARNAS, Šveicarija, spa
lio 16. Lokarno sandaros su
tartis su saugumo paktu tarp 
vakarų Europos valstybių, bu
vo šiandie formaliai pasirašy
ta dalyvavusių konferencijoj 
valstybių delegatų.

Užsienių bankams taipjau leis
ta atidaryti savo skyrius ir 
operuoti Rusijoj

Užsieniu tirmos perka 
Lenką monopolius

dekretą, 
organizuoti 

o taipjau 
bankų sky- [Pacific and Atlantic Photo]

Max Mason, naujasis Chicagos universiteto prezidentas, stovi kairėj pusėj. Vidury stovi bu- 
prezidentas Harry Judson, o dešinėj pusėj dekanas Thomas J. Goodspeed.

Cekiango kariuomene už
ėmė Sanhajaus miestą

Miestas paimta be jokio mūšio, 
visai netikėtai; mandžuriečiai 
pasišalino

spalio 
ir šau-

Sun čuan- 
Miesto gy- 
j usti nepa-

ŠANHAJUS, Kinai, 
16. — Be jokios kovos 
dymo šanhajų šį rytą užėmė 
Čėkiango provincijos apsaugos 
komisaro, generolo 
fango kariuomene. 
Ventoj ai beveik nė 
juto, kaš atsitiko.

Mandžurijos vado Čang Tso- 
lino kariuomenė tvarkiai pasi
traukė apie astuonias mylias į 
žiemius nuo šanhajaus.

Kantonicčiai paėmė Vaičau
KANTONAS, Kinai, spalio 

16. — Gautais čia šiandie pra
nešimais, Kantono valdžios ka
riuomenė praeitą antradienį 
paėmus Vaičau miestą, devy
niasdešimt mylių į rytus nuo 
Kantono. Kantoniečiai suėmę 
daug nelaisvių.

Vaičau yra

^afrskiH non xm.it
kolos zlotui gelbsti ir armijai 

laikyti

RYGA, Latvija, spalio *16.— 
Vietos bankininkų žiniomis, 
Rusijos centralinis vykdomasis 
komitetas paskelbęs 
kuriuo leidžiama 
privatiniai bankai, 
atidaryti užsienių 
liūs Maskvoj.

Prieš revcliuciją, vieninteliai 
bankai, kurie turėjo 

leidimą atidaryti savo skyrius 

Rusijoj, buvo Nevv Yorko Na
tional City bankas ir Franci
jos Credit Lyonaise. Visi tų 
skyrių pinigai ir kitoks turtas 
buvo bolševikų valdžios konfis
kuota ir niekados nebegrąžin- 
tas.

Dabar užsienių kreditų ban-

vęs

Brity komunistai paleisti 
sudėjus kaucijas

LONDONAS, spalio 16.
šeši Britų komunistų vadai, ku
rie buvo praeitą trečiadienį 
areštuoti ir uždaryti kalėjime, 
tapo iš kalėjimo paleisti, sudė
jus, kiekvienam po 5(1 svarų 
($250) kaucijos. Kaucijas pa
rūpino parlamento nariai, 
George Lansbury ir Shapurji 
Saklatvala, tas pats, kurio 
Amerikos valdžia neįsileido da
lyvauti tarpparlamentinės są
jungos konferencijoj Wash- 
ingtone.

Visi jie kaltinami dėl sąmok
slo spausdinti maištingus alsi 
šaukimus ir kurstyti maištą 
kariuomenėj ir laivyne.

Ekspreso traukinys eina 
su negyvu mašinistu

RYGA, Latvija, spalio 16.
Pasak pranešimų, į Varšuvą 
kasdien atvažiuoja deiegacijos, 
atstovaujančios stiprių užsienių 
finansininkų gru'pėms, derėtis 
dėl koncesijų Lenkijoj.

Lenkų ministeris pirminin- karos leidžiama laisvai operuoti j

Mussolinį nekenčiamas Sovietams rupi užmegsll 
Lokamjmtaencijoj

Belgų socialistų vadas Vander-
\ clde atsisakė
Čkintis; reporteriai bnikotuo-[

ryšius su Amerika
Francuzai turi dideliu 

vargo Sirijoj
su juo svei- Sutiktų mokėti skolas ir atly-

ginti Aąiet'ikos firmoms už 
pripažinimą Rusi jo,

Prieš juos sukilę neb 
družni, het visi ‘ rytų ir žie- 
ntui Sirijos uiunulmona:

vieni

LOK ARNAS, Šveicarija, spė
kas Grabskis nutarė parduoti*Rusijoj, tik jie bus sovietų vai- Lokarno Konferenci-

Ijon pagaliau atvyko ir Italijos 
diktatorius Mussolini, susilau
kęs čia gana charakteringo pri
ėmimo.

Fašizmas mat gal būt geras 
italams, kaip kad komunįzmas 
rusams, bet Europos demokra* 
tija žiuri su lygiu pasibiaurėji- 
mu tiek 
nizmą. 
štėjimu 

■žiuri ir
Belgijos užsienių reikalų 

nisteris Vandervelde, kurs 
vo artimas draugas fašistų 
žudyto Italijos parlamento 
stovo Matteotti, Mussoliniui 
vykus ne tik atsisakė sveikin
tis su juo, bet atsisakė dagi 
■ būti drauge su juo konferenci- .......... ......
joj. Į pilną satisfakciją

*| Didžiuma Britų, Franeuzų ii : Valstijoms skolų dalykais, 
-'llzoi Irui-ia ioni 11 1 a i L- va 1 ’ 4- • .... « X..

valdžios monopolius svetimša- džios auditorių prižiūrimi. Dar 
liams, o taipjau steigti naujų daugiau, sovietai žada duoti da- 
monopolių, kad kaip nors gale- gi pirmenybės užsienių ban

kams.
monopolių, kad kaip nors galė
tų gauti didelių paskolų zlotui 
stabilizuoti, pramonei finan
suoti Ir milžiniškai Lenkų ar
mijai išlaikyti.

Vienas Šveicarijos bankas 
nori gauti druskos mcųiopolį, 
tuo tarpu kai tabokos Ir degti
nės monopoliai pereina į Aust- 
rijos-Francijos Rotšildų grupėj 
rankas. Grabskis veda skubo
tas pertraktAcijas, norėdamas 
padaryti keletą sutarčių dar 
prieš parlamento susirinkimą.

Latvių privatinio banko p 
mininkas Silinskis kurs dabar *
važinėjo į Varšuvą, sako, kad 
jeigu užsienių kreditoriai nesu
tiks su propozicija tapti dali
ninkais, likvidacija 
pramonės ir bankų 
busianti neišvengiama.

Francuzai nori aptaksuoti 
i savo kapitalistus

prekybos, 
Lenkijoj

KELIĄ” SUKONFISKAVO

VILNIUS. - Rugsėjo mėn. 
17 d. policija sukonfiskavo vi
są ligi paskutinio egzempliorio 
“Kelią” 11 Nr. Už ką sukonfis-l 
kuota, policija nepranešė. •

AR NORI Kį PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Naujienos pagelbės jums.

SYRACUSE, N. Y., spalio 16. 
—Su Nevv York Central grei- 

{tuoju traukiniu Western Ex- 
, press, einąnčiu iš Nevv Yorko į 

’ Chicagą, vakar bemaž neįvyko 
_ .. . i baisi katastrofa. Jos išvengt i

Darbo Federacijos lokomotyvo kurintojui lai-
vencija pasibaigė '

ATLANTIC CHY., N.

,16. - Amerikos Darbo Tedera- 
cija paskutinėj savo sesijoj smukusį vietoj, i 
šiandie priėmė rezoliuciją, ku- sutriuškinta galva. huuivum, 

ria pasmerkiama transportaci- į kad, traukiniui lekiant Canas- 
jos aktas ir gelžkelių darbc 'totos kanalo tiltu, mašinistas 

• komisija (railroad labor board.) , netyčiom s iškišo galvą pasižiu- 
IPriimta rezoliucija, kad kcn-]rėti ir susikūlė ją į tilto gele-
gresas padarytų tirinėjimą [žinę atsparą. »
Ward Baking 
projektuojamo 
000,000 kepyklų trusto, taip
jau tirinėjimą Bell Telephone
sistemos. Jungt. Valstijų kariuo-

Sekama a. D. kederacijos I men£ ap>ejs Panamą 
konvencija nutarta laikyti atci-1 
nančiais metais Detroite.

svarbus miestas• I
Ii t s rytų upe. Iki šiol jis buvo j 
priešingo Kantono valdžiai ge- * 
neroio čen čiunmingo rankose

:ku pastebėjus, kad traukinys 
■ betra bė mašinisto, ir pats stvė
rė ti lt tiki u į valdyti.

Mašinistą kurintojas rado su- 
negyvą. su 

Manoma

ui |
kad kon-!
tirinėjimą ’ žinę atsparą 

kompanijos n i 
naujo

PARYŽIUS, spalio 1G. Ofi
cialiai pranešimai is Sirijos vis 
labai šykštus. Kartas nuo kar
to tik trumpai praneša, kad 
ten ir ten sukilėliai, puolusieji 
tokį ir tokį kaimą, buvę “skau
džiai nubausti.” Bet privačiai 
pranešimai iš užtikimų šaltinių 
rodo, kad sirų nepasitenkini
mas franeuzais vis labiau ple
čiasi ir kad susirėmimai fran* 
euzų su sukilusiais vietos gy-\ 
ventojais atsitinka kas dieną.

Francuzai turi reikalo nebe 
su vienais druzais, bet jau be
veik su visais mahometonų gy
ventojais rytų ir žiemių Siri
joj.

Del prasidėjusio Sirijoj lie
tingojo sezono, franeuzų gene
rolui Gamelinui pasidarė sun
ku operuoti, o sukilėliai tuo 
naudojasi.

Stipriai pablogėjo 
Damaske, Damoj 
kur beveik kasdien 
čius arabų maištus
malšina pagalba šarvuotų auto
mobilių, tankų ir aeroplanų. 
Nežiūrint viso francųzų griež
tumo, jie neturi pakankamai 
jėgų sukilimą patrempti, ir 
šiandie šiaurinė Sirija yra visa 
beduinų rankose.

Naudodamies tuo kad svar- 
blausios franeuzų jėgos buvo 
pasiųstos į Damaską, beduinai 
puolė Damą ir sudegino viešą
sias įstaigas, tarp jų Sirijos 
banką, valdžios triobesius ir 
pašto ir .telegrafo stotį.

/
Karo padėtis Damaske.

Damaske paskelbta karo pa
dėtis. Franeuzų 
kasdien puolami, 
nai, įtarti, 
franeuzams, randami namie 
slaptingu budu nužudyti.

Generolas Sarrail prašo val
džios pasiųsti jam daugiau ka
riuomenės.

Traukinys lėkė be marinisto 
$400,- penkiolika mylių.MASKVA, spalio 16. — Pa

sirašę prekybos sutartį su Vo
kietija ir belaukdami iš čecho- 
slovakų greito pripažinimo Ru
sijos, sovietai vėl ima žvalgy
tis į Ameriką.

Vienas aukštas, sovietų vai
dininkas pasakė' užsienių laik
raščių korespondentams, kad 
Rusija esanti pasiruošus kiek
vieną valandą pradėti pertrak- 
tacijas su Washingtonu dėl at
steigimo normalių santykių, 
bet kadangi nesą nė jokio A- 
merikos atstovo, tai sovietų 
valdžia juk negalinti atsiliepti 
į dausas.

Tasai valdininkus ' užtikrino 
korespondentus, kad sovietų 
valdžia esanti pasiruošus duoti 

j Jungtinėms 
i o 

[kai kurie Vokiečių laikraščių’taipjau pasiruošus tartis dėl at- 
boiko- lyginimo Amerikos firmoms ir 

tuoti Italų delegacijos suruoštą atskiriems asmenims, kurie 
pirma operavo Rusijoj ir kurių 
turtas ir nuosavybės buvo kon
fiskuota.

j fašizmą, tiek į kortni- 
Su tokiu pat pasišlyk- 
demokratijos atstovai 
į patį Mussolinį.

Francijos kabinetas 
tvirtino paktą

pa-

' | WASHINGT()NAS, spaliu 
16. Amerikos legacija Pa
namoj praneša valstybės depar
tamentui, kad Jungtinių Valsti
jų kariuomenė, kuri andais bu
vo pasiųsta į Panamos Miestą 
riaušėms gesinti ir tvarkos da
boti, tapus sumažinta iki 200 
kareivių ir kad neužilgo ir tie 
busią ištraukti.

NICA, Francija, spal>o 16.—■ 
šiandie čia prasidėjo Francijos 
radikalų-socialistų partijos kon
gresas, kurį atidarė buvęs 
premjeras Herriot. Savo kalboj 
Herriot* pareiškė, kad Franci
jos skolos galėsią būt išmokė
tos tik apdėjus mokesniais pri
vatinį kapitalą.

Delegatas iltini Franklin- joj 
Bouillon, kurs yra atstovų bu
to užsienių reikalų komisijom, 
pirmininkas, pateikė rezo.iuei- į korespondentai nutarė 
ją dėl Francijos užsienių sko
lų mokėjimo. Rezoimcja būt *Spau(j08 atstovų mitingą, kur 
pasiūlyta Kongresui priimti. Ji Mussolinį turėjo pareikšti savo 

pažvalgas dėl 'saugumo konfe- 
esamąją rencijos.

Viešbučio salė, kur buvo sli
džias, sipsitarti taip, kad ji nie- 'ruoštas spaudos mitingas, pri- 

aliantams sirinko beveik pilna žmonių.
Francija į Kai pakalbėjęs ir pasigyręs, 

kad dėl atsiekime sandaros 
prisidėjus ir Italija, Mussolinį 
kreipėsi į susirinkusiuosius, an 
neturįs kas jam klausimų, nie
kas neatsiliepė.

Apleidęs salę ir išėjęs prie- 
menėn, kur be kitų buvo ir jį 
boikotuojantieji koresponden
tai t Mussolinį, atsisukęs j yie- 
no Anglijos darbiečių laikraščio 
korespondentą, paklausė:

“Ar komunizmas vis dar 
stiprus ?”

“Ąš ne komunistas,” atšovė 
laikraštininkas.

“Atsiprašau, aš <msirikau.” 
sumišo Mussolini.

“Lygiai taip, kaip tamsta 
nuolatos kad apsirifiki,” atšovė 
balsas iš boikotuotojų eilės.

Mussohni staptelėjo, norėjo
[Kam 1‘upi žinot, kas^ tai do kaž ką atsakyti, bet, matyt, 

kvaraba, prašom pasiteiraut nesugriebdamas tinkamo žo- 
musų daktaru.] .džio, nudūlino šalin.

sako:
“Kongresas kviečia 

valdžią, ir visas busimas val-

kados nemokėtų 
daugiau, negu kad 
gaus iš Vokietijos”.

Kokia lig*a mirė komu
nistu tėvas Leninas?

Medizin der Gegen- 
profesorius

BEKLINAS, spalio 16.
Desėtkai tūkstančių Naujienų Ką tik išėjusiame iš spai 
skaitytojų ieško bargehų Nau- penktame 
jienose ir skaito klasifikuotų- wart” tome švedų 
jų skelbimų puslapius kasdie- D-ras Salomon Henschen pir-
ną. Parašykite į Naujienas ką mą kartą paskelbia Lenino 
turit parduoti, o pirkėjų atra- mirties priežastį, 
šit greičiausia. Į D-ras Henschen

Klasifikuotųjų skelbimų kai- pašauktas į Maskvą 1923 m. 
nos: vienas colis (apie 30 žod- kovo mėnesį ir, kartu su kitais 
žiu) vienai dienai, $1.05, dau-(autoritetingais medikais' kurie 
giau kaip vieną dieną 92 centai darė autopsiją, pripažino, kad 
j dieną; asmenų
po 70, centų už colį į dieną.

Parduokit kas jums nereika- šia. 
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

buvo pat;

paieškojimai Leninas sirgo kronišku endar- 
Įteritis su thrombosis ir apha-

mi- 
bu- 
nu-
at- 
at-

Be to sovietų Rusija esanti 
pasiruošus bet valandą tartis 
dėl atsteigimo santykių su Pie
tų Amerikos valstybėmis, tiK 
sovietai žiną, kad tos valstybės 
nenorėsią pripažinti Rusijos 
tol, kol tatai nepadarysią Jun
gtinės Valstijos, kurios joms 
dominuojančios.

Chięagai ir apielinkei oficia
lia oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Nenusistojęs oras; ’ galima 
laukti lietaus; mažumą šalčiau; 
stiprus, didžiumoj žiemių vė
jas.

Vakar tenųieratura viduti
niškai siekė 51° F.

šiandie saulė teka 3:04 
džiasi 5:07 valandą.

lei-

padėtis 
ir Homse, 
atsitinkan- 

franeužai

karininkai 
o musulmo- 

kad jie pritaria 
randami

NĘW SALEM, Pa., spalio 
16. — Trys armijos aviatoriai 
žuvo, jų aeroplanui nukritus 
Buffingtono farmdj. Užsimu- 
šusieji yra leitenantai Burgess, 
Ilutton ir Timmerman.

PARYŽIUS, spalio 16.
Ministerių taryba šiandie kaip 
vienu- balsu aprobavo Lokarno 
konferencijoj padarytą saugu
mo paktą. x

Dabar Laikas
Atėjus didžiam darbimečiui Lietuvoje, 

ne vienas pageidauja ir laukia, kad kas nors 
' ateitų jam talkon. Dabar pasiųstas Lietu
von doleris, kitas suteiks musų giminėms 
didelį džiaugsmų ir bus geru talkininku jų 
darbuose.

Siųsdami pinigus Lietuvon visuomet 
siųskit per Naujienas dėlto, kad Naujienos 
siunčia telegramų ir pašto perlaidomis ir 
pilnai garantuoja kiekvienų siuntinį.

Naujienų1 pašto perlaidos kainuoja tik 
ir yra išmokamas 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 musų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog į musų 
raštinę arba į bilę vieną sekamų skyrių:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St. 
BENOŠIAUS APTIEKA. 1616 West 47 St.

NMJJIEN
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Rooaav.lt


NAUJIENOS, Chicago, m Šeštadienis, Spalio 17, 19^6

Apie emigraciją
Keliavimas iš Lietuvon.—žino 

nių prigaudinėjimai.— Tei
singi keliai.

HULL HOUSE TEATRE 
Sekmadieny, Spalio 18,1925

•DUMBLYNE ARBA ŠUNADVOKATIS”
Keturiuose paveiksluose Ožeškienės apysaka, veikalas nepaprastai 

įdoniuk, nes žiūrėtojams teikia ir gardaus juoko ir išspaudžia ašaras.
Pradžia lygiai 7tą vai. vakare.

MOON LIGHT DANCE 
RENGIA JAUNI VYRAI 

Subatoj, October 17 d., 1925, 
STRUMILO HALL, 158 E. 107 STR.

Pradžia 7:30 vai. vakare. Įžanga i šokius vyrams 35c., merginoms 25c. 
Chrestoff's orkestrą of Roseland

DR-STĖ LIETUVOS MYLĖTOJU
Rengia

RUDENIO DIDELĮ ROZIĮĮ BALIįĮ
Subatoj, Spalio-Oct. 17,1925 

CHICAGOS LIETŲJŲ AUDITORIUM 
3133 SO. KALSTEI) ST. >

Pradžia 7 vai. vak.
Ant šito baliaus kas atsilankys bus priimtas j Draugystę už dy

kų, bet nesenesni 40 metų. Įžanga 75c. ypatai, už tą patj bus duota 
rožė ir drabužiai padėti, širdingai kviečia

I). L. M. KOMITETAS.

Liet. Evang. Liuteronu Pašelpos Dr-stė Rengia
' TEATRĄ IR BALIĮI

Scenoj bus statoma
“ŽENTAS IŠKILMĖJ”

Gerb. Tamsta: — šiuo esate kviečiamas dalyvauti musų rengiamam 
Teatre ir Baliuje, kuris įvyks

Subatoj, Spalio-Oct. 17 d., 1925,
M. Meldažio svet., 2244 W. 23rd PI., Chicag-o, III.

Prasidės 7-t» valandų vakare.
Statomas šiam vakare veikalas dar nėra statytas Amerikoje ir yra 

labai žingeidus, bus galima gerai ir smagiai pasijuokti ir pasilinksminti; 
bus, taipgi galima pamatyti savo gentis, gimines ir draugus, ši draugys
tė stengiasi, kožname savo sumanyme užganėdinti svečius, ir kas jau 
kartų dalyvavo jos parengime, kito neapleis.

