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Cičerinas nieko nesutaręs 
su lenkais

Derybos dėl Franci jos sko 
ly mokėjimo Amerikai

Subkomisijų susitarimu, Frau- 
cija savo $$,200,000,000 karo 
skolos Amerikai sumoka per 
62 metus

Tarpparlamentinė konfe 
rencija prasidėjo

Francija susitarė su Washing 
tonu dėl skolų fundavimo

Cičerinas nepadarąs su-1 Tarpparlamentinė konfe- 
tarties su Lenkija rencija prasidėjorencija prasidėjo

.Kviečia Lenkus pradėti 
voj pertraktacijas dėl 
nes sutarties.

Mask- 
politi-

RYGA, I,alvija, spal.
Gautais čia iš Varšuvos 
Šimais 
kalų komisaro čičerino atsilan-;

1. — 
p ra ne 

sovietijos užsienių 'rei

Dalyvauja 38 valstybės: Vo
kietijos delegatas ragina dar
buotis dėl pasaulio nusigink
lavimo

WASHINGTONAS, spa. 1. 
Tarpparlamentinės sąjungos 

kymo lenkų sostinėn metu ne- konferencija šiandie tapo atida- 
susitarimo' ryta kongreso atstovų buto sa- 

čičerinui lej. Dalyvauja apie 400 parla 
, • atstovaujančių

trisdešimt astuonioms valsty
bėms.

Jungtinių Valstijų sekreto
rius. Kellogg, sveikindamas su
sirinkusius delegatus, 
kad toks 
valstybių 
Amerikos 
gei šiame 
pasaulis savo dėmesį koncent
ruojąs į /SaViva!<lybės studijavi
mą. • M

“Nėra nieko, kas geriau galė
tų ugdyti liberalius idealus, ar 
labiau prisidėtų prie taikos au
klėjimo”, sakė Kellogg, “kaip 
kad šitokios konferencijos, kui 
su-irinkę įvairių kraštų %parla
mentų nariai apsikeičia nuomo 
nėmis jiems rupimais klausi
mais... Valstybės vyrai $ei 
amžius svajojo apie pasaulio 
taiką, bet nė vienas jų nerado 
budo, kaip tatai atsiekti. Vais
tas turi ateiti iš žmonių šir
džių ir susipratimo. Jie turi būt 
pamokyti mąstyti taiką; jie tu
ri suprasti, kad tarptautiniams 
ginčams išlyginti yra geresniu 
priemonių, ne kad karas.” *

Paul Loebe, Vokietijos reich
stago pirmininkas, socialdemo
kratas^ savo kalboj pareiškė, 
kad Vokietija jau yra nusigin
klavus ir kad reikia stengtis 
dėl kitų valstybių nusiginkla
vimo, idant Europoj galėtų įsi
viešpatauti pastovi taika.

Senatorius Borah į 
senatoriui McKfinley protestą.

prieita prie jokio 
tarp Lenkų ir Rusų.
tečiau pasisekę prikalbinti Len • Įmentininkų, 
kus, kad jie instruktuotų esan
čią dabar Maskvoj savo delega
ciją pradėti pertraktacijaš xdeb 
politinės sutarties, kurią galo 
tų pasirašyti Lenkų užsienių 
ministeris Skrzynskis, kai jis 
ateinantį menesį bus Maskvoj.
Stengias dėl Rusų-Turkų-Len'

kų Sąjungos prieš Angliją
Pasak Pabaltės diplomatų. 

Cičerinas bandąs sujungti Tur
kiją, Lenkiją ir Rusiją blokan 
prieš Angliją, kadangi Anglija 
stengiantis pritraukti prie sa
vęs Vokietiją kombinacijon

pasakė, 
gausus savarankių 
atstovų susirinkimas 
sostinėj parodęs, jo* 
stebėtiname amžyj

[Pacific and Atlantic Photo]

20 žmoniy žuvo dėl audros 
Japonijoj

TOKIO, Japoniją, spa. 1. — 
Japonijoj siautė smarkiausia 
lietaus audra, kokios tas kraš
tas nebuvo matęs per penkias
dešimt metų. Gautomis iki šiol 
žiniomis audroj buvo užmušta 

.[dvidešimt žmonių. Daug yra 
' sužeistų, Jokohamoj nugriuvus 
nuo kalno žemė sutriuškino 

•apie penkiasdešimt 
IDaug žalos padaryta 
I Kanto apygardoj, 
kituose miestuose 

Los Angeles policistai stabdo prasižengusius prieš trafiko namų potvinio užlieta.

WASH.!NGTONAS, spa. 1,- 
Francijos ir Amerikos skolų 
fundavimo komisijų subkoniisi- 
jos vakar priėjo prie susitari
mo dėl 4,200 milijonų dolerių 
Francijos karo skolų Amerikai 
atlyginimo. Tuo susitarimu, 
Francija savo miliardus dolerių __________
skolos Jungtinėms Valstijoms • patvarkymus automobilistus. Bėgiu poros dienų tapo į teismą 
turės atmokėti per 62 metus, • pakviesta apie 1,000 automobilistų “pasiaiškinti”. < '
šiuo budu: per pirmuosius pen-; . \ _____________
kerius metus ji mokės kas me- j . ~ 11 .....
tai po 40 milionų, per seka-, 
mus septynerius* metus — p*, j 
60 milionų 
po to, per 
mokės kas 
nų dolerių.

