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Klaipėdos Seimely 
bus beveik vieni 

vokiečiai

(Imta iš Chicngos Tribūne. Art. J. McCutcheono piešiniai)
— Taip, taip, sūnaitėli: tai tikroji "Indijonų vasara”. Tik tu, vaike Ii, nežinai, kas ji yra, — tu dar mažas, nežinai, kaip kas buvo.
— Matai, Indijonų vasara, tai toks motų laikas, kada indijonai, išsiilgę senų savųjų vietų, gijžtu i jas savo žaislų žaisti. Jie grjžta visados 

judenį. Mat, senai senai, čia gyveno toki raudoni žmortfs, taip sakant indijonai. Jų daug čia gyveno — tūkstančiai, milijonai! Net toj pačioj 
vietoj, kur dabar tu stovi, buvo indijonai — rJudOųį t<kie, su plunksnų k uodais ant galvos, su kirvukais rankoj Tu nebijok, vaikeli, dabar jų 
čia nėra nė vieno, bent nė vieno gyvo ind’Jono. Benai jų nebėra. Visi jie iš čia išnyko — pasišalino, išmirė.

Cičerinas prašo konferen’ 
cijos su Briandu

Šaukiama Lygos Taryba dėl 
Graikijos su Bulgarija konflikto
Klaipėdos Seimely bus Cičerinas oori konferen

vieni vokiečiai cijos su Briand’u
Galutiniu balsų suskaitymu lie

tuviai krašto Seimely 
na vieną vietą.

tegau- Manoma, kad sovietų ministe- 
ris nori teirautis dėl priėmi
mo Rusijos T. Sąjungon

Už ką “L Z. 
Redaktorė 
kalinama
Bortkevičienė kankina

ma katorga už įdėjimą 
laikrašty Lietuvos kleri
kalų valdžios karikatū
ros.

spalio 
seime- 
laimė-

KLAIPĖDA, Lietuva, 
23. Klaipėdos Krašto 
lio„ rinkimuose vokiečiai 
jo pilnai. Iš dvidešimt devynių
vietų seimely jie turės dvide
šimt astuonias, tuo tarpu kai 
lietuviai vos viena vieta telai- 
mėjo.

Galutinu balsų suskaitymu, 
vokietininkų partijos, kurio;, 
be kita, reikalauja * pįebisc.to 
Klaipėdos krašto priklausomy
bei išspręsti, surinko viso 47,- 
466 balsus; tatai duoda joms 
dvidešimt aštuoniąs vieta# sei
mely. Lietuvai gi |Niiankaus 
nusistatymo partijos gavo vos 
3,677 balsus, duodančius lietu
viams viena vieta, fr k

Komunistai ir kitos smulkes^ 
nės grupės 
tegavo.

Klaipėdos 
sudėtis bus 
žemės ūkio
Landwirtschaftspartei) 
12 atstovų; Klaipėdos liaudies 
partija (Memeler Volkspartei) 
turės 11 atstovų; Socialdemo
kratai — 6 atstovus; Lietuvių 
valstiečių partija 
Peasants party 
Press sako; gal tai 

laukininkų
?j — 1 atstovą.

balsų visai menkai

Krašto 
tokia:

seimelio 
Klaipėdos 
(Memaier 

turės

žų.ių 
mas’

[Lithuanian
Associated 
bus “mn- 

susivieniji-

Kiek “Federacija” Klaipė 
doje moka kandidatams

“Volksst” rašo šiokį vėl daly
ką: “Darbo Federacija” savo 
kandidatu į Klaipėdos Seimelio 
rinkimus pastačiusi be kitų ir 
kokį tai Babį, baldų tepliorių, 
kurs Le to esąs kokio tai vo
kiško “vereino” narys. Jo drau
gams paklausus, kaip 
kęs prie “federacijų-
prie liudininkų pareiškęs, 
jam vis 
stato, 
kadangi “Darbo 
jam ligi rinkimų 
kanti po 90 litų, 
tikę?; duoti savo 
didatų sąrašą, l’ž 
moką leisti save 
tai esą vis viena, nes nu-veriąs 

uždarbis.

PARYŽIUS, spalio 23. — 
Yra žinių iš pilnai užtikimų šal
tinių, kad sovietų užsienių rei
kalų komisaras. Cičerinas, kurs 
hera Wiesbadene, kreipėsi į 
l’rancijos užsienių rėikaių mi- 
nisterį, Briand’ą, prašydamas 
konferencijos su juo. Brianų as 
sutikęs, palikdamas 
Maskvos dinlomatui 
laika.

Po visų pastangų 
Lokarno konferenciją 
ceri no gestas yra gai 
mingas. Nors sunku atspėti, ką 
jis turi minty, vis tik yra tik
ra, kad į ne perdaug draugingą 
sovietams Paryžių Cičerinar 
važiuoja ne savo pairusios svei
katos taisytis. Greičiausiai jis 

Įvažiuoja čia bandyti paveikti 
'taip, kad Rusija nebūtų visai 
izoliuota nuo kitų Europos val
stybių draugijos, užmegstoo 
Lokarno konferencijoj.

Jungtinės Valstijos gal būt 
jaučiasi, kad joms bus geriau, 
jei pasaulis bus pasidalinęs j 
dvi dali: į Ameriką, ir į visą 
kitą pasaulio dalį. Bet Rusijg 
tikrai nesijaučia, kad joms bu
tų geriau, jei Europa bus pa
dalinta į dvi dali: į Rusiją, i. 
į visą kitą Europos daiį.

Ryšy su projektuojamu Či- 
čerino vizitu Paryžnfj, prisi
mena vaikščiojęs Lokarno gir
das, — niekados oficialiai ne
patvirtintas, bet ir niekados 
oficialiai neužgintas, kad (JI- 
čennas, būdamas 
klausęs užsienių 
Skrzynskio nuomonės, ka.p bu
tų, jei Rusija

pačiam 
nustatyti

sutrukdyt) 
, šitas či- 

re:kš-

Varšuvoj, 
minis teric

paprašytų p.iim-

—i Ale kas metai, rudenį, ve apie šitą laiką, jie v81 čia gVjžta, — vk dinas, ne tie gyvi indijonai, bet taip sakant, jų dvasios .. Ir dabar čia 
jų yra. Žiūrėk j laukus, —ącerai įsižiūrėk. Matai ta melsvą ruka, tokį skystą, lengvutį rūką laukuose? Tai indijonai, — taip sakant, indijonų dva
sios.... Daug jų, nesuskaitoma daugybė. Jie sulėkė čia, sulėkė ir dabar siaučia, žaidžia, šoka, vakaro saulutei nekaitriai šildant ir šviečiant. Tai
gi. Tas melsvas rūkas, kur mes kaip kokį skystutėlį durną visur matom, tai ne kas kita, kaip tik sugrįžusių indijonų dvasios. Visur aplinkui jų 
pilna. •

— Žiūrėk, ve, j laukus. Matai ten tuos smailius kupstu?? Atrodo; lyg butų kukuruzų gubos, ar ne? Ale ištiktųjų tai indijonų palapinės. Tu , 
matai jas — tik gerai isižiurėk. Tikriausios indijonų palapinės. O tas du mų kvapas ore, tai pareina nuo ugniakurų, kur jie Jaukuose kūrena ir 
apie kuriuos jie, besisukdami, pypkles ruko. sKiti sakd, kad tai esą žmonės lapus degina. Ne, tai indijonai ugnis kūrena, o aplink tas ugnis jie 
savo šokius šoka.

(Spec. Naujienų kablegrania)

EITKŪNAI, Prusnose, 
spalio 22. — Lietuvoj reak
cija stiprėja. Lietuvos Ži
nių redaktorė BortkeVičie- 
nė, už įdėjimą laikrašty 
Bistro ir Petrulio kabinetų 
karikatūros, kankinama 
sunkiųjų darbų kalėjime. 
Kalėjimo sargai dagi atne
šamų jai gėlių neleidžia 
įteikti. Socialdemokratai ir 
valstiečiai liaudininkai au
koja bendrai. Laukiama jū
sų, amerikiačiai, balso.

— Lemerikontas.

—. šią naktų kai iš už anų kalnų mėnulis patekės ir visi laukai nušvis mėnesiena, tu tik ateik čionai ir gražiausiai matysi ir \ndijonus ir 
jų smailiąsias palapines. Aiškių-aiškiausiai pamatysi. s

— Tu, vaikeli, matei, kaip, apie šį laiką lapai ima raudonuoti? Tai dar'vienas raudonodžių indijonų ženklas. Mat, kai kurio indijono dva
sia, siausdama ir šokdama, pailsta, ji pakįla ir nutupia kui; ant lapo sil sėtis.... Aš, rodos, girdėte girdžiu, kaip tos indijonų dvasios dabar čiuže
na, brazda ir šnabžda medžių lapuose .. Ir kaitas nuo karto tai vienas, tai kitas lapas? nebeišlaiko kurio nors indijono dvasios, lūžta ir, plasno
damas, krinta žemėn štai, ir čia ve vienas nukrito. Matai, koks jis raudonas? Tai nuo to įaudono dažo, kur indijonai išsitepa, kai jie ruošia
si j karą. ' •

— Neužilgio tie indijonai, vadinas, tos indijonų dvasios vėl pasiša lins, — grįš j savo laiminguosius medžiojamus laukus, — niekas neži
no, kur jie yra. Bet kitais metais, pamatysi, jie vėl čia bus, laukai vėl apsidengs melsvu, kai durnai, ruku, vėl kūrens ugnis ir šoks apie jas sa
vo šokius, kaip jie dabar kad daro . . z *

Graikai sunaikino Guiga-Daug egiptiečiy žuvo ti
rijos miestą Petricą kybinėse iškilmėse

Vokiečip kabinetas pa
tvirtino saugumo paktą

Tikybinės demonstracijos 
ir riaušės Indijoj

Briand’as šaukia nepaprastą 
Tautų Sąjungos tarybos su
sirinkimą pirmadieni

Tilto atsparoms luūus 54 maldi
ninkai prigėrė, šimtai buvo 
sužeisti

Tikima, kad paktas bus reiche 
stago patvirtintas be didelės 
opozicijos.

Kautynėse trys asmens buvo 
užmušti; daug sužeistų; už
pulta policija šovė

Subruzdo dėl grafienės 
Karolyi neįsileidimo

Senatorius Borah, užsienių ko
misijos pirmininkai, žada 
dalyką pajudinti kongrese.

WASHINGTON \S, spalio'23.
Del valstybės -ekr; (oriau* 

KvlloggO’ atsisakymo leisti 
Vengrų grafienei Karolyi at- 
vyku į Jungtines Valstijas, k . 
dingi ji esanti 
įmini 
lo nemenka' 
ėjęs jau liek toli, kad senato
rius. Borah, senato užsienių 
reikalų komisijos pirmininkas, 
žada tuojau, kai gruodžio mė
nesį- susirinks kongresas,. įneš
ti sumanymą atšaukti tą imig
racijos įstatymo proviziją, ku
lia valstybės departamentui 
duodama neapribotos galios 
uždaryti duris i Ameriką l.-ot 
kuriam .svetimo krašto pilie
čiui, tuo vien nurodymu, kad 
jis, esąs komunistas.

Grafienę Karolyi buvo pasi
kvietus į svečius NorristOAvno, 
Pa., milionininko Ralpho Stras- 
sburgero žmoną. Sužinojęs, 
kad valstybes- departamentas 
atsisakė viešnę įsileisti, Stras- 
■sburgeras tuojau kreipėsi i 
sekretorių Kelloggą, paskui į 
patį |Xre;j|identą 'Coolidge’ųt 
Nieko nepelnydamas, Strass- 
burgeras kreipėsi j senatorių 
Borah* kurs dabar žada dary
ti atatinkamų žingsnių kongre- \ «e.

pavojinga ko- 
ir revoliucininkč”, ki- 

subruzdimas, nu-

BERLINas, spalio 23.
Plenarėj sesijoj Vokietijos mi- 
nisterių kabinetas, prezidentui 
Hindenburgui pirmininkaujant, 
kaip vienu balsu pasisakė už 
priėmimą Lokarno konferenci
joj padaryto saugumo pakto.

Iš kiek vėliau susirinkusios 
reichstago (parlamento) užsie
nių reikalų komisijos, dalyvau
jant kancleriui Lutherui ir už
sienių reikalų ministeriui Stre- 
semanui, svarstymų buvo ma
tyt, kad paktas nesutiks dide
lės opozicijos parlamente nę 
iš vidurio partijų, nė iš social
demokratų.

LONDONAS, spalio 23. - — 
IŠ Kairo praneša, kad per tiky
bines iškilmes ’lantoj, Egipte, 
kuriose dalyvavo apie miiionas 
mahometonų maldininkų, pen
kiasdešimt keturi 
žuvę, ir šimtai 
žeisti. Nelaimė 
žmonių minioms 
tilto, jo sparai 
gybė maldininkų
nin, kurių penkiasdešimt keturi 
oi igėrė.

Tantos miestas 
Nilo deltos centre, 
Kiasdešimt penktas
Kairo. Kas metiy ten ėst; tris 
kaltus d’delės . religinės apei
gos mahometonių šventoj), 
Sejido-el-Bedavįo, garbei, į ku
rias visados suplaukia 
nai maldininkų dagi 
minusių vietų.

V1ENNA, Austrija, spalio 28.
Bulgarijos ministeris Aust

rijai sako, kad jis gavęs žinių 
iš Sofijos, jogei įsiveržus į Bul
garijos teritoriją Graikų ka
riuomenė sugriovus Petricos 
miestą. Graikai tečiąus mies
te nesustoję, bet žygiuoją to
liau žiemių linkui.

ATĖNAI, Graikija, spalio 23. 
— 'Oficialia pranešimas skelbia, 
kad Graikų kariuomene pasie
kus tikslo, nužygiuodama Bul
garijos teritorijoj iki Petrico.

PARYŽIUS, spalio 23. •
Karui Balkanuose sulaikyti, 
šiandie jau tapo pajudintas 
darban Tautų Sąjungos apara
tas. Sąjungos tarybos pirmi

ninkas, p. Briand, šaukia atei-
Fęderalis oro biuras šiai die- nantį pirmadienį nepaprastą ta

nai Chicagai ir apielinkci pra- rybos susirinkimą kilusių tarp 
našauja: A

Iš ryto gali būt lietaus, pas
kui gražu; mažumą 
stiprokas, didžiumoj 
vakarų vėjas.

Vakar temperatūra 
niškai sieke 48° F.

Šiandie saulė teka 
džiasi 4:57 valandą.

kad Francuos
būt didžiausia

žinodamas, 
opozicija gali 
Kliūtis, jis veikiausiai, ir vyk
sta čia tuo dalyku pąsikalbėti.

Ar šiaip, ar taip speKuliuo 
Bahys'tum< patsai faktas, kad sovie

tą* tų užsienių reikalų ministecb: 
is viena, kas ir kur jį pa-'prašo Brjand’o konferencijos 
svarbu esąz pinigai, ir vos kolioms dienoms praslinkus 

Federacija” p0 Francijos ir Vpkietijos ofi- 
savaitei mo- cialio susitarimo, žada kai ko 

tai jis ir >*u-įdomaus išsirutulojant.
vardų į kan- 
90 litų apsi- 
ir apkolioti,

WRH
Jkurė karo baisenybių 

mtizėju Berline "
BERLINAS, spalio £2.

Vokiečių anarchistas ir pacifis
tų rašytojas Friedrich atidarė 
Berline mažiuką muzėjų, kurio 
uždavinys bus parodyti žmo
nėms visas karo baisenybes. 
Muzėjui jau surinkta nemaža 
daiktų ir karo pabūklų.

šalčiau;
vasaros

viduti-

6:12, lei-

'Graikijos ir Bulgarijos kivirčų 
priežastims ištirti. Tuo pačiu 
laiku Briand susisiekė su Atė
nais ir Sofija, prašydamas abi 
valdžias atsiųsti savo atstovus 
Tarybos susirinkimam Ir grau
dendamas jas susilaikyti tuo 
tarpu nuo tolimesnių karo žy
gių.

Uttungi
Bellary, laike 
tikybines <le- 

riaušės, ku-
maldininkai 

Kitų buvę su- 
Atsitiku^, kai 

susikimšus ant 
sulužo ir dar.- 
nukrito vande-

yra beveik 
apie pen- 

mylias nuo

milijo- 
toli-iš

FUTBOLO AUKOS

MURPHYSBORO, III., spa
lio 22. — Ęorestas Rosepber- 
ger, 16 metų, žaidžiant futbolą 
buvo draugų lošėjų taip suman
kytas, kad po valandėlės mirė.

Laivas sudužo; 9 Įgulos
žmonės išgelbėti

sužeista. Tarp 
septyniolika

metu tarp

Aviatorius užsimušė
HOUSTON, Tex., spalio 22. 

Nukritus žemėn karo aeropla
nui, leitenantas Goodvvin taip 
skaudžiai susižeidė, kad nuga
bentas ligoninėn netrukus mi
rė.

MADRAS, Britų Indija, spa
lio 23. - Dideliame 
kaime, netoli 
skaitmeningos 
monstracijos kilo
riose trys asmens buvo užmuš
ti, o daupr kitų 
sužeistųjų buvo 
policininkų.

Kai procesijos
dviejų Lingajatų kastos fakci- 
jų kilo tarpusavio kautynės, at
vykus policija, bandė riaušinin
kus nuraminti, bet tada pasta
rieji apie tūkstantis ar dau
giau kaimiečių, puolė policiją 
akmenimis ir pagaliais. Prieš 
puolikus policija pavartojo šra
tais užtaisytus šautuvus.

PORT AIITHUR, Tex., spa
lio 22. — Radio pranešimu 
Floridos pakrašty sudužo šku- 
neris Bosaiie Hull, gabenęs len
tas. Devyni įgulos žmonių, 
tarp jų viena moteriškė, buvo 
išgelbėti.

Atsisakė duot čarterj 
ateizmui skleisti

Kruvinos muštynės per 
rinkimus Meksikos 

mieste

PITTSBURGH, Pa
22. Bankrotavo I
Coal kompanija, 
teismas paskyrė 
resyverį. Prieš 
buvo užvestos dvi

spalio 
Caroegie 
Federalis 

jai laikinų

bylos.

EL PASO, Tex., spalio 22.— 
Per municipalius rinkimus 
Juareze, Meksikoj, praeitą ant
radienį įvyko didelių muštynių, 
kuriose . dvidešimt penki meksi
kiečiai buvo sužeisti, penki jų 
pavojingai.

NEW YORKAS, spalio 22.— 
American Association for the 
Advancement of Athcism, ku
pos tikslas esąs “propaganda 
prieš bažnyčią ir kunigiją,” 
kreipėsi į vyresnybę dėl čarte- 
rio, bet čarteris buvo atsakyta.

WAKEFIELD, Mich., spalio 
23. — Norėdami pačiužinėti 
ant ledo, kurs buvo dar nepa
kankamai storas, įlūžo ir pri
gėrė du piliečio Mihvib vaikai, 
7 ir 6 metų.

t
■



Puikų* plaukai turėtų būti kiekvieno* 
“ batmot.ries paaididtiavjmo turtu,

Ruffles
yra pleiskanų mirtinuoju priešu.

Pnšiurėkit gerai savo plaukus ir gai
vus odą pirm, negu tie paslaptingi 
parazitai pakirs plaušų šaknis, apdengs 
jūsų galvos odą nešvariomis baltomis 
lupynomis, kas bus prisšsstimi jūsų 
plaukų slinkimo.

