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Graikai bombar 
duoja Bulgarus

Amerikos saugumo liga 
nusigando Hendersono

Neleido jam kalbėti Y. M. C 
A. ruoštuose Hartfordo biz 
nieriams pietuose

Britų armijai Reine įsaky 
ta pasitraukti

Young 
Asscc’ation 

žmonJms 
kaipo sve-

Amerikos saugumo” daboto 
jai išsigando Hendersono

Graikų artilerija bombar 
duoja Bulgarus

Bulgarai, traukdamies, 
džia kaimus, kuriuos 
graikų jėgos

aplei- 
užima

25.LONDONAS, spalio 
Telegrama iš Sofijos sako, kad1 
Graikų artilerija Makedonijos 
fronte vakar vakarą atnaujinus 
vtgrnį ir kad Graikų pėsčioj i ka- 
riuomenė žygiuojanti Petrico

linkui.
Bulgarai pasitraukę iš dešim

ties kaimų, kurių septynis užė
mę graikai.

Užimsią Rupelo perėjimą
VIENNA, Austrija, spalio 

25. — Graikų legacija Viennoj 
•ravo pranešimą iš Atėnų, kad 
graikų komanduotojas įsakęs 
savo kariuomenei žygiuoti į 
Rupelo jMTėj'imą, kurį g/aikai 
nori užimti dėl to. kad bulga
rai buk naudojasi juo savo įsi
veržimams į Graikijos teritori
ją-

(naikų žygiuotė sustabdyta
ATENaI, Graikija, spalio 25.

GratKų vyriausybė < ficialiai 
paskelbė, kad B.» g?.i os ka- 
r’uome i •. kuri buvo perėjus 
per sie-ią į Graikijos tei'toriją, 
jftisitraiikiir. atgal. Graikų ka 
rfuomcej šaudė i besitraukia li
čius bulgarus. Kai tik ta žinia 
buvo gauta Atėnuose, Graikijos 
kariuomenei buvo duotas įsa
kymas savo žygiuotę gilyn į 
Bulgarijos teritoriją sulaikyti.

Lauks Tarybos sprendimo
Graikai pasiliksią savo pozi

cijos Bulgarijoj, laukdami Tau
tų Sąjungos tarytuos 
mo. Taryba susirinks 
dienį [šiandie].

Graikai žada spi. tis, 
pastatyti reikalavimai
tume, kurs buvo pasiųstas Bul
garijos valdžiai, turį būt išpil
dyti.

Francijos užsienių reikalų 
ministeris Briand, kąipo Są-

jungos tarybos pirmininkas, 
graudeno kaip graikūs, taip ir 
bulgarus, kad, laikydamies Są
jungos konvencijos provizijų, ir 
vieni ir antri pasitrauktų atgal 
į savo teritorijas.

Priėmė Lygos intervenciją .
PARYŽIUS, Francija, spalio 

25. — Tiek Graikiją, tiek Bul
garija sutiko, kad jųdviejų 
kivirče Tautų Sąjunga darytų 
intervenciją, ir Francijos val- 
<lži»» miino, kad dalykas pasi
seks gražumu išlyginti.

Graikijos valdžia pranešė 
užsienių reikalų ministeriui 
Briandui, kad ji davus įsakymą 
savo kariuomenei susilaikyti 
nuo žygiavimo toliau į Bulga
rijos teriteriją. /Tautų Sąjun
gos tarybai susirinkus pirma
dienį, jos pirmas darbas vei
kiausiai bus prikalbinti graikus 
pasitraukti iš Bulgarijos ribų, 
o jei pasirodys tiesa, kad Lul- i 
garai dar tebėra Graikijos leri-1 
torijoj, tai juos prigiaudenti j 
taipjau grįžti atgal.

NEW YORKAS, spalio 24.— 
Hartfordo, Cbnn., 
Men’s Christian 
ruošė vietos biznio 
pietus, pa kviesdama
čia ir kalbėtoją žinomą Angli
jos darbiečių vadą ir parla
mento narį\Arthurą llenderso- 
ną. Sužinojo apie *tai džiugų 
organizacijos,' vadinamos Nat
ional Security League, vadai ir 
stojo piestu. Kaip, girdi, gali
ma Britų darbininkų vadui, 
kurs skelbia socializmą ir in
ternacionalizmą, leisti kalbėti 
Amerikos biznieriams! Juk 
Hendersonas dagi nesenai daly
vavęs Antrojd Internacionalo 
suvažiavime, kur
radikalų ir komunistų, ten 
Markso paveikslas 
garbingoj vietoj!

Ir ta Nacionalinė 
“liga” tol sirgo, kol 
jai pavyko pi-ivevsti
įdėjus pranešti I lendersonui, 

kad pasiųstas jam pakvietimas 
atšaukiamas.

Hendersoų Amerikon atvyko 
kartu su kitais Britų parlamen
to nariais dalyvauti tarpparla
mentinėj konferencijoj, kur: 
nesenai įvyko \Vashingtone.

buvę daug 
ir 

stovėjęs

Saugumo 
pagaliau

Valdininkų graftas ir ko 
rupcija sovielijoj

sprendi- 
pirma-

kad j u 
ultima-

AR NORI U PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

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

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

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

kai-
žod-
dau-

My armijai Reine įsaky 
kyla trauktis

Maskvos sovietų valdln'nkiĮi 
sukišta kalėjimai! * ,

Okupacinė kariuomenė 
trauks aštuoniasdešimt 
lių nuo Kelno

KELNAS, Vokietija, spalio 
24. — Britų okupacinė kariuo
menė Reine gavo įsakymą tuo
jau ruoštis ir taip greit, kaip 
tatai galima, trauktis į Wies- 
badeną. Wiesbadenas yra deši
niajame Reino upės krante, aš
tuoniasdešimt mylių j žiemos 
rytus nuo Kelno.

[Po įmokamo saugumo kon
ferencijos politiniuose Europos 
rateliuose buvo laukiama, kad

| MASKVA, spalio 24. 
tuoniasdešimt Maskvos 
statybos departamento 
ninku, tarp jų daug inžinierių, 

atsi- architektų ir statytojų tapo 
my“ suimta ir sukišta kalėjimai!.

I Visi jie kaltinami dėl suktybių 
ir kyšių lupimo. Sako, kad jie 
pašlavę 700 tūkstančių rublių 
(350 tūkstančių dolerių), pri
klausančių Maskvos municipa
litetui. Jiems gresia bausmė 
nuo trijų metų kalėjimo iki 
sušaudymo.

sovietų
valdi-

Bandė išsprogdinti ex- 
kaizerio paminklą

spalio
Britai neužilgio ištrauks savo 'Vakar buvo padarytas bandy 
kariuomenę iš 
ties, 
raštiškų žadėjimų de; to 
kiečiams nebuvo duota.;

Kelno apskri- nias išsprogdinti Breslave Vo- 
nors konferencijoj jokių kietijo- kaizerio Vilhelmo 1. 

vo.; monuemntą. Praeiviai visą die
ną matė, kaip du žmonės, dar
bininkų rūbais, kalė marmuro 
monumente skylę, ir niekas 

Panaikinti pasai ir vizos neįtari jų. Tik pavakare poli- 
tarp Latvijos ir Estijos vija susigriebė patirti, kas tie 

 darbininkai ir ką jie nori da
ryti. Pasirodė, kad tai butą 
komunistų, kurie planavo pa-

RYGA, spalio 2 [Hitą].
Latvijos vyriausybė pasiu 
Estijai panaikinti abiejų šalių minklą dinamituoti. 
piliečių tarpusavio stpisiekime 
vizas ir užsienio pasus. Estijos 
užsienių reikalų ministerija 
pranešė, kad pasiūlymą svar
stanti. Spėjama, kad Estija pa
siūlymą pritinsianti ir tuo bū
du abiejų valstybių piliečiui 
galės keliauti iš vienos valsty
bės į antrą be jokių kliūčių.

Gaisras Chicagroj

Naktį iš šeštadienio į sekma
dienį kilo gaisras dideliame 
Hibbard, Spencer, Bartlett and 
Co. triobesy ties State gatve ir 
Chicagos upe, grūmojęs kurį 
laiką persimesti į kitus arti

Pavogė 51 kiniėčiy stu- stovinčius triobesiun, bet paga- 
dentą Honkonge liau Kailininkams pavyko ug- 

 nis sukontroliuot. Gaisrui ge- 
HONKONGAS, Kinai, spalio sinti buvo pašaukta trisdešimt 

21.— Tariami “banditai”, puo- inžinų. 
lę, Amerikos Presbitcrijonų. 
misijos laikomą Kantone Pui 
Ching Akademiją ir suėmę 
penkiasdešimt vieną kiniečių 
studentą ir keturius mokyto
jus kiniečius, išsigabeno. Dar
romą pastangų surasti juos ir krovą. Nuostoliai i'iekia 250,- 
atimti'. (XX) dolerių.

[Pacific and Atlantic Photo]
Beatriče Fenner (20 metų amžiaus) sėdi prie piano. Ji pa

eina iš Los Angeles. Nuo pat gimimo ji buvo akla. Mokinosi ak
lųjų mokykloj ir išmoko labai gerai skambinti pianą. Ji spėjo 
jau pasižymėti kaipo kompozitorė, parašydama 26 dainas. Galli- 
Curci, garsi dainininkė (ji stovi prie piano) išgavo p-lei Fenner 
subsidiją, kad ji galėtų toliau lavintis muzikoj.

bOOO žmonių žuvo aud
roj Persų įlankoj

Keturiasdešimt laivų paskendo;
didžiuma žuvusiųjų
perlų gaudytojai

buvo

Prašo teisybės Kinams
Bažnyčių taryba graudena Kel- 

loggą pabaigti ekstraleritori- 
alybę Kinuose

WASHINGTONAS, spalio 24. 
— Federalė Bažnyčių Taryba 
per savo komitetą įteikė vals- 

siautė baisi jtybės sekretoriui Kelloggui 
vądinama, pa-{memorandumą kuriuo grande-

KARACHI, Indija, spalio 24
Persų įlankoj 

audra, ciklonu 
dariusi baisios pragaišties. Fra- na jį rūpintis teisybe Kinams, 
nešimai sako, kad apie ketu
riasdešimt laivų paskendo ir 
daugiau kaip tūkstantis žmonių 
žuvo. Dauguma žuvusiųjų žmo
nių buvę perlų gaudytojai, 
prieš kurį laiką išplaukę iš Ba- 
hraino salų. Pasiųsti pagal
bos laivai, sako, užeiną daugy
bę plaukiojančių vandeny la
vonų.
Daug žvejų žuvo ties Kanada

ST. JOHNS, N. F., spalio 
21. — Praeitą naktį Niufund- 
lando pakraščiais siautė baisiai 
smarki audra. Pranešimai suko, 
kad žuvę daug žvejų, kurie, 
nenumatydami audros, buvo iš
plaukę i jūres savo valtimis.

tai yra, kad butų padarytai 
galas ekstrateritorialybės pri 
vilegijoms Kinuose ir suteikt* 
tam kraštui tarifo autonomija 
Tatai turėtų būt padaryta tu 
simoj tais klausimais tarptau
tinėj konferencijoj.

Kardinolui patinka 
trumpos motery 

dresės
25.

•Dubois

Keturi darbininku lavo
nai išimti iš kasyklų
ROCKAVOOD, Tcnn., spalio 

23. Iš Rockvvood Iron kom
panijos kabyklų, kuriose praei
to liepos mėnesį įvyko eksplio- 
zija, palaidojus griuvėsiuose 
ki lio’niką darbininkų, šiandie 
buvo atkasti dar keturi lavo
nai. Pasigendama dar keturių.

Aviatorius žuvo aero
planu kolizijoj; 2 

sužeisti 
------- -1—___

PARYŽIUS, spalio 
Paryžiaus kardinolas 
visai nesutinka su popiežiaus 
aštriu nusistatymu prieš nau- 
jovines moterų madas. Kardi
nolas Dubois sako, kad “tikėji
mas nėra madų priešas”. Mada 
esanti populariausia meno for
ma, ir Dievas esąs kiekvieno 
tikro meno draugas. “Aš 
sako kardinolas labiau mė
ginu seniau moterų dėvimas il
gas besivelkančias suknias, bet 
dabar kiti laikai: dekoltė, 
švelnutės vortinklinės materi
jos, plonytės šilkų kojinės. Bet 
moterys visa tai dėvi su tokia 
skonim ir padorumu, kad aš 
visai pritariu kaip trumpiems 
sejonams taip ir trumpiems 
plaukams. Moterės dorybė 
niekados nepriklausė nuo jos 
rūbų ar plaukų ilgumo.” Kar
dinolas peikia tik tas moteris, 
kurios savo elgesiu nori pa
mėgdžioti vyrus.

SAN DIEGO, Cal., spalio 24. 
— Dviem laivyno aeroplanams 
susimušus ore, aviatorius Įeit. 
Adams užsimušė, o du kiti la
kūnai buvo pavojingai sužeisti.

ORR
Federalis oro biuras šiai die

nai Chicagai ir apielinkei pra
našauja:

Apsiniaukę ir nenusistojęs 
oras; nedidelė temperatūros at
maina; vidutinis mainąsis vė-SOUTH BEND, Ind., spalio 

23.— Praeitą naktį gaisras su- jas. 
naikino South Michigan gat
vėj didelę Paxton prekių san-'kai siekė 37° F.

Vakar temperatūra

Šiandie saulė teka 
džiasi 4:55 valandą.

vidutiniš-

6:13, lei-

Klerikalai Japonijoj 
steigia savo partiją

TOKIO, Japonija, spalio 23. 
— Budistų Niširenų rėktos ku
nigui organizuoja stiprių po
litinę klerikalų partijų, kuri 
žada jau ateinančiais rinkimais 
statyti nuosavus kandidatus.

PASKENDO J AKTA

spa-PHILADELPHtA, Fa 
lio 24. Anksti šį rytą gari
nėj jaktoj Corinthia, Delawa- 
re upėj, įvyko sprogimas, tą 
laivą sudraskęs ir paskandinęs. 
Ar žuvo kas žmonių, kol kas 
nežinia. Eina tardymas.

Ambasadoriai nepaten 
kinti Vokiečių nota

Prikiša Vokietijai, kat 
išpildžius sutarties 
dėl nusiginklavimo

ji ne
są lygos

Vokietijos 
j nesenai pasiųstų 

kuria buvo prikiša- 
Vokietija neišpildžius 
sutarties provizijos

PARYŽIUS, spalio 21.
Ateinantį pirmadienį [šiandie] 
Paryžiuje susirinks foliantų 
ambasadorių taryba, sušaukta 
tikslu apsvarstyti 
atsakymą 
jai notą, 
ma, kad 
Vi rsailės
dėl nusiginklavimo.

Oficialiniuose franeuzų ra
teliuose kalbama, kad Vokieti
jos atsakymas esąs toks, kad 
jis toli gražu negalimas laikyt 
patenkinamu, ir dėl to Kelno 
zonos evakuavimas galįs būt 
dar kuriam laikui -sutrukdy
tas.

