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Lietuvių-Lenkų dery 
bos nevyksta

Sovietai vėl atidaro mo 
kyklas buržujams

Švedija proponuoja vertiną 
arbitražą karams išvengti

Lietuvių su Lenkais dery 
bos nevyksta

Lietuvių delegacijos pirminin
kas Sidzikauskas ir eksper
tai grįžta Kaunan

\VASIIINGTONAS, [Paštu 
iš Lietuvos Pasiuntinybės Wa- 
shingtone]. — Elta praneša iš 
Kauno rugsėjo 7 dieną:

Lenkų delegaciją Kopenha
goje atsisakė savo reikalavimų 
dėl gelžkelių, sielininkų ir kitų, 
bet spiriasi dėl konsulato Klai
pėdoje miško reikalams. Su 
tuo Lietuvos delegagija'nesuti
ko. Pirmininkas Sidzikauskas 
ir ekspertai grįžta Kaunan rug
sėjo mėn. septintą dieną.

Sovietai vėl atidaro buržu 
jams universitetus •

MASKVA, rūgs. 10. — Sovie
tų švietimo komisaras Luna- 
čarskis šiandie paskelbė, kad 
studentai, kurie buvo išvyti iš 
Rusijos universitetų dėl to, 
kad jie buvo kilę ne iš darbi
ninkų klasės, dabar galės vėl 
grįžti atgal į universitetus ir 
tęsti mdKslą toliau.

Ragina tautu ginčus rišti 
verstinu arbitražu

Chamberlain aiškina priežastis, 
kodėl Britu konservatorių 
valdžia atmetė Genevos pro
tokolą

GENE V A, Šveicarija, rūgs, 
10. — Švedijos užsienių reikalų 
ministeris šiandie įnešė Tautų 
Sąjungos susirinkime rezoliuci
ją, proponuodamas, kad Sąjun
gos Taryba paskirtų tam tikrą 
komisiją, kuri turėtų išstudi
juoti ir sutaisyti planą privers-1 
tina arbitracija neleisti karams 
įvykti.

Nuolatinis finansų komitetas 
patarė Sąjungos Tarybos komi
sijai Austrams, kad, žymiai pa
gerėjus situacijai Austrijoje, 
Tautų Sąjungos finansinė kon
trolė tam kraštui butų paleng
va mažinama.

Anglijos užsienių ministeris 
Chamberlain savo kallioj aiški
no, kodėl Didžioji Britanija at
metė Genevos taikos protokolą. 
Pasak jo, protokolas tik temdęs 
ir naikinęs kitas Tautų Sąjun
gos sutartis, ir ne tiek bojęs, 
kaip užbėgti už aklų Karam?, 
kiek juo skaudžiau bausti už 
pradėjimą karo. Moralės sank
cijos esą didesnės, ne kad jėgos 
sankcijos.

Chamberlain pareiškė, kad 
jis manąs, jogei tikslui atsiek
ti geriausia daryti regionų su
tartis, tokias, kaip kad Vokieti
jos proponuojamaisai saugumo 
paktas.

Kaina 3c

u

Lnv M

Paveikslas audros sudraskyto Jungtinių Valstijų orlaivįo Shenandoah, nuimtas iš arti.
[Pacific and Atlantic Photo]

Sovietai žada amnestija 
politiniams emigrantams

Amnestija betgi busianti duota 
tik tokiems, kurie prisieksią 
ištikimybę valdžiai

BERLINAS, rūgs. 10. — Iš 
pilnai ištikimų šaltinių gauta 
čia patvirtinimas žinios, kad so
vietų valdžia nutarė šiemet, 
bolševikų revoliucijos sukaktu
vėmis, paskelbti naują amųes-^ 
tiją politiniams emigrantamšž

Amnestija busianti suteikta 
betgi tik tokiems politiniams, 
kurie sutiks pasirašyti deklera- 
ciją, kad jie pripažįsta sovietų 
konstituciją ir sovietų valdžią.

Vėl susirūpino valstiečiais
Sovietijos laikraščiai senai 

jau nerašė taip daug ir taip 
atvirai apie auganti valstiečių 
nepasitenkinimą, kaip kad da
bar. Laikraštis Pravda, pavyz
džiui, sako:

"Mums gresia pavojus. Tarp 
mus ir valstiečių darosi didelė 
politinė bedugnė, ir dėl to mes 
negalime ilgiau ramiai laukti. 
Kaimas nepatenkintas ir neri
mauja. Jis duoda mums pa
kankamai duonos, bet iš mus 
gauna labai maža prekių, ku
rių jis būtinai reikalingas. 1/ 
dagi už tą truputį, ką Jis gau
na, jis yra priverstas perbran 
giai mokėti.”

Kuba deportuoja “ne
geistinus” svetimšalius

HAVANĄ, Kuba, rūgs. 10.-- 
Garlaiviu, kuris ateinančią sa
vaitę išplauks į Ispaniją, Kubos 
vyriausybė deportuos visą buri 
“negeistinų” svetimšalių. Tie 
svetimšaliai tai didžiumoj frau 
euzai, ispanai ir italai, vyrai ir 
moterys. Kai kurie jų įtaria
mi kaipo “raudonieji” agitato
riai, kiti kaipo “baltosios ver
gijos” verslininkai ir laikyto
jai paleistuvy bes namų.

Trys komunistai užmuš
ti Nikaraguoj

MANAGUA, Nikaragua, rug
sėjo 10. — Susirėmime 1 tarp 
komunistų ir valdžios jėgų Ei 
Gailoj, ties Rio Grande, trys 
komunistai buvo užmušti ir du 
kiti sužeisti. Prieš porą sa
vaičių komifnistai buvo užval
dę Cuyamel vaisių kompanijos 
įstaigą ir laikė ją, neleisdami 

I eksportuoti bananų.

AUDRA PADARĖ DAUG 
NUOSTOLIŲ PEORIOJ

PEORIA, III., rūgs. 10.—Va
kar po pietų ir paskui vėl nak
tį čia siautė smarki audra, pa
dariusi apie 250,,000 dolerių ža
los. Perkūnui trenkus, užside
gė Luthy & Co. sankrovų ir ofi
sų triobesys, kurio gaisrininkai 
nebepajėgė išgelbėti. Del 
droš septyni žmones buvo 
žeisti.

au-
su-

I Vokiečiai susirūpinę alsi 
radimu Ku-Klux-Klano

Kaltina tris čikagiečius kaipo 
organizuoto jus; jmato pavo
jų visuomenės ramumui

Meksikos agrarai puolė 'Muštynės baltųjų su neg 
rančų; šeši nukauti rais vienas užmuštas

MEKSIKOS MIESTAS, rūgs.
10. — Vera Cruz Valstijoj va-1 
kar būrys agrarų puolė Tuza- 
mapos rančą (didelį gyvulų 
auginimo ūkį). Kadahgi to- x x x .
kio užpuolimo buvo laukiama Pas^aries,1®ms ^a^al 
tai dar naktį prieš tai į ran-1 
čą buvo pasiųsta federalės ka
riuomenės kuopa ginti. Įvy
kus kovai, užpuolikai pagaliau 
buvo priversti bėgti, palikdami 
šešis agrarus nukautus. Tarp 
užmuštųjų buvo ir jų vadas, 

Amerikos konsului. Jie esą: Miguel Alarc<u>( pirmiau buvę.** 
Gothard Strohschein ir jo su- armijos pulkininkas, pastaruo, 
nūs Otto, abudu pastoriai iš ju gi laiku virtęs banditu ir su 
Chicagos, ir trečias, Burton savo banda terorizavęs ramius 
Grey iš Hillsboro, III. Jie va- gyventojus, 
dina save Knights bf the Fiery j 
Cros.s (Ugnies Kryžiaus Vy
čiai) ir jų tikslas esąs “suvie
nyti įvairias politines fakcijas 
kovai už laisvę ir tėvynę.”

Policija sprendžia., kad tai 
esąs atviras grumojimas poli
tinių vadų gyvastims. .Jos ži
niomis, įšventinami ton dapton 
klaniečių draugijon nauji na
riai turį prisiekti senajai Vo
kietijos vėliavai.

Praeitą naktį policija užklu
po kaukėtų ku-klux-klano na
rių kuopą vienoj kavinėj ir su
ėmė juos, - konfiskuodama taip
jau keletą jų knygų. Knygos 
parodančios, kad esama prisai- 
kinta apie tūkstantis 
nors areštuotieji saką, 
draugija turinti tik 
šimtus narių.

BERLINAS, rūgs. 10. —Bėr
imo policija kaltina tris čika
giečius, kaipo sąmokslininkus, 
organizuojančius* Vokietijoj 
slaptą, Ku-Klux-Klano rųšies, 
draugiją ir , tuomi kuriančius 
pavojų piliečių gyvybei. Poli
cija žinanti ir vardus tų trijų 
klaniečių ir apie juos pranešus

DETROIT Mich., rūgs. 10.— 
Atsikrausčius vienai negrij šei
mynai gyventi j miesto dalį, 
kur tik vieni baltieji gyvena, 

i nepatiko.
i Vakar apie juodųjų namus su
sirinko goveda baltųjų, kad ne
grus išvijus.
damies, šovė.
buvo nušautas, antras sužeis
tas. Policijai atvykus j riau
šių vietą, minios buvo jau su
sirinkę apie 5.000 žmonių, ir 
tik užėjęs smarkus lietus pri
vertė ją išsiskirstyti. Negrų 
namai buvo visą naktį policijos 
dabojami.

Pastarieji, gin- 
Vienas baltųjų

Vienuolės išgelbėjo dvi 
skęstančias mergaites

narių,: 
kad jų* 
keturis

NYACK, N. Y., rūgs. 10. -■ 
Dvi katalikų vienuolės, sesuo 
Mary Sumpta ir sesuo Mary 
Immaculate, vaikščiodamos va
kar parke išgirdo Hudsono pa
upy vaikų riksmą. Nubėgusios 

i jos pamatė skęstančias tris ma
žas mergaites. Nieko nelauk
damos jos šoko vandenin ir, 
priplaukusios, dvi mergytes iš
gabeno krantan. Trečia, Ma
ry Pieter, 11 metų, paskendo 
ir jos kūnas buvo vėliau su
rastas.

KINIEČIŲ FAKCIJŲ KOVOJ 
DU UŽMUŠTI

NEW YORKAS, nigs. 10. —
Trys Du Ponto jachtos (Vietos kiniečiuose nepaliauju 

ifakcijų kova. Praeitą naktį 
|buvo vėl du kiniečiai nužudyti. 
įTrys įtariami dėl žmogžudybės

žmonių prigėrė
, - -------- y
HAVRE DE GRACE, Md., 

10.—Apvirtus laiveliui, šį rytą 
Susuuehannos upėj prigėrė trys 
milionieriaus T. Colemano du 
Ponto jachtob žmonių. Ketvir
tas įgulos narys buvo išgelbė
tas.

Cičerinas keliauja i už 
sienius pasigydyti

MASKVA, rūgs.. 10. — Sovie
tų užsienių komisaras Cičerinas 
žada šio mėnesio pabaigoj iške
liauti į užsienių rezortus pasi
gydyti. Jis nuo senai serga 
vidurių liga.

Sovietų mokslininkas 
išradęs milžinišką 

jėgą.

LENINGRADAS, rūgs. 10.— 
Mokslų Akademijos mokslinin
kas, A. F. Joffe, eksperimen
tuodamas savo laboratorijoj, 
sakosi sugebėjęs sukoncentruo
ti milžiniškos elektrinės ener 
gijos visai mažame daikte. 
Akumuliatorius, kurį jis pada
ręs ir prikaupęs jėgos* tiek, kad 
jos pakanką didžiausiam auto* 
mobiliui varyti per dešimtį die
nų, esąs taip mažas, jogei tel- 
pąs vestės kešenėj.

Sovietai užsakė Ameri
koj 10,000 traktorių

MASKVA, rūgs. 10. — Sovie
tų valdžia 
tūkstančių

užsakė Amerikoj 10
_______ , traktorių. Penki 

kiniečiai tapo policijos suimti, tūkstančiai traktorių jau gauti 
valsteičiams, lengvo-

Kiek sveria dvasia?

PARYŽIUS, rūgs. 10.—Tarp
tautinis ispiritualistų kongresas 
bando čia išspręsti 
kiek sveria dvasia, 
ritualistas tvirtina,, 
sverianti tiek, kiek 
kis.

ir išdalinti
mis išmokėjimo sąlygomis. Li
kusiųjų penkių tūkstančių lau
kiama neužilgio pareisiant.

klausimą, 
Vienas spi- 
kad dvasia 
uodo antn-

-- -—1-- i 
Chirurgai išėmė iš vaiko 

plaučiu šriubą

No. 214

Belgija tremia laukan sve
timšalių komunistus

BRIUSELIS, rugsėjo 10. — 
Belgijos valdžia įsakė depor 
tuoti laukan iš Belgijos apie 
dvidešimt svetimšalių, kaltina
mų dėl komunistinės agitacijos 
ir kurstymo neramumų.

! “Didele nelaimė”—kru- 
tamųjy paveikslų 

veiksmas
PEKINAS, Kinai, rūgs. 10.— 

šios savaitės* pradžioj buvo pra- 
1 nešta, kad šiaurinėj šantungo 
provincijos daly įvykus baisi 
nelaimė: naktį, kai žmonės mie- 

'goję, Geltonojoj upėjį netoli 
Fusieno pratrukus tvanka ii 
vanduo užliejęs visą apygardą; 
2,500 žmonių prigėrę ir apie 
500,000 likę be pastogės.

| Tarptautinė baduolių šelpi
mo komisija tuojau pasiuntė į 
vietą savo tyrinėtojus. Pasi- 

,rodė, kad ta tariamoji nelaimė 
buvo tik krutamųjų paveikslų 
veiksmas. Gen. Feng Juhsianas 
leido nufotografuoti 15JJ00 ka
reivių mūšio sienose, kad tatai 
įdėjus į krutamuosius paveiks
lus, parodančius karo baiseny
bes.

“T N. T.”

HOBART, Ind., rūgs. .10. — 
Hobarto miestelis, turįs 2,000 

I gyventojų, yra Ku-Klux-Klano 
[tvirtovė. Nė vienam negrui ne
leista miestely pasirodyti. Neįė
jus į miestelį, šalikelėj pastaty
ti akmens stulpai su įspėjamais 
parašais: “T. N. T.” — travcl, 
negro, travel.”

MILANAS, Italija, rūgs. 9.— 
Bandomosios automobilių lenk
tynėse, vienam automobiliui ap- 
sivertus, užsimušė lenktininkas 
Leonardi de Lucca.

Astronomų konvencija

NORTIIFIELD, Minn., rūgs. 
9. — šiandie čia prasidėjo^ tris 
dešimt ketvirta metinė Ameri
kos Astronomijos Draugijos 
konvencija.

Bedarbiu skaičius Ang-
ii joj vis auga

LONDONAS, rūgs. 9.,— Be
darbių skaičius Didžiojoj Brita
nijoj sparčiai auga. Rugpiučio 
<31 dieną skaičius bedarbių jau 
siekė* 1,354,100 žmonių, tai yra 
10,362 bedarbiais daugiau, ne 
kad buvo vieną savaitę 'anks
čiau, ir 191,220 daugiau, ne kad 
buvo praeitais metais.

Visi turkaį turi priimti 
pavardes

LONDONAS, rūgs. 10. —Te
legrama į Daily Mail, Turkijos 
švietimo ministerija įsako, kad 
visi turkai pasirinktų sau ii 
priimtų pavardes. Pavardės 
leista pasirinkti, kokias kas no
ri, tik ne istorijoj žinomų žmo
nių.

SUĖMĖ PAUKŠTĮ

ROMA, Italija, rūgs/ 9.—Po
licija galų gale suėmė Joną 
Tamovskį, virėją, kurs per dvi
dešimt metų šuleriavo, deda 
masis katalikų bažnyčios pra
lotu. Mokėdamas keletą kalbų, 
jis* bastėsi po įvairius kraštus 
ir, kaipo “pralotas,” apskuto 
nemaža ir šiaip žmonių, ir ne
gudrių kunigų.

2,885,000,000 bušelių komų

WASHINGTONAk rūgs. 9. 
— Agrikultūros departamento 
apskaičiojimu šiemet Amerikoj 
bus surinkta 2,885,000,000 bu
šelių komų (kukuruzų), 416, 
000,000 bušelių žieminių kvie
čių ir 284,000, 00 bušelių vasa
rinių kviečių.

BANDITAI APIPLĖŠĖ PAŠTO 
VEŽIMĄ

W1N()NA, Minn., rūgs. 10.— 
Penki banditai šiandie sulaikė 
Winonos pašto vežimą, surišo 
paštininkui lankas ir kojas ir. 
pasiėmę iš vežimo keturis re
gistruotų siuntinių maišus, au
tomobiliu nudumė savais ke
liais.

RAPID CITY, S. D., rūgs. 10. 
—Fort Myers stovyklos puska- 
rininkas Ballard nušoj# karei
vį Delswortną, kurs ouk mel- 
linęsis puskarininko žmonai.

PHILADELPHIA, Pa., rūgs. 
10.—Jeffersono ligoninėj 
rurgai vakar padarė įdomią o- 
praciją. Buvo atgabentas iš 
Rockfordo, III., vienuolikos me
tų vaikas, Roy Kreuger, kurs 
prieš tris mėnesius buvo prari
jęs stambų šriubą, pusantro 

gauja: colio ilgumo ir aštuntą dalį co-
jDalinai apsiniaukę; kartais lio storumo. Sriubas buvo įs- 

• trigęs į vieną plautį. Chirur-

0RH
chi

Chicagai ir apielinkei oficia-
UŽMUŠTAS Už PASIGOBfiJL lis oro biuras šiai dienai prąna-

MĄ SVETIMO CIGARO

PASSAIC, N. J., rūgs. 10. — gali būt lietaus; nedidelė tem- _ . . _ .
Vakar viename italų pokify peraturos (atmain^; ^vidutinis, gai, su^ pagelba Jam tikro ins- 
Garfielde italas James Fasino didžiumoj žiemosi vakarų vėjas, 
ištraukė iš savo draugo, Jose-; Vakar temperatūra vidutiniš- 
pho Spotto, kešėnės cigarą, už kai siekė 81° F. 
ką Spotto, peilį išsitraukęs, jį 
nudurė. žmogžuda suimtas.

trumento, bronchoskopo. jį iš
ėmė. Kai išimtas Sriubas bu- 

ii šiene oi r. bo vaikui parodytas, jis nuste-
šiandie saulė teka 6:25, lei^bęs sušuko t “t)žy, kaip aš ga- 

džiasi 7:09 valandą. (įėjau praryt tokį daiktą!”

A ... -
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DEL APRŪPINIMO 
į MOTINŲ IR <JU * 
^KŪDIKIŲ SVEIKATOS.,

STRAIPSNIS 141

x*<kODIKivX. 
ajEROVės skYRIUS

Tindl-Rindi.

Duonos gvoltas arba 
rūpesčiai barzdai 

' dygstant

vaikų: Jie užkas pozicijos prie
šų pramintus kelius. Didieji 
rūpesčiai yra barzdai dygstant. 
Vėliau npiaudykis kiek nori, 
jie eis 
kepalas 
monių, 
ka.

savais keliais. Duonom 
verčia griebtis prie- 

kurios ne visiems tin-

Kalėji-Musų užkampio laimė.
mo šventykla. Geriau duona, 
negu šluota. Nuaispiovimo 
taškas.

būrys, iki paki- 
gatvės oran dul-

Pasis-
išsiskistė.

tautin, aš “mylėdamas artimą” 
atsilyginčiau revolveriu ar kitu 
kulturingu budu, kad ir kalė
jimu, ką esu išmokęs iš jūsų.

Šiauliai.
Pastaba. Šiauliuose kunigai 

išleido ir aukomis palaiko laik
raštuką “Šiaulietį”, kurio tiks
las nukonkuruoti labai jau 
stipriai įsigalėjusias “Šiaulių 
Naujienas” —T. R.

A. L. THOMAS 
LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė. 
Tel. Pullman 7097

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

Tel. Lafayette 4223 » <
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W.'38th Chicago, Iii.

