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derybos paliautos Ekspertų komisija paruošė tam 

tikrą įstatymą, kurs bus pa- 
te'kti.s krašto seimui

Amerika neįsileidžia Britų 
atstovo, komunisto

Turkija ruošias visai panaikint
poligamiją

Lietuvos-Lenkijos derybos 
laikui paliautos.

busKonferencija Kopenhagoj 
atnaujinta spalio mėnesio 10 
dieną

KOPENHAGA, Danija, rūgs. 
17. — Lietuvių-Lenkų konfe- 
r<*ncija, kuri čia bando išlygin
ti savo teritorinius ginčus dėl 
Vilniaus ir Klaipėdos o taip
jau ir kitus abiejų valstybių 
tarpusavio kivirčus, vakar buvo 
laikinai paliauta, kad tuo tar
pu delegatai galėtų gauti iš 
savo valdžių naujų instrukcijų. 
Derybos bus atnaujintos spalio 
mėnesio 10 dieną.

L ELT OS pranešimu, kurs bu
vo andai gautas per Lietuvos 
pasiuntinybę \Vashingtone, de
rybos Kopenhago jeina ne- 
del Vilniaus ar Klaipėdos teri
torijų, tik dėl miško plukdy
mo Nemunu, <h*l jfeštįb, tele
grafo ir telefono susisiekimo 
tarp abiejų kraštų ir dėl Len
kų konsulato Klaipėdoj.] *

žingsnis esąs ir nereikalingas 
ir neišmintingas, nes tuo lyg 
norima parodyti pasauliui, kad 

žodžio laisvė Jungtinėse VaL 
stijose esanti labiau suvaržy
ta, negu Anglijoj. Visos re
voliucinės Saklatvalos kalbos 
buvę viekai skelbiamos Angli
joj, ir niekas ten už tai jo dar 
nebandęs. J» gu gi jis, atvy
kęs į Jungtines Valstijas nusi
žengtų šio krašto įstatymams, 
tai jis butų pasiųstas į kalėj i- 
r ą, sako Borah.

Saklatvala protestuoja
LONDONAS, rūgs. 17.—Par

lamento narys Saklatvala pa
siuntė protesto kalblegramą 
Jungtinių Valstijų sekretoriui 
Kelloggui ir senatoriui Wm. B. 
McKinley, Amerikos grupės 
Tarp-parlamentinėj sąjungoj 
pirmininkui.

STAMBULAS, Turkija, rūgs. 
17. Ekspertų komisija jau 
sutaisė įstatymų projektą, ku
riuo poligamija (daugpatyste) 
Turkijoj panaikinama, nežiū
rint, kad musulmonų šventasis 
raštas, Koranas, leidžia savo 
išpažintojams turėti daug pa
čių. Įstatymo projektas bus 
pateiktas Turkijos seimui , An- 
goroj priimti.

Triukšmas Olandy Seime
Socialistai kaltina ūkininkų 

grupės narius dėl netikslumų 
rinkimuose

HAAGA, Olandija, rūgs. 17.
— Pirmas Olandijos atstovų 
buto posėdis vakar buvo triuk
šmingas. Prisaikiųant naujai 
išrinktuosius atstovus socialia- 
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tai užprotestavo, kad kai kurie 
ūkininkų grupės atstovai mokė
ję tam tikrą sumą pinigų savo 
partijai, idant ji juos nominuo
tų kandidatais. Kaltinimai 
ypač buvo daromi ūkininkų 
partijos nariui Brantui, kurs 
vėl buvo išrinktas atstovu. Di- 

j džiuma parlamento tečiau iš
teisino Brantą ir jo mandatas

Savo proteste Saklatvala pa- buvo priimtas.

Washingtonas pabūgo 
vieno angly komunisto

tikslo 
kurią propagandą 
Valstijose” sako 

ir bučiau visais at-
Atsisakė įleisti Amerikon Ang

lijos parlamento narį Saklat- 
valą, kaipo delegatą

WASIIINGTONAS, rūgs. 17.
Washingtono valdžii. atsi

sakė įsileisti į Jungtines Vals
tijas Did. Britanijos parlamen
to narį, komunistą Shapurdji 
Saklatvalą, kurs, kaipo Britų 
delegacijos narys, turėjo at
vykti dalyvauti Tarp-parlamen- 
tinės Sąjungos kongrese, įvik- 
siančiame ateinantį mėnesi VVa- 
shingtone.

Valstybės sekretorius Kellogg 
vakar vakaiie paskelbė, kad de- 
partamentai kabeliu instrukta
vęs konsulatą 
šaukti pasporto 
buvo Saklatvalai 
paaiškino, kad
buvęs padaryta dėl Saklatvalos 
kurstomų ir revoliucingų kalbų 
parlamente ir kitur, apie ką 
valstybės departamentas tik 
pastaromis dienomis sužinojęs

“Aš nemanau, kad mes turė
tume įsileisti savo kraštan sve
timšalius, kurie čia
anarchiją ar nuvertimą 
džios revoliucijos pagalba,” 
reiškė Kellogg/

SaVo pranešimą Kellogg
skelbė tik po laikytos su prezi
dentu Coolidge’u konferencijos 
Baltajame Name. Konferenci
joj dalyvavo ir kongresmanas 
Burton, tarp-parlamentininkų 
suvažiavimo primosimo komite 
to narys.

Neišmintingas žingsnis, sako 
senatorius Borah

Valstybės departamento nu
sprendimui neįsileisti Saklatva
los senatorius Borah, kurta yra 
senato užsienio reikalų komisi
jos pirmininkas, visai neprita- niečių, kurių 134 pasiųsta kalė- 
ria. Jis pareiškė, kad toks jiman. Jie bus dieportuoti.

reiškia, kad, panaikindamas vi
zą, valstybės sekretorius lau
žąs konstitucinę praktiką, o 
taipjau įstatymu* reguliuojan
čius tarp-parlamentinių konfe
rencijų veikimą, ir neigiąs pa
prastąsias politinio padorumo 
taisykles.

“Aš neturėjau visai 
vesti bet 
Jungtinėse 
Saklatvala,
vėjais respektavęs krašto įsta
tymus ir konstituciją. Jei 
Amerikos valdžia norėjo būt 
nuoširdi ir teisinga, jai reikė- 
jo leisti man atvažiuoti ir jau 
paskui klausimą dėl mano da
lyvavimo konferencijoj prista
tyti oficialiai tarp-parlamenti- 
nės sąjungos tarybai. Jeigu 
taryba butų nusprendus prieš 
mano dalyvumą konferencijoj, 
tada butų buvęs visai kitas da
lykas.”

Be to Saklatvala parašė pro
testo laiškus Amerikos genera- 
liam konsului Londone ir Bri
tų generaliam konsului Wash- 
ingtone.

Londone at- 
vizą, kuri jau 
duota. Kellogg 
toks žingsnis

skelbtų 
vai- 
pa-

pa-

Vokietija vėl sumokėjo 30 
milijoną reparacijy

PARYŽIUS* rūgs. 17. — Re
paracijų komisija paskelbia, 
kad Vokietija vėl sumokėjo re
paracijų suėmimo generaliam 
agentui, S. Parkerai Gilbertui, 
30 milijonų aukso markių (apie 
7,040,000 dolerių). Tai yra pir
ma dalis reparacijų mokesnių, 
kurie turės būt sumokėti per 
šiuos antruosius metus, kaip 
pradėjo veikti Davveso planas.

MOKSLEIVIS PRIGĖRĖ

SOUTH BENĮ), Ind., rūgs. 
15. — Saunders ežere, netoli 
Columbia City, prigėrė, besi 
maudydamas, Ellias Smith, 16 
metų, Columbia City vidurinės 
mokyklos mokinys.

*NEW YORKAS, rūgs. 15. — 
Federalės vyriausybes suruoš
toj kiniečiams medžioklėj pra
eitą naktį buvo suimta 500 ki-

[Pacific and Atlantic Photo]

Garsi operos dainininkė, Gaili Curci, sugrįžus i San Francis- 
co iš savo triumfingo turnė Australijoj. Kartu su ja grįžo 
ir jos vyras, Ilomer Samuels, Minneapolio muzikas.

Švedijos darbininką va- 
A das ’ smerkia > komunistus 

900 kaimy užlieta Santun 
go provincijoj"

PEKINAS, Kinai, rūgs. 17.— 
Del pratrukime Geltonosios 
upės tvankos ties Junčenghrie- 
nu, šantungo provincijoj, van 
duo užliejo devynis 
mų. Pranešimai 
tvankai pratrukus, 
tus savo vagą.

Vandens užlietais plotas siekia 
tryliką mylių plotume ir sep
tyniasdešimt mylių ilgumo. Pa
galba užlietų kaimų žmonėms 
duodama valtimis?

šimtus kai- 
sako, kad, 
upė pakei-

Kinai panaikina bavie 
linio telegrafo kon-. 

traktus

Savo taktika maskviškiai nelei
džią Vakarų < Europos darbi
ninkams susivienyti

r.STOKHOLMAS, Švedija, 
. - Garsus Švedijos darbi-

Turkai deportuoją dau 
giau krikščioniu

rūgs.BAGDADAS, Irakas, 
17. ’ Exchange Telegrapho 
korespondento gautomis čia ži
niomis, iš Gojano distrikto, 
Mosule, atvykę į Zakho dar 
aštuoniasdešimt krikščionių pa

niuki! vadas, Kari Hoeglund, bėgėlių. Visi jie esą baisiai 
kurio išsižadėjimas komunizmo suvargę. Zakho vyriausybei esą 
baisiai įsiutino Maskvą, aštriai duota instrukcijų rūpintis, kiek 
smerkia komunistus, sakyda- galint, pabėgėliais.
mas, kad savo nuodinga lakti- Apskaičiuojama, kad iš Goja- 
ka jie iki šiol neleido Vakarų no distrikto turkai prievarta 
Europos darbininkams sudary- išguję viso apie 8 tūkstančius 
ti bendrą frontą. krikščionių.

i “Tikra likimo ironija,” sako [Praeitą antradienį Did. Bn- 
Iloeglund, “kad Rusijos komu- tanija' įteikė Tautų Sąjungos 
nistai, kuriems pavyko praver
ti pirma proletariato revoliuci
ja, vartojo nuolatos metodų, 
kurie nuodijo .proletariato pa
stangas ir padarė tai, kad Va
karų darbininkai iki šiol nega
lėjo prieiti prie vienybės.” Irako (Mesopotamijos). Tur- 

Hoeglund atvirai sako, kad kijos atstovas pareiškė, kad 
Švedijos darbininkai nepritaria Britų kaltinimai esą neteisin- 
tariamai proletariato diktatu- gi, kadangi kalbamoj teritorijoj

Tarybai, Genevoj, formai j skun
dą, kad Turkų kariuomenė ge
nanti laukan krikščionis iš 
kaimų Mosulo teritorijoj, dėl 
kurios eina ginčas tarp Turki
jos ir Britų mandato valstybės, 
Irako (Mesopotamijos).PEKINAS, Kinai, rūgs. 17.— 

Azijos žinių agentūra sako, kad 
Kinų kabinetas patvirtino pa
naikinimą Federalio ir Mitsui 
bevielinio telegrafo kontraktus, rai, bet stoja už visuotiną de- jokių krikščionių praeitais me- 
Federalė kompanija yra ameri- mokratiją. tais nebuvę.]
kiečių organizuota, Mitsui kom
panija — japoniečių.

Lenkų šnipas pasmerk
tas sušaudyti

MASKVA, rūgs. 17. — So
vietų aukščiausias teismas Min
ske pasmerkė sušaudyti Anta
ną Miterą, rusą. Jis buvo kal
tinamas dėl tarnavimo šnipu 
Lenkijos generaliam štabui ir 
išdavinėjimo jam rusų karinių 
paslapčių.

AMERIKOS LAKŪNAI GRĮž 
TA Iš HONOLULU

Tvanas padarė didėlės u® 3 pačias —kalėjimas 
žalos Persijoj

WHITE PLAINS, N. Y„ rūgs
TEHERANAS, Persija, rūgs. į6. — Už tai, kad Jay Snuires, 

17. — Del nepaprastai smar- 
kaus lietaus, stipriai patvinus 
upė užliejo Tatirizo miesto na
mus, krautuvei ir muitinės 
sandėlius. Padaryta milžiniš
kos žalos, ypač kviečių, cuk
raus ir arbatos sandėliams. Ki
tose krašto dalyse lietus išplo
vė kelius.

22 metų, buvo vedęs tris pačias 
Ir su visoms trrims, pasivaduo
damas, gyveno — pačioms apie 
kita kitą nežinant, kol neišėjo 
į aikštę, — teismas tą jauną 
šeiką pasmerkė pakutavoti nuo 
pusketvirtų iki septynerių me 
tų Sing Sing kalėjime.

AUDRA SUGRIOVĖ
BAŽNYČIĄ

Ruhro kraštas švenčia 
okupanty pasitraukimą

Ekspliozijos kasyklose du 
darbininkai užmušti

ez. Hindenburgas, 
valdininkų lydimas, 
dalyvaut iškilmėse

aukšty 
išvyko

BERLINAS, rūgs. 17. — Vo
kietijos prez. Hindenburgas, 
kancleriaus uthero, Prūsų prem 
Jero Brauno ir vidaus reikalu 
ministerio Severingo lydimas, 

t šiandie išvyko atlankyti įvai
kius Ruhro krašto miestus, tarp 
jų ir Duesseldorfą, kur ruošia
ma didelės iškilmės dėl okupan
tų — franeuzų ir belgų — pa
sitraukimo. Be kita preziden
to partija sustos Bochume, Es^ 

Isene ir Duisburge.

WIIEELING, W. Va., nigs. 
17. — Triadelphijoj, Elm Grove 
Coal kompanijom kasyklose pra
eitą naktį ekspliodavo septy
niasdešimt svarų parako. Du 
darbininkaį buvo užmušti, o ki
ti du skaudžiai sužeisti.

Toliau kasyklose dirbo dar 
šešiasdešimt darbininkų, l>et 
jiems pavyko išeiti iš kasyklų 
sveikiems.

. Užgina pranešimus 
apie neramumus

* Brazilijoj

Fašistai užgina sveikin
tis rankų spaudimu

ROMA, Italija, rūgs. 17. — 
Fašistai ėmėsi naikinti papro- 

jtj sveikintis rankų pasispaudi- 
mu. Vietoj to, jie įveda paprotį 

■sveikinti®' tik dešinės rankos kil 
'stelėjimu. Kai kuriose “tikrų
jų” fašistų Kompanijų ofisuose 
padėta iškabos: “Sveikintis ran
kų pasispaudimu užginta.”

WASHINGT()NAS, rūgs. 17. 
— Brazilijos ambasada užgina 
pastaruosius pranešimus iš 
Montevideo, Uruguajos, kad 
buk Rio Grande do Sul valsti
joj, Brazilijoj, kilę politinių 
neramumų.

Bušui nusiritus nuo kal
no, septyni žmonės 

užsimušė

Bažnyčios grindims įlu- 
žus trys maldininkai 

sužeista

ASHVILLE, N. C., rūgs. 17. 
—r Vakar vakarą kely tarp 
Ashvillės ir Burnsvillės nusiri
to pakalnėn bu-as su pasažie- 
riais. Katastrofoj septyni as
mens buvo užmušti.

PEORIA, III., rūgs. 17.
Vienų maldos namų grindims 
įlužus, trys asmens buvo skau
džiai, o apie dvidešimt kitų len
gviau sužeisti. ' Maldos namuos 
buvo daugiau kaip šimtas 
septyniasdešimt maldininkų.

-- ...............—-—

Amerikos garlaivis už
ėjo ant uolų

ir

Kompozitorius Fall mile

VIENNA, Austrija, rūgs. 16. 
—Šiandie čia mirė muzikos ko
medijų “Madama Pompadour” 
ir “Dolerio princesė” kompozi
torius, Leo Fall. i

NAGASAKI, Japonija, rūgs. 
17. —- Laiko siautdsios vakar 
smarkios, audros Formosos pa
kraščiuose ant uolu buvo už
mestas Amerikos garlaivis He- 
len. 
keleto

Pasigendama taip jau 
žvejų laivų.

NORI UŽGINTI LIUTERONŲ 
KUNIGAMS RŪKYTI

WASIIINGT(JNAS, rūgs. 16. 
— Prekybos departamento sta
tistikos skaitmenimis; 1924 mė- 
tais Illinois valstijoj iš kiekvie
no 100,000 gyventojų mirė xl, 
,122, tuo tarpu kai 1923 metais 
iš kiekvieno 100,000 mirė 1,204 
žmonės.

SCHENECTADY, N. Y., r. 
17. Metinėj New Yorko val
stijos Evang. Liuteronų Sinodo 
konvencijoj moralių dalykų ko
misija pasiūlė rezoliuciją' už
ginti visų sinodui priklausančių 
bažnyčių kunigams rūkyti. Tam 
įsi uodui priklauso trisdešimt 
viena bažnyčia New Yorko mie
ste.

rr-r-

ORH DANVįLLE Va., rūgs. 16.— 
VVhittles miestely užėjus smar- 

Chicagai ir apielinkei oficia- ki audra sugriovė metodistų 
no hidroplanu PN9-1 bandė be lis oro biunls šiai dienai pra- bažnyčią ir vieną dviejų aukštų 
sustojimo nuskristi iš San našauja: 
Francisco p Honolulu, išskridę| Dalinai apsiniaukę;

HONOLULU, Havajų salos,' 
rūgs. 17. — Penki Jungtinių 
Valstijų aviatoriai, kurie laivy-

triobesį. Kai kurių kitų na- 
truputj' mų stogai nunešta, daug me- 

prapuolė ir tik po dešimt dienu vėsiau po pietų; vidutinis, di- džių išlaužyta ir telegrafo stul- 
buvo submarino surasti vandę- džiumoj vakarų vėjas. pų išvartyta.
nyne ir išgelbėti, rytoj (šian- Vakar temperatūra vidutiniš- 
die) karo laivu Idaho išplauks kai siekė 76°, su maksimum 
iš čia atgal į Jungtines Valsti- 86° trečia vai. po p.
jas. Vakar jiem buvo suruoš
tos iškilmingos išleistuvės.

------ —.------ ——į----------

YORKAS, rūgs. 16. - 
pasibaigė New Yorko 

i streikas.

NEW 
šiandie 

šiandie saulė teka 6:31, lel-j bagažo gabentojų 
—i—'Streikas tęsėsi tris savaites.džiasi 6:58 valandą.
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gražų birželio rytą 
iš gimnazijos namo 

atostogų. Su manim

oro
vė-
Pa-

“amžinuoju 
žingsniavo, 

buvo. Kuin

rias 
tus, 
žino 
dar 
tvti.
tosios užburtos laimės.

Motinos! Jei ran- 
<late negalima žin- 
'dytiisavol kūdikio 
ftuoj, pradėkite var 
ftoti Eagle Pieną.

Eagle Pienas išau- 
gino daugiau vai
kų negu kiti mais
tai krūvon sudėti. 
Trys gentkartės 
juo išaugo.