Taigi primename ir Jums nepraleisti šios progos, atsilankyti pačiam 
ir paragint kitus.
Loš — Liet. Scenos Mylėtojų A)tįstai. Muzika bus po vadovyste J. Grušo

Kviečia L. E. L. DK-STfiS KOMITETAS.

Didelis taras
Lietuvių Tautiškos Parapijos prie 35tos ir Union 
Avė., Chicago, III. Parengtas Bazaras atsikartos 
Spalio (October) 17 d., Subatoj. Prasidės 7 vai. va
kare su muzika ir šokiais, o Nedėlioj, Spalio 18 d., 
1925, prasidės 4 vai. po pietų. Visi geros valios 
žmonės malonėkite atsilankyti, o čionais linksmai 
laiką praleisite ir daug puikių dalykų bus galima 
gauti. Įžanga 25 centai. Kviečia Komitetas.

» •

Iš esamų po ranka žinių, ga- 
Įima numanyti koks didelis 
skaičius lietuvių gyvenančių 
Lietuvoje nori keliauti į kitas 
šalis. Jeigu butų kur keliauti, 
reikia spėti, jog kas metas iš
keliautų apie kokių dešimts 
tūkstančių. Ant nelaimės, vi
soj Europoje, šiuo laiku yra 
bedarbe; įvažiavimas į S. V. 
yra 'veik visiškai negalimas; 
į Kanadą gali įvažiuoti tik kan- 
trakluoti asmenys ir įvažiavi
mo vietos lieka tik Kuba, Ar
gentina. New Foundland ir 
Brazilija. Bet į tuos kraštus 
Ik tuviai nuvykę kenčia di- 
džiausį skurdų ir žūsta.

Nepaprastas išnadojimas
Nežiūrint į blogas pasekmes 

ir skurdų išeivių, Lietuvos 
žmonės plaukte plaukia svetur. 
Iš tokių aplinkybių, žinoma, 
naudojasi visokie agentėliai ir 
lupa nuo žmonių didelius pini
gus, prižadėdami nugabenti ar 
tai j Kanadą ar j S. V., bet 
nugabena tik į tokias vietas, 
kur lieutviai negali gyventi ar
ba sau užsiėmimo rasti.

Žinome keletą atsitikimų, 
kad tūli agentai Kaune, paėmė 

-iš lietuvių po $1000, kad įve- 
žus į Kanadą, bet kai sumokėjo 
pinigus nuvežė į New Found
land. Dabar tie žmonės yra 
baisiausioji1 padėtyje ir nemato 
kelių, kaip iš ten išsigelbėti.

Teisingi keliai
Murks rodosi, kad lietuviai 

turėtų paliauti ieškoję visokių 
šmugelio ir nelegalių kelių pa
siekimui kokio nors krašto. 
Jeigu jau nėra galimybių nu
vykti j pageidaujamą vietą tie
siais ir legaliais keliai^, tai ge
riau* pasilikti ir skursti na
mie.

rėčiaus tokiems lietuviams 
ir lietuvaitėms, kurie nesibijo 
darbo, Kanados durys yra at
daros. Vyra gali važiuoti prie 
ūkio darbų, o merginos ir mo
terys į tartiystę ir prie nami
nių darbui Gali, taipgi įva
žiuoti ir vedusios poros bei 
šeimynos.

Tiems, kurie įtori ir gali ko 
liauti Kanadon, mes iškalno no
rime nurodyti, kad pyragų ten 
neras ir turi būt prisirengę 
prie darbo. Pyragų nėra nė S. 
V. ir tik tie čia prasisiekia, ku
rie nesibijo darbo ir moka pri
sitaikinti prie aplinkybių.

Kanados klimatas lietuviams 
yra tinkamas; ūkių darbų yra 
pakankamai; laisvės daugiau 
negu Lietuvoj; uždarbiai vidu
tiniai ir darbštus žmones gy
vena neblogai. Kanadoj, taip
gi yra daug neapdirbtos žemės 
ir jų lengva įsigyti labai pri
einamomis sąlygomis ir su vi
sai mažu kapitalu galima pra
dėti savy stovį gyvenimų.

Kurie nori atvykti į Kanadą, 
o nežino kaip gauti Kanados 
valdžios leidimų, tokiems Nau
jienos mielai suteiks reikiamų 
informacijų.
t —Naujienų Laivakarčių > 

Skyrius.
_____ ____ ________________ L-----------------

S. M. SAUDAS
GRABORIUS

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

1911 Canalport Avė.
Tel. Roosevelt 7532

Proga!
Taupykit sunkiai už
dirbtus jūsų pinigus 
prie kožnos progos. 
Pirmiausia proga tai 
kuomet pirksite 
žieminius, pečius 
kitokius rakandus, 
silankykite pas

jūsų 
arba 
«ap-

A. L. THOMAS
LIETU V Y,S ADVOKATAS

12037 Normai Avė.
Tel. Pullman 7097

Vbda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

Tel. Lafayette 4223
Piumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška.
.1228 W. 381h Chicago, (11.

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

NORĖDAMI! 
PIRKTI, PARDUOTI AR M AI-F 
NYTI VISADOS KREIPKITfiS f 
PAS MUS. TAS JUMS BUSI 

ANT NAUDOS. 1

L L FflBIONAS CO,

809 W. 351h SI., Chicago 
Tel. Be levard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus Ir 
Parduodam Laivakortes.

PIETKIEWICZ
fURNITURE STORE

1721 W. 471h St.
Naujai atidarytame lie

tuviškame štore, kur

jus aptarnaus ir duos 

jums žieminius pečius

ir kitus rakandus neuž- 

siprašant, pigiausiai ir 

geros rųšies.

f 1 I
Ateikite persitikrini.

Šviesą ir pajiegą suvedama j senus Jr naudus natnub, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimų. >•_ •

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

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

DYK AB
Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui

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

Vienas skaitytojas ar skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kupohą 
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—150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—35.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

.................................................  Atkirpk čia ............................. ....................
Data: Spalio 17, 1925

te

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

DR. JOHN J.
SMETANA

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

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

Ant Platt’s Aptiekus
Pastebėki! mano iškabą
Valandos nuo 9:30 iki

-• 8:30 vakare.

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

ant rekordo.
Ateikite ir gaukite asmenišką pa
tarnavimą registruoto gydytojo ir 
chirurgo, kuris specialiai studija
vęs galvą, specialiai gydyme 
Akių, ausų, nosies ir gerklės ligas
Silpnos .... akįs 
Skaudamos akįs 
Raudonos akis 
Kreivos .... akįs
Skaudama nosis 
Varvanti nosis 
Kreiva .... nosis 
Nesveika nosis

Kurčios .... 
Varvančios 
Ūžiančios ..
Nesveikos

aus; s
aus si
aus si
aus s1 ■ r —I- 

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

PATARIMAI DYKAI 
Akiniai pritaikomi pigia kaina 

Franklin 0. Carter, M. D.
27 metai prie statė gatvės 

177 N. State St., Chicago, III. 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 po pietų 
Ncdėliomis nuo 10 ryto iki 2 p. p.

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B 
E Reumatizmas sausgele Į

Nesikankykite savęs skaus- j
■ mals, Reumatizmu, Sausgėle, g
■ Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu į .
■ — raumenų sukimu; nes skau- n
■ dėjimai naikina kūno gyvybę ir ■ 
M dažnai ant patalo paguldo. ■

CAPSIŲO COMPOUND mo- ■ 
stis lengvai prašalina viršmi- ■

■ nėtas ligas; mums šiandie dau- ■
gybė žmonių siunčia padėka- -■ 
vones pasveikę. Kaina 50c. per ■ 
pastą 55c. ar dvi už $1.05. ■

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

: JUSTIN KULIS :
3259 South Halsted Street, ! 

CHICAGO, ILL.

/- ........... ■

Pirkit Plunksnas Tiesiai nuo
IMPORTUOTOJŲ

Su dideliu sutdupymu

Maišytos plunksnos .... 63c. svarui 
Žąsų plunksnos ........... 98c. svarui
Parinktos, suplėšytos $1.59 svarui 
Rankoms plėšytos, baltos $1.98 sv.

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

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typevvriterj.

/

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St. Room 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

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

Yarda 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — IngaliojimaL — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

A. A. OLIS
i ADVOKATAS

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

V ukuruis
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

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

Tel. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8395

J. P. WAITCHES
Advokatas

Tel. Pullman 6377 Roseland, Ilk

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearbom St
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 6096
SPECIALISTAS egzaminavo]!- 

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

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington St. Room 1310 
Telephone Dearborn 8946

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

Namų Telefonas Republic 9600
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Padaužų Pastabos apie
i Gerus ir Blogus Daiktus

Vieni kalėjime,, kiti 
riuomenėj.

—Kurie geresni?

ka

žu-
žu-

CHICAG IEČIŲ LIETUVIŲ 
TIPAI

Valgo, 
geria, 
gula, 
kelia — 
Pilvas auga dar jaunam. 
Seiles 
drapsto, 
dantis 
krapšto —
Kartais sau, dažniau kitam. 
I .aišku 
rašo, 
čekį 
rašo —
Jam užtenka, ar-gi ne? 
Laišką 
skaito,

skaito — 
Negadina akių, ne.

—Padauža.

NAUJAS SUTVĖRIMAS 
ARBA 

AUKŠTAI GERBIAMAS

Iki šiol turėjome gerbiamus, 
didžiai gerbiamus, ponus, ta- 
mistas, jo mylistas, jo eksce- 
lencijas, jo šviesybes ir kito
kius sutvėrimus. Dabar Pa
daužos surado dar vieną seny 
gadynių išnykusį gyvą sutvėri
mą tai Aukštai Gerbiamas 
(taip vadina laikraščiai ir taip 
rašo: aukštai gerbiamas).

Padaužų gildos antropologas 
ilgai galvą laužė ir padarė šito
kią išvadą: Aukštai Gerbiamas 
yra gyvūnas Homo Sapiens vei
slės, narys kituomet skaitlin
gos ir galingos aistų ar aisčių 
giminės, plikas! riesta nosis, 
maža kakta, priploti smagenys, 
storas kaklas, stori ir ilgi pirš
tai, pilvas pjųšaky.

Ik šiol surasta tiktai vienas 
tokios veislės gyvūnas ir šijio 
tarpu gyvena \Vashhingtone, 
kalba lietuviškai, elgiasi klęri- 
kališkai arba kademiškai.

Tiek tuo ‘tarpu sužinota ir 
tiek galima skelbti. Laukia
me platesnių žinių ir geresnės 
charakteristikos.

—Padauža.

PADAUŽŲ DIENRAŠTIS

Pereitas Padaužų 
buvo labai sėkmingas 
kolą gal būt vėliaus 
me. Tų nutarimų 
devynios galybės, 
pakilęs ik debesų, 
skirstėsi tikram dvasios paga
vime. Valio padaužų draugai 
ir padaužų idėja — taip visi 
rėkė ik vėlumos.

Vienas nutarirmas reikia 
greitai paskelbti! būtent šit 
kas: Padaužos nutarė išleisti 
savo dienraštį. Kokių plynių 
mums porą kartų savaitėje ra
šinėti, kad galime turėti savo 
dienraštį.

Dienraščiui, žinoma,, reikia 
pinigų. Koncertų, vakarų ir 
kitokių galų Padaužos neren
gia, senvičių iš nįpkur negau
na, tai pasilieka vienintelis šal
tinis: duokite, draugai, aukų 
kiek kas išgalite ir dar dau- 
giaus. Už aukas Padaužos iš 
anksto visiems sako ačiū. At
skaitų nereikalaukite: Padau
žos žino kas padaryti su auko
mis.

Tat, broliai, 
žų dienraštį, o 
rems, jei jums

Informacijų 
daužų biure.

kongresas
i — proto- 
paskelbsi- 
padaryta 

Visų ūpas, 
Delegatai

remkite Padau- 
jisai jumis pa
rėmimo reikės.
klauskite Pa-

LIEPTO GALAS

Tindi-Rindi.
Jonai!

—Aš daug žinau.
—Būtent, ką tokį?

Žinau kas yra patriotas 
kas internacionalistas.

žinau: klebo-
bernas inter-

ir

Aš taip pat 
nas patriotas, jo 
nacionalistas.

-—Ne apie tai,
dras taisykles pranešti. ,

norėjau ben-

—Nu.
—Ar supranti?
—Ne.

Tai klausyk!
Klausau.

—Kas turi banką, visados už 
tėvynę stoja.

—Ne prieš veja. O kaip at
eina kita mada, kitaip verčias.

!

pi-

Man blogiau nieko ne-

aš inter.... nors tikrai 
jokio turto, jokio nu-

At. taip, taip, tikrai taip
O kas neturi banko, be 

daug įdeda į kitų bankus?
—Tas taip pat patriotas.
— Kas turi namus, o ne 

nigus?
—Taip pat...
—-Bet kuris turi žmoną?

Tas demokratas, kitaip blo
ga jam.

Taikintis privalo?
—Taip.
—Kas nič nieko neturi, tur

būt, bus šventasis?
Ne, tai internacionalistas. 

-Tu ką tokį turi?
—Nieko.
—Vadinasi, internacionalis

tas. O šios kelnės ar ne tur
tas.

—Jos nemano.
—. Kieno?

Skolintos.
- Nuo tvoros?
—Panašiai.
—Skrybėlė?

šį locna —kai išmetė lauk, 
nusavinau.

—Įstatymais einant?
—Taip.

Tu, turbut, patrirotas' bu
si turėdamas šiokią tokią nuo
savybę, 
turint.

-Ne, 
neturiu
sistatymo, jokio tikslo ar idė
jų-

—Kaip gyveni :
*’ —Kaip matai.

•Aš dabar panašiai pradė
jau apie gyvenimą galvoti.

Nematai nieko gero?
—Tikrai, noriu nusižud

Bet jau čia idėja bu^J 
dytis, aš nė tokios beturiu.

—Tai 
lauk. O

—Čia 
jau taip

Ot noriu valgyt ir tiek.
Vadinas medžiagą, kuri vi

duriuose sugadinama, reikia iš
mesti, ergo, kad palluosavus... 
nuo nelemto šlamšto, kaipo 
bereikalingo. Tuomet geriau
sia ir nepradėti.

—Bet noriu.
—Eik jau, pakentėsi.

Negaliu, brolyt, negaliu.
—Kodėl kiti gali?

....—Nežinau...
—žinai — žudykimės.

Baisu truputį.
Nuo tilto upėn.

—Dabar šaltas vanduo.
— Kaip matau nebenori žu

dytis.
—Noriu, liet jei policininkas 

pamatys ?
Mudu nuskęsim ir galas.

—Jeigu ištrauks?
Tuomet į nuovadą ir val

gyti duos.
—Tiesa, kaip gerai sugalvo

ta. Eikim.
—Eikim.
— Kas čia? *
-Kur? •
—Štai prie namo.
—Policininkas, grįžkim.
—Grįžkim.
—Ar tu turi šiek tiek patri

otizmo?
—Neturiu, bet jeigu duotų 

man užtai valgyti, netik kad 
galvą guldyčiau, bet dar ir pats 
atsigulčiau....

—Cha! Tikrai, bra, aš derė- 
čiaus gal daugiau 
tų.

—Vyno?
—Kam, užtektų 

brotkų, o jei dar 
ką....

Vestum tuomet?
Aš jau vedęs.

—Kur žmona?
x —Kalėjime.

—Vaikai ?

Visi vienodi: vienus už 
dymą ima kalėjiman, kitus 
dyti kariuomenėn.

—Hm.
—Taip.

Jeigu sustreikuoti?
Blogai — varys.
Kas ?

, —Mes.
• Kode! ne kiti?

—Mums įsakys.
- Kas?

Aukštesni.
—Einam čia • tiltas, šok

sim jau upėn.
—Jeigu dar valandą pagy

ventume ?
Galim.

—Aš kaip pažiūriu žemėn 
taip baisu darosi, jog net pra
kaitas išmuša.

-A-Nebešoksim ?
Geriau, brolyt, ne.

—Eikim toliau.
Kur?

—Kur akis veda, kur nosis’ 
rodo.

Kur ta šalis bus? 
—Nežinau.
—Hm.

Gal rojus?
Geriau gyvenkim Žemėj. 

—Kodėl ? 
-O dvare?
—Bet kas tave įsileis.

Kaip išparceliuos?
-Paskui ant akmens 

dys ir žiūrėk kaukdamas į ūki
ninko laukus.

Kam kaukti, geriau iš jo 
lauko savo laukan sunešti ir 
užderės.

—Tas ne sulig įstatymais...
—Bėkim.

Kas nutiko?
—Policija!...
—Aai....

tuomet ir šią mesiu 
dabar noriu valgyti... 

bus reikalas, ne visai 
tuščias,, kaip skamba.

H H

SEPTINTA PRIEŽASTIS
Del bankinio biznio su

SENIAUSIA P ANKA NORTHVVEST SIDE

— todėl, kad musų visi kostumeriai naudojasi ly
giomis teisėmis ir privilegijomis čionai. Pas mus 
nėra skirtumų — nėra pataikavimų kokiai nors tau
tybei arba grupei. Lygiai apsieiname su visais.

t

Mes esame prisirengę patarnauti visoms tauty
bėms gerai. Mes galime patarnauti jūsų pačių kal
ba, jeigu jus to pageidaujate, v •

Pas mus yra puiki organizacija, išsilavinę per 
tiek daug’metų patyrimo, mes galime patarnauti 
JUMS kokioje jus tik norite kalboje.

st gal.

Telefonaisj

Mrs. MICHNIEVIGZ—VIDIKIENE 
AKUŠERKA 

kampas 313101 So, Halsted
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyi- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą,, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

■>':T ••

Jei. Blvd. 9188 
M. Woitkieirica- 

BANIS
AKUiERKA 

Pasekmingai pa
tarnauja ĮBWjk

I rims prie gimdy- 
m o , patarimai 
dykai moterimi 
Ir merginoms.

3113 Soatb 
Halsted 8t.

*--DR, HERZMAN»>

DR. SERNER, 0. D

paso-

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.

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

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

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

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

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

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

I Dienomis: Canal 
3110. Naktj 
Drexel 0950

Bouievard 4186
3235 S. Halsted St

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 ▼.

Bankas visiems žmonėms
20 mėty senas — Spalio 28,1925

Išbėrimai
Jei jus turite išbėrimus arba kitą 

kokią odos ligą, nusipirkite bakselj 
Cadum Ointment. Jis prašalina niežė- 
. imą tuojaus, jis labai gerai gydo tas I 
odos vietas kurios yra užkrėstos liga I 
ir_yra paraudonavusios. Cadum Oint-, 

nt taipgi geras nuo spuogų, šlakų, 
čkųj išbėrimų, suskirdusios odos, 

arščio, pilės, slogų išbėrimų, deder- . 
vinių, niežėjimų, užkrėstų dedervinių, 
šsibrėžimų, persipiovimų, nusidrėski- 

mų, skaudėjimų, šašų, nudegimų ir tt. 
Jei jus negalite gauti Cadum Oint
ment savo aptiekoje, tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Company, 
576 Fifth Avenue, Nevv York.

Pataisys Jūsų Dantis Pilnai
Viskas kas tik reikalinga, kad padarius jūsų 
burną j gerą stovį, įskaitant plAtes, užpylimą 
dantų, kepuraites, ištraukimą ir tt. bile kokioję 
burnos nesveikatoje. Tas pasiūlymas reiškia tą 
ką sakomė — mes padarysime jūsų dantis pil
nai sveikais už $22.50 — išmokėjimais jei reikia. 

ŠTAI Kodėl jus gaunate šį dideli pasiūlymą čio
nai. Mes turime didelį skaitlių ekspertų dentistų 
ir visi dirba kas minutę. Nieko puošnaus, bet 
mes atliekame gerą darbą ir sutaupysim jums 
Pinigų.

GARANTUOTA DENTISTERIJA
Pilniausiai įrengtas dėl dantų patarnavimo Chi- 
cagoje. Yra 15 krėslų, 7 dentistai. Musų be 
stogėlių platės yra garantuotas pasisukimas. 
Jos laikosi tvirtą! ir išrodo natūraliai. Nebran
gios kainos.