Banditai apiplėšė West 
McHenry banką

WKST McHENRY, UI., spa
lio 21. — Keturi ginkluoti ban- 
clitni Klanelio pi i«'š pietus upi- 
ple.še West McHenry State 

banką, paslnodami 18,700 do
lerių. Trys jų įėjo į banką, 
kelviną palikdami už’ durų 
kaipo dabotoji ir atstatę 
veiverius privertė banko 
nautojus, valdininkus ir 
vusiu- keletą interesantų,
gulti kniūpsčiom ant žemės, 
banko gi pirmininkui liepė ati
daryti volto duris. Paėmę iš 
ten rastus 17,000 dolerių, dar 
1,700 dolerių susikūrę iš tele- 
rio kasos, banditai automobi
liu pabėgo.

re
ta r- 
bu- 
su-

Londone pradėta tar
dyt komunistų byla

LONDONAS, spalio 23.
Bow Street policijos teisme 
šiandie prasidėjo tardymas ko
munistų bylos. Kaltinamųjų 
yra dvylika; visi jie buvo su
imti laike pastarųjų kratų. Jie 
kaltinami dėl kurstymų maišto.

DIX()N„ III., spalio 24. 
šokęs į Rock River upę Dixor. 
State Hospital ligonis, Wm. 
Barker, 60 metų, nusižudė.

Latvijoj rinkimus laimėjo 
kairieji

Naujas Lietuvos Seimo 
sąstatas

RYGA, spalio 7 [Elta]. -- 
Iš 578 rinkimų rajonų jau su
skaičiuota 434 rajonų balsai. 
Numatoma tokia naujo seimo 
sudėtis: kairiųjų socialdemok
ratų - 33 (pirmam seime 32), 
pociaildpmokratų mažuimeclų - 
3 (5), žemdirbių — 15 (17), 
demokratinio centro 5 (6), 
Latgalijos krikščionių 5 
(6), Latgalijos darbo partijos 
— 2 (4), naujakurių — 2 (3), 
artimų ūkininkų sąjungai nau
jakurių - 2 (O), sunaikintų
sričių — 1 (0), Latgalijos ūki
ninkų sąjungos — 2 (1), kri
kščionių tautininkų — 2 (1), 
Latgalijos demokratų — 2 
(0), katalikų — 1 (1), nepar
tinių latgaliečių -1 ((1), tau
tinio susivienijimo — 3 (I), 
namų savininkų - 1 (0), tau
tinės ūkininkų sąjungos — 1 
(0), vokiečių — 5 (6), rusų 
5 (2), žydų — 4 (6), lenkų 
2 (1). Dar tu išaiškintos kelios

Iš
Policija

VILNIJOS
kvočia redaktorius

“Viltirs Aidas” rašo, kad 
uždarius “Vilniaus Aidą” jo 
vieton ruošto vienkartinio laik
raščio redaktoriui policijos ko
misariate buvo padaryti kvo
timai. Teiraujasi* kaip gerai 
redaktorius pažįsta lietuvių 
kalbą, o vienas policijos val
dininkų buvo net pradėjęs da
ryti jam diktuotę.

Pats' Vilniaus “Aidas” val
džios uždaryta- ^leteisėtai ir 
kalbama, kad netrukus Vilniuj 
vėl bus leidžiamas.

Sunki Vilniaus ekono- 
š minė padėtis

VILNIUS, rūgs. 30, [Elta]. 
- Vilniuj kasdien darbininkų 
ir šiaip jau neturtingų gyven
tojų padėtis diena dienon blo
gėja. Pirkliai ir bankai 
rutuoja, darbininkai 
darbo, 
moja.
i .'.'.T'.BgT

bank- 
lieka be 

Zloto veitė labai svy-
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KORESPONDENCIJOS

Miana-IMor, lnd.

Vėlinių Naktis

IŠTYRIMAS KRAUJO

SKAITYTOJAU!

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

BRING-yOUR

var

Data: Spalio 26, 1925

pROHrsrtAijSa

Vardas

Anglių Patarnavimas 
Greitas ir Atsakantis

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė

3514-16 Roosevelt R d 
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

12th STREET
Tel. Kedzie 8952

Pilniausia garantija 
už siunčiamus pinigus 
Lietuvon, duoda Naujienos

C AT NO. 1163

Kataloge rasite visokių dalykų, 
kurių jus visados pageidaujate. 
Ir tuos daiktus jus gausit DYKAI. 
Kataloge jus rasite budus kaip ir 
kur apmainyti kuponus į dovanas.

1« d. 
mus 
kaip 

pirm, 
veda 

drau- 
kliube

Šis musų prietelis dirba iš 
širdies ir neša naujus skaityto
jus Naujienoms kasdieną.

Darykit tai ir Jus
Štai kiek kuponų gausit už 

kiekvieną atneštą ar atsiųstą 
paštu naują skaitytoją:

Klausyk ir Tėmyk 
0 Polam

jrtRING CORPORATIONVOBK.N.V.

PAREIKALAUK SAU KATALOGO IR 
PASIRINK SAU DOVANAS 

DYKAI P EL JŪSŲ —

l NAUJIENŲ 
MASKARADĄ 

Lapkričio-Nov. 
valanda vakare 
Blvd. 
Buren

Mitingas ir maskaradų 
balius

taip ir pas 
turi pirmininkų; 

taip ir pas mus 
susirinkimą ir 

Taip yra kitose 
bet minėtame 

čia

Dykai Klinika 
Tiktai dėl Vyry 

Dykai patarnavimas daktaro

606 Ec;z£9 914
Ligoniai moka tiktai biskį už gy
duoles. Pasekmingai gydomos vi
sos kraujo, odos, inkstų, pūslės ir 
reumatizmo ligos.
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakare.
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. dieną

National Health Clinic
1657 W. Madison St. *

Naujienos jums teikia 
kuponus kasdieną ir dar 
priedais duoda daug ku
ponų tiems, kurie užmo
ka pinigus iškalno prenu
meruodami Naujienas 
sau ar kitiems.

Taip dirbdamas nepajusi, 
kįuip sudarysi tokį skaitlių ku
ponų, už kurį teks geriausia 
dovana.

PAVLAVIČIA
Undertakers Co.,
Automobiliai vestuvėms, 

krikštynoms ir t. t.
Grabus parduodam pigiai

3238 So. Halsted St.,
Phone Boulevard 7667

Rezidencija Boulevard 9828

d., 6-tą 
Ashland 

Auditorium, Van 
& * Ashland gat.

Dr. Gili, Specialistas
40 No. Wells St., 

kampas VVashington
Valandos: Panedėlyje, Ketverge ir 

PėtnyČioj: 9-6. Utarninkc, Seredoj ir 
Subatoj: 9-8. Nedėldieniais ir šven
tėmis: 10-1.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška.
3228 W. 3«th ’ Chicago, III.

Daugink savo kuponus 
prisiųsdamas naujų skai
tytojų ir rinkdamas juos 
kitokiais budais.

Suite 511

35 So. Dearborn St.
Phones Randolph 7615, 7616 ir 7617

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

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

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

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

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

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

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

Už metus—150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—85.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo. 

.................................................. Atkirpk čia ..................-.... ...............

Tūkstančiai vėlių, tūkstančiai gyvų šir
džių, tūkstančiai draugingų sielų, susi 
rinks i Naujienų Maskaradą.—

Rugelį gydytojų, be'; vis be pasek
mių. Priežastis.buve ta, kad jie ne
žinojo, kokia jūsų liga buvo.

Ateikit į musų ofisą ir daleiskite 
pilnai jumis išegzaminuoti, su X-Ray 
ir labaratorijoj, tas pilnai pasakys, 
kas jums yra ir kur randasi liga ir 
ar jus galit būt išgydytas. Mes tu
rime geriausius Europinius Ir Ameri
koniškus įrengimus. Musų X-Ray 
m-ašina yra viena iš didžiausių visa
me mieste.
X-Ray Egzaminavimas 
ir patarimai visai dykai

Mes gydome labai pasekmingai vi
sokios rųšies naujas ir užsisenėju- 
sias ligas. Kraujo suirimus, ŽARNŲ 
ir SKILVIO ligas, galvos skaudėji
mą, krutinės skaudėjimai, šonų skau
dėjimai, svaiguliai, PILĖS, plaučių, 
kepenų ir pūslės trubeliai, odos ir 
VENERINES ligos, yra musų speci- 
alumas per 28 metus. *•

Mes turime pas save visus naujau
sius serumus.

“606” ir “ė 14”
Yra suteikiama su pažinimu ir be 

skausmo. Musų kainos už gydymą 
yra labai liberalės.

Mes gydome vyrus ir moteris.

The People’s Health
Institute

Už metus ....... 150 kuponų
Už pusę metų ......   75 kuponus
Už tris^mčnesius .... 35 kuponus

Jei pirmutinis šaltis šių metų užklupo jumis be užtektinos ap
šilęs kuro, telefonuokit Consumers Kompanijai ŠIANDIEN ir pri- 
piklykit savo anglinyčias — greitai ir atsakančiai, be jokio didelio 
susirūpinimo.

Musų 45 pilni stako kuro jardai ir gerai sutvarkytas pristaty
mas, daleidžia jums patarnauti nepalyginamai geriau negu kiti Chi- 
cagoie. Su kiekvienu dastatynru mes siunčiame garantiją. — 
“Kiekvienas tonas turi užganėdinti, kitaip, mes atsiimam jį ir grą
žinant pinigus“.

Ar jums reikia vieno tono arba vilo lodo, jus surasit, kad bus 
ekonomiškiau ir užganėdinančiai jei jus

Telefonuosit Franktin 6400

(onsumers (ompany
Anglys — Koksai — Ledas — 

Namu Materiolas
“Yra CONSUMERS jardas jūsų 

apielinkėj”

REIKIA
Augštos rąšies salesmanagerio arba 

Salesman’ą
BŲirie gali parodyti savo gabumus

Pardavinėti Florridoj Lotus
Jūsų laukia didelė proga.
Mes suteikiame didžiausią vertę už pinigus.
Ix>tai didelės mieros, žemai apkainuoti ir lengvais išmokejin-ais
Tai yra didelė proga, kur žemė yra labai pigi ir didelis išsidės

tymas dabar tiktai pradedamas skalbti ir plėtoti.
Tiktai vyrai su gabumais, energija ir pastovumu yra pagei 

daujami

Avalon Manor Co.

(Lietuvių Pasilinksm. Drau 
giškos Kliubas laikė savo mė
nesinį mitingą spalio 
Kaip visur 
kliubas 
kitur, 
atidaro 
tvarką, 
gijose, 
taip, nėra čia jokios tvar
kom nėra. Ką nori daryk, bet 
balso negali gauti. Nors rodai 
įstatus juodu ant balto, bet 
ponas pirmininkas pasako: — 
sėskis, neturi balso. Kilo dide- 
liausis lermas. Tas viskas pa
sidarė kada perskaitė protoko
lą iš praeito mitingo, kuriame 
.liko suspenduotas vienas narys 
B. Mat jį suspendavo kada jo 
nebuvo susirinkime ir nieko 
nepranešė jam, kad yra* skun
das prkš jį. šiaip taip proto
kolas liko priimtas. Bet kada 
priėjo prie paragrafo “pasitei
sinimas nubaustųjų’', čia ir 
vėl p. B. prašo balso, bet pirm, 
muša su plaktuku į- stalą ir 
sako: sėskis, neturi balso.
Kitas, prašė ir dar kitas ir nė 
vienas negalėjo gauti; reikala
vo gal virš penkiolikos žmonių 
ir nė vienas negavo balso tame 
dalyke. Pirm, dar pareiškė, kad 
visi esą suspenduoti. Vienas 
iš narių pasakė, kad pats pir
mininkas nepažystąs įstatų. 
Bet pirm, pašoko ir šaukia, 
kad jis geriau už visus žinąs 
ir niekas jo mokinti negalys, 
todėl jis suspenduojąs ir tą 
narį už įžeidimą pirm, “gar
bės“, nes jis negalys vadinti 
pirmininką “tu”.

Aš priklausau prie kliubo 
jau senas laikas ir yra buvę 
visokių pirmininkų, bet tokio, 
kokį mes šiais mitais turim, 
tai nėra buvę. Pasitaikydavo 
iškilti susikirtimams, ' bet vis 
būdavo galima padaryti tvar
ką. Negalima suprasti kame 
dalykas. (Jai dėlto yra betvar
kė, kad čia nesenai- susitvėrė 
Lietuvių Baltos Rožės Politiš
kas Kliubas ir to kliubo už
duotis yra veikti vien lik po
litikoj. Bene čia ir priežastis, 
kad musų pirm, nesiklausus 
bandoma, veikti. O musų pirm, 
labai nori politikierįauti. Ka
dangi iš to paties L. P. I). 
Kliubo priklauso ir L. B. R. P. 
Kliubą ant tų tai pirm, la
biausia ir puola. Kaip ten bu
vo, kaip ne, bet .viskas bus ge
rai.

L. P. 1). Kliubas rengia mas
karadų balių,, kuris įvyks ne
dalioj, spalių 25 d., Audito
rium svetainėj, prie Grand ir 
Micliigan gatvių. Kaip girdėt, 
bus labai daug prizų 
kliubas skiria iš 
mažus prizus ir 
rinko nuo vietinių 
ir visi nemaži, 
veik visi rengias ir visi 
kuogeriausia apsirėdyti, 
gavus geriausį prizą. Visi 
me, kas tik gyvas, kas su 
tiumais, kas ir be jų.

—Kliubietis

"įįįn NATURAL HEALTH INSTITUTE 
■KO* nuo ligų

Kraujo, Odos, Plaučių ir Užkietėjimo
Valandos nuo 10 rytojki 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 vakare 

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

Adresas
.................... State .. ..........Miestab ........

Išpildyk ir siųsk Naujienoms

Papuoškit sąve gražiais rūbais, o savo 
sielas padabinkite draugingumu ir mei

le, ir ateikite \

Pats 
kasos tris ne- 
dar daug su- 

biznierių 
Kaip girdėti, 

nori 
kad 
eisi- 
kos-

CHININO $WW
l riAvdn

V PRESENT FOR RE^ 
UNITED PR0FmS^WW 

ŠEN ’CUA’ W

Pasitarki! su 
Specialistu

p. .n ' ---—į Kuomet jus su-
* sergate, tai pir- 
i mutinis dalykas

■ 7. • • I JU3 norite £aut* 
Ji gerą specialistą, 

kad jis jumis gy- HL dy tų — spe"■MfauKfZ cialistą, kuris tu- 
ri daug metų pa- 
tyrimą ir tokio 
kuris “nedaro 

jffik spėliojimų“. Gal
^)ut’ IUS JaU esat gydęsis pas

t ry

y \
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i MUSŲ MOTERIMS
L ■ ■■ . Veda Dora Vilkienė ---------- '

Išplak kiaušinius, pridėk kre- spižinius reikia plauti muilinia-

Kį IR KAIP VIRTI
ubaAų Sriuba

1 kvortą pieno
1 šaukštą sukapotų svogūnų
8 šaukštus miltų
2 šaukštus sviesto arba tau- 

kv
3 šaukštus sutarkuoto ameri

koniško sūrio
1 šaukštą petruškų
• > šaukšto druskos.
Virk pieną ir svogūną. įdėk 

sviesto. Išlengvo pilk pieną į 
miltus. Žiūrėk kad nepasidary
tų kunkuliai. Virk kol nepasi
darys apitiršta. Sudėk sūrį 'r 
petrušką. Pridėk druskos ir pi
pirų pagal skonį.