Jei prisiusite šitą 
apgarsinimą į The 
Borden Company, 
Borden Building, 
•New York? tai bus 
Jums jūsų kalboje 
paaiškinta Waip pe
nėti jūsų kūdikį su 
Eagle Pienu.

t

'GEROVes skYRIUS
DEL APRŪPINIMO 

MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

yra dalytai 
tfvarboa tatayaai ir Uotai

visusKpndensuotas pienas turi 
kaulinius ir mėnesinius vitaminus. Ant 
jo galima atsidėti <lel vienodos kieky
bės. Tas tiesa, tik kalbant apie ge
resniąją rušj. Kaip ir su kitais mai
stais, yra visokių rūšių. Motinos tu- 
lėtų vartoti tokį pieną, kurioj firma 
yra pripažinta. Didžiuma pasirenka 
Bordeia’s Eagle Brand, dėlto, kud ji 
geresnė už kitas rūšis. Patartina 
vaitoti tą pačią rūšį visados. Su
prantama, kūdikis turi teisę gauti 
geriausią, o niekas nėra taip svarbu, 
kaip maistas, ypatingai šiltame ore.

KŪDIKIO DANTYS
Sveikam kūdikiui "dantys turi pra

sikalti tarp šešių ir septynių mėne
sių. Pirmieji dąntys vadinasi “pie
niniai”. Jų pasirodymo laikas labai 
įvairuoja. Priežiūra tų dantų yra la
bai svarbi. Juos reikia du syk į die
ną nuvalyti švelniai trinant bo.veihos 
ar vatos gumulėliu, kuri reikia pa
šlapinti į borinės rūgšties tirpinį, pa
dalytą iš pusės šaukštuko atmiešto 
vieną painte verdančio vandens. Vai
kui augant, reikia jį pramokinti var
toti šepetuką. Antrųjų dantų svei
kumas ir stiprumas daug priklauso 
nuo priežiūros teikiamos pieniniams 
dantims. ,

Antrieji, arba amžinieji, dantys pa
prastai pasirodo apie šeštus-septin- 
tus metus. Jų yra 32. I Albai svar
bu juos tikamai prižiūrėti. Daugelį 
ligų galima išvesti iš blogų dantų... 
Gerai prižiūrimas dantis vargiai ka
da genda. Patartina kūdikio dantis 
duoti išegzaminuoti geram specialis
tui kas šeši mėnesiai, taip, kad pu
vimą galima butų tuoj sustabdyti 
pastebėjus. , >. »

Atminkite, kad “Žiupsnelis išven
gimo, vertas svaro gyduolių.”

AK TAVO KŪDIKIS NEDA-
S VERI A1

<. Labai patenkinamų pasekmių gau
ta nesenai gydant nedapenėjimą mo
kyklos vaikų su Eagle Pienu. Blogu! 
maitinami kūdikiai tuoj pradėjo tai
syti: gavę Eagle Pieno j savo valgį. 
Nekurto augo, du syk negu papras-

NAUJIENOS, Chicago, UI.
i mnri

Pagaliau parėjau namo

Penktadienis, rūgs. 18, 1925

Vienų 
važiavau 
vasaros 
važiavo dar vienas iš draugų, 
tat kelias neprailgo.

(iražus buvo rytas. Nesenai 
patekėjusi saulutė žarstė į vi
sas puses savo spindulius, pra
našaudama giedrų. Dangus be 
vieno debesėlio lik mėlynavo, 
lyg kokia milžiniška jura. Vė
jas tarytum nenorėdamas ardy
ti puikių sau/lėj žaidžiančių 
oratinklių, nepūtė ir buvo taip 
ramu ir tylu. Pievos, gražiai 
gėlytėmis išsipuošusios, gėrė 
paskutinius rasos lašelius, sku
bindamos, kad saulė karštais 
savo spinduliais jų neišdžiovin-

pasišventimu 
visuomenei. ,

Visų tų laiką studentas nt> 
prasitarė nė vieno žodžio. Nu
silaužęs eglės šakelę, > kramtė 
jaunučius jos spyglius ir lėtai, 
lyg kų matuodamas žingsniar 
vo.

Paguliau matyt nusibodo^ ty
lėt. Atsikosėjęs, palingavo 'gal
va ir lyg nustojęs, gailestingai 
atsiduso.

Važiavome sparčiai, nes die
nų tikėjomės karštų busiant. 
Ir neapsirikome. Apie pietus 
taip ėmė kaitinti, kad vos be
galėjai nusėdėti. Arkliai suši
lę sunkiai traukė lengvų musų 
vežimų. Darėsi trošku. Aptilo

—Laimė, laimė! Vardas tę
vo vienas, —i ištarė.

'Žadi, drauge, baigęs1 moks
lus dirbti visuomenei ir iš to 
sau laimės turėti? Puikus tavo 
norai, bet nuvys jie kaip anksi- 
tybas pavasario žiedas, pakuš
ins šalnos...

—Kai laiko turim, apsaky
siu jum tų, kų pats esu paty- 

besilrankydumas po įvai- 
mokykllas, po universite- 
kol pagaliau gavau “am- 
studento” vardų ir kurio 

šiandie nepajėgiu nusikra- 
O vis tai dėl laimės, dėl

teliai čiulbėję 
galėjai išgirsti varnas 
sint.
gaus, 
dėjau 
lysi u 
Apsidžiaugiau kada įvažiavome 
j miškų ir kiek vėsesnis oras 
atgaivino. Nutarėva su draugu 
eiti miškan. Išlipova. Nespėjau 
nė apsidairyti, girdžiu kaž
kas pašaukė mane vardu. Ste
bėtina, manau sau. Kas galė
tų miške'mane šaukti. Bet ne
ilgai teko laukti. Iš tankumy
ne* išlendąs augalotas1 vyras, 
senas mano pažįstamas, Jonai
čiu Petras. Nudžiugau tokiu 
netikėtu susitikimu ir pakvie
čiau eiti drauge. Jis gi sakosi 
negalįs, nes sunkių naštų tu
rįs. Paklausiau kur ir kas per 
našta, o jis vieton man atsa
kyti, praskleidė susipynusias 
eglių šakas ir parodė į didokų 
ryšuli, pridurdamas, kad tai 
knygos.

Žinoma, su tokia našta ne
gali sveikas su mumis eiti — 
;ariau ir paėmęs* nunešiau ve
žiman. Kadangi iki namų dar 
gerokai kelio ljuvo, o mišku 
eiti geriau nei saulėj važiuoti, 
tai sutarėm visi trys paeiti pėk- 
ščia. '.

Naujasis musų kelionės drau
gas, vadinamas

tik kur nekur 
krank- 

Laukuose ne vieno žmo- 
visiems mat įkaitino. Sė- 
ir dairiausi bene pama- 
ką, bet niekur nieko.

onatyt, pavargus 

laiką tylėjome. Paskui jis pa
sipasakojo apie savo kelionę, 
pasisakė keliaująs tėviškėn, 
vasarosi atostogų, tyru kaimo 
oru pakvėpuoti ir suirusių 
sveikatų pataisyti. Mano drau
gas, labai žingeidus viskuo ir 
visais, luoj ėmė studento klau
sinėti apie sostinės gyvenimą, 
apie mokslų, visuomenės dar
bus ir 
romi s 
k i nėjo

našiais\

kas tik papuolė. Neno- 
trumpais žodžiais atsa- 
jis, iš ko galima spręs- 
ne labai įdomaujasi pa- 

dalykais, kaip visuo
menė ir dėl jos darbai. Nepa 
menu kokiu tai bud u mano 
draugas ėmė kalbėti apie gy
venimų. Kaip jis baigęs moks
lus dirbsiąs žmonijos labui, 
tėvynei ir daug kitų darbų ža
dėjo, sakydamas, kad nėra di
desnės laimes, kaip dirbti su

tai. Visa gi grupe gavo vidutiniškai 
po syptynius svarus daugiau negu 
kūdikiai penėti paprastu iš bonkučių 
pienu... ( O nuo to laiko mokytojui, 
pastebėjo, kad kūdikiai netik sveika
toje ir vikrume paūgėjo, bet ir spar
čiai mokintis ėmė.

Linksmus kūdikiai: Nieko nėra 
taip gero laike šiltų mėnesių, dėl val
kų malonumo ir linksmumo, pagal
ba nuo odos skaudėjimų ir galvos 
niežėjimų, kaip Cadum Ointment. 
Tas gyduoles galima vartoti ant 
minkštos odos kūdikių kurie kenčia 
nuo odos šuskirdimo, pučkų, niežė
jimo, dedervinių ir panašių nesma
gumų. Prašalina degimą ir niežė
jimą tuojau. Kam (teleisti kūdi
kiams kentėti, kuomet galime iš
vengti laiku vaitojant šias gyduoles.

Skaitykit šituos straipsnius kas sa
vaitę ir pasidėkit ateičiai.

—Dar senai, būdamas vai
ku, aš troškau laimės. Pama
tysiu,’ būdavo, dvaro vežimėlį 
su gražiai išsipuošusiais po
nais, lekiančius kiek tik ark
liai gali ir manysiu sau: “Ateis 
laikas, kad ir aš taip važinė
siu, dar gražiau išsipuošęs ir 
su daugiau arklių.“ O tuomet 
laimingu maniau busiąs! Veik 
kasdien mamytės klausdavau 
kada paaugsiu, nes ji sakė, 
kad tik paaugęs galėsiu būti 
tokiu, kaip musų dvaro po
nas. Paskui gimnazijon įstojęs 
kiek neprisvajojau, kiek 
rūmų stačiau, bet viskas 
j ui pūstelėjus išsiblaškė,
tekau į didelį miestų, kur nė 
vieno pažįstamo neturėjau. Mo
kinausi tada dar gimnazijoj, 
bet jau savo rankomis duone
lę dirbau. Nesutikimas su tė
vu delei jo parinktosios man 
profesijos, privedė prie to, kad 
turėjau pasirūpinti kitu keliu 
eiti. Būdamas neprityręs ir 
niekuomet jokio vargo nema
tęs, turėjau taip sunkiose ap
linkybėse su labai maža pini
gų pradėti savarankų gyveni-

Kol turėjau keletą lekci- 
tai dar šiaip ir taip, bet

kada netekau jų, tai tikras ba
das. Pamenu, atėjo Kalėdos. 
Visi išsivažinėjo atostogų, aš 

likausi. It- žinotumėt, dra’u*- 
gužiai, niekuomet neturėjau 

tokios sunkios valandos, kaip 
tada, sėdėdamas šaltame kam
barėly ir negalėdamas važiuoti, 
taip kttip kiti. Negalėjau, juk 
tėvas pasakė: “Nenoriu tavęs 
nė matyti, jei nesutiksi su ma
no norais!“ ' Ir kų? Verkiau 
kaip vaikas. Bet veltui mano 
ašaros, žinojau, neateis niekas 
ir nepasakys: “Važiuok ir tu, 
Petreli, senai tavęs laukiam!” 
Praėjo dar kelios dienos, o aš 
vis laukiau. Laukiau nė pats 
nežinodamas ko. Darbo netu
riu, pinigų taip pat vos kar
tui pavalgyti, o čia šalta, pil
vas urzgiu. Eisiu, manau, bene 
susirasiu kokio nors uždarbio. 
Išėjau iš pradžių pas pažįsta
mus, kurių keletą turėjau, pas
kui jų nurodymu po visų mies
tų. Bet uždarbio kaip nėra, 
taip nėra. Visi kaž kuo užsi
ėmę, skubinasi ir tik trumpai 
ir šaltai atsako “nereikia”... | 
Ėjau, kol pagaliau alkanas ir. 
pailsęs, prisėdau ant kokio tai' 
suolelio ir užsnūdau.

Regiu, kaip aš mažas, lauke 
nuo kalnelio rogutėmis lei
džiuos, kaip su draugais lenk
tynių einu, girdžiu mamytės 
balsų—jį pietauti šaukia. Pas
kui linksmas velkuosi dideliais 
kailiniais ir draug su tėveliais 
rengiuosi važiuoti bažnyčion. 
Šiandie juk Kalėdos! Netrukus 
viskas parengta. Susėdom ir 
pasileidom tiesiai per miškų 
miestelio link. Naktis... Snie
gas tik braška, tik čirškia. Tai

verkia lyg švilpia, rodos, girdi 
orkestrų griežiant. ša- alkanas, sušalęs atsiguliau
koše, mažutės sidabrinės žvaig; 
ždi'lės, mėnulio šviesoje, tilc 
mirga. Norėtųsi jų pasirinkti, 
bet negaliu. Sėdžiu visas gau
ruotose kailiniuolse susuptas 
ir tik pro viena skylutę ma
tau, kaip dangus nusagstytas 
milijonais spindinčių žvaigž
dučių, lik mirga, mirga. Kaip 
ramus, lyg visai nebūtų jam 
šalta, menulis padangėmis slen
ka. ✓. Pagaliau mes bažnyčioje. 
Girdžiu garsą varpų skambini
mo, žmonių minios tik grūda
si, spaudžiasi, vargonais grie
žia - visa bažnyčia ūžte ūžia. 
Matau kunigų prie žibančio 
daugybe žvakių altoriaus, gir
džiu ramų jo balsą ir man 
taip gera, gera... Glaudžiuos 
prie šalia klūpančiose mamytės 
ir (linksma darosi.' Giedu su vi
sais giesmes ir garbinu Kris
tų gimus...

Staiga kaž kas sušunka: “Su
šalsi tamsta!“ Atmerkiau akis 
ir kų? Visas iš šalčio bedrebąs. 
Bet čia kas? ,— klausiu saVęs. 
Ar tai sapnas, ar tikrai taip 
buvo, šaligatvis pilnas. Būriai 
gražiai išsipuošusių miestiečių 
skubinasi vieni pralenkdami 
kitus. Girdžiu visose pusėse 
varpų, skambėjimų, kurių at
garsis liejasi į vienų bendrų 
ūžesį ir tik ūžia, ūžia, ūžia...

Pakilau ir sparčiai ėmiau 
žingsniuoti ten, kur visi. Ka
lėdos! — ištariau ir ašaros 
akyse pasirodė.

Vieni įkilus sveikino, linkėjo, 
juokėsi, kvatojo, aš stovėjau.

Ilgai dar žibėjo tūkstančiai 
žvakučių, įvairiaspalviai bažny
čių langai/švietė; kaž kokioj 
suvėlavusioj bažnyčioj dar 
skambino, aš ėjau. Gatvės pil
nos žmoinų. Krautuvių flangai 
išsipuošę < blizgėjo,
aš vis ėjau.

ir 
ir

užpugaų.
Tada ųš mačiau pirmų 

paskutinį kartų laimę.
Mačiau gardumynais apkrau

tus stalus, girdėjau įvairius 
sveikinimus, linkėjimus, klau
siau geros muzikos ir viso, ko 
tik ten buvo. » ,

Laimingi, maniau sau, ir no
rėjau eiti, bet čia1 mane sulai
kė, v - >

Atsigręžiau ir lik nesušukau 
iš išgąsčio. Prieš mane šlovė* 
jo aukšta, aukšta mergaitė, 
baltu šilko rubu susisupus, su 
ilgais lyg auksas
sparnais. Jos galvų dengė per- 
llų vainikas, o rankose laikė il
gą, lyg saulę blizgantį, kardų.

-—Tu ieškai laimės ir nori 
ją matyt sek paskui mane, 
o aš tau parodysiu — tarė ji 
ir paėmusi, kraštą savo rūbo, 
padavė mari.

ir

žibančiais

Vos tik nustvėriau jos bal
to šilko rūbo, galinga ranka 
paliete mane ir aš lyg oras 
padangėmis skridau.

ILlyg jura lingavo mus oro 
bangos, sklaidosi ūkai, pasie
kiamai žvaigždutės mirgėjo — 
vis skridom... žvelgiau j tolį. 
Čia kulnai baltomis galvomis 
kyšojo? ten plikos uolos1 kėlė 
savo vilnėtus kaklus. Lyg upe
liai vingiavo miškai, žibėjo

(Seka ant 3-čio pusi.)

NORĖDAMI)
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-I 
NYTI VISADOS KREIPKITRS ? 
PAS MUS. TAS JUMS BUS.

ANT NAUDOS. į

S. L FABIŪNAS Cū

809 W. 35!h SI.. Chicago J
Tel. Bojevard 0611 ir 0774 J 

PADAROM PIRKIMO IR PAR- į 
DAVIMO RASTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigas ir į 
Parduodam Laivakortes. |A. L. THOMAS

LIETUVYS ADVOKATAS 
12037 Normai Avė. ’ 
Tel. Pullman 7097

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

j

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 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

METINIS RUDENINIS SOKIS
Rengia Baltos Lelijos Merginų Kliubas

Subatoj, Rugsėjo 19, 1925
MELDAŽIO SVETAINĖJE

2212 W. 23 1*1., kampan Oaklcy Avė.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

, Miesto ofisas
190 No. State St. Room 844

„ , Tel. State 3225
Valandos nuo 9:30 iki 4:30 vai.
/ ; Bridgeporto Ofisas 

3335 So. Halsted St.
Vakarais nuo 6 iki 8 vai.

Nedėlioms nuo 10 ryto iki 12 
Yards 0141

Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingai lojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

Pradžia 8 vai. vakare.

jy>

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.

-

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vftlf RFftis
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

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

Tikietas 50 centų.

Nepaprastas
MaskaradaS.1

JOHN MINSKAS
LAWYER'

1 P. WAITCHS

Apeigos
Demonstracijos
Lošimai be Žodžių

1925 —

Advokatas
Tel. Pulhnun 6377 Koseland, III.

10717 Indiąria Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St.
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 6096

SPECIALISTAS egzaminavo ji- 
me abstraktų ir nejudinamo tur
to teisėse. Taipgi veda visokius su
dus.

taisykitės 
Rubus ir

Maskas

Nedelioje,4 J 
Lapkričio I M JOHN B. BURDEN iJ (John Bagdziunas Borden) 

LIETUVIS ADVOKATAS
69 W. Washington St. Room 1310 

Tclephone Dearborn 8946
Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 

Telephone Roosevelt 9090 
Namų Telefonas Republic 9600

V. W. RUTKAUSK AS 
Advokatas

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

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

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

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

Cicero Ketvcrgo vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 822S 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6 8 v. v. Sukatoj nuo 1-7 v. v. 
3236 S. Halsted St. T. Buul. 6737

________________
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(Scka nuo antro pusi.)
miestų bokštai. žvaigždutės, 
rodos, sveikindamos krito iš 
aukštybių ir švietė mums ke
lia. Toli atsiliko mėnulis, tary
tum išsigandęs slapstėsi už 
pilkuotų debesėlių, retkarčiais 
pasižiūrėdamas ar toli atsili
kęs. Mudu vis skridova. ..

Girdėjau tariamuosius lai
mingus kvatojant, nuskriaus
tuosius verkiant. Mačiau kai
liniuotus didžturčius ir pus
nuogius elgetas. Visi jie šaukė, 
nėra laimės, — mes nelnimin-

sirengiau, susigraibiau pasku
tinius savo skatikus ir nuėjau 
pietauti.

Buvo pirma Kalėdų diena. 
Lauke nepaprastas šaltis. Spro
ginėjo tvoros, šaltis kvapą trau
kė. Pasižiurėjau į važiuojančius 
latvėmis, dėl pramogos, po
rins ir pamaniau sau: “Varg
šai jus, vargšai! Nežinote kur 
laimė ir nežinoti jums jos.”