3 DIENŲ SPECIALIA PASIŪLYMAS 
$7 auksinės kepuraitės numažintos iki $4. Ge
ros platės dabar $10.

BE SKAUSMO IŠTRAUKIMAS 81
Rašyta garantiją duodame prie kiekvieno darbo.
Musų 
dieną.

Dykai 
stentė. 
apžiūrėti jūsų dantis, 
yra tiktai vienas įėjimas 322 —- Jį
žiūrėkit; kad surąstumėt, tikrą vie- A 
tą. Valandos nuo 18:30 ryto iki 8:30 
vak. Nedėlioj nuo 9 ryto iki 2 p. p. (

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

OflSH8
4729 So. Ashland Are., 2 labos 

Chicago, lllinoia
• Specialistas džiovos

Moteriškų, Vytfškų ir 
Vaikų ligą.

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

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

LIETUVIŠKA APTIEKI
MRS. A. ZIMMERMAN, 

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

Brighton Park Aptieka
4254 Archer Avė.

Phone Lafayette 6149

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353 

' I ■ ■ II ! ■ ■ I I I ■■ ■

CHKCK

LIETUVIAI DAKTARAI

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

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

nuo 5:3Q iki 7:30 vakare.

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

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brun.svvick 4983.

3421 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte.

Namų telefonas Spaulding 8638 
Ultravioletine šviesa ir diathermia

Telefonas Bouievard 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.

Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Bouievard 5913 

DR. A. J. BERTASH
3464 So. Halsted St.

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 
pietį; ir G iki 8 vakare.

DR. I. E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

iš už rųiehto ligoniai išgydomi tą pačią

egzaminacija. Be 
Ateikit šiandien

skausmo. Moteris asi- 
ir leiskit 
Pas mus

24 Tears InThis BIdg.j

PEOPIE’Sį
3XX Soūtn

Phone Wabash 8126

tat e Street

Tel. Bouievard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų.

Pirkite Namų Apšildymo 
Reikmenis Čionai už $25 

Sitai Kaip!
(1) — šaukite Victory 4356 arba Cicero 131) ir paprašykit, kad mes 

atsiųstumėm pas jus inžinierių dėl apskaitliavimo Jums namų apšildymo 
reikmenų.

(2) — f dvidešimti keturias valandas mes suteiksime visas smulkme* 
niškas skaitlines kiek kainuos materiolas. Mes kviečiame atsilankyti ir 
apžiūrėti tą materiolą. Apšildymo reikmenys bus jdėti pirmos klesos.

(3) — Jus busit užganėdintas, nes musų kainus yra teisingos. Atsi- 
šaukit ir mes pribusim dėl sudarymo kontrakto.

t t
(4) — | savaitę laiko arba mažiau, jus turėsit savo name apšildymo 

reikmenis ir darbas bus atliktas pilnai užganėdinančiai.
(5) Vieni metai dėl išmokėjimo visų pinigų.

Ofiso tel. Bouievard MM 
Rezidencijos tel. Drexel. 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chiruri

Ofisas: 3103 So. Halsted Stn Chicago 
arti 81st Street

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

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

Optometriat
Tel. Bouievard 6487
4649 S. Ashland A v.

Kampas 47-tos 
ant 2 lubų

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 8 iki 8 v.

01

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

dar ką duo- DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Bouievard 3686 Cicero 4676
DR. J. P. POŠKA 

Gydytoja# ir Chirurgas 
3133 Soi Halsted St.

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

nuo 3 iki 9 vakare.

Dr. Lawrehce P. Slakis
DENTISTAS

4454 So. Western Avė.
Valandos: 

nuo 10 ryto iki 9 vai, vakare.

MES TAIPGI TURIME
Pilną pasirinkimą PLUMBINGO REIKMENŲ, taipgi žalvarį, ciną, 

elektros įrengimus, plumberių įrankius, asbestos uždangalus, cementą, 
valves ir t. t. • z

Dastatymas dykai į visas dalis miesto ir priemiesčius, atdara iki 7:30 
kožną vakarą, visą dieną subatoje ir nedėlioj iki pietą.

M 
M 
M

m nuo iu ryto iki y vai. vaKare. .p 
:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

r

m ■

SOL ELLIS & SONS, Ine
PLUMBINGAS IR NAMŲ APŠILDYMO 

REIKMENIS

poros buter- 
pridėtų Šin-

2118-22 So. State St., Chicago
Krautuve su žaliu frontu.

Telefonai j visus departnientus Victory 2454-4356

4600 West 22 St., Cicero, III
Prieš Westem Electric Works

Phone Cicero 130

Office Bouievard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVYS DENT1STAS 
4712 So. Ashland Avė 

near 47th Street 
CHICAGO

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

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

IŠTYRIMAS KRAUJO

Dykai Klinika 
Tiktai dėl Vyry

Dykai patarnavimas daktaro

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

National Health Clinic
1657 W. Madison St
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dai jau senai darbuojas.!, kad vadinamąjį Raudonąjį Fro-

------------------------- n r|gog parjj0 Federacijos valdy-'tos liaudies balsavimu išrinktą
jį--------------------------- I ba. Argi prezidentas Calles sai kongresas esąs liaudžiai

1^ĮŽy 0,1 3L Į butų draugavęs su Gompersu, priešingas?
, -ri j jeigu jisai (Calles) \butų buvęs| Meksikoje ne tiktai kongre-

""""""""TZĮ toks kraštutinis socialistas, ko- sas, bet ir prezidentas yra ren-
TURAVOJA” JUODIESIEMS, kiu jį piešia kunigų laikraštis? karnas visuotinu balsavimu 

r. —i ----------- i 1 (kaip Jungtinėse Valstijose').
Visuotinu balsavimu tapo iš
rinktas į prezidento vietą ir 
Calles. Bet Chicagos Marijo
nų organas sako, kad preziden
tas Calles buvęs išrinktas vi
suotinu balsavimu ne iš tiesų, 
o tiktai — “teorijoje.” Ką tai 
reiškia? Jeigu visi suaugę pi- 

« i 1 • *
mmi.iM—n i——ii............. ■ ■ —   

fesinių Sąjungų Internacionalą sujungus su Amsterdamo 
Darbjninkų Unijų Internacionalu. Tuo tikslu praeitą va
sarą buvo sudaryta tam tikra anglų-rusų komisija, susi
dedanti iš Anglijos unijų vadų ir bolševiku unijų atstovų.

Po Scarborough kongreso, kuriame kairiasparniams 
pavyko prašmugeliuoti rezoliuciją, pritariančią “bend
ram frontui”, aukščiaus minėtoji komisija ėmė veikti 
smarkiau, ragindama viso pasaulio darbininkus vienytis 
su rusais. ' -

Bet butų klaida manyti, kad tai agitacijai Anglijos 
darbininkai nesipriešina.

--------------------------- Ir argi Gompersas, kuris vedė 
' Kadangi iš šv. Kašto yra ži- aštrią kovą su socialistais per 

noma, kad pirmųjų krikščionių keletą dešimčių metų, butų va- 
komunistinis mokslas reikalą-* žinėjęs į svečius pas Meksikos 
vo iš kiekvieno žmogaus visų prezidentą? • t , 
savo turtų atsižadėjimo, tai ku
nigai ir davatkos mano, jogei 
tokį pat mokslą skelbia ir šių i 
dienų socializmas. Todėl jiems | 
rodosi, kad žmogus, įsirašęs į 
socialistų partiją, turi savo pri
vatinį turtą arba išdalint uba
gams, arba bent pavesti orga
nizacijai; jeigu socialistas to 
nepadaro, tai, jų išmanymu, ji
sai nesilaiko savo principų.

šituo davatkišku protavimu 
pasiremdama, klerikalų spauda 
nuolatos stengiasi “sukritikuo
ti” oociuliutuu atn Vnd
senai Kauno “Rytas” įtraukė į 
tą listą ir drg. V. Bielskį, ku-1 
ris netoli Šiaulių, Gubernijos 
dvare yra alaus bravaro užveiz- 
da ir turi dalį to biznio Šerų, 

įdomu tečiau, kad šitas kle
rikalų plepelas apie Bielskį la
bai patiko ir “progesyviškajai” 
Brooklyno “Vienybei.” Pakar
tojusi Kaimo laikraščio žinią, 
ji sako:

“Reiškia, jis jau tikslą at- 
—siekė- ‘jau valdo dalį pramo

nės’.”

Tuo pačiu laiku,kai anglų-rusų komisija gaunamais 
iš Maskvos pinigais spausdina lapelius apie vienybę su 
bolševikais^ Anglijos darbininkų dienraštyje “Daily 
Herald” pasirodo žinių, kurios gadina visą muziką.

To dienraščio rugsėjo 13 d. laidoje, pavyzdžiui, įdėta 
Rusijos profesinių sąjungų aprašymas, kuris parodo jas 
visai prastoje šviesoje. Jisai stato jas tiesiog ant vienos 
lentos su geltonomis kompanijų unijomis ir streiklaužių 
organizacijomis! , < , ■ t

Anot “Daily Herald” bendradarbio, rusų profesinės 
sąjungos visai nėra laisves darbininkų organizacijos. Jos 
priklauso nuo valdžios ir dirbtuvių direkcijų. Kuomet 
fabriko direkcija nori nukapoti darbininkų algas arba 
įvesti akordinę darbo sistemą (piece-work), tai profsą
jungos viršininkai arba visai į tai nesikiša, arba net pade
da direkcijai.

Anglijos darbininkų dienraštyje šitaip kalbama apie 
Rusijos unijas:

“Profesinių sąjungų tarnautojai yra sovietų val
dininkų ir dirbtuvių direkcijų agentai. Tiesa, pro
fesinių sąjungų viršininkai yra ‘renkami’, bet rinki
mai visuomet įvyksta sąrašais ir tuos sąrašus patie
kia sąjungos ‘vyriausybė’. Tuo budu visas profesi
nių sąjungų gyvenimas virsta šlykščių farsu.

“Pasisavinimas profsąjungų pinigų tarnautojais 
atsitinka taip dažnai, kad tokių menkniekių niekas 
ir nepaiso.

“Nežiūrint ‘unijų’, darbininkų algas, nesiklausda
ma jy, nustato ‘vyriausybė’; algų tarifai (nustatyti 
atlyginimai už darbą) .tėra tiktai ant popieros, dar
bininkams mokama pagal ‘nuožiūrą*...

“Ryšio tarpe profsąjungų viršininkų ir narių nė
ra, kadangi pirmieji iš tikro tėra ‘vyriausybės’ agen
tai, ir nariai į juos taip ir žiuri.” v
Na, ir su šitais valdžios ir darbdavių įnagiais norima 

“suvienyti” laisvas pasaulio darbininkų organizacijas! 
To niekados nebus.

Rusų profesinės sąjungos yra tikrenybėje tokios pat 
rųšies organizacijos, kaip fašistinės unijos Italijoje. ’ Taip 
vienos, kaip ir antros yra laikomos tam, kad nedavus 
darbininkams susiorganizuoti į nepriklausomas sąjungas, 
kurios galėtų niekieno nevaržomos vesti kovą prieš darb
davius.

Panašias ‘‘unijas” kitąsyk Rusijoje organizavo caro 
valdžios tarnas, Zuhatftvas,- paskui popas Gaponas. Lie
tuvoje tokia valdžios pakalikų ir darbdavių Rėmėjų orga
nizacija yra klerikalinė Darbo Federacija. Amerikoje 
tokias “unijas” turi sutvėręs savo dirbtuvėse plieno 
trustas.

Laisvų darbininkų unijų Rusijoje nėra,
pasmaugė sovietų valdžia, o jų vadus — tikrus darbinin
kų kovotojus — sukišo į kalėjimus arba išgrūdo į Sibirą 
ir į kitas trėmimo vietas. Tikros darbininkų profesinės 
sąjungos Rusijoje atsiras tiktai tuomet, kai grius bolše
vikų diktatūra. ’ x

| “Draugo” redaktoriaus gal
voje, matyt,, vaidinasi baubas, 
nes jisai pasakoja ve kokią ne
sąmonę : \

' “Kad Calles ‘Naujienų’ šir
džiai yra artimas, tai dėlto, 
kad jis yra socialistas radi
kalas, kad jis persekioja Ka
talikų Bažnyčią, kunigus ir 
visus katalikus. Kas tik ko
voja Katalikų Bažnyčią ir 
katalikas, ‘Naujienų* supra
timu tas yra demokratiškiau- 

šas'.a< Jos kovoja prieš KieriKa- 
ilizmą, o ne prieš katalikus ar
ba jų religijos mokytojus. 
Prieš klerikalizmą gi jos kovo
ja dėl to, kad jisar eina prieš 
žmonių laisvę ir remia žmonių 
išnaudotojus., *

Socialistai (ne bolševikai) vi
sur apseina su katalikais ir su 
katalikų religinėmis organiza
cijomis kuo žmoniškiausia. žiū
rėkite, yra socialistinės val
džios Danijoje ir Švedijoje — 
o ar tenai kas nors persekioja
mas dėl religijos? Ar Angli
jos socialistai, kuomet buvo 
^aidžioje, siaurino katalikų tei- 

Ąr ne faktas yra, kad 
šiandie Įteigijtye soc’alistai net 
yra sudal’ę koalicinę valdžią su 
demokratiniais katalikais? Ar 
ne faktas, kad Prizuose šian
die taip pat gyvu* ;ia 
valdžia, kurion Įeina 
mokratai, katalikai ir 
tai? Į

Mes norime, kad 
pripažiųtų tiek laisvės ir tei

gsiu kitaįp manantiems žmo- 
jttėms, kiek sociąlistai pripažįs
ta katalikams: tuomet viskas 

f

bus kuo geriausioje tvarkoje. 
Bet bėda tame, kad kur tiktai 
katalikaMuri didesnę galią, tai 
tenai katalikų dvasiškija tuo- 
jaus stengiasi pavergti ir iš
naudoti kitokių įsitikinimų 
žmones, štai,, Lietuvoje katali
kų kunigija užsimanė imti al
gas iš valstybės, nors į valsty
bes iždą deda pinigus ne vien 
tiktai katalikai, bet visi pilie
čiai; Lietuvos kunigų kontro
liuojamoji valdžia atštatinėja 
iš vietų geriausius mokytojus, 
kurie nepučia į jų dūdą; ji 
draudžia moksleiviams skaityti 
knygas, kurios yra parašytos 
ne pagal kunigų “mokslu.”

Kuomet socialistai prieš šitą 
kunigų godumą ir despotizmą 
kovoja, tai “Draugas” veidmai
ningai rėkia, kąd tas esą “ka
talikų .bažnyčios persekioji
mas.”

Grįžtant prie Meksikos val
džios, reikia pasakyti, kad ta 
valdžia anaiptol ne persekioja 
katalikus, o tiktai stengiasi 
pravesti tas reformas, 'kurios 
yra vykinamos visame civili- 

dabar jau pripažįsta, kad pre-'zuotame pasaulyje. Ji sten- 
zidentas Calles ne tiktai nėra giasi atskirti bažnyčią nuo val- 
komunistas, bet kovoja prieš stybės ir paliuosuoti mokyklas 
komunistus. Jeigu tas laik- huo kunigijos globos, kaip to 
rastis norėtų būt visiškai tei- reikalauja krašto konstitucija, 
singas, tai jisai dar pasakytų,| “Draugas,” beje, švokščia, 
kad prezidentas’ Calles ir visa.kad ir pati Meksikos respubli- 
dabartinė Meksikos valdžia ko- kos konstitucija esanti parašy- 
voja prieš komilnistus beveik ta “kelių bedievių ir paskui be- 
tokiu pat griežtumu, kaip A-'dieviško ne žmonių rinkto kon- 
merikos Darbo Federacijos vy- greso pripažinta.” Bet tai yra 

Tiesiog begėdiškas molas. Mek- 
“Draugąs” tvirtina, sikos kongresas yra renkamas

J. O. Sirvydo sūnelis, matyt, 
dar tikslo neatsiekė, nes jam 

i tenka maitintis tais trupiniais, sės? 
kurie nukrinta nuo Kauno da-1 
vatkų stalo.

APSIMETA, KAI) NEŽINO.

“Laisvė” daugybę kartų ra
šė, kad adv. Bagočius esąs so
cialistas ir net spciali^tų vadas. 
Dabar ji “prirašė” prie socia
listų ir aptiekininką Šidlauską.

Komunistų organas žino ge- Į 
rai, kad nė vienas tų dviejų as
menų nėra socialistų organiza
cijos nariai. P-as Šidlauskas 
nepriklauso jokiai partijai jau 
gal kokie 11 metų, o p. Bago
čius pasitraukė iš socialistų Są
jungos prieš kokius 11 metų. 
Kam gi tad Brooklyno laikraš
tis apsimeta durneliu ir skel
bia netiesą ?

KLERIKALAI VĖL PLEPA 
APIE MEKSIKĄ.

“Draugas” visgi nori įtikin
ti žmones, kad dabartinė Mek
sikos valdžia esanti “bolševi
kiška” ir kad prezidentas Cal
les esąs panašus į Leniną dik
tatorius. Bet jisai jau yra pri
verstas prisipažinti, kad aną 
kartą jisai melavo.

“Draugas” rašė, kad Meksi
kos prezidentas esąs stačiai 
“Lenine pasekėjas,” o dabar ji
sai jau sako:

“Butų klaidinga manyti, 
kad Calles savo raudonomis 
pažiūromis butų lygus Leni- 
'nui. Jis toks nėra...”
Chicagos kunigų laikraštis

Jas visasi

koalicinė 
socialde- 

demokra-

katalikai

riausybė.
Kuomet .

kad Calles esąs, jei ne bolševi-Į visuotinu balsavimu, ir jeigu į 
kas, tai vis tik labai “kairus” jį pateko milžiniška dauguma 
socialistas, tai jisai visai prasi- socialistų arba socializmo sim- 
lenkia su tiesa, nes yra faktas, patizatorių, tai \ reiškia, kad 
kad Meksikos prezidentas yra toks yra to krašto žmonių nu- 
vienas dešiniausiųjų, kokie tik- sistatymas. Ar ne juokinga, 
tai randasi tarpe socialistų. Ta- kad “Draugo” redaktorius, sė
tai matyt jau vien iš to, kad dėdamas Chicagoje, drįsta tvir- 
Calles’o inauguracijoje, kaipo tinti, jogei jo plepalai apie 
garbės svečiai, dalyvavo nabaš- Meksikos “bedievius” atatinką 
įlinkas Gompersas ir v iš a Ame- Meksikos liaudies nuomonei, o

i IMPERFECT IN ORIGINAL I
■EITA r ..^

liečiai turėjo balsavimo teisę ir 
kiekvienas jų, kuris tiktai no
rėjo, padavė savo balsą už tą 
kandidatą, kuris jam patiko 
(buvo be Calles’o ir daugiau 
kandidatų), tai kokiu budu tie 
rinkimai yra tiktai “teorija?”

Na, ne. . Rinkimai, kurių re
zultate pateko į prezidentus 
Calles, buvo tikrų-tikriausia 
praktika. O teorijos, ir tai vi
sai nieko bendra neturinčios su 
tikru gyvenimu, yra nesąmo- 
niškos “Draugo” pasakos apie 
Meksiką.

Ar Lietuvybė Kenkia Katalikybei?”
(Prisiųsta)

katalikus duos-

Tokiu pavadinimu
“Garso1
hanavičiaus referatas. Jau pats 
Amerikoje visu uolumu dirba’ 
nuslopinimui lietuvybės, bile 
tiktai išliktų katalikybė, kuri 
nepripažįsta tautų nei kalbų.

Berods, autorius pat pra
džioje įrodo, kad lietuvių kal
ba, ne tik nekenkia katalikybei, 
bet yra vięnintėlis įrankis ti
kėjimui išplėšti ir geriausia ka
talikybės agentas. Ir baigia 
autorius referatą, skatindamas 
federantus
niai aukoti katalikų—mokslei
vių fondan, kad primokinus vi
sokių jezuitukų išlaikymui ka
talikybės, na, ir lietuvybės.

Katalikybė statoma pirmon 
vieton, Lietuvybė antron. Ir 
neužmirštant, jog kiekvienas 
katalikas pavieniu ir tautomis 
— išimtinai priklauso bažnyčiai 
—taigi papai, lietuvybė—tau
tiškumas katalikybei yra ne
pageidaujamu daiktu.