Pirkite bonką Ruffles ui 63c pas 
savo vaistininką šiandien, arba 73c 
tiesiog per paštą iš laboratorijos.

F. AD. RICHTER & C O, 
Berry & South 3th S U. 

Brooklyn, N. Y.

Atsiimkit laiškus iš Pašto
šie laiškai yra atėję iš Eu- 

ropos. Kam jie priklauso, .tegul 
nueina i vyriausįjj paštą (Clarl 
ir Adams gatvių) atsiimti. Kol 

jkia klausti prie langelio, kur 
i padėta iškaba “Advertised Win- 
' dow” lobėj nuo Adams gat- 
į vės, pasakant laiško NUME- 
; R|, kaip kad šiame sąraše pa* 

žymėta. Laiškus paštas laike 
tik keturioliką dienų nuo pa, 
skelbimo.

DIDELĮ BALIU SU 5 DOVANOMIS VERTES 520
Rengia

Draugystė Sv. Stanislovo V. ir K.
Nuo Town of Lake

9

12

1) Elektrikinis Prosas, vertės $6.00, 2) Puiki T’acu, vertės $5.00, 
3) Budelninkas Laikrodis, vertės $3.50, 4) Barzdai Skusti Garnito- 
rius $3.00, 5) Elektrikine Lampa $2.50.

Subatoj, Spalio (October) 24,1925 m.

15
16
33
38
51
54
59
63
70

Ambrozunas Krank 
Urachas Kazimieras 
Čepulis Ysidoris 
Cernys Fr 
Cukunu Antanui 
Dovviate-Sass Mari e 
Dubas Endi 
Utis Arnold 
Kleira Antanas 
Kulikauskas V 
Lazauskas Ignas 
Masunas Kazimeras 
Molis Adomai' 
Panzeucius Alzbieta

Lietuviai ir Lietuvaitės Tėmykit

BAZARAS, BALIUS IR ŠOKIAI
Atsibus

Nedėlioj, 25 Spalio-Oct., 1925
Kaip 7 vai. vakare

MILDOS SVETAINĖJE, 
3142 So. Halsted St.

Rengia
Lietuvių Vyrų ir Moterų Pašelpinis Kliubas
Atsilankiusieji busit pilnai užganėdinti. Prie 

to bus dovanų. Įžanga 35c. i
Užprašo KOMITETAS.

IŠKILMINGAS VAKARAS SU DOVANOMIS
DR-STftS SV. ALFONSO L. D. B. 
Sl>nlio-Oct. 25 d., 1925

ŠV. JURGIO PARAP. SALĖJ
Ant 32nd Place ir Auhum Avenue

Pradžia 7:00 vai. vak.
Jžanga 50c vyrams; 25c moterims ir merginoms 

Bus puiki muzika, kur galės visi linksmai laiką praleisti. 
Kviečia visus be skirtumo KOMITETAS

MUZIKAMS LITERATIŠKAS VAKARAS
Rengia Chicagos Latvių Darbininkų Apšvietus Draugija

Nedėlioj, Spalio 25,1925
NORTH WEST SVETAINĖJE

2401 VVest North Avė.
Bus programas, žaidimai ir šokiai. Grieš unijos stugų orkestrą, vado

vaus M. Stiem. Nuo 3:30 po pietų iki 11 vai. vakaro. įžanga 50c asme
niui. Rūbų pasidėjimas 10c. Bus užkandžiai ir nesvaiginami gėrimai.

Kviečia visus atsilankyti KOMITETAS

DIDELIS
!•

I

IR BAZARO DAIKTU IŠPARDAVIMAS 
Lietuviu Tautiška Parapija

i 
i

Prie 35-tos ir Union Avė., Chicago, III.

Subatoj, Spalio-Oct. 24 d., 1925
Parengė puikų balių; pradžia 7 vai. vakare. Kurie turite Serijų 

tikietus, malonėkite atsinešti. Visi be skirtumo esate kvječianū, bus 
gera muzika, galėsite laiką praleisti smagiai. Priegtam viršminė- 
toj Subatoj prasidės išpardavimas minėtų daiktų. Nedėlioj, Spalio 
25 d., 4 vai. po pietų prasidės ir trauksis per visą vakarą išpardavi- 
n,as visų nuo Bazaro atlikusių daiktų. Taigi visi geros valios žmo
nės, pasinaudokite Šia proga, nusipirkdami puikius ir pigiai daik
tus, padedami mums užbaigti ši didelį darbą.

KOMITETAS

'i

_____ - ■■
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Dr. !
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PETER BARSKIS
Chicago, Illinois

CHKCK

ATia.

ftjau 
»>*»•- 
Battle 
nega-

bejė-

Knosville, Tenn. — “Aš vartojau 
Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com-

“KRAUTUVĖ PUIKIAUSIU RAKANDU”

• r-Trr “ tni r-nirr i Tini i tt—mn m : m

1748-50 West 47th Street

; 11.

——

Koncertas ir Šokis su Dovanomis
1 , Rengia

LIET. RAUDONOS ROŽĖS PAŠELPINIS KLIUBAS
• Cicero, Illinois

Subatoj, Spalio-Oct. 24,1925
’ LIETUVIU LIUOSYBES SVETAINĖJ

14tos ir 49tos Court, Cicero, Illinois
' Koncertą išpildys Marcelin Kutis, solistė, J. Žuronas, solistas ir Harmo- 

ny Trio: Anton Hlavka, Charles Rind ir George W. Pierce.
Atsižymėjusiems Wdltz šokėjams Ima dovana $40.00 vertės, 2ra dovana

$15.00 vertės. * i t ■ ,v
Pradžia 7:30 P. M. Muzika JOHN POCIUS.

Įžangą 75e. su drapanų pasidėjimu. Kviečia L. R. R. P. KLIUBAS.

NETOLI BEPROTYBES 
KAIP KADA

Mrs. Saunders pasako 
kaip Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound pa
lengvino jos trubelius per
mainoje gyvenimo.

senose ir naujose pančiako- 
se. Didelė dauguma jų yra 
laikoma cukrinyčiose, puo
duose ir kavos puodeliose. 
Daugelis žmonių kavoja sa
vo uždirbtus pinigus po ma- 
traso. Kita dalis žmonių 
įkasa savo pinigus skiepuo
se, daržose ir t. t.„pąu|elifl 
yra tokių žmonių,” frurlė lai
ko pinigus arti savęs, kad 
jos galėtų glamonėti ir pa
sidžiaugti jais. Bet ką reiš
kia pinigai sulyginus su 
sveikata? Sveikata ir vikru
mas yra kur kas svarbiau 
dėl visų, negu pinigai. Tri- 
nerio Kartusis Vynas yra 
gyduolės, kurios pagelbsti 
jums būti geroje sveikato
je. Apsaugoja jumis nuo 
prasto apetito, užkietiejimo, 
gasų viduriose, galvos skau- 
dejimo, nervingumo, nera.- 
maus miegojimo ir panašių 
ligų sujungtų su skilvio su
irimais. Jūsų aptiekorius 
arba pardavinėtojas gyduo
lių turi Trinerio Kartųjį 
Vynų stake, jei ne, rašykit 
pas Joseph Triner Compa- 
ny, Chicago, III. Jei ruduo 
atgabeno jums reumatiškus 
arba neuralgiškus skaus
mus, gaukit greitą pagelbąJ 
vartodami , Trinerio Lini- 
mentą!

IŠTYRIMAS KRAUJO
Dykai Klinika 
Tiktai dėl Vyrų 

Dykai patarnavimas daktaro

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

National Health Glinic
1657 W. Madison St.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON į

jo prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

IVpzlrehekit Dar Kita Žiema
Vįbatoje iki 10 vai. vakare. tai $6.98

pound savo gyve
nimo permainoje. 
Aš buvau labai 
nervinga, negalė
jau miegoti ir tu
rėjau melancholi- 
j4- Faktiškai aš 
beveik buvau su
mišusi kaip kada 
ir beveik neturėjau 
atminties. Aš bu 
vau taip silpna 

____________ kad negalėjau dirl 
ti savo namų darbo beveik pusė lai 
ko ir kentėjau nuo skaudėjimo nuga 
ros. Daktaro nurodymai mane vi 
suomet gązdindavo ir aš taip kentė 
jau per trejus metus kol aš pradėjau 
vartoti Vegetable Compound kurj ma 
čiau garsinant. Rodosi, kad išvarto 
jau aštuonis butelius. Jau |>us du 
metai, kaip aš nevartojau nieko ir ne 
turėjau namie daktaro nuo jokių Ii 
gų. Aš dabar skalbiu visus savo skal 
binius ir prosinu ir sveriu daugiau 
svėriau 116, o dabar svetiu 138 sva 
rus. Patariu visoms moterims ku

Maišytos plunksnos .... 69c. svarui 
Žąsų plunksnos ........... 98c. svarui
Parinktos, suplėšytos $1.59 svarui 
Rankoms plėšytos, baltos $1.98 sv.

‘BECK*S DEPT. STORE, 
3323-5 So. Halsted St„ Chicago

Pirkite Namų Apšildymo 
Reikmenis Čionai už $25 

Šilai Kaip!
(1) — šaukite Victory 4356 arba Cicero 130 ir paprašykit, kad mes 

atsiust limeni pas jus inžinierių de| apskaitliavimo jums namų apšildymo 
reikmenų.

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

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

(4) — | savaitę* laiko arba mažiau, jus turėsit savo name apšildymo 
reikmenis ir darbas bus atliktas pilnai užganėdinančiai.

(5) Vieni metai dėl išmokėjimo visų pinigų.

Mes Taipgi Turime
Pilną pasirinkimą PLUMB1NGO REIKMENŲ, taipgi žalvari, ciną, 

elektros įrenginius, plumberių įrankius, asbestus uždangalus, cementą, 
valves ir t. t.

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

SOL ELLIS & SONS, Ine
PLUMBINGAS IR NAMU APŠILDYMO 

REIKMENIS

2118-22 So. StateSt.,. Chicago
Krautuvė su žaliu frontu,

Telefonai j visus departmentus Victory 2454-4356

4600 West 22 St., Cicero, III,
•š Western Electric Works

Phone Cicero 130

Jus galite būt išgydytas
Gera sveikata tai yra 
paslaptis pasisekimo

Visi kenčianti nuo chroniškų, labai 
aunkių ir silpninan
čių ligų, pasinau
dokite čia proga. 
Gydymas ir Ugydy- 
mas chroniškų neu- 
ritia, kraujo, odos 
ir- skilvio ligų, yrs 
mano gyvenimo dar
bas. Aš geriau no
riu apsaugoti svei
kata šios šalis* 
žmonių, vietoj būti 
jų valdytoju. Ai ži- 
nau, kad aš irai suteikti Jum* k 
riaunj KyOyrtiif, kol 

žinomas me-dicinos moksle.

"606" SI“ "914 
TIKRĄ PAGELB^

^čirškimai teisiai j gyslas dėl kraujo 
suirimo. Jčirčkimai tiesiai j gyslas pa
darė tikrą revoliuciją medicinos prak
tikoje; ligos iki šiol pripažintos neiš
gydomomis, dabar galima su šituo mo
ksliniu Hudu išgydyti. Ai vartoju savo 
praktikoje visus vėliausius serumą ėie- 
pus, antitoksinus, speciales (čirškimui 
gyduoles, vėliausiai išrastus ir geriau
sius įrengimus dėl greito išgydymo sun
kių ligų. Prisidėkite prie didelio akait- 
liaus užganėdintų ir išgydytų žmonių, 
kurie kasdien ateina j mano gydymo 
kambarius. Ateikite šiandien dėl išegsa- 
minavimų dykai.
$10 X-Ray egzeminacija $1 

Chicagos gyventojas suteikia 
savo patarimą 

“Chicago IH.
“Gerbiamas Dr. Mabee, 

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

“Aš praktiškai buvau visai 
kuomet skaičiau jūsų apskelbi- 

mą laikraštyje ir tuojau atvažiavau 
jua. Labai buvau jums dėkin- 

už pareiškimą, kad jus po egza- 
galėsitc mane išgydyti.

pas 
gas 
minavimo! _ 
Aš tuojau pradėjau vartoti jūsų gy
dymą ir gavau greitą pagelbą nuo 
jūsų puikaus gydymo. Aš dabar esu 
vittai sveikas *rr kaip naujas žmo
gus. 

“Mano garbės žodžiu rekomenduo
ju jūsų gydymą bile kokiems sar
gautiems žmonėms ir patariu pasi
matyti bu jumis. Su pagarba, 

“FRED WAGMAN, 
4888 Bosworth.”

Kokios rųšies žmogus 
jus esate?

Ar jus o.>ute stiprus, sveUfla*. ener
gingas, pripildytas “pep" ir vikrumų? 
Ar jus esate silpnas plonas, nervin
gas, turite chronišką ir sunkią ligą ar
ba silpnumą per ju.ių neapsižiūrėjimą T

Nežiūrint kokia sveikatos padėtis jū
sų (yra arba kokia pVięžastis, jus pri
valote fdiiinoti, kaip jus galite 
savo sveikatą, stiprumą ir encnsįft- A? 
pagelltėjau tūkstančiams. Aš •«uu pa* 
gelbėti jums ištobulinti vyriškumą.
Jus mokėsite tiktai už pasekmes. Va
landos nuo 9 ryto iki 5:30 va), vakare. 
Utarninke, Beredoj ir Bubatoi nuo 9 ry
to iki 8 vai. vakare. NidčKoj nuo 9 
ryto iki 1 po pietų.

DR. J. R. MABEE
337 W. Madison St , ( hiugo, III,
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Padaužų Pastabos apie 
i Gerus ir Blogus Daiktus

Laisva Respublika
(Eeljetonpalaikis)

visi kiti pa
turime savo 
laisva ;Lic«- 

'I.ietuvoį ne

pė jau netinka į šventųjų sky
rių ir negali būti per lietuviš
kus katalikus garbinama.

■ ' I

Mokslo vyras irgi nuėjo, 
taip sakant, velniop: vienas jau 
neįstengia pareiti namo, reikia 
dviem asabom parvesti. Todėl 
ministerija randasi kebliam 
padėjime įr turi ieškoti naujų 
kandidatų.

Kakalių Choras

pareikalauja už-1 Padaužų Kakalių 
zlotų, o kai nuviš-ltaip sparčiai progresuoja 

redaktorius įkiša ||tiesiog gėrėtis 'reikia, 
tai i 
užstato.
mažesnė

mes pabauc^bmis re-| užvardinimus: 
pralenkiame len-| “Pagrįžta mano duselė”.

'lai stebėtinai įdomus kuri-

numeiį konfiskavo. Ir dėl di
desnio leidėjų ir redaktoriaus 
paniekinimo ponas apskrities 
viršininkas jokių komentarų 
tuo reikalu nedavė. Kai lenkai 
Vilniuj uždaro redaktorių ka
lėjimai!, tai pareikalauja už
stato 1,000 
kiai savo 
kalėjimą, 
25,000 litų

Choras 
jog 

Turi 
reikalaujame Į daug naujų kompozicijų, ku- 

. Nors musui rias kala per dienas ir naktis.
už lenkų,l^emiatiA paduodame nekuriu

gerai interpretuoja.
“Kaip nelavinus balsą tapti 

prima-dona”.
štai dar vienas kūrinys, čia 

nurodoma, kad jeigu daininin
kė turi šiokį tokį balsą,- tai 
visa kas reikalinga daryti, tai 
nueiti pas fotografą, nusifoto
grafuoti keliose pozose, pasi
dirbti klišių, prisiplakti prie 
kokio komiteto, kuris rengia 
maž-daug apvaikščiojimą , tat 
kaip beipalai tave 
paiašo, kad musų 
žvaigždė ir atliktas

išgarsina, 
talentinga 

kriukis.
Visi tie, Kuriu nori tapti to

kiais solistais, turėtų išgirsti 
ši kurinį.—Pisčikas.

Ar Jūsų 
Oda Niežti 
Arba Dega
Daug kentėjimų nuo visokių odos 

ligų galima prašalinti laiku varto
jant Cadum Ointrnent. Jis prašalina 
niežėjimą ir degimą iš sykio ir yra 
labai minkštinantis ir gydantis kur 
tik yra oda sužeista ir paraudonavu
si.. Cadum Ointrnent yra geras nuo 
išbėrimų, spuogų, šlakų, slogų išbė
rimų, karščio, pilės, pučkų, šašų, de
dervinių, niežėjimų, išbėrimų, žaizdų, 
jsidrėskimų, užgavimų, skaudulių, nu
degimų, vabalų jkandimų ir t. t. 
Jei jus negalite gauti Cadum Oint
ment savo aptiekoje, tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Company, 
576 Flfth Avenue, New York.

Mrs. MIGHNIEVIGZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

Tel. Blvd. 31M 
. Woitkicvrics- 

BANIS

tarnau- 
ar rusai, 

kas, 
mums daro nemaža

Ir mes, kaip ir 
šaulio piliečiai, 
kraštą /vadinamą 
tuvos Respublika, 
tik garbe gyventi, bet ir būti
jos piliečiu. Nes musų “'lais
va” respublika, kaip Ir visos 
i v.pulį’ikos, turi prezidentą, 
minislerių kabinetą, seimą, 
siunčia pasiuntinius į kitus 
kraštus, derasi su lenkais, sle
gia konsulatus, ir kunigai va
žiuoja į tarptautines valstybių 
konferencijas. Be to, turime 
ir Vidaus Ministeriją, turime 
nemažai ir apskričių. Tų aps- 
k r iei ų v i ršin ink ai-komendan ta i 
ir yra dalinai musų respubli
kos eksponėntai laikraščių už
darinėjime ir kituose panašiuo
se darbuos?. Be to, musų res
publika nė kiek neatsilikus 
nuo kilų valstybių savo žval- 
gybą-šnipyba beveik gali ly
gintis su bolševikų čeką.

šiuo metu mums, papras
tiems piliečiams, geriausiai 
yra žinoma žvalgyba. Reikia pa 
sakyti, kad žvalgyboje 
ja ne kokie poliokai
o musų broliai lietuviai, 
žinoma, 
gai bes.
kia jėga, kuri apgina musų pi
liečius nuo šviesos, nes, kaip 
žinote, šviesa netik akis gadi
na, bet kartais ir lietuvį pada
ro bedieviu, o nuo to, tai sau
gok, Vieąaptie. _ Jeigu kuris 
lietuvis krypsta blogon pusėn, 
tai musų broliai žvalgybinin
kai jį tuoj• pataiso. Kurį musų 
žvlagybą pačiupinėja kartą, tai 
tas kad ir pareina gyvas, tai 
dar pasipakutavojęs kurį laiką 
l.una pašauktas į aną pasaulį 
atsiimti savo atlyginimą. Bet 
Ui niekis. - Garbė už lai tenka 
mums, nes tą darbą atlieka ne 
rusai, ne lenkai, o mūsų bro
liai lietuviai.

Garbė mums, kad žvalgyba 
leidžia mums laikraščius leisti. 
I’ai nemaža laisvė. Tiesa, ir 
amžiną atsilsį ir Mikės laikais 
buvo galima laikraščius leisti. 
Bet tai buvo vis tik svetimi. 
Laisvės tada nebuvo. Kas no
rėjo. tas galėjo leisti laikraš
čius. O dabar kas kita. Ana, 
Šiauliuose, Vitkauskas pradėjo 
leisti “Šiaulių Naujienas” ir 
atsiprašant peizoti musų lais
vos respublikos reikalus. Kaip 
bematant musų broliai jam bur 
ną uždarė ir paprašė jį atsi
sėsti į kalėjimą gal būt iki 
gyvos galvos, o jeg ir pareis 
gyvas, tai žinos ir kitam pa
sakys, kad gyvena laisvoj res
publikoj. Su tokias ponais mes 
žinom kaip apsieiti.