Nuo to laiko niekuomet ne- 
nt laimingu, bet ir 
laimingu esąs. Dir- 
kaip tos juros vil- 

nepajusiu, kaip pri-

KORESPONDENCIJOS

Buvau gražiuos rūmuos, 'su
lūžusios bakūžės, visur skun
dėsi nelaime. Visur girdėjau: 
“Duokit mums laimės, laimės, 
laimės!..

Ir veržėsi balsas iš tūkstan
čių krūtinių, visi aimanavo, 
vienoj tik sukrypusioj baku-

dr mano pro sukrypusias du
ris į mažą, žemą, šaltą kamba
rėli. Vietomis pro iškultus lan
gelių stiklus, skarmalais už
kamšytus, skverbėsi šalto oro 
srove. Mažam krosny ruseno 
kelios anglys, daugiau rūks
tančios nei šildančios. Kampe, 
prie mažo langelio, sėdėjo su
sikūprinęs jaunas vaikinas ir 
menulio šviesoje vartė storas, 
sudulkėjusias knygas. • Matyt, 
labai buvo įsigilinęs į savo dar
bą, kad mums įėjus nė nesu
krutėjo. Pageltęs, bereikšmis 

susivėlę plaukai ir 
akys, dar šiandie

nkvre man stovi. Mačiau, kaip 
išdžiuvę pirštai vartė šiurkš
čias knygos lapus, kaip kartais 
siekdavo paišelio ir trumpai 
kaž ką rašydavo, ^eiškenčiau 

mano 
ir kam

jo veidas 
žibančios

“Viltis tu mano 
neužmiršai manęs

Ji gi priglaudė sn- 
prie fsavo 

ugningai bučiavo, 
išsidraikiusius 

Lai-

neišsi- 
pusių 
šmėk- 
dirbk

draugės, ką lai reiškia 
mes čia sustojom?

Išgirdo mano kalbą berniu
kas, nes atsigrįžęs pasižiurėjo. 
Metė į šalį knygas ir atsisto
jęs sušuko: 
ramintoja,
atlankyti, džiaugiuos tave re
gėdamas’’’ 
džiovusią jo galvą 
krutinės ir
Paskui s u glostė 
jo plaukus ir paklausė: “ 
rningas tu, mano stiliau ?“

Laimingas, laimingas, 
kartojo sudžiovusios berniuko 
lupos. 1 * ’

Atsigręžė tada ji j mane ir 
parodė išblyškusį berniuką, 
klausdama ar matau aš laimę. 
Palingavau galva vieton atsa
kymo ir vėl tylėjau. Pakilo iš- 
blyškusysis berniukas ir tvir
tu balsu prakalbėjo:

—Tu ieškai išsvajotos laimės 
ir nerandi jos! Sek, drauguži, 
mano pėdomis ir neieškok lai
mės svajonėse. Nežadėk daug 
kol nieko nenuveikei ir 
gąsk, kada tave iš visų 
apsups vargo bei skurdo 
los! Vilties nenustok, o
nepaisydamas ar peiks kas, ar 
girs. Nemanyk, kad žmonijos 
labui tegalima dirbti tik įgi
jus aukštąjį mokslą, šiltuose 
ir šviesiuose kambariuose, kad 
už kiekvieną mažmožį reikia 
reikalauti atlyginimo ar gar
bės. Ne, drauguži! Dirbti gali
ma ir tokioje kaip mano gro
telėje ir prie menulio šviesos.

Neskųstis nelaimingu nepa
sisekimu, bet tik nepasiseki
muose laimės ieškoti. Tuomet 
tikrai butume laimingais ir ne
beieškotume kitos išsvajotos 
laimės!

AŠ esu laimingas tik todėl, 
kad dieną dirbu duonos kąs
niui, o naktimis mėnuliui švie- 
eiant mokinuos. Nesiskundžiu, 
kaip daugelis, bet esu laimin
gas. Mano laimė-viltis, ji ma
ne suramins!

Su tais žodžiais krito vaiki
nas į išskirstas d raugės-vilties 
rankas, o ji jj glamonėjo...

*
Pabudau tik apie pietus. Vi

sas nuo šalčio drebėjau, nega-

nas, ar tikrai su tąja deive 
skridau. Kiek prasiblaivęs a{>-

Gary,lnd
Rengiamos didelės viešos pra

kalbos ir protesto mitingas. 
Gary lietuviai pradėjo ju

dėti. Juos išjudino 
praėjusios audros
Seime. Tie atbalsiai jau per
bėgo per visą šiaurinę Ameri
ką ir giliai, giliai įsmigo Ame
rikos lietuvių širdyse. Kada 
valdančioji partija (klerikalai) 
Lietuvoje pasikėsino sutremti 
Lietuvos žmonių laisvę, spėka 
pašalinti iš Seimo visos Lietu 
vos žmonių gerbiamus darbuo
tojus K. Bielinį, Lapinską ii 
Dr. Grinių, Amerikos lietuviai 
pasipiktino ir jau keliose vie
tose pareiškė savo pasipiktini
mą klerikalams, o užuojautą 
gerbiamiems darbuotojams. Da
bar nori savo žodį tarti ir Gary 
lietuviai, ir jie čia prabils atei
nantį sekmadienį, rugsėjo 20 d. 

ištikus' įvykinimui šio protesto Gary 
1 lietuvių draugijos sudarė ko
mitetą iš sekamų asmenų ir 
draugijų: SLA. 284 kuopa iš
rinko J. Vilimaitį ir K. Jusiu; 
SLA. 242 kuopa—K. PoČkaus- 
ką ir K. Petkių; Brolių Moks
lo Draugija, Lietuvių Darbi
ninkų Draugija,. Lietuvių 
šelpinis Kliubas, Lietuvių 
terų Progr. Sus. kuopa— 
kauską ir Rozgą. Tai yra (.._ 
šios draugijos., kurios, bendrai 
paėmus atstovauja didelę di- 

. džiumą Gary lietuvių.
‘ i - . j / • Kalbėtoju šiame ntitinge bus’cię. o mane nusekė studentas . ... .. „ . .*' P. Grigaitis, Naujienų Redak

torius. Mitingas bus Vokiečiui 
svetainėj, Grand ir 15 gat., at
einantį sekmadienį, antrą va
landą po pietų.

Gary ir apielinkių lietuviai 
turėtų nė vienas nepraleisti 
šių prakalbų ir dalyvauti išne 
Šime protesto prieš Lietuvos 

I klerikalus, užsimojusius pa-
(smaugti laisvę Lietuvoje.
I —J. Vilimaitis.

siskundžiu 
nesisukau 
bu, krutu, 
lys ir nė
niauksiu krantą, ar kokią uo-l 
lą ir sudušiu j tūkstančius la- 

I sėlių.... 'Tuomet, kąpuos, neb-
rupės man laimė ir nebieško- 
.iu jos. Ji pati priglaus mane 
>rie šaltos savo krutinės ir aš 
’aimingas busiu.

Ir taip drauge — tarė stu
dentas. Žadėti mes visi daug 
*adam, lx‘t maža nuveikiant. 
Kiek atsiras musų draugų tar
ne t< kių, kaip tas sumenkęs, 
bet drąsus berniukas. Mažiau-, 
šiam nepasisekimui i.... ....
nūs. jaus skundžiamės ir ne- 
aimingais save vadiname.

Taip bekalbėdami išėjome iš 
miško, kur karšti saulės spin
duliai lyg gelte gėlė. Pavijome 
vežimą, ir visi trys susėdome. 
’<urį laiką tylėjome. Paskui 
nano draugas atsidusęs ištarė: 
Nėra žemėj laimės, nėra’’, ir 
atogiau atsisėdęs ėmė niuniuo-i 
i kokią tai dainelę.

Visiems buvo kaž kaip 
auku. Kad kiek pataisius 
nalonų ūpą, užtraukiau

r pagaliau draugas.
Suskambo galinga lietuvio 

’aina, toli pamiškėj atsimušė 
’os atgarsis. Dar,viena, kita ir 
parvažiavome.

'lankiai prisimindavau apie 
Tą kelionę, nekartą mąstydavau 
Ypie naivią laimę. bet išvyst 
ią šypsančią niekuomet nesiti-i 
kėjau.. .

Šiauliai, 13, XI, 24 m.

Virš 160,000 taupymo 
depozitorių, įskaitant di
delį skaitlių

LIETUVIŲ 
patvirtina saugumą, patar> 
navimą ir parankumą iioa 
Bankos.

U

Saugumas dėl Taupymo 
yra užtikrintas per First Trust and 
Savings Bank, šis bankas yra valdomas 
šerininkų FIRST NATIONAL BANK of 
CHICAGO. Bankas turi virš $40,000,000,00 
kapitalo, surplus ir neišdalinto kapitalo ir 
virš $350,000,000 resursų. Atdaras dėl tau
pymų visą dieną subatoje iki 8 vai. vakare.

FIRST TRUST AND 
SAVINGS BANK 

Melvin A. Traylor, Prezidentai.

Randasi ant 
žemutinio f 1 o r o

Dearborn, Monroe 
ir Clark Streets,

DARBININKU NAUJAS BIZNIO KONTESTAS

NAUJIENOS, Chlcago,

Vilnius
1323-1923

atbalsiai
Lietuvos

Pa- 
Mo- 
Vil- 
še-

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

“Vieta, kurioje stovi dabar Vilnius, Senovėj buvo apaugusi 
milžiniškomis giriomis. X—XII šimtmečiais veik visa lae- 
tuvos žemė žaliavo liepomis, aržuolnis, 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 medutį darė.

Vilnius yra didelė ir labai pulki 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 Vilniaus, 
Vilnius musų buvo, musų bus!

Įsigyk Vilnių ir susipažink.
Kaina su prisiuntimu $4.00. — Parduoda

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Str Chicago, III.

‘ Klausimas—
Rūkytojo paprastų 

cigaretų

Kodėl tiek daug yra 
parduodama Tur
kiškų cigaretų?

Atsakymas—
Rūkytojo Helmar 

cigaretų
Turkiški cigaretei 
turi savyje puikiau
si tabaką pasauly
je, ir protingi rūky
tojai reikalauja ge
riausių.

Helmarai yra padaryti iš GRYNO Tur
kiško tabako ir nieko nėra dadėta, kad 
jų skonis butų gardus. Paprasti ciga- 
retai vartoja biskj Turkiško tabako, kad 
suteiki' i jiems skoni.

Ba’rsan 10 arba 20

Istorijos apžvalgą parašė 
K. Binkis ir P. Tarulis

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

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

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

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

Už metus—150, už fiusę metų—75, už tris mėnesius—35.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

.......v.............................................. Atkirpk čia .......v.................. ...............
Data: Rugsėjo 18, 1925

Laike rugsėjo mėnesio, visi darbinin
kai STOCK YARDS TRUST & 
SAVINGS BANK įstojo j kontestą 
dėl naujo biznio. Jiems bus užmokė
ta už kiekvieną naują sąskaitą. Va
dovaujanti gale mėnesio gaus nema
žą sumą pinigų.
Aš norėčiau gauti vadovavimą šia* 
me konteste, maloniai lauksiu jūsų 
pageibos.
Malonėkite atsišaukti prie langelio 
No. 12, aS paRelbeHiu atidaryti nau
ją sąskaitą.

KOTRYNA JONIKIUTft

The STOGK TAROS 
- IRUSI & SAVINOS

BANK
4150 South Halsted St

■teč

Mrs. MICHKIEVICZ-VIOIKIENE
AKUŠERKA

i 3101 So. Halsted St.,. kampas 31 gal.' 
Tel. Yards 1119 
Baigusi 

ilgai praktika
vusi 
vanijos 
bučiuose.
ningai 
nauja, 
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar ir 
kitokiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms kreipki- 

vtčs, o rasite pa
geltą.

*
Valandos nuo

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

nkušo- 
kolcgiją;

J’ennsyl- 
iigon- 
Sąži- 

pator- 
visokio-

GR. SERNER, 0. D.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Turėk švarias, sveikas akis 

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

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

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

Tel. Blvd. 8188 
I Woitkiewie®- 

BANIS
AKUAERKA 

’.isekniingai pa
iniau ja motė
ms prie gimdy- 

i o , patarimai 
\kai moterims 
• merginoms.

3113 South 
Halsted St.

^DR. HERZMAN^
—IŠ RUSIJOS—

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

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

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

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

i Dienomis: Canal 
Telefonais: J 8110. Naktį

| Drexel 0950
• Boulevard 4186 

$235 S. Halsted SL
Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. ▼.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave? 2 Itoboa 

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

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

DR. HORVAT, DR.
1347 W. 18 St., kampas Elne Island
Avė., 2 fl. Valandos nuo 9 iki 8 
kasdien. Nedėlioj nuo 9 iki 12.
_____________________________ _____________________L.

LIETUVIŠKA APTIEKA
mrs. a. ZIMMERMAN,

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

Brigliton Park Aptieka
4254 Archer Avė., 

Phone Lafuyette 6149

Telephone Yzrds 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 0 
vakare. Nedėliomis nuo ll» 
iki 12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6858

i i į

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

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

pietų ir 6 iki 8 vakare.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

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

DR. A. MONTVID 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
1579 Milwaukee Avė., Room 209 

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

T

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Boulevard 3686 Cicero 4676
DR. J. P. POŠKA 

Gydytojas ir Chirurgas 
3133 So. Halsted St.

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

nuo 3 iki 9 vakare.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVYS DENT1STAS
4712 So. Ashland Avė., 

near 47th Street
CHICAGO

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

f Phone Canal 1713-0241 
Res. Midvvay 5512

DR. R. C. CUPLER, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

t —

Prancūziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, 
chroniškų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių 
metodų

X-Ray Spinduliai 
Ofisas

1800 So. Ashland Avė.
ant viršaus Ashland State Banko 

Telefonas CanaI 0164
Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 iki 18, 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet.

Dr. J. W. Beaudette

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

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

Viskas—kas reikalinga prie i*- 
grabų. Teisingos kainos. Goriau
sias patarnavimas. įleiskite mums 
pagelbėti jums nubudimo valan
doje. TeL Canal 8181—
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Ente re d as Second Clasa Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, 111., under the act of 
March 2nd 1879.

Užsimokėjimo kaina:
Chicagčje — paštu:

Metams .................................
Pusei metų ...........................
Trims mėnesiams . ..............
Dviem mėnesiams . .......... ...
Vienam minėsiu! —*.........

Chicugoje per nešiotojus:
Viena kopija ........................
Savaitei ............................
Mėnesiui ................................

Suvienytose Valstijose, ne Chicagojo, 
paštu:

Metams ................
Pusei motų ........
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiam
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams ..... ........................... . $8.00
Pusei metų ................................ 4.00
Trims mėnesiams ..................  2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money

orderiu kartu su užsakymu.

. $8.00 
4.00 

.... 2.00

.... 1.50

. .......75

8c 
18c 
75c

$7.00
8.60

. 1.75
1.25

... .75

Pamotė
(“N-noms” prisiuntė Leonas 

Vitkausku*)

(Po mirties likęs pasakojimas 
Kolomano Skikscato)

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8590.

......

ŽINIA APIE LIETUVIŲ-LENKŲ DERYBAS

KEISTA KONFERENCIJA DEL 
“MIŠKO PLUKDYMO”

SPRENDŽIAMAS VILNIAUS KLAUSIMAS?

SLAPTA DIPLOMATIJA

Amerikos spaudoje yra žinių, kad tarpe Lietuvos ir 
Lenkijos dar tebeina derybos Copenhagene, ir kad jos 
yra politinio pobūdžio.

Oficialė Lietuvos Telegramų Agentūra (Elta) skel
bė ką kita. Po to, kai Kaune jau senai buvo pasklidę gan
dai, jogei Lietuvos valdžia veda kokias ten pertraktaci- 
jas su Lenkijos valdžia, Elta pranešė spaudoje, kad de
rybos iš tiesų eina, bet jų tikslas esąs tiktai “sutvarkyti 
miško plukdymą Nemunu”*. Paskui, rugsėjo 7 d., ji pa
skelbė, kad tos derybos jau nutrukusios. Lenkai, esą, at
sisakę “savo reikalavimų dėl geležinkelių, sielininkų ir 
kitų”, bet užsispyrę dėl konsulato Klaipėdoje miško rei
kalams; Lietuvos delegacija tečiaus nesutikusi.

NAUJIENOS, CHcągO, HĮ
Barbora iš džiaugsmo metėsi 

ant kaklo vyrui rėkdama... Vie
na minute laimės ir tapo už
mirštu visi liūdesiai; iškentėti 
bėgyje penkių metų.

Kuomet tėvas atvedė namo 
berniukus, motina sutiko juodu 
lygiai meiliai, žaibo tyriančiu 
žvilgsniu ji žiurėjo į juos, sten
gdama įspėti, kuris jos vien- 
kraujis sūnūs, Tačiaus jokiu 
budu išpręsti šį klausimą nega
lima buvo, nes Petras ir Povi
las Jmivo vieno ūgio ir vienodai 
tvirtus, o amžių vienas buvo 
vyresnis kito, viso keliais me
nesiais. Juodu abu buvo vieno
dai žavingi ir gražus.

—Kuris yra mano sūnūs — 
Petras ar Povilas? Maldauja 
tavęs, pasakyk man tiesą? 
kreipėsi žmona prie vyro.

Lorencas juokėsi.
,—Paliksiu tai, nes kitaip

sa mano auka butų velta. Juk aš 
išplėšiau vaikus iš tėvų lisdo ir 
išaukiėjau juos svetur, idant tu 
nežinotum, kuris yra tavo po
sūnis.

vi-

motes—tu norėjai pa

Penktadieni - •

Bet štai kokią žinią užvakar gavo Chicagos “Tri
būne” iš savo korespondento Copenhagene:

“Lenkų-Lietuvių konferencija, susirinkusi čionai 
išspręsti teritorijos ginčus dėl Klaipėdos ir Vilniaus 
ir kitokius nesutikimus tarpe tų dviejų tautų, šian
die nutraukė savo posėdžius (adjourned), kad davus 
delegatams progos gauti naujų instrukcijų iš savo 
valdžių. Posėdžiai vėl prasidės spalių 10 d.”

Iš šitos telegramos mes patiriame, kad derybos Ko
penhagoje tęsėsi ne iki 7 ar 6 rugsėjo, kaip sakė Elta, 
bet iki 16 rugsėjo; ir kad jos yra ne galutinai nutrauk
tos, bet tiktai atidėtos, iki abiejų pusių delegatai gaus 
naujų instrukcijų iš savo valdžių.

Ne būtinai tečiaus reikia manyti, kad Eltos praneši
mai šitai “Tribūnos” telegramai prieštarauja. Galėjo juk 
būt ir taip, kad iki rugsėjo 7 d. Lietuvos ir Lenkijos de
legatai derėjosi miško plukdymo klausimais, o paskui 
tuojaus prasidėjo kita konferencija, kuri tęsėsi iki rug
sėjo 16 d. Šitoje naujoj: konferencijoje gal būt jau daly
vavo ir visai kiti delegatai, nes Elta sako, kad “pirminin
kas Sidzikauskas ir ekspertai grįžta Kaunan rugsėjo 
mėn. septintą dieną”.

Apie šitą naują konferenciją tečiaus Lietuvos vald
žia nepainformavo visuomenės, nežiūrint to, kad ji yra 
šimtą kartų svarbesnis dalykas, negu miško plukdymo 
Nemunu klausimas.