Apleidžiant autoriaus tikri- 
nimuK^j apginančius lietuvybę, 
mes apkreipsime klausimą ant
ruoju galu: \

Ar katalikybė kenkia lietu
vybei? *

•Prirodymų, Ikad katalikybė 
kenkė lietuvybei, yra daugiau, 
negu neikia, ir tas katalikiškas 
kenkimas lietuvybei, prasidėjęs 
1111 metuose tęsiasi ir dabar 
—jau aper 814 metų.

Kataliltybė ir musų dienose 
yra skelbiama kaipo tobulybė, 
doringumas., meilė, bet prakti
koje—gyvenime tam panašumo 
nėra nė krislo, o vien sunie- 
kėji nuu), ištvirkimas;, neapy
kanta.* Istorija rodo, kad ka
talikybės platintojai niekur ne
pasižymėjo sektinais pavyz
džiais. Katalikybės galvoms 
pavyzdžiais, katalikybės gal
voms (papoms) pasinėrus į poli
tiką 741 metuose, visados rū
pėjo tik užgrobimas svetimų 
kraštų visokiais galimais bu
dais. Katalikams tapo įkalbė
ta viską daryti vardan Dievo 
—savo gašlumu ir naudąi, už 
ką dar pelnė dangaus karaliją.

iPapa Urbonas II, 1095 me
tuose, sukėlė gaujas maldinin
kų- eiti j Palestiną atėmimui 
Kristaus grabo nuo Turkijos 
valdžios, kuri iki to laiko lais
vai leido kata'.k ms lankyki vi
sas šventas liekanas Jeruzalėje. 
Papa suteikė visiems maldinin
kams visišką nuod<Juių atlei
dimą ir nuo skolų paliuosavi- 
mą, kas buvo paskatinimu vi
sų niekadėjų įstoti “šventon 
armijon”, kuri eidama Palesti
non pakeliui viską plėšė,' žudė 
ir degino, neišskiriąnt ne Ry
tų krikščionių, kurie priversti 
buvo vienytis su turkais ap- 
arynim® savo šalių ir turtų nuo 
katalikiškos armijos su raudo
nais kryžiais ant krūtinių. Toks 
elgimasis papos kareivių nulė
mė jiems žlugimą, virš 2,000,- 
000 kryžiokų. Bije, kryžiokai 
—ta papos armija, eidami į 
Palestiną manė turkus —maho
metonus esant laukiniais ir 
stabmeldžiais, bet arčiaus įsi
žiūrėję j naujos tikybos 
jus, pamatė mahometonų

sekė-

Rusijoj, tai Lo.sč.uje, vadinosi 
“paliokais” ir “katalikais”.

Taip rūsčioms dienoms be
slenkant, lietuviams pradėjo 
spyksoti pagelbos spindulys. 
Spalių 28 d., 1793 metuose gi
mė Simanas Daukantas, “vargo 
pele”, kuris visą savo gyvenimą 
pašventė prikėlimui savo bro
lių iš lenkiško—katalikiško ka
po, kuris jau 1837 metuose pra
dėjo leisti lietuviams knygas— 
elementorius ir t.t. Daukantą 
pasekė vyskupas Valančius ir 
pradėjo leisti tikybos 
Jonas Rosanavičius, 
šliupas ir Andrius 
1883 metuose įkuria

knygas.
Jonas 

Vištelis 
pirmąjį '

krutinės. Kry- 
leista pasilaikyti 
turtas, moteris 
vergu vėn imti,

tilpo kų ir arabų) kultūrą aukščiau 
39 num. kun. K. Ur- stovinčią už katalikiškąją.

Žlugus papos armijai Rytuo- 
ir dangų, kaip kad ir”} rkies- 
tiną eidami. Priegtam papa 
pavedė savo armiją globon Pa
nos Marijos, teutoniškosios (vo
kiškosios)..' Visikryžiokai de- 
vėjo baltą skraistę su juodu 
kryžiumi ant 
žiokams buvo 
visas lietuvių 
žagint, vyrus
kas buvo įvykę jau Prūsijoj.

Tokiomis tai priemonėmis 
papos katalikiška armija pra
dėjo platinti katalikystę Lietu
voje, ir platino iki liepos 15 
d., 1410 metų—per 300 metų. 
Lietuviai bijojo katalikystės 
kaipo verguvės ir narsiai kovo
jo su papos armijomis, ginda
mi savo liuosybę per 300 me
tų ir Vytautui vadovaujant už
davė papos armijai mirtiną 
smūgį, paklodmi karo lauke 
virš 50,000 kryžiokų su jų vy
riausiu vadu.

Ir reikia pridėti, jog lietuviai, 
būdami stabmeldžiais, nepasi
žymėjo tokiais žiarumais, kai
po katalikiškos, neva civilizuo
tos Vakarų Europos tautos 
(taip rašo kun. Purickis “Lie
tuvoje” num. 117, 1925).

Sumušus papos armiją lietu
viai pasiryžo priimti katalikys
tę, tikėdamiesi sulaukti'ramy
bės, nes jau visi kaimynai ap
linkui buvo katalikais. Nelai
mės lemia buvo susidėti su 
lenkais, kurie jau mokėjo pil
dyti visas katalikiškas nedory
bes. Lenkai atėmė lietuvių 
žemes ir pavergė visą laiudį: 
Lenkų katalikiški kunigai, vie
toje Kristaus mokslo, platino 
lenkystę tarp lietuvių, ir aiški
no liaudžiai— lietuviams, kad 
baudžiava yra Dievo leista, kad 
ponų neikia klausyti, net mal
das už ponus kalbėti. šunys 
pas lenkus turėjo šimtą kartų 
didesnę pagarbą, negu lietu
viai—'baudžiauninkai vergai.

Ir katalikų kunigai v su 'pu
pomis nematė nieko blogo bau
džiavoje ir ramino laiudį kant
riai kentėti, būti paklusniems 
savo dvasiškai ir svietiškai val
džioms. Didesnei Lietuvos ne
laimei kunigai priveisė visokių 
vienuolynų vyrų ir moterų — 
tinginių, kuriuos reikėjo šerti 
ir apdengti, o kurie jokio dar
bo nedirbo—beje meldėsi. Ka
talikystės naudai dešimtines tu
rėjo mokėti liaudis.

Nutautinimui lietuvių, kuni
gai priveisė visokių šventųjų, 
net stebuklingų medžio gaba
lų ir paveikslų, pas kuriuos 
lietuviai galėjo melsti visokių 
malonių. Tautos didvyriai, 
vardai ir vietos likosi paskai
tytos pagoniškomis ir užmirš- 
tin nustumtos. ' ~~ |

Lietuviai lenkų ponauju bau
džiavą ėjo iki 18()3 metų — 
per 450 mety, kame katalikys
tės vadai matė tiktai Dipvo 
valią. . Lietuvių nutautinimas 
per lenkų katalikų kunigiją, ir 
paskiaus jaii lietuvius kunigus g 
pasiekė aukščiausio 
Lietuviai nežinojo jau savo kil
mes ne tautos vardo;

nesinį, mažą, kuris tuojaus su
tiko jau nuo sulenkėjusių lie
tuvių kunigų pasipriešinimą ir 
gavo vardą “bedieviškas”.

Nuo “Aušros” užtekėjimo 
iki musų dienų lietuvių tautiš
kam atsibudimui ir stiprėjimui 
kas diena pasiskaito.

Ir kaip neimsime, katalikys
tėje nėra pažangos į žmonišku
mą, meilę, dorą, laisvę, demo
kratizmą. Katalikystė seka 
dar jau atgyventus papročius 
—absoliutizmą, kokis dabar es
ti musų Lietuvoje, musų gėdai 
nieš visą, svietą. J^abai yra 
.actas atsirasti Antrajam Vy
tautui, kaipo Garibaldžiui, su- 
draudimui katalikiškojo režimo.

Baigsiu musų kunigams 
Amerikoje ir Lietuvoje kun. K* 
Urbanavičiaus žodžiais:

“Ištautėjfmas yra liūdnas į- 
vykis, kokiu jis ten motyvu ne 
butų motyvuojamas. Bet kuo
met ištautėjimas sąmoningai 
daromas i y varu varomas, jis 
virsta nutautinimu, ir kaipo 
toks, yra jau ne vien liūdnas, bet 
savo rųšies judošystė. Ištautė
jimas toks pat nusidėjimas tau
tai, kaip išdavystė valstybei. 
Už uždavystę valstybe sunkiai 
baudžia, tankiausia • mirtimi. 
Tauta, ypač silpnesnė, negali 
panašiai bausti už ištautėjimą, 
bet ji meta nutautėliams panie
kos žodį ir juodais bruožais įra
šo juos į savo istoriją”.

Suprantama, kuomet liaudis 
susipras, ji atmainys kataliky
bes politiką ir pareikalaus nuo 
kunigų skelbimo tikrojo Dievo 
mokslo, tarnybos savo tautos 
labui, demokratijai, ažuot sveti
mųjų naudai tarnavus.

Labai gerai padarė kun. K< 
Urabanavičius pakeldamas šį 
svarbu klausimą.

—P. Mikolainis, 
188—190 Sands St., 

Brooklyn, N. Y.

PO GIMIMUI
KŪDIKIO ,

Mrs . Milės jautėsi labai 
blogai ilgą laiką — už galu
tiną pasveikimą duoda kre
ditą Lydia E. Pinkham’s Vę«» 
getable Compound.

Dover, Ohio. — “Po gimimo mano 
paskutinio kūdikio, aš lengvai pa.svei-

kau ir vėl dirbam 
bet aš jaučiausi 
nuolat serganti ir 
nežinojau, kaip aš 
galėsiu atlikti savo 
darbą. Aš turėjau 
skalbti storą kar- 
petą ir aš manau, 
kad tai ir buvo 
priežastis mano li
gos. Aš atlan
kiau kelis dakta
rus, bet jų gyduo-

AŠ klau-

čiukuro.

gyveno

les nieko man nepagelbėjo.
siau jų kokia mano liga yra, nes aš 
vos tik galėjau pavaikščioti ir visuo
met turėjau didelius skausmus tai 
kairiahic, tai dešiniame šone. Jis 
man pasakė, kad aš turiu uždegimą, 
kuris ir yra priežastis mar o ligos. 
Aš turėjau jūsų vieni, kny>;ut<,- iv j«* 
beskaitydama nusprendžiau vartoti 
Lydia Ė. Pinkham’s Vegctable Com- 
pound. Po keturių dienų vartojimo, 
aš pajutau daug geriau, aš išvarto jau 
tris butelius nepraleisdama nei vie
nos dozos. .los pagelbėjo man labiau 
negu kitos kokios gyduoles kokias ka
da vartojau ir aš jų visuomet turitf 
pas save. Jos tikrai man pa gelbfi-

Mrs. .James Milės, 419 Chertry, 
St„ Dover, Ohio. |

Jus turite patikėti, kad gyduoles 
kurios pagelbsti kitoms moterim*, 
pagelbės ir jurnj. Pardavimui pas 
aptiekorius visur. , v.

.<♦'
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Dabar Peoples Furniture Co. turi dvi

Krautuvės Atdaros Vakarais iki 9 vai. Lengvi Mėnesiniai Mokesčiai Pritaikinti Pagal Jūsų Išgalės

Upright

3 ŠMOTŲ MOHAIR PARLOR SETAI

pos

ŠILDOMI PEČIAI

Elektrikiniai Pečiai

cas
šimtus visokių pečių jus rasite čionais nepaprastai pigiomis kainomiscai

InC

KaldrosAUDEKLINIAI KARPETUKAl

1922-32

mainau j žinomus KIMBA LL 
vieton ir mes juos parduosime

Visų Kitų Namams Reikalingų Daigtų 
Furniture Co. Krautuvėse

I’IJANUS. 
negirdėtai

X < 
« *

Smith ir Barnes 
magogany, 
vartotas

Puikios inedegos 
visokių spalvų;
pilnos mieros 
tiktai

GrynŲ Vilny 
BJankėtai

Halsted St.
J. Nakrošis, Vedėjas

4177-83 Archer Avė
M. Kezes, Vedėjas

arba kietomis

$69.50
Mėlynas arba

pirkdami bilepirkit sau pečių dabar! Jus sutaupysit beveik pusę pinigų

registruojan-
Pianas, biskį

$245

$325
kaip naujas,

$350
$375
$390

Mieros 66x80; dubeltavi

TW0 LARGEStork

Mieros 2Mx38, tinką prie vanos ir j 
miegamą kambarį, parinkto mąte- 
riolo, galima vartoti abi puses, 
lengva išmazgoti, gražių 49c 
spalvų, verti, $1, specialiai

na 
vėse 
sėkmingo augimo, 
ų} bus, už

Kuriuos mes gavome 
Mums reikia daugiau 
žemomis kainomis.
Everet Cabinet, Grand C4C 
mahogany vartotas
Star Upright, golden aržuolo, 
biskį vartotas, i/rodo kaip nau 
jas ir groja kaip 'C 17^1 
naujas • I I U
Kerzeim Grojiklis Pianas, gol
den aržuolo, <T 4 Qfl
vartotas ■ vU

Sl||Eyw Pilnas Lovos 
įrengimas
$18.75

Pilnos mieros lova, riešuto medžio spal
vos; springsai iškelti keturiais coliais; 
minkštas ir geras matrasas. Tai yra vie- 

iš paprastųjų vertybių musų krautu- 
kurios parodo priežastį musų pa- 

Visi tris šmotai kolei 
$18.75

ALCAZAR 
VIRTUVĖS 

APŠILDYTOJ A S 
Pilnos mieros plie
no konstrukcijos 
Nikeliuotas, dup- 
lex grates

$14.75

DIDŽIAUSIAS IŠPARDAVIMAS VARTOTŲ 
IR PERDIRBTŲ PIANŲ

$24.50, Crown, minkštomis angli
mis kūrenamas pe-s C 4 7 
čius, daliai- "

$75 Crown, kietomis anglimis kū
renamas, spe- C H
daliai

$95 vertės Economy Mėlynas arba
Pilkas, minkštomis 
anglimis kūre
namas
$120 Porecelininis
pilkas, kietomis anglimis kūrena 
iras, dabar

Taipgi didelis pasirinkimas 
sekios vertes kaldtų.

Stambus Numušimas 
Kainų ant 

ELEKTRIKINIŲ 
SKALBTUVŲ

$160. A. B. C. e 4 O E 
Skalbtuvas
$125. A. B. C. kitokios rų- 
šies skalbtu- $98 
Ir daugelis kitų.

10(1% grynų Virginijos vilnų Man
ketai, minkšti ir malonus; gerai 
aprūpinti nuo susitraukimo. Puikių 
spalvą.} Mieros 66x80; dubeltavi. 
Regųliarė kaina $12; i? f* Qjg» 
numažinta

VAIKAMS AUKŠTI 
KRĖSLAI

Kitas netikėtas barge- 
nas. Kieto medžio tvir
tai padaryti, šiam-e iš
pardavime C 4 QQ 
tiktai 4> I -wO

600 watt šildo
mas prietaisas; 
12 colių, varinė 
pritaikoma tau
rė; geležinė apa
čia. Parsiduoda 
už pusę kainos, 

$3.45

7-niy šmotu Sudėtinis 
Valgomojo Kambario Setas

Regųliarė šio seto kaina $100. Stalas venyruotas, pilnos mieros; ran
komis pališiuotas. Apačia tyro “gunvvood”; dydžio 45x60 colių, pail
ginamas iki šešių pėdų. Kėdės apmuštos puikiu materijolu. 'Kad tik
rai apvertinus šio seto nepaprastą gerumą, jus turite būtinai jį pa
matyti. Stalas, penkios kėdės ir viena kėdė su poran- £C7 Afl 
kiais. Specialė kaina ..................  I «UU

Puikys Miegamo Kambario Setai
Iš franeuziško riešutinio medžio. Labai gražiai išmarginti ir užbaigti 
Labai gerai padaryti, visi šmotai yra didelių niiertj, rtuo dulkių ap
saugoji nčios konstrukcijos. Paprastai jų kaina yra .75
$200. Dabar visi trys šmotai W
Taipgi galit juos pirkti skyrium, lova, $29.85, Droselis, $40.45, Chif- 
forette $28.45.

ir daugybes
geros vatos.

$2.45

$000 PILNAI PRIRENGTAS 
GROJIKLIS PIANAS

Naujas garantuotas Grojiklis 
Pianas, pasirinkimui bile kokio 
užbaigimo, taipgi Ben|ius, Muzi
kos rolių Kabinetas, Pastatoma 
Lempa ir 25 muzikos CLOQO 
įdėliai už t JfcUO

3-j u Šmotų Velour Setai
Jų žema kaina sumuša visus musų rekordus

$200.—3-jų šmotų Velour. Parlos setai, ypatingai puikus ir geri, per
dėm subudavoti iš springsų; springsinės, išeinamos sėdynių poduš- 
kaitės; aptrauktos' puikiausiu Velour. Jeigu jų sekate skelbimus, 
niekur nepastebėjote tokios žemos kainos, kaip ši. 75
3 šmotai setas

WORSTER FRANCUZIšKI 
VVILTON KAURAI

Augščiausios rųšies kaurai, He- 
ratti, Karnac, Medinah ir t. t. pi
giau negu olsėlio $98.75 
kainomis, mieros 9x12 B **

Skaitymui lempos 
ir ant stalo pastato
mos lem $9.75

Lempos
Stiklinis kliošas, rankomis 
puoštas metalinis stie
bas; regųliarė' kaina 
$7.50; dabar Q£
pora tiktai

DIDŽIAUSIS PEČIŲ IŠPARDAVIMAS CHICAGOJE 
ČIA YRA TOKIOS ŽEMOS' KAINOS, KAD JUS NIEKUR NEGALIT SULYGINTI.

Nelaukit kol užeis dideli šalčiai 
pečių šiame išpardavime.

Sterling-
Karpetų Šlavikas

Augštos rųšies karpetų šlavikas, 
aržuolo, mahogany arba riešutinio 
užbaigimo. Cord bumperis, nike
liuoti trimingai, vertas $4.50. 
šiame išpardavime £ 4 QE 
tiktai I ■

$15 vertės Alcazar, minkštomis
anglimis ir medžiais ffQ 7^> 
kūrenamas I w

$32 vertės Economy Hot Blast pe
čius, kūrenamas bile kokiomis an
glimis, specia- $24.75

Dar nebuvo pirmiau niekad tokiomis kainomis
štai yra nepaprastas bargenas: Parloro setai, 3 šmotų, dengti su geros rųšies mohair, su springsais užpakalis 
ir poduškaitės. Rėmai tamsiai rudi, Queen Anne išm-arginimo. Tas setas yra labai gražiai <"Į*> -« j* 
padarytas ir mes rekomenduojame jį pirkti. Dar niekad pirmiau nebuvo tokiomis pigiomis I 
kainofnis. Visi 3 šmotai už / * F

—jmBbJ n! HI p, Gulbransen■tt I I * t>s grojiklisMMEMU| I I vartotus,
11 mahogany

Gulbransen Grojiklis Pia- 
nas’ Suborban modelio 

(OVIWnHEB HIB vartotas tik 1 mėnesį, iš-
|\ nflll Hm rodo ir groja kaip nau

jas, 
walnut

II HnllB Seeburg Electric Pianas,
M pilnai garantuotas,
|A golden aržuolo
jįjU Kimball grojiklis Pianas,

vartotas mahogany 
Curlcton Electric Pianas, išrodo gražiai ir 
groja kaip naujas, pilko aržuolo
Ir daug kitų gerų pianų. Su kiekvienu vartotu pianu mes 
duodame suolelį ir daug rolių. Parduodame labai lengvais 
išmokėjimais.

Pirkit dabar sau matracus iš 
Peoples Krautuvių ir sutaupy
ki pinigus.
$10 vertės combination matra- 

..............    $6.50
vertės vatiniai matra-

............................ .'........ $9.75
vertės, 100% grynas feit 

matracas ............   $14.50

Rakandų Pijanų, Pečių, Kaurų i
Abejose The Peoples

Per keitę metų laiko The Peoples Furniture Co. išsivystė pasekmingai j didelę pirklybų ir tapo žinoma kaipo greičiausiai auganti Lietuvių įstaiga visoje Amerikoje. Kodėl? Todėl kad ši įstai
ga sekė progresų šių laikų, davė žmonėms užtikrintus tavorus, geresnį patarnavimų už sąžiningų kainų. Tas ir išauklėjo šias gražias Lietuvių Krautuves. — .
milžiniškas rakandų krautuves pripildytas su dailiausiais tavorais dėl namų. Ir su dideliu užsitikėjimu užprašo visuomenę atsilankyti. Užtikriname, kad busite pilnai užganėdinti su tavoru 
rinkiniu; jų kaina ir patarnavimu. Nes šios krautuves yra ypatingai prisirengusios prie šio išpardavimo ir pilnai tikime, kad jis.bus pasekmingas visais atžvilgiais. — žemiau talpiname tik 
keletu pavyzdžių. Meldžiame pastebėti: ar esate matę ir girdėję tokias dideles vertybes? Jei Tamistos namams reikia Rakandų, Pi j ano, Pečiaus, Kauro ar kitko, gausiai Jums apsimokės 

atlankius šį didelį išpardavimų ir pasinaudoti šiomis vertybėms.