Mariampolėj 
miela 
kantų 
leisti

Šešupė

pradėjo 
laik-

Kur 
ant 

mariampolicčiai 
Šešupės Bangos”
Ir štai musų geri 

sk rities viršininkas visą 16
20^1

ANGLYS - KOKSAI
Mes pristatome tiktai geriausios 
rūšies anglis. Musų atsvėrimas 
yra garantuotas per Chicago Coal 
Merchants Association, atsvėri
mas per Liscenced City Weigh- 
manth. r

E. J. McOuaid
5822 So. Racine Avė.

Tel. Wentworth 0299 ir 
Enj{lewood 4760

Tel. Boulevard 8582 ir 2418
Dr. Konstancija Abraičiutė 

GYDYTOJA IR CHIRURGAS
3337 So. Morgan St.

Valandos nuo 2 iki 4 po piet; 
ir nuo 7 iki 9 vakare

V-----

. — n ■ . ■ ■ ■ ———

tel. Lafayette 4228
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 \V. 38th Chicago, III.

* - ■ -■■■ ,i»

bet'UŽ tai 
faktoriams 
kus.

Toj pačioj Mariampolėj darinys, kuris atvaizdina kaip vie- 
nesenai gyvavo bedieviška Be-Inas nabagas vyras aklai buvo 
alinė gimnazija. Jos jau nėra. I įsimylėjęs į savo pačią, kuri jį 
l'oj gimnazijoj bedi e viai savo [apleido ir tik po trijų ilgų me- 
vaikus mokino, tad musų bro-1 tų jam pavyko atgal ją priva
liai ją užsmaugė, kad jos nei vilioti. Tai begalo sentimenta- 
‘duko” nebūtų. Juk dėl kelių| liškas dalykas, 
jedievių Dievas gali nubausti 
;i>ą Lietuvą!

Suminėjus tuos didžius musų 
brolių žygius Krupavičiai
Šmulkščiai, Purickiai, davatkos 
ir zakristijonai, visi kartu, I me.
.aisvos re-publikos vardu sau- KomBO7,it0riuK lao klirini„ 

. |nori įtikinti publiką, kad jisai
Šiaulių Naujienų r; da.kto- Į gipijuidingai dainuoja, jog 

rius sunkiųjų darbų kalėjim. |ni(,kas n(.ga|i s(| ju() susi|ygi„.
ti. Įsitikinęs, kad jisai per 
amžius tas pačias dainas dai
nuos ir publikai jos niekuo
met nenusibos. Bet pubuKa 
mano visai ką kitą: čia tai ir 
....... ......... a viršminėla tragedija. 
Tą kurinį Bakalių choras labai

“Bravičius dar vis tas pa
čias dainas dainuoja”.

lai kitas kūrinys, kuris yra 
tikra tragedija musų gyveni-

“Šešupės Bangos’’ konfis
kuotos—Valio!

“Tėvyne” neįleidžiama Lie
tuvon—Valio!

Mariampoles Bealė gimnazi-| “u7idaro 
ja užsmaugta Valio!

P-ia Bartkevičienė, 
vos 
me

“Lietu- 
iinių,” redaktorius, kalėji- 
Valio! Amen.

Mučelninkai

prabaščiai su savo

IV.

gas-
ren-

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

Lietuviai Advokatai
NORĖDAMI
PIRKTI. PARDUOTI AR MAL» 
NYTI VISADOS KREIPKITfiS’ 
PAS MUS. TAS JUMS BUS

ANT NAUDOS. <

S, L FABIONAS C9

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RASTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus Ir

—...................

Tel. Dęarborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St. 

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

I 
padinėmis ir parapijenais 
gia didelį protesto ini 
prieš Padaužų Ministeriją, ku
ri, visiškai apsileido ir ne už
tvirtina nei mučelninkų nei 
šventųjų.

Gyvi kandidatai jau taip be
laukdami pasileido, jog cnatų 
dabotojai sako, kad nei kalbos 
nėr apie jų tikimą į šventuo
sius arba mučelninkus. Pavyz
džiui Starving Daughters gru
pė aną dieną buvo susimetusi 
į viešbutį ir kad tanciavojo 
polskai-amerikon iškai džiglus,

kurios jų jau net po vyrą su
gavo. O kitos prisilaiko obal- 
sio: Man viskas n i začto, bet 
bernytis cbarašo. Per visą va 
karą viešpatavo polskai-ameri- 
koniška Ribuliuota atmosfera, 
r iš visko matyti, kad ta gru-

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

DR. JOHN J. 
ŠMETANA

AKINIU EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

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

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

8:30 vakare.

CŪLUMBIA PHONOGRAFy

14 Kainos nauji Phonografai gvaran- 
tuoti gražaus Walnut ir 

Mahogany medžio

$250 Columbia už ..
$150 Columbia už ..
$125 Columbia už . .

$95.00
$69.00
$49.00

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

Chicago

K.GUGIS
ADVOKATAS

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

Tel. Central 4411. *Val, nuo 9-4
Gyvenimo vieta: 

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

J. P. WAITCHES
Advokatas

Tel. Pullman 6377 Roseland, DL

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

' 127 N. Dęarborn St.
Kambarys 1420 

telefonas Dęarborn 6096
SPF2CI AUSTAS egzaminavoji- 

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

KJURGELIONIS 
ADVOKATAS 

Miesto ofisas 
190 No. State St. Room 844 

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

Bridgeporto Ofisas ' 
3335 So. Halsted St. 

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

Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. 4— Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

69 W. Washington St. Room 1311* 
Telephone Dęarborn 8946

Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 
Telephone Roosevelt 9Q90 

Namu Telefonas Republic 96(|0

-------------------*---------------1
JOHN KUGHINSKAS

LAWYER
Lietuvis Advokatas 

2221 W. 22 St.- 
arti Leavitt St.

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

> .i —............... .■■■■■—

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

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

V. W. RUTKAUSKAS 
i Advokatas

29 So. La Šalie S t Room 530 
Tel. Central 6890

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

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

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

Cicero Ketverge vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8221 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 ▼. ▼. 
3236 S. Halsted St. T. Boul. 6787

A. L. THOMAS
LIETUVYS ADVOKATAS

> 12037 Normai Avė.
Tel. Pullman 7097

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

DYKAI
Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui

Iškirpk šį kuponą kasdieną ir p'riduok į Naujienų ofisą ar į sto
tį,, arba savo išnešiotojui sykį į mėnesį ir bus apmainyta į tikrus 
United Profit'Sharing kuponus, sėkandom-is'taisyklėmis;

Vienas skaitytojas ar skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne daugiau per menesį, 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 24, 1925 '

s^rFROFlT^ 
AV* ■ c°’,PORATr°N
UNITED PROm-S^MlfR&Vj 

senqjb«j<ą4« ėiCSiVfca^B K EPAI D TO Zf;

•v-vLvffl

^AOfflPSnSRINCi CORPORATION
0144 //u<Z7W1/<V»>t^j<*'t>«y <fCj^oU*»v 

aiHitui. otr<«k< tWw v<|Hrt,

3101 So. Halsted 
Tel. YardH 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; i 
ilgai praktika- 
Vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo i» po 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar ir I 
kitokiuose r ei-1 
kaluose mote-1 
rims ir mergi | 
noms kreipki | 
tės, o rasite pa | 
gelbą.

Valandos nuc[
8 ryto iki 1 po 
pietų, nuo G iki
9 vai. vakare.

St., kampas 31 gat. AKUAERKA

rnauja mote
rims prie gimdy
to o , patarimai 
ykai moterims 

ir merginoms.
3113 South 
Halsted St

DR. SERNER, 0. D.

<^DR, HERZMAN-* *
—IŠ RUSIJOS-

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

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

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

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

Dienomis: Canal 
3110. Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 4186
3235 S. Halsted St

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. ▼.

Telefonais;

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Turėk švarias, sveikas akis

Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 
jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžias arba 

1 ašaroja. Patarimai dykai.

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

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashiand Ave^ 2 labos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

. DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
i Naktinis Tel. Fairfax 6853

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

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

pietų ir 6 iki 8 vakare.

................... - ------- ----
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
\ Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dieną
ir 6:30 iki 9:30 vakare

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

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare... . . .     z
DR. I. E. MAKARAS 

Gydytojas ir Chirurgas 
10748 So. Michigan Avenue 

VALANDOS: 2—4 dieną. 6:30— 
\ 8:30 vakare.

Ofiso telefonas ,Pullman 1W3 
Namų telefonas Pullman 0349

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

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

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

Namų telefonas Spaulding 8683 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Boulevard 3686 Cicero 4676
DR. J. P. POŠKA 

Gydytojas ir Chirurgas 
3133 So. Halsted St.

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

nuo 8 iki 9 vakare.

rxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:

Dr. Lawrence P. Slakis g
DENTISTAS į

4454 So. Western Avė. H
Valandos: 3

nuo 10 ryto iki 9 vąj. vakare. H
•♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦V

DR. M. T. STRIKOD 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVYS DENTISTAS 
4712 So. Ashland AveM 

near 47th Street 
CHICAGO

Res. 6600 S, Artesian A ve.
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted St.,
' Chicago, III.

/ ' "..................—' 11 '
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
1631 S'<>. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4000

—— llM—
Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
. D0WIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3103 So. Halsted SU Chicago 
arti Slst Street

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

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

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

Kampas 47-tos ‘ 
ant 2 lubų

'■ 1 '■—<

Phone Canal 1713-0241 
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

P. B. Hadley, Licensed 
710 West 18th St., Chicago, III.

Viskas, kas reikalinga prie pa- 
grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Leiskit mums 
pagelbėti jums nubudimo valan
doje. Tel. Canal 3161

h i .n———■■■■■■i

/

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 kreipkit€s: 

Brighton Park Aptieka
4254 Archer Avė.,

Phone Lafayette 6149

Babies Love It
Del skilvio ir vidurių nesma-. 
gumų iŠ priežasties dantų 
augimo, nieko nėra geresnio 
kaip šis saugus Kūdikių 
Laxa'tive.

Mrs. Winslow’s 
Syrup
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KUN. PETKUS PRALAIMĖJO
BYLĄ.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted SL, Chicago, 
UI. — Telefonas: Roosevelt 8590.

. _____ '__________ Į .................................... 1

PRŪSUOSE IR KLAIPĖDOS KRAŠTE
• ••••• 9• • \ • • • • ’ '

LATVIJOS RINKIMAI
• ••••• H• ••••• r >f

KONTR-REVOLIUCIONIERIUS GARBINA LENINĄ

PONIA KAROLYI NEĮLEIDŽIAMA AMERIKON

Prūsų seime atstotas J. Baževskis įteikė paklausimą 
valdžiai dėl vokiečių nacionalistų užpuolimo ant‘lietuvių 
Nemunyne, netoli Tilžės. Paklaikime tarp ko kita 
klausiama: A»‘.< ; “

* * *
, “Kada pagaliau ministerija suteiks lietuvių ma
žumai Pruosuose tokias pat teises, kokiomis jau ilgus 
metus naudojasi vokiečių mažuma Lietuvoje ?’L
Iš to matome, kad Prūsų seime yra lietuvių atsto

vas. Tuo gi tarpu į Klaipėdos krašto Seimelį lietuviams 
pasisekė pravesti (kaip praneša paskiausios žinios) irgi 
tiktai vieną savo atstovą! Ar tai ne keista?

Spalių 4 d. pasibaigė antro Latvijos seimo rinkimai. 
Tikrų davinių dar iki šiol nebuvo niekur matyt. Pas lat
vius, mat, taip pat, kaip ir Lietuvoje, yra proporcingoji 
rinkimų sistema. Taigi reikia suskaityti visus paduotuo
sius balsus; surast, kiek balsų turi gauti kiekvienas atsto
vas, ir ant to skaičiaus padalinti surinktus kiekvienos 
partijos balsus; paskui skirstyti balsų “likučius”. Tai 
ilgas darbas, tuo labiaus, kad latviai yra pasidalinę į dau
gybę partijų.

Europos spaudoje buvo pranešta tiktai tiek, kad Ry
goje labai žymiai padidėjęs socialdemokratų balsų skai
čius. Bet daugiauš žinių kolkas nėra.

Garsiojoje kun. Petkaus prieš 
“Laisvę” byloje dėl šmeižto 
skundėjas pralaimėjo. Prisai- 
kintieji posėdininkai (džiur£) 
išnešė nuosprendį, kuris sako, 
kad buvusios kunigo gaspadi- 
nes Onos kalbos apie nemora
lius Petkaus pasiūlymus jai 
esančios neteisingos. Bet, ka
dangi “L.” aprašė tiktai tų, 
kas buvo kalbamu viešam susi
rinkime, tai kūn. Petkus nega
lįs reikalauti iš laikraščio atly
ginimo. ; >

Reikia pripažinti, j kad posė
dininkai šitokiu nuosprendžiu 
parode savo bešališkumą.

Jau pačioje bylos nagrinėji
mo pradžioje teisme buvo ma
tyt, kad kun. Petkaus skundas 
stovi prastai. Nes skundikas 
tvirtino; jogei laikraštyje pa
skelbti aprašymai sugadinę jo 
vardą ir prispyrę jį pasitrauk
ti iš vietos; tuo gi tarpu savo 
liudyme kun. Petkus prisipaži
no, kad trauktis iš savo vietos 
jam teko dėl kivirčių su para- 
pijonais.

“Laisvė,“ pranešdama apie 
bylos užsibaigimą, giriasi, kad 
ji laimėjusi ne tiktai prieš kun. 
Petkų, bet ir prieš — “klerika
lus, tautininkus ir socialistus,” 
kurie visi stengęsi ją “už
smaugti.” Be savo oponentų 
purvinimo ji, matyt, nė žinks- 
nio negali žengti.

EKSTRA-KAIRIEJI “PRIN
CIPAI..’

Lietuvos laikraščiai rašo, kad tenai pasirodžiusi ži
nomo rusų reakcionieriaus kadetų vado, prof. Ustrialovo, 
knyga: “Pod znakom revoliucii” (Po revoliujos ženklu). 
Knyga esanti išėjusi iš spaudos jau ketveri metai atgal. 
Joje autorius giria komunistų valdžią ir sako:

“Aš už rėmimą Sovietų valdžios Rusijoj, nors aš 
buvau kadetu, buržuju, rėmiau intervenciją. Aš už 
rėmimą Sovietų valdžios dėl to, kad ji eina tuo keliu, 
kuris eina prie paprastos buržuazinės valdžios.

“...Musų Leninas, Leninas tikras sūnūs Rusijos, 
tautinis didvyris jos — Dimitrijo Donskojo, Petro 
Didžiojo, Puškino, Tolstojaus Rusijos,
Kontr-revoliucijonieris Ustrialovaą dabar gyvena 

Rusijoje ir turi “džiabą” sovietų valstybėje. Tas faktas, 
kad jisai, kaip pats viešai prisipažįsta, rėmė intervenciją, 
t. y. užsienio imperidlistų karą prieš sovietų Rusiją, ne
kliudė bolševikams duoti jam amnestiją ir priimti jį 
tarnybon.

Tuo gi tarpu Rusijos socialdemokratai, kurie visuo
met buvo priešingi ginkluotai kovai prieš sovietus, yra 
kankinami kalėjimuose ir katorgoje. Vienok yra naivių 
žmonių, kurie tiki, kad bolševikai vartoją terorą tiktai 
tam, kad atsigynus nuo kontr-revoliucijos!,

Valstybės sekretorius Kellog atsisakė duoti leidimą 
grafienei Karolyi įvažiuoti į Ameriką. Savo atsisakymą 
jisai motyvuoja tuo, kad ta Vengrijos tremtinė esanti 
“pavojinga komunistė”.

Šitoks kaltinimas grafienei yra visai neteisingas. 
Ji ir jos vyras yra socialdemokratų pritarėjai, bet ne 
komunistai. “Komunizmo” priekaištas grafo Karolyi 
žmonai yra tiktai priekabė, kad butų galima uždaryti jai 
duris į šią šalį. Yra ne paslaptis, kad Karolyi šeimynos 
labai neapkenčia Vengrijos diktatorius Horthy. Jis tai 
ir pasirūpino, kad grafienė negautų teisės aplankyti 
Ameriką.

Valstybės departamentas VVashingtone perdaug pa
taikauja Europos atžagareivių užmačioms. Jau ne pir
mas kartas, kad jisai uždraudžia j važiuot į Ameriką tai 
vienam, tai kitam asmeniui, kurį apskundžia koki nors 
reakcionieriai.

Ir kam dar čia ta veidmaininga pasaka apie “pavo
jingus komunistus”/? Yra faktas, kad komunistų agen
tai nuolatos važinėja iš Maskvos į Ameriką ir iš Ameri
kos į Maskvą. Kongresas turėtų pasirūpinti, kad valsty
bės sekretorius liautųsi kabinėjęsis prie atvažiuojančių j 
šią šalį žmonių dėl jų politinių įsitikinimų.

Raudonųjų biznierių spaudo
je Vincas Kapsukas nesenai iš- 
koliojo Juozą Baltrušaitį “me- 
lagium,” “veidmainiu,” “kontr- 
revoliucionierium” ir “buržua
zijos agentu” — už tai, kad pa
starasis kovoja prieš Amerikos 
“workerių” partiją*. rašydamas, 
kad ji “nėra ir negali būti” ko
munistinio internacionalo sek
cija.

Lietuviškų ekstra^kairiųjų 
vadas tečiaus da ir dabar nepa
siduoda. Tiesa, jisai nedrįs
ta Kapsukui tiesiog į akis drėb
ti tokius pat komplimentus, ko
kiais pastarasis pavaišino jį, 
bet jisai sako, kad “po Kapsu
ko pavarde” išspausdinta “me
las ir nesąmonės.” Melas esąs, 
kad Amerikos “workerių” par
tija priklausanti, kaipo pilna
teisė sekcija, kominternui ir 
taip pat esąs melas, Kad jisai, 
Baltrušaitis, tą partiją vadinęs 
“vagimis” ir “prostitutais.” 
“Aido” redaktorius reikalauja:

“Mes reikalaujam įrody
mų, reikalaujam faktų. Pa
sakykit, įrodydami faktais, 
kada Kominternas atmetė sa
vo Dvidešimt Vieną punktą 
ir kitus tezius, liečiančius jo 
sekcijų teises ir pareigas? 
Jeigu tų tezių Komlntrenas 
neatmetė arba neperkeitč, 
tai kokiu stebuklingu budu 
Amerikos Darbininkų Parti
ja tapo jo ‘pilnateisė sekci
ja’? Kada? Kokiam doku
mente yra tas pažymėta?”
Biednas žmogelis. Jisai ne

gali sau įsivaizduoti, kaip tai 
pasaulyje gali kas nors dėtis ne 
pagal kominterno “tezius!” Ji
sai tur-but ir nosies nenusi- 
šnypščia, nepažiūrėjęs, ar Zi- 
novjevo talmude randasi ata
tinkamas “tezis.”