Išrodo net, kad tos derybos dėl miško plukdymo ir 
iš viso tebuvo tiktai “kamufliažas” arba, paprastai kal
bant, akių dūmimas. Juk yra pusėtinai keista, kad lenkai 
“atsisakė” beveik visų savo reikalavimų, surištų su miš
ko plukdymu (ir dėl geležinkelių, ir dėl sielininkų, ir ki
tų) ir “spyrėsi” tiktai dėl konsulato Klaipėdoje. Ne len
kų paprotyje yra ko nors atsižadėti, einant į derybas su 
kitomis valdžiomis!

Opozicinės partijos Lietuvos Seime laikosi tos nuo
monės, kad tos derybos esančios visai bereikalingos, — 
“kadangi Lietuva nedarė lenkams jokių kliūčių miško 
plukdymui ir jau Tautų Sąjunga yra patvirtinusi taisyk
les apie Nemuno tarptautiškumą”.

Tie pasikalbėjimai apie sielius, geležinkelius ir ki
tus galus įgįja prasmę tiktai tuomet, kai spėji, kad jie 
buvo “įžanga” į kitų, svarbesnę konferencijų. /

' Apie šitą konferenciją kalba “Tribūne” korespon
dento telegrama.

Po priedanga derybų dėl miško plukdymo Nemunu, 
Kopenhagoje, pasirodo, susirinko Lietuvos ir Lenkijos 
diplomatai spręsti Vilniaus klausimų ir kitokius ginčus 
bei nesutikimus tarpe tų dviejų tautų. O Lietuvos visuo
menė (ir tur-but Seimas taip pat) nieko apie tai nežino. 
Nė lapė nesulojo, kuomet tię diplomatai'susitiko, ir var
giai kas nors patirs apie jų derybų eigą, iki jos nebus pa
baigtos. Tuomet visuomenė bus pastatyta prieš įvykusį 
faktų.

Vilniaus klausimas, vadinasi, jau yra sprendžiamas 
— slaptosios diplomatijos keliais. '

Pas vieną žymų Vengrijos 
žemvaldį, vardu Lorencą GatJ, 
mirė nuo pirmų gimdymų jauną 

/žmona, vos tik pragyvenus 20 
metų amžiaus. Savaitę prieš 
mirtį, ji buvo graži, žydinti, 
kaip rožė, būtybė. Visi apverkė 
be laiko mirusią, palikusių po 
savim sveiką kūdikį, kuris augo, 
tarytum rožės pumpuras, įtek
mėj gaivinančių saulės spindu
lių.

Jaunas našlys turėjo neište
kėjusią giminaitę, kuri meiliai 
atsidavė slaugyti našlaitį, pra- 
liejant ant jo tiek ašarų, tary
tum tai buvo ir ištikrųjų, jaut
rus pumpuras, reikalaujantis 
drėgmės deliai augimo savo.

—Vargše, našlaitėli! kas są 
tavim bus ?—sušuko vieną kartą 

į mielaširdingai moteriškė, pa
žvelgus į našlį viena akia: tu 
sunyks! arba mirsi be motinos 
meilės ir rūpesčio...

—Nusiramink, / sesut —* tarė 
Lorencas Gati — kūdikis , pas 
mus neaugs be motinos dr jos 
meilės.

—Re pi 
sakyti... I

—Ne, aš surasiu savo šune
liui tikrą motiną, gali nesirūpin
ti šiuo atveju.

Praslinkus kelioms dienoms 
Lorencas išvažiavo į Budapeštą, 
pasiėmęs su savim sūnų, kurio 
grįždamas neparsivežė namo. 
Kadangi Lorencas buvo slap 
taus budo ir skurdžius ant žo
džių, tai niekas negalėjo dasiži- 
noti, kur jis dėjo savo įpėdinį.

Vos praėjus trims savaitėms 
grįžus iš Budapešto, Lorencas 
vedė prie altoriaus dukterį savo 
ūkio vedėjo, jauną, gražią Bar- 
borą-fon-Cegernei. Kaimynai 
jaunavedžio nustebo, kraipė pe
čiais ir šnibždėjosi tarpe savęs:

—Dabar tai aišku, kodėl neš- 
laitis pašalintas iš tėvų namo! 
Vargšas kūdikis, kuris neturi 
motinos, o tik beširdį tėvą!

Keliems mėnesiams praslin
kus, net perdaug anksti, kaip 
plepėjo senos bobos—ir antroji 
Gatčio žmona padovanojo jam 
įpėdinį. Nespėjo gimdyvė pa
sveikti, kaip jos vyras vėl išva
žiavo pasiėmęs su savim nauja
gimį, kuris dingo taipgi be pėd
sakų, kaip ir jo pirmgimis. O 
kaimynai ir vėl pradėjo sukti 
sau galvas.

—Ką gi tai galėtų reikšti?— 
neišmanydami, klausinėjo jie 
vienas kito. — Kuriems galams 
Gatčiui vežioti savo vaikus į 
Budapeštu ?— Ar jau tik ne į- 
taiso jis juos pas bobas fabri 
kuojančias aniuolus, šių karališ 
kų rūmų pristatytoju dangtri-kr

Kol kaimynai šnibždėjo ir 
piktažodžiavo, Gatčo na 
muose buvo girdimi garsus 
raudojimas ir vaitojimas jaunos 
moteriškės:

—Kur tu dėjai mano kūdikį? 
Atiduok man mano sūnelį, ku- 
riš kainavo man tiek kančių!..

Tačiaus motinos maldavimas 
buvo veltas. Vyras jos buvo ne
permaldaujamas.

—Kūdikis gerai priglaustas, 
o visos tavo ašaros, skundos, ne
atmainys mano nutarimo. Aš 
.padariau tai, ką prisiekiant pa
sižadėjai velionei, tuo laiku, 
kuomet ji gulėjo mirties patale. 
Ir šis pasižadėjimas dėl matięs 
šventas. Bet jeigu
verkus ir pasiduosi mano 

i tuomet vieną gražų rytą 
išvysi savo kūdikį.

praėjo penki metai, 
krimtusiai motinai šjs laikotar
pis rodėsi begaliniu. Vieną kar
tą bandė ji suminkštinti vyro 
širdį, bet anas liko tvirtas kaip 
Uola.

Dieną prieš žmonos varduves, 
Lorencas tarė jai:

—Rytoj gali kepti pyragus, 
nes tavo sūnūs grįš namo!...

-laikas iš-
Nusilpus orga- 

ir valia 
tg ir užsispyri- 
aperstodama mal-

perstosi 
valiai, 
tu vėl

—Nejaugi tau manęs ne gai
la iv aš nesužinosiu, kuriam iš 
jų teka mano kraujas?
—Kuomet abiem sukaks pilna

metystė, tuomet privestu tąu 
tikrąjį sūnų ir parodysiu visus 
Jiudymus liudijančius jų gimi
mą ir krikštą.

—Bet jautri motinos širdis, 
apdainuoja dainiais, — nejaugi 
liko nebylė?—paklaus mus. — 
Ar neplakė ji smarkiaus metus 
žvilgsnį motinos ant savo sū
naus? Ar ne kalbėjo ji moti
nai: štai tai mano sūnys, o ne 
kitas? Ne, slaptas magnetas 
su vienokia jėga trauke ją, kaip 
prie vieno, taip ir prie ąntrp. .

Vargšei moteriškei nebliko 
nieko kito, kaip auklėti abu ber
niukus su vienokia meile ir rū
pesčiu.

Štai vieną kartą suserga Lo
rencas Gati, ir žmona nutaria, 
jog atėjo parankus 
gauti paslaptį^;
nizmui, — manė ji, 
nusilpo ,o kari 
mas. Ir ji ne.
davo ir sunkino sergantį vyrą...

—Jeigu tu tiktai vienu pirštu 
nurodysi man į mano tikrąjį sū
nų, tai prisieksiu tau viskuom, 
kad dėl manęs šventa išlaikyti 
paslaptį ir jokio skirtumo neda
ryti vaikų tarpe. Abu jie bus 
mano širdžiai lygiai brangus.

—Na, tegu bus taip, kaip tu 
nori! —tarė Lorencas, ir kadan
gi tuo tarpu įėjo į kambarį Po
vilas, tai jis ir nurodė į jį pirš
tu.

Motina iš džiaugsmo puolė 
prie sunaus, apkabino jį ir pra
virko. Nors ji ir laikė paslap
tį ,kaip pasižadėjus buvo, bet už 
stalo jai vaišinant Povilą kažin 
kaip nejučiomis smeigėsi peilis 
giliau ir pyragą, dar apart to jis 
visuomet gaudavo geriausius 
obuolius ir kitus skanumynus. 
Šie maži darodvmai atviros pir
menybės vieno'kitam kartojosi 
su kiekviena diena vis dažniau, 
ir dažniau. Kuomet kas nors 
išdauždavo Įaugo stiklą arba 
paliedavb rašalą, ožio apsileidi
mu tapdavo visuomet Petras, ir 
ne palikdavo nenubaustas.

—Barbora, tu nesilaikai duo
tojo pasižadėjimo — tarė vieną 
kartą Lorencas žmonai.

—Ką tu tuom nori pasakyti, 
paklausė ji išsigandus, — aš ta
ve nesuprantu...

—Aš kalbu apie tave, kaipo 
pamotę. Kuomet tu maldavai 
manęs, idant pasakyčiau, kuris 
tavo tikrasis sūnūs, aš nutariau 
tau pasakyti, kad tas yra tavo

Bąrbora nuleido galvą tary-J 
tum koks prasikaltėlis. Nuo šlds 
dienos ji daugiau nebesikreipė 
prie vyro su kokiu nors klausi
mu liečiančiu vaikus. Jai beliko 
viena viltis: pilnametystė abie- 
jųyžydinčių jaunuolių artinosi 
sparčiai, ir motinai sulyginamai 
neilgai beliko laukti išaiškini
mo žingeidaujančios ją paslap
ties.

Prasidėjo karas. Visi piliečiai I 
privalėjo siųsti savo sūnūs gy
nimui tėvynės nuo priešų. Iš. 
dviejų sūnų Gatčio grįžo iš karo 
lauko tiktai vienas. Tėvas dė
kojo likimą už išganymą vieno 
sunaus, o motina su verksmu 
apkabino grįžusį karį.

—Ir kaip žinoti, — manė ji, 
—ar ne jos pražuvo sūnūs!

Vieną kartą Lorencas, iškil
mingai nusiteikęs įėjo j žmonos 
kambarį.

—Barbora, — prabilo jis, — 
šiandien reikšminga diena: mus 
sunui sukako pilnametystė...

Barbora pabalo.
—Ką tu tuom nori pasakyti?
Gatčius išėmė iš kišenės ke

lius dokumentus ir pareiškė:
—Aš noriu išpildyti savo pa

sižadėjimą, dabar tu gali suži
noti, kuris yra tavo sūnūs.

Barbora pašoko ir uždengė 
jam burną ranka.

—Tylėk, Lorencijau, vardan 
Dievo, nutilk! Aš žinoti neno
riu tai, nei dabar, nei rytoj, žo
džiu, niekuomet — tu girdi, — 
niekuomet!

Gatčius pakraipė pečiais.
—Tu, ištikrųjų, gerai sakai, 

Barbora, bet kas man daryti su | pakartoju jam. 
dokumentais ?

—Mesk'juos į krosnį!..
Krosnyje tuo laiku kūrenosi Į —Ar aš nesakiau! Tu nori 

ugnis. Gatčius, ne ilgai galvo- be “geso” Užstarduot...
jęs, metė ten dokumentus, ir Mėgjnom juoktis, bet mecha- 
užliepsnojusi liepsna nušvietė pikas arti valandos triūsia, to- 
pabalusį, spindintį džiaugsmu, Įdcd $L50 jau kvepia mums, o 
veidą motinos... dar “extra” paskaitys už

Vertė iš rusų kalbos vienas “troką” ctc.
Šiaulių Sunkiųjų Darbų Kaleji- Kada pripylė «eso į “tanką” 
mo ,vadinamos “inteligentų ka- ! “atsar8Q ’» tai musų “eks- 
meros,” kalinys. Į presas” pradėjo stenėti, bet

nenoroms. Manyje gimė jaus
mas, kuris norėjo “pavaišinti” 
pirmiau mechaniką, o vėliauVAIKŲ PASAULIS

Į Pacifiką Maudytis
Rašo A. VANAGAITIS

(Tęsinys)

tankiai pasitampyda- 
sakinių, nes man la- 
toks “susikirtimas”,

—Tu man pasakysi — at- 
atkerta jis — aš žinau, kad 
yra.

Mudu 
vova už 
bai tiko
kuris apart nervinimosi, dau
giau nieko nesuteikė. O kelio
nėj,, tai tnes visi kaip įkaitinta 
geležis.

Kaip ten nebuvo, o Feliksas 
nuėjęs į “garagę’’, atsivedė vy
riausią mechaniką. (Užmiršau 
paminėti, kad musų “gesrodis” 
buvo sugedęs dar iš Ghicagos). 
Mechanikas visą “krutinę” iš- 
baladojo; atšriubavo, sukinėjo, 
lankstė, bet “inžinas“ nei 
birbt!... Pasiutimas! Tik čia 
pat buvo viskas gerui, o dabar

I —nors plyšk! - nei iš vietos!
Beliko mechanikui atsivežti 

“fordatrokis” ir mus pavėžy- 
I ti. Gal “užsikirtęs”?!

Atvažiavo “trokas”, kuris 
porą 'blokų “pavėžino” ir musų 
ekspresas va'rgais-negalais pa
sijuto... “garagėj”.Y

Na, Antanai!
“Filix!” — šaukiu aš..

Mano Feliksas norėtų juok
tis, bet vakaras, “ekspresas“ 
“dūšią” išleido, tai tau, Jurgi, 
ir devintinės. Juokų nėr.. .

—Feliks, mieruok gesą!
Pamieravom.

Feliksas ištraukia sausą rykš-

jau lyg juokais, lyg ir pykda- 
mąs. Man iš rupesnio dešinys 
paausis pražilo, nes neturėjau 
vilties gauti pinigų, o Pakšto 
čekiai jau išsibaigė. Mano 
Strazdas išlėkė, finansų minis- 
teris pabėgo, ‘.‘čekause” suban- 
krutino, aukso kasyklos nu
grimzdo į jurą nuo žemes dre
bėjimo, draugai, draugiškai sa
kant, neturi laiko nei galimy
bes suspėti man rašyti, nes aš 
nežinia kur esu. Tai ir “dacol”! 
Ir “gudbai” senos 
gražiai nubėgtos 
ir Wasbingtono 
dar Californijos 
“Gudbai” ir tau, ( 
daktari, už geras
o mudu, Feliks, įsipilkiva 5 ga
lionus geso ir drožkiva į Sac- 
ramento, Californijos sostinę.

' Sacramento
15 rugpiučio vakare, mes 

jau mieravom Sacramento gat
ves. Iškarto mes papuolėm 
“žydijon”, todėl ūpą sugadino.“ 
Vėliaus, kada mes papuolėm į 
centrą, pavažinėjorn po rezi
dencijų vietas, pas “capitol” 
sustojom, tada musų ir akys 
nušvito. Ir kur tau žjnogau 
nenušvis, nes čia pat matai 
apelsinus ant medžio nokstant, 
tai vėl lemomis, arba vėl pai
nios visokio “stailo” ir “sai- 
zo”, tai nematyti medžiai, o 
jau gėlynų, gėlynų — nesino
ri atsitraukti nuo jų. Mačiau

vėžės, taip 
po Oregono 
valstijas ir 
užkliudytas, 

garsusis šun- 
“liekarstas”,

kui* tau! Mano 
dėl sloniaus

ir “drožiam”.
o tos

Susi-

žiedų sultis. Laikosi ore nely
ginant musė. Jo sparnų visai 
nematyti kaip dirba. Man no
rėjosi jis sučiupti, nes arti pri
sileido, bet 
“vikrumas” 
tiktų...

Tegul jį 
kempę. Susėdom
Važiuojam, važiuojam, 
kempės kaip nėr, taip nėr. Tik 
už keletos myliu nuo centro 
radom kempę / su budelėmis, 
kurios paimu* lapais apdengtos. 
Viskas naujai įtaisyta. Užmo
kėję 50c., ruošėmės užkąsti. 
Mudu su Zaleckių po vakarie
nei nuvažiavom į miestą lietu
vių ieškoti. Jis tuoj už telefono 
knygos ir šaukia “Kaminsky”. 
Lyg lietuviška pavardė. Gauna 
atsakymą - vokietis, šaukia 
kitą — “Ziminsky”. Toks pat 
atsakymas. Prašom nurodyt 
lietuvius — jie nežino.

Taip ir grįžom be lietuvių. 
Buvom tikri, kad tie “vokie
čiai” buvo “polėki žydai”. Nie
ko nepadarysi.

Vakaras truputį mudu pa
saldė. Pasigrožėję parku apie- 
capitol, grįžom atgal. Nakvynė 
buvo nepavydėtina. Brač, Ca- 
lifornia gnaibė pašones. Tai ne 
Lietuvos naktys!...

Rytą mes stumėmės 
Francisco. Tri 
numo” turėjom
Šiandie jis visą kelią plerpoje.

užvardi- 
Dalykas 

Mane p. Pakš- 
slebizuoti: 

letter, kruki 
letter, kruki 

ai...” Tas man 
teikė. Truputį

sunku buvo išmokti.
Ką tas “slebiziojimas” reiš

kia, jus gerai žinote. Mes per 
tą upę pirmiausiai pervažia
vom. Mbsouii, tai pervažia
vom daug vėliau. Važiuosim 
toliau. Musų “kruki letter” 
visą kelią ardė nervus. Tik iki 
15 myliu galėjom važiuoti, 
n.s greičiau važiuojant, labai 
plerpia. Žmonės pravpžiuoda- 

raus-
sveikino

Motinų I ensijos Mjchigan e Pripylūm geso
50 nuošimtis daugiaus moti- dešimts galionų.

nų Michigan’e gavo atlygini- G gi musų “Westcottelis” 
mus vaikų užlaikymui 1925 me- Tšsiskietęs ir pašėlęs, 
tais, negu 1915 m. 1924 m. Kad šnypštuliouja, 
1,853 našlės, apleistos, neišted Tai šnypštuliuoja...
kėjusios ir kitos motinos gavo (Gaida kaip “Šėriau žirgelį”), 
pagelbos dėl 5,383 vaikų. Iš vi- Uždainavau 
so joms buvo išmokėta $1,741,- dūko”, žuvo 
656, tai yra, kiekvienam vaikui Į Ir vėl bėda ir 
$2.14 paskirta kas savaitę. •

Vaikų vedybos Indijoj
Laikraštis “Times”, leidžia

mas Bombay, Indijoj, paduoda 
vaikų vedybų statistikas, Sta
tistikos rodo, kad 1921 m, Bom
bay mieste buvo 49,000’ ište
kėjusių mergaičių sulaukusių 
5 metų senumo, iš jų 2,000 bu
vo našlSst; 261,000 ištekėjusių 
tarpe 5 ir 10 metų senumo, iš 
kurių 13,000 našlės; 643,000 
tarpe 10* ir 15 metų senumo, 
iš kurių 34,000 našlės. Kūdikių 
mirtingumo rata Bombay 1924 
ąi. buvo 411 de) kiekvieno 
kstančio gimimų, palyginus 
Suvienytų ValsVbių 77 
1923 metų.