NORĖDAMI 
PIRKTI, PARDUOTI AR M AI-F 
NYTI VISADOS KREIPK1TRS ? 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. į

S. L. FABIONftS a.

M a i Rus auginant 
nėra nieko svarbes 
nio gyvenimo pra
džioje už tinkamą 
maistą.

Išmintingos moti
nos šansų neima. 
Jos neeksperimen
tuoja su kitais mai 
stais. Jos vartoja 
tik Borden’s Eagle 
Pieną savo kūdikių 
penėjimui.

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

Dept. 6

DABAR I
BANDYKIT

Saugok Savo Kūdikio Akis, Ausis 
Nosį ir Burną

Nors visados yra svarbu laikyti kū
dikio akis, ausis, nosį ir burną. Švaro
je*, bet ypač reikalinga tą pridaboti 
šiltame ore. Nes iš čia prasideda 
daug bėdų. Paprastai, vasaros mėne
siai kūdikiui labai kritiški, Ir reikia 
daryti viską, kad išvengus būdų. Se
na patarlė: “žiupsnis išvengimo ver
tas svarą gyduolių,” ypač pritinka 
kūdikiams. Niekai negali perdaug 
■upesčio daryti, nes turi atminti, kad 
jų maži kūneliai nėra taip stiprus, 
kaip suaugusių.

Reikia šaukti gydytoja dėl bile ma
žo akių uždegimo, tekėjimo iš ausų, 
nors jaustum, kad tai menkniekis. 
(Jreitas veisimas šitokiuose atvejuose 
dažnai apsergsti nuo apjakimo, arba 
užkurtimo.

Kūdikio ausys reikia laikyti Sva
jas ir sausas. Ausis lengvai užkre
čiama Ir ausies skaudėjimas labai 
skausmingas. Užsikrėtus reikia tuoj 
pas gydytoja kreipties:

Jauni kūdikiai turi madą viską kiš
ti j nos|. Jei kūdikis pūsdamas nosį 
negali jų paskui išimti reikia tuoj 
creiptis prie gydytojo.

Jei kūdikis butų sveikas, tai reikia 
laikyti jo akis, ausis, nosį ir burną 
švaroje. Taipgi reikia kad visi indai 
kurie jam maistą gaminama, butų 
švarus. Darbas ir rūpestis maisto 
gaminime bus bergždžiai išaikvotas, 
‘ei honkutė ar čiulpikas bus nešvarus. 
Bnnkutes reikia išvirinti taipgi čiul
pikus. Pieną reikia tėmyti ir duoti 
kūdikiui tik gryną, šviežią pieną. Pie
no klausimas svarbus vasaros metu. 
Karštame ore pienas turi būti laiko
mas šaltoje vietoje, kad nesurugtų. 
Pūkštančiai motinų vartoja konden
suotą pieną, dėlto, kad jį lengvai ir 
greitai prirengia.

Tūkstančiai ir tūkstančiai kūdikių 
išaugo -į stiprius ir vikrius berniukus 
bei mergaites, kuomet motina sukom
binuoja gerą priežiūrą su Bordena 
Eagle Pienu. Idant apsipažindinti Lie
tuvę motiną kaip Bordeno Eagle Pie-* 
ną vartoti, The Borden Company yra 
pagaminusi Lietuvių kalboje pilnas 
muitinimo instrukcijas, kur pasakoma 
kaip priruošti Bordeno Eagle Pieną, 
kūdikiam visokių metu. Jei nori jų 
instrukcijų kopijos, tai tip turi išpil
dyti kuponą bent vieno iš paskelbimų 
ir pasiusti kompanijai, o ji su mielu 
noru dykai jums jas pasius kartu su 
gražia knyga apie kūdikius.

Bohemian 
Hop-Flavored

’-’lIRllAN
Malt
Teikia geras

pasekmes ;
Parinktas materiolas

Prašykit groseminką

Cadum Ointment suteikia naktį ra
mų miegą dėl vaiku kurie kenčia 
skausmus nuo odos ligų. Jos tuojau 
prašalina niežėjimą ir tuojau gydo 
tas vietas kur oda yra uždegta arba 
skauda. Daug kentėjimų galima 
orašalinti vaitojant tas gyduoles nuo 
suskirdimo. Cadum Ointment yra 
geras nuo niežėjimo, spuogų, išbėri
mų, suskirdimų, dedervinių, persi- 
njovhno, nudegimo, vabalų įkandimo

Skaitykit Aituos straipsnius kas sa
vaitę ir pasidėkit ateičiai.

NUPIRK
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Nauja Naujienų Stotis
Typewriterj arba 
rašomą mašinėlę

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 šieštadienio, rugpiu- 
čio 29-tos visi geri Naujienie
čiai galės gauti kasdien nusi
pirkti Naujienas ant kampo 
Noclh Avė. rr Kedzie Avė.

— Naujienų Admiri tracija

Ankstybos 
Naujienos 

f

Marųuette Parko arba 
Vienuolyno apfielinkei NAU
JIENOS išnešiojamos nu® 
ryto anksti, rt*guliariai ik) 
pietų.

Paduokit orderius pas
S. A. VASILI AUSKĄ 
7037 So. ArtesJan Avė.

Tel. Roosevelt 8500

GarsinKitšs Naujienose

Kaina J60
Puomi padaryni dldel} imagam* 
pats sau, savo giminiins ir drau
gam* »u kuriai* sufiiraiiniji b 
graižiau gaiėd parašyti laišką ar 
ką kitą, nepi au ranka. Gariaa- 
•ia, parankiausia ir daJikatniauiia 
mailnilš au lietuviškomis raidimia 
pakaulyją. tiailmr !r angliškai Hk 
>rti.

•avuaru^a

NAUJIENOS
1739 S Halsted 

Chfcaga, IU.

' NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntinio Sky-_ 
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v.

. ' » I ’ M

Įvyko Šiaulių užkampy, kur 
nėra karalių ar kitokių prajo
tų, bet vien tik susispietę išė
ję iš tų laužų-bakužių, iš ku
rių kiekvienas mes dygstame. 
Dar kiaulių negimę, jau siekia 
aukščiau nosies, žiūrėk ir nuo
vadą prilipęs, o iš čia galima 
visus klupdyti.

Nusidavė aną rytą, kai Da
rata kėlėsi iš miegų ir pratry
nusi akis nusižiovavo. Ant lan
gų vorai draikė tinklus, kur 
įklimpusios musės dūzgė ne 
savo balsais. Už langų kas tai 
nutiko; ne oro tai permaina ir 
ne turgus, liet laikraštis pra
sikalto. Laike, kada cenzūra
vo, draudė, baudė, trauke at- 
sakomyl>ėn, užmetinėjo, 
daktorių kalino, ėjo i 
artimo meilės kupini 
lyderiai: Devyncrių 
Duktė, primindama 
skverną, Raudonkepuris, 
damas “Brenabor” dvi 
dar daug kitų atžagareivių, ku
riuos paminėjus paprastas Tin- 
di- 'Hindi gali atsidurti laisvoj 
redaktoriaus viloj kalėjime (su
lig “šiauliečio”) Eičiau dery
bų iš paskutinio lopo, kurįs 
dar laikosi ant pasturgalio, jog 
neatsirastų tokio asmens, ku
ris kitus sodinęs kalėjiman 
/tiek įprastų, jog imtų lept ir 
pats atsisėstų. Bet dabar man- 
drybių laikai: visi nori kitus 
sodinti ir ant jų patys užsi
tūpti. Reikia tik proga tinka
ma surasti 
konstituciją galima visaip tai
kinti.

Senovėj dėl kąlšnio’^ duonos 
vienas k/ilą paplaudavo, bro
lis brolį parduodavo. Tas pats 
kąsnis ir šiandien tebcvaldo. 
Užtai nesidyvikite, kad vieni no 
ri visus versti vienaip galvoti. 
Jei galva butų atvira kaip dar
žinė, suvažiuotų “demokratai” 
su savo k romais. Preky bai au
gant ir žmogaus mintis 
parduodama kitam... 
pinigus, bet prievarta.

Išsiviepusi Devynerių 
vių Duktė žvilgterėjo 
donkepurį, šis į kitus 
reivius is jų žvilgiai susiliejo 
kerštu prieš “šiadlių Nal j ie
nas”. (Tyliai ausin galiu burb
telėti, jog dabar gerieji dau
giau kerštauja, negu “piktie
ji,” kurie kasdien keršto su
laukia). Būrys sustojo, pasodi
nus redaktorių žaibu 
žegnojo, 
Marija, 
lazdomis

aprobatur,, — 
ranko- 
gerklių

tai baž

. IŠKILMINGAS BALIUS IR PRAKALBOS
Lietuvių Tautiška parapija prie 35-tcs ir Union Avė. parengė Balių 
ir rrakalbaa savo svetainėje, atsibus Subatojc, Rugsėjo 12 <1., 1925 
m., 7:30 vai. vakare. Kviečiame visus be skirtumo, malonėkite 
kuoskaitlingiausiai atsilankyti, nca šitas yra pirmutinis pasilinks
minimo vakaras šį rudenį, taipogi išgirsite svarbią temą prakalbų; 
visi busite užganėdinti. KOMITETAS.

809 W. 35th SI., Chicago į
Tel. Bcievard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR-' 
DAVIMO RASTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir | 
Parduodam Laivakortes. J

o re- 
švclnus, 

pozieijos 
Liežuvių 

sijono 
vež-

Dar lengviau, kai

Ilgai tūnojo 
lo trečia dalis 
kėmis ir prižėrė akis, 
pardydami zovada

Nieko areštai nepadeda, 
reikia ant liežuvio aprobatur 
uždėti, kitaip jiems galima 
viskas kalbėti.

1 Ir * i •—Aprobatur,
ruriko gciieji ir raitė 
ves laisvamaniams už 
griebti.

— Aprobatur...
Bet viena bėda, jog

nyčios įžeidimas. Jeigu užside
di klebono 'kepurę 
čios įžeidimas, jeigu laisvama
nis ištaria kunigo vardą — 
bažnyčios įžeidimas ir t. t. Ka
da “bažnytiniai* duoda mums 
antausį — nėra tai įžeidimas 
(iš jų prigimtos filosofijos), 
bet “artimo meilė”. Prisiminus 
tuos laikus, kada žmogų mai
nydavo šuniu, ne vienas virpa, 
bet laiba] ir labai gražu atro
do, kai “bažnytiniai” visas tei
ses atima iš laisvamanių.

Darata paraudo, paraudo ir 
Raudonkepuris su kitais atža
gareiviais pažiūrėję savo lie
žuvį jis buvo be aproba- 
tos ir tekini pasileido į tam 
tikrą vietą, kurios vardo neta
riu dėlto, kad nebūtų bažny
čios įžeidimo.

Tuo tarpu baigiu. Turiu pa
sigirti, jog esh\ gimęs po lai
minga plane ta^ kada dar ne
buvo įpusų užkampy cenzūros 
ir “šiauliečio” SU jo štabu, už
tai ir laikausi ano laiko ma
dos. Jeigu užtai kas duoti an-

bažny-

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 ketvergą. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Rudeninis Šokis
«

Rengia Aukso Rykštės Merginą Kliubas
(Goldeu Rod)

Subatoj, Rugsėjo 12, 1925
MELDĄ ŽJO SALĖJ,

2211 W. 23 PI.
Pradžia 8 vai. vakare. ' įžanga 50 centų.

Muzika Chapman Orkestrą.
Visus maloniai kviečia KOMITETAS.

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

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

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

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St. Room 844 

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

Bridgcporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

Vakarais nuo G iki 8 vai.
Nedėlioms nuo 10 ryto iki 1'2 

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

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. 7 

arti I^eavitt St.
Telefoną* Canal 2552

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

S. Laialie ŠL Room 2001 
T< i. Randotph 1034**Val. nuo 9-6 

rnis *
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

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

tampa
ne už

iLieŽll- 
į Rau- 
atžaga-

persi- 
sumetę kelias sveika 
iš džiaugsmo pradėjo 
barškinti, kad butų 

ir galvatrūkčiais 
gyrėsi, jog redakto-bėgdami

rius negrįš. Apėmė būrį lauki
nis džiaugsmas, lyg butų žydą 
perkrikštiję. Bet lazda turi du 
galu: kai už vieno laikai, ant
ru 
Ne 
tis 
nė

tau kliūva, ir atvirkščiai: 
vienam atėjo galvon min- 
negeisti nė asilo, nė tarno, 
tarnaitės, nė redaktoriaus

kai jie yra artimi ir sukišus 
po stogu atitolinti. Atlikę žeg
nojosi ir jsibridę raiston ke- 
liakhipčiais plovė dumblu kal-

Politika — valdymas liežu
vių. Kieno rankose — tas vieš
patauja. Ir iki šiol tiek liežu
vauta, jog ant kalbų kirviai 
laikosi/ pakabinti. Tylioji poli
tika tokia: už kalnieriaus nie
kam nežinant ir nematant į 
kalėjimą. Reikia prisiminti, 
jog iš šimto 99 nori valdyti ir 
tik vienas bučiuoja rankas.

Tiek pasninkauta, bet vėl 
laikraštis auga. Veltui būrys 
garbino kalėjimą. Įsikarščiavę 
atžagareiviai griebėsi už straip
snių, už atskirų eilučių, žo- 
Hžių. Niekur nt-buyi) “leošer”. 
Kol barzda neildygo, griebėsi

MaskaradaS
ŠoKiai
Apeigos
Demonstracijos
Lošimai be Žodžiu

Nedelioje,*| J 
Lapkričio ■ Ui

i * ■ ' '
i

1925
ymet

7 aisykites
Rubus

Maskas
ir

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 

Cor.
W. AVashington St.
Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

J. P. WAITCHES
Advokatas

Tel. Pullman 6377 Roseland, 111.

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St.
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn G09G
SPECIALISTAS egzaminavo*:- 

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

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. VVashington St. Room 1310
Tdephone Dearborn 894G

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

Namų Telefonas Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

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

Vak. 3223 S. Halsted SI., Chicago t 
Tel. Yards 4681

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

77 W. Washington St. Room 911 |
Tel. Central 62Č0 |

Cicero Ketvergo vakare
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 822J | 
Ant Bridgcporto Seredoj nuo Į 
6-8 v. v. Subatoį nuo 1-7 v. v. I 
3236 S. Halsted St. T. Boul. 6737 j
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Elias Howe, siuvamos 
mašinos išradėjas

Elias Howe gimė 1819 me- 
4ais mieste Spencer, Mass., ir 
buvo malūnininko sūnūs. Bū
damas šešių metų amžiaus jau 
dirbo su kitais broliais ir sese
rims, kurie varstydavo dratas 
per skurlis, su kuriomis vatą 
vtrždavo. .lis buvo šlubas, ir 
nutikdamas ūkio darbui, turė
damas šešiolikų metų pradėjo 
dirbti malūne Lowell mieste. 
Kuomet malūnas užsidarė 1837 
metais, jis nuvyko j Cambridge 
ir ten pradėjo dirbti mašinų 
dirbtuvėje. Apsivedė turėda
mas dvidešimt viena metų ir 
apsigyveno Bostone.
'Jis dirbo kaipo mašinistas, 

uždirbdamas maistų žmonai ir 
Ii ims vaikams, kuomet jam 
atėjo j galvą padirbti tokią 
mašina, kuri pervertų adata 
per audeklą ir ištrauktų atgal, 
jis padirlxlino pavyzd), kuria
me adatos akis buvo viduryje. 
Ta mašina tegalėjo siūti tik 
su labai tvirtu skilu, nes plo
nesnis neatlaikydavo.

Palaikęs ta mašinų metus 
laiko, jis nusprendė, kad nebus 
tinkama. .Jis paskui sugalvojo 
panaudoti du siulu, siuvant su 
riesta adata, kurios akis buvo 
gale. Tokia mašinų iš medžio 
ir dratos, jis užbaigė spalio 
mėnesy, 1811 metais.

-Jis labai pasitikėjo tuo savo 
išradimu, įr metęs darbų Bos
tone, jbr pašventė visų laikų 
pagerimmui to išradimo. .Jis 
tuomet apsigyveno pas savo tė
vų Cambridge mieste. .Jo tė
vas užsiimdavo kepurių siuvi

mu. Elias Uošve savo išradimų 
u/nešė palėpių, ir pabaigęs 
dienos darbų, praleisdavo visus 
vakarus dirbdamas ant savo 
išradimo. .Jo tėvo namas su
degė ir atrodė, kad visa šei
myna stovėjo ant pražūties 
kranto, šiame krizy, p. Fishcr, 
kuris išvežiodavo anglis ir

žinojo, kad jo žmona sunkiai 
serga, ir jam nuvažiavus į 
Cambridge, ji neužilgo pasimi-

malkas, užsiinteresavo jo maši
na, ir pasiūlė jam kambarius 

’ jo namuose, kur maitino jį ir 
jo šeimyną. (Jale jis jam pas- 
’cclino $500. I’ž visų tai Howc 
turėjo jam parduoti pusę iš- 
adimo teisių; gruodžio mėne- 
y, 1814 metais, Hovve su šei
ny na apsigyveno savo name.

Balandžio m. 1815 jo maši- 
u. galėdavo sinti audeklų ke
turių mųstų ilgio. Jam taip 
nuvykdavo nusiūti siūlę, kad 
buvo sakoma, kad siuvimas il
giau laikys, negu pats audek
las.

Elias Howc išėmė patentą, 
bet Bostono kliaučiai, nors jie 
ir gyrė mašiną, vienok nepriė
mė jos, bijodami, kad ji nepa
vadintu jiems biznio ir Fishe- 
iis atsiskyrė nuo jo. Tuomet 
Hcavc apsiėmė dirbti, kaipo lo
komotyvo vežėjas, bet jo svei
kata neatlaikė to darbo. Jo 
brolis nusivežė jo mašinų į 
Londoną spalio men. 1846 m., 
turėdamas vilties geresnių pa
sekmių. VVilliam Tl tomas, liet
sargių ir korsetų dirbėjas, pil
iulė $1,250 už patentą ir davė 
l?wu’ui darbą. Howe su šei

rį y n a atvyko j ll.ondonų, ir ten 
dirbo aštuonis mėnesius su 
Tlu.ma.s, liet gale matydamas, 
kad tas jį nori nuskriausti, iš
siuntė šeimyną į Bostonų ir 
po kiek laiko pats atvažiavo 
N«w Yorkan. Čia atvykęs, su-

re.
Vėliau tūlas Bliss susidėjo 

su Howe, bet jo siuvamoji 
mašina labai supykino visus 
kriaučius, ir privedė prie riau
šių. 1855 metais Bliss mirė. 
Viena po kitai kriaučių dirb
tuvės pradėjo priimti Hovve’o 
siuvamųjų mašina, ir už šešių 
metų jam nešė pelno nebe 
$300 j metus kaip pirmiau bū
davo, bet $200,000. Jo mašina 
buvo apdovanota auksiniu me
daliu, parodoje, kuri įvyko Pa
ryžiuje 1867 metais, ir Franci- 
jos valdžia jam davė Logiono 
Garbę. Vienok po tų visų pa
stangų, išvargęs ir nebetekęs 
sveikatos, jis mirė Brooklyne, 
N. Y. spalio 3 d., 1867 metais.

(FLIS).

Pirma užmušė,
paskui pakorė

KAUNAS, [Lž]. — Rugp. 8. 
Būdviečio kaimo Mariampolės 
apskr. Bendinskis Juozas su sa
vo žmona ir žmonos jaunesnią
ja seseria Juronyte savo uošvį 
Juronį pirma užmušė, vėliau 
numazgojo ir pakorė sode po 
grušios šaka. Taip padaręs 
paskelbė, kati Juronis pats pa
sikorė. Žmonės pasakoja, buk 
milicija apžiūrėjusi rado, kad 
Bendinskas buvęs pirma užmu
štas, o paskui pakartas; buk 
milicijai pasisekę rasti ir kruvi
ni užkasti drabužiai ir kiti už
mušimo ženklai; dvi dukterys 
ir žentas jau suimti ir buk vi
same kame prisipažinę. Prie
žastis užmušimo — šeimyninis 
nesutikimas.