1 puodukas sutarkuoto pine- 
apple

l4 pu(xluko sukapotų valakiš
kų riešutų

1 šaukštuką druskos
1 tuziną marshmallows.
Iškepk saldžiąsias bulves. Iš

krapštyk su šaukštu iš lapinų. 
Ištrink bulves su sviestu, pri
dėk druską ir orandžių sunką. 
Sudėk likusius dalykus išski
riant marshmallovvs. Prikimšk 
1 lipinas šiuo mišiniu. Supjau
styk marshmallows. Sudėk ant 
viršaus bulvių. Sudėk bulves ) 
pečių, tegul pa rus.

J<ėsus ir špinakus. Sudėk svie
stą ir druskos pagal skonies. 
Kepk moliniame arba stiklinia
me inde, nekarštame pečiuje pa
kol sutirštės (apie valandą lai
ko).

me vandenyje su skuduru. Kad 
iemalė nesusproginėtų, ne reikia 

j karštą indą pilti staiga šalto 
vandens-, o i šaltą karšto van
dens.

Aluminijinius indus niekuo
met nereikia mazgoti soda ar 
pelenais. Nuo to jie gelsta ir 
tampa negražus.

Mrs. MIDHNIEVIGZ-VIDIKIENE
AKUšERKA

3101 So. Halsted St., kampas 81 gal.

“JKLLY ROLL”

2 kiaušiniai
1 puodukas cukraus
Trintos skurdės nuo vienos 

citrinos
1 šaukštas tirpyto sviesto

puoduko karšto vandens
1 puoduką miltų
U/j> šaukštuko baking pow-

Nikeliuotus indus, kad nenu- 
trynus poliruoto pa viršaus, rei
kia mazgoti labai atsargiai; to
dėl ant indo, kuriame jie plau- 

' narni, dugno, deda minkštą sku
durą, Trinti nereikia aštriu sku
duru, bet minkštu. Norint, kad 

! nikelis žibėtų, reikia jį ištepti 
tepalu metalams valyti ir trinti 
vatiniu (minkštu) skuduru, pas
kui su flanele arba zamšu.

Grūdus grustuvu, tuojaus 
įpilti į jį vandens, idant ne pa
žaliuotų.

Mėsinę mašinėlę, pabaigus 
darbą, tuojau išardyti, karštu 
vandeniu apmazgoti, visas dalis 
gerai šepečiu išvalyti, išdžiovin
ti ir padėti. Mašinėlė vėl sude
dama tik prieš naudojant.

Moliniai indai mazgojami su 
muilu ir soda.

VIŠTA SU PAPRIKA

Supjaustyk jauną vištą, kaip 
dėl kepimo. Nuplauk. Apibar
styk miltais. Kepk taukuose pa
kol purus ir gerai pervirs vidu
ryje. Atšaldyk, apibarstyk ge
rai, kiekvieną šmotą su paprika, 
net gali paprika gerai įtrinti i 
mėsą. Sudėk į skauradą, arba 
puodą. Užpilk vieną blekinę to- 
mačių, įdėk vieną supjaustytą 
svogūną, truputį druskos. Tam
priai uždengk puodą, teguTvar
čia ant nedidelės ugnies. Užpilk 
saldžia smetona išmaišius .ją su 
miltais. Pridėk truputį daugiaus 
sviesto.

PRIPILDYTOS, KEPTOS,
SALDŽIOS BULVES

6 vidutiniškas bulves
2 šaukštu sviesto ir sunkos 

nuo vieno orandžio

AIRIŲ BULVĖS — ISPA
NIŠKU BUDU

3 puodukus virtų, tarkuotų 
bulvių

1 šaukštą sutarkuotų.svogū
nų

U marinavote) raudonojo pi
piro, smulkiai sukapoto

2 šaukštu sviesto
Druskos pagal skonies
1—2 šaukštu karšto pieno.
Viską gefai sumaišyk. Kepk 

pečiuje. Atsargiai imk lauk iš 
bliudo. Paduok ant karšto in
do.

ŠPINAKAI — NAUJOVIŠKU 
BUDU

Špinakai yra viena sveikinu
sių daržovių. Reikia jos daug ir 
tankiai duoti vaikams. •

2 kiaušiniai
3 puodukai pieno
3 puodukai sutrupintų kreke-

sų
2 puoduku virtų špinakų
4 šaukštai tirpyto sviesto ar

ba taukų.

MADOS.

No. 2244, Naktinis rūbas mažam 
' kvdykihi. Geras šalčiams atėjus.

Sukirptos mieros 2, 4, 6,'8, 10 ir 
12 metų amžiaus kūdikiams, 8 me
tų reikia 2'6 yardo 36 colių materi
jos. ’ v

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą b/ankutę arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti mierą ir 
Kiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio karna 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba k rasos ženkleliais kartu su uŽ- 
ankymu. laiškus reikia adresuatl:

Naujienų: Pattem Dept., 1789 So. 
Halstcd St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattem Dept.
1789 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia {dedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzd) No.  ——

Mieroi _____________ per krutinę j
/

(Vardas ir pavarde)

der
(4. šaukštuko druskos.
Išplak gerai kiaušinius, 

dėk cukrų prie kiaušinių po tru
putį vis plakdama. Tokiu pat 
oudu dėk cilrinos skurelę, svie
stą ir karštą vandenį. Persijok 
miltus su baking powderiu ir 
sudėk prie pirmojo mišinio. Iš
kepk blyną ant didelius blėties. 
Prieš pilsiant tešlą, išklok blė- 
tį popierių ir ant tos popieros 
pilk tešlą. Kepk nekarštame pe
čiuje 2(1 miliutų. Kaip iškeps 
išversk tešlą ant švaraus abru- 
so. Apipjaustyk galus. Aptepk 
biie vaisių koše, gali vartoti 
spangių, arba obuolių košę, su- | 
vyniok į ritulį ? apbarstyk smul-' 
kiu cukrum. Duok ataušti. Su
pjaustyk į šmotukus. Paduok 
prie arbatos, kavos arba šiaip 
irie geros progos.

Pri-

OATMEAL IR RIEŠUTŲ 
DUONA

i

li/j puoduko oatmeal
2 puoduku šilto vandens
3 šaukštus cukraus
1 šaukštuką druskos
1(4 puoduko miltų
1/2 svaro riešutų (geriausia 

valakiškų)
1 ketvirtainį šmotuką mielių

2 šaukštu sviesto bei taukų.
Pilk karštą vandenį ant tau- 

<ų, cukraus ir druskos. Pridėk 
oatmeal miltus, riešutus, paskui 
sudėk mielias, ištirpus jas pir- 
miaus šiltame vandenyje. Ge
rai išplak tešlą. Duok pakilti, 
pakol tešla bus pakilus du syk 
daugiau negu pirma buvo. Kepk 
vidutiniškai karštame pečiuje 
vieną valandą. Ši porcija pada
rys du bakanu duonos.

Seimininkėms Patarimai
Geležinius indus reikia plau-1 

ti muiluotame vandenyje. Jei
gu geležiniame inde kas pride
ga, tai reikia į jį įpilti vandens, 
primaišyti pelenų arba truputį 
sodos ir pašildyti. Paskui aš
triu šepečiu ištrinti, išplauti ir 
iššliuostyti.

Keptuvės blynams kepti, van
denyj neplaunamos. Ant jų pa
geriama smulkios druskos, pa
stato ant karšto pečiaus ir dru
skai pageltus, spirgintuvą rei
kia ištrinti popieva. Paskui rei
dą ištepti 'taukais arba laši
niais, ir taip padėti į šalį. Taip 
valomos keptuvės būna švarios 
r prie jos tešla nelimpa. Taip 

valomi ir kiti kepimo įrankiai.

> Emaliuotus indus, geležinius,

Wennersten’s
Bohemian Blend

Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
ri jos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

Tel. Blvd. 31M 
M. Woitkierfc®- 

BANIS
AKU4EKKA 

Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gimdy- 
rn o , patarimai 
dykai moterims 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted St.

DR. SERNER, 0. D.'

^ DR. HERZMAN
-Iš RUSIJOS—

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

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

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

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

į Dienomis: Canal 
Telefonais: J 3110. Naktj

j I)rexel 0950
.s ( Boulevard 4186

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

Svarbus Pagelbėjimas Šeimynoms

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Turėk švarias, sveikas akis

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

, ašaroja. Patarimai dykai.

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

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

tan
kai p

$1.25
Važiuokite taip 
kini ir taip toli 
jus norite per visą sa
vaitę už dolerį ir kvo- 
terj. Pirkite “L” Pasą 
— jus arba jūsų šei
myna gali jį vartoji 

 

bile kada — bile kuh 

 

Pamatysite kaip atpi
gins važinėjimą j dal
bą vakarais.

Chicago - Evanspffa - 
Niles, Cente 
Bi

as $2 
T1 stotyje.

CHICAGO

Pirkite Neaprubežiuotą “L” Pasą 
pradžioje kiekvienos savaitės ir jums 
nereikės daugiau rūpintis apie trans- 
portaciją. Vartokit jį visokiems rei
kalams, net jeigu reikia keliauti ir 
kelis blokus. Jis sutaupys jums 
daug laiko ir nekainuos jums nei cen
to daugiau. Kuomet jums jo nerei
kės, tegul bile šeimynos narys var
toja jį, važiavimą dėl pirkinių arba į 
teatrą. Vartokit jūsų “L” Pasą die
ną ir naktį. Važinėjimai yra neap- 
rubežiuoti, juo daugiau jį vartosit, 
tuo daugiau sutaupysit. J ūsų “L” 
Pasas suteiks jums geriausią trans- 
portaciją Chicagoje, geriausią trans- 
portaciją pigiausia kaina.

DR. M. J. SHERMAN
; Specialistas moterų ligų
I 17?4 So. Loomis, kampas 18 ir Blu* 

Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakarą.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis'Tel. Fairfax 6358

DR. CHARLES SEGAL'
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashiand Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

Telefonas Midway 2880

RAPID TRANSIT

S. L. FABIONAS C

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-< 
NYTI VISADOS KREIPKITBS’ 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. »

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus Ir 
Parduodam Laivakortes.

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-4
Gyvenimo vieta: ( 

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1319

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

Nerišliomis nuo 9 iki 12 ryto.
.............*

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas 
190 No. State St. Room 844 

Tel. State 3225 
Valandos nuo 9:1)0 iki 4:30 vai.

Bridgeportp Ofisas 
3385 So. Halsted St. 

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

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

JOHN KUCHINSKAS
LAWYERM

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

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

z
Tel. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 

Cor.
W. Washington St. 
Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8395

J. P. WAITCHES
Advokatas

Tel. Pullman 6377 įtoseland, L!L

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearbom St.
Kambarys 1420

Telefonas Dearbom 6096
SPECIALISTAS egzaminavoji- 

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

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas. Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

69 W. Washington SU Room 1310 
Telephone Dearborn 8946 

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

Namų Telefonas Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

LIETUVIAI DAKTARAI 1 -n
Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913 
DR. A. J. BERTASH

3464 So. Halsted S't.
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 vąkdre

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

S

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.

DR. I. E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

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

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 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 8688 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Boulevard 3686 Cicero 4676 
Kės. 6504 So. Artesian 

Tel. Hemlock 2374
DR. J. P. POŠKA 

Gydytojas ir Chirurgas 
8133 So. Halsted St.

1243 So. 49th Avė., Cicero
Vai. 9—12 dieną, 7—9 vak. Cicero 
Utarn. ir Pėtn. nuo 3 iki 9 vak.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Dr. Lawrence P, Slakis 

DENTISTAS 
4454 So. Westem Avė. 

Valandos:
o iki 9 vai. vakare,nuo

►4

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

/■'■■■■.......... . 1 1 1 ■ ■■■ ■■■■■

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 S'o. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4000

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexei 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

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

Optometrist 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Av. 

Kampas 47-tos 
ant 2 lubų

Phone Canal 1713-0241 
Res. Midway 5512

DR, R. C. CUPLER, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Butkus Undertakirig 
Co., Inc.

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

Henning Wennersten Inc.
2!>«O l.AVVKENCE AVĖ., CHICAGO

WEHNERSTEN’S yra labai 
lengvas prirengti, kadangi Malt 
ir Hops sujungti. Bandyk j j!

A. A. OLIS
( ADVOKATAS

11S. La Salio St., Room 2001 
Tel. Randolph 1Č34—Vai. nuo 9-6

Viikm*iii s
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

7- -9 v. v. apart Panedėlio ir 
Pėtnyčioa.

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

77 W. Vrashington St. Room 911 
() Tel. Central 6200

Cicero Ketverge vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v, v. Subatoj nuo 1-7 v. <. 
8236 S. Halsted St. T. Boul. 6787

I ' ' I N ■■ -.................... ...

A. L. THOMAS 
LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė.
Tel. Pullnian 7097

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morRiČiai. 

-

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Kės., 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1980. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 Iki 12 d.

LIETUVIŠKA APTIEK A'
MRS. A. ZIMMERMAN, 

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

Brighton Park Aptieka
4254 Archer Avė.,

Phone Lafayette 6149

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVYS DENTISTAS
4712 S'o. Ashland Avė., 

near 47th Street
CHICAGO

Pasalink Kosulį, Šalti, Gal
va gėle, Ramatizma ir Visas 

Gyląs ir Skausmus
*

r’
Res. 0600 S. Artesian Avė.

Phone Prospect 6659
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Visose aptlekose—35c tr 65c puodukas Ir 
dude!4. ChUdren’s Musterolu (Lengv*s» 

>>6 forma) 3Sc.

Geresnis nei Mustard Plaster.
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Chicagoje — paštu:
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Pusei metų .............................. _ 4.00
Trims mėnesiams ..........._.......  2.00
Dviem miaesiazna _ 1.60
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•
Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
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Metams .................................... $7.00
Pusei metų .........................  3.50
Trims mėnesiams ................... 1.75
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Vienam mėnesiui .... ....................>76

Lietuvon ir kitur užsieniuoae: 
(Atpiginta)

Metams ............................. a..... $8.00
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kad’ 
nie- 
jie 
ne-

Pastabos

Naujienos eina' kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben- 
drovi, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Pirmesniuode “Keleivio” nu
meriuose buvo pranešta- kad 
jam tapo prisiųsta $332?/O au
kų Lietuvos socialdemokra
tams. Šios savaitės laidoje “K.” 
paskelbia naujų aukų sąrašų. 
Tarpe aukautojų randasi var
dų iš Connecticut valstijos, iš 
*New Jersey ir iš Canados.