Aprūpinimas silpnapročių 
vaikų \

National Committee for Men- 
tal Hygiene turi dėl išdailnimo 
planus protinių ligonbučių’ ir 
mokyklų dėl slpnapročių vaikų 
sekančiose valstijose — Alaba- 
ma, Arkansai», California, Colo- 
rado, Connecticut, District of 
Columbia, Florida, Illinois, In
diana, Iowa, Kansas Louisiana,

lyg /ir iš “For- 
paskutinė viltis, 
ant bėdos bėda, 
reiks taisyt, tai 
Tikimės ir ten

tu
su 

dėl

San Francisco 
kalbos nėra! 
rasti “Westcott Service”. Prieš 
mus gražus reginiai, Californi- 
joj pirmą kartą saulutė “ant 
laidos”, o mes vietoj džiaug
tis,* visi it surūgę verdam pyk
čio buizą visiems — pradėjus 
nuo Chicagos.

Norėjau pykti ant Džiuliaus 
už tai, kad jis dovanojo mums 
tą karą, pykti ant Blauzdžio, 
kam jis taisė, o šitįems “šun
daktariams” tai norėjosi degu
tu išprausti jų “aptiekorišką” 
“service” ir įvyniojęs į plunks
nas, nuvežęs įmesti į Pacifiką, 
tegul tie gyvatės išsimaudo už 
musų kelis šimtus dolerių, ku
riuos mes taip rūpestingai bu
vom
nimo. Kad Feliksas “be galo” 
norėjo “užstarduoti”, tai jam 
gerai, nes tai viena iš geriausių 
pamokų jo gyvenime.

Ryt dieną važiuodami

išartai tliavę dėl pragyvc-

į San 
lį “nemalo- 
su ekspresu.

Tą jo “plerpynę”, aš 
nau “kroki letter”. 
labai paprasta 
tienė išmokino 
“em, ai, kroki 
letter, ai kroki 
letter, ai, pi, pi,

sūnūs, kuris pirmas įeis į kam- Maryland, Massachussetts, Mi- 
barį. Taip aš ir padariau. Bęt. Jchigan, Minnesota Mississippi.

—O beširdi žmogau. Tai tu Missouri, New Hampshire, New 
tur būt ,mane apgavai! — nu- Jersey> New York, North Caro- 
stojus kantrybės rėkė Barborav i **na» Ghio, Oregon, Pcnnsylva-

—O tu argi ne apgavai ma-tnja» Bhode Island, Icxas, Virgi- 
nęs, kubmet man pasižadėjai ^a’Virginia, Wibconsm 
biiti vaikams vienodai širdinga ilr Wy°ming. ■ ' f \
ir meili? Ir ar nepasidarei tik- «-----------
ra pamotė Petrui nuo tos die- Nėra kito šaltinio, 
nos, kuomet pamanei, kad Po- š kurio plauktu 
vilas^yra tavo vienkrauju su- tiek naudingą žinių, 

kaip NuuJKbo*.num?

mes) daug malonumo 
“už

burtą balsą”, kuris visų domę 
į save knųpe. Jau vėl bus “tai
symo” !

Bus tai bus, ką padarysi! 
Vieną ir kitą kartą ir dar tre
čią} dešimtą ir dvidešimtą kar
tą sustoję ieškom “ligos”. Kur 
tu žmogus rasi, jei neturi “cen
zo”... Feliksas sako kokios tai 
“būringos” įdėjęs.

—(Pasiusk su savo “berin-
— pamaniau sau. “Bė- 
” pamėgdžiojau.
Stonas pradėjo

gaiš” 
ringo 
Tas šėtonas pradėjo “taisyti”, 
tai vi 1 nutaisė po velnių! Juk 
jis klausė kokios 
lekomotivas. ’ Ką jis 
apie tokius

firmos tas 
supranca 

karus!? - niurnė-

nii mus sveikina, 'o mes 
lame. Bet deja, mus 
ne dėl “kruki letter,’ 
to, kad užrašė Pakštas ant 
taip vadinamo ekspreso pas
turgalio “Lithųania, Europe, 
From Atlantic to Pacific”.

(Bus daugiau)

)
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Skelbiame Subatoje

Trečios Wieboldt Krautuves

*n»i>w

Mes manome, kad ši krautuvė yra puikiausia ir 
geriausiai prirengta Populiarių Kainų Departamen- 
tinę Krautuvė Amerikoje; ši krautuvė yra pastatyta r h > *

svarbiausia tiems kurie reikalauja geriausių tavorų 
pigiomis kainomis, sujungta su ideališka pirkimo 
padėtim. , ?

MuzikalisProgramas
Grieš Van Orkestras, direkto
rius bus Mr. Richard B. Truitt, 
10:30 iki 11:30 ryto ir 1:30 iki 
4:30 ųp pietų.

Madą Paroda^ 
čia bus parodyti naujausi rude
niniai modeliai—10:30 iki 11:30 
ryto—1:30 iki 2:30 .ir 3:30 iki 
4:30 po pietų.

Ji yra skirta dėl jūsų ir dėl patarnavimo Chicagai, 
padaryti šią krautuvę,

DO daugelio metų planavimo ... po daugelio 
mėnesių tikro statymo, ši didelė įstaiga dabar 

jau gatava ■ dėl jūsų apžiūrėjimo.

ir jus esate kviečiamas 
Jūsų Krautuve,

NAUJIENOS, Chicago,'UI. _
aci'Jgranumsf!- »juį«i
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Penktadienis, rūgs. 18, 1925
O’Henry

Biržos maklerio romanas.
Pitčeris, biržos maklerio as

meninis sekretorius, nepapras
tai nustebo, kada vieną kartą— 
ryto 9:30 vai. —jo patronas at
ėjo į kontorą ne vienas, bet su 
savo stenografininke. Pats Gal
vojus Maksvelis— su stenogra
fininke. Pitčeris, paprastai 
viską šaltai sutinkąs, susirūpi
no.

—Labas rytas, Pitčeri! —su
riko Maksvelis ir puolė prie sa
vo rašomojo stalo taip staigiai, 
tarytum ruošės per jį peršokti.

Stenografininke... ji buvo la
bai graži ir tarnavo Maksveliui 
jau metus su viršum. Bet ji ma
žiausiai buvo panaši į stenogra- 
1 minkę: ji buvo nepaprastai 
kukli, nenešiojo jokių apirankių 
ir medalionų ir jos veide nebuvo 
parašyta, kaip visų kitų steno- 
grafininkių:

Prašau prisimeilinki t prie 
manęs ir pavaišinkit mane pie
tumis!

Jos drabužiai buvo paprasti, 
pilki, gražus drabužiai, labai 
vykęs talentingos siuvėjos kū
rinys. Jos skrybėlaitė buvo 
taip pat labai paprasta, juoda ir 
taip pat graži.

Pitčeris pastebėjo, kad ji bu
vo ne tokia, kaip visados. Jos 
šypsena sakė, kad ji savimi pa
tenkinta, laiminga, bet truputį 
nejaukiai jaučiasi. Jos akys 
švietė, spinduliavo, bet tuo pat 
metu jos buvo lyg kažkokiu© 
ruku aptrauktos. Jos žandeliai 
skaisčiai raudonavo, o veido i£ 
raiška buvo laiminga ir truputį 
liūdna, tarytum ji buvo pasken
dus tolimuos ir saldžiuos atsi
minimuos... Dargi Pitčeris pa
stebėjo, kad šiandien ji elgėsi 
visai ne taip, kaip visados. Už
uot nuėjus į savo kambarį 
griebtis darbo,’ ji susimąsčiusi 
svyruodama sustojo kontoros vi
dury. Paskui ji priėjo prie 
Maksvelio.

Maksvelis sėdėjo už stalo ir 
tvarkė korespondenciją. Bet čia 
buvo jau kitas, naujas Maksve
lis, — čia buvo jau ne žmogus, 
bet biržos makleris, — tai yra, 
mašina, labai tiksli, labai sudė
tinga, turinti daug spyruoklių, 
ratelių ir rinčių. Mašina jau bu
vo paleista į darbą ir dirbo, da
rydama dešimti milijonų apsisu
kimų j minutę.

—Na? Koks reikalas? —pik
tai paklausė Maksvelis. Ties 
juo ant stalo gulėjo stirta po
pierių: laiškai, telegramos, pra
nešimai. Jis pažiurėjo į ją savo 
pilkom šaltom akim.

—Ne, nieko, — paslaptingai 
nusišypsojus atsakė ji ir priėjo 
prie Pitčerio.

—Klausyki, mister Pitčeri, — 
tarė ji, —/vakar Maksvelis 
j urną sakė, kad jus paieškotu- 
mėt naujos stenografininkės, 
tiesa?

—Taip, sakė, — atsakė Pit
čeris, —ir aš dar vakar paskam
binau i agentūrą. Jie žadėjo 
šiandien atsiųsti. Bet dabar
jau be bertainio dešimta...

—Na, tiek to, — pertraukė 
ji, — aš galėsiu padirbėti... aš 
dirbsiu, kol ateis manęs pakeis
ti. Ir ji nuėjo į savo kambarį, 
nusiėmė skrybėlaitę, pakabino 
ją ant kabliuko, — ši skrybėlai
tė kabojo ant šio kabliuko kas
dien, nuo devinių lig trijų, jau 
metai su viršum, — ir atsisėdo 
į savo vietą.

Jei jus niekados savo gyveni
me nesat buvę New Yorke bir
žos maklerio kontoroje rytą, 
taip dešimtos ir dvyliktos, tai 
jus neturit jokios teisės tvirtint, 
kad pažįstat gyvenimą. Poetas 
sapnavo: “laimingo gyvenimo 
valandų spaudimą”. Bet New 
Yorko biržos maklerio kontoro
je toks valandų, minučių ir se
kundų spaudimas, — toks spau
dimas, kaip tramvajaus vagone: 
minutes ir sekundos spiečias 
tarpduriuos, buriuojąs prieky ir 
užpakaly.

♦»

Telegrafo aparatas pra'dėjo 
savo greitą, greitą vienodą mu
ziką tik-tik-tik. Ir siauras po
pieriaus kaspinas tiesės, vynio
jos raitės vis greičiau ir grei
čiau. Be perstogės skambėjo 
telefonai, žmones įbėgdavo ir 
išbėgdavo, kažką sakė, rėkė, 
šaukė, —džiaugsmingai, piktai, 
—ir šauksmus lydėjo šypsenos 
ir keiksmai. įbėgdavo ir išbėg
davo vaikezai pasiuntiniai su te
legramomis ir laiškais. Raštinin
kai bėgiojo ir šokinėjo, kaip ju
rininkai ant laivo audros metu. 
Ir dargi ramus ir į viską šaltai 
žiūrįs Pitčeris bėgiojo ir šoki
nėjo.

Biržoje vyko didžiausi pasau
liniai įvykiai. Biržoje buvo au
ti ros, vėtros, žemės drebėjimai, 
vulkanų išsiveržimai, griuvo 
pasauliai ir nauji pasauliai kilo. 
Ir tai visa, tik mažesniu mastu, 
pasikartojo čia, biržos makle
rio kontoroje. Maksvelis jau 
nesėdėjo kėdėje: jis šoko kaip 
tikras baletmeisteris. Jis bėgio
jo nuo telegrafo prie telefono, 
nuo telefono prie stalo, kaip 
kaip tikras arlekinas!

Ir staiga, pačiu karštuoju bė
giojimo, riksmo, skambučių ir 
tik-tik-tik, metu atėjo moteris. 
Auksinės garbanos, mėlynas ak
somas ir strauso plunksnos, 
mauto ir ilga, ilga kažkokiu di
delių, kaip riešuty s, juodų karo
lių virtinė, o jos gale, apačioje^ 
ties pat grindimis sidabrinis 
medalionas. Čia buvo jauna mo
teris, ir jos veide buvo išrašy
tas ir pabrėžtas — savo vertės 
nusiminimo jausmas.

-^Panelė stenografininke iš 
agentūros, —- rekomendavo ją 
Pitčeris.

Maksvelis nustebo.
—Kokia stenografininke? Ko

dėl stenografininke? — paklau
sė jis. Jis stovėjo, vidury kon- 
toios be švarko, ir jo abiejose 
rankose buvo popieriai, daugybė 
popierių: telegramos, laiškai, į- 
statymai, sąskaitos, telegrafo 
juostelės...

—Jus gi man vakar sakėt, — 
tarė Pitčeris, — mums reikalin
ga nauja stenografininke.

—Jus iš proto išsikraustėt, 
Pitčeri, — tarė (Maksvelis, — 
aš niekados nieko panašaus 
jums nesakiau. Kam mums 
nauja stenografininkė? Mis 
Lesli — puikiausia stenografi
ninkė... Ne, —tarė jis moteriai, 
—man gaila, jums neturim dar
bo. Prašau, Pitčeri, pasiskubin- 
kit, į agentūrą, kad manęs dau
giau netrukdytų.

Moteris apsisukę ir retais, ly
giais žingsniais išėjo, ir sidab
rinis medalionas užkliūdamas už 
stalų ir kėdžių lengvai svyravo 
į abi puses. Savo vertę jausda
ma ji patraukė pečiais ir išėjo.

Pitčeris pašnabždom pranešė 
bugalteriui, kad “senis” pasida
vė “didelis užuomarša”; “jis 
viską užmiršta”.

Audra įsisiūbavo. Mašina ju
dėjo neišpasakytai greit. Per 
kokią nors valandą daug Maks
velio klientų susibankrutija, nu
stojo viso ko, lig paskutinio 
cento, o kiti iš neturtingų į mi
lijonierius virto. Įsakymai 
“pirkit“, “parduokit“ įlėkdavo ir 
išlėkdavo, kaip įlekia ir išlekia 
greitasparnės kregždės. Maks
velis pats taip pat biržoje lošė, 
ir kaip tik dabar biržoje buvo 
sprendžiamas jo likimas. Ir jis 
atsargiai ir visas jėgas įtem
pęs dirbo, — dirbo, kaip sudė
tingas, jautrus ir stiprus apara
tas, kaip elektros mašina, tiks
liai ir punktualiai, kaip laikro
dis. Jokių svyravimų! Jokių 
svarstymų! Nusprendimai buvo 
daromi greit, tuojau. Įsakymai 
buvo duodami tvirtu vyrišku 
balsu, visagalinčio valdovo bal
su. žodžiai buvo tariami tik 
svarbus, reikalingi ir butini. 
Akcijos, obligacijos, įgaliavimai, 
garantijos, — čia nebuvo jokių 
sentimentalumų...

Bet arčiau į vidudienį audra 
pradėjo nutilti.

Maskvelis stovėjo prie stalo. 
Jis vis dar laikė rankose popie
rių: telegramas, memorandu
mus. Plunksna už ausies, plau
kai suvelti. Langai atviri, nes 
dabar pavasaris ir šilta... Ir 
staiga pro atvirą langą įsiveržė 
kažkoks klajojantis, gal būt 
kieno nors užneštas, švelnus, 
malonus kvapas. Maksvelis su
mišo... Nes mat čia mis Lesli... 
Čia jos kvapas.

Ir jis atsiminė... Jo vaidentu
vėje ji atsistojo puiki ir kukli. 
Pinigų pasaulis staiga išnyko, 
išgaravo. Ji... bet ji čia, greti
mam kambary...

—Ak, taip, — garsiai tarė 
Maksvelis,—kodėl neatlikti tai 
dabar, a? Einu pasakysiu jai... 
kaip tai aš ligšiol... j

Jr jis įbėgo j stenografinin
kės kambarį taip greit, tary
tum jis bijojo pavėluoti. . Jis 
prišoko prie jos. i

Ji pažiurėjo į jį ir nusišyp
sojo. Ji paraudonavo. Bet 
žvilgsnis buvo švelnus ir atvi
rai draugiškas. Maksvelis pasi
lenkė prie jos. Jis dar tebelaikė | 
rankose popierius ir plunksna' 
slysėjo iš už ausies. Į

->-Mis Lesli, —pradėjo jis 
skubėdamas greitai užbaigti, — j 
aš turiu vos vieną minutę laikoj 
Aš tik noriu jus paklausti. Ar 
norite būti mano žmona? Jus1 
gi žinot, kad aš labai esu užim- ’ 
tas, aš neturėjau taiko jums as
istuoti, kaip yra paprastai daro
ma. Bet aš jus myliu, tikrai. 
Duokit tuojau atsakymą, aš ne
turiu laiko... manęs laukia... Ra
miojo Vandenyno geležinkelio 
akcijos.

—Kas tau? Kas pasidarė — 
suriko jauna moteris. Ji atsi
stojo ir žiurėjo į jį apskričiom 
išgąsdintom akim.

—Jus nesuprantat? Aš noriu 
jus vesti. Aš jus myliu, mis 
Lesli. Aš jau senai norėjau 
jums tai pasakyti, bet aš taip 
užimtas... Aš atsipalaidavau tik 
vienai minutei. Manęs laukia... 
Ak, kad juos velniai!.. Vėl tele
fonas. Ei, Pitčeri, pasakykit, 
kad aš tuojau. Na, tai kaip gi, 
mis Lesli?

Stenografininkė elgėsi labai 
keistai. Iš pradžios ji buvo nu
stebinta, nutrenkta. Paskui ji 
pradėjo verkti. O vėliau ji 
švelniai nusišypsojo ir švelniai 
apkabino sumišusį Maksvelį.

Pinigai Lietuvon Telegramų 5Oc.
IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAŠ

TO ĮSTAIGOSE Į 6 IKI 10 DIENU
Iškirpk šią aplikaciją ir išpildęs prisiųsk ją mums su pinigais.

PINIGUS LIETUVOJ PRIVALO GAUTI SEKAMA YPATA:

Vardas ir pavardė....................................................................... ..............................
I '

Kaimas....................................—............ Valsčius ................ ......... ................... .......

Paštas ..................-................ -............. - Apskritis...........................................—

Pinigų prisiunčiu $......................turi gaut Lietuvoj litais........................ (jei nori

doleriais parašyk doleriais vieton litų.

Siuntėjo parašas.....................—........-................................................................—

Adresas

Pinigus reikia siųsti Money Orderiais ar bankos kasieriaus čekiais. 
REIKIA RAŠYTI VARDU “NAUJIENOS” 

Lity kursas siunčiant Paštu'ir Telegramų
* » ,

A

Paštu
50 litų ....................... $5.75

100 litų ..... a................ 10.75
200 litų ...................... 21.00
860 litų .i...................... 31.25
400 litų ...................... 41.50

Doleriais siunčiant reikia pridėti 25 centus prie kožąos dešimties dolerių.
Visuosn reikaluose adresuokite:

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St,

—Na, žinoma, — tarė ji, —aš 
dabar suprantu: tu taip pasken
dai savo reikaluos, kad viską 
užmiršai. Tu mane baisiai iš
gąsdinai... Nejaugi tu neatsime
ni, Garvėjau? Juk mes jau ap
sivedėm, — vakar 8 valandą va
karo—mažoje bažnytėlėje, kuri 
čia pat gatvės kampe.

Vertė Br-las.
[“L. ž.”]