To fakto, kad Amerikos 
“workerių” partijos boseliai ya- 
žinėja su raportais į Maskvą, 
kad Maskva siuntinėja į Ame
riką savo įgaliotinius, kurie at
vežu “workeriams” sendvičius 
ir instrukcijas; kad Maskvos 
papos kišasi į “vvorkerių” par
tijos vidujinius reikalus ir 
sprendžia jų kivirčus, — to 
viso jum nepakanka. «psai< bi
tinai nori matyt “dokumentą” 
su data ir Zinovjevo parašu, 
kitaip jisai nesutinka tikėti, 
kad šventieji komunistinės 
“vieros artikulai” esą pakeisti 
bent vienam punkte. Nesutin-

I ' 1 . ■
ka ir gana, nors kuolą jam ant kuomet jie šaukė darbininkus 
galvos tašyk! nedalyvauti rinkimuose. Jie

I Bet kuomet jisai laikosi na-’sakė, kad balsavimas tai “bur
tais ir dantims įsikandęs į ko- žuazinis reformizmas,” nesu- 

Iminterno tezių raidę, tai jam tinkąs su darbininkų klasės rei- 
visiškai neateina į gaivą pasi- kalais. Tuos žmones, kurie ra-r 
gesti’ tūkstantį kartų svarbes- gino darbininkus dalyvauti bal
nių dalykų, kuriuos jisai pats savime, jie vadino “darbininkų 
ir kiti komunistai vos keletas 
metų atgal garbino, o šiandie 
yra kojomis sutrempę. Kur 
dingo visas socialdemokratinis 
programas, ųž kurį beveik per 
dvejetą dešimčių metų stojo 
Lenino vaikai ir pats bolševiz
mo tėvas? Kur dingo visuoti
no balsavimo reikalavimas, de- 
mokratybės principai, priešin
gumas mirties bausmei ir kiti' 
dalykai, už kuriuos pats Balt
rušaitis kitąsyk vedė agitaciją?

Kad štuos principus bolševiz
mas sumaišė a su purvais, 
Pittsburgh’o Juozo sąžinė 
sipiktina; bet kominterno 
ziai apie “sekcijų teises ir 
1 eigas” tai jam šventenybė, 
kurios niekam nevalia perženg
ti! Rbikia stebėtis, kad žmo- ■ i 
gus gali šitaip protiškai nu
smukti.

Į Savo dk&tra-kairiamjam or
gane Baltrušaitis kalba tarp ko 
kita apie dalyvavimą šio ru
dens rinkimuose ir stato klau
simą “Už ką balsuot?” 
sakosi tuo tarpu negalįs 
klausimo išrišti, bet jam 
aišku, kad visai nebalsuot 
tų klaidinga:

“Taip atsakyt (kad nebal
suot visai) butų buvę gali
ma dveji, treji metai atgal, 
nes tada darbininku masės 
pačios buvo nusistačiusios 
spjauti ant balsavimų (?). 
Dabar tos masės ir bijotų ir 
negalėtų taip išsireikšti. Ir 
su neužsitikėjimu į tave pa
žiūrėtų, jeigu sakytum: ‘ne
balsuok visai.’ Mes turim 
turėt užsitikėjimą tarpe ma
žai -susipratusių darbininkų. 
Mes turim pažint jų ūpą (!), 
matyt to ūpo permainas (!) 
ir taikytis (!) išmintingai, 
neinant prieš visą jų ūpą (!), 
bet ‘molderiuojant” taip, kad 
išeitų kokia nors nauda dar- 

' bininkų klesos liuosavimosi 
reikalui.”

išdavikais,” “geltonaisiais,”
“buržuazijos tarnais” ‘Ir 1.1.

Reiškia, komunistai pirma bu
vo principialiai priešingi balsa
vimui. Dabar gi pasirodo, kad 
to savo principo jau jie šian
die atsižada, taikydamiesi prie 
nesusipratusių minių ūpo.

Taigi ekstra-kairiųjų prhip 
cipai, taip pat kaip Ir cent
ristų, tėra tik vėjo gaudymas, 
tušti plepalai.

Apie Įvairius Dalykus. ;
SxxxxxxxjixrxxixTXxtxxiixiiTixxTXZxxzxrxrmxmTxxxi

Geležies kalnas ir Europos 
politika. — Naujas ledy
nų periodas. — Meilės ir 
vedybų kursai.

ims daug tobulesni ir išmin
tingesni žmonės.

tai 
ne- 
te- 
pa-

Jisai 
to 

esą 
bu-

. Čia turime gražų pavyzdį 
ekstra-kairio j o “principingu
mo.” Baltrušaitis sako, kad 
komunistai turi pažint nesusi- 
pratusiųjų darbininkų ūpą, 
sekt to ūpo permainas ir tai
kytis prie jo! Taigi jisai ma
no, kad komunistinė taktika 
(veikimo budai) turi būt pa
remta darbininkų masių upu ir 
tai dagi nesusipratusių masių. 
Komunistai privalą tokios tak
tikos laikytis, kad įtiktų mi
nioms.

Pasirodo, kad ekstra-kairieji 
šitame dalyke eina tuo pačiu 
keliu, kaip ir jų niekinamieji 
“centristai” arba “raudonieji 
biznieriai.” Tik centristai yra 
gudresni už baltrušaitinius. Sa
vo “ėjimo į minias” obalsį jie 
paskelbė jau keletas metų at
gal, o ekstra-kairysis 
tiktai dabar jį išstenėjo,
mes jau senai nurodėm, 
centristiniai komunistai 
demagogišku pataikavimu 
nių upui, lošia šlykščių opor
tunistų rolę, tai Baltrušaitis 
tuomet pritarė mums ir pats 
ėmė pašiepti “Laisvės” mekle- 
rius už jų veidmainišką gerini- 
mąsi minioms. O šiandie ji
sai jau ir pats pučia Į tą be- 
principių meklerių dūdą.

Kas gaudo minių ūpą ir sten
giasi prie jo prisitaikyti, tas 
yra darbininkų mulkintoja.s, o 
ne švietėjas. Visos juk klai
dos, kurias darbininkų klasė y- 
ra padariusi arba daro šiandie, 
pareina iš to, ka<d ji kartais 
vadovaujasi 
vo reikalų 
darbininkų 
nuo tiesaus
lio (ar į karo rėmimo pusę, ar 
į tautinį šovinizmą, ar į anar- 
chįžmą), kurie įvyksta, parei
na nuo tų vadų noro prisitai
kyti prie minių ūpo.

Balsavimo klausimas te- 
šiaus yra dagi ir ne vien tak
tikos klausimas. Patys komu
nistai jį visai ne taip statė,

Juozas
Kai 
kad 

savo 
mi-

savo upu, o jie sa- 
supratimu. Visi 
vadų nukrypimai 
klasinės kovos ke-

Austrijoj netoli miesto Lęo- 
ben randasi neįmanomo gra
žumo kalnas. Šaulei šviečiant 
jis visas raudonuoja. Savo iš
vaizda jis primena didelę pi
ramidę. Ąfrodo, kad tas kal
nas padarytas žmonių ranko
mis. Bet jo imponuojantis di
dumas, žinoma, prašalina tą

puoė<, Eisenerzo 
gyveno. Neap- 
verčiami buvo

Raudonasis kalnas yra va
dinamas Erzbergu. Tai Styri
jos geležies kalnas. Jis kyla 
aukštyn gradacijomis, ir ištik- 
rųjų yra vienas įdomiausių da
lykų pasaulyj. Bėgiu šimt
mečių jis nemažai prisidėjo 
prie šalies turto padidinimo, 
šiandie kalnas Erzberg vėl 
pradeda svarbią rolę lošti tarp
tautinėj politikoj. v

Milžiniški kabio laiptai 
sideda iš (>4 platformų, 
kurių geležies rūdys yra 
verčiama. Pasauly tėra
kelios vietos, kur taip lengva 
butų kasti rūdys. Prie jų 
priklauso ir Styrijos Erzber- 
gas. Kalnas dabar priklauso 
austrų privatinei korporacijai, 
kuri operuoja ir kitas geležies 
kasyklas netoli Lesbeno. Ka
syklose dirba apie 3,000 darbi
ninkų, kurie kas dieną iškasa 
4,347 metriškus tonus rudžių.

Eisenerz, nedidelis miestu
kas prie kalno Erzberg, pasi
žymi savo geležies liejyklomis.

su- 
ant 
su
tik

visoj Europoj. Jie buvo par
davinėjami lenkams, ispanams, 
skandinavams, arabams ir t ki
tiems. Ačiū tam SU‘y,r per 
daugelį metų buvo vienas tur
tingiausių Austrijos miestų; 
net Vienna su juo> negalėjo 
susilyginti.

Iš kitos
kasėjai biednai 
dirbtų geležį jie 
pigiai parduoti. O to atsiekti 
buvo neslinku. Maisto parda
vėjai, kurie tuo pačiu lajku 
supirkinėdavo Steyr’o. geležies 
fabrikams nėapdtr.btą geležį, 
priversdavo kasėjus nusilenk
ti.

Senovėje geležis buvo 
bama primityviškiausiu 
Kiekvienas 'kasėjas iš 
geležį išdegindavo. Bet 
bėgant industrijk pradėjo kon- 
cefitruotis. Kasėjas greit pa
matė, kad jis negali varyti 
kompeticijos su gerai įrengto
mis geležies liejyklomis. Tuo 
budu Eisenerze susikūrė ka
pitalizmas. Iki 19 šimtmečio 
viešpatavo savinga aristokrati
ja, kuri paveldėdavo geležies 
kasyklas. Vėliau kasyklos- pep- 
ėjo į korporacijos riinkaš?

• Per daugelį šimtmečių Er-

Maisto parda- 
tuo pačiu lajku

apdir- 
budu. 

rudžių 
laiKui

Ir 
bu-•juo Europoj daugiau karų 

vo, tuo Styrijos distriktas 
biau turtėjo. Mat, kariaujan
čios valstybės pirko ginklus, 
kurie iš Erzbergo geležies bu- 
(vo padaryti.

‘ Dabar apskaitoma, kad Erz- 
berg turi 200,000,000 tonų ge-

Jis ' laĮiai, keistai atrodo: sale ležies rudžių. Austrijos valsty- 
moderniškiausių namų galima sudaro neįkainuojamą
užtikti senovės bažnyčių, ku- turtą. Ir Styrijos geležis 
rios tapo pabudavotos trylik- Iul’i magnetinės ypatybės ne 

tik fiziniu, ale ir politiniu 
žvilgsniu. Paskutiniais keliais 
mėnesiais Italija labai pradėjo 
rūpintis Austrijos, o ypač Sty
rijos gerbūviu. Italų banki
ninkai draugingai šypsosi, kuo
met jie atvyksta į Styrijos 
sostinę Gražų. Italai yra pasi
rengę suteikti Styrijai pasko
lą lengviausiomis sąlygomis.

Italija visai neturi geležiuj 
kasyklų. Tuo tarpu pravėdi
ni ui. Mussolini politikės gele
žis būtinai reikalinga. štai 
kodėl italų akys dabar yra 
kreipiamos .į geležies kulną. 
IL'abai galimas 
trumpoj 
daugiau 
zberg.

tame šimtmetyje.
Nieko nuostabaus, kad apie 

Eisenerzą ir kalną • Erzberg 
pasakojama įvairiausių legen
dų. Apie Erzbergo atsiradimą 
pasakojama loki lųgenda. Senų 
senovėje, girdi, žemėje gyvenę 
milžinai, kurie kartą užsimanę 
pulti dangaus vartus. Įtūžęs 
dievas Donner sviedęs į juos 
geležies kalną, ir visi milžinai 
tapę kalno užgriūti.

Kita legenda dar geresnė. 
Deivė Winzig paprašiusi iSty- 
rijos dliSitrikto gyventojų iš
vyti romėnus,
teikti jiems gerą dovanų, 
romėnai tapo išvyti, 
pasiūliusi pasirinkti 
trijų dalykų: aukso 
vieniems metams, 
dviem dešimtim metų 
ležies ant 
gieji kalnų 
kę geležį...

Spėjama, 
vo žinomas
įsigalėjimą. Keista vienok, kad 
romėnai nesinaudojo Erzbergo 
geležimi. Greičiausia tai parėjo 
nuo to, kad priėjimas Ijuvo la
bai sunkus.

Sulig vieno užrašo ant ak
mens lentelės, geležięse kalnas 
tapo atrastas 712 m. Tuo lai
ku šalis buvo 
Vėliau bavarai 
ją ir pasigrobė,

Ąpie vidurį
šimtmebio geležies kasėjai pri
versti buvo dalį iškasamų ru
džių atiduot vienuolynams. Tuo 
budu nuo jų buvo lupama du 
kailiai: svietiškieji valdonai 
ėmė savo dalį, o dvasiškiai — 
savo. Be to, buvo įsteigtas 
monopolius, kad geležis butų 
apdikbinėjama' Leoben ir Sleyr. 
Isisenerz savo geležį turėjo 
parduoti miestui Steyr. O Ste- 
yr’e jau buvo išdirbama plie
nas, kirv/iai, peiliai, dalgiai, 
kardąi, etc. Viduramžiuose tie
dirbiniai skaitėsi geriausiais žmonės prany

žadėdama su-
Kai 

tai deivė 
vieną iš 
kasyklą 
sidabro 

arba ge- 
Išmintin-visados.

gyventojai pasirin-

kad Erzbergas bu- 
dar prieš romėnų

slavų rankose, 
užplūdo Styri- 
ją-

devyniolikto

mergi- 
ilpsiveda) 
archeolo- 
jeigu jos 

supratimo

Bostono /universitetas įvedė 
nepaprastus kursus—meiles ir 
vedybų kursus.

'Lai prof. T. Lawrcncc Da- 
viso idėja. Jis pastebėjo, kad 
Amerikoj perskyrų skaičius 
nepaprastai sparčiai auga. Sa
kysime, 1923 m. buvo 1,223,- 
825 apsivedimai ir 165,139 “di- 
vorsai”. 1924 m. skaičiai dar 
nėra paskelbti, tačiau mano
ma, kad perskyrų skaičius, 
iroporcionaliai imant, yra dar 
didesnis.

Vadinasi septyniems apsive- 
dimams išpuola vienos persky
ros. Tai rodo, jog kur nors 
ir kas nors yra negera.

Išmintingi žmonės visai ne
bando smerkti perskyrų. Net 
reformininkai pradeda pripa
žinti, kad be perskyrų nebūtų 
galima apsieiti. Prof. Davis 
mano, kad ne. jM-rskyras reikia 
smerkei, ale ką nors kitą.

Mokyklose merginos įgauna 
visokių praktiškų žinių, bet 
jos nieko nežino apie tikrąjį 
gyvenimą. Ką gera 
noms (kuomet jos 
gali atnešti žinios iš 
gijos ir egiptologijos, 
neturi mažiausio
apie tai, kaip, valgis gaminti 
ir išviso nieko nenuvokiu apie 
šeimyninio gyvenimo pareigas?

Kursų suorganizavimą prof. 
Davis pavedė p-niai Elizabctli 
Macdonald, kurios ženybinis 
gyvenimas esąs labai laimingas 
ir kuri gerai palįsta gyveni
mą. Lekcijos apie meilę ir 
Vedybas skaitoma tris kartus 
savaitėje. Tose lekcijose nuo
dugniai nagrinėjama priežas
tys šeimyninių nesutikimų. Kad 
merginos geriau suprastų vy
rus, tai psichologijos profeso
riai skaito lekcijas,, nurodyda
mi kuo vyro būdas skiriasi nuo 
moters.

Kursuose yra daug praktiš
kų dalykų, būtent: kaip namai 
prižiūrėti, kaip vaikai auklėti, 
kaip, maistas gaminti,, etc. '

Kursai esą labai sėkmingi. 
Sėkmingi tuo žvilgsniu, kad 
beveik visos merginos juos 
lanko. Tas faktas, sako prof. 
Davis, rodo, jog merginoms 
ženybinis gyvenimas labai ru
pi.

Kiek tie kursai bus prak
tiški ir naudingi gyvenime, ta
tai parodys ateitis. Iš kitos pu
sės, jie bus prieinami tik nedi
deliam -skaičiui merginų, tad 
didelės įtakos gyvenime bent 
šiuo tarpu tie meilės ir vedy
bų kursai negalės turėti.

—K. A..

daiktas, kac 
ateityj pasauliui teks 
girdėti apie kalną Er-

♦
20,000 metų, kai bai

NAMAI, LOTAI 
FARMOS

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

Elta Commerce Co.
3251 So. Halsted S’t., Chicago, III. 

N. C. Krukonis Manag.
Telephone Yards 1234.

6 ELTA ) $

tąsyk d;v- 
civilizaci ja

padare Af-

Prieš 
gėsi paskutinis ledynų perio
das, Europa atrodė taip, kaip 
dabar atrodo šiaurinė dalis 
Sibiro arba Kanados. Klajo
jantys primityviški žmonės už
siėmė medžiokle. Miestai, mies
teliai ir sodžiai tuo laiku buvo 
nežinomi.

Ar galima tikėtis ateityj 
naujo ledynų periodo, kuris 
prilygintų tani, ką įvyko prieš 
20,(MM) metų? Ar 
bartinė Europos 
pranyks?

Įdomų pranešimą
rikos Mokslo Draugijos susi
rinkime buvusis būrų vadas 
Jan Smuts. Jisai sako, kad 
naujas ledynų periodas artinu
si. Už 10,0(M) ar kiek daugiau 
metų visa Europa bus ledynais 
apdengta. Pats žmonių gyve
nimas tuo laiku nepaprastai 
pasikeisiąs.

Afrikos klimatas tuoi laiku 
busiąs daug vėsesnis »ir drūg-1 
nesnis. Ačiū tam, pranyksią! 
dabartiniai tyrai. Labai galima,1 
sako Smuts, kad dabartiniai ( 

o jų vietą už-
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PASITIKĖJIMAS
Reikalingas pasirinkime tikrų gyduolių dėl jūsų ligų. Tūkstančiai už- 
gančdintų Šeimynų rekomenduoju

SEVEROS ŠEIMYNOS GYDUOLES
Jos yra atsargiai prirengtos ir rekomvntluojamos tų, kurie jas vai*- 
tojo dėl jų gero veikimo ir gerumo. Laiku jus vartojant, daugelis ligų 
yra prašalinta ir sunkių ligų sustabdyta, tuomi išvengta didelių išlai
dų ir kentėjimų.

štai yra kai kurios naudingos gyduolės:

SEVEROS ANTISE1TOL. Yra 
antiseptiškas mišinys dėl išvir- 
šaus vartojimo. Antiseptikas 
plovimui gerklės, burnos nuo 
negero kvapo, skaudamos gerk
lės, sutinimo smegenų. Kaina 
35 ir 50 centų.

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

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

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

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

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

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

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

Padėk Savo Pinigus ant 6 Nuošimčio
Už pinigus padėtus ant musu Augstu Pirmu Morgičiu 

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

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

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

Kapitalas ir Perviršis 
$300,000.00

Saugiausia vieta jūsų pinigams.

Metropolitan State Bank
PO VALDŽIOS IR CLEARING HOUSE PRIEŽIŪRA

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

UTARNINKAIS ir SUBATOMIS iki 8:30 vai. vakare.

Viršininkai, Direktoriai ir Darbininkai 
iš

NOEL STATE BANK
Milwaukee ir North Avenues

Maloniai kviečia jumis ir jūsų draugus atlankyti 
Banką laike

DVIDEŠIMTIES METŲ SUKAKTUVIŲ 
AP VAIKŠČIOJIMO SAVAITĖS

Spalio dvidešimt šeštos iki Spalio trisdešimt pirmos 
1925

y ▼ MILVVAUKEE AND KCRTH AVENUES ▼

“Seniausia banka Northwest Side”

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

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEI’ORT ELECTRIC CO., I n c.