OMMHHMM

Pranešimas
Biznieriams, Profesionalams ir Draugijoms

Šiuo pranešame visiems biznieriams, profesiona
lams ir draugystėms, kurie tarnauja lietuviams jų rei
kaluose ar daro biznį su lietuviais, kad Naujienos auko
ja paskelbimą dykai, garsiame Naujienų Metraštyje, 
1926 metams.

Naujienų Metraštis arba Metinė Biznio rodyklė yra 
vienintelė knyga, kurioje telpa informacijos reikalin
gos kasdien, kiekvieno žmogaus gyvenime. Ją naudoja
si kas metai apie 40,000 žmonių, lietuvių ir kitataučių, 
kurie turi kokių nors reikalų su lietuviais. Joje telpa 
apie 30,000 informacijų ir apie 1,000 adresų įvairių biz
nių, profesionalų ir draugijų.

(rašyk ten ir Savo Vardą
Kiekvienas biznierius, profesionalas ir draugystė 

iš visų miestų Jungtinėse Valstijose gali pasigarsinti 
ten savo vardą, adresą, vardą firmos ar profesijos VI
SIŠKAI DYKAI. Tik prisiųskit mums žemiau telpan
čius kuponus tinkamai ir aiškiai išpildę ar kitokiu bu- 
du priduokit apie save informacijų ir? Jūsų vardas ir ad
resas tilps toje garsioje lietuvių knygoje.

............ Iškirpk, išpildyk ir siųsk tuojau..................
r NAUJIENOS ( ' ’ ' 1 ■

1739 So. Halsted Str. '
Chicago, III.
GERBIAMIEJI: —

Malonėsite patalpinti mano skelbimą dykai, Jūsų leidžiamam metraštyje, 1926 
metų. Žemiau paduotų faktų teisingumą tikrinu savp parašu.
Koks biznis ar profesija? ......................................... v..^.....,....................  i

Vardas asmens ar firmos? ...................................................................................................
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LIETUVIAI DAKTARAI

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

UETUVYS DENT1STAS 
4712 So. Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO

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 telęfonas Spaulding 8633

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.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Turėk švarias, sveikas akis

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

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

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

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, 111.

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

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

DR. HORVAT, DR. VVilLilNG 
1347 VV. 18 St., kampas Blue Island 
Avė., 2 fl. Valandos nuo 9 iki 8 
kasdien. Nedėlioj nuo 9 iki 12.

Helmarai turi lengvumą,
kvepėjimą

jime.

Klausimas—
Rūkytojo 

paprastų cigaretų

Kaip aš galiu spręs
ti kiek daug smagu
mo aš galiu gauti iš 
rūkymo cigaretų?

Atsakymas—
Rūkytojo

Helmar cigaretų

Rūkyk Helmarus, 
tai persitikrinsi ko
kį smagumą sutei
kia rūkymas.

švelnumą ir
Paprasti cjgaretai turi tik
tai daugumą ir turi rem
tis kainomis jų pardavinė

Vilnius
Istorijos apžvalgą parašė 

K. Binkis ir P. Tarutis
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 Lie
tuvos žemė žaliavo liepomis, aržuolais, ošė šimtmetinėmis 
pušimis ir gaudė eglių tankumynais, o tų girių pavėsy 
liūliavo didžiuliai ežerai ir tekėjo vandeningos upės.”
Ten, tose giriose, gyveno briedžiai, stirnos, Šernai, meškos, 

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

Vilnius yra didelė ir labai puiki knyga, su daugybe paveik
slų ir reprodukcijos: ją skaitai ir gerėsi — tai yra turtas, ku
ria 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

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

ti, arba savo išnešiotojui sykį j mėnesi ir bus apmainyta į tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:
;;y Vįėnas skaitytojas ar skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne daugiaft per mėhesj, kaip kad būna Naujienų laidų.' 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

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

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

.............................. •..........   Atkirpk čia
Data: Rugsėjo 11, 1925.

gal. I

ir

Telefonais:

«»

^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. 
18lh St., netoli Morgan Si.

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

( Dienomis: Canal
3110. Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 4186

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

Mrs. MICHNIEVICZ-VIOIKIENEI
AKUŠEREA 

l 
$t., kampas 313101 So. Halsted

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

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

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

'1 ei. Bhd. 8138 
Woitkiewicz- 
BANIS

AKUŠERKA
jB Pasekmingai pa- 

arnauja mok
inis prie gimdy

ki o , patarimai 
lykai moterims 
r merginoms.

3113 South 
Halsted St.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 lubos 

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

Telephone Y?rds 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6853

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA
D0WIAT—SASS

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

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

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso tel. Boulevard 9698
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chronišką ligą 

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

Valandos 1—2 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis ir šventadieniais 10—12 dlen.

Thone Canal 1713-0241 
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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 
Cicero: Utarninke ir Pėtnyčioj 

nuo 3 iki 9 vakare.

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
4442 So. Western Avė., 

Tel. Lafayette 4146

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS Iii CHIRURGAS 

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

Illlllllllllllllllllllllllllllllil

Tik ką atėjo Kultūra No. 
7 ir 8. Kaina 45 centai. Ga
lima gauti Naujienose, 1739 
So. Halsted St.

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, 
chroniškų ir slaptų ligų

I
Gydo su pagelba naujausių 

metodų

X-Ray Spinduliai
Ofisas

1800 So. Ashland Avė.
ant viršaus Ashland State Banko 

Telefonas Canal 0444
Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 iki !•, 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet.

Dr. J. W. Beaudette

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

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

Viskas—kas reikalinga prie pa- 
grabų. Teisingos kainos. Guriau
sias patarnavimas. Leiskite mums 
pagelbėti jums nubudimo valan
doje. Tel. Canal 8141
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VOKIETIJOS KATALIKŲ CENTRAS SKJLA

ApžvalgaCENTRO PATARNAVIMAS DVARPONIAMS
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Kai kur 
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išmokėjo dividendų dvigubai daugiau, negu ta suma, ku
rią yra sudėję jds dalininkai.

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

par- 
esąs

kuri

Subscription Kates: 
per year in Canada. 
per year outside of Chicago. 
per year in Chicago. 
per copy. '

“BIEDNOS” KASYKLŲ KOMPANIJOS
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. $8.00
.... 4.00
.... 2.00
.... 1.50
........ 75

$8.00
$7.00
$8.00

3c.
Entcred as Sccond Class Matter 

March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 2nd 1879.

tad lenta, R• ’ 11 ’ • 125

UirJmokBJimo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metamu ........................ ;.................
Pusei metų ...............
Trims mėnesiams .... .
Dviem mėnesiam* ...... ........
Vienam mėnesiui ..............„

Chicagoje per nešiotojus:
Vjena kopija ............ .........
Savaitei ...................................... 18c
Mėnesiui ...................................... 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu: 

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metama ................................... $8.00
Pusei metų ................................  4.00
Trinu mėnesiams ................... 2.00
Pinigus reikta siųsti pašto Money

orderiu kartu su užsakymu.
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by the Lithuanian Newi Pub. Cfi. I*c.
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1739 South Hahted Street 

Chicago, UI.
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Kitos anglių kompanijos turėjo dar didesnių pelnų. 
Hilldale Iron and Coal Co., pav. per 1921 ir 1922 m. išmo
kėjo savo dalininkams keturis kartus daugiaus, ttegu jie 
buvo įdėję į biznį.

Ir šitie kompanijų pelnai tai tiktai dalis to, ką jos 
“Uždirba”. Nes milžiniškus pelnus gauna da ir geležin
kelių kompanijos, kurios gabena anglis, anglių pardavi
mo kompanijos ir kitokios organizacijos, kurias kontro
liuoja daugiausia tie patys kasyklų savininkai.

Ir jie “nabagai” neįstengia pridėti 10% prie darbi
ninkų algų, kuriomis šiandie, dėl gyvenimo brajį^umo, 
darbininko šeimynai yra sunkoka išsilaikyti!

a. ...,1,1, I |>» 1.1. II

ve”. Bet dabar tos srovės vieš
patavimui grasinąs pavojus iš 
bolševikų puščs, ir socialistai 
turį padėti tautininkams atsi
ginti nuo to pavojaus. “Vien.” 
sako;

Vokietijos katalikų Centre prasidėjo aštrus krizis. 
Ta partija nesenai padėjo nacionalistams reichstage pra
vesti įstatymą, apkraujantį aukštais muitais įvežamuo
sius iš užsienio maisto produktus. Šitaip darydama, ji pa
tarnavo Vokietijos dvarininkams-junkeriams, bet sukėlė 
prieš save darbininkus, nes muitai ant maisto produktų 
didina gyvenimo brangumą.

Rezultate demonstratyviai pasitraukė iš Centro 
frakcijoj reichstage vienas stambiausiųjų Vokietijos ka
talikų vadų, buvęs kancleris (premjeras) Dr. Wirth. Lai
ške į frakcijos pirmininką jisai sako:

“Laikydamasis tos politiniai demokratinės linijos, 
kurią aš paėmiau vokiečių liaudies valstybėje, aš tu
riu garbės pranešti Centro frakcijos Vokietijos reich
stage valdybai, kad ąš išeinu iš frakcijos ir toliaus 
vadinsiesiu socialio ir respublikinio Centro atsto
vu”.

Vokietijos katalikų partija šitą Dr. Wirth’o pareiš
kimą pef keletą dienų laikė paslėpusi nuo visuomenės ir 
darė pastangų savo buvusįjį vadą perkalbėti. Bet jisai 
nepasidavė, todėl, pagaliau, laiškas buvo išspausdintas 
laikraščiuose.

Visose patrijose tasai Dr. Wirth’o žinksnis iššaukė 
nemažą sujudimą. Užvis labiausia tečiaus sujudo kata
likų Centro nariai. Rugpiučio 22 d. įvyko Berlino ir apie- 
linkių katalikiškų Winthorst’o sąjungų delegatų susirin
kimas, kuriame kilo triukšmingų ginčų tarpe oficialės 
partijos vadovybės šalininkų ir jos priešų. Dauguma kai 
kurių sąjungų delegatų pasakė, kad jiems sąžinė nebelei
džia toliaus remti tą politiką, kurią veda Centras reichs
tage. Visa eilė vietinių skyrių viršininkų įteikė rezigna
cijas.

Krizis Vokietijos katalikų partijoje gali turėti stam
bių pasekmių visai to knrCo politikai. Nes Centras stovi 
viduryje tarp demokratinių ir atžagareiviškų partijų, 
kurių jėgos yra netoli lygios. Iki šiol prie kurios*pusės 
jisai prisidėdavo, ta pusė paprastai imdavo viršų.

Nuo revoliucijos laiko iki šių metų Cerftras daugu
moje klausimų eidavo bendrai su socialdemokratais ir de
mokratais, ir todėl monarchistai taip jo neapkęsdavo, kad 
net užmušė jo vadą Erzbergerį. Bet reakcijai sustiprė
jus (daugiausia ačiū beprotiškiems komunistų “put- 
šams”), Centre ėmė atgauti savo senąją įtaką dvarinin
kams ir kapitalistams palankioji srovė.

Jeigu Centro pakrypimas į atžagareivių pusę, dabar 
suskaldytų tą partiją, tai šimtai tūkstančių darbininkų, 
kurie dėl religinių savo prietarų iki šiol sekdavo paskui 
klerikalus, nueitų pas socialistus.

Ankščiaus ar vėliaus tatai tečiaus visviena turės 
įvykti, nes amžinai vesti tokią politiką, kaip Centras, kad 
butų “ir vilkas sotus, ir avis čiela”, negalima.

Amerikos kietųjų anglių kasyklų darbininkai turėjo 
išeiti į streiką, kadangi kompanijos atsisakė pakelti 10% 
jų algas ir išpildyti kai kuriuos kitus reikalavimus, 
talistine spauda dabar stengiasi įtikinti publiką, kad ang
liakasiai savo “išdykumu0 darą žmonėms skriaudą. Del 
streiko pakilsiančios anglių kainos; jeigu streikas busiąs 
laimėtas, tai anglių kainos busiančios dar aukštesnės.

Bet kodėl neparodoma antroji klausimo pusė — ka
syklų kompanijų elgėsis šitame konflikte?

- - - /

Kompanijos atsisakė pridėti darbininkams 10%. Ar 
dėlto, kad jos negali, kad jų pelnai yra per maži ? Pažiū
rėkite.

Štai kokius, pelnus daro kai kurios kietųjų anglių 
kompanijos: The Cox Brothers Co. išmokėjo savo dali
ninkams (šėrininkams) dividendų — 9 nuoš. 1914 m. 92 
nuoš. 1919 m., 83 nuo nuoŠ. 1920 m., 20 nuoš. 1922 m. Kita 
kompanija — The Lehigh Coal Co. — išmokėjo dividendų 
— 25 nuoš. 1917 m., 21 nuoš. 1918 m., 8 nuoš. 1919 m., 134 
nuo. 1920 m., 72 nuo. 1921 m., 21 nuoš. 1922 m.

“Taigi šiais rinkimais į 
SLA. centro valdybą socialis- 
taį turėtų svajoti ne apie 
pravarymą savo ‘tikieto’ (ku
rio ir nepravarys), bet apie 
rėmimą vidurinės sriovės”.

- Labai gražu iš tautininkų or
gano pusės, kad jisai taip dos
niai davinėja patarimus socia
listams, kūHe jo patarimų net 
visai neprašė. Straipsniu, tilpu
siu LS$. žihidse, sąjungiečiai

“Draugas” rašo, kad “Lietu
vos žinių” pranešimas apie vi
daus reikalų ministerijos už
draudimą įvelti ir platinti Lie
tuvoje “Tėvynę”, esąs neteisin
gas. Esą sužinota, kad vidaus 
reikalų ministerija tokio įsaky
mo nesanti išleidusi. “Lietuvos 
žinias” už tokį šmeižimą (!)( 
ministerija patraukusi atsako
mybėn. * ,-•

Mums b it tų labai malonu, jei
gu iš tiesų pasirodytų, kad Lie- pradėjo diskusijas, idant išaiš- 
tuvos valdžia neuždraudė *‘T$- kinus patiems sau tą klausimą, 
vynės”, nes SLA. organo drau-. kaip jie turi elgtis Susivieniji- 
dimas butų ne * tiktai nettejsin- ..................   "
gas, o ir be galo kvailas dar
bas.

Vienok antroji tos žinios da
lis yra keista. Jeigu “Liet, ži
nių” pranešimas apie “Tėvynės” 
uždraudimą neatitinka tiesai, 
tai kuriuo budu vidaus reikalų 
ministeris sugalvojo, jogei tai 
esąs sąmoningas melas arba net 
“šmeižimas?” Nejaugi kas ga
li manyti, kad “L. Ž.” buvo ty
čia prasimaniusi tokį daiktą, 
idant apjuodinus ministerio var
dą? Juk ir mažas vaikas supras, 
kad šitokiu prasimanymu laik
raštis negalėjo tikėtis nieko at
siekti, nes ministeriui yra labai 
lengva įrodyti jo neteisingumą: 
užtenka tiktai paskelbti, kad to
kio įsakymo, kaip laikraštis ra- tiją to klausimo išrišti nebūtų 
šo, nėra duota. Įgalima. Bdt jį butų galima iš-

Visam civilizuotam pasaulyje rišti, jeigu butų surastas bu- 
valdžios elgiasi kitaip, negu das, kaip suvienyti jėgas visų 
Lietuvos ministeriai. Ameriko- tų SLA. narių, kurtė yra priė
ję, pav. laikraščiai nuolatos tiek gingi partinės politikos varymui 
ir tiek prirašo apie tikrus ir Susivienijime.
menamus valdžios darbus. Jei-1 “Vienybės” pasigyrimas, kad 
gu pasirodo, kad jie paskelbė tautininkai “išauklėjo milžiną”, 
netiesą ir dalykas yra svarbus, mums primena pasaką vapie tą 
tai valdžia įteikia laikraščių re- peięt kuri pagimdė slonių. 
nnrforiame ntitnisvmu tna ;

me; ir “Vienybė” gali būt už
tikrinta, kad šitose savo disku
sijose jie sugebės apseiti be jo
kios pagalbos tautininkų ar ku
rios kitos partijos.

Nesenai spaudoje ėjo ginčai 
dėl “bendro fronto” obalsio. Ta
da buvo laikas tautininkams da- 
vinėt suggestijas socialistams 
ir socialistams davinėt sugges- 
tijas tautininkams. Bet dabar 
eina kalba apie visai ką kita. 
SLA. yra nepolitinė organizaci
ja, ir čia partijų “frontams” ne
turėtų būt jokioš vietos. Čia rei
kia rūpintis, kaip pasalinus par- 
tyviškumus. Socialistai šitą 
klausimą ir svarsto.

Aiškus dalykąs, kad vienos 
partijos rėmimu prieš kitą par-

i priklauso ir jų 
medžiaginis gyvenimas. Nerasi 
kaimo arba net miestuko kur 
žmonės ištaigingiau įgyventų ir 
rimčiau galvotų. Darbininkų 
luomas daugiau patiriantis var
go, daugiau manąs apie laisvę 
kitaip galvoja, bet visaip tampa 
trempiamas, bedarbe' varginga. 
Dabartiniams viešpačiams krik
demams nerupi statyti mokyk
las, privalomąjį mokslą įvesti, sta 
tyli pirtis plautis, gatves grįsti 
ir kitus darbus atlikti, kuo žy
miai pagerintų lietuvių veislę ir 
tuo geresnę ateitį sulauktų. Vis
kas šiukšlynuose, laužuose Šiau
dais dengtuose ir utėlėse pa
skendę. Ūkiams gerinti ir be
darbiams šelpti labai mažos su- 

( mos skiriamos ir tos pačios su
teikiamos tik savos partijos 
žmonėms. Kaimynystėj taip 
tamsių žmonių nerasi, nes ten 
darbininkai pažįsta laisvę ir žino 
gyvenimą iškovoti. Ieškotų it 
mūsiškiai išeities, jei erdviose 
mokyklose ir pralavinti pasau
linių mokytojų pažintų laisvę 
ir, žinoma, šVarų gyvenimą. Bei 
galvoti kitaip, ne kad katekiz
mu, uždrausta, 
tis jaukų lizdą 
be to mokintis 
nius, muitus, 
teikiantis, kariuomenėj tarnau
jantis neturi teisės reikšti savo 
norus. Visa galima pinigu ir dar
bu nupirkti bet laisvės v savaip 
galvoti negausi. Valdžią išren
ki, kad ji tvarkytų vidaus, rei
kalus ir atstovautų užsieniuose 
taikydamos prie visų supratimo, 
bet ji laimina saviškius atstum
dama kitus. Netik atstumia, 
bet dar draudžia galvoti. Visur 
jaučiama perdidelis šeimininka
vimas, ką aiškiai parodo seimo 
daugumos nusistatymas lei
džiant įstatymus arba veikiant 
ministerijose ir kitose įstaigose. 
O laiminami jėzuitai su vienuo
lėmis plaukte plaukia musų 
kraštan! Jie neša kitą žmo
nėms nusistatymą, kitą gyveni
mą darys. Dyglus kunigų ir da
vatkų liežuviai pasiekia kiek
vieną darbuotoją laisvės *trokš- 
tantį ir kerta iki kraujo. Lie
tuvis kenčia skurdą, nors 
sinešęs j tokį pat ateisiantį 
tojų visomis keturiomis.

« *

Gabriele D’Annunzio, 
/

Hercogo O feno s mirtis

Jaunikaitis verkė, kaip mo
teriukė.

- Alai čia, — atsiliepė jis, 
raudodamas, palenkė galvą ir 
parodė pakaušyje keletą garba
nų aplipusių kraujais. Herco
gas švelnini pirštais ėmė skir
styti plaukus, norėdamas su
rasti žaizdą. Jis klaikiai mylėjo 
Karle!to Gruą ir slaugė jį, kaip 
Įsimylėjęs.

—Tau skauda? — paklausė 
Jis.