Pastatomos Lempos
Skaitymui, ant stalo pastatomos ir rašymui 
lempos yra sustatytos ant grindų šiame 
išpardavime. Dabar jus turit progos nusi
pirkti pigiau negu už pusę kainos.
J u n i o r lem-

$12.75
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NAUJIENOS, Chicago, III

NUŠOVĖ DU ŽMONES

16016-F 16002-F

16023
10012-F

16017-F

16010-F

16018-F
16009-F

16019-F 16006-F

16020-F

16015-F

16011-F
164 W. Washington St.

16003-F

(iarsinkities Naujienose

JUS DAR TURIT LAIKO

22os Gatvės-cleahout

Mūru 
KAI- 
egza-

LIETUVIAI IŠDIRBĖJAI AUKŠTOS RŪ
ŠIES SEKLYČIOS SETŲ (PARLOR SETS)

paauk* 
Kaina

Bus 
visu 

prieš

šventos Lucijos
Šokis
Mano Sielos
Lietuviška Orkestrą 
Santiago Valcas 
La Palomos serenada
Vestuvių Gėlių 
Valcas
Mano Slavokiškas 
Valcas
Armonika ir Klarnetas 
Draugingumo ■ 
Polka
Prakilnumo
Polka

nuo 
savo 
*jau 

paga- 
Battle 
nega-

bejė-

Jonas Butėnas, Barit.
Vilniaus Kalneliai 
Tėvyniška Daina 
Kur Bakūžė Samanota 
Mylima Liaudies Daina
Nesigrauding 
Mergužėle 
Aš Mergytė

Stasys, Liauti. Daina 
Oi, Mergelė
Liaudies Daina s

Valnut Console, $200, 
dabar už
Consale vertes $150,

10—colių—75c.
Columbia Lietuvių
Orkestrą
Vestuvių Maršas
Klerneto Polka

NUTEISTASIS ŠERIFAS PA 
SILIKS SAVO VIETOJE

MAYORAS IŠVAŽIAV

buvau visai

Tel. Boulevard 8582 ir 2418
)r. Konstancija Abraičiutė
GYDYTOJA IR CHIRURGAS

3337 So. Morgan St.
Valandos nuo 2 iki 4 po piet;

ir nuo 7 iki. 9 vakare

1784 Penn Avė., Gar/, 
Viri dviejų metų ai ken-

mano kūnų. Al 
iios savaitės at- 

Šiandien ai

Kariška Kapelija
Marselietė, Maršas
Atsiminimai iš 1917
Maršas
Stanislovas Bagdzinsk
Armonikos Solo
Madralka Polka*
Pasikark a Polka

Semi finalinio lošimo rezulta
tas buvo toks: p-lė Lilija žilvi- 
čiutė apgalėjo p-nią Millerienę 
5 ir 4. Panelė Xavera Nagle- 
vičiutė apgalėjo p-lę Leoną Gai- 
zaitę 3 ir 2. Lietuvaičių-gol-

CHICAGOS 
ŽINIOS

Vaikinas ir jo mylimoji nušau 
ti ties Kenosha. J ieškom a 

pavyduolių.

Naujas Tarptautšikas 
Šokis Trio ,
Polka Makoka 
Musų Linksmoji 
Mazurka

POŽĖLA RISIS SU MINNESO 
TOS ČEMPIONU

16007-F Tėvynės
Svajonė

16004-F A. Vanagaiti^, 
V. Dineikis ir 
J. Olšauskas 
Dzimdzi-Drinvdzi 
A. Vanagaitsi, Monol 
Futbolas

Mayoras Devcr su savo žmo
na ir keliais draugais išvažia
vo j Excelsior Springs, Mo., 
vienai savaitei, kad pasilsėjus, 
nes esą jaučiasi pavargęs.

-HOUSE OF HEALTH-

KRAUJO 
BANDYMAS

Suradimas ir ištyrimas 
tikro diagnozo

Mes darome X-Ray ir 
mikroskopiškus egza
minavimus. Kraujo 
bandymus, Opthalmos- 
cope, Kraujo spaudimą 
VISAIS MOKSLI
NIAIS BUDAIS reika
lingais dėl teisingo iš
bandymo ir tikrų gy
domų pasekmių. 
NUŽEMINTOS 
NOS dėl PILNO 
minavimo

Phonegrafas 4 Springsų, 
suotas, patsai sustoja 
$250, parsiduoda

Husų krautuvė atdara vakarais iki 8 vai. Nedėlioj iki 1 vai. po pietų
MES KALBAME LIETUVIŠKAI

[facific and Atlantic Photuj

Capt. Gen. 'Don. V. Weyler, 
kuris priverstas buvd rezignuo
ti iš ispanų armijos. Jis buvo 
armijos štabo viršininkas.

3343 South Halsted Street, Chicago, Illinois

Kampas State
Telefonuok j visus depart mentus Calumet 0645—1692

10—colių—75c.
Jonas Butėnas, Baritonas 
Litai (Lietuvos pinigai) 
Leiskit j Tėvynę
Aš išėjau j girelj ir 

Vai varge varge 
Butėnas

TIESIA GATVEKAUIV 
LINIJĄ

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS Mes paskolinsime jums įrankius dykai įdėjimui jūsų namams apšildymo 

reikmenis.
Visi apšildymo reikmenys kuriuos mes parduodame yra garantuoti, kad ap

šildys jūsų namą ir šalčiausiame laike.Visas mat.eriolas naujds ir geriausios 
rųšies. • ' \

Mes taipgi turime pilną pasirinkimą garantuoto plumbingo labai pigiomis 
kainomis. Mčs duosime jums penkių metų garantiją už kiekvieną plumbingą ku
rį pirksite nuo musų.

Kiekvienas jūsų kaimynas pasakys jums, kad mes sakome teisybę, ką rašo
me šiame laikraštyje.

Ateikit kol pirksit kur nors kitur ir persitikrinkit, kad ką mes sakome šiame 
skelbime yra tikra tiesa.

nupirkta tinkama
Teatras bus žinomas 

“Zicgfeld” ir jis jame 
savo muzikalines kome- 

kurios betgi nebus gabe- 
iš New Yorko, kur da- 

visos premjeros eina, bet

Lietuvių moterų pirmutinis 
istorijoj Golfo turnamentas 
prasidėjo nedėlioj, 11 d. spalių, 
Oak Mills Kliube. Desėtkai 
yra golfą lošiančių lietuvaičių, 
todėl L. G. K. rupesniu buvo 
surengtas joms pirmas istori
joj golfo čempionatas. Bet to
li gražu ne visos turnamente 
dalyvauja. Turnamente daly
vauja (tiktai drąsesnės lietu
vaitės. Jos už savo draugių 
bailumą ir silpnumą neatsako 
ir gražiai lošia savo čempiona-

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

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

išrokavi 
Boots’ 

eina didžiausiu pasiseki 
Woods teatre. Bet teat 
yra mažas ir neneša dide 

Tuo gi tarpu pel 
Kuo

Jis Pasunkėjo 13 Svarų 
Jaučiasi Labiau Dėkingu

L. R. Taylor iš Willow Bend, W. 
Va. rašo: “Aš dėkavoju Jums už pa
gelbą, kuri esmi apturėjęs iš Jūsų 
gyduolių. Aš netiktai atgavau svei
katą, bet ir pasunkėjau 13 svarų. Aš 
dabar jau imu ketvirtą bonkutę Nu- 
ga-Ttone. Mano gyvastis priklauso 
nuo Nuga-Tone, todėl aš Jaučiuosi 
labai dėkingas”.
.Musų skaitytojai atras Nuga-Tone 

neblėdingą, malonų ir veiklų gydyto
ją, kuris padidina stiprumą ir pajie- 
gą, taiso apetitą, nervus, kraują ir 
kūną. Jisai suteikia tinkafiną miegą, 
stimuliuoja kepenis, ir labai gerai 
reguliuoja vidurius. Nuga-Tone yra 
garantuotas, jog patenkins jumis, ar
ba grąžinama jūsų pinigai. Pastebėk 
garantiją ant pakinko. Rekomen
duojamas, garantuojamas ir pardavi
nėjamas per visas aptiekus; arba 
prisiųsk $1.00 ir gausi tiesiog iš 
National Laboratory, 1014 So. 
Wabash Avė., Chicago, III.

Tą patį vakarą, kai lietu
vis ristikas susikaliins su Sta- 
nislaw Zbyszko, Karolis Po
žėla turės irgi labai pavojin
gą priešą: Mmncsotos čempio
ną. Vadinasi susikibs du čem
pionu.

Minnescutos čempionas esąs 
labai geras ir tvirtas švedas. 
Tad Požėlai, tur būt, “septyni 
prakaitai” išmuš besiritant su

gerą gydymą ir ilgydymą, 
gavau nuo jūsų. Kaip jus 
. ai visuomet kentėjau 
ir beveik iiieidau visą 

suradimui palengvinimo, 
vieno daktaro prie kito, 

sanatorijoj, 
Ir tai dar

Jonas Butėnas, garsiausias Lietuvių Baritonas, kuris yra idealizuo
jamas savo tėvynainių Amerikoj, taip lygiai kaip ir senoje tėvynėje, 
perstato šiuos du rinkinius, kuriuos tik Butėnas gali atlikti. Butėnas 
kalba apie Lietuvos pinigų mainymą, kuris yra labai juokingas ir 
privers jumis juoktis.

Columbia Rekordai

“Jaučiasi Kaip Naujas Žmogus1
John Stryczek 

Ind., sako 
tėjau nuo puikų ir kraujo trubelių. Bu
vo išsiplėtojusi po visi 
buvau praradęs vilt j. I 
gal ai atsilankiau pas jus 
jaučiuosi kaip naujas žmogus, Ai noriu, 
kad kiekvienas kenčiantis žinotų apie 
mano kentėjimą. Kiekvienas gali atsi
kreipti prie manęs.”

Ką Mes Darome Kitiems, Tą Mes 
Galime Padaryti ir Jums

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

Musų štabas yra patyrę gydytojai, su
teiks jums didelę pagelbą pasitarime 
sunkiose ligose. Ateikite šiandien. Ap
saugoki! savo sveikatą. Valandos: Kas
dien nuo 9 ryto iki 6:30 vakare. Utar- 
ninke, Seredoje Ir Subatoje iki 8 va
kare. Nedėlioj nuo 9 iki 1 dieną.

Įsidėti namų apšildymo reikmenis šiai žiemai. Be jokios atsakomybės ir 
užmokesčio musų ekspertas inžinierius gali atsilankyti pas jus bile kada, dieną 
arba naktį, pagelbės ir parodys jums kaip įdėti namų apšildymo reikmenis su di
deliu sutaupymu pinigų.

Mes taipgi suteiksime jums skėčių ir bile vienas kuris gali vartoti įrankius,

Reiškia, jis 
savo te
eis visos

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoli A.klamt Ava.

Columbia Fonografai
Už !4 (pusę) kainos ant lengvų išmokėjimų 

per trumpa laiką
Darbas prie prailginimo Ci

cero Avė. gatvekarių linijos 
nuo Irving Pk. Blvd. iki Mont- 
rose Avė., jau prasidėjo, 
stengiamasi darbą varyti 
skubumu, kad užbaigus jj 
šalčius.

P-15 Madeline Latimer, 19 m., 
stenografė iš Mihvaukce ir jos 
mylimasis James Sears, savi
ninkas garažo Kenoshoje, liko 
nežinomų piktadarių , nušauti 
užpereitą naktį keiy į šiaurę 
nuo Kenosha. Jie buvo susto
ję laukuose ir sėdėjo savo au
tomobily, kada juos nušauta, o 
jų lavonus įmesta į griovį ir 
apklota lapais. Jiedu ketino 
neužilgo apsivesti.

Policija spėja, kad juos vei
kiausia nušovė kokis pavyduo
lis, kuris irgi buvo įsimylėjęs 
į p-lę Latimer ir nesėkmingai 
jai piršosi. Tai patvirtina ir 
pastarosios sesuo, kuri sako, 
kad nušautoji prisibijodavusi 
tūlo Pratt, kuris jai grūmojęs 
abu nušauti. Policija veikia 
paskubomis ir jau du žmones 
areštavo Kenoshoje, o vieną 
Mihvaukee.

J. Suildauskas, Barit,
Gėriau Dieną,
Geriau Naktj
Esu ant šio svieto

Cook pavieto šerifas Peter 
M. Hoffman, kuris liko nuteis
tas 30 dienų kalėjiman ir užsi
mokėti $2,000 pabaudos, jokiu 
budu nenori apleisti savo vie
tos. Netik kad nenori praras
ti savo vietos, bet nenori eiti 
ir kalėjimai!.

Kad išsisukti nuo tų dviejų 
bėdų, jis rengiasi vesti labai 
smarkią kovą.

Jo terminas kaipo šerifo pa
sibaigs gruody, 1926 m. Jo 
negalima pašalinti dėl nuteisi
mo už teismo paniekinimą, bet 
jeigu jis turėtų eiti kalėjimai), 
tai jis prarastų savo vietą, nes 
be šerifo pavietas negali būti, 
o būdamas kalėjime šerifas ne
gali eiti savo pareigų. Todėl 
jis visomis pajiegomis stengsis, 
kad kalėjimas butų atidėtas 
iki pasibaigimui jo tarnybos. 
Tuo liksiu jo advokatai reika-

Įčlrškimai teisiai j gyslas dėl kraujo 
suirimo. Įčirškimai tiesiai j gyslas pa
darė tikrą revoliuciją medicinos prak
tikoje : ligos iki šiol pripažintos neiš
gydomomis, dabar galima su šituo mo
ksliniu budu išgydyti. Aš vartoju savo 
praktikoje visus vėliausius serums čie- 
pus, 
gyduoles, _____ ________
sius Įrengimus dėl greito išgydymo 
kių ligų, r...........
liaus 
kurie 
kambarius, i 
minavimų dykai.
$10 X-Ray egzeminacija $1 

. C hi c a gos gyventojas suteikia 
savo patarimą

“Chicago III. 
“Gerbiamas Dr. Mabee,

"Aš noriu jums tarti daug sykių 
ačiū ui 
kur| aš gavau nuo jūsų, 
atsimenat, 
neuritis, 
turtą 
nuo 
liau atsidūriau 
Creek, Michigan. 
vau pageltas.

“Aš praktiškai _____
gis, kuomet skaičiau jūsų apskelbi
mą laikraštyje ir tuojau atvažiavau 
pas jus. Labai buvau jums dėkin
gas už pareiškimą, kad jus po egza
minavimo galėsite mane išgydyti, 

į Aš tuojau pradėjau vartoti jūsų gy
dymą ir gavau greitą pagelbą nuo 
jūsų puikaus gydymo. Aš dabar esu 
visai sveikas tr kaip naujas žmo
gus.

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

“FRED WAGMAN.
4838 Bosworth.” 

Kokios rųšies žmogus 
jus esate?

Ar jus esate stiprus, sveikas, ener
gingas, pripildytas “pep” ir vikrumų" 
Ar jus esate silpnas plonas, nervin
gas, turite chronišką ir sunkią ligą *r- 
ba silpnumą per jūsų neapsižiūrėjimą 7

Nežiūrint kokia sveikatos padėtis jū
sų yra arba kokia priežaatis, jus pri
valote sužinoti, kaip jus galite atg*^ti 
savo sveikatą, stiprumą ir enevgŲc^ AJ 
pagelbėjau tūkstančiams. Al ««<>u Pa
gelbėti jums ištobulinti vyriškumą. 
Jus mokėsite 
landos nuo 
Utarninke,

lauš naujo bylos nagrinėjimo,1 f Įsčių fainalistėms paliko p-lė 
duos teismui visokius įnešimus, žilvičiutč 
visokias apeliacijas, kad tik 
kinus bylą ir nuospdendžio 
kinima.

Ligos teisingai suprastos yra pusiau 
išgydytos. Jei jus kenčiate, ataižadėkita 
daugiau kentėti nuo pažadų ir “spėl lo
jančių” daktarų. Ateikite | HOUSE OF 
HEALTH dėl pilno Fisinio ir Labora
torijos Egzaminavimo, čia atskleisimo 
jūsų sveikatos stovi kaip knygą.

p-lė Naglevičiutė. 
vii- Jos loš savo čiampionatą gra
vy- ‘žiausiame’ Chicagos apylinkėje 

kliube Onwentsia. Dabar pa
siliko abejonė, kuri iš narių 

ro* 1 golfisčių paliks pirmutinė gol
fo čempionė. Jos, abidvi smar
kios merginos ir gerai žaidžia 
golfą, ir nėra abejonės, kad 
abidvi norėtų golfo čempionės 
karūnos ir tos gražios trofijos. 
Neužilgo sužinosime.

—Golfistė.

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

Flo Ziegfeld, kuris yra pa
garsėjęs savo muzikalinėmis 
komedijomis, ypač “Ziegfeld 
Follies,” j ieškosi vietos Michi
gan Avė., kur galėtų pusi būda
vot! sau $1,000,000 vertės te
atrą. Teatras bus pradėtas 
budavoti tuojaus, kaip tik bus 
surasta 
vieta, 
kaipo 
statys 
dijas, 
narnos 
bar 
bus pirmiausia statomos Chica- 
goje, o jau paskui siunčiamos 
į kitus miestus 
nori padaryti Chicago 
atrų centru, nes iš čia 
jo teatrų premieros.

Jis vaduojasi biznio 
mais. Esą jo “Kid 
dabar 
m u 
ras 
lio pelno 
nosi visokie skalperiai 
jnet< jis tikietus pardavi'ne'jfci 
po $4. tai skapleriai už tuos pa
čius tikietus lupa po $11. Šim
tai ir net tūkstančiai žmonių 
turi gryšti nuo teatro durų. 
Tad jis nori tokio didelio te
atro, kur visa publika galėtų 
tilpti, tada ir skalperiai nega
lės naudotis.

South Chicago Skyrius, 9300 Co m mercial Avė
Telefonuok į visus departmentus Saginaw 4847

tiktai ui pasekme*. Va*
9 ryto iki 5:30 vai. vakare.

Seredoj Ir Subatol nuo 9 ry- 
val. vakare. Nedėlioj nuo 9 

ryto iki 1 po pietų.

DR. J. R. MABEE 
337 W. Madison 8tn Chicago, UI.

Kam jum mokėt augštas kainas, kad galite pirkt daug pigiau tiesiog 
nuo išdirbėjų. Ateikite pažiūrėti, kurie norite pirkti gerų fumičių. Mes 
galime užganėdinti teisingu patarnavimu. Darbą ir materijolą garan
tuojame, musų kostumeriai tą patyirtins. Musų ilgų metų patyrimas, 
geriausias, užtikrinimas, ir užlaikome visokios rųšies namų rakandų.

Globė Upholstering Furniture Co.
6637 South Halsted Street

Telephone Wentworth 6890

16005-F K. J. Kriaučiūnas, Ten. 
Dūdelė 
Godelės

16000-F Kostas Sabonis, Barit. 
J Beržyną eina Ona 
Atvažiavo Sveteliai

16001-F J. Ramanauskas, Ten. 
švintant Aušrelei 
Kam šeriai Žirgeli

Budrik

Ką tik gavome “Šiaulių Nau 
jienų” Nr. 37. Kaina 5c.

NAUJIENOS
1/39 S. Halsted SL, ( Imago

Kraujo

Plau- 
i. Inkstų li- 
Dusulio. Žo-

Jys galite būt išgydytas 
Gera sveikata tai yra 
paslaptis pasisekimo 

Visi kenčianti nuo chroniikų, labai 
sunkių ir silpninau- 
člų ligų, patinau- 

1 dokita šia proga.
Gydymas ir iigydy- 
mas chroniškų 

■ ritis, kraujo, odoa 
*r •žilvio ligų, yča 
mano gyvenimo <iar- 
b*”’ geriau no- 
riu apsaugoti avei- 
katą šios Aidies 

-Wl vietoj būti
W •i'l valdytoju. Aš ti- 

nau, kad aš galiu 
Dr. J. R. Mabea suteikti • jums ga- 

riaus| gydymą, koks 
yra žinomas me-dicinoa moksle. 