Malonu . matyt, kad Ameri
kos lietuviai . darbininkai ne
atsisako padėt savo draugams 
Lietuvoje, kovojantiems už 
žmonių laisvę.

“LAIKYK VAGI’”

Kuomet klerikalų Valdžia 
Lietuvoje smaugia žmonių lais
vę ir nesidrovi laikyti sunkių
jų darbų kalėjime net tokius 
užsitarnavusius visuomenės 
darbuotojus, kaip p-ia F. Bort- 
kevičienė, tai klerikalų “Drau
gas” veidmainingai rėkia apie 
“katalikų persekiojimų” Meksi
koje !

Jau mes turėjome progos 
dvejetą kartų nurodyti į Chi- 
eagos kunigų organo melus 
apie dabartinę Meksikos dar
bininkų valdžią. Bet jisai dar 
vis nesiliauja. Jisai pasakoja, 
kad Meksikoje “katalikai ir 
kunigija persekiojami, kaip 
kokioj nekultūringoj šaly”, kad 
tenai “bažnyčios uždaromos ir 
draudžiamos viešiosios pamal
dos”. Vienok jišai nepaduoda 
nė vieno fakto, kuris parody
tų, kad tai yra tiesa.

Iš žinių, kurios buvo pa
skelbtos Amerikos spaudoje, 
teko matyt, kad Meksikos val
džiai vieną antrų kartų reikė
jo įsikišti į riaušes, kuriais bu
vo sukėlę tarp savęs bažnyčio
se arba dėl bažnyčių katalikai 
ir priešingų jiems religinių 
sektų žmonės. Valdžiai teko 
stabdyti muštynes ir daryti 
tvarką; vienoje vjetoje ji, ro
dos, buvo priversta net laiki
nai uždrausti pamaldų laikymą 
bažnyčioje, kad nedavus prie
šingų deliginių sektų šalinin
kams “Dievo namuose” skal
dyti kits kitam galvas. Bet ar
gi lai yra “persekiojimas”?

Jeigu, sakysime, Chicagoje, 
kurios nors parapijos žmonės 
pasidalintų į klebono šalinin
kus ir klebono priešus ir imtų 
“kariauti” vieni su kitais, tai 
ar policija neateitų tą “karą” 
malšinti?

Skirtumas tarpe dabartinės 
ir pirmesnės padėties Meksi
koje yra tiktai tas, kad se
ninus, jeigu tenai klebono prie
šai pakeldavo balsą prieš savo 
“dvasiškų ganytojų”, tai jisai 
PiisiJaukdavo policiją. ir ši. nie
ko nelaukdama, apdaužydavo 
galvas “maištininkasin”, suim
davo juos ir nugabendavo j 
cipę; klebonas visuomet būda
vo “teisus” policijos akyse, o 
parapijonai visuomet Imdavo 
“kalti”, Jeigu jie drįsdavo jam 
priešintis, nežiūrint, kokių šu
nybių jisai liūtų pridaręs. Taip 
imprashd dar esti šiandie Jung
tinėse Valstijose, apie' ką liu
dija visa nesuskaitoma dau
gybė ‘pniasių” lietuvių ir kitų 
katalikų parapijose. Bet Mek
sikoje jau dabar yra kitaip. 
Jeigu parupti jonai “susinunta- 
voja” prieš klebonų, lai polici-

ja neina jų mušti ir areštuoti. 
Ji arba visai nesikiša į para
pijos kivirčus arba, jeigu įsi
kiša, tai reikalauja, kad nei 
viena, nei antra pusė nevarto
tų kumščių ir lazdų. Savo ne
susipratimus žmonės ir dvasiš
ki j a (arba priešingų sektų ku
nigai), kuomet negali gerumu 
susitaikyti, turi pavesti teis
mui išspręsti; i g teismas žiu
ri, kurioje pusėje yra tiesa. 
Prieš Meksikos teismų visi pi
liečiai yra lygus, visviena, ai* 
jie nešioja sutemus ir atbulas 
apikakles, ar nenešioja. Dva
siškiems tėveliams tolei nere
tai tenka pralaimėti kovą su 
žmonėms. Ot, iš šito tai ir ky
la veidmainingas kunigų riks
mais, kad Meksikos valdžia 
juos “persekioja”.

Mūsiškiai gi klerikalai šitų 
Meksikos dvasiškių riksmų da
bar kartoja tuo uoliaus, kad 
jiems rupi nukreipti žmonių 
akis nuo tų smurto žygių, ko
rius jų “broliai Kristuje” at
lieka Lietuvoje.

Klerikąlų valdomoje Lietu
voje tai iš tiesų siaučia perse
kiojimas ir valdžios žiaurumas, 
kaip kokioje nekultūringoje 
šalyje. Valdžios priešų laikraš
čiai tenai yra konfiskuojami, 
opozicijos partijų darbuotojai 
grudžiami į kalėjimus, politi
niai kaliniai kankinami. Darbi
ninkų gi partijos valdomoje 
Meksikoje nieko panašaus ne
girdėt. Nežiūrint to, kad Ame
rikos kapi Palis tų laikraščiai 
nepraleidžia progos apjuodinti 
Meksiku, jie tokių dalykų, ko
kie dedasi Lietuvoje, apie Mek
siku nepraneša.

Rėkaudami apie nebūtus 
“katalikų persekiojimus” Mek- 
sikoje, musų klerikalai elgiasi 
lygiai taip, kaip bolševikai, ku
rie patys Rusijoje vartoja kru
viną terorų prieš žmones, o 
tuo tarpu šaukia, kaip už lie
žuvių pakarti, apie priespaudą 
ir terorų kitose šalyse.

Tai yra senai žinoma veid
mainių taktika. Kai vagis nori 
pasislėpti, tai jiasi, bėgdamas, 
šaukia: “Laikyk vagį!”

BANKROTŲ STRATEGIJA .

Prieš kiek laiko New Yorko 
“Times” buvo pranešęs ir 
Amerikos komunistų spauda 
pakartojo, kad Berline social
demokratai ir komunistai su
darę “bendrą frontą” miesto 
rinkimams, šitą melagingą “ži
nią” mes jau esame atrėmę, 
perspausnindami “Naujieno
se” oficialį Berlino socialde
mokrate organizacijos atsaky
mų į komunistų pasiūlymų. 
Kaip mirų skaitytojai atsime
na, tame atsakyme buvo pa
reikšta, kad socialdemokratai 
nenori turėti nieko bendra su 
komunistų partija ir jos pasui- 
lymij dėl “bendro fronto” 
griežtai atmeta.

Nors Brooklyno komunistu 
organas dabar jau gerai žino, 
kad “Timeso” pranešimai bu
vo gryna “laikraštinė antis”, 
bet jisai da ir dabar apsimeta, 
buk jisai tiki į socialdemokra
tų ir komunistų susivienymų 
Berline, ir /rašo tuo klausimu 
ilgų editorialų. 'lai yra mulki
nimas žmonių. Komunsrtų 
šlamštelis nesisarmatija per 
akis meluoti savo skaityto
jams ir važiuoti juos už nosių, 
lyg mažus kūdikius.

Šita mulkinimo taktika te- 
čiaus turi tam tikrų tikslą.

Rašo Žmogus
♦ * ♦

Beskaitydamas kaip kada 
tinku gerų minčių. Štai 
dau keletą gerų minčių apie I 
žmogų.

“Žmogus — vis žmogus, ir 
f jo sieloje, nelyginant kokiame 
/e<žere arba jūrėse, gali siausti 

• įvairios bangos, — pareinamai 
nuo jo paties ypatybių ir jo 
gyvenimo aplinkybių. Ir mes 
patys, ir viso gyvenimo san
tvarka ir visur turi kelti geras, 
išmintingas, nuoširdžias, doras, 
šviesias bangas visose sielose, 
— ir savoj, ir svetimose. ‘To- 
kioms bangoms tinka kiekvie- 

visose Kominterno nas žmogus. Jei taip, tai mes 
Kur tiktai susidaro ,visi Privulome žiurSti l ^ekvie- 

ska-:n5 žm°™ kaiP j vIs 
tinanti prie veikimo darbinin-j kurios jis giminės, tauty- 
kų mases, tenai luojaus • pasi-‘^s» lyties, kurio amžiaus, luo- 
rodo scenoje komunistai su mo’ kokio Proto bei *abumo 
“bendro fronto” pasiūlymais. ,?r Joks žmogus niekados 
Jie siūlo jį vykinti darbininkų nįul‘i įrankiu kitų žmo- 

rinkimų kampanijose, rankose. Neturi būti įran
kiu ir f ’

į/ t * 'žmonių laisvei ir laimei žemč- 
( je kurdinti.

“Kiekvienas žmogus savaime

Šiandie pas komunistus jai J 
nebėra jokios abejonės, 
sunaikint socialistus jie 
kuomet negalės. Pradžioje 
lokių viltį turėjo, ir pirma,
gu palaukę, kol ji ims pildytis, 
jie jau giedojo “Amžinatilsį” 
socialistams ir jų internacio
nalui. Treji, ketveri metai at
gal mylimiausia tema komu-i 
nistų spaudoje ir prakalbose 
buvo socialistinio judėjimo 
“laidotuvės”. Bet Maskvos ir 
jos klapčiukų troškimams ne
buvo lemta įvykinti; ilgainiui) 
jie pamate net, kad socializ
mas tolyn eina vis stipryn, o 
jo “duobka&iai” patys ima 
smukti. Tuomet fai vietoje 
“laidoję” socialistus, jie ir užr( 
giedojo apie “bendrą frontų”.’ 

šiandie “bendro fronto 
jus eina visose Kominterno 
sekcijose.
aštresnė politinė situacija

už-1 
ra- i

mieste, 
taika, vi- 
džiaugiasi

militariškiausia šalis visame 
pasaulyje ir vis dar platina sa
vo militarizmą. Fordas dabai 
pasiūlė Jungtinių Valstijų val
džiai, kad nuo jo pirktų orlai
vius. „ Ir tie orlaiviai busią 
kaip nelyginant dideli plieni
niai cigarai. Laikraščiai tam 
pritariu. Nėra abejonės, kad 
Fordas savo produktą parduos. 
Kaip juokinga butų šaukti nu
siginklavimo konferenciją, kuo
met tuo pačiu laiku apsiginkla
vimas eina visu smarkumu.

Neturi būti įran
kiu ir tiesai bei teisybei, visų

unijose, 
kovoje prieš imperializmą, po
litinių kalinių gynime ir 
Ko jie nori pasiekti šituo savo 
obalsiu? ,

Jie nori išgelbėt nuo visiš-’yra tikslas, bet ne įrankis dėl 
kos pražūties savo bankrote o-į to, kad kiekvieno žmogaus as- 
jantį biznį. jmenybė savaime yra brangi, ir

Komunistai • šiandie aiškiai kiekvienas privalo turėti ir tei- 
mato, kad visos jų ispckuliaci-'sės ir galimumo ne tiktai gy- 
jos, paremtos svajonėmis apie venti, bet dar kiek galint ge- 
bolševikišką “revoliuciją” pa- riau gyventi ir būti laimingu 
šaulyje, nuėjo niekais. Tos lygiai su visais kitais žmonė- 
nesveikos įsąlygos, iš kurių bu- mis, kokių tiktai buvo, yra ir 
vo gimęs leniniškas “komuniz- bus žemėje. 
mas”, Europoje visur (dalinai; 
gal net ir Rusijoje) jau nyks-’ 
ta; todėl už metų-kitų Zinov-j 
jevo balalijonai, kurie dabar’ 
yra didžiausio pakrikimo sto-Į 
vyje, turės ■ 
Tad pirma, i 
bingas galas komunizmui, 
vadai rūpinasi išgelbėti, kas 
dar galima, įsikabinant į skver
nus to galingo darbininkų ju
dėjimo, 
cialistai.

Anose 
nyslės” 
kėsinosi 
sės judėjimų į savo

[Pacific and Atlantic Photo]
P-lė Frances G. Curtis. Ji yra 

kandidatas į Bostono miesto 
majorus. Tai yra pirmas atsiti
kimas, kad moteris butų kandi
datas į tą urėdą.

damas, kad už jį meldžiasi ke
li tūkstančiai žmonių, nepapil
dys apiplėšimo. Praktika ro
do visai ką kitą. Jungtinėse 
Valstijose policistai daugiausiai 
airiai-katalikai, o vienok kaip 
daugelyje atsitikimų policija 
eina sykiu su užpuolikais. Va-

dinasi,. religija tam *nieko ne
gali pagelbėti ir nepagelbės. 
Beligija yra pagelbininkė ka
pitalistinio ūkio surėdymo. Kol 
tas kapitalistinis ūkis gyvuos, 
tol įvairiausi prasižengimai at
sikartos, nes visa kapitalistinė 
ūkio sistemų paremta^ ant api
plėšimo pagrindų. 

♦ * ♦
Kuomet Locarno 

Šveicarijoj, padaryta 
si protingi žmonės
ir mano, kad iš šios taikos yra 
didelė nauda visai Europai. 
Keikia pažymėti, kad prie pa
darymo tos taikos prisidėjo ir 
socialdemokratai. Kiek žinia, 
ten dalyvavo žinomas Belgijos 
socialdemokratų vadas Vander-! 
me pasaulyje veda savo politi- 
valde. Socialdemokratai visa- 
ką, kad tarpe tautų butų san
taika, 
didžiausi 
didžiausi 
kovotojai

Socialdemokratai yra 
karų priešininkai ir 
laisvės šalininkai ir 
už ją.

* * *
Jungtinių Valstijų Preziden

tas nori, kad dabar įvyktų Wa- 
shinRtone nusiginklavimo kon
ferencija. Europos laikraščiai 
pažymi, kad jo tas sumanymas 
yra džiokas. Jie sagą, kad 
Jungtinės Valstijos dabar yra

* ♦ t *
Taip vadinami “bootlegge- 

r’iai” Jungtinėse Valstijose da
bar varo didžiausį biznį. Mun- 
šaino darymas pasidarė didelė 
industrija. Ir kuomet įstaty
mai draudžia viešai pardavinė
ti munšainą, tai jį daroma slap
tai ir slaptai pardavinėjama. 
Susidarė šaikos, kurios išdirbi- 
nėja ir platina munšainą. Prie 
to darbo, nėra abejones, prisi
dėjo ir kai kurie tvarkos pri
žiūrėtojai — policininkai, dide
li ir maži. Iš kitos pusės, val
džia nusamdė tam tikrus poli
cininkus, prohibicijos saugoto
jus. Dabar virte verda kova 
tarpe munšainierių ir prohibi
cijos, agfentų.x Piktadarybės 
dar .labiau prasiplatino.