Jaunikaitis dar labiau pra
dėjo verkti. Jis buvo laibas, 
kaip mergelė, ir veidas jo buvo 
moteriškas, vos vos apibrėžtas 
šviesiais gyvaplaukiais. Jis tu
rėjo ilgus plaukus, labai gra
žią burną ir ploną balsų, kaip 
eunuchas. Jis buvo našlaitis, 
suhiis kepėjo Beneventoj ir 
buvo tarnas pas hercogą. , , ,

—Jie tuoj ateis, — pasakė 
jis visas drebėdamas ir kreipi 
damas pilnas ašarų akis į bal
koną, iš kur vėl pasigirdo šu
kavimai, dar smarkesni ir bai
sesniu kaip aną kartų.

Tarnas turėjo gilią žaizdų 
dešiniajam petyje, irr visa jo 
ranka ligi alkuhčš’ buvo krau
juota. Jis pradėjo pasakoti, 
kaip juos pasivijo įsiutusi mi
nia. . Tuo laiku Mazragragna 
stovėjęs prie balkono, sušuko:

—štai jie! Eina į 
Jie ginkluoti. — Don 
palikęs Karletto, išėjo 
rčĮi j balkoną.

III • •?/ L’; i

sukaudama
siautėdama

ir ūkio

nepakenčiamus kvapas. Kai se
nį įsodino krasėn, jo kojos 
ritmingai pradėjo daužtis į 
grindis. Didžiulis pilvais virpė
jo, nudrii>damas ant kelių, pa
našus į pustuštes ožio dumples.

Tada hercogas tarė Mazrag
ragnai :

—Eik, Giovanni!
Ir Giovahni drąsiai atidarė 

langines ir išėjo j balkoną.
IV

Jį pasitiko baisus riksmas. 
Penkios, dešimts, dvidešimts 
licp»nojano|ių nendrių pluokš- 
tų susijungė, apšviesdamos vei
dus, sujaudintus laukimu sker
dynės, blizgantį šautuvų plie
ną, kirvių geležį, švyturių ne
šėjai apsibarate veidus miltais, 
apsigynimui nuo kibirkščių, ir 
jų krauju pritvinkusios akys 
keistai žibėjo tarp to baltumo/ 
Juodi dusai, kildami aukštyn, 
greitai sklaidėsi po orą. švytu
rių ugnis ištiso nuo vėjo šuo
rų, šnypšdama, panaši į kokius 
tai pragaro plaukus. Laibesni 
ir sauseni virbalai užsidegda
vo, susiliesdavo, parausdavo, 
lūždavo ir traškėdavo, kaip 
raketos. Smagu buvo žiūrėti į 
'uos.

—Mazragragna! Mazragra- 
ha! Mirtis niekšui! Mirtis zvai- 
riaakiui! — rėkė visi, grūsda
mies, kad šuktelėjus paniekos 
Žodžius tiesiai j 
mui. 
P

Mazragragna 
lyg norėdamas
vimus. Jis pakėlė balsą, kiek 
tik galėdamas, ir pradėjo kal
bėti karaliaus vardu, lyg be
sirengdamas paskelbti įstaty
mą ir įteikti pagarbos jausmų 
miniai.

—Jo didenybės, Ferdinando 
II, Dievo malone karaliaus abie
jų . Sicilijų, Jeruzalės...

—Mirtis vagiui!
Du, trys šūviai pasigirdo 

tarp riksmo; kallietojas per
šautas į krutinę ir į kaktą, pa
sviro, pakele rankas aukštyn 
ir parvirto. Bekrintant jo gal
va pakliuvo tarp užtvaros vir
balų ir pakilo, kaip moliūgas. 
Kraujas varvėjo iš jos ant že
mes.

Šis vaizdas pradžiugino mi
nią. Šukavimai aukštai kilo 
prie žvaigždžių.

Nešusieji pakaruoklio 
priėjo prie balkono ir 
Vincenzio Murro prie 
domo. Tuo metu, kai
svyravo ore, minia nutilo, ati
džiai žiūrėdama į sujungtas 
negyvas galvas. Koks poetas 
visa gerkle suriko ekspromtų, 
pajuokdamas Mazragragnos 
vaikį ir Murro svarumų:

“štai du kiaušiniu ant kep* 
tuvo.

Viens su dėme, — kitas iš
darytas!

Minia papliupo juokais, ir 
žodžiai ėjo iš lupų į lupas, kaip 
krintančio nuo kalnų krioklio 
užimąs.

Besirungdamas su juo, kitas 
poetas suriko:

“Bepiga žabaliams pasauly.
Numirus — ir akių užmerk- 
nereikia!
Vėl pasigirdo juokas.
Trečias suriko:
“'Blogai jus, žabalius, iške

pė.
Kad jus žali, kaip mirtis!

(Bus daugiau)

porteriams atitaisymą tos netei
singos žinios, ir tuo viskas pa
sibaigia. O Lietuvos ministe- 
riai, vietoje to, šaukiasi proku
roro pagalbos ir reikalauja baus
mės — kaip tas vaikiščias, ku
ris, gavęs į nosį nuo savo vien
mečio, bėga skųstis 
kai!”

LSS. žiniose nesenai vienas 
socialistas nurodė,1 kad Susi
vienijime Lhet. Amerikoje yra 
perdaug partinės politikos: vie
noje pusėje tą organizaciją no
ri pasigrobti 
gus komunistų 
troje pusėje 
partijos žmonės
tiktai jie turį būti SLA. bosai. 
Minėtas socialistas ragina są- 
jungiečius kovoti su tomis 
partijų užmačiomis ir aktin- 
giau veikti Susivienijime, kad 
įvedus jame sveikesnę dvasią ir 
pavertus jį tikru kultūros ir 
švietimo įrankiu.

Brooklyno “Vienybei” toS 
mintys išrodo “senu ir nudėvė
tu” dalyku. Ji mano, kad 
tyviškumas Susivienijime 
neišvengiamas, todėl:
' •? i', ' š

“Lieka tik klausimas,
srlovė geriau SLA. išvaldo, 
kuri geriau jį tvarko”.
Brooklyno laikraščiui esą 

“aišku”, kad SLA. išauklėjo 
Ši kom- “tautininkai arba vidurinė srio

Lietuvai pagražinti draugija 
gražina Lietuvą. 
Tinklai išd gsta. 
djį daro miestukų 
rios paprastai
ruošė. Jau taip visur nešvaru, 
o rinkos švarą visai užbaigia. 
Čia kudlotos žydės graibo viš
toms p... ir dažo pirštus į Sme
toną arba varškę. Šiauliai di
desnis miestas ir tai 
čiame centre, nors 
jau kalbėta, iškelti, 
užkampy ir*'keletas
miestukuose pasodinta 
žinti”, kurie tik reikšmės turi, 
jog oškos pagraužia arba “vals
tybinės” išgėrę vyrai išverčia”. 
Kažkodėl nesirūpinama pirma 
purvynus išgrįsti, dulkių debe
sius išnaikinti, o “pagražinti” 
suspės. Rožės purvynuose gat
vėse ar aikštėse nedaro harmo
nijos. Geriau pakeisti “gra
žinimą” į tvarkymą, kita nau
da butų ir žmonėms 
gyventųsi.

Daug kalbama apie 
lūs statyti, bet kodėl 
narna tokiais paminklais, kurie 
nesubyrėtų ,kaip apšvięsti žmo
nes, suteikti studentams pašal
pos, bedarbius palaikyti ir t.t. 
Tie paminklai amžinai butų už
rašyti knygose ir nuo audrų ne
žūtų. Aukos ir kapitalas susi
rastų žmonėse. Kodėl daugiau 
dėmesio kreipiama į tai? Kiek
vienas žmogus laukia 
nės permainos, kurią 
nešti kitaip tvarkanti

Rožės purvuose, ir 
arba paminklai -pagriuvę, už
miršti (kas atsitinka tankiai) 
nepagražins • ir nekulturins 
žmonių, kai daug kas pertekę 
utęlėmis, kaip iki šiol, grauš 
plutą juodos duonos arba dėl 
jos parsiduos paklusniam val
džios “spekuliantui”. Iš miško

Šiauliai, 1925. VIII. 16. 
vincijos vyraujantieji inteligen
tai yra tiek fanatikai, jog daug 
juoko padaro savo “išmintim” ir 
save paraduoja keistu , ganyto
ju. Paprastam valdininkui, vi
karui ar kitokiam užkliūva kiek
vienas be' dogmų asmuo arba 
keletą nebažnytinių eilučių laik
rašty. Nėra bažnyčios, kur pa
moksluose progresistai-laisva- 
maniai nebūtų koliojami bemo
ksliais prakeiktaisiais, šėtonais 
'ir kitokiais vardais “Kristaus 
pasėkojų” keturklasių'' kunigų. 
Tais pat keliais eina ir naujieji 
kunigai—klerikai. Kiekvieno jų 
žiaunos pilnos neapykantos iki 
ausų. Mes netikim, jog yra 
Prancūzijoj kunigų, kurie nesi- 
kolioja. Kieki venas žmogus tu
ri teisės ant savęs, taip, kad jų 
“atvertimas” nereikaligas, kiek
vienas eina savo keliais.

Mokyklose fanatizuojami vai
kai, .kada jie nori kitką. Baž
nyčios nąbevilioja teatrų ar l?i- 
fų dvasinių įstaigų proviųęija 
noluri, j užtai kartais juodi-mar- 
gį įhisionieriai surenka1 auk (b 
jei ne, prievarta šalina aukštes
nius valdininkus keisdami “ap
robuotais”. Provincija skursta ua.vd .

kunu ir dvasia. Nuo to, kaip gal- • išlindę, miškan žiurt.

Minia, iš tikrųjų, 
grūdosi aukštyn, 
mostagavo ginklais 
įrankiais ore; atrodė, kad tai
ne susijungimas atskirų žmo
nių, bet sulieta aklos medžia
gos masė, apimta kokios tai 
nepergalimos jėgos. Laike ke
lių minučių minia atsidūrė ties 
rūmais, apjuosė juos lyg did
žiulė išsirangiusi gyvatė, it 
suspaudė visą trobesį ankštu 
žiedu. Keletas žmonių turėjo 
rankose ilgus pundelius švin- 
drių, uždegtus, lyg švyturius; 
jie nušvietė veidus judančia 
purpurine šviesa, mėtė žari
jas ir degančias skeveldras ir 
smarkiai tarškėjo. Kiti, ankš
tai susijungę, nešė aukšti} kuo
lą, ant kurio kabojo lavonas. 
Jie šukavimais ir gestais gra- 
ė mirtim. Tarp keiksmų buvo 

kartojamas vienas ir tas pats 
vardas.

Kassaura!
Hercogas 

pažino ant
Vineenzo Murro, kurį nakčia 
jis pasiuntė prašyti kariškos 
paspirties. Jis nurodė į pakar
tąjį Mazragragnai, kuris tyliai 
ištarė:

—Dabar galas!
Tai užgirdo don Filippo ir 

pradėjo taip graudžiai verkti, 
kad visiems sugėlė širdį ir nu
puolė dvasia.

Tarnai susigrūdo prie durų, 
išblyškusiais veidais, drebėda
mi iš baimės. Vieni verkė, kiti 
šaukėsi šventųjų, kai kurie 
galvojo apie išdavimą. Gal būt, 
išdavus poną miniai, butų ga
lima išgelbėti savas t kailis? 
Penki šeši žmonės, labiausiai 
silpnadvasiai, tarėsi ir drąsino 
viens kitą.

—Į balkoną! Į balkoną! — 
šaukė kunkuliuojanti minia.— 
Į balkoną!

Hercogas Ofena ką tai pasa
kė mažordomui, nusivedęs jį 
į šalį, o paskui kreipėsi į don 
Filippo:

—Sėsk j kėdę, tėve, — tarė 
jis. -- Taip reikia.

Tarp tarnų prasidėjo judėji
mas. Du priėjo pagelbėti ligo
niui nusileisti nuo lovos. Du 
kiti privežė krasę su ratydiaid. 
Apdoroti senį buvo gana sun
ku. Jis nuslopo ir dejavo, ap
kabinęs rankomis tarnų kak
lus, kurie laikė jį. Jis apsi
pylė .prakaitu, ir kambary su 
uždengtomis langinėmis buvo
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Generalis Parezas
Rašo Dr. A. Montvidas

(Tęsinys)

Paprastoji parezo forma ski
riasi nuo ką tik aprašytosios 
beprotinūs formos tuomi, kad 
pastarojoj nėra deliuzijų ir 
haliucinacijų ir liga eina tolyn 
be pertraukų. Paplėštojoj for
moj pasireiškia išdidumo do

ir laikais ji tartum dingsta.

atmintis blogėja, stoka kon
centracijos, sveiko sprendimo, 
būdas mainosi ir ligonis daro
si erzus. 1
būti nusiminęs, kaltinti pats 
save, jausti, kad jį kas perse
kioja, bet tai greitai baigiasi ir

kus ir lengva jo mintį nukreip
ti nuo dalyko prie kito, tik 
retkarčiais užpyksta, kada kas 
nors su jo mintim nesutinka, 
laukui bėgant jis darosi ra
mesnis ir net mažmožiais pa
lenkėtas. Pas tūlus užeina ma
nija. Jie ką nors veikia dieną 
ir naktį — rašo, kalba, keliau
ja iš vietos į kitą, pienuoja, 
skymuoja, darosi neatsargus, 
atkaklus, jautrus, gali įpulti į 
rūpesčius

sako valgyti, ^miegoti, kol visos menis jio nenuvokia. Kaip ir 
jėgos išsisemia. Pasitaiko, kad melancholikai jie neretai mcl- 
užeina nuomarinis arba apo- 
plekcinis apmirimas, jei ne, tai 
ligonis įpuola į apkvaitimą, ku
riame matosi keisti judėjimai 
ir trūkčiojimai. Paprastai kelių 
savaičių bėgyj ligonis miršta.

Depresinė parezo forma, kaip 
pats vardas sako, pasireiškia 
nusiminimu, bcviltim. Pradžioj 
ligonis da nuvokia apie savo li
gą, vėliau jis gyvena blogybių 
deliuzijomis. Jis jaučiasi pavar
gęs ir silpnas, skausmai vaikš
čioja po jo galvą, nugarą ir ki
tur, lytinis instinktas sumažė
ja arba dingsta, viduriai neina 
reguliariai. Jis eina šuo vieno 
gydytojo pas kitą ir greitai 
kiekvienam jų pasako, kad jo 
liga neprašalinama, kad jis blo
giausias' ligonis pasaulyj, kad 
jokis gydymas jam negelbės. Ir 
vėl eina ieškoti kito “specialis
to”. Gydytojai neretai šitokius 

prie nuovargio klonius mano esant neurasteni-Progini liuonią o idi I Hię. Šita® Veda k--- ---- --- --
ir depresijos. Protas ir sveika- ka*s» melancholikais . arba hipo-

ligonių gau-

parezas
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nuo

mėnesius (zova-

išgyvena 
po ligos 
čia rei* 
protiniai 
menkoj

nis veiklus, pa® jį matosi sto
ka sveikos minties, sprendimo, 
svarstymo, padorumo. Jis me
luoja, keikia, girtauja, palai- 
dauja, šmugeliauja. Viskas jam 
dora, kas eina jo naudai. Ka
da veiklumas užsibaigia, jis 
jaučiasi gerai, nesiskundžia ir 
tampa ramus. Kartais įpuola į 
depresinę maniją. Simptomai 
paprastai kaitosi; tai deliuzi- 
jos, tai depresija ligos pabai
goj-

Kita generalio parezo forma 
yra drumzlioji arba erzlioji. Ja 

ir pasitarimų suĮser«a mažt's"is Poetikų skait- 
ius, negu augščiau aprašyto
ms formomis. Skirtumas jos ta
ne, kad ligonio psichomotoriniai 
impulsai pareina visus rubežius. 

[Simptomai pasireiškia ūmai, o 
ne vienas po kito, jų užeina aud- 

įmones ir budus tai įgyvendin-pa» deliuzijų galybės, sąvoka la- 
ti. Didybės ; 
nija reiškiasi 
profesijos 
vio ir 
tininkėlis jaučiasi dideliu lite-[pasijaučia nepaprastai 
ratu 
toju ir galvočiumi.
pleperis kalbėtojas visiems gi- nokyčiausias, gražiausias ir ga
rinsi savo oratorika ir visų pa-': blausias žmogus pasaulyj. Tūli 
šaulio klausimų žinojimu. Juk net ir dideliais turtais ima gir- 
ypač karo laiku ir tuoj po jo’tis. Religiški paretikai išsivaiz- 
(o karas paretikų pateikė ga- duoja virtę Dievu, pasaulio tve- 
na) atsirado eibes “žymių” rėjų. Vieni mano tapę impeta- 
kalbetojų, ekonomistų, rašyto-'toriais, pasaulio diktatoriais, ko
jų, poetų, negirdėtų revoliucio- misarais, Napoleonais, garsiais 
merių, žmonių, kurie rėkauja, poetais, rašytojais, kalbėtojais 
kad jų “užpakalyj milioninės įr t. t., kiti mano amžinai gy- 
masės”. Paretikai kalba, kad vensią, treti reiškia simpatijų 
jų biznis niekad nėjo taip ge- šėtonui ir ketina atstei^li jam 
rai, kaip dabar, nors tame ne- SęStą danguje, ketvirtrplanuo- 
ra tiesos. Jie skaitliuoja milio- ja statyti namus iš aukso, penk-

Paprastas tį mano esą tokie svarbus politi
kai, kad juos kviečia pasitari
mui valdonai, žodžiu, nėra galo 
jų didybei ir galybei. Jie nuola- 

, rėkauja, kojomis 
l.s,trankosi ir visą laiką ką nors 

daro. Kada jėgos išsisemia, už
eina aršiausios rųšies depresija, 
nusiminimas, visas pasaulis iš
rodo nevertu sudilusio skatiko. 
Bet tai tęsiasi labai trumpai. Li
gonis vėl ima rėkauti, dainuoti, 
šokti, kalbėti. Vėl jis didelis 

(žmogus. Mintis jo laksto nuo 
i vieno dalyko prie kito; jis taip 
užimtas, kad užmiršta nusi
prausti, tinkamai apsirėdyti, 

I laiku pavalgyti, arba užmiršta, 
kad ką tik valgė ir vėl eina mai- 

i liūtis. Retuose atsitikimuose pa
retikai mato ir girdi nesamus 

I daiktus — turi haliucinacijas.
vargiai nuvokia Mintis neturi J°kio ryšio 

laksto vienur ir kitur, kaip bol- 
še.vikų kalbėtojai. ^Emocijos Irgi 
kaitosi: čia jis getas ir nuolan
kus, čia apmaudu verda, ypač 
kada nepripažįsti jo didybės ar
ba priešinius jo mintims. Svaru
mas puola, temperatūra subnor- 
male. Retuose atsitikimuose li
gonis atsigriebia laikais, vienok

Tūli

didumą. Jis ne tik darosi ,‘>pa- 
girų puodu” ir jaučiasi esąs 
sveikas ir galingas. Paklausk 
jo apie sveikatą ir jis atsakys, 
kad niekad nesijautė taip get
rai. Spardosi, šoka, krutinę 
muša, pilvą glosto ir savimi 
džiaugiasi. Kalba daug, pla
nuoja, skymuoja ir vis dide
lius darbus. Vieni giriasi dide
liu turtu, kiti visą pasaulį ap
veiksią augštyn kojom ir urnai 
įvesiu kitokią tvarką* treti tu-| 
rį jųižinčių 
karaliais, diplomatais ir kitais! 
dideliais žmonėmis. Jie mano; 
gali duoti patarimų protingiau-^ 
sierns žmonėms, turį planus * 
urnai išnaikinti skurdą, ligas ir 
karus. Ne tik planus turį, o ir j 
imnnna iv Ihi/Uk* irfvtULnrlin '

arba išdidumo ma- kai ūkanota, ligonis ilgai negy- 
i sulig :v „ ----- ----- :s

amato, socialio sto-
t. t. Paprastas laikraš-[urnai gauna didybės maniją. Jis 

sveikas 
poetu, viso svieto moky-’ir drūtas. Jam rodos, kad jis 

Paprastas išmintingiausias, protingiausias,

žmogaus • vena. Ne iš šio, ne iš to .pirmiau 
išrodęs sveiko proto žmogus

nais ir bilionais. I 
darbininkas giriasi išradęs ste
bėtinas mašinas, orlaivį, kuriuo 
į porą valandų galima bus nu- 
skristi iš Amerikos į Europą. kalba 
Apie menkus dalykus, mažas 
skaitlines šitos formos parėti-' 
kai ir girdėti nenori. Jie labai 
galingi ir išdidus. “Moka” daug 
kalbų, yra “genijai”, “eksper
tai”. Retkarčiais užeina* me
lancholija ir jie ima skųstis 
daugiau, negu reikia, vienok 
ji trumpa. Moters paretikės " 
delei jų socialus padėties netu-Į 
r i progos tiek 
(lybes, todėl 
kalbą esančios 
jos, siuvėjos ir 

šitoj parezo 
yra neaiški, 
daug užimtas savo didybės de- 
liuzijomis ir n Supranta aplin
kumos. Jis _  ______
apie laiką, vietą ir asmenis. Jis 
perdaug užimtas savimi, savo

išpusti savo di-l 
jos tankiausiai 
geriausios vi rė
mo finos.
formoj sąvoka 

nes ligonis per-Į

ir atsiminti, 
mintys da 

kiek rišusi, vėliau mažiau, o 
gale ligos arba susijudinimo 
laiku jo mintys tikra makalic- 
ne.