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

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN
Atėjo Kultūros No. 9. — 

Kaina 40c. Galima gauti
NAUJIENOSE, 

1739 So. Halsted St., 
Chicago, III.

nilllOilIlIUIIlIUBMl

CHICAGOS 
ŽINIOS

Susirėmimai tarp streikie- 
riy ir streiklaužių

Rubsiuvių unijos biznio agen
tas pašautas.

Užvakar prie International 
Tailoring Co., kur jau kelintas 
menuo streikuoja rubsiuviai, iš
tiko susirėmimų tarp streikie- 
rių ir streiklaužių.

Policijos pasakojimais, būrys 
streikierių,, prie Monroe ir 
Sangamon gatvių, užpuolęs ve
žamus iš «darbo automobiliu 
streiklaužius ir vieną streiklau
žį, Joseph Beritz, 1932 Van 
Buren St., išsitraukę iš automo
bilio ir. labai skaudžiai sumušę. 
Esą jam galva suskaldyta ir jis 
įgalys mirti. Į kitus automobi
lius esą mesta rūgščių bombos. 
Važiavęs kartu policistas Gran- 
ger puolė ant streikierių ir 
pradėjo į juos šaudyti, trimis 
šūviais pašaudamas ir gal mir
tinai sužeisdamas rubsiuvių a- 
malgamejtų unijos 39 lokalo 
biznio agentą Harry Bejnaro- 
wicz, 29 m., 1116 N. Ridgway 
Avė. Pripuolė ir kompanijos 
mušeikos, kurie keletą streikie- 

;rių sumušė ir areštavo. Tai 
yra policijos pasakojimas. Iš- 
tikrųjų gi galėjo ir visai kitaip 
būti. Galėjo ir patys streik
laužiai su mušeikomis pradėti 
puolimą ant streikierių, kurie 

' nesiliauna pikietavę dirbtuvę, 
kas streiklaužiams, ir kompani
jai yra labai nemalonu.

Naktį gi liko iškulti langai 
streiklaužiui Carl Lehner, 4837 
N. Kedzie Avė.

do supiaustytasis brolis Samuel 
ir slapta atvežė namo, { Chica- 
gą. Kitų gi pasakojimais, jis 
tapęs paliuosuotas iš beprotna
mio kaipo jau pilnai pasveikęs 
ir nebepavojingas asmuo. Per 
niekurį laiką visgi jis buvo ra- 
mus. Ketvirtadieny jis betgi 
tiek įsiuto, kad vėl pamišo, 
kada tėvas neleido jam eiti pa
sivaikščioti ir pastvėręs didelį 
bučerių peilį supjaustė visus 
savo šeimynos narius. Pamišė
lis po to bandė pabėgti gatve- 
kariu, bet tapo policijos pagau
tas ir uždarytas kalėjiman.

Rado daug munšaino
Vakar policija ir prohibicijos 

agentai užklupo namą prie 3239 
So. Canal St. Tečiaus nors tai 
buvo dienos laikas, o ir namas 
yra dviejų augštų, tečiaus na
muose nesurasta nė ‘'gyvos 
dūšios”. Bet visgi namas ne
buvo tuščias. Jis buvo pilnas 
munšaino. Policija turėjo sun
kiai padirbėti kol išvilko virš 
1(X) galionų munšaino,, kelis 
šimtus galionų raugo ir sudau
žė kokių 500 galionų munšaino 
varytuvą. Tame name gyvenę 
italai.

RYTOJ KLIVBE ĮVLKS 
NEPAPRASTŲ DALYKŲ
Rytoj 4 vai. po pietų Univer- 

sal Atletikos Aiube įvyks viso
kiausių čempionų treniravimo
si. Treniruosis geri, geresni ir 
geriausi risti kai. Ateikite pa
žiūrėti, ką veikia musų1 sporti
ninkai. —N.

Pamišėlis supiaustė ke- 
i turius žmones

Pamišėlis Jncob Goland san- 
krovėlėj 1250 N. \Vestern Avė., 
gal mirtinai supiaustė 
savo brolį Samuel, tėvą 
motiną Dora ir savo 
Berthą. Visi jie yra 
sužeisti, o Samuel 
mirs.

Pamišėlis jau pirmiau yra 
buvęs beprotnamy. Bet vienų 
pasakojimais, jis įš ten pabė
gęs į New Yorką, kur jį sura-

peiliu 
Morris, 

seserį 
sunkiai

veikiausia

JUSU 
PRIGIMTA 

KALBA
kalbame musų Už
sienių Depart mente.

Užsienių Dcpart- 
mentan Central Ma- 
nufacturing District 
Banko jau praleido 
daug metų pagelbė
damas svetimša
liams žmonėms jų 
piniginiuose reika
luose. Ateikite ir 
^pasikalbėkite su ve
dėju M r. John S. 
Čaikauskiti, kuomet 
■tiktai reikia jums 
pagelbėti jūsų pini
giniuose reikaluo
se. Musų Užsienių 
Department© žmo
nes susikalbės su 
jumis ir jūsų drau
gais jūsų prigimta 
kalba ir suteiks 
jums reikalingų 
tarimų.
Yši banka yra 
(lijra visų dienų
biųyje nuo 9 ryt© 
iki 8 vakare, sere- 
doje nuo 9 ryto iki 
3 po pietų ir nuo 6 
iki 8 vakare; kas
dien nuo 9 ryto iki 
3 po pietų.

pa-

at- 
su-

^BANK

CENTRAL
MANUFACTURING
DISTRICT BANK
1112 West 35th Street

DIDESNIS 
BANKOS 
NAMAS

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

Peoples Bank
DIDELIS BANKAS 

ant kampo
47 St. ir Ashland Av. 

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

Valet
AutoStrop

Razor

THE SAFETY RAZOR KURIS 
PATSAI GALANDA SAVO BLADES 

Pilnas autfitas $1.00 ir $5.00 
Pardavimui visose krautuvėse kuriose 

parduodama Razors ir Biades

už Žemiausias Kainas Visame Mieste
Jų vertybės negalite palyginti niekur kitur, ateikite tuojatis ir matykite šios setus Peoples Furnit^ire Co. 
Krautuvėse, arba matykite musų krautuvių languose, kurios rodome šią savaitę. Jus tikrai pasistebėsite 
pamatę jų verčių. Duokite užsakymus tuojaus, nes tik dėl 50 setų turime medžiagos už tą kainų.

Šis setas kaip ant paveikslėlio parodo yra romai padaryti iš kieto medžio, Queen Ann mados maho- 
gany baigimo, pilnos mieros. Sofa turi 78 colius ilgio, krėslas ir Ving krėslas yra stambios mieros. 
Pilnai springsų subudavoti, apačia, nugara ir šonai. Visos liuosos sėdynės springsų padarytos, ir vi
sas iškimšimo materijolas yra naujas, sanitariškas ir geriausios rųšies. Tikrai sakome, kad nebuvo 
pirmiaus niekur pasiūlyta už taip žemą kainą tie augŠtos rųšies setai.

3 šmotai apdengti su geriausios,rųšies daliuose išmarginimose Q I X Q 
Mohair, po..........................v................... .......................... V A T*O

3 šmotai apdengti stl labai dailiu ir tvirtu Velour (Ak
somu)

Lengvais mėnesiniais išmokėjimais

$89.75

Krautuvės atdaros vakarais iki 9 valandos

o LARGESTO^

rdRį
——'TusniiURI 'ok

4177-83 Archer Avė.
M. Kezes, Vedėjas

1922-32 So. Halstsd St.
J. Nakrošis, Vedėjas
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“SENIAUSIAS BANKAS ROSELANDE”

The Wiersema State Bank
11106-08 Michigan Avė. >

Raportas banko stovio peržiūrint bizni Rugsėjo 28, 1925, kaip yra pa
darytas Auditoriaus Publiškų Apskaitliavimų Illinois Valstijos.

Lietuvių Rateliuose.
Ona Pocienė gryžta 

Chicagon

'ixxxxxxxxxxxnzxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxannxxxxxxxxxxxxxxxxxx

RESURSAI
Paskola ir discountai .....................  $2,912,963.42
Ovenlraftai ..................................................................................... 1,040.50
J. V. Valdžios Investmentai ..................... - ........... 123,219.15
Municipalini ir Korporacijų Bonai ........................  729,938.04
Bankos namas, rakandai ir įrengimai ..................  201,959.32
Pinigai ant rankų ir reikia gauti iš bankų ....................  577,567.70
Kiti turto šaltiniai ....................    2,124.75

Dainininkė ir p*ia Nausiedien® 
liko lengvai sužeistos. Lap
kričio mėnesy bus Chicagoje

Didžiausias Išpardavimas Naujų, 
Vartotų ir Perdirbtų Pianų

Kurių daugumą mes gavome mainais į žinomus KIMBALL 
PU ANUS. Mums reikia daugiau vietom ir mes juos parduo
sime negirdėtai žemomis kainomis.

Štai Yra Laiminga 
Žmona

“Nervai ir širdin Yra Daug Geresnės” 
— sako poni Ruth Majors

Ji rašo: “Aš suvaitojau vieną bon- 
kutę Nuga-Tone ir jis padarė man 

i 
Aš jaučiuosi stip- 

nervai ir širdis yra 
Aš galiu gerai mie- 
Mrs. Ruth Major,

Viso turto ........ .»................................ $4,551,812.88

ATSAKOMYBE
Capital atakas ......................................................................... $200,000.00
Surplus .................................................................  ’.......... 150,000.00
Neišdalintas pelnas .............................  151,052.01
Rezervo accountai ....................................................................... 30,571.62
Dividendai neapmokėti .......     70.50
Depozitų ........................ '............................................................ 3,984,125.32
Priguli Bankoms ....................  10,067.92
Kitų atsakomybių .................................................   25,925.51

Viso atsakomybių ..........................  $4,551,812.88

A STATE SAVINGS BANK
Įsteigta 1891 Inkorporuota 1918

LIETUVIAI IŠDIRBĖJAI AUKŠTOS RlTJ 
SIES SEKLYČIOS SETŲ (PARLOR SETS)

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

Globė Upholstering Furniture Co.
6637 South Halsted Street

Tetephone Wentworth 6890

SALUTARO RYTAS
Salutaro rytas tešviečia gražus; > *
Sveikata atgyja, kaip aušta dangų*.

KODĖL?
1) — RYTAS — )
2) - pietus - TRYS DIENOS LAIKAI.
31 - VAKARAS. 1

TODĖL. KAD:
Diena be ryto, žmogus be Salutar* 
negali būti 

Salutaras priduoda apetitą; 
Salutaras vidurius išvalo; 
Salutaras pataiso sveikatą, 
doleris ir kvoteris bonkai.

Klauskite aptiekose arba prie
SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO.,

639 VV. 18th St., Chicago, Illinois.

t) -
2) -
8) -

Tik vienai.

SVEIKATA

Rusiškos ir Turkiškos Vanos S
12th STREET

Tel. Kedzie 8952

f 3514-16 Roosevelt Rd.
Arti St Ix>uis Avė.

* CHICAGO, ILL.

ara

------- 1 NATURAL HEALTH INSTITUTE
nuo ligų

Kraujo, Odos, Plaučių ir Užkietėjimo
Valandos nuo 40 ryto iki 6 vakare. Panedėly ir ketverge 

nuo 10 ryto iki 8 vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 12 dieną.
DYKAI KLINIKA KIEKVIENĄ PĖTNYČIĄ, nuo 1 iki 5 vakarė 

109 N. Dearborn St., Suite 606, imkit elevatorių iki 6 lubų

Garsinkities “Naujienose”

Chicagiečiai neužilgo .susi
lauks savo dainininkės p-ios ()- 
uos Pocienės, kuri per keletą 
paskutinių metų dainavo Lie
tuvos operoje. Ji tikisi būti 
Chicagoje ateinantį lapkričio 
mėnesį.

Butų gal sugryžusi ankščiau, 
bet paskutinėse viešėjimo die
nose Lietuvoje, p-ios Pocienė 
ir Nausiedienė, taipjau chica- 
gietė, liko sužeistos, tur’out ne
laimėj su autęmobiliu. P-ia 
Nausiedienė irgi, kaip matyt, 
gryšta Chicagon kartu su p-la, 
Pociene.

Apie visa tai dainininkė pra
neša sekamu trumpu laišku sa
vo vyrui komp. Ajntanul Po
ciui, direktoriui Beethoveno 
muzikos konservatorijos:

“Lovoj gulėdama pasirašiau 
ant pinigines kvitos. Pinigus 
kelionei gavau į patį laiką. Su 
p-nia Nausiediene tapome su
žeistos ir kol kas keletą dienų 
lovoj reikia pagulėti. (Nothing 
Serious). Manome kitą mėnesį 
jau būti namie.

Daug, daug labučių visiems.
Ona Pocienė.”

Laiškas rašytas spalių 9 d.

Brighton Park

dideles ves- 
Kiulkių. Jų 

brolio Ign. 
kur du pa- 

svečių,

M 
H 
H 
►4

Everet Cabinet, Grand 
mahagony C 4 f?
vartotas ąl’tv
Star Upright, golden aržuo
lo, biskį vartotas, išrodo ii' 
groja kaip 5175 
naujas I I V
Korzheim GrojiklU Pianaš, 
golden aržuolo, C 1 CIO 
vartotus wV

Smith jr Barnes Upright,
mahoKuny, COQ
vartotas

uiūDnnuni. n

ulbransen Registruojantis
Pianas, biskį var-

$245
Grojiklis Pianas, 

modelio, vartotas 
1 mėnesį, išrodo ir gro

ja kaip naujas, 
walnut

Seeburg Electric Pianas, 
pilnai garantuotas, 
golden aržuolo
Kimball Grojiklis Pianas, 
mahoganyf vartotas

totas

$325
kaip naujau,

$350
$375

Carleton Electric Pianas, išrodo gražiai ir 
groja kaip naujas, pilko aržuolo $390

Ir daug kitų gerų pianų. Su kiekvienu vartotu pianu mes duodame suolelį ir daug 
rolių. Parduodame labai lengvais išmokėjimais.

Krautuvės atviros vakarais iki 9 valandos. Pristatome j visas dalis 
miesto veltui. Didžiausios Pijanų Krautuvės

4177-83 Archer Avė.
Kampus Kichmond Street

M. Kezes, Vedėjas

1922-32 So. Halsted SI.
Prie 19th Place

J. Nakrošis, Vedėjas

Spalio 18 d. čia įvyko puikios 
ir iškilmingos vestuvės p. Kaz. 
Kiulkio su p-le Apalonija Pau- 
razaite. Reikia pastebėti, kad 
dabartiniuose laikuose retai kas 
besurengia tokias 
tuves kaip kad p. 
vestuvės įvyko 
Paurazo namuose,
gyvenimai buvo pilni 
draugų ir kaimynų — daugiau 
šimto žmonių. Didžiausis su
sikimšimas buvo laukiant ir pa
sitinkant iš šliubo parvažiuo
jant, kuomet kožnas norėjo 
pasveikinti jaunuosius berdami 
kruopas. t

Stalai buvo 
valgiais per visą 
to iki kuknios.

Turėjo, gerus 
kurie .griežė vis
kius. Šokti gi ėjo brolių Ma 
ženių svetainėn.

Linkėtina jaunavedžiams lai 
mingiausio sugyvenimo.

J. DaraČiunas.

pagaminti su 
namą iš fron-

muzikantus, 
lietuviškus šo-

Noel bankas švenčia 20 
mėty sukaktuves

Noel State Bank ateinančią 
savaitę švenčia 20 metų sukak
tuves nuo savo įsikūrimo. Visą 
savaitę, nuo spalio 26 iki 31 d. 
ta švente tęsis. Bankas bus 
išpuoštas, o atsilankiusiems 
žmonėms bus dalinamos dova
nos.

Noel State Bank įsikūrė spa
lio 28 d., 1905 metais. Išpra- 
džių kaipo privatinis, o paskui 
kaipo valstijos. Pirmos dienos 
depozitai siekė $252, bet dabar 
jie siekia milionus dolerių ir 
jis yra vienas tvirčiausių ban
kų šiaurvakarinėj miesto daly. 
Tarp jo depozitorių yra ir daug 
lietuvių.

Pradžia 6.30 vai. vak.

IŠKILMINGAS APVAIKSCIOJIMAS IR BALIUS 32 METŲ GYVAVIMO
DRAUGIJOS SIMANO DAUKANTO

Nedėlioj, Spalio-Oct. 25 d., 1925 m. ,
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOS 

SVETAINĖJE
3133 So. Halsted Street

Bus puikus programas ir duodami garbes nariams Ženklai, katrie ne
ėmė ligos pušelpos per dvylika metų iš draugijos.

Taip-pat katrie nori įstoti į minėtą draugiją, baliaus vakare bus pri
imami veltui. Nepraleiskite šios progos.

Kviečia DRAUGIJOS KOMITETAS

daug geriau, negu visos gyduolės iki 
šiolei suvartotos, 
resnė, o mano 
daug geresnės, 
goti naktimis.

Musų skaitytojai atras Nuga-Tone 
Santa Cruz, Cal.” 
neblėdingą, malonų ir veiklų gydyto
jų, kuris padidina stiprumą ir pajie- 
gą, pataiso apetitą, nervus, kraują ir 
kūną greitai. Nuga-Tone suteikia pa
ilsinanti miegą, gerai stimuliuoja ke
penys ir vidurius, jog išdirbėjai žino
dami jo veikmę, prisako visiems ap- 
tiekoriams j| garantuoti arba gražin
ti atgal pinigus, jei Jus nebūsit už
ganėdintas. Rekomenduojamas, ga
rantuojamas ir pardavinėjamas per 
visus aptiekorius, arba prisiųsk $1 ir 
gausi tiesiog iš National Labaratory, 
1014 So. Wabash Avė., Chicago, UI.

Reumatizmas sausgėlė:
Nesikankykite savęs škaus- g 

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

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

Knyga: “ŠALTINIS* SVEI- ■ 
KATO.S”, augalais dydy ties, ■ 
kaina 50 centų. ■

JUSTIN KULIS :
3259 South Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.
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Kuomet renkatės krautuvę — kodėl nepasirinkti geriausią

BECK’S DEPT. STORE
3323*25 So. Halsted St., prie 33 PI.

IT pirštinės kiekvienam vaikui arba 
B B B^k / B mergaitei prie kiekvieno over-
JL^ JL JL JLJh JLJL kauto, siuto arba dresės.

VAIKŲ OVERKAUTAI VAIKŲ VILNONIAI 
ŽAIDIMUI SIUTAI

Musų rūbų skyrius maloniai laukia jū

sų atsilankymo. Sutaupysite nuo 2 iki

3 dolerių ant kiekvieno kauto.

Mieros nuo 3 iki 15

$7.98 vertės $10 vertės $15 vertės

$5.98 $7.98 $10.98
IMPORTUOTOS LUMBER 

JACK BLIUSKOS
Mes nereikalaujame jūsų, kad jus 
pirktumėt, bet ateikite į musų krautu
vę ir persitikrinkite apie tą faktą, kad 
mes parduodame gerus tavorus pigiau. 
Nauji patternai.ir 
keto. Mieros 14 iki

geriausi ant mar- 
16.