Biznierių Dovanos Nau
jienų Maskaradui

štai kur mes visi privalome; Baigiant pereitą savaitę Nau- 
eiti, ir ko siekti. Ijienų Maskarado dovanų fon-

“žinojimas, supratimas, tai- das pasiekė $1070.00. Tai jau 
gi ir apsišvietimas ir pastan-iyra didžiausias dovanų fondas,

Vi i4kni snhvrni gOS Pasidaryti kick galint Ke-'kada nors sukrautus dei mas- 
VK1SK.U SUUJKII. resniu i(. visuomenei naudingos- karado dalyvių. Iki maskarado 

ga!,?liu žmo«"mi — štai kur turi dar yra ciela sijvaitė ir niekas 
Komunizmui, JO vestį mus vį8US> niimntv+i kiek onr SU-

|r kiekvienas ten eiti gali, plauks dovanų. 
1/

negali numatyti, kiek dar su-

ir kiekvienas privalo.
* * * 

uvi oviYtmiun euro uo.

Lietuviai komunistai, kuomet I pqnIA AGLYS, 6419 South 
“laimingos jau-';^k jie kalba viešai ar lai savo jVeslern Avė., moterų rūbų siu- 

savo _ ^1J‘‘, Veja, teikėsi paaukoti savo ciar- 
(bą $15.00 verčios. Ji sutinka
pasiūti puikiausią suknią tai
y patai, kuri laimės jos dovaną, 

štai yra pavyzdys suknios,

kuriam vadovauja so-
Dabar turime garbės paskel

bti sekamus iš eilės aukotojus.

dienose komunistaH Jmkraščiuose arba 
paimti darbininkų kla- 

rankas, 
užkariauti jį. Dabar, gi jie mė
gina kokiu nors budu prisi
plakti prie jo, 1
gulėt, kaip s raišas elgeta, ant jo spaudoje, visuomet kaltina

• socialdemokratus ir maišo su I 
Į komunistais. O juk ir vieni ir 

Anuomet jie akyplėšiškai kiti — komunistai ir klerika- 
šalin I kū — gerai žino, kad sočiai-; 

pardavikus iš proletariato tar- demokratai nėra liaudininkai
nei komunistai. Kodėl komu- ? I
nistai ir klerikalai apsimeta

daro suži* 
niail Ir komunistai ir kleri-

liuose, visuomet kaltina Social
demokratus. Ir visuomet soci
aldemokratus maišo su liaudi
ninkais. Lietuvos klerikalai,

kad nepasilikus kuomet tiktai kalba viešai sa- kokią ji sutinka pasiūti.

vieškelio, kur begailestingo gy
venimo ratai grasina jį sutrin-!į 
ti. / 
šaukdavo socialistams:

poj” O dabar jie jau kreipia
mi į socialistus su “broliškais” 
žodžiais apie “vienybę.” ir pra- durneliais. Jie tai 
šo priimti į talką. Kuomet gi 
socialistai perodo noro su jaife kalai gerai žino, kad socialde- 
vienytis, tai jie, atidengę savo.mokratai^ yra vienatini tikri 
žaizdas, šaukiasi darbininkų politikai, 
susimylėjimo ir įsako: “1___
te, kokie žiaurus yra tie sočia- gotas, 
lislai, kad jie musų nesigaili!”

Mes njanome tečiaus, kad

į vienatini tikri 
žino, kad socialde- 

Mato-’ mokratų veikimas yra tikrai 
. Užtat iš pavydo jie no

ri suklaidinti savo pasekėjus 
ir atgrąsinti nuo socialdemo- 

šita naujoji komunistų strale- kratų rėmimo. Bet protingi 
gija jiems nieko gero neatneš, lietuviai darbininkai visuomet 

rėmė ir rems socialdemokratus, 
nes socialdemokratai ištikiu jų 
visuomet yra verti paramos.

Dai bihinkai perdaug gerai ži
no, kokią baisią skriaudą yra 
jiems padarę maskviniai gai
valai, idant jie norėtų su jais 
dabar kalbėti apie broliškumų. 
Raudonasis biznis be to, iš
gelbėti vistiek negalima; jį 
galima tiktai likviduoti. Jeigu 
raudonieji biznieriai nori išsi- 
kivinkliuoti iš tų bėdų, į ku
riais jie kasdien brenda vis gi
liau ir giliau, tai jiems tėra 
vienintele padori išeitis: viešai 
prisipažinti prie savo skolų ir 
pasiduoti į “resyverio” ran
kas !

Kam čia ieškoti kvailesnių 
už huvo? Kol iiHlivo.i <• vieš-
patauja bolševikiški diktato
riai, apsitaškę socialistu krau
ju nuo galvos iki kojų; kol ko
munistai tuos kruvinus despo
tus garbina, — kalbėli
“bendrų frontą” yra nesąmo
nė.

apie

Penki žmonės užmušti

Pereitą penktadienį automo
biliai užmušė penkis žmones — 
keltinus vyrus ir vieną mer
gaitę.

Liettivės moterys, kurios dar 
neturėjote progos susipažinti 
su ponia Aglys, dabar pasinau
dokite, paduodamos jai savo už
sakymus. Puikus rūbai yra L? 
bai didelė moters laidiė.

la-

2001 
dėžę 

Verčios

prisipažinti, jog 
tai yra ”marcel- 
kartą aš suma-

>i« $

Jungtinėse • Valstijose vis la
biau ir labiau platinasi plėši
mai jr užpuldinėjimai. Prezi
dentas sugalvojo, kad vienati
nis išganymas bus, jei religinės 
sektos ateis į pagelbą. Jis 
mano, kad razbaininkas, žino-

9/ Gulbranaen Trade Mark 

GULBRANSEN.
Vienatinis Pianas, kuris groja 
roles su jūsų pačių išreiškimu, 
Lengvai grojate, išduoda grh^ų, 
garsų ii’ aiškų balsą taip pat kaip 
su rankom grojant. Galima pU’k- 
ti mokant $3.00 i savaitę.

Pamatykite pas
JOS. F. BUDRIK, 

3343 So. Halsted St.

* *
STANLEY BADWITZ, 

So. Halsted St. dovanoję 
kvepiančių cigarų,
$5.00. Apie cigarus turi įpra
timą kiekvienas asmuo ir daug 
pasakot apie juos nereikia, 
už pono Radwitz gerą širdį 
dėkingas kiekvienas cigarų 
gėjas ir kartu Naujienos.

* 
h ♦

NEW CITY TIRE and SUP- 
PlV Co., 1702 W. 47 St., ku- 
rios savininku yra A. Vasiliau
skas, teikės paaukoti labai ypa
tingą dovaną, būtent, “truble 
light”, $3.00 verčios.

o 
yra 
mė-

čiaus, nekartą išgelbės žmogų iš 
didelės bėdos.

** *
STEFANIJA KLAUSE, 1202 

Archer Avė. aukoja tris “mar- 
celling” dėl trijų moteriškos 
lyties asabų.

Aš turiu 
nežinau kas 
ling”. Vieną
niau sužinoti ir įdulinau į vieną 
“Beuty Shęppe” ir priėjęs prie 
graikščios panelės užsakiau:

VAš noriu gauti marceliing 
už pusantro dolerio.”

Ji- pasižiurėjo į mane, nusi
juokė ir sako “Shame on you”! 
ir tai-pasakiusi pabėgo.

Musų Galskis kur kas geriau 
žino apie marceliing, jis sako, 
kad marceliing reiškia ką tokio 
panašaus į nukirpimo ir sutai- 
symo moteriškų plaukų, ir štai 
jis nupiešė paveikslėlį kaip tas 
“marceliing” dačosi.

1 P-ia Aglys 
gabi siuvėja, 
rubus dėl moterų. Ji 
tik rubus siūti, kaip ir dauge
lis kitų siuvėjų,, ale ir pavyz
džius pati padaro ir madas su
galvoja. Noii, sukysini, kokios 

nors naujos mados suKnę pa
sisiūdinti, ta? ne į Paryžių va
žiuok, bet pas Mrs. Aglys, o 
ji padarys dar geriau, negu 
Paryžiuje. Ji taipgi išsiuvinėjo 
kvielkas, apsiuva suknes su ka
roliukais, savotiškus sągučius 
ir papuošalus padaro ir atlieka 
taip .vadinamą “hemstiching”.

Ir ta nepaprastų gabumų 
siuvėja prisideda prie Naujie
nų Maskarado dovanų fondo, 
kad stovėjus lygioje eilėje su 
kitais Naujienų proteliais, do
vanų aukotojais.

yra nepaprastai 
Ji siuva visokius 

moka ne-

ger- 
yrakas tai 

Mums regis, 
Truble light, 

“bėdų šviesa.” 
bėdų švie-

šviesa yra toks įstru-

Ar jus gerbiamosios ir 
biamieji žinote 
“truble light”? 
kad nevisi žino, 
lietuviškai išeina
Ar žinot kas yra 
sa 
mentus, kurs padeda žmogui 
surasti bėdas. Tai yra {strumen 
tas naudojamas dėl automobili
stų. Sakysim važiuoji naktį ir 
staigu sugenda mašina. Kas 
pasidarė? ieškai, ieškai ir ne
žinai. Turint tokią šviesą tik 
loštelėjai prie battery ir visos 
bėdos liko apšviestos; reikia 
lysti po automobiliu, pasidėjai 
šviesą sau ant kaktos ir matai 
visas bėdas kaip ant delno. Tai 
ve kas yra “truble light”.

Ponas Vasiliauskas yra dide
lis Naujienų šalininkas Ir dar 
vienas iš pirmutinių kūrėjų. 
Jis turėjo labai didelį norą au
koti į maskarado fondą didelį 
automobilį, bet, kadangi dabar-i 
tinis jo biznis yra mažas, auko
ja mažesnį daiktą, kuris te-

• Biznieriai sukruskite! Chica
goje dar yra apie 100 biznierių 
kurie turi prisidėti prie bendro 
Naujienų Maskarado • Dovanų 
fondd; praneškite nieko ne
laukę kas ką aukojate. O auko
ti galite dar ne suskaitomą 
daugybę daiktų: kas Fordą, kas 
automobilių, kas vtajerą, kas 
drabužių eilę, kas pianą, kas 
čeverykus vyrams ir moterims, 
kas pinigais šimtinę ar dešimkę 

žodžiu bile ką, nauda vistiek 
bus.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Noel State Bank 20 
metu sukaktuvės

Noel State Bank šią savaitę 
švenčia 20 metų suskaktuves 
nuo savo įsikūrimo,, Visą šią 
savaitę, pradedant nuo šiandie 
iki sapulio 31 d. tęsis tokios 
iškilmes, kurias ilgai minės 
North West Side gyventojai. 
Pats bankas bus išpuoštas, d 
tūkstančiams svečių, kurie at
silankys į banką šią savaitę, 
bus duodamos dovanos; svečius 
gi priiminės patys banko virši
ninkai ir direktoriai.

Noel State Bank įsikūrė spa
lio 28 d., 1905 m. Išprndžių tai 
buvo privatinis bankas, bet 
paskui persimainė į valstijinį 
banką. Pirmą dieną depozitai 
siekė $252 ir daug metų ėmė 
iki depozitai pasiekė pirmą mi- 
lioną dolerių/ Bet dabar padė
tis yra pakitėjusi, taipjau pa
kitėjo ir publikos nusistaty
mas. Dabar jau yra papras
tas dalykas,, kad banko biznis 
padidėja milionu dolerių į ke
letą mėnesių.

Apsaugai savo klientų Noel 
State Bank pavartojo visas ži
nomas apsaugos priemones. 
Jau senai bankas yra prisidė
jęs prie Clearing House Assso- 
ciation ir šiandie jis yra tokis 
pat reguliarinis narys, kaip ir 
vidurmiesčio bankai. Jis taip
jau liuosanoriai prisidėjo prie 
Federal Reserve System, tikė
damas, kad tai duoda d 
ginu apsaugos žmonėms, kurie 
pasitiki banku, laikydami jame 
savo pinigus.

Tarp savo kostumerių ban
kas turi labai daug lietuvių, 
kuriems patarnauja lietuviai 
banko darbininkai.

Banko viršininkai yra. prezi
dentas Joseph R. Noel, vice
prezidentai ’ James Davis ir 
Frau k W. Hausmann, kaslerius 
A it kur Kort, kasieriaus pagel- 
bininkai A. J. Olsen, E. M. 
Breitsprecher, Peter I. Bukow- 
ski ir .Wm. H. Oellerich, de
partamentų manažeriai N. J. 
Heuland, A. W. J. Lentz, Ja
mes M. Hurst.

Banko direktoriais yra: Otto 
J. Hartvvig, Bernard Brozovvs- 
ki, Sidney S. David,' James Da
vis, John S. Edwards, J. F. 
Fish, Olc Gullicksen, Frank W. 
Hausmann, Joseph F. Johnson, 
Joseph P. Mallek, C. V. Nie- 
man, Joseph R, Noel, Pęter P. 
Reisenhus, Ed\vard C. Scheen, 
J. F. Schitfmann, Theodore 
Sheldon, Francis E. Thornton, 
Joseph Weissenbash, Ihas. J. 
Zahn. Visi jie yra žymus biz
nieriai ir viršininkai didelių ir 
sėkmingų kompanijų. Visi jie 
yra gerai žnomi visai aplelin- 
kei, kuri gyventojų pasitikėji
mą ir labai daug prisidėjo prie 
šio banko išauklėjimo.

Viena iš banko ypatybių yra 
ta, kad banke galima susikal
bėti aštuoniolika kalbų, vi
somis kalbomis, kurios yra var
tojamos šioje apielinkėje. Del 
šiol 'priežasties šis bankas ir 
yra skaitomas ' “Bankas dėl 
Visų Žmonių”.

PRANEŠIMAS

Federaliniam prohibicijos ad
ministratoriui E. C. Yellowley 
atšaukus leidimą, Venta Co. 
1101 So. Francisco Avė., dau
giau nebeišdirbinės kosmetikų, 
nė tonikų.

—D r. K. Draugelis.
Venta Co. savininkas.

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

E. J. McOuaid
5822 So. Racine Avė.

Tel. Wentworth .0209 ir 
Englewood 4760

Sena moteris nuteista
| kalėjiman
| Mrs. Augusta Stern, 68 me

tų amžiaus, gyvenanti prie 151 
E. 112 St., liko nubausta $500 
ir nuteista 30 dienų kalėjiman 
už girtavimą ir peržengimą 
prohibicijos įstatymų. South 
Chicago teisėjas Luster sako, 
kad jos negalima kitaip patai
syti, nes ji jau ne pirmą kar
tą stoja teisman ir kad pir
miau jai buvo teikiamas pasi
gailėjimas delei jos senatvės. 
Ji gi sako, kad ją persekioja 
policija, nes ji atsisakanti 
duoti kyšius policijai.