Emocijos yra lygios deliuzi-l audra ir vėl pasikartoja, 
joms: ligonis linksmas, pilnas ‘gauna taip vadinamą zovaduo- 
V 1 1 |lt 'S J -i J ‘ J XI •  *W • ’ 4- i » n 1/ti r\4- n i1 1 111 rl ■ 1
tenkintas visu kuo: 
slaugėmis, ligonine 
giria ir augština. Ūmai jis ga- sako į jokius klausimus, 
Ii įpulti į depresiją ir imti vokia apie nieką, viskas 
sk ištiš ir net verkti, bet pa-maišatiene; jis rėkauja, verkia, 
guodei jį ir jis vėl linksmas ir kvatuoja, šoka, dainuoja — Visą 
optimistiškas. Jis labai palan- laiką ką nors daro, neretai atsi-

visko

pasididžiavimo. Jis pa- jantį parezą, kuomet susijudini- 
gydytoju, mas yra nepaprastai žymus, są- 
— visus voką veik dingusi. Ligonis neat- 

nenu- 
jam

chondriakais. Tik gilesnis tyri
nėjimas parodo jų tikrąją ligą.

Tūli išsivaizdina turį stiklin 
pilvą (skrandį), prakiurusią 
stimplę, „trupų liežuvį, mano, 
kad jų viduriai yra užkietėję 
per savaites arba mėnesius, 
maistas nevirškinamas, — to
dėl ima badauti. Kiti vėl mano, 
kad kokis tai gyvybės skystis 
varva į pūslę arba žarnas, to
dėl sėdi ramiai imt kelias va
landas, nes bijo, kad pasijudi
nimas užmuš. Treti išsivaiz
dina nusidėję kam nors arba 
visam pasauliui. Mano esą am
žini melagiai, pletkininkai, už
mušę žmogų, gyveną iš kitų 
vargo ir nelaimės. Jie nemal- 
dauja pasigailėjimo, bet jau
čiasi esą verti nubausti ir vis 
lankia, kada baudėjai ateis pa
karti, sudeginti arba į kalėji
mą įmesti. Paretikaa gali tu
rėti persekiojimo ddiuzijas, 
kaip jau pirmiau esu minėjęs. 
Depresinė j formoj jos paeina 
iš girdėjimo ir matymo valiu- 
cinacijų. Jis nugirsta, kad kas 
nors puošiasi jį apvogti arba 
nužudyti. Ne tik jį, o jo šeimy
nos narius, jo draugus ir gimi
nes. Jis gali matyti konspira- 
torius įeinant į jo trobą. Jie 
organizuoja burius ir net ar
mijas* savo tikslo atsiekimūi. 
Kaimynai irgi gali “buntavo- 
tis”. Viena moteris paretikė 
man pasakojo, kaip nakties 
laiku kaimynai tyčia uždega 
šviesas, bet kaip tik ji atsike
lia pažiūrėti, visi užgesina jas. 
Jie vaikščioja nakties laiku apie 
jos namą, matuoja, planuoja 
ir ruošiasi ją ir jos Vyrą už
mušti, kad galėjus pavogti jos 
sūnų. Apie laiką, vietą ir as-

džia, kad gydytojas duotų nuo
dų. Kartais bando nusižudyti, 
bet darbą atlieka taip “durnai”, 
kad tik susižeidžia, veidą su
darko, o gyvybė pasilieka. Li
gai pažangėjus ligonis guli lo
voj susirietęs ir laukia galo. 
Jis gali įpulti į apkvaitimą, ne
paisyti kas apie jį su juo da
rosi, atsisako kall/eti arba tik 
galva purto, badauja, nieko ne
paiso, raumens įtempti. Nerim
tai šitokia stovis verčia gydy
toją manyti, kad tai dementi- 
ja praecax. Apkvaitimas gali 
tęstis kelias savaites arba už 
kelių dienų dingsta ir vėl grįž
ta. Taip\ ir kaitosi.

Depresine panetzo (forma ser
ga apie ketvirtdalis visų pare- 
tikų. Taip pat apie kclvirtda- 
lis šitos fortnoe 
na paralyžą.

Nors generalis 
suaugusių liga, 
10, 15 arba net
sifilio gavimo, kol jis pasireiš
kia, o šitą 'ligą tankiausia gau
na jau suaugę žmones, vienok 
pasitaiko, kad ir jauni vaikai 
ja apsi krečia 
nuo tėvų, 
jaunuolius 10, 15,* 
metų 1 nėra 
Kartais vaikas, kuris gerai mo
kinosi ir turėjo gerą atmintį, 
urnai atbunka, ima didžiuotis, 
girtis, arba bijoti, nusiminti, 
susirūpinti, atminties netekti, 
šitokius vaikus vadinama arba 
idiotais arba manoma, kad jie 
turi (lementi j a praecox, žiū
rint kuria parezo forma jie 
serga, šitokioms permainoms 
pas jaunuolius įvykus, reikia 
tyrinėti, ar jie neturi genera- 
lio parezo. "___

Tyrinėjime šitos ligos buvi
mo ar nebuvimo daugiausiai 
galima remtis laboratorija, nes 
Wessermanno metodą ir net 
kitos metodus šitą sifilio frųšį 
parodo tankiau ir aiškiau, ne
gu kitas sifilio rųšis.

Ar galima pasveikti iš gene- 
ralio parezo? šitas klausimas 
yra svarbiausias. Delei jo ir 
matėsi reikalo rašyti apie šitą 
ligą. Mat žmonės, gavę sifilį, 
ypač jei jis 'lengvutis pobūdžio, 
nesigydo tinkamai, nes jie 
žino prie kokių pavojų jis 
i nuvesti juos. Arba — ir 

sikresti sifiliu nelabai bijo, 
nežino visų ligos pavojų. Žino
jimas, kas gali atsitikti ateityj 
iš šitos ligos, vers kiekvieną 
jos saugotis ir apsikrėtus 
kainai ir ilgai gydytis.

Parezas iki šiol skaitosi 
prašalinama, arba, kaip 
sakoma, nepagydoma liga, 
dėl reikia jo negauti. Didžiū

ma ligonių miršta iki du-tris 
metus po simptomų pasireiš
kimo. Tūli miršta į kelias sa
vaites arba 
duojančioj formoj). Drutesnie-
ji protu, nervais , ir abelna 
sveikata, jeigu simptomai tai 
užeina, tai dingsta, 
po 4, 5 ir 6 metus 
ryškaus pasirodymo, 
kia neužmrišti, kad 
ir fiziniai simptomai
jįkalėj gali ncdk'štis per daugelį 
metų prieš atsiradimą aiškių 
simptomų. Tuomet da nereiš
kia, kad ligonis jau greitai 
mirs.

Tiesa, yra entuziastų gydy
tojų tarpo, kurie mano, kad 
paretikų gyvenimą galima pa
ilginti, simptomus palengvinti 
arba ir visai pašalinti. Gydoma 
salvarsanu, neosalvarsanu, gyv
sidabriu ir kitais sifilio gydy
mui vaistais. Apie jų vartoji
mo budus tik gydytojui svar
bu žinoti, todėl nėra reikalo 
aiškinti.

(Pabaiga)

Musų Geriausias Skelbimas
Musų geriausias skelbimas dar nėra 
parašytas ir gal hut nebus.

Pasitikėjimas j stiprumą ir saugumą 
šios įstaigos atgabena naują bizni 
šiam bankui ir užlaiko jį čionai.

Mes teisingai patarnausime dėl jūsų 
'bankiniame biznyje ir bus malonu 
mums ir jumis priskaityti j musų di
delę Šeimyną daugelio tūkstančių už
ganėdintų košt u merių.
Misa Jonikis, musų lietuvaitė pa- 

, tarnauja prie langelio No. 12, visuo
met maloniai pasakys jums apie pa
tarnavimą kokj mes suteiksime jums 
jūsų bankiniuose reikaluose.

The STOCK YARDS 
TRUST & SAVINGS 

BANK
4150 South Halsted St

Virfi 160,000 taupymo 
depozitorių, įskaitant di
delį skaitlių

LIETUVIŲ 
patvirtina saugumų, patan 
navimų ir purankumą šios 
Bankus,

arba payeldėją 
Todėl parezas pas 

20 ir 25 
didelė retenybė.

SIUSKIT.PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To preso Lietuvos žmonėsr 
taip pataria Lietuvos bankai

Apdrauda ir ’ Tel. Boulevard 3450
Paskola Tel. Yards 3036—6861

( JOS. M. AZUKAS & CO.
Real Estate

Paduokite mums savo namus, mes turime pirkėjų. Mes egzami
nuojame abstraktus ir darome visus legalius dokumentus. Daleiski- 
te pagelbėti jums visuose legaliose dalykuose. Mes turime geriau
sius Chicagoj advokatus dėl visokių dalykų.

3303 Auburn Avenue'
Netoli šv. Jurgio Bažnyčios

ai.

ab

Seklyčių Setai
. r. **z • ' >-

nc- 
ga- 
ap- 
nes
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Padaryti Mastį Dirbtuvėje
TURI PILNĄ UŽTIKRINIMĄ.

Kad vartojamas materijolas yra naujas, tvirtas ir geriausios rųšies.
Kad musų darbininkai yra patyrę ir pilnai atsako už savo darbą.
Kad mes operuodami dvi didžiausias krautuves ir darydami daug setų, per

kame medegą daug pigiau ir musų suklasifikuoti darbininkai gali padirbti 
greičiau ir geriau.

Del to mums yra daleistina teikti Jums geresni setą už žemesnę 
kainą negu kur kitur.

t i n-

ne
yra 
To-

aupymo
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Šis 3-jų šmotų setas (pasirinkimas supamo arba Ving 
Krėslo), kurio rėmai yra tvirtai subudavoti, iš kiet- 
medžio ir atidengtos dalys dailiai nubaigtos. Vebbing 
subudavojimo dugnas, Springsų apačia, nugara ir

Saugumas dėl
yra užtikrintas per First Trust and 
Savings Bank, šis bankas yra valdomas 
šėrininkų 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 
ANK

Melvin A. Traylor, Prezidentas.

springsų liuosos paduškaitės. Apdengti su labai augštos njšies Mohair ir pa- 
duškaitės yra apverčiamos. Visi 3 šmotai tik už.....  $197.50
Tas pats rėmas ir subudavojimas, apdengtas su augštos rųšies Baker Veluor, 
pasirinkimas skirtingų spalvų, 3 šmotai už.......... $129.50

SAVINGS J

—.i—

Garsinkitės NAUJIENOSE

Parduodam ant lengvų išmokėjimų.
Pirkite Rakandus čia, 

Čia yra pasirinkimas — 
Čia užtikrinti tavorai — 
Čia žemesnės kainos —

Randasi ant 
žemutinio f I o r o

Dearborn, Monroe 
ir Clark Streets

4177-83 Archer Avė
Kumpas Richmond St.
M.' KKZRS,,Vedėjas, (;| Į-J

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

J. NAKROŠIS, Vedėjus.

... ______ _



6

CHICAGOS 
ŽINIOS

Gražins miestą

Del valgio pašovė du 
žmones

Jonh Beronti, 58 m., sargas, 
per pinkis metus gyveno pas 
Mrs. Antonio Beran, 3009 So. 
Troy St., našlę su duktere Syl- 
via, 17 m. ir sūnum James, 19 
melų.

Užvakar kada Beronti sugry- 
žo iš darbo, labai įsiuto delei 
parengtos vakarienės, kuri 
jam nepaliko. Jis sumušė sa
vo šeimininkę ir pats bandė 
pasigaminti, vakarienę, bet ne
pavykus vėl sumušė šeiminin
kę. Ištrukusi šeimininkė užsi
darė savo kambaryje, o Beron
ti išėjo. Neužilgo jis vėl su- 
gr>-žo ir su peiliu puolė šeimi-

cen tralinių valstijų 
mano per ateinančius 
metų išleisti daugiau 

kaip bilioną dolerių įvairiems 
viešiems pagerinimams. Dau
giausia mano išleisti Detroit. 
Chicago per ateinančius 10 me 
tų išleis $350,000,000, Detroi
tas $383,(MM),000, Cleveland ir 
Karnas City po $40,000,000 ir 
St. Louis $85,000,000.

Chicago tarp kitko 
padaryti vieši) parką 
Michigan ežerą. Tas
bus 15 mylių ilgio ir kainuos 
$75,000,000. Srutų naikinimui 
bus išleista $125,(MM),(MM).

Penki 
miestai

mnno

parkas

VARGONININKAS SU 
MIS PAČIOMIS

TRL

nillkeS SUlių James. Tasis y»ra- 

dėjo gintis, pato liko aupiaus- 
tytas peiliu, bet visgi peilį iš 
Beronti atėmė ir jį gerokai 
apipiyMstė. Tuo laiku ties 
namais susirinko didelis bū
rys žmonių, daugiausia mote
rų. Tai pamatęs Beronti 
įpuolė į savo kambarį ir pa
stvėręs šautuvą ėmė. žiopsoto- 

. jus vytis. Pirmą šūvį palei
dus krito gal mirtinai pažeis
ta šeimininkės duktė Sylvia, 
17 m. Nuo antro šūvio krito 
taipjau gal mirtinai sužeistas 
John Sevcik, 30 m., 3005 So. 
Troy St. Paskui Beronti palei
do dar keletą šūvių, bet nebe- 
pataikė.

Pats Beronti bandė pabėgti, 
bet policija jį rado Išgulintį, 
nusilpusį nuo peilio žaiztų prie 
31 ir Kedzie gatvių. Jis išrodė 
į sudurnavojusį. Minia puolė 
ji, liet policijai visgi pasisekė 
jį apginti ir nugabenti kalėji- 
man. f

Automobiliu aukos
Mamie Fox, 4950 Kenmore 

Avė., nuvažiavo automoliiliu 
aptiekę prie VVinnemac ir 
Broadway gatvių. Ji pamatė 
prie aptiekus didelę minią žmo
nių ir sustojusi pasiklausyti 
kas atsitiko. “Seną moterį už
mušė”, atsakė jai žmonės. Ji 
įėjo aptiekon, pažiurėjo j už
muštąją moterį 
“Mano motina”! 
muštoji buvo jos 
bey Fox, 68 m. Ją 
tomobilius.

John Vochevicz,
\V. 13 St., liko užmuštoj 
ko netoli savo namų, 
feris liko areštuotas.

Edward Ollerman, 7 m., 
1538 m., George St., išbėgo 
gatvėn ir liko užmuštas auto
mobilio. Automobilistas liko 
plaiuosuotas, kadangi policija 
pripažino, kad jis nėra kaltas 
už nelaimę.

ir sušukusi 
apalpo. Už- 
motina To- 
užmušė au-

4 m., 1818 
trn- 

Proto šo-

Town of
Lake

Priima paskelbimus Nau
jienoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau-
j ienomis

Siunčia pinigus Lietuvon,

G. Benošius
161(5 W. 47th Street

Nėra kito šaltinio, 
K kurio plaukta 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienos.

:< •

y

tinoms bus

vaistinėse

_____________________ - - NARNOS, Chięągo n] 

irtas gauti perskiras ir pats at-( 
vyko gyvenai Chicagon. Ji bet-, 
gi jį apskundė už nedavimą 
užlaikimo ir jį areštavo.

Vargonininkas Hoffman tei 
sinasi, kad jis nežinojęs,
jo pirmosios dvi pačios nėra 
su juo persiskyrusios ir kad 
jos visai nesirūpino gauti per
skiras.

Penktadienis, Rūgs. 11, 1925

jog

TRYS VYRAI UŽPUOLĖ
MERGAITĘ

Virginia Colvin, 15 
10814 IIoxie Avė., South 
rago, sunkiai sus’rgo iš 
žaslies trijų vyrų 
užpuolimo ant jos. 
gryih) iš 
mot trys vyrai automobiliu 
privažiavo prie jos, ją pastvė-’ 
re ir automobiliu nusivežė prie' 
Niekei Pinte geležinkelio bė
gių ir 116 gatvės, kur visi trys 
ją gėdino por tris valandas.

m., 
Chi- 
prie- 

kriminalio
Ji vakare 

Trumbull parko, kuo- 
vyrai

Planters hotely tapo suimtas 
vargonininkas Jean Huffman,'Paskui jie nuvežė ją prie 107( 
36* m. Pasirodė, kad jis turi ir Calumet gatvių, kur ją iš- 
tris pačias su vaikais ir lodei metė iš automobilio. Ten poli- 
rado reikalingu laiškus adre-Jcija ją ir rado, 
suoti Planters hotelin, nors jis, —---------------
jyyvcrio visai Ritam 

Jis tapo areštuotas rcikalau- ti judėjimo kontrolės signalai, 
jaut trečiai pačiai už neužlai- kokie yra prie didesnių bulva-' 

Bet betyrmėjant pasi- rų. Tikimąsi tuo pagreitinti
kad jis turi dar dvi pa- judėjimą ir kartu sumažinti 
Atsirado ir pirmoji pati, skaičių nelaimių. Tokie sig-

kvmą 
rodė, 
čia s.
kuri irgi buvo atvykusi Chica- nalai yra jau veik visų net ir 
gon
tame pačiame hotelyje ir kuri goję jų nebuvo; visą judėjimą 
įskundė jį policijai. Chicagoje kontroliavo policistai.,

Pirmąją pačią jis vedė Belle kurių šimtai dabar galės 
Fcurehc, 
tus, 
kuris dabar 
amžiaus, jis 
mas jai gauti perekiras. 
bastęs kiek laiko jis 
Springs, Ark., vedė antrą pa
čią, su kuria sugyveno dveje- nų Kanelos duktė Catherine iš-j 
tą vaikų ir paskui pametė, taip-j važiavo miestan ir daugiau ne-' 
jau liepdamas gauti persk iras, begryžo. 
Trečią pačią vedė '

ir netyčiomis apsistojusi miestelių centruose, bet Chica-'

D. Pagyvenęs nie- kitokias pareigas, 
kada ji susilaukė kūdikio,] 

yra jau 5 metų 
ją pametė, liepda- 

Pasi- 
Hot

eiti

John Kanelos, savininkas 
torano prie 3954 N. Cicero 
kiek laiko atgal pašalino iš 
bo savo gražųjį patarnautoją'
Spiros Menton. Už kelių die-

— — • • ■ -- . « • • W i

res- 
Av., 
dar-

, Kada jis pradėjo tei
st. CloudJratilis, tai jis sužinojo, kad jo 

Minn., su kuria • paskui persi-’duktė apsivedė su pašalintu©-J 
kėlė gyventi į Winona, Wis. ju patarnautoju ir dabar abu' 
Bet kada ir ji susilaukė kudi- jie gyvena Worcester, Mass. Į 
kio, jis ir ją pametė, licpda-j . (Seka ant 7-to pusi.)