606 914
TIKRĄ PAGELBĄ

Įčirškimai tiesiai Į gysh 
j revoliuciją medicinos 

ligos iki šiol pripažintos 
dabar galima 

budu _ išgydyti. Aš vartoju 
vėliausius 

antitoksinus, speciales {čirškimui 
vėliausiai išrastus ir geriau- 

______ - —» sun- 
Prisidėkite prie didelio skait- 

užganėdintų ir išgydytų žmonių, 
kasdien ateina j mano gydymo 

Ateikite šiandien dėl išegza-



NAUJIENOS, CHcfiJo, H
—— • ■ ■■■ 1 » W 1

———— -• Chicagos žinios 
Nuo Skausmu ' * —

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

AUTOMOBILISTAS NUTEIS
TAS KALĖJIMAM

Severa’s
Gothardol

Tai naminis linimentas greitai 
palengvina plėšiančius nepa
kenčiamus reumatizmo ir 
neuralgijos skausmus-

Kaina 50 ir 60 centai.

Po pusvalandžįb turimos ju- 
I ry '-teisėjo Miller kambary, nu- 
I teisė automobilistą W. Sma- 
I gacz, 26 m. 5613 N. Kildavę 

Avė., nuo vienų metų iki gyvos 
I galvos kalėjimai! už tai, kad jis 
I birželio 7 d. girtas važiuodamas 
Į automobiliu prie 22 ir Halsted 
i gatvių užmušė Estelle Weich- 
| man, 23 m., 322 E. 22 St.

Reikalavimą naujo bylos 
grinėjimo teisėjas atmetė

I nuteistąjį tuoj aus išgabenta
Įėjimam Jo bylos nagrinėji
mas tęsėsi tik vieną dieną.

Teatras-
Muzika

VAIČKAUS DRAMOS 
h TEATRAS

PRANEŠIMAI
Liet. Teatr. Dr-stėa Šv. Martino 

bertaininis UHsirinkimas įvyks šeš
tadieny spalio 17 <t, 7:30 vai. va
karo, Šv. Jurgio parapijos svet., 
32 PI. ir Auburn avė. Visi nariai 
malonėkite susirinkti, I nes bus 
svarbus mitingas. —P. K., rašt.

ISRENDAVOJIMUI

Pirmiausiai kreipkis į aptiaką

na- 
ir 

ka-

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

Neleiskite 
Pleiska
noms 
Sugadinti 
Jūsų 
Gražumą

Atsargiai priiiurimi nagai, 
>v«ika vMftb tiiiura ar nau
jausios mados aprCdalai na- 
bua paterayti. jeigu plaukai 
bua pilni pleiskanų. Neda- 
leiakita, kad tie Įkyrus balti 
parazitai gadintų jūsų gra
žumą. Naudoki ta 

Raffles 
kas vakaras per dešimt dienų 
ir pleiskanos tuojaua iinyks. 
Po to retkarčiais naudojant 
apsiaaugoaite nuo įų. Ruffles 
parduoda jūsų vaistininkas 
po 65c bonk* arba 75c 
tiesiog ii laboratorijos.,^

P. AD. RICHTER & CO
Berry & South 5th Sts. 

Brooklyn, N. Y.

Oulbransyn Trade Mark 

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

Pamatykite pas
JOS. F. BUDRIK, 

3343 So. Halsted St.
. . 4

NAMAI, LOTAI 
FARMOS

hLELTAh

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

Elta Commerce Co.
8251 So. Halsted St., Chicago, 

N. C. Krukonis Manag. 
Telephone Yards 1234.

na- 
lai- 
ant

III.

1 . ” 
Simpatškas — 
Mandagus — 
Geresnis Ir Pi
gesnis Už Ki
tų Patarnavi
mas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofinaa: ’• 
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
4904 VVest 14th St., Cicero.

Tel. Cicero 8094. .
. j,. ,,, /

Lietuvių Rateliuose.
Cicero

Lietuvių Liuosybės Namo B- 
vės paprastame direktorių su
sirinkime pranešta, kad jau yra 
pagaminta iškaba “No smoking 
ipermited,“ kuri bus pakabinta 
viduryje sAIės ir bus apšviesta 
elektros lemputėmis, taip kad 
kiekvienas galės ją pamatyti ir 

(gal liausis rūkę svetainėje, kas 
į rūkančiam yra gana sunku pa- 
' daryti.
Į Nutarta ir vieną naują daly
bą, būtent neužimtais šeštadie
nių ir sekmadienių vakarais 
rengti šokius. Tokių vakarų, 
kada svetainė nebūtų užimta 
būna labai retai, bet visgi kar
tais pasitaiko, tad ir liko nu
tarta tokiais vakarais ką nors 
duoti publikai ir tai už labai 
prieinamą įžangą. Pirmas to- 
kis vakaras bus šokiai šiandie 
vakare. Mėgstantieji Šokius 
susirinksite, o ir toliau tėmyki- 
te pranešimus. Ypač šėrinin- 
kai turėtų tuos parengimus 
remti, nes tai yra jųjų užda
vinys.

Paskiausias bendrovės vaka
ras atidarimui sezono davė pel
no $101.58. Tai neblogai. Ko
dėl kiti vakarai negali to duo
ti? Viskas yra galima, tik rei
kia noro pasidarbuoti. Dirbki
me visi, o pasekmės bus geros; 

Į pasilsėsime kai namą išmokesi- 
• me, o dabar turime dirbti visi 
ir tai dirbti išvien.

šiame susirinkime pajamų 
buvo $895.83, bet už šėrus į- 
plaukė tik $75. Kada gi tie 
šėrininkai, kurie pasižadėjo 
pirkti daugiau Šerų, savo pri
žadus išpildys? O išpildyti jie 
turės ankščiau ar vėliau, tad 
kam vilkinti?

—Direk. Koresp.

Hull House, kampas Polk ir 
Halsted gatvių, spalių m. 18 
dieną, sekmadieny, 7 v. vak. 
statoma “Dumblyne“ arba 
“šunadvokatis.“ Turinys iš 
Ožeškienės apysakos “Niziny.“ 
Ožeškienė visados pasižymėda
vo tuomi, kad labai gražiai 
piešdavo kaimiečių ir dvaro ku- 
miečių gyvenimą. Jos veika
luose yra daug satyros ir svei
ko juoko, kas padaro jos vei
kalus nepaprastai įdomiais ir 
linksmais. Veikale dalyvauja 
geriausios teatro pajėgos: Ten- 
džiulytė — Onos rolėj; M. Ja- 
kavičaitė-Kondradienė — Mag
dės; K. Širvis Bagrevičiaus;
J. Briedis — Jono; J. Vaičkus 
•— šunadvokačio Kuprausko;
K. -Budrys kareivio Myka- 
lojaus; J. Preikšą — Antano; 
A. Trainiutė — dukters Kara
liuos rolėje. Veikalas pamoki
nantis, todėl neprošalį butų tą 
veikalą pamalyti, ypatingai dek 
to,, kad jis eina Vaičkaus Ora- 
pios teatre, nes tenai veikalai 
Statomi taip, ,’kad kiekvienas 
asmuo sudaro tam tikrą būdą 
ii- išlaiko stilių.

KAS RENGIAMA
šiandie vakare, M. Meldažio 

svetainėj, Liet. Ev. Liuteronų 
Paš. Draugystės vakare Liet. 
Scenos Myl. artistai vaidins 
vieno veiksmo komediją “Žen=. 
tas Iškilmėje“. Paskui šokiai.

Sekmadienio vakare, 7 vai., 
Vaičkaus Dramos Teatras vai
dins Hull House teatre kome
diją “Dumblyne“, iš Ožeškie
nės apysakos “Niziny“.

Sekmadienio vakare M. Mel
dažio svdtafrtėj bus vaidinama 
2 aktų “šėtono Karalystė“. 
Paskui šokiai. Tai M. Dundu
lienės benefisas, paminėjimui 
jos 25 metų darbuotės lietuvių 
scenoje.

Sekmadieny, 3:3(1 vai. po 
piet, bus net keturi koncer
tai.

Studebaker teatre daini
ninko Tbemy Georgi.

Auditorium teatre — smui
kininko Paul Whiteman ir jo 
orkestro.

Orchestra Hali —New York 
Symphony Orchestrą (3 vai.)

MEDŽIAGA Iš KURIOS 
ŽMOGAUS KŪNAS 

PADARYTAS

Žinomas Rochester, Minn. 
gydytojas Dr. Chas H. 
Mayo, sako, kad vidutinio 
žmogaus kūnas turi tiek 
daug taukų, gad galima pa
daryti 7 šmotus muilo, gele
žies tiek, kad galima pada
ryti vidutinį vinį, cukraus, 
kad pripylus t druskininkę, 
vapnos tiek, kad galima iš- 
malevoti baltai vištininką 
sulfuro tiek, kad apsaugu- 
jus šunį nuo musių, pota- 
sium tiek, kad išeksploda- 
vus vaikų žaidimo kanuolę, 
magnesium, kaip doza mag- 
nesia, viso vertės apie 95 
centus. Bet dėl jūsų, su
prantama, kūnas yra daug 
brangesnis. Ir, kad užlai
kius jį geroje sveikatoje, 
jums reikalinga yra vartoti 
Trinerio Kartųjį Vyną! 
šios atsakančio^ gyduolės 
išvalys jūsų skilvį, sustip
rins apetitą, sustiprins 
kraują ir priduos jums pep. 
Jei jūsų aptiekorius arba 
gyduolių pardavinėtojas ne
turi pas save jų, tai rašykit 
pas Joseph Triner Compa- 
ny, Chicago, III. Bandykit 
taipgi Trinerio Cough Seda- 
'tive, dėl greitos pagelbos 
nuo slogų!

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI I’RA- 
LEISTI $100.00?

Atsakymas: $100.00 ant syk jr 
$6.00 į metus per visą 

likusį gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas dole

ris sudaro nematomą juostą cen
tų ir kiekvienas centas atlieka 
tam tikrę darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šįmtų ir išsiunčiame sjivo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė
tumei* juos j banką ar spulką?

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

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

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St.

Nuo 10 ryto iki 8 vai. vakaro.

North Side. Puikų vakarėlį su 
juokingu perstatymu rengia Pirmyn 
Mišrus choras, nedėlioj, Spalio 25 d., 
Liuosybės svet., \1822 W. Wabansia 
Avė. Pradžia 7 vai. vak., koks bus 
perstatymas pamatysite kai atsilkn- 
fcysite. Širdingai kviečiame atsilan
kyti. ' -* Komitetas.

Veikalo “šėtono Karalystė” kuris 
įvyks spalio 18, Meldažio svetai
nėj, tikietai parsiduoda Naujienų 
raštinėj, 1739 S. Halsted St., Auš
ros knygyne, 3210 S. Halsted St. 
Varpo redakcijoj, 3251 S. Halsted St. 
ir pas artistus.

Vyskupo Valančausko Pašelpinės 
Draugijos susirinkimas jvyks sep- 
tintadieny, spalio 18 d., 1 vai. po 
pietų, Lietuvių Auditorijoj, 3133 
S. Halsted St. Malonėkit visi drau
gai atsilankyti ir naujų kandidatų 
atsivesti. —Ant. Budvetis, rašt.

Lietuvių Vyry ir Moterų Pašel- 
pinio Kliiibo susirinkimas įvyks 
spalio 18 d., 2 vai. po pietų, pap
rastoj svet., Halsted ir 30 St, Visi 
nariai prašomi susirinkti.

G. Mikaliunas, rašt.

LMSA 2 kuopos metinis susirin
kimas įvyks šeštadieny,, spalio 17 
dieną, kaip 8 vai.' vakaro, M. ši- 
leikio studijoj, 3567 (^pttage G rovė 
avė. Visi nariai prašomi laiku su
sirinkti, nes bus kuopos Valdybos 
rinkimai. —Kp. Raštininkas.

Tautiškos Draugystės Lietuvos 
Dukterų mėnesinis susirinkimas 
įvyks nedėlioj, spalio 18 d., 2 vai. 
po pietų, Mark White Sąuare kny
gyne. Malonėkite visos narės at
silankyti. —Valdyba.

Vaidylos renkasi pietuose pane- 
dėly, spalio 19 d. Priėmimas kan
didatų, lekcija ir rengiamo vaka
ro bilietų išdalinimas.

Krivy Krivaičio Vietininkas.

Cicero. -X- l)r-stės Lietuvos Ka
reivių mėn. susirinkimas jvyks 
sekmadieny, spalių 18 d , 1 v. po 
pietų, JJet. LittošybĄs' Name.” Viši 
nariai bukitJ laiku ir atsiveskite' naujų narių. Komitetus jau turi paganriiąvs tikietus ^busiančiam 
draugijos vakarui,. kurs įvyks 15 
lapkričio. Galėsit Wsi pasiimti ir 
platinti draugijos naudai.

—K. P. D., sekr.

North Side.—■ A. L. T. Sandaros 
23-čia kuopa laikys mėnesinį susirin
kimą nedėlioj, spalio 18 d. apie 3 
vai. po pietų, Liuosybės Salėj 1822 
VVabansia Avė. Gerbiami nariai ma
lonėkite visi ateiti, nes turime daug 
reikalų. —Kuopos sekr.

Amerikos Lietuvių Piliečių Kliu- 
bas laikys mėnesinį susirinkimų 
spalio 18 d., McKInley Park di
džiojoj svet., 1 vai. po pietų. Vi
si nariai susirinkit.

—Aleksandravičių, pirm.

ASMENĮIJIESK0J1MAI
PAIEŠKAI .Boleslovo Bogvilos 

arba jo*' nl^tih-Jes Patifinbš B^vr- 
lienCs. Paeina Xš šiaduvos miesto, 
Panevėžio ąpskr. žinančių prašau 
pranešti arba patys tegu atsišau
kia. Turiu svarbų reikalų.

.fonas Stankus
1126 State St., De Kajb, III.

JĖŠKAU brolio Povilo Gailiuno, pa
eina iš Ghdžhmą kaimo, Grinkiškio 
parapijos, Šiaulių apskričio. Chicago- 
je gyveno da 1920 metais^ Chicagoje 
gyveno ant Union Avė. ir 36-tos. Ma
lonėkite žinanti pranešti arba pats 
atsišaukite turiu svarbų reikalą.

Konstancija GailiunailS-Giniotienė 
3210 S. Halsted St., Chicago, III.

Box 261 •

PA IEŠKAU Onos Urbonienės, kuri 
per 3 metus gyveno 3434 W. 65 St. 
Šį pavasarį ji išvažiavo ant vakacijų 
nežinau kur. Meldžiu atsiliept laišku 
arba kas žino kur ji randasi. Meldžiu 
pranešt, nes turiu svarbų reikalą.

A. LIPSKIS
3210 S. Halsted St., Chicago

IEŠKAU Vladislovo Bidvos. Pa
eina iš Žarėnų parapijos, Telšių 
apskričio. Žinanti malonėkite pra
nešti arba pats atsišaukit.

Petrus Dumblis
3215 S. Wallaee SI.

IEŠKAU savo brolio Jono Kas
pučio. Paeina iš Deperencinės kai
mo, Batagių. vals., Tauragės apsk. 
8 metai atgal gyveno Chicagoj. 
Dingo kur tai. Kas žinote meldžiu 
pranešti arba atsišauk, mielas bro
lau. *

Juzepa Cesnienė,
908 W. 21 St. z 
Chicago, III.

APSIVEDIMAI
PAIEŠKAI! apsi vedimui vaikino 

našlio arba atsiskyrusio, nėra 
skirtumo, tik kad butų rimtas ir 
geros širdies. Aš esu našlė ir ne
labai jauna; neblogai atrodanti, 
gerai užsilaikanti ir biskį Šiek 
tiek turiu nuosavybės. Mylėčiau 
susipažinti su geru ' žmogum. Jei
gu katras įnylėtumėt su numini 
susipažinti, tai meldžiu su pirmu 
laišku prisiųsti savo paveikslų. 
Kas prisius paveikslą, tam duo
siu atsakymą.

L. R. 
Box 265

; 3210 S. Halsted St., Ghicpgo1 , !‘ . • r.—,—i—---------- -------- -------  -----
? ; j r J 1 < (•; ’Į 1 ; '

VAII?aM<u\D apsivėdimui vai
kino arba jauno našlio be vai
kų. Aš esu 26 metų. Atsišau
kite.

O. D., Box 261
3210 S. Halsted St., Chicago

7 kambarių f tetai, pečiumi 
šildomi, $27.50. 6 kambarių fin
tai, garu Šildopri, $35 ir augs 
čiau. 1134 — 1152 S. Weslern 
Avė. Agentas ant pareikalavi
mo kasdien nuo 2:30 iki 5 po 

"pietų.
J 1 1 -■

PASIRENDAVOJA 4 rūmų fin
tas, šviesus ir nedideliai šeimynai. 
Remta tiktai $18 į mėnesį.

ANTRI ruimai irgi 4 rūmų; len
da tik $16 į mėnesį. Kreipkitės.

Frank Selemonavičius 
504 W. 33rd St.

ANT rendoc 5 kambarių fintas. 
Visi rūmai šviesus ir naujai išde- 
koruoti. Yra elektra, gasas, piau- 
dynė ir telefonas; ant antro aukš
to iš fronto, remia nebrangi. At
sišaukit į cigarų štorą.

732 W. 22 St.’prie'Halsted St.
Tel. Roosevelt 7508

RENDAI Storas arba namas 
pardavimui labai pigiai, ge^a 
vieta bile kokiam bizniui

804 W. 31st St.
t ■ »

RENDAI 4 kambariai ir maudynė 
2 miegami kambariai,-visi šviesus iš 
visų pusių ant 3-čio aukšto iš fronto. 
Labai paranku su trytkariais, Ash
land ir 14 St. 15 minutų j vidurmiestį, 
rendos $28. Savininkas krautuvėj iš 
fronto, 

1536 W. ,14 St. . ,
antras namas nuo Ashland, East

RRNIX>N 6 kambarių mo
derniška* flatas, karštu van
deniu šildomas. Renda nebran
gi. Kreipkitės:

6510 S. Francisco Avė.
Tel. Republic 0105

RENDAI 3 ruimai ant 2 lu
bų ir 3 ruimai beizmente; toi- 
letai. Renda 15 dol. į mėnesį 
viršui ir $5 už beizmentą. 1 fl. 
užpakaly. 946 W. 31 PI.

■ RENDON 4 šviesus ir švarus 
ruimai, yra elektra, vana, pečium 
šildomi, ųiigi renda.

4438 S.- Artesian Avė.
Tel. Lafayette 0265

> ; , —tr-r--------
įįįg^įijf^V ■: '■* f'9 ■

RENDON garažas dėl 20 maši
nų, parankioj vietoj dėl biznio, 
prie didelės gatvės, pigi reneja.

9927 S. Michigan Avė.
S. KARALIUS

Tel. Pullman 4091

SIŪLYMAI KAMBARiy
PASIREnJ)AVOJA geras, švie
sus kambarys vienam vaikinui 
ar merginai su valgiu ar be 
valgio.

4359 S. Rock\vcll St.

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

PETER GADEIKO 
1606 So. Halsted St.

BjENDAI kambarys dėl vai
kinų, merginų ar vedusios po
ros. Su valgiu arba be valgio.

2 lubos antroje auzoje.
827 W. 33 Ptece.

RENDAI kambarys vienam 
vaikinui. Gerai užlaikomas, prie 
mažos šeimynos. Renda $10 
mėnesį. 2 lubos.

3254 S. Lo\ve Avė.

REN'DiAI kambarys dėl vie
no vyro ar dviejų. Su rakan
dais ar be rakandų. Galima ir 
kuknę vartoti. 2 lubos frontas. 
Privažiuoti galima Robey gat- 
Vekariais. 2139 W. Greenwich 
Street. X

SIŪLOMA kambarys dėl ženo- 
tu žmonių be vaikų. Kambarys 
didelis; yra elektra, maudynė ir 
šiluma. Norintis galėsit šeiminin
kauti ant viso flato. Atsišaukit. 
Su renda susitarsim. Savininką 
galima matyli rytą nuo 8 iki 9 v. 
Flatas ant 2 fl. 3421 S. Lowe avė.