Daug “kavos” gerdavo

J Chicago Avė. teismą, prieš 
teisėją Morgan, tapo atgaben
tas Peter Gontą, savininkas 
jankio vėlės prie 119 Eugenie 
St., kadangi jo sankrovėlėj 
rasta 11 painčių “džirtės”. Jis 
davė teisėjui labai originalų 
pasiteisinimų. Esą jis tą “dži- 
nę” vartojus su kava, o ka
vos jis nepaprastai daug ge
riąs. Ir tapo paliuosuotas. Te- 
čiaus ne dėlto tapo paliuotuo- 
tas, kad teisėjas butų įtikėjęs 
jo pasakai, bet kad policiją ne
turėjo varanto daryti pas jį 
kratą. * • <

Bischoffo kreditoriams

Sidney C. Eastman, Referee 
in Bankruptcy, žinomo bankru- 
tijusio spešelninko R. J. Bis
choffo paskelbė, kad to spešel
ninko kreditorių susirinkimas 
bus Eastmano ofise, 53 W. 
Jackson Blvd., Monadnock 
Bldg., Koom 907, ateinantį pen
ktadienį, SĮKilio 30 d., 10 vai. 
ryte. Busiąs .prirengtas galuti
nas raportas, taipjau tvarsto
mas pardavimas Bischoffo tur
to. Be to bus svarstoma apie 
trustee ir jo advokato algą. 
ITustee reikalauja $2,500 ko
misais, o trustee advokatas rei
kalauja $20,000 atlyginimo už 

VIENYBĖ
Liaudies Universitetas

Tas, kuris turi 37 metų “Vienybės” komplektus, turi 
namuose turtą, kurio kultūrinė vertė atstoja pagarsėjusią 
pas amerikonus “Five Foot Book Shelf” išleistą Harvardo 
universiteto prof. pagelba.

Ir kiekviename numery “Vienybės” kultūros turtas di-. 
dėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, žiniomis iš 
visų pasaulio kraštų ir laetuvos.

Keturi doleriai ant metų reiškia truputi daugiau kai 
centas į dieną. O už juos gausite “Vienybę” kas antrą die
ną ir džiaugsitės kas dieną.

VIENYBĖ,
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Vilnius
1323-1923

Istorijos apžvalgą parašė 
K. Binkis ir P. Tarutis

Tiedu naujos dvasios Lietuvoj rašytojai, lengva ir kiekvienam 
suprantama kalba pradeda savo raštą:

“Vieta, kurioje stovi dabar Vilnius, Senovėj buvo apaugusi 
milžiniškomis giriomis. X—XII šimtmečiais veik visa Lie
tuvos žemė žaliavo liepomis, aržuolais, ošė šimtmetinėmis 
pušimis ir gaudė eglių tankumynais, o tų girių pavėsy 
liūliavo didžiuliai .ežerai ir tekėjo vandeningos upės.”
Ten, tose giriose, gyveno briedžiai, stirnos, šernai, meškos, 

ūdrai ir daugybės kitokių laukinių žvėrių; o paupiais knibždėti 
knibždėjo bitelių spiečiai ir saldu meduti darė.

Vilnius yra didelė'ir labai puiki knyga, su daugybe paveik
slų ir reprodukcijos: ją skaitai ir gerėsi — tai yra turtas, ku
ris turėtų rastis pas kiekvieną žmogų.

•

Lietuvi, tu nebūki be Vilniau?, 
Vilnius musų buvo, musų bus!

• 1 ’ ' • , 1 ■ t • >• i . ’* 4 . f ( f į *

įsigyk Vilnių ir susipažink.
Kaina su prisiuntimu $4.00. — Parduoda ,

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Str., i Chicago, III. 

t

yra didele'L ____ , _________ . „ . . __
dukcijos: ją skaitai ir gėrisi — tai yra turtas, ku- 
astls pas kiekviena žmogų.

savo darbą. Susirinkimas bus 
paskelbtas ir galutinas dividen
das kiek Bischoffo kredito
riai gaus už savo “Investmen- 
tus” pas tą spešelninką pinigus.

“Open Forum”
Chicagoje yra keli taip vadi

nami “open forum”, kur susi
renka žmonės ir svarsto įvai
rius klausimus.

Tokis “open forum”, pavar
dintas “The Mary Garden 
Forumą” yra Frolic salėj,. 55 
ir Ellis Avė. Ten žmonės ren
kasi sekmadieniais — dieną ir 
vakare. Ateinantį sekmadienį, 
8 vai. vakare kalbės advokatas, 
buvęs detektivas, l4iwrence Mc- 
Donough temoje: “Volunteer 
Confessions and the Third 
Degree”. Dieną, 3 vai. gi bus 
pasikalbėjimas apie politines 
partijas. Pirmininku yra M. C. 
Walsh, pirmininkas garsaus 
Washington parko Bug Club, 
kurie vasara renkasi diskusi
joms parke. Įžangos nėra, bet 
renkama aukos apmokėjimui už 
salę.

Sportas

Ristynės su Zbyszko 
atidėtos

■ x—.—
Vakar Stanistaus Zbyszko 

prisiuntė iš New Yorko teleg
ramą, kur įsakoma, jog jis ne
galėsiąs atvažiuoti ristynėms 

utarninkui. Matomai, jis nesi
jaučia gerame stovyje, tad no
ri atidėti ristynės, kad kar
tais netektų apturėti sarma
tą. Zanovivičiuis sako, jog jis 
nenorįs jokių atidėliojimų ir 
esąs pasirengęs iškaršti lenkui 
kailį bik valandų.

Todėl Zanovičius ir spiria
si, kad nuo ristynių Zbyszko 
nepasitrauktų. Tapo Zbyszkos 
telegrama užklausta, ar jis 
nori ristis lapkričio 6 d. Jei 
Zbyszko nepabugs, tai tų die
nų ir įvyks ristynės. Apie tai 
vienok bus, pranešta vėliau.

Biznierių Dovanos Naujienų Maskaradui DR. ROSS DABAR TURI 
PAGERINTĄ SISTEMĄ 

GYDYMO

NEDELIOJ, LAPKRIČIO 1 D., ASHLAND BOULEVARD AUDITORIUM
Van Baran & Ashland Blvd.

Skaitykit kas dieną ir patėmykit permainas

žemiau seka dovanos musų( 
biznierių, kurios bus išdalytos 
Naujienų Maskarado daly
viams, kuomi nors ypatingu pa
sižymėjusiems, ar tai kliubams 
ar pavienėms ypatoms. Naujie
nos apvertindamos kiekvieną 
dovaną suteiktą per kiekvieną 
biznierių, prašo savo skaityto
jų, kuoarčiausia susidraugauti 
su šiais biznieriais ir biznio įs
taigomis ir nuolatos remti 
juos.

Creditas ant loto .... $250.00
J. SINKUS,
Real Estate, 809 W. 69 St.

t Chicago, III.

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

, 1922 So. Halsted, St. 
4177 Archer Avė.t -
Moteries Kautas .... $37.50 
Moteries Drcsė .... 22.50
Mergaitės Kautas .... 13.98 
Moteries Jekulė ...... 3.50

Viso ..................... $77.48
FASHION CLOAK SHOP 
Pardavėjai moteriškų rūbų 
3231 So. Halsted St. 
Chicago, III.

Paveikslas ................  $75.00
M. ŠILEIKIS
Lietuvių Dailininkas i ' 
1739 So. Halsted St.
Chicago, 111.

5-kių Tūbų Radio Sėt $50.00 
Dovanoja J. F. BUDRIK.

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

Laikrodėlį vertės .. $30.00 
aukojo J. LUKAS, keliaujantis 
laikrodininkas ir auksorius,

1116 N. Clark St.,
Chicago, III.

2 Keįsai Malt ........... $20.00
2 Tuzinai stiklų .......... 4.50
IIENNING WENNERSTEN
Selyklo išdirbėjai
2960 Lawrence Avė.
Chicago, 111.

Keliauninkų laikrodį $24.00 
KAROLIS NURKA1TIS, 
Laikrodininkas, 
159 N. State St., 
Room 1429, Chicago, Iii.

Gintaro Karoliai ....... $20.00
T. RYPKEVIČIUS t RDidžiausias Gintarų Inpor-

tuotojas
1739 So. Halsted St.
Chicago, III.

“Electric. Grill” vertės .$20. 
BRIDGEPORT ELECTRIC CO. 
Elektros inžinieriai ir kontrak- 
toriai

1619 W. 47 St.
Chicago, III.

Pečių, vertės .............. $19.00
Dovanoja PETER BARŠKIS 
Rakandų, karpetų, pečių ir ki
tokių daiktų krautuvė,

1748 West 47th St.
Chicago, 111.

Elektrinė Lempa, vertės $19 
Dovanoja Z. PIETKIEWICZ 
Rakandų, kaurų, karpetų, pečių 
ir fonografų krautuvė,

1721 Wes.t 47-th St.
Chicago, III.

f —
Perlo karolius, vertės $15.00 

Dovanoja CHAS KINDER
'Auksinių daiktų Ir laikro

džių krautuvė,
2422 VVest 47-th Street,
Chicago, 111.

Sieninį laikrodį, vertės $15.00 
Dovanoja A. R, JUNIEWIECZ, 
Aukso daiktų ir laikrodžių 
krautuvė, specialistas laikro
džių taisyme ir šliubinių žiedų.

3317 So. Halsted Street, 
Chicago, 11L

Smuiką ......................  $15.00
International Music SJiop, G.
BALSEVIČIUS savininkas.

1722 W. 47th St.
Chicago, III.

Dantų pataisymas vertės 
$15.00, DR. C/ Z. VEžELIS, 
Dentista*

4712 <S. Ashland Avė.
Chicago, III.

Pinigais ..................... $15.00
Bowman Dairy Company, 140- 
158 W. Ontario St., Chicago.

Keisą Malt ............... $10.00
Marųuette Malt and Hops Co., 
J. KOMINSKAS, vedėjas,

6250 So. Campbell t Avė., 
Chicago, III.

Lova ......................... $15.00
GLOBĖ FURNITURE CO.
Rakandų krautuvė, 
6637 S. Halsted St.
Chicago, 111.

Pasiuvimas Suknios .... $15.00 
MRS. AGLYS
Moterų Rūbų viuvčja 
6419 So. Western Avė.
Chicago, 111.

Perlus r.................. L.... $10.00
JOS. RIZGEN 
Laikrodininkas 
3331 So. Halsted St. 
Chicago, III.

Moters Skrybėlę ....... $10.00
FENZAUS MILLINERY 
Moterų Skrybėlių Krautuvė 
1646 W. 47 St.
Chicago, III.

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

Deimonto, aukso daiktų krau
tuvė,

3321 So. Halsted Street, 
Chicago, III.

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

3315 So. Halsted Street, 
Chicago, III.

Plunksną vertės .... $5.00 
Kvepalų vertės ...... $5.00

TUPIKAITIS PHARMACY, 
233 S. 115 St. 
Roseland, III.

Laiptus langams plauti, ver
tes $5 dovanojo Jul. Adomai
tis, Naujienų rėmėjas, 5650 
Bi^hop St., Chicago, III.

Elektros prosą vertes $4.2o 
ir skutimosi įtaisus vertės $3 
dovanojo A. J. KAREIVA & 
SON Hardware ir maliavų 
krautuvė, 4537 So. Wood St., 
Chicago, 111.

Dėžė Dešrų ..................  $7.00
A. ZALPYS
Naujienų Rėmėjas 
1739 So. Halsted St.
Chicago, III.

Lyties Mokslas ............. $7.00
M. J. TANANEVICZ " 
Spaustuvė ir Real Estate 
736 W. 18 St.
Chicago’ 111. ..

Keistu Moon Light Malt $7.00 
D. GAPSHIS ‘
Olselio Groaerne 
3326 So. Halsted St. 
Chicago, 111.

Tuzinas “Tooth Pašte” ir i/2 
tuzino Muilo .............. $5.00

A. BELSKIO VAISTINĖ
1900 So. Halsted St.
Chicago, UI.

Setą iš 12-kos............. $6.00
G. Benošius, aptiekorius, 1616 
W. 47th St., Chicago, III.

12 “Ezewash’’ pakiukų $6. 
EZEWASH CHEMICAL CO. 
Pauderio ir “Salutaro” dirbė
jai, 639 W. 18 St., Chicago, III.

Perlo karolius arVa portei- 
garą vertęs$5 aukojo CHAS. 
MICHEL,į auksjnii; daiktų ir 
laikrodžių krautuvė, 3320 So. 
Halsted St., Chicago, III.

Vedybų pyragas .... .. $5.00 
JUČUS SISTERS RESTAU-

RANT, 1608 W, 47 St.
Chicago, III:

- ---------
J Taupymo Sąskaitą .. $5.00

PEOPLES STOCK YARDS
STATO BANKAS,
47 ir Ashland Avė.
Chicago, III.

Cigarų banksas .... $5.00
JOHN VAIDILA,

Tabako ir kendžių krautuvė 
1747 So. Halsted St.
Chicago, 111.

—

Naujus Čeverykus ....... $4.50
W. SABALIAUSKAS 
Čeverykų Taisymo Šapa 
2345 So. Leavitt St.
Chicago, III.

3 Marcelling ...............
STEPHANY KLAUSE 
Beauty Shop 
4202 Archer Avė.
Chicago. UI.

Audeklo dėl dresės .....
J. MATULAUSKAS 
Drabužių Krautuvė 
3356 So. Halsted St. 
Chicago, III.

$4.50

$4.00

“Truble Light” ............  $3.p0
new crrr tire&supply 
1702 W. 47 St.
Chicago, 111.

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

3313 So. Halstd Street, 
Chicago, III.

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

Čeverykų krautvė,
3235 So. Halsted Street,
Chicago, Jll. •

Pauderio baksi ūkas .. $1.00
Skustuvas ................. 1.00

JAiGlELLO PHARMACY 
4559 So. Hermitage Avė. 
Chicago, III.

Siuto Išvalymas ........... $1.75
C. OBECUNAS
Slėgėjas l v ' y 
1622 So. Halsted St. > 1 
Chicago, III.

Tai tiek iki šiai dienai -n-kas 
daugiau ?

Gydoma kraujo, punlės, Slapumo, privati
nė*, slaptos norvų ir užkrečiamo* ligos.

Vartojami HaugiauHi ir 
gerai žinomi metodai

Dėžė Cigarų ..........  $5.00
STANLEY RADWITZ 
2001 S. Halsted St. 
Chicago, 111.

metų

914
pagerintas

ir tikras Europini* Lu* 
escide gydymas. Viena
tinis gydymas nuo sifi
lio Nuteikiama* g 
už .............. .......

tiktai trumpam laikui
■ baugiausiai chroniškų ligų paeina nuo 

kraujo ir užkrečiamų ligų. Kad iigydžius
jaa nebandykit senais budais.
VYRAI! Specialia serum gydymas yra var
tojamas su geru pasisekimu dėl atgavimo 
stiprumo silpniem* vyrams. Jų gaivinanti 
jėga veikia ant gilių, nervų in kraujo, su
teikia Htiprpmų silpnų vyrų. Dr. Ros* gy
dymo kambarys kusden pilnas ligonių.