KRENN & DATO
the most successful real estate subdivision 
organization in America, offers you the 
opportunity to succeed and attain finan- 
cial independence.
Increased activities in our Real Estate developing 
operations demand the Services of additional salesmen. 
We have reorganized to meet the reųuirements of a 
rapidly grovving Real Estate Institution. This is the 
best time to connect with a fi'rm that can offer you 
the following opportunities:

Firtt: An opportunity to make more money than 
you have ever made before.

Second; An opportunity to aell the best properties 
in and around Chicago that big money can buy.

Third: An opportunity to enjoy ideal working 
conditions under a very liberal new plan of 
commhsions and bonuses.

Fourth: An opportunity to be in the subdivision 
business and share in the profits with the firm.

Our Business is rapidly growing. We are expanding 
and need high grade, forceful men and women who 
are willing to work and take pride in their char- 
acter and ambition to succeed. This is a rare oppor
tunity for the capable men and zwomen who vvill ap- 
preciate the advantages that a concern of prestige, Capi
tal and excellent working conditions can offer
Because of our leadership in the business and improved 
methods of selling, it is easy to make sales. The earn- 
ingsof even the aVerage salesman are big and substantial.

We Teach You How To Sėli
If you are inexperienced we will teach you how to 
sėli. You will receive thorough instruction in ourfree 
school of Business training and real estfite practice.

Come, we have just moved to our new head* 
ųuarters, which are large and comfortable — the 
best in the City. Apply at Room 203, 1009 North 
State Streef, between 8 A. M. and 8 P. M. You 
will receive every courtesy and consideration.

KRENN & DATO
Incorporated 

Exclusive Agents for 
\ Mrs. Rockefeller McCormick Properties

MAIN OFFICE: 936 NORTH MICHIGAN AVENUB

Subdivision Sales Department

1009 North State Street
Superior 7046

\

A k,^^'nK°8 ^ot’nos Liudymas
Aukščiau pacituotas laiškas knis 

vienu iš daugelio laisvanoriai Pat’ u* ,ave* rra 
liudijant apie linksmus davinius liunilann* pranešimų, 
nuo vidurių užkietėjimo 'a **utu* naudojant Bamblno 
(diarrhoea). * dur“J dieglio, viduriavimo

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 

padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.

Pavyzdžiui, Jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che- 
mikai pagalios surado austata 
kurs iitikro šveičia nedrasky
damas dantų emales —* tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert Pharmacal Co., Saint

geriausių i&dir-

Iri

Reprezentuojame
bysčių Pianus; l’arduodamė už tei
singą dirbtuves kainą ant lengvų 
išmokėjimų.

Pirm negu pirksi, apsilankyk 
pas mus

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

Stock Room 3.327 So. Halsted St.

pasiųsta dykal

Bambino paraiduoi",
*rb‘

Kauti tiesiai ii labc-

. AD. RICIITER & co 
Berry & South Sth St,.. Brooklyn N. Y.

.......... ... ................—
Patarimas ir Egzaminavimas

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

Užmokėsit po išgydymo
I^abai daug sergančių žmonių ken

čia daug ilgiau negu reikia, delei tos 
priežasties, kad pametė į si tikę j imą j 
daktarus ir nenori daugiau turėti iš
laidų.

Mes todėl pasiryžome gydyti visai 
dykai kiekvieną sergant} kurie pas 
mus atsilankys laike šešių savaičių 
nuo šios dienos iki pat užganėdinan
čių pasekmių.

Kad užtikrinus gerą gydymą mu
sų specialistai, pirmučiausiai ištirs 
jūsų ligą be spėliojimų su pagelba 
naujausių ir geriausių Europinių ir 
Amerikoniškų metodų kuriuos mes 
turime pa« Kave.

Musų X-Ray aparatas yra vienas 
geriausių mieste, per kurį galime ju
mis permatyti be skausmo ir nesma
gumų, net nereikia ir nusirengti. O 
musų prirengimas dėl išmjeravimo ir 
spaudimo kraujo niekuomte neapvilia. 
Egzaminacija kraujo ir šlapumo atsi- 
buna jums dar ten būnant.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
kOPERACIJOS JBANKO

Sitnr,iS?vif',^iuntimo Sk*rius savo prane- 
sthHi n ^operacijos Banko, kad siv-
«!.k J>ntfpm^er,kos pin,?ai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa- 

Sai-S‘ -a je’na_ telegrafines perlai
dosirJMsto siuntiniai. Tėmykit numeri ęavo 
kvito ir gavėjo vardą.

, Pinigus gavo:
Į 4507—Juozapui Vanagui 
55216—Emilijai Pranašienei 
55217—Karoliui Palatiui 
20856—Juozui Urbonui 

I 4614—Jonui Meištui 
20860—Antanui Lupeikai 

| 4621—Marijonai Tamkienei 
20869—Barborai Mikalauskienei 
22297—Onai Paulauskienei 
20865—Onai Ramanauskienei 
20859—Adomui Skukauskui 
4604—Apalionijai Jucienei 
4638—Petrui Butkui 

55222—Juozui Rupainiui 
| 4648—Jonui Andriuš,kai 
22283—Marijonai Sungailytei 
20863—Kaziui Galagauskui 

4609—Ignacui Lukšiui 
4616—Mar. Slaboševičienei 

20870—Jievai Uogienei 
11.586-- Kaziui aVipfėnui
22294—Karolinai Bieliauskienei 
4613^-Onai Jateikienei 
4623—Marijonai Vilnienei 

22240—Marijonai Valatkaitei
4651— Marijonai šalkauskaitei 

4658—Magdei Šimkienei
4671—Onai Putnevičienei 
4670—Pranui Putnevičiui 

11517—Marijonai Bozevičienei 
22211—Rozalijai Staliulionienei 

4518—Antanui rBancevičiui 
20836—Uršulei Ąbramavičienei 
20840—Juozapui žimaičiui 
4557—Kazimierui Bračui
4582— Adelei Nevulaitei
4583— Jonui Ruzgai 
4580—Kaziui Poplauskui

11571—Augustui Vaitulioniui 
4574—Augustui Vaitulioniui 
4591—Jonui Vainauskiui 

20852—Elzbietai Tirunaitei 
20853—Elzbietai Juškienei 
20864—Justinui Širbinskiui 
22295—Marijonai Pa|akarnienei 
4600—Juozui Kušliui 

20876—Gasparui Skačkauskui 
22245—Nikodimui Svirskiui 
55221—Marijonai Kuraitei 
55223—Onai Jenužienei

4652— ifetrui Mažunaičiui 
4335—Juozapui Jancevičiui 
4456—Deonizai Lukauskienei 
4466—Ignui Olšauskui
4459—Ignui Juškai 
4544—Vincui Červinskui 

22292—Petronėlei Bružikei 
4563—Silvestnir V. Juodkai

rnanceviciui
Ąbramavičienei 

» Y • ’• V • - • k

20857—Marijonai Bukleriutei 
4597—Uršulei Miliauskienei 
4599—Tadui Rupeikiui

11577-^-Jonui Augui
4602—Domicėlei Marcinkevi

čienei
,11580—Jurgiui Čenkui
20858—Leonorai Šidlauskienei
20861—Uršulei Jasulienei
4618—Aleksijai Ivanauskienei

20862—Juozui Butkauskui
4615—Silvestrui Šukiui

20868—Elzbietai Sakenienei
4625—Zigmui Skinderiui

20875—Jurgiui Karveliui
4637—Jonui Kelai
4633—Onai šeštokaitei

20872—Julijonai Dantytei
22244—Viktorijai Vaznienei
22247—Jonui Brakniui

4653—Ipolitui šungailai
20878—Agotai Acienei
4645— Mortai Kuncevičiutei
4646— Magdalenai Dargaitei

11590—Uršulei Maziliauskienei 
11591—Jonui Paluckui
4660— Karolinai Varškevičie- 

nei
20881—Vladui Glincui
4655—Edvardui Linauskui •
4642—Zuzanai Gedžienei
4657—Rozalijai Šimaitienei
4641—Onai Baličienei
4650—Magdalenai Užandenie- 

nei
22300—Albinui Vizbarui
4639— Onai Šeštokienei

24180—Stefanijai Burbaitei
22302—Vilhelminai Šmitienei
24179—Liudui Kincinui
H594—Teklei Acus
4665—Agnieškai Šimkienei

22252—Jonui Vizgfrdui
22260—Viktorijai Ėlaziaučienei
22261—Magdalenai Kazlienei
22267—Ignui B. Serapinui
4516—Viliui Boliui
4576—Juozui želviui

11583—Apolionijai Lauksedie- 
nei

11587—Povilui Brandišauskui
22242—Adomui Balberiui
22248—Jonui Valašinui
4647— Paulinai čemeryčiai
4640— Jonui Masikui
4661— Marcijonai Bliutaitei
4673_ Petronėlei Mišeikaitei

20885—Jurgiui Vaicenui

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 dairyti kad 
pasveikus.

Laike trisdešimtį metų savo prak
tikos, Dr. Ross Sistema gydymo 
padarė tūkstančius žmonių svei
kais ir linksmais.
Tie kurie turi krauja užnuodjjimą, 
Pūsles Uždegimą, šlapumo 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- 
riausj patarnavimą ir 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 606 ir 914 ir geriausis Leus- 
ciile 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 veikla 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 SU 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, 
seredomis ir subatomis nuo 10 ry
to iki 8 vakare.
Vyrų priėmimo kambarys, 506 — 
Moterų priėmimo kambarys, 508 
— Kalbama visokiomis kalbomis.

>

ir verti daug daugiau negu 
ju» prašot**.

James Pearson,
Bok 192. DrummoncŲ tWia.

PE-RU-NA
Pagelbėjo ūmiose negero

vėse kasdiena daugiaus kaip 
per i Penkiasdešimts. metu.

Gydo’kosulį’,* šalti, katara, 
viduriu ir žarnų pagedima ir 
kitoniškus katarinius sto
vius.

Parsiduoda visur 
Tabletuose ir kaip skystimas

X-Ray egzaminacija ir kitos yra 
visai dykai be jokios jums atsakomy
bes. Maloniai kiekvieną sutinkame 
ir mes pasakome teisybę be jokių iš
sisukinėjimų.

“Kraujai yra gyvenimu" ir jeigu 
jis nėra tyras, tai yra priežastimi vi
sokių ligų. Žinomi pasaulyje dakta
rai, kurie pašventė visą savo gyveni
mą dėl studijavimo, aiškina, kad be
veik visos ligos yra išgydomos ir iš
rado gyduoles, kurios jčirškiamos tie
siog j kraują, prašalina ligą labai 
greitai. Visas tas gyduoles serumą 
turime visuomet prirengtas — gyduo
les profesoriaus Ehrlicho, 606 ir 914, 
kuomet yra reikalas, vartojame jas 
gerai ir be skausmo.

Tas nenusilpnina sveikatos, galite 
40 N. Wells SU 

kampas Washington St.
Ofiso valandos: Ketyerye, seredij ir .aba

to] nuo 9 ryto iki S pakaro. Nedėlioj ir 
šventadieniais nuo 10 iki 1 po pietfl. Pa- 
nedėly, ketverjra ir pMnyfiioj nuo 9 ryti iki 
4 va) wak*ra

The Peoples Health 
Institute

DR. GILL, Specialistas 
eiti | darbą arba į biznį netrukdant 
visai laiko.

Ateikite ir persitikrinkite, 
nekentekite ilgiau.

Gydome labai pasekmingai ir visas tiisV 
.ėnėjusiaa ir komplikuota, litras, nes musų 
įstaiga yra prirengta geriausiais Europiniais 
Ir Amerikoniškais įtaisymais ir gyduolėmis.

Ligas kraujo. reumatizmą, nervingumą, 
uikietėjimą vidurių, krutinės ir Šonų skau
dėjimą, galvosūkio, nubėgimą kraujo pui
kus, slinkimą plaukų, prakaitavimą, nema
lonų kvapą ir kitos ligos yra musų specia* 
lumas per 28 metus.

Vyrai u’ moterys, kurie serga, tegul atsi
lanko | musų ofisą ir dasižinos apie nau
jausi gydymo būdą tonsilų, kurie greitai 
atima spėką ir energiją. Pagelbėjom tuk. 
tankiams kenčiančių atgauti savo sveikata Ir yra ir <!*! jtietj viltie.

įdėliokite. Atidėliojime* yra nalaiminraa.

Ką reiškia tavo vakaryk 
štiš 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. Mep visi vengiame nepri
sisapnuoti kunigo, o jei prisi
sapnuojame, jaučiamės blogai; 
bet mums miela sapnuoti apie 
gražią merginą, ar moteriai 
apie v/rą, ir kai mes tatai sap
nuojame, mes jaučiamės gerai. 
Mokinkimės gyventi tokiu gy
venimu, kuriame sapnuotuose 
tiktai geri sapnai; o išaiškini
mui kas nąkt 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.

1739 So. Halsted St.

Chicatfo, III.



Chicagos žinios LiSlUVilį RdlCllUOSC
(Tąsa nuo 6-lo pusi.) Teatro sezoną atidarantSUfiMfi SARGĄ

Atsiimkit laiškus iš Pašto

pa

46

vasaros

gavo/

kad

Del keturių balsų

Roseland Surinktos L. EreminoCrane
prie

Kenosha
'Lietuvi Iniaussusi-

Lietuviai

Į paskelbtų nesenai spaudoj

HITT AND RUNN—Hcy Vou Gus! the Ncxt Time Your Hat Nceds Dustinj’, Take It to the Woodshcd!

0

INDSGESTIOI

Jis ketina 
ir kadangi 
patyręs ir 
butlegerių

Pilniausia garantija 
už siunčiamus pinigus 
Lietuvon, duoda Naujienom

Saunorius Antanas 
Stralia Jonas
Sulka Stanley 
Svetika Jonas 
Vilita Vaclav

Adomaitenei Onai 
Bakno Jan 
Bartkaitė Auna 
Boranski Stanley 
Gobovicz K

1739 So. Halsted SL r 
CMraęp, Ilk

Dr. 
lie- 
už

“V. V. Komiteto 
Pirmininkui,’ 
Chicago, III.

^Laikinojo

Be- 
gy-

Bolševikai vėl gretinasi 
draugijų.

VAIČKAUS DRAMOS 
TEATRAS

---------- -—- AMO

17 dienos 
gavo. Kaip 
paduoto 
Vilniaus 
dėkingi

A. A. PAKSYS
220 Milvvaukee A ve 

Kenosha, Wis.

Slauta- 
ir Be-

Grušaitė — įlydė Park 
School, Pov. Tupis — 
High School, ir Ed. Gru

teatre, 
visuo- 

o 
iš

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street *•
Netdi Ashland Avė.

VAIČKAUS DRAMOS 
TEATRAS

NC*u FO*< TUt LCtft' O tUKE — 

be a UTTlE CAREFUL— CMAUlEV
J (S COMim(o OVER.TO IT OVER. 

bETtmfo HE A Joti AT BfcTHltUEM-

“D-ras D. Alseika, / 
“Laik. Vii. Liet. K-to 
pirmininkas.

Vilniaus Vadavimo Komitetas 
jau gavo pranešimus apie 
išrinkimą delegatų keliose 
draugijose.

Gottfried Driesen, 2116 N. 
sargas dirbantis 

Protvctive Asso-

66
68
74
69

V. V. K-to aukas Vilniečiai Cicero Lietuvių Liuosybės Na- 
ertat z mo Bendrovė

aukštesnių mokyklų kur-
butent Aldona Grušaitė

Cicero žinelės
‘ . 7 I * - ? g

1--------■---------- \-------- -----------

Velnias papuolė į kalėjimą

-M4LLL-V4UL} ANb 1 fcUPPOSE 

t-lAVE COME IH CONTACT

\ -Iki VOUft. P

vnvRRKvraiHnMM

I lalsted St., 
dėl Citizcns* 
ciation, tapo areštuotas ir kal
tinamas yra užpuolime ant jau
nos mergaitės, kuri pasiklausė 
pas ji kelio. * Jis tuo laiku 
stovėjo prie Parkvvay teatro, 
2736 N. Clark St., kada prie 
jo priėjo atvykusi iš Minnca- 
polis mergaijė ir paprašė nu
rodyti kaip pasiekti vietą, kur 
ji buvo gavusi darbo. Vieton 
nuvesti, jų prašomon vieton, 
jis nuvedė jų visai kitur ir ta
da ja išgėdino.

Kaip vakar turėjo atvykti 
Chicagon naujas prohibicijos 
direktorius Chicagos distrikte, 
E. C. Yellovviey.
Chicago nusausinti 
jis tame darbe yra 
žinomas yra kaip
rykštė, tai visi butlegeriai esu 
labai sus-irupinę, o niekurie me
ta savo bizni; niekurios karčia- 
mos irgi ketina geruoju užsi
daryti.

Chicagos lietuvių visuomenė 
gana žymiai susiindomavo mu
sų nuolatinio teatro kuriniu. 
Visur šneka, vi<s<ur kalba apie 
rugsėjo mėn. 13 d. Suglau
dus visus tuos įspūdžius, visas 
tas mintis ir kalbas, kurias ten
ka išgirsti iš visuomenės lupų, 
galima pasakyti, kad graži te
atro ateitis užtikrinta. Tikie- 
tų platinimais nurodo, kad gal 
nebus nei liuosos vieteles, nes 
iš anksto gana daug tikietų 
parduota. Malonu yra girdė
ti tokias žinias teatro darbuo
toj ams-pionieriams, o dar ma
loniau artistams vaidinti, kada 
publikos bujoti bujoja 
nes skaitlinga publika
met užhipnotizuoja artistą, 
artistas įsigijęs energijos 
žiūrėtojų atveria publikai vi
sas savo sielos paslaptis. —y.

Jaunuoliy orchestra vei 
kimas

Rugsėjo 2 dieną įvyko Jau
nuolių Orkestro mėnesinis su
sirinkimas Mark White S<I. sve
tainėj. Po perskaitymo ir pri
ėmimo protokolo iš praeito su
sirinkimo, prisirašė trys smui- 
koriai — p-lės Emilija 
riutė, Julia Tautariutė 
nis Kisielius.

Nutarta užbaigimui 
atostogų surengti rugsėjo 6 d. 
išvažiavimu 

, . , maudynes.
8:15 vai. vakaro, Umversai del tai . 
Atletų Kliube (814 W. 33 St.) t Kon?iteto 
Jis- risis franeuziškai su La 
Bouche. Bus ir kitas labai gė
jas franeuziško stiliaus risti-j 
kas.

Karščiai
Nežiūrint į niekų, jie nuolat; 
treniravosi ir rengėsi ristynių 
sezonui. Subatoj bus padaryta į 
pradžia. Stovėti kliube nerei
kės, — bus aėdynėfl. Įžanga ir
gi labai pigi, nes tik 50 centų. 
Ypač tai pigu, kuomet tą va
karą risis net trys poros —!ianįė 
Bancevičius su 1jx Bouche, £Ug 
Juzėnas su Zaldoku ir D. Du-'--- • 
dinskas su Bagdonu.

Bancevičius risis fran 
euziškai

Kas bus, kas nebus, bet 
kas nepražus. Pasipurtęs dra-| 
piežnas dzūkas vėl rengiasi 
kovai — pirmajam mūšiui, ku- • 
ris įvyks rytoj, rugsėjo 12 d.,'

Umversai

į Jackson parko 
Liko išrinkti trys 

Vilniaus Vadavimo 
posėdį surengimui

spalio 9 d. protesto susirinki
mo.

Nežiūrint to, kad daugybė 
‘Jaunuolių Orkestro narių buvo 
išvažinėję praleisti vasaros ato
stogas ant ūkių likusieji neap
leido savo orkestros praktikų ir 

, punktualiai lankė jas, kas se- 
, rėdos vakarą. Nekuria iš jau- 
jnuolių turėjo lankyti vasari
nius 
sus,

Visi ristikai ik> Halsted stry-;§as lietuvių kalbos kursus pas 
tį vaikšto pasipūtę ir giriasi,' Oleką.
jog apsidirbsiu su savo prie-: Jaunuolių Orkestras dar pra- 
^a,a- jeitą pavasarį yra nutaręs su-

Vienok dalykas labai pnpras-,reilg.(j puikų koncertą pagerbi- 
tas, — jeigu du susikimba, tai .nuj savo nareS> p-lės Aldpnos 
vięnas jųdviejų visvien tampa j Grušaitės, kuri š. m. birželio 
nugalėtas, lai aišku. Kam buSir^n Laigė Cicero Conservatory 
lemta pečiais “pabučiuoti” mat|of Music and Dramatic Art, 
rasą, pamatysime rytoj. — ; bet delei vasaros šilto oro, Ii-

j ko atidėtas iki rudenio; diena 
| ir vieta koncerto bus paskelb
ta spaudoje vėliaus.