$8.50 vertės
l I

$10 vertės

$5.50 $6.98

Pasiūti iš Jersey vilnų. Tiktai 60 turi- 
A 

me tų gerų siutų, kuomet parduosime, 
daugiau jų nebus. Mieros nuo 3 iki 8.
Vertės $2.98. Subatoje tiktai

MERGAIČIŲ DRESĖS

Vilnonios dresės dėl merginų. Gra

žiausis pasirinkimas kokį kada matėt 

Mieros nuo 3 iki 14 metų.

$3.75 vertės $4.98 vertės $6.50 vertės

S2.98 S3.S8 $4.98

AKIŲ 
EXPERTAS 
Kreivos akis ištaiso
mos daugeliui tik EK vieną syki atsilan-
kius. Be klorofor- 

mos, 1,000 išgydytų ant rekordo. 
Ateikite ir gaukite asmenišką pa
tarnavimą registruoto gydytojo ir 
chirurgo, kuris specialiai studija
vęs galvą, specialiai gydyme 

‘Akių, ausų, nosies ir gerklės 
Silpnos .... akįs 
Skaudamos akĮs 
Raudonos akis 
Kreivos .... akįs 
Skaudama nosis 
Varvanti nosis 
Kreiva .... nosis 
Nesveika nosis

Kurčios .... 
Varvančios 
Ūžiančios .. 
Nesveikos

ligas

aus^s 
ausis 
ausis

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

PATARIMAI DYKAI
Akiniai pritaikomi pigia kaina

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

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

1 111 ■■■'■ ............................... ‘...... I I l>

HOUSE OF HEALTH------->

BANDYMAS
Suradimas ir ištyrimas 

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

Ligos teisingai suprastos _ 
išgydytos. Jei jus kenčiate, atsižadėkite 
daugiau kentėti nuo pažadų ir "špilio- 
jančių" daktarų. Ateikite | HOUSE OF 
HEALTH dėl pilno Fizinio ir Labora
torijos Egzaminavimo, čia atskleisime 
jūsų sveikatos stovi kaip knygą.

Musų
KAI-
egza-

$3
yra pusiau

"Jaučiasi Kaip Naujai Žmorua”
John Stryczek, 1784 Penn Av«., Gary, 

In<!„ sako: "Virš dviejų metų aš ken
tėjau nuo pušku ir kraujo trubelių. Bu
vo išsiplėtojusi po vi»ą mano kūną. Aš 
buvau praradęs viltj. šešios savaitės at
gal aš atsilankiau pas jus. Šiandien aš 
jaučiuosi khip naujas žmogus. Aš noriu, 
kad kiekvienas kenčiantis žinotų apie 
mano kentėjimą. Kiekvienas gali atsi
kreipti prie manęs."

Ką Mes Darome Kitiems, Tą Mm 
Galime Padaryti ir Jums

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, Kraujo 
Odos ir Speciales ligas Vyrų ir Mote
rų. Reumatizmą, Neuritis, Acidosis, /Plau
čių, Kepenų, Skilvio, Širdies, Inkstų li
gas. Visas formas kataro. Dusulio. Žo
džiu, gydome visas sunkias ligas, kurių 
kiti negalėjo išgydyti.

Musų štabas yra patyrę gydytojai, su
teiks jums didelę pagelbą pasitarime 
sunkiose ligose. Ateikite šiandien. Ap
saugok i t savo sveikatą. Valandos: Kas
dien nuo 9 ryto iki 5:30 vakare. Utaf- 
ninke, Seredojo ir Subatoje iki 8 va
kare. Nedėlioj nuo 9 iki 1 dieną.

House?Health
& natJuaioM įmurote l*

164 W. Washington St.

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.



PRANEŠIMAI REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

Janulis, pirm

Atydai

Salesmanų

79 ir Western Avė,

ASMENŲ JIESKOJIMAI SIŪLYMAI KAMBARĮ

Kas rengiama

Union APSIVEDIMAI

šokiai ir

ISRENDAVOJIMUI ĮIEŠKO DARBO
ies

REIKIA DARBININKUPranešimai MOTERŲ

PRA.

Pastabos

SALESMENAI

Pasimatykit su
831 W

.-fcįAI

Dra-
šešis

Drau 
nedė-

7 eatras 
Muzike

Improvementai 
BAR yra (vesti.

:un- 
per

1 vie- 
Bend- 
inteli-

Simano Daukanto 
sekmadieny, Lietuvių

$1,800,000 parduota į 
pirmutines 10 dienų.

ris 
ria 
metų, 
žiaus. 
laiškus

IEŠKAU 
(lakoj o 
Md. r1 * . 
Chicagoje arba 
paeina i“ 
Švietinio. 
Norėčiau 
laiku 
žino 
gas. 
Avė.,

ir ben 
ką teat 
kas ra

Tai yra tikras South Sides namų jėškotojų pasirodymas Chicagoje didžiausioj sudjvizijoje prie

laidotuvės 
dienų, 
nyčią 
gos

arba moterims 
valgio, $3 ir 
valgiu, 
GADEtKO 
Halsted St.

salesmenų 
sub
yra

A. Kvederas jau sugryžo į 
Chicago ir tuoj apėmė vedima 
komunistų Kanklių choro. Jis 
ketina šią žiemą pastatyti ope
retę “Komevilio Varpai.” Taip
jau mano ir savo studiją ati
daryti. \

PĄIESKAU
Daukšo i 

o. Turiu svarbų reikalą
Jonas Jesutis,

Gęn. Dęl.
Pittsburgh, Pa.

6613 So. Roękvvell St 
ChicagA; III.

Room 204
163 W. Washington St 

Tel. Dearborn 4147

$1,000,000 daugiau ap- 
artmentų ir biznio sa
vasčių bus atidalyta i 
keletą dienų.

RENDAI 5 ruimų flatas, ga 
ru šildomas; yra ekiktra, mau 
dynė. Kaina $35 mėnesiui.

1016 W. 56th St.
Šaukit Haymarkęt 6888

LMD. Aido choras sekmadie
ny, Strumilo svet., Boselande, 
stato I. Čiužo Perminu operetę 
“Meilės Rykštė.”

draugų: Juozą- 
Juozapą Savic

RENDAI 4 kamb, flatas 
kambariai šviesus, gera vieta 
naujai ištaisyta su visais pato
gumais, rendos tik 85 dol.

2457 W. 46tr St.

REIKALINGI pardavėjai. Ga- 
uždirbti nuo $100 iki $150 į 

savaitę. Atsišaukite pas.

Augščiausias aprube 
žiavimas Chicagoj.

STONGDENGYSTfi
Jūsų Rto;<ų prakiurimas užtaisomas ir 
garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
jstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Ropfing Co., 3411-13 Ogden Avė. 
Phone Lawndale 0114.

Princess teatre, sekmadieny, 
3:30 v. p. p., duos koncertą 
Izabel Richardson Molter.

733 West 63rd Street netoli Halsted St 
Wentworth 5590

PASIRENDAVOJA frontinis, 
šviesus kambarys vienam ar 
dviem vaikinam, be valgio. Kam
barys randasi ant 2 augšto.

722 W. 18 St.

Lietuviai!
ideališkiausioj sekcijoj. Į labui trumpą laiką čia bus puikiausia lietuvių 
Transportacijos parankamas piujarę šias savastis didžiausiu investmentu. 
uždirbti didžiausius pinigus ir tuom pačiu laiku pasidaryti sau namą

Vaičkaus Dramos 
Teatras

ANT rendos 3 kambariai, si 
vana, elektra; patogus dėl vy 
rų ar mažos šeimynos.

2026 S. Union Avė. • 
Chicago, Illinois

MILLER BROS.
11211 S. Michigan Avė 

Boseland

Atvažiuokit ŠIAN
DIEN j didelį atidarymą

Federacija Lietuvių Kliubų 
švenčia dešimt metų sukaktu
ves. švenčia dideliu koncertu, 
kuris bus kitą šeštadienį, spalių 
31 d., Lietuvių Auditorijoj. Da
lyvaus rusų operos artistai, J. 
Pečiukaitė, mandalinų orkest
ras ir k.

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTĄ

PRANEŠIMAS MOTERIMS
* Parsiduoda vilnonios gijos įvai
riems nėriniams; kaina: 4 uncijų 
matkos 35c.„ 38c. ir 40c. Vilnonius 
skiautės vaikams, kaina nuo 65c. 
iki $1.00. Baltoji drobė užvalka
lams ir paklodėms. Marškonius 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.

yra 
mas 
ras 
kiek 
lietuviams viskas

Tel. Yards 7282 
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popierudjam. 1 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 r o. Halsted S’t.
J. S. KAMANČION1S, Prez.

“Tvanas,” 
veikalas, 
lietuvių 

, nes dar
RENDON kambadys dėl 1 ar 2 

vaikinų, be valgio, arba mergi
nom, kurios galės pačios kati vis
ką gamintis. Musų maža .šeimyna, 
ir mažu kas turi siuvamų mašinų 
parduoti pigiai; duokit žinoti per 
laiškų. 2 lubos nuo užpakalio.

LIETUVAITĖ stenografė 
ko darbo. Tūri paliudymą.

, B. Petrošius,, 
Sat. Boulevard 1910 
SundaV Boulevard 6094

Birutės choras jau pradėjo 
rengtis prie pastatymo muzi- 
kalino veikalo “Keistučio Mir
tis,” kuriam muziką parašė 
komp. A. Vanagaitis. Choras 
ir solistai jau mokinasi to vei
kalo dainas; niekurias jau ga
na gerai sudainuoja.

Komp. A. Vanagaitis serga, 
tad ir pereitoj Birutės repeti
cijoj nedalyvavo. Bet tikisi 
greitai pasveikti ir kitą ketvir
tadienį gal jau bus su Birute.

NAMŲ STATYTOJAI
3804 So. Kedzie Avė. 

CHICAGO

PASIRENDAVOJA 6 kambarių 
moderniškas Flatas, karštu vandeniu 
šildomas. Tinka bile kam, daktarui, 
dantistui arba advokatui, taipgi ir 
puikiausis Storas su pagyvenimo 
kambariais; puikiausia vieta bile ko
kiam bizniui.

Atsišaukite
4440 Whipple St. z

RINKAMI’ AND CO.
308 N. Michigart Avė 

Room 222 
Mr. Morse.

Lietuvių Neprigulmingas Klitb 
bas rengia draugiškų vakarienę su 
muzika ir kitokiais pasilinksmini
mais šeštadieny, spalio 
džia 7 vai. vakaro, 
House svet., po num. 
PI. Kviečia Komitetas,

NUOMON 4 kambarių flatas, 
garu apšildomas, dideli šviesus 
kambariai. Ice box, gesinis pe
čius, yra flate 2 privatiniai pen
čiai, 
dos. 
Avė.

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35%

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Supply Coį 
1637 West Division St., 

netoli Marshfield

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

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CO.

490 Milwaukee Av. Haymarkęt 1018 
461 N. Halsted St. Haymarkęt 4221

tarp to,
šneka ir
lietuvių spaudoj
spauda rašo gra

Lieti/viai vyrai ir moterys gali uždirbti didelius pinigus pardavinėdami šiuos lotus. Patyrimo nereikia 
Mums reikia darbininkų yisą laiką arba dalinant ’aikui. Atsilankykit j mitingus panedėly ir pėtny 
Čioj, 8 valandą vakare

PRAPUOLĖ pusbuldogio veislės 
šuva; rudas krūtinė balta, nedide
lio ilgio. Prapuolė 11 spalio iš na
mų 6551 Washtenaw Avė. Kas 
praneš kur jis randasi* gaus atly
ginimą $5. ,

Kazimieras Jankaitis 
6551 S. Washt.enaw Avė.

Ateinantį sekmadienĮ, p< 
piet ir vakare, Auditorium te
atre, duos koncertą garsus be- 
nų vedėjas Sausa ir Jo benas

Simano Daukanto Dr-jos nariai 
malonėkit sugrąžinti tikietus ne 
vėliau nedėlios vakaro, 7:30, spa
lio 25 d., katrie turit paėmę dėl 
pardavim

Lietuvių Tautiškos parap. prie 
35 ir Union Aye., Chicago, Iii., spa
lio 21 ir 25 d., 7 vai. vakare bus 
išpardavimas nuo bazaro atlikusių 
daiktų. Subatoj taipgi bus ir ba
lius. Visi malonėkite atsilankyti.

Komitetas.

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi gaivos 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. Speciali atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 10 
iki 8 vai. Nedėlioi 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

LIETUVIŠKAS KOTELIS naujai 
Įtaisytas, su elektros šviesoms, ge
riausia vieta dėl darbininkų apsi
gyventi, vyrams 
valgiu arba be 
$8 į savaite su 

PETER 
1606 So.

REIKIA keleto 
pardavinėti prirengtas 
divizijoj savastis, kurios 
pasiūlomos Chicagos gyvento
jams. Randasi skersai keliu 
nuo pubĮiško parko, tiktai 11 
mylių iftio vidurmiesčio. Labai 
gerti transportacija geležinke
liu jr gatvekariais. Biznio ir 
rezidencijos lotai. Yra suros, 
vanduo, šalytakiai, viskas ap
mokėta.

Mums reikia vyrų pilnam 
laikui arba dalinam laikui. 
Prisidėkit prie musų štabo ir 
pasidžiaukit pasisekimu. Klau 
skit Mr. Pozlin

Lietuvių Piliečiu BrolybėH Klin- 
bo Amerikoj susirinkimas įvyks 
nedėlioi. spalio 25 d., 1:30 vai. po 
pietų, Miluos^ svet. Visi nariai bū
tinai esat kviečiami ateitį, nes bus 
daug svarbių nutarimų.

—Raštininkas.

Atsilankykite j musų ofisą ir daleiskite parodyti tuos lotus. Jie randasi Southvvest Sidfje 
sodyba visame mieste. 
Štai yra dėl jūsų proga 

aprubežiuotoj sekcijoj.

Vaičkaus Dramos Teatras 
sekmadieny, 7 vai. vak., Kuli 
House teatre, stato gražų 4 
veiksmų garsaus anglų rašyto
jo Charles Dickens veikalą 
“Svirplys Užkrosny”, sudrama- 
tizuotą Stanislavskio.

RENDON 6 kamb. "flatas, ka
rštu vandeniu šildomas, visi 
vėliausios mados patogumai, 
puikioj Marųuette Purk apie- 
linkėj. Atsišaukite.

2500 W. 69 Str.

Dr-jos šv. Alponso nariai būti
nai pribuki! į rengiama vakarą, 
kuris bus nedčlioj, spalio 2o d., 
šv. Jurgio parapijos svet., 82 PI. 
Ir Auburn avė. Už nepribuviihų 
busit nubausti pagal dr-jos įstatus.

—Valdyba.

tiktai $60 į mėnesi ren- 
Randąsi ’ prie Campbell 
arti 63 gat.
Z. S. MICKEVIčiA 

2423 W. 63 Str.
Tel. Prospect 4345

RENDON po $26; turiu 2 flatu 
ant antro ir Jrečio flora iš fron
to po 4 kambarius ir maudynė. 
Vilti šviesus ir šilti žiema, 10 mi
nučių į vidurmiestj su strytkariu 

Savininkas ant vietos.
1536 W. 14 St.

Prie pat Ashland Avė.

RENDAI kambariai vyrams ai 
moterims kad ir su vaiku, ar ve 
dusiai porai, arbą katrie atvožia 
vę iš kitur. Su maža šeimyna ga 
Ii sutilpti. Kambariai šildomi ii 
pigus. Ant paskutinių lubų iš prie 
kio. J. K.

703 W. 21st Placę, Chicago

Mildos teatras 
vienatinis 
krutamųjų 
Chicagoj.
apleistas,

Bridgeporte, 
lietuvių valdo- 
paveikslų teat- 
Pirmiau buvo 

bet paėmus jį 
pakitėjo. 

Duodama gerus vodevilius, pa
veikslus rodoma irgi geriau
sius, tuos pačius ką yidurmies- 
ty rodo didieji teatrai, tvarka 
irgi gera, tad teatras visuomet 
pilnas publikos. 'l ai rodo lie
tuvių sugabumą, kad kur jie 
nė įeina, nors ir į svetimą, ne
pažystamą biznį, vistiek susi
laukia pasisekimo, savo suge
bėjimu prisitaikinti prla. aplin
kybių, suprasti publiką ir duo
ti tai, ko ta publika reikalauja.

RENDON 4 kambarių flatas, 
naujai dekoruotas iš vidaus ir laiu- 
ko, yra elektra ir toiletas, šiltas 
ir švipsus; rendos $20 į, mėnesi, 
savininkas gi« subatoj ir nedėįioj.

Kreipkitės: J V:
3414 Emerald Avė.

IEŠKAU apsivedimui vaikino, ku 
myli gražų gyvenimą ir nege 
svaigalų. Nesenesuio kaip 

k.š esu našle, vidutinio 
Plačiau susirašinėsime

Už savaites laiko atsidarys 
didžioji opera. Bus keli nau
ji dainininkai, taipjau bus ke
letas naujų operų.-' Atidary- 

su nauja 
Bichard Strauss opera “Der 
Bosenkavalier.”

Tel. Lafayette 515$-6438

RDBIN BROS.

RUIMAS rendai vaikinui 
arba merginai 1 lubos

Kreipkitės:
3031 So. Union Avė.

Tel. Boulevard 1847

šiame sezone Vaičkaus 
mos teatras jau pateikė 
vaidinimus ir kiekvieną 
davė naują programą. Tai ne7' 
lengvas dalykas tąsoj šešių sa- i 
Vaičių, paruošti šešis veikalus. 
Čia reikia atiduoti kreditą ir 
teatro vedėjui gerb. Vaičkui ir 
jo artistams bendradarbiams,1 
kurie su tokiu užsidegimu ku
ria nuolatinį teatrą. Jeigu su-' 
glausim visus įspūdžius ką šne-i 
kaina ir rašoma apie teatrą,' 
tai tikrai galima pasakyti, kadi 
teatras turi didelį pasisekimą. Į 
nes yra bendras ūpas 
d ra nuomonė 
ro lankytojai 
soma musų 
O apie teatrą

NETOLI DVIEJŲ MILIONŲ DOLERIŲ I 10 DIENŲ

Sirnpatškas — 
Mandagus — 
Geresnis Ir Pi 
gesnis Už Ki
tų Patarnavi 
mas.

PARENDAVO JIM UI kand- 
bariai mažai šeimynai. Yra 
gasas, elektra; netoli Archer 
avė. Rendos tik $22 mėnesiui.

4836 S. Ridgevvay Avė.

REIKIADARBININKŲ
VYRŲ

MR. WEBB arba MR. BRADLEY
V J . ’ . <

HINK A MP & CO.

North Side. — Vakarėli su la
bai juokingu perstatymu rengia 
Pirmyn Mišrus (’Jioras nedėliok 
spalio 25 d., Liuosybės svet., 1822 
VVabansia avė. Gerbiamą publiką 
kviečiame skaitlingai atsilankyti 
j šį juokų vakarėlį. Pradžia 7 vai. 
vakare, —Komitetas.

savo dėdės Juozo Va- 
pirmiau gyveno Franklin, 

Girdėjau, kad dabar gyvena 
irti Chicago. Jisai 

Benetių kaimo, iš Pa- 
Turiu svarbų reikalą. 

Lt juo susižinoti greitu 
Prašau jo arba kas apie jį 

man pranešti; busiu dėkin- 
James Miller, 257 Kentucky 
S. E. Washington, I). C.