JIS TURI 30 METŲ PATYRIMĄ 
ir jau ižgydė tukstunčius žmonių, tai yra 
užtlkrinimaH sergnatiems, kad jie gaus ge
rų gydymų. Vienatinis geriausiai (rengtas 
ofisas Jungtinėse Valstijose. Dešimtis gy
dymui kambarių. Kraujo iėbandymas ir la- 
boratorijps ųgzaminųcija dykai su gydymu.

Patarimag Dykai
Atsakantis medikalis patarnavimas suteiks 
juihs sveikatų ir laimę. Geriausia gydy
mas. Pigiausios kainos. Greičiausias gydy
mai. Ateikit šiandien.

' DR. B. M. ROSS
, 35 So. Dearborn St.

kampas Monroe St. Chicago
Vyrų priėmimo kambarys 506. Moterų pri
ėmimo kambarys 508.

-Penktas Augštas, Crilly Namas 
25 METAI TAME NAME

OfWo valandos kasdien nuo 10 ryto iki * 5 
vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 1‘ dienų. Pa- 
nedėliais, seredomis ir suimtomis nuo 10 
ryto iki 8 vakare.

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

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

DR. JOHN J. 
SMETANA

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

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

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

8:30 vakare.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN
Atėjo Kultūros No. 9. — 

Kaina 40c. Galima gauti
NAUJIENOSE,

1739 So. Halsted St., 
Chicago, III.

■ ■■■■■!! ■■■■■■■■■■■■!

Matai Kas Dedasi?

“Save” reiškia gelbėti; išgel
bėti ; išganyti; paliuosuoti; ap
saugoti; nedaleisti; pasinaudo
ti; čiedyti — bet šitame atsiti
kime reiškia ne daugiau, ne ma
žiau, kaip: taupyti ir pasinau
doti.

Taupyk kuponus iškirpdamas 
iš Naujienų kasdieną — ir pa
daugink juos atnešdamas nau
jų skaitytojų.

e
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Lieiuviii Rateliuose.
West Side

— S. K. Grisius ir J. A.n-’sakosi, buvo nuėjusi pas vieną 
susirinkime Chicagos lietuvį kleboną. Bet 

pastarasis nedavęs nė paliudiji
mo, nė aukų. Geros širdies mo
teris vaikščiojo pas savo pažys
tamus, kurie kas dešimtuką ar 

1 daugiau aukoja.

triai. • 
'driulienė. Narių 
dalyvavo namažai.

Roseland
D-ro Vinco Kudirkos draugi

jos susirinkimas įvyko 10 d. 
spalio. Narių šiame susirinkime 
dalyvavo nemažai; praėjus va
sarai darosi skaitlingesni susi-1 
rinkimai, o ir patys nariai pri- • 
Jaina į laiką; 1 
pribuna į susirinkimus kaip ir gruodžio 25 d 
pridera. Komisijos jau turi k:j, Po|itikierių Kliubas 
raportuoti, pasirodo, kad veikė. 'meUf kai gyvuoja 
Dovanos nanams .šbuvus^ms, ie jo pl.adeda ' risidėti 
10 metų draugijoje ir neėmu
sioms iš draugijos pašelpos, jau 
yra perkamos. Prie naujų me
tų vakaro taipgi yra ruošiamas.' 
Padaryta keletas gerų ir nau
dingų dėl draugijos nutarimų,1 
susirinkimas užsibaigė anksti

Amerikos Lietuvių Politikie
rių (?) Kliubas laikė savo mė
nesinį susirinkimą spalio 12 d,; 
Strumilo svetainėje, ir svarstė 
svarbius reikalus apie politikie- 
rius. Taipjau nutarė rengti ba- 

viršininkai iWi|ių> kuris jvyks Ka)ėdl| vakale,

Džiaugsmo baliukas
i Trečiadieny, spalio 21 d. Jau
nuolių erkestras, kiD.u i pažu
vauja p. Grušas, po savo pamo
kų, iš Mark White Sųuare sve
tainės slaptingai per užpakali
nes duris suėjo j 
“Auditorium Gafe”, 
Halsted St. suėjo į 
kambarį ir tyli.

Auditorijos Cafe 
griežė muzikantai Aldona Gru
šaite, Edvardas Grušas ir Eu
genija Grušaitė. Eugeniją pa
šaukė į kambarį, buk kas toks 
nori su ja kalbėti. Jai atėjus 
jos draugai iš tamsaus Tcamba- 

“sur-

j p. Paliulio 
, 3202 So. 
neapšviestų

18-tos gatvės apielinkė

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PARAKAU draugų: Juoza

po Daukšo ir Juozapo Savic
kio. ' Turiu svarbų reikalą.

\jonas Jesutis,
/ Gen. Del.

Pittsburgh, Pa. •

ISRENOAVOJIMUt

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PRANEŠI M AŠ MOTERIMS

Parsiduoda vilnonios gijos įvai
riems nėriniams; kaina: 4 uncijų 
malkos 35c., 38c. ir 40c. Vilnonios 
skiautės vaikams, kaina nuo 65c. 
iki $1.00. Baltoji drobė, užvalka
lams ir paklodėms. Marškonius gi- 

kaina 1000 jardų nuo 10c. iki 
Mano tavoras parsiduoda nuo 
iki 50c. pigiau negu kitur.

Frank Selemonavičjus
W. 33rd St. Prie Normai Avė.

PARDAVIMUI NAMAI-2EME

jos, 
45c. 
35c.
504

SAVININKAS parduoda krau
tuvę ir 6 kamlzarių flatą, 2 
karų garažą. I'uojau galimą 
gyventi. Labai puikioje vieto
je. 2952 W. 63 St. Netoli Sac- 
ra«nento ave. šaukit* Prospect 
9875.

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

C. P. Suromskis & Co.
Real Ėst ate

Visuomet busit užganėdinti 
335$ S. Halsted St.
Tel. Boulevard 9641

PARDAVIMUI grosernė. ci
garų, kendžių ir šiaip kitokių 
smulkmenų, biznis išdirbtas ge
rai per ilgus metus, yra didelis 
bargenas. Atsišaukit

4422 So. Honore St. >

KRAUTUVIŲ ĮRENGIMAI 
Del grosernių, bučernlų, delikate- 
sen, restauracijų, saldainių krautu
vių, keptuvių Specialia prirengi- 
mas Sostheim’s labai tvirta dėl 
keptuvės, pigiai. Pinigais arba iš
mokėjimu. i

1912 SO. STATE STREET 
ALHAMBRA STORE FIXTURE CO.

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

jau du 
ir dabar 

i ir 
profesionalai. Jau prisidėjo trys 
advokatai ir vienas senas politi
kierius, vardu George V&n Bre- 
mer (Jei šis kliubas yra lietu
vių, tai kaip prie jo gali prisi
dėti kitataučiai? Hed.) Vie
tos lietuviai biznieriai irgi pra- 
deda daugiau domėtis politika. rį0 vjsj linksmai sušuko ’ 

i įvyksta prise!‘’
Vieni jų puolėsi prie instru

mentų, griežė, o kiti šoko. Su
dėjo stalus ir visi valgė “chop 
sue/’. Padėtas didelis pir^- 
gas su daugybe žibančių žva
kučių. Eugenija visas vienu pū
timu užputę. Prasidėjo progra- 

Edvvardas Grušas pirmi- 
pakalbė- 

vadova 
džiaug- 
linkėji- 

kad

Kliubo susirinkimai 
kas antrą panedėlį kiekvieno 
mėnesio. — KoresponGencas.
APIPLfišft LIETUVĮ LAIK

RODININKĄ
SLA. 129-tos kp. susirinki

mas įvyko 11 d. spalio. Prisira
šė viena nauja narė pik Beino- 
riene, Aplaikvtas padėkos lai-( 
škns nuo SLA. 191 kp. iš West- •'<> sankrovoje prie 10823 
Frankfort, III. už aukas nuken- chi??n Ave.- "tėnlS deimantų 
tėjusiems nariams nuo audros. 
Parengimų komisija raportavo, 
kati buvę viskas prirengta dėl iaU ne 
vakaro gruodžio 13 d., bet vie
nas iš programo pildytoji! atsi
sakė, bet komisija tikisi gauti 
kitą gerą artistą ir niekas ne
abejoja, kad turėsime gana pui
kų vakarą. Iš parengimų ko
misijos rėzignavo T. Dundulis.

, Jo vieton išrinkta du nauji na-

laikrodininką Praną Bukauską,
Mi

ir šiaip brangmenų vertės 
$3,000 ir apie $80 pinigais.

i kartą p. 
Bukauskas nukenčia nuo plė
šikų, nes ir pirmiau plėšikai 

kelis kartus yra užpuolę. R.JI

Kas atsitiko

JONAS ZOLKVS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
sulaukęs 54 m. amžiaus, Spalio 
25 <1., 1925, 6:45 ryte. Paėjo iš 
Zirbiliškių kaimo, Žarėnų vaisė. 
Telčių apskr. Amerikoje išgy
veno 15 metų.

Paliko dideliame nubudime 
du švogeriu Vincentą ir Domi
ninką. Sabinavičius, Lietuvoj 
moterj Veroniką, po tėvais Dap- 
kaitė, tris sūnūs Juozapą, Pet
rą ir Kazimierą. Kūnas pašar
votas 243 W. 109 'PI.

Laidotuvės įvyks Spalio 28 d. 
8 vai. ryte iš namų į Visų Šven
tų Bažnyčią, o po pamaldų bus 
nulydėtas į Šv. Kazimiero Ka
pines.

Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ei mirusiamjam paskutinį pa- 
tamevimą. i

Nubudę ir pilni gilios siel- 
vartos liekame,

švogeriai ir šeimyna.

laidotuvėse patarnauja gra
belius Eudeikis, tel. Yards 1741

Reikalingi daktarai.
Marųuette parko kolonijos 

lietuviai žada streikuoti. “Mes 
niekad nesirgsim, jei nė vienas 
gydytojas, ar dantistas neati
darys ofisą musų kolonijoj’’—- 
kalba žmonės. Tiesa, tenai vi
si daktarai svetimtaučiai, o lie
tuvio nėra nė vieno.

Paslas”

tuo laiku

nė girdėti, 
laikraštis 
Jį leidžia

mas.
ninkavo. Jis pristatė 
t i Jaunuolių orkestro 
p. Grušą. P-as Grušas 
smingai pareiškė savo
mus Jaunuolių orkestrui, 
jis kas kart stiprėja ir kyla vis 
aukščiaus muzikoje. Kalbėjo 
Aldona Grušaitė, sesutė Euge
nijos,, angliškai. Kalbėjo p. 
Grušienė, J. Jankus, Eugenija 
Grušaitė ir daugęlis Jaunuolių 
Orkestro narių, linkėdami Eu-' 
genijai gerų pasekmių jos gy
venime. Po vakarienei atėjo du 
svečiai: vienas artistas smui
ku, antras bandžio ir p. Euge
nija Grušaitė pianu griežė vi
sokius šokius, o visi svečiai šo
ko.

Nors visix Jaunuolių orkestro 
nariai yra Amerikoje gimę, bet 
yra mandagus ir gražiai apsiei- 

Didžiuma jau yra apie 20 
ir niergaitės.

kalbąChicagoje nebuvo 
kad jame rastųsi 
“Paslas“ (Herald). 
ir redaguoja Lietuvių Zionų
(liuteronų) bažnyčios klebonas 
kun. J, Hozak. Jų bažnyčia 
ir klebonija, kurioje gyvena 
kun. Rozak su savo moteria ir 
sunumi, randasi 2299 S. Irving 
Avė. Parapija yra didelė. Pa- 
rapijonai gyvena visose miesto 
dalyse, bet nedėlioj visi šuva-' 
žiuoja, iš visų miesto dalių į i 
bažnyčią.

na.
m. bernaičiai
Daugelis jų ir lietuvių 
gerai vartoja, lai yra Jaunuo
liai, kurių nematysi ant kampo 
“džiką” šokant. Už jų gerumą 
dėka puola tėvams ir p. Gru
šui, orkestro vadovui, kuris 
moka juos užinteresuoti ir pa
laikyti Jaunuolių orkestrą.

— Reporteris.

tiktai $60 į mėnesį ren- 
Randasi , prie Campbell 
arti 63 gat.
Z. S. MICKEVIčiA 

2423 W. 63 Str. i REIKIA DARBININKĮĮ
MOTERŲ

PARSIDUODA Čeverykų taisymo 
šapa, su visomis mašinomis; vieta 
išdirbta per 18 metų, priežastis par
davimo — pirkau sau kitą namą. 
Biznis eina labai gerai, kas piries, 
nesigailės.

4552 So. Paulina St.

laikraštis anglų kalba.'
1 d. pasirodė 

laikraštis anglų
naujas 
]<alba.'

8 pus-' 
pagar- 
vardas

Lietuvių
Spalio 

lietuvių
Didumas yra 5 V2 X 8 ;
lapių. Pusė šio lapelio

___________________________ sinimais užpildyta. Jo
III? VATTTTCn n Ii yra: “Knighthood” (Vyčiai) in 
DK. V AIlL dR, U. D. Marųuette Manor.” Leidžia

UCTUVI8 AKiy^ciALisrrA.- Vyčių 112 e8kad,.ona3(council).
__r j Redaktorium pasirašo Joseph

Pentis, Adresas — 
laikraštėlis labai 

turinys klerikališkas 
bai silpnas.

“Draugo.” 
menkas; 

ir tai la-

j BIRUTĖS VYRŲ CHORUI

Man netikėtai susirgus 
išgulėjus visą savaitę, 
kos liko apleistos, 
šau vyrų chorą pribūti į repe
ticiją 26 spalių (pirmadieny) 
vakare, 8 vai., kuri įvyks Ray- 
mond Chapel, 816 W. 31 st St. 
Visi bukite!

Sekantį ketvirtadienį mer
gaičių choro repeticija. Kas 
neatvyks, nebus .leidžinmas 
vaidinimo metu į sceną.

—A. Vanagaitis.

ir 
pamo- 

todėl pra-

PARENDA VOJIMUI kam- _______
bariai mažai šeimynai. Yra REIKIA moterų dirbtu- 
gasas, elektra; netoli Archer .
avė. Rendos tik $22 mėnesiui, vės darbui, darbo valandos

4836 S. Ridgeway Avė. nu0 j ry^0 g pjefy, gu.
■—■■■■ II I

fintas, batoje iki pietų.
1 f 111 _ '

HENDON I kambarių I 
naujai dekoruotas iš vidaus ir lau-j 
ko, yra elektra ir toiletas. šiltas 

rendos $20 ‘į mėnesį, 
savininkas čia subaloj ir nedėlioj.