Jaunuolių Orkestro praktikos 
įvyksta kas seredos vakarą 

ĮMark White Su. svet. Norin
tieji įstoti į minėtą Orkestrą, 
galite tai padaryti bile seredos 
vakarą, kaip 8 vai.

—Aldona Trainiutė,
J. O. Koresp.

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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

J. Gulbinienė.
Vaičkaus dramos teatro sezo

no atidaryme, rūgs. 13 d. vai
dins Bekampienės rolę. Ta ar
tiste pasižymi savo naturališku- 
mu ir dideliais gabumais sukur
ti lietuviškus tipus. Jos 
kampienė rodos išplėšta iš 
venimo.

J. Briedis
Nenuilstantys lietuvių teatro 

pionierius. Kultūringas ir ta
lentingas artistas. Vaičkaus 
dramos teatro sezono atidary
me, kurs įvyks rūgs. mėn. 13 
d., liuli Ilousę, veikale “Ameri
ka pirtyje,” vaidins Faibčiko 
žydo rolę. Jo sudarytas žydo 
tipas palieka neišdilstantį įs
pūdį žiūrėtojų akyse.

kiekvienos draugijos reikalau
jama tris delegatus sudarymui 
komiteto,/ kurio pareiga butų 
surengti protesto mitingų — 
prieš klerikalų žiaurumus.

Visa pažangioji lietuvių vi
suomene protestuoja, .taipgi 
turčių neatsilikti ir roselandie- 
ciai, bet rengiamojo protesto 
vadovavimą turėtų paimti pa- 

t žangieji lietuvių darbuotojai 
; ir pažangioji visuomenė tam 
Į tada pritartų ir tiktai tokis 
j protestas turėtų savo reikšmę, j 
i O jei į komitetų įsibruks rau- 
'dpnieji biznieriai, kurių tikslas 
yra tų proga išnaudoti saviems 
reikalams, tada nieko gero ne
išeis. Bus taip, kaip kad buvo 
su protestu prieš Johnsono bi- 
lių deliai varžymo ateivių tei
sių. Tada raudonieji biznieriai 
prisispausdino glėbius plakatų 
reklamuodami savo partiją ir 
save ir tiek sudarė išlaidų, ne
žiūrint kad ir aukos buvo rin-, 
kl<>tIla<’C"friln_Ui. ViSgi' Naktinis piknikas ant Lapės 

upės kranto X
Ciceriečiai tankiai patėmijo 

laikraščiuose apgarsinimus, 
kad Chicagos ‘Vaidylos’ ir kiti 
rengia naktinius išvažiavimus 
miškuose, tai ir paėmę anų pa
vyzdį ir sumanė išvažiuoti ant 
Lapės upės (angliškai vadinasi 
Fox River) kranto pažaisti. Ten 
buvo nuvažiavę apie dešimt au 
tomobilių su muzika ir užkan
džiais. Viskas buvo pavyzdin 
gai ir visi buvo užganėdinti. 
Vieni ant dirvono šoko, 
valgė, treti* dainavo, dar 
po gojų vaikštinėjo,, kitaip 
kant leido laiką kaip kam 
tiko.

Neperserfai čią tūlas senber
nis apsirėdė velniškais drabu
žiais ir, sako, išrodė kaip nu
pieštas velnias ir nuėjo nakties 

1 laiku pas merginas, kur trys 
susitarę merginos ture j o nusi- 
nuomavusios kambarius ir tu- 
įėjo savo rakandus.

Kuomet velnias paklabcno 
duris, tai ųienginos nemanydn- 
mos nieko Iplogo, atidarė jas 
ir velnias turėjo progą įsmuk
ti j vidų. Merginos pamatę, 
kad čia ne vaikinas, bet vel
nias, tuoj pradėjo klykti, rėk 
ti lig nesavo balsu. Kaimyną* 
išgirdę pašaukė policiją, kuri 
pribuvusi suareštavo velnią a 
u d. re kalė;ima r.. Dabar jis 
nebenorys daugiau lošti velnio 
rolę.

neužteko ir draugijos iš savo 
iždų turėjo padengti nedatek-j 
lių. Taip bus ir dabar, jei 
jiems pasiseks įsibrukti į ko
mitetą, ir iš to protesto niekas 
gera neišeis. Visuomene jau su 
spėjo raudonuosius makliorius 
pa|intji. Tiems maklioriams 
publika ir nėra reikalinga, jie 
visgi lieka laimėtojais. Nors 
ir išviso penki žmonės susirin
ktų į protesto mitingų, jie vis- 
tick prispausdins glebius vi
sokių plakatų savęs išreklama- 
vimui, jųjų “Vilnis” gaus dar
bo, iš ko galės nusipirkti sau 
senvičių. o draugijos turės pa
dengti išlaidas. Draugijų, dele
gatai, jei nori, kad butų sėk
mingas protestas, turėtų išsirin
kti į komitetų tokius žmones, 
kurie turėtų visuomenėje pasi
tikėjimo. —Beržas. t ,

-ailė_____

kiti 
kiti
su
pa

Labai girtina, kad gir- 
nebuvo. Šis išvažiavimas 

'įvyko rugsėjo 6 d., privatiškai 
l susiedama susitarus'. Butų 
| gerai, kad vietinės draugijos 
! parengtų panašius išvažiavl- 
■ mus.

V. V. K-tas tik kų gavo pra
nešimą iš musų sostines, 
jo pasiųstas' aukas $440, liku
sius nuo gegužes 
koncerto vilniečiai 
matyt iš žemiau 
D. Alseikos laiško 
tuviai yra labai

Aukščiau minėta bendrovė 
gerai gyvuoja ir man teko gii* 
dėti, kad šėrininkai neužilgo 
t^aus dividendų, nes namas duo-, 
da daug pelno dalininkams. Di 
rektoriai taipgi nesnaudžia ii 
svetainę prižiūri gerai. Ka
dangi vasara baigiasi, tai ben
drovė rengia rudens sezono a- 
tidarymui puikų vakarą, rugsė 

I jo 13 dieną. Kad ciceriečiai at- 
' silankys tai aiškus dalykas, bet 
mes laukiam ir chica^iečiųj Su
siartinkime. —Pranašas.

Tikimasi, kad per šį menesį DR. VAITUSH, O. IX 
dauguma musų orgianizacijų’ LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
turės išrinkusios atstovus ir j
prisidės prie Vilniaus vadavi-j 
mo darbo. Tuomet spalių 91 
d. mitingas, protestui prieš 
penkių melų žiaurių Lenkijos 
okupaciją Vilniuj, 1__ ____
pasekmingas. į

Reikia taipgi paminėti, kad! 
visų organizacijų atstovai skai
tysis mitingo prezidiume ir 
vietos jiems bus paskirtos ant 
,‘Mteičiaus”. —G..

bus tikrai Palengvins akių įtempimą, kuris 
. esti priežastimi galvos skaudėjimo. 

-1 svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
tno, skaudamą akių karštį, atitaiso, 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumpregystę ir toliregystę. 
Prirenka teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 10 
iki 8 vai. Nedėhoj 10 iki 1 vai. p. F-

1545 West 47th Street
Phonp Boulevard 7589

Šie laiškai yra atėję iš Eu
ropos. Kam jie priklauso, tegu) 
nueina į vyriausįjį paštą (Clart 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobėj nuo Adams gaV 
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laike 
tik keturioliką dienų nuo 
skelbimo.
5 Baubinas AriUpras 

12 Cicinskin Julyonui 
36 Jotautenei Domicėlei 
37 
43

Jurgaitiene E.
Ksenie Johan 
Kunis Michal 
Kuzmickas Jurgis
Majįorus-Micheles Mis.
Pipiras A. z
Preidis Povilas
Saltene Marijona 
Zalnerinnin Jonui.

901
902
901
906
915
920 Jaurisas Kazimieras
922 Jevanowski Arogostinos
923 Karpas W
928 Kunlulis Pitar
935 Panzeucus Alzbiela 2 
939 

z 946
947
948
953
934. Vuicikauskis A .
956 Vaytieakus Ignas
957 Vilui Jnosui
959 Waskis Jos
961 Wierteb Antoni
962 Witowski Jozef 
965 Yablonski Jan

DR. HUMPHREY5’

^ Greita pageltu nuo

Ar jus žinote, kad
Anglijos žurnalistai užkvietė Lie

tuvos žurnalisųtus atsilankyti į Lon
doną dėl užmezgimo tampresnių ry
šių tarpusavyje. Užkvietimas pri
imtas ir Lietuvos žurnalistai atlankys 
Londoną. Ar jus žinotu, kad 20 gry
nų Helmarų padarys jūsų dienos dar
bą labiau malonesniu. Turkiškas ta
bakas Helmaruose yra gryniausias 
tabakas kokį jus rūkote.

DAINOS

Raudonieji biznieriai 
spietę j Amerikos Darbininkų 
partijos 47 kp. Lietuvos darbi
ninkų vargus nori panaudoti 
saviems reikalams. Kadangi 
dabar prasideda Kaune byla 
tų -žmonių, kurie buvo išsta
tyti kandidatais darbininkų są
rašu į seimo rinkimus, taippat 
ir tų, kurie agitavo už tuos 
sąrašus, tai Roselando raudo
nieji biznieriai ir sumanė jųjų 
vardu pasirinkti -sau aukų. 
Kaip jau minėjau, jie visi yra 
susispietę į ADP. 17 kp. (nors 
jų ~lr yra nepilnas tuzinas), 
bet viešai pasirodyti jie sar-

vių Komiteto vardu tariu ši? | 
dingą ačiū V. V. K-tui už gau
sia auką ($440) prisiųstų Vil
niaus našlaičių reikalams. LJ 
V. Liet. K-to oficialus pakvita-| 
vimas pasiųstas jau anksčiau j 
p. iždin. J. P. Parkausko var
du. Prisiųsta auka bus varto
jama gabesnių našlaičių švie
timui ir auklėjimui, ’ Chicagos' 
lietuvių pasiryžimas gelbėti' 
mums musų sunkiame kultūros 
darbe labai mus džiugina, pri- atsišaukimą, kad Chicagos lie- 
duoda mums energijos ir iš- tuviu organizacijos dalyvautų

Draugijos lupinas spaliu 9 
diena Dabar laikas slysti 

pinigus Lietuvon

....................  energijos ir iš- ’ tuvių organizacijos dalyvautų 
tvermės. Augantis Vilniuje surengime didelio mitingo spa- 
jaunimas niekuomet neužmirš lių 9 d., atsiliepė jau

matinasi, žino, kad 1$ jų parti-j Amerikos lietuvių pagalbos ir 
jos visi juokus daro ir todėl amžinai bus dėkingas už jūsų 
šitam tikslui jie naudoja A.L.'broliškų paramą.
D. L. D. 79 kp. Tos kuopos 
vardu išsiuntinėjo į vietos 
draugijas neva atsišaukimus, 
kad surengus protestų prieš “Vilnius 
(Lietuvos klerikalų valdžių. Iš “Rugpiučio 3 diena, 1925 m.”j kitos

i keletas 
draugijų ir išrinko delegatus. 
Pirmoji bene buvo Simano 
Daukanto D-ja, kurių atsto
vaus-p. Locaitis ir V. Paplau
skas. Toliau seka Jaunuolių 
Orchestras su savo atstovais 
p. S. Grušu ir p. Trainienc ir

M viftO’UVaR. (oU^-F'tDH 
ThC KlOMbVKE- AtMNTUREft,
EKpioRfcfc ne

Siųskite pinigus Lietuvon 
telegrafu nėr Naujienas. Tai 
yra pigiausias, saugiausias ir 
patogiausias pinigų siuntimo 
būdas. Tuo reikalu jums nuo
širdžiai ir greitai patarnaus

Šios dainos tinka chorams ir 
kvartetams, o taipjau kiekvie
nam dainų mylėtojui. Susideda 
iš dviejų dalių: mišriems cho
rams 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.

Garsinkitės Naujienose
BY HITT

^ES OUMUlE-BoT 
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8 NAUJIENOS, Chicago, H! Penktadienis, Rūgs. 11, 1925

Pranešimai JIESKO PARTNERIU
TAUPYK IR TUKftK

Kas stpaitę, Kaa dvi 
ar kas mėnuo, atskirk dalelę 
iš savo pėdės ir pasidėk į 
Naujienų Spulką. čia jūsų 
pinigai dauginsis kas mė
nuo ir kas metai, uždirbdami 
nuo 4 iki 10 nuošimčių. 
Čia jums pilniausias saugumas 
ir visiška garantija, nes 
dar nesame girdėję, kad spulkoj 
butų 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. ŠMOTELIS 
Naujienų biznio vedėjas. 
Sekretorium: V. Mišeika 
Naujienų P. S. Skyriaus vedėj 
Iždininku: T. Rypkevičius 
Naujienų knygvedis ir kreditų 
užveizda. 
Gali prisirašyti kasdieną 
nuo 10 ryto iki 8 vakaro. 
Nedėldieniais nuo 10 ryto iki 
2 po pietų. Naujienų raštinėje.

SH.

Bridgeport. Teisybės Mylėtojų 
Draugijos mėnesinis susirinkimas 
įvyks nedClioj, rugsėjo 13 d., t vai. po 
pietų Mark White Sųuare svet., prie 
29 ir So. Halsted gut. Visi nariai ir 
narės malonikite būtinai laiku susi
rinkti, nes yra daug svarbių reikalų 
aptarti. Raštininkas.

REIKALINGAS pusininkas į 
1 grosernės ir bučernės biznį. 
Su maža suma pinigų galite į- 

1 eiti į biznį ir kurie nemoka ši 
to darbo bus proga išmokti 

'1125 So. Wells St. Yards 3906

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

RAKANDAI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEME

ISRENDAVOJIMUI
RENDA1 6 kambarių 

Elektra, maudynės, nei 
renda.

S. Lieberman 
1908 So. Halsted St.

JIESKO KAMBARIŲ
ĮKARAU kambario su val

giu ir garažu Roselande. Gei
stina, kad butų blaivus žmo
nės. Munšaineriai lai neatsi
liepia. J. M. P.
Naujienų Skyrius, 3210 Sol 

Halsted Str.

-i SIŪLYMAI KAMBARIU
| REiNDAI kambarys didelis, 

Lietuvių Kriaučių Skyriaus 269 A. šviesus, prie mažos šeimynos.
C. W. of A. mėnesinis susirinkimas 
atsibus pėtnyčioj, sentember 11, 1925 I 
7:30 vai. vak., 1564 N. Robey St. į 
r>a>iK yra svarbaus, taipgi visi nar’ai . 
šio skyriaus malonėkite dalyvauti šia- j 
me susirinkime. A. M. Kadsel, rašt.

J jVAIRĮĮS SKELBIMAI 
BAGDONAS BROS.

MOVING, EXPRESSING & COAL 
PIANO MOVING EXPERTS 

Long distance handling.
Turime daug metų patyrimą. 

3406 So. Halsted St.

Atsišaukite:
835 W. 34 PI.

2 floor front
11 ................. .. ■■ " -----

Garfield Park L. V. ir M. Paš Kliu- 
Las laikys mėnesinį susirinkimą ne
tolioj, Lept. 13, 1925, John Engel’s 
s.vet., 3720 W. liarrison St. Visi ne- | 
atbutinai atsilankykit, nes yia daug 
naujų apsvarstymų.

M. Medalinskas. 
1----------- U

SLA. 129 kp. susirinkimas įvyks 13
<1 Rugsėjo, 2 vai. po pietų, • Phones: Yds 3408 — Elvd. 1969 res.Parko svet., ant antru lubų, prie Cu - 
lerton (20-tas) ir May gatvių. Visus | 
narius pribūti ir atsivesti draugus 
prirašyti. Kviečia Valdyba.

Lietuvos Mylėtojų Draugystė laikys 
mėnesinį susirinkimą subatoj, 12 die- 
i ą rugsėjo, 8 vai. vakaro, Chicagos 
Lietuvių Auditorium svetainėj, 3133 
So. Hulsted St. Gerbiami draugai, 
malonėkite visi pribūti į susirinkimą.

K. J. Demereckis, Rašt.Rašt.

Savi- 
įvyks 
pietų, 

1315. N. 
susirinkite

(hieagos Lietuviii Draugijos 
tarpinės Pašelpos susirinkimas 
nedėlioj, rugsėjo 13, 2 vai. po 
Zvviązek Polek svetainėje, 
Ashland Avė. Draugai 
laiku, nes bus priimta virš 20 naujų 
narių. Tie nauji nariai, kurie jau bu
vote pas daktarą, būtinai turite atši- 
lankyti j šį susirinkimą.

—X. Saikus, S’ekr.

Draugystė Palaiminto# Lietuvos 
laikys mėnesinį susirinkimą sekma
dieny, rugsėjo 13 d. 1925 m. Chicagos ! 
Lietuvių Auditorijoje, 3131-33 South 
Halsted St. Pradžia 1 vai. po pietų. 
Nariai yra skaitlingai kviečiami atsi
lankyti ir naujų narių atsivesti, nes 
tai paskutinė proga įstoti už vieną do
lerį. —Įg. Žilinskas, Raštininkas.

Birutės Kalno Draugija laikys mė
nesinį susirinkimą rugsėjo 12 d., Lie
tuviu Auditorijoj, 3131 So. Halsted 
St., 7:30 vai. vak. Malonėkite pribūti 
į susirinkimą.

Raštininkas A. Yaraminas,

Ds-tė Lietuvos Vėliava Am. No. 1, 
laikys savo mėnesinį susirinkimą se
kmadienį, rugsėjo 13 d., 1 vai. po piet 
Davis Sųuare parko svetainėje prie 
45 ir So. Paulina gatvių. Malonėkite 
visi draugai atsilankyti, nes turime 
daug svarbių reikalu apsvarstyti.

—Rašt. F. Motuzas

Dr-stėa Lietuvos Dukterų susirin
kimas bus nedėlioj, rugsėjo 13, 1 vai. 
po pietų, paprastoj svetainėj. Visos 
narės dalyvaukite susirinkime, nes 
yra daug svarbiij reikalų.

J. Juozaitienė, Sekret.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAIEŠKAU P. Pečiulio, se

ninus gyveno 4346 So. Wood 
St., Chicago. Turiu svarbų rei
kalą, meldžiu atsišaukti.

Alex Krinčius,
1418 So. 50 Ct. Cicero, III.

I’AJĖšKAU draugų Agnieškos Jli- 
sigerskos ir Urbos Varmano. 
riu svarbų reikalą. Malonėkite 
šaukti šiuo antrašu:

ANTANAS STASEVIČIA
8 W. Market St., 

Huntington, Indiana

Tu 
atsi

savo pusbrolio Jono 
pusseserės Petronėlės 

_ Girdi- 
gyvena Chicagoj ar apieiinkij. 

at-

PAJfifiKAU
Rubežiaus ir
Rubežaitės iŠ Telšių apskr. 
jau
Jų pačių ar žinančių juos prašau 
siliepti.

FRANCIŠKAS NORKUS
818 W. 18 St., Chicago,

Phone Roosevelt 7790
m.

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS.

Už-

NAMŲ STATYTOJAI
3804 So. Kedzie Avė.

CHICAGO

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

Muvinam visokius fumlšius ir 
pianus. Patyrimas tame darbe 12 
metų. 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

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

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING STJPPLY CO.

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

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Snpply Co„ 
1637 West Division St., 

netoli Marshfield

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

1912 SO. STATE STREET 
ALHAMBRA STORE FIXTURE CO.

Krautuvių {rengimai Nauji ir Seni 
Del visokių biznių visuomet stake. 
Musų kainas ir patarnavimą nega
lima sukonkuruoti. Ateikite ir 
persitikrinkite. Specialiai įrengi
mai daromi ant orderio. Išmokė
jimais arba cash.