REIKALINGAS partnenys į res- 
tauranto biznį, arbą parduosiu vi
są su namu ar be namo. Galiu 
mainyti, ant ko? Biznis geras, ge
roj vietoj. Atsišaukit.

901 W. 33 St.
Tel. Boulevard 9823

RENDAI kambarys vienai 
ar dviiom ypatom, garu šildo
mas; yra maudynė, elektra, 2 
lubos, šoninės durys. Matyti 
galima vakarais po 6 vai.

950 W. 33rd St.

’ Šiandie valAlft* Tfrmyh 
ruš Choras turės juokų vaka
rėlį LiuosybSs svetainėje, 1822 
VVabansia Avė., North 'Side. 
Bus suvaidintas juokingas vei
kalėlis. Taipjau bus 
žaismės.

Draugija 
Auditori

joj, rengia apvaikščiojimą 32 
metų draugijos gyvavimo. Sa
ko, busiąs geras programas. 
Kalbės J. Lazdauskas. Bus da
linami garbės ženklai genes
niesiems nariams ir t L

REIKALINGA moteris ar ųiergi- 
ia prižiūrėjimui namų ir pridabo- 
jimo 2 mergaičių. Ruimas ir val
gis; mokestis pagal sutartį. Kreip
kitės šiandie. i>o 6 vai. Subatoj po 
pietų.

K. Simkaitis, 
3634 S. Hermitage Avė.

IRENA BUDK1UTĖ

’ersiskyrė su šiuo pašau 
spalio 21 d. 1925 m. 5:3( 
vakare, sulaukusi 11 me 

amžiaus. Gimusi ir augu 
Chicagoje. Paliko uidelia

nubudime tėvus Vrroni- 
ir Joną Budrius ir sesu 
Broniutę ir Alfutę.
pašarvotas 3619 S

Greičiausiai auganti 
sub-divizija Chicagoj.

PASIRENDAVOJA šviesus 
ir šiltas kambarys vienam ar 
dviem vaikinam arba mergi
nom.

2121 S. Leavičt St.
II augštais. iš užpakalio

spalio 26 
8;30 j šv. Jurgio baž- 
Ten atsibus gicdulin- 

pamaidos už velionės 
o iš ten bus nulydėta 
Kazimiero kapines. Mel

džiame nuo širdies gimines 
ir pažįstamus dalyvauti lai
dotuvėse. Nuliūdę ir pilni 
širdgėlos pasilieka

Motina, tėvas 
ir sesutės

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Masalskis. Telefo
nas Bpuicvard 1139

Vyrų ir Moterų Apšvietus 
gystės susirinkimas atsibus 
lioj, spalio 25 d., 1 vai. po 
Cicero Lietuvių Liuosybės 
14 St. ant 49th Ct, Cicero, III 
Gerbiami draugai ir draugės ne 
sivėluokit, nes turim daug svar 
bių reikalų. Atsiveskit naujų na 
rių. —K. Yurgon, fin, sekr.

šiai ir teatro lankytojai atsi
liepia dar geriau. TjktaI vie
name tame teatro sukury yra 
gana žymi yda, kurią reikia pa
stebėti. Musų taip vadinamos 
inteligentijos ir profesionalų 
koks tai atšalimas, koks tai pa- 
siviškumas prie tokio svarbaus 
musų tautos gyvenimo įvykio. 
Ji pakol kas stovi nuošaliai ir 
atrodo lyg ne jos reikalas įsi
gyti kokį tai kultūros centrą, 
kurs jungtų išblaškytus po 
plačią Ameriką lietuvius 
ną lietuvišką 
rai sakant, 
gento pareiga 
vinti mažiau

REIKALINGAS apysenis žmogus 
katras negali sunkaus darbo dirb 
lt, pašlavinėti, padlagą paplauti ii 
lovas pakloti. Katras nedirbęs l< 
darbo tegul neatsišaukia. Valgis ii 
kambarys dykai. Kas geria mun 
Šainą, tegul neatsišaukia.

J 1606 S. Halsted St.

RENDAI kambarys vienam 
vaikinui prie mažos šeimynos, 
pečium apšildom, be valgio. Yra 
elektra ir vana. Atsišaukit po 
6 vai. vakaro. 1 aukštas 
fronto. 827 W. 34th l’lace

Kas, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

J. F, Eudeikis Komp. 
PAGRABIJ VEDĖJAI

Didysis Ofisas: 
4605-07 S. Hermitage Av 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS 

1417 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS . 
1904 West l ith St., Cicero. 

Tel. Cicero 8094.

ĮVAIRUS skelbimai
' BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & CČAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handling. 

Turime daug metų patyrimą.
3238 So. Halsted St.

Tel. res. Yda 3408—Blvd. 7667 office

šeimyną, 
kiekvieno 
yra šviesti 
susipratusius, o 

čionai atžagariai. Liaudis ku
ria teatrą, liaudis dirba prie 
to teatro ir liaudis aukoja 
brangias savo poilsio valandas. 
Nėra abejonės, kad prie tokios 
padėties, prie to pasiryžimo, 
kurį mes matom teatre — te
atras išsivystys.

Teatras paskelbė Visam mč- 
į tiesiui savo repertuarą ir gali
ma pasakyti, kad jis bus labai 
įdomus. Pirmoj eilėj eina 
antru kartu Dikenso 4-ių veik
smų veikalas “Svirplys užkros
ny,” kurs rugsėjo mėn. 27 d. 
praėjo su dideliu pasisekimu. 
Veikalo turinys nors paimtas 
iš darbininkų gyvenimo, bet į- 
domu jį kiekvienam pamatyti, 
nes vargdienių žmonių taip 
gražiai nušviesta psichologija, 
kad matant tą veikalą vaidi
nant priverstas esi susijaudinti 
iki ašarų. O šeiminiais gyve
nimas taip gražiai idealizuotas, 
kad kiekviena šeimyna turėtų 
atvykti su savo vaikučiais, ku
rie jau pradeda galvoti Ir pa
sigėrėti tuomi nepaprastai gra
žiu šeimyninio gyvenimo pavyz

džiu. Matant tokį gražų pa
vyzdį, žmogus stačiai atgimsti 
ir persikėli mintimis į kokį tai 
svajonių pasaulį.

Lapkričio 1 d. delei Naujie
ms maskarado, Vaičkaus teat
ras nevaidins..

| Lapkričio 8 dieną eina “Pa- 
krikėliai.” Veikalas parodo 
tusų inteligentijos ir-aristokia- 
tijos sutrunejimą. Jis yra la
bai pritaikinamąs ir mųsy gy- 

’ venimui.
; Laprkičio 15 d. “Užburti 
tai.” Tas veikalas taip 

1 gyvas ir linksmas, taip 
Chicagos publika tokio veikalo, 
kurs patiektų tiek daug juoko 
senai nėra mačiusi.

| Lapkričio 22 d. “Vagįs.” Vie
na geriausių latvių literatūroj 
komedijų.

‘ Lapkričio 29 d. 
grynai amerikoniškas 
Chicagos ir bendrai 
publikai visai naujas, 

'tebėra rankraštyje.
Iš paskelbto repertuaro ma

tyti, kad mes jau turim nuola
tinį teatrą, kurs periodiškai 
kiekvieną sekmadienį duoda 
mums dvasinio peno, kuris 
žmogui yra vienodai reikalin
gas kaip ir kasdieninė duona. 
Visi veikalai bus pastatyti Hull 
House, kampas Polk ir Halsted 
Str. Visų . vaidinimų pradžia 
lygiai 7 v. vak. Nekuriems 
veikalams dailininkas P. Ka
čerauskas gamina dekoracijas. 
Pertraukų laike vargonais grieš 
tik ką atvykusi į Chicagą p-lė 
Florence Obraitis. •—y.

PLASTER board po 4c., . už 
ketvirtaini pėdos; da^tatorų^ 6, 7, 

i 8, 9, 10 pėdų augščio. Pilnas paši
ls rinkimas lentų, stogų dengimo ir 

moldingų. Greitas patarnavimas. 
Greitas dastatymas visur, šaukit 

M r. Smetana
Builders Suply & Lumber Co. 

2228 W. Madison St.
Tel. \Vcst 1090 — Seeley 4062

jiat »!'! V-U. 114 JM-'J M «

JIESKO PARTNERIU

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
tą. Garantuojame visą savo darbą, ir 

žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai. | maS bus lapkr. 3 d

1545 West 47th Street
Netoli Askland Are.

ISRENDAVOJIMUI 
7^ ^KTARįI AtYDAil

Kampas 63 St. ir Campbell 
Avė. nuomon ofisas tinkamas 
daktarui, dantistui, sykiu ir 
flatas 4 kambarių, gasints pe
čius, ir ice box flate 2 priva
tiniai porčiai. Išgarsinta vieta, 
daktaras buvo per kelioliką me
tų. Vienas blokas tiktai | vaka
rus nuo Western Avė.

Z. S. MICKEVIČIA 
2423 W. 63rd St.

. Tel. Prospect 4345

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI 
LEISTI $100.00?

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

likusi gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas dole

ris sudaro nematomą juostą cen
tų ir kiekvienas centas atlieka 
tam tikrų darbą. Praleisdami ceiv 
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šimtą ir išsiunčiame savo 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 ji 
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 jki 8 vai. vakaro.
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REIKIA DARBININKU
VYRŲ

RAKANDAI PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME NAMAI-ZEME

Atydai

PARSIDUODA rakandai 
kambarių; yra ir pianas. 
Įima pirkti |x> vieną ar 
sykiu, 

3357 W.’15th St.
TeL RockAvell 2973

Salesmanų

79 ir Western Avė.

* Greičiausiai auganti 
sub-divi^ija Chicagoj.

SI,800.000 parduoda 
pirmutines 10 dienų.

ap- 
sa-

$1,000,000 daugiau 
artmentų ir biznio 
vasčių bus atidaryta į 
keletą dienų.

Improvementai 
BAR yra įvesti.

Augščiausias aprube- 
žiavimas Chicagoj.

Atvažiuokit ’ MAN- 
DIEN j didelį atidarymą

• HINKAMP AND CO.

Netoli Halsted
Klauskit Mr. VVebb arba

Mr. Bradley
Atdara visą dieną iki 9 
vai. vakare. »

REIKALINGAS patyręs btw 
čerys 
tuvių 
vvrui

Turi mokėti lenkų, lie- 
ir anglų kalbas. Geram

llalsted St.

atsakančio
siuvėjo.

Kreipkitės:
S. Central Avė.

Netoli Madison

HE1KALINGA 2 darbinin- 
kai dirbti ant farmos 
nuo Chicagos. Gera vieta gė
rėm žmonėm.

HMM) S. Union Avė

SKUBIAI
REIKALINGAS

5 ----------
(iaJ DELlCATESSEN — Food Shop, 

sleain table, samlwičiai ir pilna 
VISUS laimi grosernė, įsteigta daug metų.

Vidury Dalo kičenet ir rooming 
house, tirščiausia apgyventam dis- 
trikte; gyvas bizniaus 
bai puikus fikčeriai; .p.mui 
lodotn šviežiu ir čystu staku, n

*------ si rengęs pilnai ąnt žiemos. Re
ik $7;).00 su 4 kambariais fl

y va.s bizniaus blokas, Ja- 
.... : pilnai už- 

nri-
en- 

__________________ __ ._ kambariais fla- 
kandai’ tik trumpą laiką vartoti, tu viršuj. Yra maudynė. Proga pa- 
Gnlite ir kambarius pasisamdyti, daryli daug pinigų. Biznis gerai 
Pardavimo priežastie 
miestą. Galima matyti 
|io pietų.

• 2116 \V. 451 h St. 
1 aukštas

PARSIDUODA 4 kambarių ra-’da ti
pasisamdyti.'daryli <laug pinig 

apleidžiu eina, 
nuo ?2 „L.

PARDAVIMUI labai pigiai* kuk- 
ninls stalas ir kėdės, valgomojo 
kambario stalas ir kėdės, 2 lo- 

Gazinis pečius, rašomas ska
rulių,

jų. Biznis gerai 
Turiu parduoti dėl labai 

vai. svarbios- ir netikėtos priežasties. 
Parduosiu už $3,006. Reikia apie 
$2000 cash arba priimsiu automo
bilių ar ką turi. Patyrimas nerei- 

— i kalingas
Atsišauki! subutoj ir 
dieną.

vos.
las, skrynia net žieminių 
pintas kėdės ir stalas.

1825 Canalport A ve.
II aukštas

aš išmokinsiu biznio, 
nedėlioj per 

Kilom dienom vakarais.
3118 Broadsvay,
Netoli Belimmt

PARDAVIMUI
PARSIDUODA bučernė ir groser

nė, teisingas pasiūlymas nebus at- 
me-mestas. Biznis išdirptas per 12 

tų, 4 kambariai gyvenimui.
Atsišaukite

3001 VVallace St.
Tel. Michigan 0574EXTRA BARGENAS!

Parsiduoda pirmos klesos 
įrengta bučernė ir grosernė; 
nupirksi! už pirmą teisingą pa- tūriai,
siūlymą. Priežastis pardavimo užsidėti bizni. 

•,— partnerių persiskyrimą?. 
Biznio yra daroma apie $2000 
į savaitę. Ateik tamsta ir pa
sižiūrėk; nereikia pirkti, jei 
matai, kad biznio nėra. Dirba 
3 darbininkai. Biznis daromas 
tiktai cash. Gera viela pinigų 
padaryti j trumpą laiką.

Kreipkitės:
' Naujienų Skyrius, 
3210 S. Halsted St. 

Bos 2(>l>

88 NOI’U Kimball grojiklis pia
nas, išsikraustau iš miesto, turiu 
parduoti tuojau, kaina $120; lOli 
rolės, kabinetas ir benčilM dykai.

2332 W. Madison SI. 1 fl.

Parsiduoda bučernė ir grosernė 
Brighton Parke visokių tautų apgy
ventos apielinkėj. 4 kambariai pa
gyvenimui prie krautuvės.

Atsišaukite
4235 So. Kedzie Avė.

PAPSI DUODA kriaučių Šapa. Biz
nis išdirbtas per 5 m. ir eina ge
rai. šapa gerai jrengta. Darbo pa
kanka dėl dviejų darbininkų. Par
siduoda, nes savininkas vyksta Lie
tuvon. Joe Koll,

68 N. Main St., Kenosha, Wis.

SAVININKAS parduoda krau
tuvę ir 6 kambarių Platų, 2 
karų garažą. Tuojau galima 

■ gyventi. Labai puikioje vieto
je. 2952 W. 63 St. Netoli Sac- 
j ramento 
9875.

PARDAVIMUI grosernės lix- 
Norinti galės čia pat 

ykiu randasi 
geras cash regis toris. Renda
pigi. Lysas da ant 2 metų.

812 W. 35111 Place

BU'dERNR ir grosernė par
davimui. Biznis cash --- be 
knygučių. Paddavimo priežas
tis • apleidžiu Chicago.

5718 S. Kedzie Avė.
Tel. Prospect 5809

ANT PARDAVIMO
Vyrai, pasiskubinkite, nes 

kas pirmesnis, tas laiminges-

ANT MAINYMO
West Pullmane naujas kampi

nis muro namas, 2 storai, 2 ofi-
nis; jus giliukk- laukia. Parsi- saj jr 2 po 6 kamb. flatai, ren- 
duoda graži didelė larma da apie $4,750 į metus, savinin- 
akerių geros žemes ir viskas kas norj mainyti ant garadžiaus

NAMAI-ZEME
PARDAVIMUI nauji namai po 

5 ir 5 kambarius tik užbaigti bū
davot!, karštu vandeniu apšildo
mi, aržuolo užbaigimas, vėliausios 
mados intaisymai, 
ųuette Purk ir pusė 
liiznio, | 
1 
field Avė.

PARDAVIMUI
naujas namas, įtaisytas pagal vė
liausios mados; įmokėti $5000, ki
tus po $50 sumos ir procentą j 
mėnesį. Randasi 6734 So. Maple- 
w(>mi Avė.,

PARDAVIMUI 4 pagyvenimų po 
5 kambarius naujas namas; įtai
sytai pagal vėliausios mados, pusė 
bloko nuo parko, pusė bloko nuo 
bizniavus gatvės, taip pat 1 blo
kas nuo mokyklos; įmokėti $10,000 
kitus kaip rendą.

PARDAVIMUI i 
4 ir 4 kanibarius; 
pagal vėliausios 
$2,500, kitus 
si Brighton 
wood Avė.

PARDAVIMUI 4 didelių rūmų 
naujas bungalow; graži vieta, gra- 

I žiai bus užbaigtas, randasi Brigh- 
I ton Park,. 43rd Artesian Avė. Cash 

$2.000. kitus pagal sutartį.
PARDAVIMUI 2 pagyvenimų

anŠildo- 
..... 1 “i 

netoli Mar- 
bloko nuo 

(mokėti $1000, kitus kaip 
rendąJ Randasi —43 So. Pair

ti ir 6 kambarių

naujas namas po 
įtaisytas bus 

mados, cash 
)agal sutarti, Randa- 
’ark — 43rd Maple-

gerai užauga. Geri budinkai, 
tik viena mylia į miestu ir 
marketą; cementuoti keliai. 
Parsidudda su viskuo, kas tik 
ant farmos randasi, su ’ forni- 
čiaiji, mašinomis, vežimais, ja
vais, gyvuliai*?; 4 
jauni, veršiai, 11 
kiaulių, 1 bulius, 3 
vištų, 50 karvelių, 
pardavimo
važiuoti greitu< laiku j Lietu
vą ir parduos už visai pigią 
prekę —‘ $6,300. Reikia įmo- 

$2,500. Kas. prirūdys kup- 
tas gaus $100 dovanų.

F rauk Bartašius, 
Bredford 'Co.

F. D. No. 4, Ulster, Pa.

arba mažesnio namo.

R.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer
nė — pardavimui už gana prieinamą I - _. .
kainą. Vieta dėl biznio gana gerti, medinis namas po 4 ir I kamba- 
nes kitos bučernės ir grosernės arti . ’.Hls; 8* n^!n(X!(>*n. • 11 L • 
nėra. Taipgi 4 kambariai gyveni- i ‘A1 «<.i

1 mui ir leasas da ant 5-kių metų — į Maplewood A ve
renda tiktai $35.00 už rumus ir bizhį

i Tel. Hemlock 0458

rius, graži virta ir geras namas; 
kitus kaip rendą. į 
vcmmI Avo.

vežimais
t arkliai, 4' 

karvių, K 
žąsys, 200 
Priežastis 

savininkas nori
• ♦

Kitas 
2 po 5 
gražioj 
Normai bulvaro, renda su vir
šum $5,000 į n^etus; savininkas 
nori maiąyti ant 2 ar 3 flatų, 
West Pullmane ar Roselande, 
arba bile kur gerpj vietoj.

Taipgi 
namų ant 
te pas

K.
121 Kensington Avė, 

Tel. Pullman 9502 arba 0366

murinis namas 6 flatai 
ir 4 po 6 kamb. labai 
vietoj, arti 70th St. ir

turime daug visokių 
mainymo. Atsišauki*

B. ALEKNO

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

C. P. Suromskis & Co
Rea) Estate

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

PARDAVIMUI mūrinis ima
mas, 2 po 5 kamb., šiltu van
deniu apšildomas. Viską* nau
jausios mados. Parduosiu pi
giai. Netoli Marųuette Rd. Sa
vininkas eina į biznį.