Įvairenybes
Per 3 dienas aplink Eurbpą 

aplėkė franeuzų lakūnas Ara- 
šaras. Jo maršrutas buyo Pa
ryžius — Belgradas, — Kon
stantinopolis — Maskva — Ko
penhaga Paryžius. Tai buvo 
vienas sėkmingiausių lėkimų, 
be jokių klinčių.

Ai* jus žinote, kad
l’etuvoje yra suorganizuotas 

tam tikras komitetas, kuris rinktų 
pinigus šelpimui neturtingų stu
dentų Socialdemokratų. Ar jus ži
note, kad Helinar Turkiški cign- 
retai teikia jums gerumą. Naminiai 
maišyti eigaretai teikia jums dau
gumų. Bet gerumas yra svarbesnis 
negu daugumas.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO '

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

Pinigus gavo:
4524—Barborai Valančienei
4595—Marijonai Paplauskienei 

55227—Lebnorai Sungailienei 
22263—Mykolui DaniunUi 
22268—Kazimierui Skirmantui 
55230—Julijai Tamkytei

4697—Salomijai Jurgutavičie- 
nei

20889—Elzbietai Užkoraitienei 
4693—Valerijos Montvidienės

Telegramų 
...................... $6.25 
................. .... 11.25 
......................... 21.50 
......................  81.75 
...................... 42.00 
..........z.......... 52.26

600 litų 
700 litų 
800 litų 
900 litų 

1000 litų 
5000 litų

Del sužiedotinės žuvo italų 
lakūnas Įeit. Sabato. Lėkdamas 
pajūriu jis pamatę savo sužie- 
dotinę ir norėdamas jai pamo
ti nusileido perdaug žeilnai. 
Aeroplano sparnas palietęs že
mę apsivertė ir sprogo benzi
nas. Lakūnas ir mechanikas 
sudegė. (S'užiedotinė neteko pro
to.

125 metai praėjo nuo povan
deninio laivo išradimo. Pirmą
jį tokį laivą išrado franeuzas 
l'ultonas. 1800 m. padirbęs po
vandeninį laivą “'Nautilus“. 
Bet išradimą visi sutiko nepa
sitikėjimu, Napoleonas pavadi
no išradėją “'bepročiu”. Tik 
daug vėliau Fultono išradimą 
patobulinus, povandeniniai lai
vai pradėti vartoti karuose.

Mirties bausmės panaikinimo 
klausimą iškėlė Dondone įvy
kęs tarptautinis kalėjimų kon
gresas. Taip pat kongresas iš
reiškė prieš kinematografo 
sensacines kriminales filmas. 
Prirodyta, kad metų laike Eu
ropoj ir Amerikoj įvyko 200 
galvažudybių ir pasikėsinimų 
kriminalių filmų intakoje. Rei
kalaujama stropios cenzūros.

11608—Antanui Paklovanskiui 
20897—Teklei Banaitienei 
11611—Vincui švilpai
4733—Jozefonai Tecaitei

20902—Katrei Nuobarienei
4727—Jonui Čepaičiui

22307—Feliksui Lauciui
22271—Magdalenai Gurskienei 
22272—Vilium Angelke
55241—Vincentui Rulevičiui

TelePaštu 
.. $62.00 
... 72.25 
... 82.50 
... 92.75 
. 108.00 
.. 514.06

72.75
83.00
98.25

108.50
514.50

Chicago, Illinois

Lietuvos universitete vyriau
sybe suteikia kasmet 50 stipen
dijų neturtingiems studentams. 
Dabar numatoma pakelti sti-* 
pęndijų iki 100.* Stipendijantai 
gauna po 130 litų mėnesiui.

19 vaikų motinai franeuzų ! 
valstietei Leontinai Todre 
Francijos vyriausybė "suteikė 
garbės legiono ordeną.

DABAR 1^2 
BANDYKIT

Bohemian 
Hop-Flavored

PurITan Mait 
Teikia geras 

pasekmes
Parinktas materiolas 

Prašykit groseminkų

KąlGlškia tavo vakaryk
štis sapnas?

žmonės sapnavo ir sapnuos, 
pasakojo savo sapnus kits ki
tam ir pasakos ir; pagalios, ar 
mes tikiame ’į sapnus ar neti- 
kiame, bet mums visiems yra 
malonu, kada sapnuojasi geri 
sapnai ir, kad jie reiškia mums 
gerą. Mes visi vengiame nepri
sisapnuoti kunigo, o jei prisi
sapnuojame, jaučiamės blogai; 
bet mums miela sapnuoti apie 
gražią merginą, ar moteriai 
apie vyrą, ir kai mes tatai sap
nuojame, mes jaučiamės gerai. 
Mokinkimės gyventi tokiu gy
venimu, kuriame sapnuotuose 
tiktai geri sapnai; o išaiškini
mui kas nakt sapnuojamu sap
nų įsigykite naują, didelį, gra
žų, SAPNININKĄ, kuriame ran
dasi išguldymai keliolikos tūk
stančių sapnų ir pagražintu dau
gybe paveikslų. Kaina su pri- 
siuntimu 75 centai.

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St. 

Chicago, UI.

Nauja Naujienų Stotis
North Sidės Naujieniečiai lie

tuviai reikalavo, kad Naujienos 
butų pardavinėjamos ant kam
po North Avė. ir Kedzie. Dabar 
Naujienos jų reikalavimą išpil
dė. Ir nuo šeštadienio, rugpiu- 
čio 29-tos visi geri Naujienie
čiai galės gauti kasdien nusi
pirkti Naujienas ant kampo 
NobUi Avė. ir Kedzie Avė.

— Naujienų Admin tracija

DAINOS
Del keturių balsų

Surinktos L. Eremino

šios dainos tinka chorams ir 
kvartetams, o taipjau kiekvie
nam dainų mylėtojui. Susideda 
iš dviejų dalių: mišriems cho-i 
rrims ir vyrų chorams. Joje tel
pa 67 dainos su įvairiomis gai
dų kombinacijomis. Tvirtais au
dimo apdarais.

Įsigyk sau vieną šių dainų 
sąsiuvinį ir dainuok. Daina tai 
yra musų sielos suramintoja ir 
paguoda: liūdna — padainuok 
dainelę ir palinksmėsi, vargas 
tave spaudžia — padainuok dai
nelę ir užmirši, dvasios nupuo
limą jauti -=• padainuok ir su
stiprėsi, žodžiu, dainoje rasi tik
rą ir geriausią savo draugę, ši 
knygelė, taipgi yra didelis pa
puošalas namams. Kaina su pri- 
siuntimu $1.50.

NAUJIENOS 
1,729 So. Halsted St. 

Chicago, UI.

Reprezentuojame geriausių išdir- 
bysčių Pianus; Parduodame už tei
singų dirbtuves kainą ant lengvų 
išmokėjimų.

Pirm negu pirksi, apsilankyk 
pas mus

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

Stock Room 3327 So. Halsted St. 
—

Gudrus Teisėjas Išgel
bėjo Šeimyną.

Namų svininkas užganėdintas.^ 
Visi linksmi!

Tūla lenkų šeimyna Ncw Yorke 
nesenai buvo pašaukta į teismą, ku
riame ėjo byla dėlei jos išvarymo 
iš namų. Principialiais liudininkais 
buvo keli kaimynai, kurie skundėsi, 
kad jie nuolatos yra erzinami ver
kiančių kūdikių šitos lenkiškos šei
mynos apartamente. Kaimynai ti
krino, kad jie negali net naktimis 
miegoti delei to kūdikių verksmo ir 
todėl prašę namų savininko išvaryti 
šią lenkų šeimyną is tų namų.

Teisėjas išklausęs verkiančių kū
dikių motinos pasiteisinimo, kad ji 

'negalinti verkiančių vaikų nutildjnti, 
nes jie verkia kankinami mėšlungio, 
paeinančio nuo vidurių dieglio ir 
užkietėjimo ir ji nežinanti kaip 
jiepis pagelbėti. Išmintingas teisė
jas įsakė jai tuojaus nueiti į aptieką, 
nusipirkti už 35c. bonką BAMBI- 
NO ir jo duoti kūdikiams, kuomet 
tik užeis tie skausmingi simptomai. 
Teisėjas bylą sulaikė 10 dienų, o 
motina padarė viską kaip buvo įsa
kyta. Dabar kūdikiai naktimis jau 
jieverkia, kaimynai yra užganėdinti, 
namų savininkas ištraukė bylą ir 
visi sau linksmai gyvena.

BAMBI NO yra kūdikių geriausiu 
draugu. Kūdikiai mėgsta jį! Jie net 
prašo daugiaus! I

(Paskelbimas).

Patarimas ir Egzaminavimas

DYKAI SERGANTIEMS
Daug žmonių yra išgydyta nuo 
galvos skaudėjimo, Širdies, skil
vio, kepenų, inkstų, reumatizmo ar 
kitokių kokių chroniškų ligų, labai 
tankiai tos ligos apsireiškia nuo 
uždegimo kraujo.

Kraujo išban
dymas, šlapumo 
išbandymas X- 
Ray ir labora
torijos egzami
navimas, pagel

bės sura
sti tikrą 
priežastį

jūsų ligos.
Ateikite pas 
Dr. Ross, se
niausia speci
alisto įstaiga 
Chicagoje. Jis 
pasakys jums 
ką daryti kad 
pasveikus.

Laike trisdešimtį njetų savo prak
tikos, Dr. Ross Siktema gydymo 
padarė tūkstančius žmonių svei
kais ir linksmais.
Tie kurie turi krauju užnuodjjimą, 
Pūslės Uždegimą, Slapumo ligas, 
“Sočiai”, arba Privatiškas ligas, 
arba kitas kokias ligas, gali pilnai 
pasitikėti jo metodu gydymo, ku
ris yra patvirtintas kaipo pasek
mingas gydymas.
Savo žinojimu, kurį įgijo per dau
gelį metų mokslo ir praktikavimo, 
Dr. Ross ir jo pagelbininkai, pa
tyrę gydytojai, gali suteikti ge
ri ausį patarnavimą i? suteikti pa
sekmingą gydymą už mažiau

Už pusę paprastos 
kainos

Kiekvienas žmogus su chroniška, 
kraujo arba užkrečiama liga, gali 
pasiliuosuoti nuo tų ligų. Page
rinti 60G ir 914 ir geriausis Leus- 
cide gydymas yra teikiamas nuže
mintomis kainomis nuo

$12.50 iki $5.00
VYRAI! Specialės serum gyduo
les yra vartojamos su geru pasise
kimu dėl atgavimo vyriškumo. 
Tos gyduoles veikia ant gilių, ner
vų ir kraujo; yra didelis atgaivi
nimas dėl silpnų vyrų.
Dešimtis pilnai prirengtų privatiš- 
kų gydymo kambarių yra vartoja
ma dėl gydymo ligonių kurie pri
pildo ofisą kasdien.
Užlaikymas paslapties yra užtik
rintas. \
Ateikite šiandien—Sužinokite tie
są—Paskiau veikite. Pasitarkite 
su atsakančiu, pasekmingu ir se
niausiu specialistu.

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

Kampas Monroe St., Chicago 
5tas augštas — Crilly Building 

25 metai tame name
VALANDOS: Kasdien nuo 10 ry- 
o iki 5 po pietų. Nedėlioj nuo 10 
ryto iki 1 po pietų. Panedėliais, 
sėredomis ir suimtomis nuo 10 ry
to iki 8 vakare.
Vyrų priėmimo kambarys, bOfi — 
Moterų priėmimo kambarys, 508 
— Kalbama visokiomis kalbomis.

<
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CHICAGOS 
ŽINIOS
Smulkios žinios

K u n. Carl D. Case iš Oak 
Park, kuris figūravo garsioj 
Lelundų perskirų byloj., kui 
jis buvo kaltinamas, kad pavi
liojo Lelando pačią, dabai' pa 
si įraukė iš savo parapijos. Jis 
sakosi, kad sveikata verčianti 
jį pasitraukti nuo kunigo pa
reigu pildimo. Garsiojoj by
loj Lelando pati buvo prisipa
žinus, kad ji turėjo lytinių 
ryšių su kun. Case, bet kuni
gas viso to užsiginė ir sakė, 
kad tai yra tik jos įsivaizdavi
mas. Teismui neparėmus ku
nigo, jis padavė apeliaciją ii 
ta byla dar tebesitęsia.

Ar jų.- norite pakliūti į krutumus paveikslus? Nėra abejonės, kad taip. Štai dabar turite progų.
Gerui žinoma Chicagoje krautuvė Wieboldt, dabar atidarė dar vieną naują krautuvę. Iškilmingas atida

rymas šios krautuvės įvyks subatoje, rugsėjo 19 dieną.
Ta nauja ir Ubai puiki krautuvė randasi, prie Ashland, Monioe ir Ogden Avė.
ši departamentinė krautuvė yra labai gražiai pasta lyta. Sakoma, kad thi puikiausia krautuvė Jungtinėse 

Valstijose. '■ , • a t ‘ ’
Atidarymo dienoje dalyvaus Chicagos miesto majoras ir kiti žymus miesto valdininkai. Bus gražus muzikalia 

programas. Bus imami krutami paveikslai. Kiekvienas atsilankęs galės pakliūti j kintamus paveikslus.
Jei jus norite save matyti krutumuose paveiksluose, nepamirškite atsilarfkyti subatoje, rugsėjo 19 dieną. 

Apie 1! vai. prieš pietus bus imami tie krutami paveikslai, todėl nesivėlinkite) važiuokite laiku. Čia bus ko 
pamatyti ir kitam pasakyti. . ■. . • (Apskelbimas).
--------------------------- ------------------------------------- ■■■■ ■ ............ .......... ....................................................... ......................... . .................................. .................... I .........................................—

Bomba sprogo prie Illinois 
Creamery Co. pieninyčios, ku
rią labai remia Samdytojų Aso
ciacija ir kuri yra operuojama 
pagelba neorganizuotų darbi
ninkų, dirbančių ir pieną ve
žiojančių po didele policijos ir 
mušeikų apsauga. Bomba di
delių nuostolių nepadarė. Gal
būt tai yra provokacija, nes 
Samdytojų Asociacija paskelbė 
karą organizuotiems darbinin
kams, fcarą “iki pastaros.”

ŠEŠI ŽMONĖS UŽMUŠTI

Užvakar automobiliai užmušė 
šešis žmones, neskaitant dauge
lio sužeistų. Tarp užmuštų yra 
du vaikai ir du senukai.

“The Lone Woif*’ Bernai d 
Papke liko nuteistas 10 metų 
Kalėjimai! už apiplėšimą Sam 
Loseff aptiekus, 3767 Southport 
Avė. Be to jis bus dar teisia
mas ir už žmogžudystę, nes lai- 

- ke to piešimo jis nušovė aptie- 
koj buvusj kostumierį, studentą 
Archibald Murchie.

Clifford Heck neturėjo pini
gų, bet jis turėjo invalidą pa
čią, ketinius vaikus ir seną for- 
duką. Pereitą šeštadienį jis for- 
duku iš llammondo išvažiavo į 
Floridą, kur tikėjosi, kad jo pa
ti gali geriau ten pasveikti. Nu
vykus j Kankakee pradėjo lyti 
lietus, kuris jį sulaikė. Jo pati 
peršalo, gavo plaučių uždegimą, 
o kadangi jis neturėjo pinigų 
ligoninei, tai turėjo pasilikti tu
ristų kempėj. Vakar pabudęs jis 
rado sale gulinčią savo pačią 
jau nebegyvą.

r— ■ ...
Tel. I^ifayette 4223

Plombinę Heating1
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

palai nauju kuogeriausiai.
M. Yuška,

32?8 Vi. 38th Chicago, III.

iMiiiiiiiiiMH
• Tik ką atėjo Kultūra No. 

7 ir 8. Kaina 45 centai. Ga
lima gauti Naujienose, 1739 
So. Halsted St.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiaiiH
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Du nuleisti pakorimui rūgs. 24 d. paduoti savo pasi 
teisinimą. Atsiimkit laiškus iš Pašto

Lieiuvii) Rateliuose.
SLA. 6 to Apskričio Kon

ferencija jau čia pat.
Pasitraukusios SLA kuopos 

iš 2-rA bolŠevikuojapČio apskri
čio įkūrė naujų apskritį, šis 
6-as apskritis SLA organizaei- 
joje priduos labai daug reikš-' 
mes. .lįs susideda iš rimtų kuo
pų, kurios nesibijo paremti 
tikrus Lietuvos kultūrinių^ 
darbus.

Ši konferencija, rodos, iš ei
lės antra. Praeitoje dalyvavo 
keturios SLA kuopos ir daug 
kuopų informaciniais tikslais. 
Nėra abejonės, kad du sykius 
didesnis kuopų skaičius daly
vaus šiame suvažiavime.

/I f
Rimtiems SLA nariams rei

kėtų kreipti domę, kad 6-tas 
SLA apskritys šioje didžiulėje 
kolonijoje išaugtų į ,milžiną. 
Mes turėdami tokį apskritį ga
lėtume išplėtoti našesnį veiki
mą — augdami nariais ir ne

sveika nuomonė, bet ji labai 
nepatinka musų kunigėliams, 
tad jie tuojaus prakeikimus 
siunčia. Bet ir tai nieko ne
gelbsti, turi taikintis prie ap
linkybių, arba skvernus susi
ėmus nešdintis kur kitur. Aš 
netikiu, kad tai padarys musų 
klebonas, jis pasiliks čia, nes 
jis yra drąsus ir moka gražiai 
vilioti iš žmonių šimtines. Tik 
pastaruoju laiku pasekmės ga
na blogos su tomis’ šimtinėmis, 
nes jos ncbcplaukia taip spar
čiai. Jis yra grieštai nusista
tęs, kąd kiekvienas parapijo
nas, be jokių išimčių? turi duo
ti du šimtus dolerių dėl naujos 
bažnyčios, bet vis dar nepaskel
bia, kas bus su tais, kurie ne
duoda tų šimtinių. O neduo
dančių yra didelė didžiuma. Tu
rės nedosnieji tverti naują pa
rapiją. O tą jie gali lengvai 
padaryti. —Tas Pats. , ¥

Trys chicagiečiai išvažia
vo Lietuvon

Pereito trečiadienio vakare

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAM

Palengvinu akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 

i svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
i mo, skaudamą akių karštį, atitaiso, 
[kreivas akis, nuima kataraktą, ati* 
► taiso trumpregystę ir toliregystę 
[Prirenka teisingai akinius. Visuo

se atsitikimuose egzaminavimas da
rumas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. S pečiai ė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 10 
iki 8 vai. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. p-

1545 West\47th Street 
Phone Hvniievard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas’ dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai-

Joseph I kilmes ir Jack Woods, 
vieni iš dalyvavusių užpuolime, 
apiplėšimo tikslais, aut Drake 
kotelio, liko nuteisti pakori
mui. Laike to užpuolimo plė
šikai nušovė holelio klerką ir 
lodei susilaukė kartuvių. Visi 
plėšikai, išėmus vieną, liko" su
imti bebėgant iš kotelio. Plė
šikai prisipažino, kad jie papil
dė užpuolimą ’ir žmogžudystę 
būdami girti. Be to juos ban
doma buvo pateisinti, kad jie 
yra nesveikapročiai, bet tai nie
ko negelbėjo ir jur^ nuteisė 
juos pakorimui. Jie, žinoma, 
pareikalavo naujo bylos nagri
nėjimo.