JULIUS BENDER, Ine.
901-915 W. Madison St Chicago

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

RiEIKIA patyrusių moterų 
sortavimui popierų atkarpų. 
Continental Paper Grading Co.

1451 So. Peoria Str.

Merginų prie namų darbo, $18 j 
savaitę, valgis ir kambarys. Indų 
plovėjų, $18 j savaitę. Prie pentres, 
trumpos valandos, $16 į savaitę. *] 
dirbtuves, $35 į savaitę. Pirmos vi- 

i rėjos, $35 į savaitę. Virėjos į didelę 
įstaigą, $110 į mėnesį, kambarys ir 
valgis. Prie landres, $1G-18 j savai
tę. Lovų taisytojų, trumpos valan
dos, $14 savaitę ir valgis. J sal
dainių krautuves, $15 į savaitę. Taip
gi turimi* daug ir kitokių vietų dėl 
merginų.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY

4191 So. Halsted St., 2 fl.

REIKIA merginos apie 16 metų 
ar vyresnės, abolnam antrarankiam 
darbui j katalikų kleboniją. Turi būt 
katalike ir mokanti anglų kalbą. Al
ga labai gera. Atsišaukite nuo 9 iki 
10 vai. rvto.

’623 W. 45 St., 
Netoli Wallące St.

REIKIA —
| Moterų indų plovėjų, 6 va
karus į savaitę.

Atsišaukite: ,
4169 So. Halsted St.

REIKALINGA moteris pri
žiūrėti 2 ir pusės metų ber
niuką. Duosiu gerą kambarį, 
valgį ir gerą mokestį. S. Lie
berman, 1908 So. Halsted St.

3 augštas užpakaly

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

Automobilių mechanikii, $40 į sa
vaitę. Automobilių plovėjų, ?35 į 
savaitę. Kahinet dirbėjų. 75c. į va
landą. Prie medžio darbo mašinų 
operatorių. 70e. j valandą. Virėjų, 
$40 į savaite. Elektrišenų, 80c. į va
landa. Inžinierių, $45 j savaitę. Prie 
namu darbo. $60 į mėnesį kambarys 
i»* valgis. Darbininkų, 50c. j valandą. 
Mašinistų. 80c. i vai. Prie bačkų, 
$35 j savaitę. Mūrininkų j dirbtuve, 
$1 į valandą. Taipgi turime dau ir 
kitokiu darbu.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY 

4191 So. Halsted St., 2 fl.

REIKIA salesmenų kurie moka an
glų kalbą, visam ar dalinatn laikui, 
10% konvišino; prie musele Shoals 
savasčių, yra geri Įjunktai dėl įkalbė
jimo. Atsišaukimas jums reikš už- 
ganėdinimą, nuo 5 iki 9 vakare.

M R. LŲT5L.
706 W. 67 St.

Tel. Wentworth 2468

REIKIA—
Unijisto janitoriaus, South

Side.
Atsišaukite

518 Rush Str.

1
REIKALINGAS šoferis ant, 

treko. Turi turėti šoferio lais- 
nį Atsišaukite.

3308 So. Emerald Avė. |
t 

, i

REIKJA gabių vyrų apie 25-45 
metų amžiaus, kurie turi pažintį tar
pe savo žmonių. Gali uždirbti virš 
šimtą dolerių į-- savaitę, pardavinėti 
tokius dalykus kurie parsiduoda dar
bininkams ir turtingiems.

M R. SVVEENEY,
Room 902, 6 N. Michigan Avė.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI visokių rųšių var

toti automobiliai labai pigiai. Musų 
vartoti karai yra pirmos rųšies pa-. 
dėjime. Reikia tik 10% įmokėti, o 
kitus išmokėjimais j metus laiko.

CALUMET MOTOR CO. 
10940 Michigan Avenue 

Atdara vakarais

PARDAVIMUI Fordas sedan 
1922 m., tajerai rfauji, bėga 
kaip naujas. Kaina tik $165.

Kreipkitės: •
900 W. 31 st St.

RAKANDAI
PARSIDUODA |

greitu laiku 5 k^mba'rių ra
kandai ir pianas. Pigiai.

3418 So. Lowe Avė.
Tel. Boulevard 9276

1
PARDAVIMUI pigiai 4 ruimų stu

bos rakandui (fornišiai) su visu įren
gimu. Priežastis pardavimo perski- 
ros. Galima matyti nuo 6 vai. va
kare, 2 užp.

J. ULIS,
3252 So. Morgan St.

PARDAVIMUI 6 kambarių 
moderniški rakandai, grojik- 
lis pianas, fonogrąfas,. virtu
vės kabinetas, kraustomas. 
Namie nedėlioj.

5544 'So. Lincoln St.
—TT

PARDAVIMUI
GROJIKLIŲ pianų bargenas. Veik

tas ’ $650, turiu parduoti tuojau, su 
benčiumi, kabinetu ir 108 roleliai. 
$160 cash arba po $10 j mėnesį.

2332 V/. Madison St.

PARDAVIMUI grorernė ir Sha- 
rcley automoblEu* arba mainysiu ant 
loto, 
lonijoj. 
mui. 
pardavimo nesveikata.

3233 So. Halsted St.
PARSIDUODA minkštų gėrimų 

karčiama labai geroj vietoje, biznis 
išdirptas pdr daug metų, didelis pa
gyvenimas ir krautuvę parduosim-e 
pigiai; priežastį pardavimo patirsite 
ant vietos. ,

549 W. 18th St.

Grosernė randasi lietuvių ko- 
Yra 5 kambariai pragyveni- 

Biznis išdirbtas. Priežastis

Bargenai South Side
Pardavimui 2 flatų nau

jas mūrinis namas po 6 ir 6 
kambarius, įtaisytas pagal 
vėliausios mados. Vieta ge
rai lietuviams žinoma. Tar
pe 67-68 ant Maplewood Av.

PARSIDUODA* grosernė 
delikatesen krautuve.

Gera proga pirkti.
Atsišaukite:

1359 W. 59 St.

ir

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė maišytų tautų apgyventoj vietoj. 
Daro gerą cash biznį. Parduodu, 
nes turiu du bizniu, galima matyti 
nuo 4-5 po piet.

Atsišaukite
1700 W. Hasting St.

Pardavimui 2 flatų nauji 
mūriniai namai po 5 ir 5 
kambarius, tik baigiami bu- 
davoti, galima greitai gy
venti, įtaisyti pagal vėliau
sios mados.

PARDUOSIU pavo puikią 20 
akrų vairių farrną, vaisių lini
joj, Michigan valstijoj. Pir
mos klesos žemė, 1200 jaunų 
vaisinių medžių, obuolių sod
nas, 2 akrai vynuogių ir kitų 
vaisinių medukų, 6 kambarių 
namas, 11 mylių nuo resortų 
miestuko. South Haven, kaina 
$9500. Del informacijų šauki
te arba rašykite. Mainysiu į 
Chicagos namą.

J. ZAJIČEK, 
3044 W^Hace 

Chicago, III.

NAMAI-2EME
* PARSIDUODA pirmos klesos res 

tauracija ir lunch ruimis. Gera vie 
ta, daranti gerą biznį, lietuvių apgy 
ventoj apielinkėj.

Atsišaukite
1948 W. North Avė., 
Nuo 2 iki 6 po piet

PARDAVIMUI restaurantas, 
geroje vietoje, pigi renda, ge
ras lysas, $100 į dieną.

Atsišaukite:
151 W. 63 St.

SMITH Barney Grojiklis pia
nas su 25 rolėmis, už $115. 
Turi būt greit parduotas. Ant ( 
pirmų lubų. Klausk .1. Vei
kaus. 3343 S. Halsted sSt. I

Kas pirmas tas laimės
2 flatų naujas mūrinis na

mas po 6 kamb. karštu vande
niu šildomas, randasi Brighton 
Park, 2552 W. 39 place. Mai
nysiu ant kitokio namo biznio, 
priimsiu lotus už pirmą įmokS- 
jimą.

C. P. Suromskis & Co.
3352 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 9641

Pardavimui 5 kambarių 
naujas tik užbaigtas bunga- 
low 66 ir Fairfield Avė; įtai
sytas pagal vėliausios ma
dos.

Pardavimui 6 kambarių 
bungalow. Lotas 30 pėdų, 
įtaisytas pagal vėliausios 
mados. Graži vieta prie ka
rų lainės. 6125 So. Washte- 
naw Avė.

HARTFORD, M1CH.

bun- 
far- 
DL

Pardavimui už kainą miesto 
galow jus gulite gauti 80 akrų 

j mą, kuri užlaikys jūsų šeimyną, 
delis, parankus 8 kambarių namas, 
barnS G0xl00 pčdų, svirnas, kiaulinin
kas, vištininkas. Mineralis šaltinio 

, . vanduo. Žemė juodžemis su moliu, 
kaina godnas u mylios į mokykla. 2 mylios 

j miestą, kaina, $8500, Įmokėti $1,000, 
kitus išmokėjimais arba mainysiu j

Pardavimui 4 flaty namai 
užbaigti ir baigiami būda
vot], randasi netoli Mar- 
ųuette Park. Turime 
kampinių ir vidurinių 
pabudavotų namų.

ant 
lotų

PARSIDUODA 
arba maino garadžiaus 
į namą ar bizniavę lotą, 
nis geras. Randa pigi, 
lysas. .Apsukriam žmogui
ma padaryti daug pinigų. Sa
vininkas eina 
žiaus biznį, 
savininką, T.

3116 So.
Yards 1457

Biz- 
ilgas 
gali-

į didesnį garad- 
A įsišaukite pas 

J. Kučinskas, 
Halsted St.,

PARDAVIMUI Naujas Bun- 
gjalcnv labai pigiai.

, Atsišaukite:
3641 West 59 Place

Repuhlic 6611

PAJfišKAU draugo Petro Lau
ciaus. Kaip aš žinau lig 15 gegužės 
šių metų gyveno Stenbenville. Ohio. 
Jis pats ar žinantieji malonėkite pri- 
siųst man jo antrašą, už ką busiu la- į Ypata bus aprūpinta su viskuo. Mel- 
bai dėkingas. \

KAZ1S ŠILEIKIS, ,
505 W. 32nd St., Chicago, III.

REIKIA senos moteries arba vy-f 
ro pridaboti vaikus man dirbant.

džlu atsišaukti po 5:30 vakare 
723 W. 26 St.
Iš užpakalio

PABDAVIMUI stubos rakan 
dai (forničiai) kartu arba po 
vieną daiktą. Atsišaukite nuo 
6 vai. vakare 3 lubos

3321 So. Lowe A>e.

.)

PAlRSIDUODA delikatesen 
storas, biznis* geras, turi būt 
parduotas šią savaitę, 
prieinama. Atsišaukite:
. Wm. Bortz, 2438 W. 47 PI , Chicagos namą.

MINNIE B. SCHMITZ,
Box 179, R—2, Hartford, MiCh.

PARDAVIMUI, beveik nau
jas, anglimis ir gasu kūrena
mas pečius, $50.

Atsišaukite
7201 So. Rockwell St.

$2,000 TIK JUMS REIKIA, KITUS 
MAŽIAU NEGU RENDĄ KAD

ĮSIGIJUS
7148 So. Maplewood Avė. naujas 5 

kambarių bungalow, yra vietos dar 
dėl 2 kambarių, jei reikia, visur kieto 
medžio trimingai, naujos mados plum- 
bingas, karštu vandeniu šildomas, 30 
pėdų lotas. Nepraleiskit progos pa-

BRIGHTON PARK

PARSIDUODA 
rinis namas po 
karštu vandeniu 
žnohi išbaigtas.

6235 So. Whipplc St.

2 flatų mu- 
5 kambarius, 
šildomas, ar-

Pardavimui 2 flatų medi
nis namas po 4 ir 4 kamba
rius, 3 kambariai pastoge, 
augštas beizmentas, garad- 
žius de! 2 mašinų, įtaisytas 
pagal vėliausios mados, 
maudynės, elektra ir visi 
parankumai, rendos 90 dole
rių į mėnesį, netoli karų lai
nės. Parduosime pigiai.

Pardavimui namas 2 pa
gyvenimų po 4 ir 4 kamba
rius, tik.. 8 metų ..senumo. 
Kaina tik $4,500. Cash $1,- 
000.

PARDAVIMUI restaurantas*, matyti šį namą, jei jus jėškote gerai 

labai geroj vietoj. Kas myli vjų bažnyčios ir mokyklos ir Mar- 
tokį biznį gera proga nupirkti ųuette Parko. Veskite reikalus tie- 

• • • šiai su savininkų kuris bus ant pa-
pigiui. j reikalavimo tįiėną ir vakare, kaina,

j $7750. Jus negalit rasti pigesnio na
mo Chicagoj.

7148 So. Maplewood Avė.

PARDAVIMUI 2- augštų 
mūrinis namas, 4-5 kambarių, 
pečiumi ir karštu vandeniu šil
domas, bungalow stogas. 42 St 

, ir Talman Avė.
2 augštų mūrinis namas, 6, 

kambarių, miegojimui porčiai, ■ kti su mažai pinigų 
LABAI PIGIAI parduodu 8Un parloras, aržuolo trimin- 

žieminį pečių kietoms anglims gai, karštu vandeniu šildomas, 
kurtnamą, visai, naujas. ibungalow stogas.
George Alyauskas,, 4451 So. 
Talman Avė., Chicaio, III.

3103 So. Halsted Str.

PARDAVIMUI pieninė, grosernė 
ir automobilius, sykiu jeigu norėsit, 
renda pigi. Nemokantį to biznio, iš
mokysiu. Biznis geras kas nori dirb
ti. Parduosiu cash arba mainysiu j 
namą arba lota.

1413 S«> 49 Ct.
Cicero, UI.

Pardavimui bizniavas na
mas, storas, 4 gražus rui
mai iš užpakalio štoro, 6 di
deli kambariai viršui štoro, 
aržuolo trimingas, karštu 
vandeniu apšildomas, augš- 
tas beizmentas. Galima pir-

5624—5626 So. Whipple St.

KRAUTUVE ant pardavimo. 
Grosernėp ice cream ir notion 
gražus fikturiai, labai pigiai. 
Turiu parduot į dvi dienas vis
ką už $400. 4554 S. Paulina St.

Jack Daleo
Savininkas ir statytojas.

4500 So. Albany Avė. 
Tel. Lafayette 7479

PARDUODU 
bučernę ir grosemę UŽ prieina 
mą kainą.

Kreipkitės:
3935 So. California Avė.

PARDAVIMUI kriaučiška į- 
staiga valymo ir taisymo Sto
ras. Daro genį biznį, išdirbta

PIGIAI PUIKUS nauji bungalow, 
tik pastatyti, West Pullman apielin- 

greitu laiku kėj, 124 St. ir Racine; kas turite to
je apielinkėje lotus, priimsiu kaipo 
pirmą j mokėjimą ant bungalow, ar- 

į ba $1,000 cash ir $80 į mėnesį. Na
mai atdari kiekvieną dieną dėl ap
žiūrėjimo. Kas pamatys, tas pirks 
nuo savininko.

G. ZAKSAS, 
12401—12403 S. Racine St.

Mes šitos visus namus 
parduosime kiek tik galėsi
me pigiau ar mainysime 
ant kitokių namų ar lotų 
Chicago j. Kurie manote 
pirkti ar mainyti, atvažiuo
kite ir apžiūrėkite musų na
mus, o mes stengsimės tam
stoms Užganėdinti.

Jokantas Bros.
4138 Archer Avė.

Tel, Lafayette 7674

PARDAVIMUI 19 fialų, nau
jas mūrinis namas, įplaukų 
virš $15,000, su $30,000 cash 
galite pradėti biznį. Agentai 
neatsišaukite.

Tel. Ste\vart 0508

PARDAVIMUI 5 kambarių 
naujas bungalow, beismentas 
moderniškas, gatve cementuota 
$6500— $1500 įmokėti. 3221 
N. Natchez Avė. Lietuvių ap
gyventa apielinkė. Savininkas.

(6500 North West)

MORTGECIAI-PASKOLŪS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Avė., 

Lafayette 6738

MOKYKLOS
VALENTINE 

DRESSMAKING 
COLLEGE

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

Phone

c

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

M. E. HUTFILZ, Manager ..

ras. Daro gerą biznį, išdirbta PARDAVIMUI arba rendai muri- 
vietn ner 2 metim Pio-i rpndn n,s nam«s 6616 So> Maplevvood Avė., vieta per z metus, ngi renaa 6 6 ruimų> kurgtu vandeniu apšii(i0- 
gyvenimui 2 kamb. atsišauki! mas, Kevonc boileris, Mullir sistemos, 

vėliausios mados įrengimas. Miega
mieji porčiai, geležies konstruksijos. 
Atdara dėl pažiūrėjimo. Raktas

6618 So. Maplewood Avė. 
Phone Normai 5167

PARSIDUODA namas su bizniu 
(minkštų gėrimų). Geroj vietoj ant 
kampo. Senai išdirbtas biznis. Turiu 
parduot greit, todėl leisiu pigiai.

113 Westem Avenue 
Bluė Island, 111. 

Tel. Blue Island 1805

1609 W. 45th St.

Pardavimui grosernė ir ki
tokių smulkių daiktų krautu
vė. Arba mainysiu j lotą, So. 
Sidėj. Yra kamb. gyvenimui. 
Viskas labai pigiai, nes apleid
žiu miestą. Atsišaukite greit.

4609 So. Wentworth Avė.
Tel. Boulevard 7924

PARDAVIMUI medinis 4 
kambarių namas, 4 metų senu
mo. Elektra, vanduo ir visas 
įtaisymas. Parduosiu už $2600 
su mažu įmokejimu. Atsišauki!

4604 So. Springfield Avė.
BARGENAS

Pardavimui mūrinis namas su gro- 
| šerne ir bučerne. Namas ir bučernė 
turi būt parduota greitu laiku, ren
dos neša $220 i mėnesį, namas apšil
domas šiltu vandeniu.

Atsišaukit tuojaus
6530 So. Robey St.

PA'IU>AVrMlJ(E p|igia!i ice 
cream parlor. Yra 4 kamb. gy
venimui. i------- ,------— r--
kelioliką metų. Priež. pardavi
mo patirsite ant vietos.

6706 S. Ashland Avė.
Phone Prospect 8466

Biznis išdirbtas per
BIZNIO kampas, pusė akro 

žemės; geriausias kampas dėl 
Road House, netoli’ Šv. Kazi- 
mitro kapinių. Apieflinkėj Sag 
Bridge, S. W. kampas iii St.1 
ir Archer Avė. Veikit greit.

335 E. 69 St. /'

PAiRSIDUODA 8 kamb. 
\ namas yra elektra, vanos ir 
garažas dėl vienos mašinos. 
Parduosiu prieinama kaina. 
Savininkas. 548 W. 32 St. 

aiti Wallaie St. vak. arba ne
dėlioj iki 11 valandos.

zxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

LEVESKIS* SCHOOL 
Preparatory and Commercial 

3301 So. Halsted St., Chicago, III. 
(kamp. 38-čios gatv., 2-ros lubos)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX7

Didelėse Išdirbysi^se

PARSIDUODA naujas marinis 
bungalow su naujos mados jrengi- 

Imais. Parduosiu už cash arba mai
nysiu ant biznio, — grosernės 
bučernės.

5625 S. California Avė.
Tol. Hendock 1176

arba

BARGENAS
Kas pirmesnis tas laimingesnis, 

parduodu pirmos klesos bučernę ir 
grosernę. Pardavimo priežastis 
einu į kitą biznį.

Atsišaukite,
1444 W. 74th St.

Phone Vincennea 6751

«

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

Atsišaukite
3982 So. Rockwell St.

PARSIDUODA arba pasirendavo- 
ja visai naujas, vos baigiamas staty- 
tyti namas, du flatai po 6 kambarius, 
vienas po 4 kambarius. Naujos ma
dos įtaisymai, vandeniu šildomas.

Atsišaukite
4415 ,So. Talman Avė.

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

$60 Iki $200 j Savaitę
Pilnas kursas Į 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 W. Harrison Street 
Chicago, III., Dept. LIG
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