6729 S. Artesian avė.

\ BARGENAIl:
2 flatų mūrinis namas, 6—6 

kambarių, karštu vandeniu šil
domas, aržuolo trimingai, piei- 
steriotas skiepas, bujngalow 
stogas, randasi netoli Mar- 
ųuette Parko, kaina,-" $15,500, 
išmokėjimais.

6 kambarių cottage, karštu 
ueišsirinktumėt vandeniu šildoma, aržuolo tri-

PA8ISKUBINKIT, MAI- 
NININKAI

JEIGU tamstos i..................... ...
• | iš musų namų, lai mes turime lo- mingas, 50 pėdų lotas, garažas 

tų arba ant tamstos loto pabuda-
’ I vosim kokį tik tamstoms patinka kaio, piie Rockwtll St., 

( PARDUOSIU bučernę ir groser- namą už žemiausią kainą ir duo- netoli 71 St. kaina, $6,000,
— •A ......   ' sim gerą darbą. Atvažiuokite pa-’

simatyti su mimus.
JOKANTAS BROS. 
4138 Archer Avė, 

Tel. Lafayette 7674

ir teisingą pasiuly- 
kad 

randasi ant biznio gatvės ir geroj 
apielinkėj.. Taipgi randasi trokas 
prie biznio. Parduosiu ar mainysiu 
ant mažo namo arba loto.

1 Kast 103rd St.
Tel. Pullman 1)227

nę už pirmą 
mą. Viela dcl biznio. ir gero biz
nieriaus, labai gera dėl to,

' PARSIDUODA grosernė ir 
saldainių krautuvė. Taipgi ir 
notion daiktų ir lietuviško sta- 
ko.

837 W. 33rd 'PI.

avė. šaukit Prospect1

PARSIDUODA
netoli grosernė. Gera vieta ir 

• tas biznis. Nauji visi 
dai. Turi būt parduota 
vaitę. Kreipkitės:

559 W. 37th Str.

PATYRĘS VIRĖJAS
j Restauraną.
1725 So. Halsted St.

t - ...

AUTOMOBILIAI

DIDELIS BARGENAS 
MELROSE PARKE

Naujas, 2 pagyvenimų mūri
nis namas, Melrose Parke, pas: 
tatytas ant loto 39 pėdų pločio; 
parsiduoda greit, kuone treje
tu tūkstančių pigiau negu jo 
vertė. Tai retas bargenas. Ne-

PARSIDUODA grosernė ir praleiskite. Atsišaukite tuo- 
delikatestn visai pigiai. Einu jaus pas: 
į Beauty Shop biznį, 
kot tokio biznio 
binkit.

8308 S. Halsted

cash, $2,000.
Lotas, 30x125, netoli Mar- 

ųuette Parko ir 71 St. karų 
linijos,, kaina $750. Ofisas at
daras vakarais ir nedėiioj.

A. N. MASULIS, and CO.
6641 So. Western A ve., 

Tel. Republic 555ū

BRIGHTON PARA

Kas ieš-

namas, 
$3000.

Adv. K. JUiRGELiONJ, 
Dienomis/ l&tP N. Stale St.

Tel. Stote 3225
--------------------------------Vnkarnis 3335 So Uaisted

PARDAVIMUI saldainių ir kitų m i Vor/ls nizli
smulkmenų krautuvė. Parduosiu Iaias
pigiai, nes turiu kraustytis į savo- ------------------ —i------------------
namą, kur yra visai kitas biznis. 

Atsišauki t:
I). Chasas, 

1715 S. Jefferson St.

IŠSIMAINO 28 FLATŲ

St.

mūrinis
reikia

$9650
• medinis namas, 

platus fotas,

PARSIDUODA labai pigiai bu- 
bllčemė ir černė ir grosernė, apgyventoj vie- 

išdirb- *0! v*s°ldą tautų ir jau keletas 
t metų kaip laikosi. Norintis pirkti 

rakan- gaĮi pašaukti per telefoną Pullman 
šią sa- 2270.

Antrašas:
11350 Wentworth Avė.

PARDUOSIU bučernę ir groser- 
nę už pirmą h- teisingą pasiutimą.!

naujas kampinis muro namas, North 
Sidėj tarpe Kedzie Avė. ir Lawrence 
Avė., visi flatai po 4 kambarius, 
court bildingas parduosiu už $230,000 
arba mainysiu unt bizniavo namo, 
arba priimsiu kelis mažus namus 
kaipo pirmų {mokėjimą, namas išsi
moku pats su 7-jų meti} rendoms, 
namas turi būt parduotas arba išmai
nytas j trumpą laiką.

Kreipkitės pas,
F. G. LUCAS & CO.

4108 Archer Avė.,
Phone Lafayette 5107 t

2 augštų naujas 
moderniškas, cash 
Specialis 
bargenas

2 augštų, naujas
su cementiniu skiepu, 
stikliniai porčiai, 2-5* kambarių fla
tai, 8 bedruimiai, visas moderniškas^ 
cash reikia $3000.
Ekstra bargenas

2 augštų naujas mūrinis namas, 
2-5 kambarių flatai, aržuolo trimin- 
gas, platus lotas, cash reikia $3500. 

bargenas $11450
2 ‘augštų medinis namas, su bu- 

černe ir groserne, 3-4 kambarių fla
tai, su skiepu, ledo mašina, biznio j 
savaitę, $1500. Specialis bargenas.

Mes turime naujų mūrinių ir medi
nių namų, mainysime j senus namus 
ir fotus.

Mums reikia lotų, mokame dideles 
kainas, cash.

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

i Vieta dėl biznio ir gero biznieriaus, j sjU; pamatysit patys koks yra biz

DIDELIS BARGENAS 
vartotas Stearns Knight 

melų automobilisu. Kai-, 
$2,800 naujas. Geriau- 
padėjime. Dabar til/

labai gera, dėl to, kad randas ant 
I biznio gatvės ir geroj apielinkėj. Par
davimo priežastis — liga šeimynoj.

Atsišaukit
3551 So. Halsted St. ..

■" ■ —................................................. ■ ... y . ■

PARSIDUODA grosernė lietuvių 
apgyventa ir svetimtaučių, biznis ge
ras, renda pigi ir pigiai parduosiu. 
Nemokantį biznio pamokysiu; neleisk 

- savo 'moterį dirpti kitam, lai dirba 
Į dėl savęs.

3512 So. Lowe Avė.

BARGENAS
PARSIDUODA mažas štoras, ale 

pelningas biznis. Atvažiuokit ne
dėlioj, aš busiu namie ir aprody-

nesigailės. |
6 po 6 pragyvenimų ir štoras ant 
biznio gatvės namas, moderniški 
įtaisymai. Išmainysime ant mažes
nio ar didesnio namo; f 
įima mainyti ir ant fanuos 
šaukit.

M. Abramoviče,/ 
2015 S. Robey St.

nis. Kas pirmas, tas i 
1407 VV. Adams St.

Tel. Haymarket 070")

EXTRA BARGENAS
IŠMAINYMUI kampinis mūrinis

PARDAVIMUI kendžių šioms, 
tabako, cigarų, mokykloms viso
kios jMipieros ir šiaip visokių 
mažmožių. Vięla labai graži. Viso
kių tautų apgyventa; parduosiu 
pigiai. Priverstas greitu laiku par
duoti.

530 VV. 26 St.

PARSIDUODA FARMA
Prie pat Chicagos, 50 akrų 

žemės, puikios triobos, 16 mel
žiamų karvių, apie 75 kiaulės, 
2 arkliai., 2 trokai, 2 barne^ 

taipgi «ą-į kiaulių barnė kainavo pastatyti nos, Alsi-1 . * *
apie $20.,000. Ant šios farmos 
abelnai laikydavo 2,000 kiau
lių. Parduosiu ant labai lengvų

I PARSIDUODA arba apsimaino ant išmokėjimų, 
'grosernės ir bučernės 2 flatų 6 po 6 A. V

Mažai 
1924 
navo 
šiame 
$600.

COLE — 8, uždarytas auto
mobilius, geriausiame padėji
me. Dabar tik $350.

Hudson sedan, kaina $350. 
T. Hollendeck Motor Sales Co.

6244 S. VVestern Avė.

PARSIDUODA Beaut^ Shop 
lietuvių apgyventoj apielinkėj. 
Biznis eina puikiai. Turiu greit 
parduoti. Parduosiu pigiai.

Tel. Roosevelt 8951
-------------- i--------------------------------------------- -—

PARSIDL’ODA gesinis pečius ir 
šildomas 
mas. Išmainymui lotas ant 
mobilio. Automobilius turi 
vertas $500.

Kreipkitės: •
3232 S. Union Avė. 

3 lubos

kietom anglim knrena- 
auto- 
buti

kambarius mūrinis namas, 
vandeniai šildomas. Naujos 
įtaisymai. Namas yra 
senumo. \

tik

karštu 
mados 

2 metų

A. VISBARAS 
3204 So. Halsted Šir.

Tel. Boulevard 6648

6 kambarių bungalovv, 
namo. Elektra, vanos.

RAKANDAI

PARSIDUODA 
room ir restauracija.
' 1114 W. MADISON

lunch

ST.

PARSIDUODA rakandai — fumi- 
iiai, dėl 6-šių kambarių, parduosiu 
visus ant syk ar po vieną. Norim* 
parduot greitai, važiuojame i kitų

10535 Edbrooke Avė.

PARSIDUODA bučernė ir gro
sernė. Senas ir geras biznis. Tu
riu puntanti greitai, todėl leisiu 
labai pigiai.

Kreipkitės.
3935 S. California Avė.
Tel. Lafayette 4903

2 lotai prie 
Bungalow 

randasi ant 12420 So. Racine Avė. 
Savininkas

4550 So. Turner Avė.
PARDAVIMUI bučernės ir gro

sernės fikčeriai Už pigią kainą, ge
roj vietoj, renda pigi; galima 
kraustyti kur norit.

MRS. ZILEWICZ, 
11956 So. Halsted St.

iš-

PARDAVIMUI Pečius apšildomas 
kietoms anglims kūrenamas, 1 tiktai 
tris mėnesius vartotas. Nupirksi! už 
prieinamą kainą.

1382 So. Albany Avė.,
1 lubos

Tel. Rockvvell 1765

PARDAVIMUI naujas kampinis 
mūrinis bungafovv, bargenas. Biskį 
įmokėti, kitus kaip randą. Randasi 
59 Place ir Lawndale Avė. 
įrengimai moderniški. šaukit 
ninku.

Tel. Lavvndalc 6915

Visi 
savi-

NEBŪTA PROGA!
Su $300 gali pirkti naują 5 

kambarių bungalow su lengvo
mis išlygomis. Viskas kieto me
džio, fuinisų apšildomas, Ran
dasi arti Marųuette Parko....

Kreipkitės
Z. S. MICKEVICIA 

2123 W. 63 Str.
Tel. Prospect 4345

PARDUOSIU 5 kambarių rakan
dus, grojiklis ‘ pianas, 2 miegamo i 
kambario ! 
kambario setas, viktrola, 
lempos, rašymui stalas 
smulkmenų.

Atsišaukite
1611 W. 55 Str.

PARSIDUODA grosernė ir bu
černė, vienuolyno apielinkėj, biz- , geroj

karpetai, j Parsiduoda su n aitui arba be na
mo. Atsišaukit bile laiku papras
tomis dienomis, nedėldieniais iki 
pietų. Savininkas, 

6747. So. Westerr^ Avė.

setai, 7 šmotų valgomu. nis ^erai išdirbtas, 
otuu v-iktmlu Pa r-eidiindn «ll nuthl

ir kitokių

PARSIDUODA Barber Shop, 
vieta sena ir geras biznis, par
duosiu pigiai ir lotą sykiu. Ku
rie norite pirkti nebrangiai lo
tą ir geroj vietoje tai nepralėis- 
kite progos. 3948 So. Francisco 
Avė., Chicago.

'PARSIDUODA 2 flatų namas,’4-4 
kambariai, randasi, 4816 So. Honore 
St., 1 flatas tuščias, galima užimti 
tuojau. Priežastį pardavimo patirsit 
ant vietos.

A. SURMA, 
4816 So. Honore St.

TfiMYKIT. Jeigu nori savo na
mų ar biznį parduoti ar išmainyti, 
tai pas mane kostumeriai laukia ga
tavai su pinigais, dėl greito patarna
vimo matykit

STANLEY MICKEVIČIA,
3159 So. Halsted St., 
Tel. Boulevar 9408

PARDAVIMUI ruimų rakan
dai; frontinis setas Valiuro. Tu
riu “Kombination” pečiųL pilka, nau
ja Singer mašina, 
komodos, lovos.

822 VV. 37 Placc
2 lubos

BARGENAS: groseris ir delika- 
teseri krautuvė. 1412 So. 49 Avė., 
Cicero, III. Pirkėjui atsišaukite 
greitai, nes šią savaitę tur būt 

Devenportas, parduota. (
Wm. Gritenas, 

3241 So. Hatsled St. 
Te!. Boulevard 5066

PARSIDUODA fikčeriai Ice 
Cream parlor, cigarų ir lengvų 
užkandžių. Dar yra biskį sta
bo.

6818 So. VVestern Avė.

BARGENAS jeigu šjų savaitę pir
ksi te. Parsiduoda 5 kambarių mū
rinė bungalovv. Naujos mados įtai
symai. Bungalovv tik ką pastaty
tas.

Savininkas, 
4425 So. Ruirfield Avė.

Tel. Lafayette 1310

| ANT PARDAVIMO 6 kam
barių namas, netoli nuo vienuo
lyno. Labai pigiai. Savininkas 
išvažiuoja į Lietuvą.

6920 So. Rockwell Street 
Chicago, III.

ANT pardavimo naujas mu
ro namas, 6—6 kambarių, ar
ba mainysiu į biznį.

Atsišaukite:
5410 So. Richmond St.

PARSIDUODA muro namas. - 
po 4 kambarius, cemento skiepas 
porčiai apdirbti šios mados, tik 
pabaigtas; kaina $9850. Randasi 
gražioje vietoje — Brighton Purk.

Savininkas

PARSIDUODA bizniavus nau
jas niuro namas, storas ir 3 
flatai po 4 kambarius. Parduo
siu pigiai arba mainysiu ant 
4 ar 2 pagyvenimų namo vie
nuolyno arba Bridgeporto apie- 
linkės. Namas randasi Brigb- 
ton’ Parke. Didelio biznio vie
toj, 
tas

2 FLATU, bargenas $13900. Nau
jas, 6—6 kambarių, 30x125 lotas, 
2 miegruimiai, karštu vandeniu 
šildomas, skiepas, aržuolo trimin
gai, Įmūryta vana, ugnavielč, kny
gynas, bufetas, nauja gatvė, cash 
$2900, vertas $1700; rendos $15ą 
į mėn. Mr. Prock, 5206 S. Pcoria 
Street.

Namas turi būt parduo- 
arma išmainytas šią savai- 

A įsišauk i t pas
F. G. Lucas & Co.
4108 Archer Avė.

Phonc Lafayette 5107

PARSIDUODA 2 mūriniai <Uiejų 
aukštų - namai, vienas bizmavas 
su 6 ruimais gyvenimui, antras 5 
ir 5 kambarių. Nupirksil pigiai. 
Platesnių žinių klauskit pas savi
ninką.

S. Boženskis
3729 S. Morgan St.

MORTGECIAI-PASKOLOS

BARGENAS

Štai yra geras • investimentas 
į 2 augštų medinį namą, 4 ir 
4 kambarių, išrodo kaip nau
jas. Gražus, dideli ir šviesus 
kambariai. > Labai lengva ap
šildyti. Naujas 1 Įtarų gara
žas. Labai dideli«. anglių ir 
medžių namukas. Randasi prie 
cementinės 
švarioj 
ti ant 
no.

gatvės, geroj ir 
apielinkėj. Galima pirk- 
lengvų išmokėjimų pla-

SAVININKAS
4452 S. California Avė.

PARSIDUODA mūrinis nau
jos mados įtaisymais kampinis 
namas, 2 po (> ir 3 po 4 kam
barius ir storas bučernė ir 
viena grosernė, Šalę lotas. Ant 
biznio gatvės. Garažas dėl 3 
automobilių. Pardavimo prie
žastis
ja į seną krajų. 
tik už $27,500 su mažu {mo
kėjimu, likusius paliektu ant 
morgičių. Rendos neša $300 j 
mėn. M. Abramoviče

2015 S. Rohey St.

savininkas išvažiuo-
Parsiduoda

PARDUODU farmą 80 akrų, vi
sa aplinkui aptverta. Nauji dideli 
budinkai, yra šulinis ir mašinos. 
Parduosiu greit ir pigiai dėl mir
ties moters. Ęąrma randasi 1 
mylios nuo Goodman, Wis.

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

IEŠKAU PIRKTI
Kurie turit namų, lotų, ūkę ar

ba kokią vertelgystę ir iš kokios 
gerės priežasties norite už priei- 
namą-vidutinišką kainų ir greitai 
parduoti, — aš turiu eilę pro
spektų gatavų ir pasirengusių su

Rašykit

parduoti, — aš
grynu pinigu pirkti. Drąsiab tik
rinu greitas pasekmes. I' \ ’ 
C. Z. Urnick, 10—118 N. La Salio 
Sti, (Zhicago. Lietuvis.

pasekmes.

PARDAVIMUI grosernė arba iš
mainau ant mažo namo už 
mą įnešimą; priimu grosernę 
rendos, 5 ruimai gyvenimui, 1 
rui garažas.

Kreipkitės
2152 W. 2Ii St.

pir- 
$50 
ka-

PARDAVIMUI arba išmainymu! 
faVma ant 2 aukštų mūrinio na
mo. Ūky randasi 2 karvės ir ki
tokių visokių gyvulių, 6 ruimų na
mas. barnė ir kitokių pašalių. Vie
ta 79 Boulevard ir pusė bloko nuo 
Archer avė. Kreipkitės

2152 W. 21 St.

PARSIDUODA 2 augštų murini: 
namus,- 5-6 kambarių, cementinių 
bloksų pamatu, yra elektra, gasas 
didelė pastogė; fotas 50x125, randasi 
West Pullmane, geroj vietoj, kainu 
$7,000, cash $1,600.

MRS. ZILEWICZ 
11956 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 2 augštų medinis 
namas 5 ir 5 kambariai, vienam ka
rui garadžius $60 j mėnesį rendos- 
Kaina $5700. Namas randasi 80 
W. 54 St.

KreipkitSs prie savininko 
2152 W. 21 St.

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

Ir
INTERNATIONAL INVESTMENT

CORPORATION 
3804 South Kedzie 

Lafayette 6738

$200 iki $10,000
Paskola žemės savininkams. Kad 
pagelbėjus nusipirkti namą. Užmo
kėti taksus, nuošimčius arba moriri- 
Čius. Namo pataisymui, užmokėji
mui skolų, jeiti j biznį. Pugu, tikra, 
greitas patarnavimas.

RELIANCE REA LT Y & 
MORTGAGE (’()v

30 N. LaSalIe St. Frairklin 1808.

MOKYKLOS
VAEENTINE 

DRESSMAKING 
COLLEGE

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

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

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

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commercial 

3301 So. Halsted St., Chicago, III. 
(kamp. 83-čios gatv., 2-ros lubos) 

coaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy

Praktiškos Automobilių 
-Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių 
chanikų ir šoferių. Ateikite 
rengę pradėti. mu8.1!

me- 
pasl- 

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

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.
...... ■ kįi—........................  ........

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 
(iarbus. 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 vis.įs
as ateikite ir įstokite mokyklon 
šiandien.
Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 So. Halsted St., Chicago, III.