Druggano partneris Frankie 
Lake, kuris jau pirmiau pasi 
Uuosavo iš kalėjimo, kilus šiam 
skandalui vėl atsidūrė kalėjime, 
kadangi tvirtinama, kad jis ne
atsėdėjo paskirto laiko ir kad 
tapo paliuosuotas iš kalėjimo 
prieš laiką. Druggan taipjau I 
traukiamas teisman už teismo 
paniekinįiną ir jam gręsia dar 
du metai kalėjimo.

DZŪKAS DEDA PINIGUS

Šerifas traukiamas teis
man

Kaltinamas federalinio teismo 
paniekinime duodant didelę 
laisvę milionieriui butlege- 
riui Druggan

Cook pavieto šerifas Petei 
Hoffman atsidūrė federalinia- 
nie teisme. Jį pašaukė teisė
jas Wilkerson užgirdęs, kad 
milionierius butlegeris Druggan 
turi labai didelės laisvės pavie
to kalėjime, kur jis buvo pa
tupdytas federalinio teismo už 
teismo paniekinimą ir butlege- 
rystę. Esamomis žiniomis, 
Druggan kada tik norėdavo, ta
da išvykdavo iš kalėjimo ir 
negryšdavo net po keletą dienų, 
taipjau būdamas kalėjime jis 
asmeniniai vedė visą savo pla
tų butlegeriavimo biznį. Kada 
tai išėjo aikštėn, jau du kalė
jimo viršininkai neteko savo 
vietų. Vienas jų neteko savo 
vietos dėlto, kad leido ir net 
pagelbėjo Drugganui kalėjime 
sumušti laikraščio reporteri. 
Už tą Druggan liko apkaltintas 
teismo. Kadangi už tvarką 
kalėjime atisako šerifas, tad še 
rifas ir liko pasauktas teisman 
parodyti, kad jis nėra pa
niekinęs teismo duodamas tiek 
laisvės kaliniui. Vakar šerifas 
stojo teisman ir jam duota ikii

Drapiežnas dzūkas yra tiek 
ant? Tom Rolevvicz įširdęs, jog 
žada net pinigus uždėti, kad 
jis su lenku apsidirbs, kaip su 
šilta vilna. Taigi ateikite su- 
bhtoj į Universal Atletikos kliu- 
bą (814 W. 33 St.) ir savo 
akimis pamatysite, kaij) dzūkas 
“volios” varšavioką.

Levickis riečia galvą: girdi, 
aš laimėjau medalių už risty- 
nes, tad ką man tas “pailez” 
franeuzas giliuoju?

Nuo praeitos subatos Oudin- 
sko krūtinė dar puse colio iš
sipūtė. Na, o jeigu jis rytoj 
apgalės Masoną, tai kitiems ris- 
tikams tikrai kinkų drebėjimą 
įvarys. —N.

šie laiškai yra atėję iš Eu
ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausįjj paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobe j nuo Adams gat» 
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laike 
tik keturioliką dienų nuo pa
skelbimo.

504 Balsewicz Konstanty, ’ 
506 Bartko Auna
510 Brazauskis Domininkas
517 Ce j noris Benjs
525 Girkantas W
526 Glebovitz Gast
539 Jankovich Mrs Martin
541 Kalminas Stefanija
542 Kalvaiteįife Onai
546 Kazlauski John
549 Kniukstihne Anastazjai
550 Klivickas Vincent
553 Kukutis Ignas
554 Lazauskai Petronei!
555 Latwenas M r
557 Marazas John
558 Naurckas Martin

■ 564 P.opowicz Peter
556 Purauskis Adam
569 Rutkovvska Mr
573 Šalvis Jonas
583 Saltmeris Simon
585 Ūsas Jonas
586 Urban Anna
587 Venckiene Ona
589 Vostakienei Onai
d93 Wolbas J
594 Zikiene Paulina

ANTISEP- 
tikas

Apsaugoja 
ir Prašali
na Gerk
les Ai r pi- 
mą. Skau
dėjimą ir 
Kosėjimą.

frtade by
Lambert Phartnacul Co., Saint Loub, U. S. A.Garsinkiiės Naujienose
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r imtus- gaivalus nuramindami. (Chicago apleido ir išvažiavo 
Taigi, šiame septintadieny, Lituvon trys chicagiečiai.

rugsėjo 20 d. North Sidės Liuo-| Išvažiavo Mikas G. Krikščiu- 
sybės salėj, 1822 Wabansia nas, žinomas socialistų darbuo- 
Ave įvyksta 6-to Apskričio kuo- tojas, ypač daug darbavęsis 
pų suvažiavimas. Deikia palin- Lietuvos Socialdemokratų Rč- 
kėti ią- pasveikinti gerbiamus mimo Fonde. Pastaruoju lai- 
atstdVus’-ves, kad pasekmingai ku gyveno Cicero. Tai jau 
veiktų, augtų ir stiprėtų. ‘antra jo kelionė Lietuvon/ ku- 

—Senas Narys. Irią jis pirmą syk, pb karo ap- 
----- * lankė 1922 m.i

Taipjau išvažiavo žinomas 
Bridgeporto namų budavojimo

-- -- -----  kontyaktorius Juozas Mozgeris 
Biblistai ir parapijonys į ir north sidietis Juozas Pam- 

-------------------paras.
Jau ne kartą buvo minėta j Visus trys didžiuoju “Olym- 

apic vietos “brolius” biblistus, pic” laivu išplauks šeštadieny 
arba “švento rašto tyrinėto- iš New Yorko į Klaipėdą.
jus”. Tie biblistai netekę se-Į Visus juos laivakortėmis ap- 
kėjų vėl pradėjo ant kampų rūpino ir atliko visus kitus jų 
rėšti savo spyčius apie geru- kelionei prirengimus Naujienų 
mą Dievo ir visus kitus galus. Laivakorčių Skyrius.
Gaila, kad veltui savo spėkas - —------- ------

stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street Į
Netoli Arhland Avė.

Cicero

į-’. ’ f\ 'j1

Paąitarkit su 
I Specialistu

eikvoja, nes ciceriečiai nėra to-’ 
kie lengvatikiai: kas ką turi, 
lo ji* laikoj Čia ne vieta, bib-* 
listams, bolševikams ar pana
šiems gaivalams ir butų geriau,1 
kad jie Cicero visai apleistų. 
Bet Liuosybės namui jie gerą 
biznį padaro. ' į

Betgi tie biblistai labai ga
dina ūpą ^v. Anlano parapijo- 
nims. Mat čia statoma nauja 
bažnyčia; buvo tam tikslui 
rengiamas bazaras, nes reikia 
pinigų, o čia tie nevidonai vi
sokiais budais žmones gundo. 
O tie suvargę žmonelės ir pra
deda svarstyti apie savo duo
damus centus. Tuoj kila min
tis: ar bus nauda iš to davi
mo? — ir kaip bematant kiše- 
nius užsidaro. Musų gi klebo
nas yra iš’ Dzūkijos, gudrus, 
greitai numato parapijonų ūpo 
krypimą ir todėl tai kas sek
madienį duoda tiek vėjo savo 
parūpijonims, kad net senosios 
bažnytėlės sienos braška, ir 
jeig’n nebūtų tvirtas mūras, ‘ 

tai tuoj trūktų nuo tų klebono 
“vėjų”. Bet gal ir atlaikys, kol 
naujų pastatys.

Niekurie gi parapijonys iš to 
didelio šauksmo tik juokus kre
čia. Sako: jau nebe ta gadyne, 
'su pragaru nebepaibauginsi; 
be to čia ne Lietuva: kiek ku
ris turi ir gali, tiek ir duoda, 
prievartos neuždčsi. Tai yra

VINCENTAS STAN1ONIS

Persiskyrė su šiuo pasaulių 
sulaukęs 69 metų amžiaus, 
Rugsėjo 17 d., 5 vai. ryte. Pa

dėjo iš ‘Suvalkų rėd., Mariampo- 
its apskr., Sunkščių kaimo. 
Amerikoje išgyveno 35 metus.

Kūnas pašarvotas randasi 
4605 S. Hermitage Avė. Lai
dotuvės įvyks Su bato j Rugsėjo 
19 d., 1:30 vai. iš Eudeikio ko
plyčios bus nulydėtas į Tautiš
kas kapines.

Del platesnių žinių telefonuo- 
kite Lafayette 4300.

Nuliūdę ir pilni gilios sįelvar- 
tos liekame, Draugai.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

DR.HUMPHIKVS’

INDIGESTION,
Fine Rcpast but-Thcre Won’t be a Fricd Egg On the Menu!
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Kuomet jus su
sergate, įtai pir
mutinis dalykas 
jus norite gauti 
gerą specialistą., 
kad jis jumis gy
dytų — tokį spe
cialistą, kuris tu
ri daug metų pa
tyrimą ir tokio 
kuris “nedaro 
Spėliojimų”. Gal 
būt, kad jus jau 
esat gydęsis pas

, bet vis be pasek- 
buvo ta, kad jie ne- 

jusų liga buvo.
Ateikit j musų ofisą ir daleiskite 

pilnai jumis išegzaminuoti, su X-Ray 
ir labaratorijoj, tas pilnai pasakys, 
kas jums y^a jr kur randasi liga ir 
ar jus galit būt išgydytas. Mes tu
rime geriausius Europinius ir Ameri
koniškus įrengimus. Musų X-Ray 
mašina 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 pūsles trubeliai, odos .ir 
VENERINĖS ligos, yra musų speci- 
alumas per 28 metus.

Mes turime pas save visus naujau
sius serumus.

“606” ir “914”
Yra suteikiama su pažinimu ir be 

skausmo. Musų kainos už gydymą 
yra labai liberalės.

Mes gydome vyrus ir moteris.

The Peopla’s Health
Institute

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

kampas Washington

Valandos: Panedėlyje, Ketverge ir 
Fčtnyčioj: 9-6. Utarninke, Seredoj ir 
Subatoj: 9-8. Nedėldieniais ir Šven
tėmis: 10-1.

Garsinkiiės Naujienose
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R 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.
TAUPYK IR TTJRRK

K«s sąvaltę, kas dvi 
ar kas mėnuo, atskirk dalelę 
>4 savo pėdės ir pasidėk į 
Naujienų Spulką. Cin jūsų 
pinigai dauginsis kas mė
nuo ir kas metni, uždirbdami 
nuo 4 iki 10 nuošimčių. 
Čia jums pilniausias saugumas 
ir visiška garantija, nes 
dar nesame girdėję, kad spulk°j 
hutų žuvę žmonių pinigai. 
Iš čia jus galite pasiimti bile 
kada ir bile kokiam reikalui, 
kaip ir iš savo kišenės. 
Naujienų Spulka yra po valdžios 
kontrole; o jos viršininkais 
yra atsakomingi ir sąžiningi 
žmonės: 
Prezidentu: J. SMO'I'ELIS 
Naujienų biznio vedėjas. 
Sekretorium: V. Mišeika 
Naujienų P. S. Skyriaus vedėjas. 
Iždininku: T. Rypkevičius 
Naujienų knygvedis ir kredite 
užveizda. 
Gali prisirašyti kasdieną 
nuo II) ryto ik* 8 vakaro. 
Nedėldieniais nuo 10 ryto iki 
2 po pietų. Naujienų raštinėje.

i NAUJIENOS, Chicago, UI
.Klusui. v.kv*., | vly> kepitivių.s '.-spernins-—į nu'engi*-------  &
šit pigiai pirkti pusę biznio arimas busthvim's I

I keptuvės, pigiai. Pinigais arba iš
mokėjimu.

1912 .80. SI Al E STREET
ALHAMBRa STORE Fl.YTURE CO.
— -... i ■■ ----------------------------------- " -a

REIKIA DARBININKŲ

ba visų. Priežastį patirsit ant 
Į vietos. 2227 Calumet Avė.

labni tvirta dėl padėjime.
i Atsišaukite:

8256 So. Halsted St.

AtSieaUKKC
12102 So. Edbrooke Avė. 

Kensington.

t

Penktadienis, rūgs. 18, 1925

ISRENDAVOJIMUI
RENDON I kambarių fla- 

tas, su vana ir elektros šviesa.
Atsišaukite: >

-------------»---------------------------------- 1
ANT rendos I kambariai nuo 

užpakalio Real Estate ofiso.
' Butų geistina, kad galėtų ap
valyti ofisą. Platesnių žinių 
kreipkitės 3352 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 9641. i

i SIŪLYMAI KAMBARIU

MOTERŲ

Naujieną Spu’kos šėrininkų moti- 
‘•s susirinkimas įvyk■; pčtnyčioj, rug- 

7:30 vai. vakare, Naujio ų 
šėrininkai malonėkite <la- 

š’ame <-u.i’lnkire.
V. Mišeika, Sekretorius.

ėjo 18 
innie

y'*auli

šv. Martyno mėnesinis su- 
; * i šeštadieny, rugsė-

19 <1. šių melų 7:30 vai. vakaro
■ ■ ........... . *'* Au-

Dr-joų
^įlinkimas įvyks
io L. ... , • .. .
Parapijinėj svetainėj 32 PI. ir
bu r n Avė.

Visi nariai privalote susirinkti, 
i:cs bus svarbus susirinkimas.

—P. K. nut. Rašt.

Draugystė Pažintis Lietuvių Ame
rikoje ant Town of Lake laikys 
mėnesinį susirinkimą nedčlioj, rug
sėjo 20—1925, 1 vai. po pietų P. 
Kisieliaus svel. 4625 So. Paulina 
St. Malonėkite visi draugai būtinai 
pribūti, nes yra daug svarbių rei
kalu apsvarstyti ir bus rinkimas 
darbininkų dėl baliaus.

Prot. Rašt. Jos. Yuclus.

6-to naujo Apskričio dele- 
žinotina. Konferenciją 

šiame septintadieny, 
<1. 1:30 vai. po pietų 

svbės salėje, 1822 Wabansia 
kamp. Girard St. Norlhside. 
mis blokas j šiauryčius nuo 
čių Mihvaukee, Robey ir ; 
Avė. gatvių.

Gerb. delegatai, 
būti laiku ir per 
kitę, nes anksčiau 
apsidirbsime. —K. 

SLA.

SLA. 
Ratams 
įvyksią 
sėjo 20

rug- 
Liuo-

Vie
ke r-

pasistcngkito 
daug ncsuvėluo- 
pradčję greičiau 
J. Semaška, 

6-to Ap.sk, Sckr.

Vyskupo Valančausko pašelpinės 
Draugystės sus:rinkimas įvyks ne- 

rutfsĄ] » 20 <|., 1025 tn. vir
iną valanda p<» pietų Chicagos Lie- 
• uvių AuditorHos f»vct. 313.3 South 
llalsleil St. Malonėkite visi drau
gai atsilankyti ir naujų draugų 
atsivesti.

Su godone N. R. Antanas Būdvietis

Tautiškos Draugystės Lietuvos 
Dūkiem laikys mėnesinį susirinki
mą nedėlioj. 20 <1. rugsėjo mėn., 2 
vai. po pietą. Mark \Vhite Sųuarė 
knygyne. Malonėkite visos narės 
atsilankyti į susirinkimą.

—Kviečia Valdyba.

BRIDGEPOKTO LIETUVIAMS’:
“Naujienas“ pradedama Išnešioti 

nuo 3-čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki VValIace ir 
nuo 35-tos iki 31-mos gatvės yra ap- 
iupinami “Naujienoms“ gana anksti. 
Už “Naujienas“ galima mokėti sykį 
j savaitę arba sykį į mėnesį. Gyve
nanti pažymėtame zone, o <la neap- 
rupinami ankstyvomis “Naujienomis“ 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Tel. 
Boulevard 9663).

Gerbiami K Ii ubai — Draugijos ir 
Dramatiškos grupės; malonėsite nesi
rinkti veikalo “žentas Iškilmėje“, 
nes minėtą veikalą statys scenoj 
spalio 17 d., 1925 m. M. Meldažio sve
tainėje Lietuvių Evang. Liut. pašal
pos draugystė. Komitetas.

Susirinkimas. Kas link švento 
Kazimiero Lietuviškų Kapinių, Chi
cago, III. Yra šaukiamas per Susi
vienijimą Lietuvių Rymo-Katalikų 
Dr-jas, pėtnyčioje, Rugsėjo-Sept. 18, 
1925. Susirinkimas prasidės 7:30 va
landą vakare, Lietuvių Auditorium 
salėje, 3131-33 S. Halsted St.

Komisija.

SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

6

To prašo Lietuvos žiDonės'r 
taip pataria Lietuvos bankai

ASMENĮ! JIESKOJIMAI
PA.JF.SKAU Vinco Jakaičio, pir

miau gyveno Chicagoj. Turiu svar
bų reikalą. Jis pats ar kiti jį pa
žįstanti praneškite ftiuom adresu:

VINCAS JAKAITIS, 
1739 So. Halsted St., 

Chicago, Iii.

i

viui juunuiujui
Parsiduoda atba išsimaino naujas 

mūrinis bildingas, 3 flatai, 2 po 5 
kambarius, D-3 kambarių. 3 ofisai 
ir didelis štdras. Namo savininkas 
turi tą bučernę ir grosernę, biznis 
vertas $4,G00, 3 karų mūrinis gara
žas, lotas 30x150, rendos neša $400 
j rnėnesj. Geriausia vieta apie Mar- 
quette Parką. Priežastis pardavimo 
labui svarbi. Parduosiu už $2,000 
pigiau negu kainavo. Cash reikia 
tik $10,000. Kartu perkant namą ir 
biznį. Morgičius rendos pačios pa
baigs mokėti. Namas randasi, 2419

Mar<|uette Rd., arba matykit

J. Namon,
2418 W. Mar(|uette Rd. 

arti Wcstern Avė.

faunus, lotus, 
taipgi ir viso
kius biznius, vi
suomet kreip
kitės pas

PARSIDUODA 
didžiausio kelio 
ern Avc.

Priverstas esu 
laiku. Priežastį 
tos.

Atsišaukite pas savininką.
7359 So. Western Avė.

Romi House ant 
Chicagoje: West-PARSIDUODA bučernė ir 

grosernė, biznis gerai išdirb
tas, visokių tautų apgyventa; 
parsiduoda greitai ir pigiai.

2119 So. Halsted St.

parduoti trumpu 
patirsite ant vie-

C. P. Suromskis & Co
Rcal Estatc 

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

jauna mergaitė j 
Turi mokėti var- 

Mokestis nuo 
Matykit

REIKALINGa 
Kcal Estato ofįsą. 
toli tipiewritrri. 

daugiau į savaitę, 
iki 3 po jiietų.

J. NAMON, 
2418 W. Marųuetto R<1.

arti Western Ave.i

ir
$15 
nuo

! REIKIA DARBININKŲ

PARDAVIMUI krautuvė, sal
dainių, cigarų, groserio, ice 
creamo, biznis geras, pardavi
mo priežastis, apleidžiu miestą.

Atsišaukite:
5255 Wentworth Avė.

PARDAVIMUI grosernė ir kitų 
smulkių daiktų sankrova. Parduo
siu už gana prieinamą kainą. Biz
nis išdirbtas ir yra nešąs gerą pel
ną. Naudokitės proga. Priežastį 
pardavimo sužinosite vietoje.