Kambarys vendai dėl švaraus 
vaikino su visais patogumais 
—su valgiu arba be valgio. 
Vieta randasi Rrighton Parke. 

Krepkitės 4306 Ąniehęr Avė.

• RENDON šviesus gontinis 
kambarys, garu šildomas, ne
brangiai.

2019 W. 22nd Str.
2 lubos, Tel. Canal 0454

ĮVAIRUS SKELBIMAI____ *________ ______

BAGDONAS BROS.
MOV1NG, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long dlstance handling. 

Turime daug metų patyrimą.
3238 Halsted St.

Tel. res. Yds 3408—Blvd. 7667 office

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& KDW. CO.
Malevojam j r pnpieruojam. Vir

laike.n mulevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

Tel. Lafayette 5133-6438

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

Mes parduodame olselio kainomis 
visiems. Dasižinokite pas mus 
apie jūsų plumbingą ir namų ap
šildymo relkmesis.

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING 3UPPLY CO.

490 Milwėukee Av. Haymarket 1018 
461 N. Halsted St. Haymarket 42£1

, .... Į ,

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYK1T 35%

Mes parduodame visiems olselio 
• kainomis

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

netoli Marshfield

PLASTER boar<l po 4c. už 
ketvirtainį pėdos; dastatome 6, 7, 
8, 9, 10 pėdų augščio. Pilnas pasi
rinkimas lentų, stogų dengimo ir 
moldingų. Greitas patarnavimas. 
Greitas dastaty.mas visur, šaukit

Mr. Smetana
Buildęrs Suply & Lumber Co. 

2228 W. Madison St.
Tel. West 1090 — Seeley 4062

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

KEIKIA merginos prie namų, 
lengvam darbui, prie mažos 
šeimynos ir prižiūrėjimo mažo 
kūdikio. Mrs. Horn,

4601 So. Mozart SI.
Tel. Lafayette 2767

20 merginų ir moterų, dar
bas šviesioj dirbtuvėj. Patyri
mo nereikia. Nuolatinis malo
nus darbas, gera alga.

/ 
Kreipkitės.
A. L. RANDALL CO.

525 W. 76 Str.

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 1 uncijų 
malkos 35c., 38c. ir 40c. Vilnonios 
skiautės vaikams, kaina nuo 65c. 
iki $1.00. Baltoji drobė užvalka
lams ir paklodčms. Marškonios gi
jos, kaina 1000 jardų nuo 10c. iki 
45c. Mano tavoras parsiduoda nuo 
35c. iki 50c. pigiau negu kitur.

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

STONGDENGYSTfi
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas ir 
garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir’aple- 
linkej. Jstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė. 
Pnone Lav.ndale 0114.

TAISAU plaukus naujų “perma- 
nent wave” budu. Plaukai sutaisy
ti laiko net 6 mėnesius. Išimu 
bluzgus. Plaukus taisau ilgus ir 
trumpus — sulig noro. Darbų at
lieku pigiai. Jeigu norit kad atei
čiau jūsų plaukų sutaisyti į namus 
telefonuokit Sunnyside 1345 ir 
klauskit Mrs. Clark.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ ir MOTERŲ

KALĖDOMS PINIGAI

lengvai uždirbami

REIKIA DARBININKU
VYRŲ 

reikia Vyrų

Man reikia vyrų, kurie kalba 
Angliškai ir lietuviškai, atlan
kyti lietuvius kuriuos aš turiu 
pas save failese. Patyrimo ne
reikia. Aš jumis išmokinsiu.

Nesirūpinkit apie žiemą
Jei jus tikrai norite dirbti 

aš galiu užtikrinti jums tokias 
įplaukas tpie kurias jus nei 
sapne nesapnavote.

štai kur yra faktai.
Mes ką tik atidarėme treti 

skyrių puikių savasčių 1VAN- 
HOE — Tai yra puikiausia 
Chicagoje subdiviziją, kur Illi
nois Central gelžfceliš eina per 
pat vidurį, kas užtikrina 30 
minučių gjėiios transportaci- 
jos į vidurmiestį. Yra visi įren
gimai ir apmokėti. Namai jau 
pradedami statyti.

Ateikite tuojau. Neatidėliokit 
ilgiau. Dasižinokit smulkiau 
apie Šį puikų pasiūlymą. Mes 
turime turėti vyrų kurie galėtų 
išaiškinti žmonėms jų prigim
toje kalboje apie šias puikias 
savastis. Mes pasiūlome tokias 
savastis kurias lietuviai jau 
yra pirkę.

Veikit šiandien
Ateikit, pasimatykit arba te- 

lefonuokite

W. G. MacCARTHY v 
Sales Manager

BRANIGAR BROTHERS 
BUBNHAM BLDG.

Room 918 Central 8147
160 N. La Šalie Street

Taupant vyrams ir i.'.oterims
Jus tfalit dirbti,dalį arba vi

są laiką pagelbėdami mums 
išparduoti geriausių Chicagoj 
paskutinius likučius savasčių 
prie

79 ir Western Avė.
Netoli dviejų milijonų dole

rių savasčių parduota j pirmu
tines 10 dienų. Į pardavimo 
kainas įeina šalygatviai ir vi
sos požeminės dūdos, kurios 
dabar jau yra įvestos. Galima 
tuojau statyti namus. Tai yra 
geriausis pasiūlomas išpardavi
mas šiandien Chicagoje.

Atsišaukit dienomis arba va
karais į Englewood ofisą iki 9 
vai. vakare. Klauskit Mr. Wehb 
arba Mr. Bradley.

733 West 63rd Street
Went\vorth 5590

HINKAMP & COMPANY

DABAR TURIME dėl vyrų 
labai gerų darbų. Ateikite. Rei
kia karpenterių, 75c. į valandą. 
Kabinet dirbėjų, 80c į valandą. 
Inžinierių, $40 į savaitę. Steam 
fiterių, 75c į valandą. Automo
bilių plovėjų, $35 į savaitę. 
Prie bačkų, 75c į valandą. Ma
šinistų, $42 į savaitę. Įrankių 
ir dažų išdirbinėtojų, $1. Pali- 
šėrių ir buferių, 80c į valandą. 
Punch pręss operatorių, 55c į 
valandą. Vyro prie namų, $75 į 
mėnesį, valgis ir kambarys. 
Darbininkų, 48c. į valandą. Pa
kerių, $27.50 į savaitę.

South Park Employment j;
Agency, (1- 

4191 So. Halsted Str.
Kampas 42nd St.

REIKIA salesmenų dėl rin
kimo prenumeratos ir apskeJb 
bimų. Labai gera proga dėl 
uždirbimo pinigų. Room 526.

117 N. Dearborn St. *
—■■■ ■ V 11 ■■---■■ ■— I-—

REIKALINGI —
3 kriaučiai prie moteriškų it 

vyriškų darbų.
Kreipkitės: 
6758 Wentworth Avė.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKALINGA senyva meteris ar 
vedusii pora namus pridaboti. Dykai 
kambariai.

Kreipkitės:
J. KUCH1NSKAS • 
1038 W. 103 Si.

REIKI A< 
shearmenų į geležies atkar

pų jardą.
Steiner Iron and Metai Co. 

1163 So. Washtenaw Avė.
- — - -- - . I— . --- ~~Į— Į--T- --- ~~ w

REIKALINGI pardavėjai. Ga
li uždirbti nuo $106 iki $150 j 
savaitę. Atsišaukite pas.

MILLER BROS. ’ ’
11241 S. Michigan Avė., '

Roseland *
; j
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REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI
VYRŲ

REIKALINGOS DREI- 
veris prie skalbyklos (laun- 
ry).

610 W. 26 St.

REIKALINGAS darbininkas 
dėl balnojimo arklių, turi būt 
nevedęs; darbas ant visados, 
gera mokestis.

4129 So. Emerald Avė.

| NEAPSAKOMA proga dėl gabios 
ir smarkios moteries katra nenori ar
ba negali eiti dirbtuves darban, tai 
gali pasidaryti savo namuose 10 ii 
15 dolerių j dieną, aš parduodu 
Knitting Machine arba lietuviškai 
mezgamą mainą sveteriams daryti, 
aš parduosiu ir darbą išmokinsiu. 
Priežastis pardavimo, aš turiu didelį 
darbą. Kam* būtinai reikalinga, atsi- 
šaukit po antrašu:

828 W. 34 St.
Antros lubos užpakalyj

Bile katra vakarą ąpie šeštą 
valandą vakare

PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME

AUTOMOBILIAI
BARGENAS dėl šios savaitės, tik-) . 

tai, Oldsmobile, 4 pasažierių, kupė, 6 
ekstras, — kaip naujas. Turiu pa
aukauti. /

Ostcli 
Hierce

PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
sernė; geroje biznio vietoje ir už 
gana prieinamą kainą. Parduosiu 
bizni su namu arba vieną biznį. 
Panfąvimo /priežastį sužinosit vie

559 W. 37 SI.

Htovyje,

3222 So. Halsted St.

PARDAVIMUI tųksikabas tik už 
200 dolerių, Hudson super six, su 
taksikabo initeriu, lenčiugai.s ir 
kiti įtaisymai. Jei neturit darbo, 
tai pasinaudokit proga, kur galė
si uždirbti pinigų. Karą galimą 
matvti.

949 \V. 34 St.

TIKRAS BARGENAS. Pardavi- 
mvii cigrnrų, saldai rtiij, notions, tnoky- 
klų reikmenys, nesvaiginami Kari
mai, taipgi 1 augšto murini? kumpi
nis namas, 4 kambarių, 2 karų gara
žas, 1 blokas nuo mokyklos.

2734 W. 43 St.

RAKANDAI

PARDUODU vieną iš dviejų bučer- 
nių ir groseiuių už labai prieinamą 
kainą. Taipgi priimsiu pusininką. 
Naudokitės proga,* nes dabar yra ge
riausias laikas pirkti.

4425 So. Wells St., 
Phone Yards 3906

RAKANDĄ1 pardavimui, vartoti 
2 mėnesiu, riešutinis miegruimio se
tas, valgomo kambario setas, mohair 
parloro setas, karpetai, lempos, pa
veikslai, pianas, puikus bargenas.

Atsišaukite
1839 West 55th St.

PARDAVIMUI vaisių ir daržovių 
krautuvė, su fikčeriais. Yra dvejos 
svarstyklės, du kaunteriai, ledaunė, 
du keisai, geroje vietoje, naujoj apie
linkėj, rendos $65, dlsh $1300, 3 me
tų lysas.

Atsišaukite:
204 W. 103 St.

PARSIDUODA 4 ruimų rakandai 
pigiai: po vieną arba visus sykiu. 
Galima ir ruimus rendavoti. Rendos 
mėnesiui tik $12.

724 W. 22nd St.
3 lubos, priekis.

. I PARSIDUODA šviežios mė 
sos išvežtoj imo roti tas. Sąžinin 
gam 
ryti

žmogui gera proga pada- 
pinigų. Atsišaukite

Box 622
1739 So. Halsted St.

PABDAV1MUI 4 kamb. ra
kandai, biskį vartoti, gerame 
stovyje, taipgi kietomis angli- kambarių rooming house, labai ap- 
mis kūrenamas pečius, labai 
pigiai jei pirksite tuojau. Krau
tuvė, 2859 Emerald Avė.

MAINYSIU arba parduosiu 10

atmokantis biznis. Pardavimo prie
žastis — liga. Parduosiu pigiai.

Kreipkitės:
1018 S. Halsted St.

Antros lubos.
PARDUOSIU 5 kambarių rakau- ---------------------

dus, grojiklis pianas, 2 miegamo,' 
kambario setai, 7 šmotų valgomo PARDAVIMUI 
kambraio setas, viktrola, karpetai, i 
lempos, rašymui *
smulkmenų. 

Atsišaukite
1611 W.

Italas ir kitokių

55 Str.

DU dideli daniški šųnes.
Kreipkitės:
4622 So. Western Avė.

PARSIDUODA kriaučių šapu. Biz
nis išdirbtus per 5 m. ir einu ge
rai. Šapu gerai įrengtu. Darbo pa- 

,»<....« uv. u..vJW ........... . ..r-
siduoda, nes savininkas vyksta Lie’ 
tuvon. Joe Koll,

68 N. Main St., Kenosha, Wis.

PARSIDUODA 3 kambarių rakan
dai, vartoti tik 8 mėnesius. Galima1 
pirkti po vieną ar visus sykiu. Kreip- 1 ^7^1°dviejų darbininkų. Par

1806 S. Peoria St. 
1 lubos iš užpakalio

PARDAVIMUI PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
sernė, greitu laiku. Visokių tautų 

88 NOTŲ grojikais pianas, su apgyventoj vietoj, biznis išdirbtas 
benčlum ir 91 role ir kabinetas Per 18 metų. Renda pigi. 5 ra vi- 
nuujas 750, gerame stovyje, pa r- sos mašinos. Viskas pirmos klesos. 
duosiu už $135. Mr. Adolph Kuhn. Savininkas važiuoja Lietuvon.

2332 W. Madison St. 1 fl. --------- - .141713 S. Michigan 
Tel. Pullmun 7059

ANT PARDAVIMO grosernė ir de-' 
licatessen ir kitų daiktų krautuvė yra 
ant kampo ir daromas geras pragy
venimas, ir gyvenimui ruimai. Turiu 
parduoti dei moteries dideles ligos, 
ir parduosiu nebrangiai. Kam yra 
reikalinga, prašau atsišaukti 

600 E. 64th St.

PARDAVIMUI bučernė ir gro- 
sernė, gera biznio vieta ir su ga
na prieinama kaina. Parduosiu su 
namu arba be namo. Pardvimo 
priežstį patirsit ant vietos.

4624 S. Wood St.
Tel. Lafayette 9396

PA B DA VIM l ’I restaurantas 
lietuvių ir kitų tautų apgyVen
toj vietoj. Biznis senei išdirli- 
tas ir turi būt parduotas į trum
pą laiką. Priežastį patirsi t.

2414 W. 47 St.

■PAMATYSTE — BUSITE 
UžGANtDINTI

Tik $1,000 įmokėti 
nupirks 5 kambarių moderniš
ką mūrinį bungalow su 1 karu

CICERO DIDELIS
GILIUKIS

Už dyką Sekmadienyj, Spalio 18 d., 
1925, nuo $200.00 iki $900.00 ant loto

--------------------- ------------------------ * x. v ....I nrha gausit ‘ ančių, žąsų, kalaku- 
PARSIDUODA saldainių ir ™ur*ni RrŽU0’U b u*“*' I J“'aba' <lide"

. . - ,x,: furnace apšildomas, cem. base- pasirinkimą įvairių lotų..M i,.4-^1,... Idasi ant Austen Boule’cem. I 
mentus, skalbyklos, užpakaly 
porčiai po stiklu. Kaina
tik ................................ $6,601)
Randasi arti Western ir 71 St.

tik $2,000 įmokėti 
nupirks medinį namą, 3 flatai 

PARSIDUODA bučernė arba nai-J - kamb elektra ir visi kitinysiu ant faunos. 'Biznis yra geras P° ’’ KamD;> eiektta n vist kiti 
ir daro dedelę apyvartą. Savininkas parankumai. Rendos $65.00 j 
nori eiti aflt farmos. Ffirma turi mėnesį pečiais apšildomas. Rai
buti be morglčių. t r r

6104 So. State St. na tik
Randasi arti 33-ios ir Emerald 1 Avepue.

i tik $2,500 įmokėti 
nupirks medinį namą ant muro 
fundajnento, ant 2-jų kampinių 
lotų, 2 po
flatai ir 2-jų k karų garažius, 
pečiais apšildomas, 1-m^us mor- 

’glčius $6,000. Kaina t’k $8,500. 
lunch Randasi a,ti 45-th ir Kedzie 

! Avenue
tik $3,000 įmokėti 

nupirks medinį namą ant mu
ro fundamento, 1-5, 1-6 ir 1-7 

' kamb. flatai, pečiais apšildo- 
PARSIDUODA groserne mas’ renda $90-00 * m*"es|.

* Kaina tik ..............   $7,000
ir kendžių krautuvė. Kai- Randasi arti Halsted ir 84-os. 
na $700.00. ' (

4601 So. Hermitage Avė.

cigarų krautuvė, ir kitokių 
smulkių dalykų; priežastį par
davimo, patirsite ant vietos.

Kreipkitės:
10701 So. State St.

, Lotai ran- 
__  __  _____ Boulevardo, 35-tos 
gatvės ir Pershing Road. Privažiuoti 
galima elevatoriais arba 22-ros gat
vės karais. Musų busai veža dykai 
ant Austin Boulevaro.

Kaip nuvažiuosif ant Sub-Divlsion, 
klauskite p. M. Petrausko, jis duos 
jums tikietus dykai. Nebi
jokite lietinis ar šalto oho, mes tu- 
lime gerą pastogę ir pakankamai 
karštos kavos ir užkandžių dykai.

McCoriųick Sub-Division,

Tik pusę valandos važiavimo
ANT 120 akerių fanuos, 

miesto, prie cementinio kelio; 
riausi žemė: juodžemis prie 
lio. Naujos mados bildingai, 
karvių, 6 arkliai, daug kiliulių, 
vištų, ančių ir visos mašinos, 
kių tik reikalinga ant farmos. Mai
nysiu į didelį arba mažą namą.

B. JASUDES,
So. Robey St., Chicago

arti 
ge- 

mo- 
30 

200 
ko-

.< $5,300
Parsiduoda pirmos klesos 

bučernė ir grosebnė. Biznis 
yra cash. Pardavimo prie
žastį patirsite ant vietos.

5016 W. 16th St.
Cicero, III./

NEGIRDĖTI MAINAI
Parsiduoda arba išsimaino 3-jų pa- 

Kyrvenimi* mūrinio parduosi vi
už $8,500 arba mainysiu ant dideunio 
namo, farmos, loto, bučerne.s, restau- 
ranto, automobilio, kas norite ta bar- 
geną laimėti pasiskubinki!.

kambarių

PARSIDUODA
room ir restauracija.

1114 W. MAD1SON

tik $3,000 įmokėti 
nupirks mūrinį namą, 4 fl. po 
4 kamb., elektra ir visi 
kūmai. Rendos $90.00 į 

PARDAVIMUI cigarų ir ei- sį, 1-mas morgičius 
garėtų storas už $650.00. Biz- Kaina tik .... ..................

nis geras dėl gero žmogaus. Randasi arti 33-čios ir 
Taipgi randasi 4 tinkami rui-| tik $3,000 įmokėti
mai gyvenimui; , renda nebran- nupirks mūrinį namą, 3 flatai 
gi. 5017 S. Halsted St.

paran- 
mėne- 

$6,000. 
$9,000 
Union.

po 6 kamb., elektra, vanos, pe- 
-----  čiais apšildomas, Rendos $110. 
hard- į mėnesį. Kaiity tik v.‘.... $9,800
8 | Randasi arti ’Ž3rd ir Halsted

Street.
tik $3*500 įmokėti 

nupirks mųrinį namą, 1-5, 1-6 
ir 2 po 4 kamb. ir 4 kamb. cot
tage užpakaly, elektra, vanos, 
visi parapkųniai. Kaina 

............................. , $8,500. 
Randasi Bi;idg^porte.

tik $5,009 įmokėti 
nupirks 4 fl. po 4 kamb. mūri
nį namą ir tuščią lotą prie ša
lies, pečiais apšildomas. Rendos 
$120 į mėnesį. Kaina • 
tik...................    $13,000.
Randasi arti 68-th ir Ashland.

, I tik $5,000 įmokėti
PARSIDUODA pigiai saldainių,'tabako ir smulkių daiktų krautu- nuP>1ks tiki ai gražų mūrinį 

vė. nereikės brangiai mokėti, tik namą, sun parloras, 2 fl. po 6 
tas greit apleisti miestą. į kambarius, kiekvienam fintui

L1942 S. Michigan Avė. 'atskiras hot vvater heat, boile-
--------------------------------- - ’' riai ir 2-jų karų garažius, Kai- 

PARSIDUODA koncertina, nauja,1 ei o nnn
Aripol, 102 keys, su dvejais balsais, "a \IK .... »iz,vw
vėliausios išdirbystės ir pigiai. 'Randasi ant Brighton Parko 

Kreipkitės: |prie didelio Teatro.
A. LiPSKl 

4552 So, Francisco Avė.

PARDAVIMUI malevos, 
svare krautuvė; daromas geras biz 
nis; lenkų ir lietuvių kolonijoj’ 
yra 5 kambariai-.gyvenimui, 2_ ka 
rų garažas. Parduosiu už $195(1. 