Kreipkitės:
3411 Emerald Avė. \

DAKTARŲ ATYDAI!
Kampas 63 St. ir Campbell 

Avė. nuomon ofisas tinkamas 
daktarui, dantistui, sykiu ir 
fintas 4 kambarių, gaslnis pe
čius, ir ice box, flate 2 priva
tiniai porčiai. Išgarsinta vieta, 
daktaras buvo per kelioliką me
tų. Vienas blokas tiktai į vaka
rus

ir šviesus;

nito VVestern Avė.
Z. S. MICKEVICIA 
2423 VV. 63rd St. 
Tel. ‘Prospect 4345

RENDON po Š26; turiu 2 flatu 
ant antro ir trecio Boro iš fron
to po 4 kambarius ir maudyne. 
Visi šviesus ir šilti žiema, 10 mi
nučių į vidurmiestį su strytkariu 

Savininkas ant vietos.
1536 \V. 14 St.

Prie pat Ashland Avė.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RUIMAS vendai merginom 

ar našlei, gali būti ir su vaiku, 
ruimas apšildomas. Gera vieta 
gyvenimui. Kreipkitės 1 lubos, 

3417 Wallace St.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
BAGDONAS BROS.

MOVING, EXPRESSING & COAL 
PIANO MOVING EXPERTS 

Long distance handllng.
Turime daug metų patyrimą. 

3238 S’o. Halsted St.
Tel. res. Yds 3408—Blvd. 7667 office

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& KI)W. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už

laikėm mąlevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted S't.
J. S. RAMANČIONIS, Prez.

- ......................—

NAMAI-2EME

Atsišaukite
THE WASHBURN CO., 

6126 So. La Šalie St.

■T' ------- -- - -S_________________ '!

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

BEI KALINGAS apysenis žmogus, 
katras negali sunkaus darbo dirb- 
ti, pašlavinėti, padlagą paplauti ir 
lovas pakloti. Katras nedirbęs to 
darbo tegul neatsišaukia. Valgis ir 
kambarys dykai. Kas geria mun- 
šainą, tegul neatsišaukia

1606 S. Ih’hted St.

JAUNI VYRAI, — uždirbkit $20 
iki $40 j savaitę kuomet jus mokinsi- 
tės popieravimo, dekoracijų, Sign, 
arba automobilių malevojimo. Paty
rimo nereikia. Pradėkit dirbti* šian
dien ir išmokit gero amato.

III W. Jackson Blvd., 
Roonv 400

RAKANDAI
PARDUOSIU 5 kambarių rakan

dus, grojiklis pianas, 2* miegamo 
kambario setai, 7 šmotų 
kambario setas, viktrola, 
lempos, rašymui stalas 
smulkmenų.

Atsišaukite
1611 W. 55 Str.

valgoino 
karpetai. 

ir kitokių

PARDAVIMUI nauji namai po 
5 ir 5 kambarius tik užbaigti bū
davot!, karštu vandeniu apšildo
mi, aržuolo užbaigimas, vėliausias 
mados intaisymai, netoli Mar- 
(piette Park ir pusė blokd nuo 
biznio. |mokėli $4600, kitus kaip 
rendą. Randasi 6641—13 So. Fair- 
field Ave.

PARDAVIMUI 6 ir 6 kambarių 
naujas namas, įtaisytas pagal vė
liausios mados; įmokėti $5000, ki
tus po $50 sumos ir procentą į 
mėnesį. Randasi 6734 So. Maple- 
wood Ave.

PARDAVIMUI 4 pagyvenimų po 
5 kambarius naujas namas; įtai
sytas pagal Vėliausios mados, pusė 
bloko nuo parko, pusė bloko nuo 
bizniavo^ gatvės, taip pat 1 įtin
kąs nuo mokyklos; įmokėti $10,000 
kitus kaip rendą.

PARDAVIMUI naujas namas po 
4 ir i kambarius; įtaisytas bus 
pagal vėliausios mados, cash 
$2,500, kitus pagal sutartį. Randa
si Brighton Park — 43rd Maple- 
wood Ave.

PARDAVIMUI I didelių rūmų 
naujas bungaląw; graži vieta, gra
žiai bus užbaigtas, randasi Rrigh- 
ton Park, 43rd Artesian Ave. Cash 
$2,000, kitus pagal sutartį.

PARDAVIMUI 2 pagyvenimų 
medinis namas po 4 ir 4 kamba
rius, graži vieta ir geras namas; 
įmokėti $1000, kitus kaip rendą. 
4062 So. Maplewood Ave.

JEIGU tamstos beišsirinktumėt 
iš mu^ų namų, lai mes turime lo
tų arba ant tamstos Joto pabuda- 
vosim kokį lik tamstoms patinka 
namą už žemiausią kainą ir duo
sim gerą darbą. Atvažiuokite pa
simauti su inumis.

JOKANTAS BROS. 
4138 Archer Ave.

Tel. Lafayette 7674

DIDELIS BABGENAS 
MELUOSE PARKE•• _____ •

Naujas, 2 pagyvenimų mūri
nis namas, Melrorfe Parke, pas
tatytas ant loto 39 pėdų pločio; 
parsi<hioda greit, kuone treje
tu tūkstančių pigiau negu jo 
vertė. Tai retas bargenas. Ne
praleiskite4. Atsišaukite tuo- 
jaii8 pas:

Adv. K. JURGELIONJ, 
Dienomis, 190 N. State St.

Tel. State 3225

Vakarais, 3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 0141

2 FLATU, bargenas $13900. Nau
jas, 6—6 kambarių, 30yl25 lotas, 
2 miegruimiai, karšiu vandeniu 
šildomas, skiepas, aržuolo triinin- 
gai, įmūryta vana, ugnavietė, kny
gynas, bufetas, nauja gatvė, cash 
$2900, vertas $1700; rendos $150 
į mėn. Mr. Prock, 5206 S. Peoria 
Street;

PARSIDUODA rakandai 5 
kamkiirių; yra ir pianas. 
Įima pirkti po vieną ar 
svkiu.

3357 W. 15th St
Tel. BockweU 2973

Ga- 
visus

PARSIDUODA 4 kambarių ra
kandai, tik trumpą laiką vartoti. 
Galite ir kambarius pasisamdyti. 
Plirdavinio priežastis — apleidžiu 
miestą. Galima matyti nuo 2 vai. 
po pietų.

2416 W. 45th St.
1 aukštas

PARDAVIMUI naujas kampinis 
mūrinis bungalow, bargenas. Biskj 
įmokėti, kitus kaip rendą. Randasi 
59 Place ir Lavvndale Ave. Visi 
įrengimai moderniški. šaukit savi
ninką.

Tel. Lavvndale 6915
t_____________ _____ - - N ....Z-----------------

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

Savininkas, 
4425 So. Fairfield Ave.

Tel. Lafayette 1310

PARSIDUODA 2 mūriniai dviejų 
aukštų namai, vienas bizniavas 
su 6 ruimais gyvenimui, antras 5 
ir 5 kambarių, Nupirksit pigiai. 
Platesnių žinių klauskit pas savi
ninką.

S. Boženskis 
3729 S. Morgan St.

MORTGECIAI-PASKOLOS
ANTRI MORGICIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius Morgičius Iv Irnnfmlrtiicz «
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
3804 South Kedzie Ate., 

Lafayette 6738 
>■ ..... . .................. . i ■ /

MOKYKLOS "
VALENTINE 

DRESSMAKING 
COLLEGE

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

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

S------ii -■

PARDAVIMUI

ių jtempimą, kurk 
galvos skaudėjimo 

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. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. >

1545 West 47th Street
Phone Roulcvard 7589

Pranešimai

STONGDĘNGYSTfi
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas ir 
garantuojamas už $4. Autonvobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie
linkėj. įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdpmi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 8411-13 Ogden Avė. 
Phone Lavvndale 0114.

esti
svaigimo, akiu Grįžta čempionas

Augustas Freimontas, čem- 
įpionas kilnojime sunkiųjų vo- 
!gų, kuris su savo motina buvo 
'išvykęs Latvijon Rygon ir 
Lietupon, jau vėl sugrįžo. Da
bar jis tūlam laikui yra New- 
Yorke apsistojęs.

Freimontas rašo: “Esu New- 
'Yorke ir netrukus busiu Chica- 
'goje. Kaip pagrįšiu Chlcagon, 
; tada apipasakosiu kaip links
ma buvo kelionė su “Naujienų” 
ekskursija į Lietuvą. Aš pata- 

Iriu visiems lietuviams keliauti 
į tėvynę per Naujienas. Sveiki
nu visus... —A. Freimonta.”

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

ar kviečia.
' * v ’

Susivienijimo Lietuvių Draugijų 
ant .Bridgeporto mėnesinis susirinki
mas ‘įvyks antradieny, Spalio 27 d., 
8 vąl vak.( Chicagos Lietuvių Audito
rijoj, 3133 So. Halsted St. Vlsį de
legatai esate kviečiami dalyvauti su- 
sįrinkime. A. J. Lazauskas, sekr.

ASMENŲ JIESKOJIMAI

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

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

, netoli Marshfield

88 NOTŲ Kiidball grojiklis pia
nas, išsikraustau iš miesto, turiu 
parduoti tupjau, kaina $12,0; 106 
rolės, kabinetas ir benčius dykai.

2332 W. Madison St. 1 fl.
PARSIDUODA bučernė ir 

grosernė. Gera vieta ir išdirb
tas biznis. Nauji visi rakan
dai. Turi būt parduota šią sa
vaitę. Kreipkitės:

559 W. 37th Str.

PARSIDUODA FARMA
Prie pat Chicagos, 50 akrų 

žemės, puikios triobos, 16 mel
žiamų karvių, apie 75 kiaulės, 
2 arkliai,, 2 trokai, 2 barnės, 
kiaulių barnė kainavo pastatyti 
apie $Ž0.,00(>. Ant šios 
abelnai laikydavo 2,000 
lių. Parduosiu ant labai 
išmokėjimų.

A. VISBARAS
3204 So. Halsted Sir, 

Tel. Boulevard 6648

farmos 
kiau- 

lengvų

PARSIDUODA Beauty Sliop 
lietuvių apgyvento] apielinkėj. 
Biznis eina puikiai. Turiu greit 
parduoti. Parduosiu pigiai.

Tel. Hoosevelt 8951

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimai dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame vistą savo darbą, ii 
žemas musų kalnas. Sergėkite savo 
uantis, kad nekenktų jūsų sveikatai

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

IEŠKAU savo dėdės Juozo Va- 
dakojo; pirmiau gyveno Franklin, 
Md. Girdėjau, kad dabar gyvena 
Chlcagoje arba arti Chicago. Jisai 
paeina iš Benenų kaimo, iš Pa- 
švietinlo. Turiu svarbų rėikatą. 
Norėčiau su juo susižinoti greitu 
laiku. Prašau jo arba kas apie jį 
žino man pranešti; busiu dėkin* 
gas. James Miller, Izidorius Vadako- 
jis, 257 Kentucky Avė., S. E Wash- 
ington, D. C. ' 
______c------------- ---------------------

PAJfišKAU draugo William’o Po
eto su kuriuom sykiu dirbom anglių 
kasyklose ant No. 4 židinitJ Edwards- 
ville, Pa. nuo 1906 iki 1909 metų, jis 

, _ _ . . , , „ _ .yra čionais Chicagoj, bet aš neturiu
k U n. J. Lapis, klebono Sp. Jur-lj0 adreso, o labai norėčia su Jumis 

1 gio parapijos, Šiauliuose. Mo- kliaugai pasimatyti. Meldžiu atsi- 
* . K v. , . ...... šaukt ant šio adreso, Martin Karaliu-
teris SU šiuo kunigo liudijimu, nnH> 2313 S. Hoyne Avė. Chicago, Iii.

Te). Lafayette 5133-6438

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Ave.
CHICAGO

-------- -

PARSIDUODA grosernė ir 
saldainių krautuvė, 
notion daiktų ir 
staklės.

837 W. 33rd

Taipgi ir 
lietuviškos

PI.

Renka aukas.
Geros širdies moterys aplai- 

kė iš Lietuvos laišką, prašantį 
aukų dėl Veronikos Urlaikytės. 
ši panele yra 75 metų, nepajė
gianti sau gyvenimo užsidirbti. 
Laiške buvo ir liudijimas nuo

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

Mr. Smetona
Builders Suply & Lumber Co. 

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

PARDAVIMUI saldainių ir kitų 
smulkmenų krautuvė. Parduosiu 
pigiai, nes turiu kraustytis į savo 
namą, kur yra visai kitas biznis.

Atsišaukit:
1). Chanas,

1715 S. Jefferson St.

<—■■■■■..........." " .....■ ...... *
Mes parduodame olselio kainomis 
visiems. Pasižinokite pas mus 
apie jūsų plumbingų ir namų ap
šildymo reikmesis.

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING STJPPLY CO.

490 Milwaukee Av. Uaymarket 1018
461 N. Halsted St. Haymarket‘4221

i . Z

PARSIDUODA labai pigiai bu- 
černč ir grosernC, apgyvento] vie
toj visokių tautų ir jau keletas 
metų kaip laikosi. Norintis pirkti 
gali pašaukti per telefoną Pullman 
2270.

Antrašas:
11356 Wentworth Avė.

PARDAVIMUI bučemės ir gro- 
sernės fikčeriai už pigią kainą, ge
roj vietoj, i 
kraustyti kur norit.

MRS. ZILEWICZ, 
11956 So. Halsted St.

renda pigi; galima iš-

Nebūta progai
Su $300 gali pirkti naują 5 

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

Kreipkitės
i Z. S. MICKEVICIA 

2423 W. 63 Str.
Tel. Prospect 4345

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

. Savininkas
4558 So. Tai man Ave.

PARDUODU farmą 80 akrų, vi- 
sa aplinkui aptveria. Nauji dideli 
budinkai, yra šulinis ir mašinos. 
Parduosiu greit ir pigiai dėl mir
ties moters. Farma randasi t Vi 
mylios nuo Goodman, Wis.

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

PARSIDUODA 2 augštų mūrinis 
nam<as, 5-6 kambarių, cementinių 
bloksų pamatu, yra elektra, gasas 
didele pastogė; lotas 50x125, randasi 
West Pulhnane, geroj vietoj, kaina 
$7,000, cash $1,600.

MRS. ZILEWICZ 
11956 So. Halsted St.

P^TXXXXXXXX1XZXXXXXXXXXXX

ANGLU KALBr. 
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam šioje šalyje. 
Kurie kalba gerai angliškai visur 
turi pasisekimą ir pirmybę. Ang
lų kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stės, pilietybės ir daug kitų daly
kų gali lengvai ir greitai išmok- 

, ti pagal nauja būdą mokinimo Le- 
veskio Mokykloje klesose ir per 
laiškus (correspondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commercial 

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

cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių 
chanikų ir šoferių. Ateikite 
rengę pradėti. Pagal musų

nie- 
pasl- 

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

Dienomis ir vakarais klesos.
ĖEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.

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