3512 So. Lowe Avė.
Yards 5881

NAMAI-ŽEME

W.

VYRŲ ir MOTERŲ

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis na
mas 5 ir 6 kambariai, prie Marųuette 
Bulvaro, parduosiu pigiai arba mai
nysiu ant Restauranto, Bučernės arba 
gerų lotu.

Atsišauk ite:
3932 So. Rockwell St.

muro 
vanos, 

beiz- 
KainaPARSIDUODA —

t Grosernė, geroje vietoje. Ren
da $40 Į mėnesį.

Adresas:
3432 So. Morgan Street

PARDAVIMUI namas, pigiau 
$1000, nes turim greit parduoti, 5 
kambarių, cementiniu pamalu, ce
mentinė ėlč, su grindimis viškai, 
landrė, tilo vana, modemiškas 
plumbingas, galima padaryti 2 
augštų namą.

5706 S. Marshfield Avc.

Nepaprastas Bargenas!

PARDAVIMUI 2 aukštų 
Damas, 7 ir 8 kambariai; 
elektra, gazas, cementuotas 
mentus, garu apšildomas. 
$11.950. Remia $100 j mėnesį Mai
nysiu ant automobilio, loto arba 
biznio.

PARDAVIMUI 3 aukštų muro na
mas po 6 kambarius, vanos, elek
tra. gazas ant 32os ir Love Avc. 
Kaina $11,500. Arba mainysiu ant

REIKIA vyro arba moteries 
pinigų. 

$100 vienam mėnesiui, prie la
ibai pelningo biznio. Naujienos,I 
.1739 So. Halsted St. Box 612 I

RENDA! didelis šviesus kam 
berys, vienam ar dviem vaiki- kuris luri atliekamų 
narus ar merginoms.

2nd floor rear

kambariai vyrams ar 
ar vedusiai porai.

šildomi ir pigus.
savaitės $7.00, be

merginoms 
Kambariai 
valgiu ant 
gio $2.00. Ant antrų lubų iš 
kio. J. K.

703 W. 21. Place 
Chicago, III.

REIKIA DABBININKĮI
val- 

prie- VYRŲ

RENDON fronlinis kamba-
i

rys jlcl 2 vyrų, prie jaunos po
nis.

Atsišaukite:
2922 Emerald Avė. ITont

HENDON kambarys dėl 1 
vaikino, kambarys apšildomas, 
prie mažos šeimynos, yra ir 
garažas.

6107 (So. Rolksvell St.

J1ESK0 KAMBARIU
JIEŠKAU kambario prie ma

žos ir geros šeimynos Bridge- 
porto apielinkčj; praneškit 
greitai laišku į Naujienas, 1739 
So. Halsted. Box 615

įVAIRyS SKELBIMAI 
BAGDONAS BROS.

MOV1NG, EXI‘Ri:SSING & COAL 
PIANO MOVING EXPERTS , 

Long distance handling. 
Turime daug metų patyrimą.

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

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už

laikėm malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

Tol. Lafayette 5153-6438

ROBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

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

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING S'UPPLY CO.

490 Miiwaukee Av. Haymarket 1018 
461 N. Halsted St. Haymarket 4221 

■■ ■■■ „ , ■■■■■■—........ ■ ■■iZ

Tel. Yards 6728
Ar žadi Muvinties —
— Gal Reikia Anglių?

Muvinam visokius furnišius ir 
pianus. Patyrimas tame darbe 12 
mretŲ. Aprupinam anglimis ir mal
komis. Pristatome malkas dėl be- 
karnių. Darbą atliekam saugiai, 
— teisingai ir nebrangiai. Reika
le kreipkitės:

KOKAS STEPONAS 
3210 So. Emerald Avenue

v,

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IK SUTAUPYK IT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Supply Cp„ 
1637 West Division St., 

netoli Marshfield

Krautuvių įrengimai Nauji ir Seni 
Del visokių biznių visuomet stake. 
Musų kainas ir patarnavimą nega
lima .nukonkuruoti. Ateikite ir 
persitikrinkite. Specialiai 
mai daromi ant orderio, 
jimais arba cash,

JULIUS BENDER, 
901-915 W. Madison SU

IšmokS-

Ine.
Chicago

REIKIA į aptiekę jauno pa- 
gdbininko arba asistento. Atsi
šaukite tuojaus. f

VVe.stvvood Drug Co.
7058 So. Weslern Avė.

REIKIA molderių, darbas už 
miesto. Kompanija užmokės ke
lionę, duos užlaikymą ir mokės 
$8 į savaitę. Atsišaukite: Stand
ard Employment Agency, 601 
W. Madison St. Basement office

REIKIA patyrusio

kitę po pietų.
717 Maxwell St.
Tel. Canal 1728

RAKANDAI

bučcrio
Atsišau-

PARSIDUODA rakandai keturių 
kambarių. Setai: miegančio, valgo
mojo ir Parlor kambarių. Grand 
pianas ir radio setas.

Kreipkitės:
421 So. Central Avenue 
Phone Columbus 0026

PARDAVIMUI
800 GROJIKUS PIANAS 

Moderniški keisai, gerame pa
dėjime, parduosiu už $130 cash 
arba $10 į mėnesį, su plačiu 
benčium ir 103 roleliai.

2332 W. Madison St.

PARDAVIMUI —
Barbernė ir pulruimis, lietu

vių distrikte.
Atsišaukite:

3601 Emerald Avė.

BRIGHTON PARK
A

Pardavimui grosernė, vaisių, 
daržovių krautuvė, randasi labai 
geroje lietuvių kolonijoje.

4127 Archer Avenue

PARSIDUODA ice cream, 
saldainių, cigarų ir kitų smul- 

. kmenų krautuvė. ' Lietuviais 
i apgyventa apielinkė.

1437 So. 49th Ct. Cicero, III.

KAS NENORITE turčiams ver
gauti, imkit šj biznį, o neturėsit bo
so ant savo galvos. Tai yra moky
klos daiktai, groserio ir visokių 
smulkmenų. Prieš mokyklą, senti 
vieta; daugiau patirsit ant vietos.

Atsišaukite
3518 So. Wallace St.

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė. Geras biznis ir geroje 
apielinkčj e. Parduosiu 
brangia kaina.

P. II. BAUMGORTEN, 
4106 W. 63 St.

ne:

PARDAVIMUI —
Saldainių krautuvė ir fikge- 

riai ir 2 kambarių rakandai. At
sišaukite tuojau, (į krautuvę).

1808 W. 46th St.

DIDELIS BARGENAS. Parsiduoda 
bučernė ir gl’osėrnė su nauju mūri
niu namu lietuvių apgyventoj apie- 

| linkėj. Biznis išdirbtas per septy- 
nius metus. Pardavimo priežastį pa
tirsite ant vietos.

At.-išr ūkite:
2859 W. 40th Street'

Parsiduoda 4 flatų mūrinis na
mas dviejų metų senumo, ran
dasi prie Campbell Avė. ir t>4 
gat. Aržuolo trimingai; metine 
renda $3120. Kaina tik $25,000

namas 
kamba-

PARDAVIMUI bučernė ir groner- 
rė iš priežasties turėjimo dviejų biz
nai, nes dvieių biznių ne<>aliu apž’u- 

todėl ''iėną priveisti narduoli j 
trumną laika Atsišaukit greitai, 
nupirksit nigfai.

460° So. Podcv’pll St.
. Lafayette 8189

PARDAVIMUI grosernė geroje 
vietoje ir už gana prieinamą kainą. 
Biznis randasi apgyventoje vietoje 
Įvairioms' tautoms. Biznis yra ne
šąs pelną. Taipgi, sykiu parsiduoda 
bučernes fi>tures, nes šita vieta yra 
tinkama dėl buČė/nės ir grosernčs.

821 W. 34 St.

PARDAVIMUI grosernė, ge
ra vieta dėl bučernės. 
stį pardavimo, patirsit 
tos. .į

3000 W. Pershing

Prieža- 
ant vie-

Rd.

PARDAVIMUI grosernė, ne- 
svaiginaiųų gėrimų, cigaru, 
kandžių ir sniplkmenų krautu
vė. Pigi renda ilgas lisas, 4 
kamb. gyvenimui.

5702 So. Racine Avė.

PARSIDUODA jęroserne, ci
garų, saldainių ir kitų smulkių 
daiktų krautuve. Sena išdirbta 
biznio vieta; 4 kambariai pa
gyvenimui. 732 W. 19th St.
———————'.f ■ — -------------------- ■■■ 1 ■■■■■■■

PARDAVIMUI restaurantas 
ir bučernė, turi būt parduota 
greit, savininką* apleidžia mies
tą, parduosiu nebrangiai arba 
mainysiu į gerą automobilių.

1913 W jDake St.
Melrose. Park, III.

PARDAVIMUI grosernė, su 
namu, arba be namo, arba mai 
nysiu ant privatinio namo. Prie 
žastis pardavimo moteris ser
ga. 4740 S. Marshfield Avė.

Tel. Boulevard 9127

PARDUOSIU ar mainysiu 
grosernė ir bučernę ant lotų, 
automobilio įtr mažo namo. 
Priežastis pardavimo — turiu 
2 biznius. 4601 So. Marshfield

Avė. Tel. Yards 0145

Dviejų aukštų mūrinis 
vienų metų senas 5-5 
rių, steam apšildomas, viskas 
aržuolo trimingai, randasi arti 
Kedzie ir 56. Renda $130 į 
mėnesį. Kaina tiktai $12000 ir 
šiaip gerų bargenų randasi. 
Ix)tų ir visokių namų.

Kaina $11,500. Arba mainysiu 
bungalovv.

PARDAVIMUI 3 aukštų muro 
mas no 5 kamb. beizmentns, 
kas. Kaina $10.050.

BRIDGEPORT BEALTY C().
3306 So. Halsted St.

Phone Boulevard 5784

na- 
viš-

BAPGENAS! Pardavimui prie, 
4543 So. Uninn Avė., 2 flatų medi
nis narnas ir garažas, gerame padė
jime. Yra gas^s. elektra, venos, kar
što vandens š'ldymtv tarkos ir bal
tos sinkos. kaina $5.500, lengvais ift- 
mokėjlmais.

MU.LER
Phone Van Buren 5815

PARDAVIMUI naujas bun- 
galow labai pigiai. Priimu lo
tus už piruią imokėjimą ar ki
to ko vietoj pinigų.

3641 West 59 Place
Tel. Republic 6611

Z. S. Mickevice
2423 W. 63rd St 

Prospect 4345

BUNGALOW PARDAVIMUI
Per savininkų

6442 Sd. Francisco Avė.
dideli kambariai, furnas šildo- 
aržuolo trimingai, sui) parlo- 
ugnavietė, įr knygynas, bufe- 
su grindimis viškai, stikliniai 

vaisių skiepas,

6 
ma, 
ras, 
tas, 
užpakaly porčiai, 1 
visi įrengimai ir apmokėti, geroje 
vietoje, netoli mokyklų, bažnyčių, 
gatvekarių ir basų linijos, 2 blokai 
nuo Marųuette Parko, kaina, $9500 

6412 So. Francisco Avė.

IŠPARDAVIMAS SAVASČIŲ PUI
KIOJE NORTH SIDE

Sena medžių auginimo įstaiga išpar- 
duos 97 medeliais augusius lotus, ne
toli elevatorio stoties, Kolf, bulvaro, 
akro kaina $995, išmokėjimais, pui- 
kus investnientas. Kreipkitės į Nau
jienas, 1739 So. Halsted St., Box 608.

BARGENAS — PUSDYKIAI
Wentworth, netoli Garfield Blvd., 

2 augštų mūrinis, krautuvė ir , 5 
kambariai augštai, yra vana ir elek
tra, medinė cottage ir 2 karų gara
žas iš užpakalio. Nupirksite už ge
rinusį greitą pasiūlymą.

Tel. Wellington 3814

PARDAVIMUI 2 flatų mūrinis 
namas, 6-7 kambarių, 744 So. Cam
pbell Avė. Netoli naujo marketo, 
elektros švienu, furnas šildomas, 
augštas skiepas, kieto medžio tri
mingai, gerame stovyje, 
bargenas, savininkas, 

F. G. Donnellev,
• 2457<W. Polk St.

didelis

PARSIDUODA 2 namai ant vie
no loto 5 pusės flato po 4 kam
barius. Elektra ir gazas, arba ap
simaino ant mažesnio namo 
ant biznio.

500 W. 45th PI.
las augštas

arba

JIEšKAU savo dėdės Jono Dyy 
lio. paeina Tauragės apskričio, 
Žvingių parapijos, Govainių kai
mo. Apie 30 metu gyvena Ameri
koj. Jis pat,s ar kiti malonėkite 
pranešti man, busiu dėkingas.

Joe. Vaitkus, 127 Spruce St., 
Oil City, Pa.

GiROJIKLIŲ PIANŲ
BARGENAS

Už $100 nupirksite mano( PARDAVIMUI 
Kimball grojiklį pianą, gerame 
padėjime, su "kabinot ir ben- 
čiumi ir 85 rolės.

2332 W. Madison St.

bizniavas 
į kampas, prie dviejų kryžiavų 
linij.ų Veikit greitai. Kaina pi
gi, išmokėjimais. Naujienos, 
1739 So. Halsted St. Box 614

A-V!' pardavimo didi groser
nė ant bizniavus gatves Justi
ne No. 1536 W. 51 st St. Ver
ta $1,500. I>el greito pardavi
mo atiduosiu už $800.

VISAI naujas, 2 flatų, mo
derniškas namas, 5-5 kamba- 

į rių, lotas 40x144, kaina teisin
ga. Pamatykite savininką prie 
darbo. 7516 Emerald Avė.

PARDAVIMUI maža groser
nė, delikatesen ir saldainių 
krautuvė, Northvvest Side. Ne
brangi kaina, pigi renda.

Tel. New Castle 0634

PARDAVIMUI rezidennijos 
lotus, geroje apielinkėje, kaina 
greitam pardavimui išmokėji
mais. Naujienos, J 739 S. Hal
sted St., Box 613

PARDUOSIU, už teisingą pasiu- 
lytną bučernę ir grosernę. Senas 
ir pelningas biznis. Viskas cash, 
nėra knygučių, renda nebrangi, 3 

. * .. metų lisas, 4 kambariai gyveni-Koiomja. l)U|i jr garadžius. Pardavimo prie-

PAiRSIDUODA Restauranas 
senai išdirbtas biznis. Aplink 
dirbtuvių, lietuvių 
Parduosiu iš priežasties ligos. | žastis — liga šeimynoj.

3551 So. Halsted St.
Tol. Boulevard 38563711 So. Kedzie Avė.

naikiMblidi

išmainyjno 
bungalow.

ANT 
kamb. 
mainus 
mobilių

1A. Grigas
TeL Boulevard 4899

naujas 5
Priimsiu j

PAP.S1DUODA vasarnamis (som- 
mer icsoit) ir farma, ant gražaus 
ežero kranto, Wisconsino valstijoj, 
125 mylios nuo Chicagos, parduosiu 
pigiai arba mainysiu ant Chicagos 
propertes, galima pirkti \iską sykiu 
arba atskirai.

F. J. SZEMET,
4010 So. Albany Avė.

GARAŽAS ant rendos, 50 
automobilių talpinantis, su vė
liausios mados įtaisymais. Par
duosiu arba mainysiu ant kito
kios prapertes.

C. P. Suromskis & Co.
3.351 S. Halsted St. Blvd. 9011

PARDAVIMUI tik už $4000 
kampinis namas. Krautuvė, 4 
kambariai, 2 karų garažas, lo
tas 35x125, $500 įmokėti ir 
kraustykis, vieta gera dėl vi
sokio biznio. 5759 So. Robey 
St. Savininkas bus ant vietos 
Sept. 19-20 ir 21. Imsiu auto
mobilių už mokestį. Laišku an
trašas: H. Mockus, Gen. Del.

Niles Center, III.

’ 2 AUGŠTŲ, pusiau medinis 
pusiau mūrinis namas, rendos 
j mėnesį, $50, kaina, $2700. 
Mūrinis namas 2 augštų, kaina 
$4800, rendų į mėnesį, $55. 
Yra gasas, elektra ir kiti visi 
parankamai. Parduosiu abudu 
sykiu adia po vieną. Atsišau
kite po 7 vai. vakare.

Mrs. T. Hrody, 
1907 Canalport Avė.

PARDAVIMUI per savininką nau 
jas namas, 1 ir pusė augšto, 8 kam 
barių bungalow, 1 blokas nuo 2 
karų linijų, cementinių bloksų 
skiepas, furnas šildomas, aržuolo 
grindys ir trimingai, vana, kaina, 
$7800. Jacob Theis,

6838 Claremont Avc.

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

5305 So. Turner Avė.
Phone Rėpublic 2319

PARSIDUODA medinis nąmas su 
Storu keturiais kabmarįais ir 2 
mašinų garadžius. Gera vieta dėl 
biznio, arti naujos geležies <" 
tuvės. Noriu parduoti greit, 
apleidžiu Chicagą.

7320 So. Robey Str.
Tel. Prospect 0321

dirb-
, nes

PARDAVIMUI 5 karųbarių 
naujas bungalow, beismentas 
moderniškas, gatvė cementuota 
$6500— $1500 įmokėti. 3221 
N. Natchez Avė. Lietuvių ap
gyventų apielinkė. Savininkas.

(6500 North West)

ANT pardavimo puikus na
mukas’ 3 kambarių labai pui
kioj vietoj.

6217 So. Kedvale Avė.
3 blokai West nuo

' Crawford Avė.

PARDAVIMUI 6 kambarių 
rezidencija, cemento ir muro 
pamatu, 1 karo garažas, f ur
nas šildomas, 30 pėdų lotas, 
savininkas tame name.

7115 S. Rockwell St.

NAUJAS 5 kambarių mūri
nis bungalow, turi būt par
duotas, kaina $7800, cash 
$2000, kitus po $45 į mėnesį.

Savininkas
7019 S. Tahnan Avė.

MORTGECIAI-PASKOLOS
ANTRI MOKGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų.
T'aipjęi perkame Trečius Mor^ičius 

ir V’f 11 Q
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
3804 South Kedzie Atcm 

Lafayette 6738

MOKYKLOS
VALENTINE 

DRESSMAKING 
COLLEGE

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

Phone

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

M. E. HUTFILZ, Manager

zxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

„NGLU KALBA 
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam1 šioje šalyje. 
Kurie kalba gerai angliškai visur 
turi pasisekimą ir pirmybę. Ang
lų kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stės, pilietybės ir daug kitų daly
kų gali lengvai ir greitai išmok
ti pagal naują būdą mokinimo Le- 
veslcio Mokykloje klesose ir per 
laiškus (correspondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commercial 

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

i

PARDAVIMUI 2 flatų mūri
nis namas 5-6 kamb. pirmas 
karštu vandeniu apšildomas an-

biznį, lotą arba auto- Iras garu; randasi gražioj vie- 
įmokejimo. toj Marquette Manor. Atsišau- 

», 3114 S. Halsted St. kit: 5939 S. Rockvvell St.
Tel. vRepublic 8573

kaipo dalį

dmuiaiU ik JŪAtu

Didelėse Ištbrbysiese
COYNE

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

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

1300-10 VV. Harriaon Street 
Chicago, I1U Dcpt. L16