2237 W. 22 St.22 St.

EXTRA 
delikatesen ir

EXTRA
PARSIDUODA

grosemė, labai geroj' vietoj, pigiai.
3 kambariai pragyvenimui įr va
lia. Renda pigi, iysas antį 3 metų. 
Pardavimo priežastis — liga. Ran-1 
dasi 7008 S. Paulina St.

Tel. Prospect 0067

PARDAVIMUI bekernė, gera 
vieta, biznis jau 26 
nas, retail ir olselio

Kreipkitės:
850 West 18th

metų 
biznis.

St.

se-

IŠSIMAINO b-kių kambarių bun- 
galow, su keliais lotais, mainysiu 
ant didesnio namo nepaisant apielin- 
kės, arba ant bile kokio biznio.

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė., 

Phone Ijafayette 5107

PARDUODU savo dėdės farmą 
iš priežasties jo ligos. Ta farma 
laikyta jau 10 metų, randasi Ken- 
dall, Mich, Vz mylios nuo miesto.

40 AKRU, yra 50 obeliu, 50 jau
nų pyčių, 1 akras greibsų (vynuo
gių), 1% akro aviečių, 2 geri ark
liai, 3 karvės ir 2 veršiukai, 60 
vištų, Ford karas, — žodžiu, visi 
reikalingi prie formos padargai. 
Namas ir barnė gerame stovyje, 
kaina $3700.

J. STAŠAITIS, 
’' 1212 S. 48 Ct., Cicero, III.

2015
UŽ pinigus arba mainysiu biz- 

niavą mūrinį namą, 4 flatai po 4 
ir 5 kambarius ir didelis šloras; 
garažas dėl 2 automobilių; rendos 
$165 j mėnesį. Prekė* $15500.

B. JASUDES,
2015 So. Robey St., Chicago

MAINYSIU namą ant 2 lotų, 6 
fialai po 0 ir 4 kambarius. Yra 
gasas, elektra, peniais šildomas, 
mainysiu ant sleain heal namo, 

. M. Abramaviče,
2015 So. Robey St., Chicago

ANT išmainymo mūrinis namas, 
ant 2 loti}, <5 flatai Jix» ■ »* kam- 
barius, yra gasas, elektra, maudy
nė, 2 automobilių garažas. Namas 
geriausiam padėjime. Mainysiu ant 
farmos.

M. Abramaviče,
2015 So. Robey St., Chicago

MAUNYSJU; mūrinis namas, 
aukštų, cemento beizmentas, gasas, 
maudynta, elektra, 2 Hutai po 6 
kambarius, centrališkai apšildo
mas. Iš priežasties ligos turi bot 
išmainytas ant farmos.

M. Abramaviče,
2015 So. Robey SI., Chicago

NAUJAS mūrinis kampinis na
mas, 3 flatai po 6 r 4 kambarius; 
naujos mados įtaisymai ir šloras, 
2 automobilių garažas. Mainysiu 
ant rout house arba gasolino sto
ties; nedaro skirtumo kur randas.' 

, M. Abramaviče,
2015 S. Robey St., Chicago

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

C. P. Suromskis & Co
Real Estate

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

ŠTAI KUR bargenas. Dviejų pn- 
gyvenjmų namas, 5—6 kambarių. 
Elektra, maudynė ir beizmentas. 
Tik $6,500, cash $3,000. Randasi 
ant Bridgeporto. Matykit įgalioti
ni St. 3150 S. ilii’stell
St. '!'<•!. U-1OH.

9 M

PARDUODA savininkas $606 
pigiau negu buvo mokėjęs, su ge
rt! cash. Norinčiam pirkti labai 
geras bargenas; 6 ruimų mūrinis 
bungalow, karštu vandeniu apšil
domas. Viskas pirmos klesos.

6918 S. Artcsian Avė s •

.PARDAVIMUI šviesus 2 
flatų mūrinis namas, 6-6 kam
barių flatai, netoli 56 St. ir S. 
Sawyer Avė., gatvė cementinė 
ir apmokėta. Telefonuokite:

PARDAVIMUI 40 akrų farma, ge
ras 5 kambarių namas, naujai popie- 
ruotas ir malevotas iš vidaus, 2 di
delės barnes, anie 7 akrai įtręštos 
žemės, kaina, $2800, 4 mylios 
miestuko.

R. C. GILMORE, 
Dowagiae, Mich.

nuo

PARDAVIMUI pigiai 5 rui
mų mūrinė cottage. Yra elekt
ra ir maudvne.

Kreipkitės
3222 So. Lowe Avė.

PARSIDUODA *9 kambarių mu
ro bungalow, 5 kamb. apačioje, 4 
viršuje; yra .elektra, valios, hard 
wood trimingai. -"Parduodama ant 
lengvų išmokėjimų su mažu įmo- 
kėjimu. AtsiŠaukit pas savininką.

3841 W. 66 St.

BRIGHTON PARK
AUGŠTU naujas mūrinis 

2—4 kambarių fialai,

PARDAVIMUI grosemė ir 
delicatessen, 10 metų išdirbtas 
biznis, 4 kambariai gyvenimui, 
1 mašinai garažas, renda ne
brangi; geram žmogui gera 
vieta lengvai gyventi.

3518 S. Wallace St.

KARČIAMA parsiduoda. Nau
jos mados fikturiai. Geroj vie
toj, senai apgyventa vieta. Biz
nis gerai eina. Pardavimo prie
žastys — išvažiuoju į kitą mies
tą. 2956 Eiųerakl Avė.

PARSIDUODA groaeriukas, 434d 
S. Honore St., su 4 kambariais 
dėl pagyvenimo, už. $8,275. Rendn 
$18 į mėnesj. Mes turim ir ki
tokių bizniu pardavimui.

M. Minzori,
5532 S. Albany Avė.

Tel. Republic 2392

UŽ DYKA
Parsiduoda bučernė ir grošemė, 

biznis išdirptas per 15 metų, pigi ren- 
da, 7 kambariai pagyvenimui, prieža
stis pardavimo patirsit ant vietos. 
Kam reikalingas tokis biznis atsišau- 
kit

3651 So. Wallace St. 
Tel. Yards 8206

PARSIDUODA groserne lie
tuvių apgyvento] i 
Biznis eina gerai. Užleisiu 
i [>agyvenimui kambarius 
forničiais.

524 W. 33rd St.

DEL1KATESEN, maisto šapu, 
geriausioje vietoje, N. W. side,

.. ne- ngrj| kompelicijos, “kičinei” namų 
apielinkėj.! distrikte, čia galima uždirbti dnup

L FABIONAS CO.

809 W. 35th Street

PARDAVIMUI grosemė ir 
bučernė. Galit uždirbti daug 
pinigų. Nėra kompeticijos. 
delis bargenas. Geriausias 
kinvs mieste. Apžiurėkit.

4106 W. 63 St.

Di- 
pir-

PARSIDUODA restauracija. 
Biznis gerai eina. Parduosiu 
pigiai dėl nesveikatos.

900 W. 21 St.
Cor. Peoria St.

pinigų, naujos mados fikČeriai ir 
“ i atakas, pigi renda, garu šildoma^ 

SU dėl užbaigimo /naminių reikalų 
parduosiu už 1950, verta dvigubai, 
jei reikia dalinais išmokėjimais. 
AtsiŠaukit taipgi nedėlioj.

_  3005 Lawrem’e Avė.
prie Sacramento

NAMAI-ŽEME

PĄRDAVIMUI narnai mūri-į 
nis, 2 flatai, po 4 kambarius, di-. 
delis skiepas ir. viškai suzkam-l 
bariais; yra elektra, gAsas, pe
čium šildomas; yra gražus jar
dus; namas gerame stovyje.

2825 So. Emerald Avė.
i

9
•nas, 
derniškas, geroje apielinkėje, cash 
reikia $2500. Didelis CQQ£fl 
bargenas .......................

2 AUGšTU naujas medinis na
mas, su skiepu, platus lotas, 2—5 
kambarių flatai, su trimis inieg- 
ruimiais, cash reikia
$3000. Bargenas .........U>OOUU

2 AUGšTU naujas mūrinis na
mas, 2—5 kambarių flatai, aržuo- 
lo trimingai, platus lotas. Specia- 
lis bargenas $H40Q

2 AUGŠTU medinis namas, 2—4 
kambarių flatai, moderniškas, 37 
pėdų lotas. Didelis 
bargenas ...............

6 KAMBARIU 
bungalovv. 1... ... 
inas, moderniškas. 
Ekstra bargenas ..

VAISIU farnn Michigan mieste, 
su namaLs, kaina $3000, mainysiu 
į Chicagos (rengtą namą.

Mums' reikia lotų Brighton Par
ke, mes mokėsime cash. Ateikite 
pasimatyti su mumis; mes turime 
visokių mainų.

Mes suteikiame paskolas visiems 
musų pirkėjams.

j Atdara nedalioj.

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

UUr 
mo-

$6350
naujas mūrinis

karštu vandeniu šildo-
$7500

PARDUODU muro namus, 6-6 
ir 5-5 kambarių. Taipgi turiu 
bungalovv 5 ir 6 kambarių. Karš
tu vandeniu apšildoma', kieto me
džio trimingai, viskas naujausios 
mados. Namai randasi Brighton

MAINAU buęomę ir groser- 
nę. Mainysukant loto, 
mobilio arba kitokio biznio. 
Prežastis — nemoku dirbti.

1056 W. 32 St.

auto
PARDAVIMUI gasinis pečius 

ir krėslai. AtsiŠaukit po 6 
vakare. Pirmas augštas.

4347 S. Rockwell St.

val.

PARDAVIMUI dry goods 
krautuvė. Mes priversti esame 
išsikraustyti, kaina labai 

Mrs. Micbell 
2649 W. 43rd St. 

Tel. Lafayette 4416

pigi.

PARDAVIMUI grosemė ir bučer
nė — pardavimui už gana prieinamą 
kainą. Vieta dėl biznio gana gera, 
nes kitos bučernės ir grosernės arti 
nėra. Taipgi 4 kambariai ‘gyveni
mui ir basas da ant 5-kių metu — 
renda tiktai $35.00 už rumus ir biznį.

Tel. Hemlock 0458

DIDELĖ PROGA
MŪRINIS namas ant bulvaro, 7 

metų seniūno, 2 pagyvenimai po
5 ir 6 kambarius, stymu apšildo-!-------- . — - . - _
ma, garažas dėl 2 karų, kaina tik- Parke, Marųuctte Manor, N. Dado, 
tai $1L,000, Įmokėti $3000. ' ’ *

ANT BRIDGEPORTO
MEDINIS namas, 2 pagyvenimai 

po 4 kambarius; yra elektra ir 
maudynės, 
Kainu $3000, įmokėti $1000. 

BIZNIAVAS 
kampo Storas
6 kambarius, 
įmokėti $2500.

'Taipgi turiu naujų mūrinių 
mų Brighton Purke. Del pi 
nių žinių kreipkitės pus

CHAS. J. BAGDZIUNAS & CO. 
736 West 35th Street.

I rytus nuo Halsted St.

savininkas.
5305 So. Turner Avė.
Phone Republic 2319

viškai ir beizmentas.' x GERAS BARGENAS
.1 Išvažiuoju j Floridą. Turiu par- 

t.. q duoti savo gražų 2 flatų namą ir vi-:n»fe K „v 
' kambariu, 1-6 kambarių ir 2 flatų 

ir kampinis 4 flatų namas. Geros 
įplaukos. Taipgi 50 pėdų biznio lo
tą.,. Parduosiu tuos namus už gerinu
sį pasiulynvą.

JAMES KRAL 
3000 W. 55 St. 
Prospect 2310

mūrinis namas

j na- 
plates-

PARSIDUODA grosemė ir 
bučernė. Biznis išdirbtas per 
daugiaus kaip 10 metų. Turiu 
du bizniu, negaliu apsidirbti; 
vieną jų turiu parduoti. 1639 W 
15th St., Gary, Ind.

SHOP.PARSIDUODA BIUTY
Bizsis randasi geroj vietoj, tarp 2 
karlainių, randa pigi, štymu šildo
ma $35 į mėnesį. Parduosiu pigiai 
priežastis pardavimo kiti bizniai, 
sišaukit tuojaus

5058 So. Ashland Avė, 
2 lubos

Tel. Prespect 4982

at-

PARSIDUODA 2 aukStų bizniavas 
namas 
biznis, 
kredito, 5 dideli kambariai 
mui prie biznio. Parsiduoda pigiai. 
Priimu pirmus mortgagius, taipgi lo
tą arba nebizniavą namą. Gera proga. 

5306 So. Union Avė.
Tel. Yards 1321

sykiu bučernė ir grosernes 
Biznis gana geras — nėra 

gyverii-

PARDUODU farmą 80‘ akrų, vi
sa aplinkui aptverta. Nauji dideli 
budinkai, yra šulinis ir tnašinos. 
Parduosiu greit ir pigiai dėl mir
ties moters, Farma randasi 1% 
mylios nuo Goodman, Wjs.

T. žičkus, .
P. O. Box 18, Goodman, Wis.

PIRKITE ŠIUOS BARGENUS 
[ Parsiduoda 2 cottage gražioj 
apielinkėj 
mokėjimu 

2 flatų 
apielinkėj, 
$12,500, ant išmokėjimo.

i 5 pagyvenimų muro namas 
, su aukštu beismentu, elektra ir 
gasas. Kaina $8,000, ant leng
vų išmokėjimų.

6 flatų muro namas gražioj 
5 apielinkėj. Kaina $31,000, cash 

$5,000. Rendos neša į 
$5,650.00.

Norėdami pirkti ayba 
ti, kreipkitės pas 

A. GRIGAS 
3114 So. Halsted St. 

Tel. Boulevard 4899

už $4,500.00 Su į- 
$1,500.
muro namas gražioj
2 po 6 kamb. kaina

metus

mainy-

PARDAVIMUI už tiek, kiek man 
kainavo arba atiduosiu ant lyso 
naują 
11012 
niški

3 kambari 
Green Bay 
parankumai. AtsiŠaukit 

Mr. Hunter, 
Harrisori 0941 arba 
Wabash 8546

ų cottage prie 
Avė. Yra moder

nus

DEL IŠMAINYMO
Mes priimsime lotus su bis- 

kiu pinigų už išmokėjimą mo
derniško mūrinio bungalow, 
plieno ir cemento konstrukci
ja, parinktoj apielinkėj, netoli 
parko, bulvaro, mokyklos, baž
nyčios ir krautuvių.

J. N. Zewert and Co. 
4377 Archer Avė.

Tel. Lafayette 5313

EINU j biznj, reikia cash, par
duosiu savo 6 flatų murini namą; 
yra gasas, elektra, loiletai, remiu 
j metus $2524. greitam pirkėjui už 
$12500, cash $5000, lengvais išmo
kėjimais, 3 fl.

2142 W. 22 Place.

MDRTGECIAI-PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedziie Avė., 

Lafayette 6738

puikųs bu- 
100 mylių 

pigiai arba 
prapertės.

FARMOS,
LEMONT t5 akrų su budinkais,

3 arkliai, 2 karvės, vištų, ančių, 
žąsų, mašinerijos. Prekė $3800.

2 AKRU prie Lemont, puikus 
budinkai, 7 kambarių auza, ant 
didelio automobilių kelio. Prekė 
$7000.

115 AKRU farma, 
(linkai, su gyvuliais, 
nuo ('hieagos. Parduos 
mainys ant Chicagos 

NAMAI
MT. GREENVVOOI) 1 akras že

mės, 5 ruimų auza, barnė, 1 kar
vė, daugybę vištų, puikioje vie
toje, netoli karų linijos. Prekėj 
$5000.

2 AUKŠTU mūrinis namas, nau
jas po 5 kambarius, aržuoliniaj 
trimingai, vėliausios mados, sun 
parlor, 30 pėdų lotas. Prekė 
$11500.

2 AUKŠTU mūrinis namas, po
4 kambarius. vėliausios 1 mados
I'taisymai, parduos visai pigiai su mokėjimu $2000, likusią dulj ren- 
dos išmokės.

2 AUKŠTU naujas namas, po 4 
kambarius, vėlinusios mados įtai
symai, beizmentas, aukštas stogas. 
Prekė $8500.

CHAS. ZEKAS
4454 So. \Vestqrn Avė.

TIARAI GERAS MAINAS

MAINYS ant mažesnio arba 
nio, kampinio muro namo,

PARDAVIMUI f morgičiai, 
t i $2,800; parduosiu už $2688, 
kia 
Jie

ver* 
reiš- 

uždarbio keturi nuošimčiai, 
tik yra dėl 22 mėnesių.

.ŽUKAUSKAS
% 11129 S. Halsted St.

Tel. Rooscvelt 9031

MOKYKLOS
VALENTINE 

DRESSMAKING 
COLLEGE

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

Phone

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

M. E. HUTFILZ, Manager

A

biz- 
ant

2 lotų, 3 Storai, sale ir fintas, ce
mento ėla, 1-mas morgičius $10,- 
000 iš Depositors State banko, 
2-ras $3,250. Randasi ant bizniavo 
slryto mie Archer ir Kedzie Avė., 
kur dabar yra statoma šimtai nau
jų namų. AtsišauKit šubatoj pirm 
9 vai. vak.* arba panedėlyje pirm 
6 vai. vak.

Tel. Bouleverd 0774
---------------------------- ----------------------- 1 .................

BARGENAS, SKUBĖKIT 
$6500 namas, 7 kambarių, 1 

augŠto, lenvai padaromas į 2 augš- 
tu, garu šildomas, yra elektra, 

gyduo- 
iš fron-

tų, garu šildomas, yra 
karštas vanduo, bufetas, 
lėms kabinetas, stikliniai 
to porčiai, iš šono ir užpakaliniai 
porcini, 3 karų garažas, yra visi 
įrengimai ir apmokėti, 1 blokas i 
vakarus nuo Western Avė., netoli 
McKinley Parko, lietuvių distrik
te, tiktai $1500 įmokėti, kitus kaip 
rendą 6 metai išmokėjimui, 
kainas Šeimynai, kurie dirba sker
dyklose, arba (lentral Mfg. Dist
rikte arba Argo.

J. Curran, savininkas, 
4033 S. Artesian Avė. (Hiicago

tin-

$150 TIK JUMS REIKIA, KITUS 
RENDĄKAIP

Nauja 5 kambarių mūrinė 
galow, didelis lotas, karštu 
deniu šildomas, kieto medžio tri
mingai, šviesus kambariai, 
su grindimis viškus, kaina $7800 
Savininkas ant pareikalavimo visų 
dieną nedėlioj.

7146 So. Maplevvood Avė.

bun- 
van-

didelis

ANT pardavimo arba išmainy
mo moderniškas mūrinis namas, Į 
dviejų flatų po 5 kambarius. Mai-I 
nysiu ant mažesnio namo, 
parduodu kietomis anglimis 
renamą pečių. Atsišaukite 
Įlomis arba po 6 vai. vak. papras
tomis dienomis. Pirmos lubos.

4428 S. California Avė,

Taipgi 
> ku

pečių. Atsišaukite nedė-

^XXXXXXXXXXXXXXXXXXZXXXXXX

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

LEVESK1S’ SCHOOL 
Preparatory and Commercial 

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

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy
Praktiškos Automobilių 

Instrukcijos
Yra svarbu dėl automobilių 

chanikų ir Šoferių. Ateikite 
rengę pradėti. Pagal musų 
sistemą ir asmenišką prižiurėiimą 
jus išmoksite j kelias savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.

me- 
pasi- 

naują

Amerikony Kalba
užima pirmą 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 vietas ir gerai apmokamus 
darbus. Amerikonų kalbos, grama
tikos, aritmetikos, stenografijos ir 
kitų mokslo šakų galite sėkmin
gai išmokti Amerikos Lietuvių 
Mokykloje. Skaitymai lekcijų įro
doma knygose, o speliuoti ir kal
bėti laviname be knygų, asmeniš
kai. Sąlygos kiekvienam mokiniui 
prieinamos. Mokslas eina dieno
mis ir vakarais. Kviečiame visus- 
as ateikite ir įstokite mokyklon 
Šiandien.
Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 So. Halsted Si., Chicago, III.