Sutarty 
klauzė”, kad jeigu 
Francija, dėl nepalankių' jai į- i^pmių kariuomenė, franeuzų ir 
vykių, nepajėgtų savo obligaci- ispanų karo laivų armotų pave
ju pildyti, derybos gali būt iš miama, traukia vis artyn Ir ar- 
naujo pradėtos ir sutartis mo-' tyn i Aždirą, riffiečių vado 
difikuota. • ; Abd-el-Krimo bazę. Del šito-

Einant šituo skolų fundavi- kiu bendrų franeuzų ir ispanų 
mo planu Francija per 62 mc- operacijų Abd-el-Krimas tbuvęs 
tus sumokėtų Jungtinėms Vals- priverstas paliauti savo ofensi- 
tijoms $5,600,000,000 (5 miliar- vą prieš svarbiausi ispanų mies- 
dus £20 milionų dolerių), tai tą, Tetuaną, ir skubotai siųsti 
yra 1,420,000,000 dolerių dau- shvo kariuomenę į pietus, kur 
giau, ne kad Z ji iš Amerikos iJarn grūmoja pavojus, 
skolines. Ta viršaus suma tai | Mošy vakar buvo nušautas 
butų palūkanos, susidariusios vienas 'franeuzų aviatorius, 
nuo visos paskolos sumos, ap:a- J° padėjėjui tečiau pavyko pa 

imti aeroplanas savo koniro*- 
lėn ir su užmuštojo kunu par
vykti į bazę.

Karas Morokkoj
dolerių kas metai, o !
likusius 50 metų, Prancūzai
metai po 100 milio-

daroma

Aždirą,
su ispanais artinas j 
Abd-el-Krimo bazę

Kaltina kronprincą dėl 
pavogimo mergaitės

atsargumo FEZAS, 
kada nors spa. 1- —

Francuzų Moiokka,
Gautais pranešimais,

Socialdemokratai Prūsijos sei
me rekalauja, kad valdžia 
ištirtų skandalą

namų, 
taipjau 

Tokioj ii 
tūkstančiai

Čilės Respublikos pre
zidentas rezignavo

SANTIAGO, Čile, spa. 1. — 
Respublikos prezidentas Ales- 
sandri atsistatydino, preziden
tūrą pavesdamas Luisui Bor- 
gonovi.

Turkija šaukia naujo
kus kariuomenėn

STMBULAS, Turkija, s;
— Turkija pašaukė stoti j n 
naujokus amžiaus nuo 22 iki 
m.etų. Pirmos ir antros rezer-
vos karininkai turi urnai prisi
statyti daktariškam kvotimui.

les
25

Persija gauna iš Rusijos 
100,000 pudy kviečiu

Portugalijai gresia revo- 
. liucinis sukilimas

LISABONAS, Portugalija, 
spa. 1. — Išleistas šiandie pu
siau oficialis pranešimas skel 
bia, kad valdžia pasiruošus gin
ti respubliką kiekvienoj vietoj 
ir išlaikyti tvarką pagalba ar
mijos, laivyno ir respublikos 
gvardijos. Ministerią kabinetas 
praneša, kad jis žinąs, jogei 
yra ruošiamas sukilimas prieš 
valdžią.

CHOLERA MANILOJ

MANILA, Filipinai, rūgs. 3<\ 
— Sveikatos biuro pranešimu, 
per pastarąsias dvidešimt ketu
rias valandas Maniloj mirė cho
lera šeši asmens, ir įregistruo
ta dvidešimt naujų susirpimų.

Susirūpinimas Pabaltėj
Pabaltės valstybės su nerimu 

laukia Pabaltės pakto progra
mų. Jos mano, kad Rusijos ir 
Lenkijos užsienių politikoj ga
li įvykti didelių atmainų, gre 
siunčiu pavojum, jų neprikiau 
somybei, jeigu tas paktas bur 
priimtas.

Neramumai pietų Rusijoj
. Maskvcis Pravda praneša 

apie neramumus, įvykusius Ki
jevo, Charkovo ir Odesos gu
bernijose, kur per žydų Naujų 
Metų šventes žydų komunistai 
laikė aihi-religinius mitingus. 
Rimtų riaušių įvykę krutamų- 
jų paveikslų teatruose, kui 
komunistai rodę naujausį Gos 
kino (valdžios kino trustas) pa
teiktą veikalą “Žydų laimė.” j 
Tame veikale aitriai pašiepia
ma šeimiyninis ortodoksų žydų 
gyvenimas, žydų tikėjimas ii

mai imant, iš 21/# nuošimčio.
Vokietija sumoka visas Franciv 

jos skolas
Jeigu Vokietija mokės repa

racijas taip, kaip kad ji apsiė
mė mokėti einant Daweso pla 
nu, tai Francija visas savo 
skolas tiek Anglijai, tiek Jung-i 
tinėms Valstijoms, ne tik pa-( 
dengs gaunamais iš Vokietijos i respondentas, 

• •_•_ __ ri.lnm nnloidns

Karo korespondentas Žuvo

AR NORI Kį PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

pinigais, bet dar. ir , jai pačiai 
liks. , * j 1

Iš visų Vokietijos sumokamų 
reparacijų Francija gauna 52 
nuošimčiu. Einant Davveso 
planu, per pirmus penkerius 
metus ji gauna iš Vokiečių po 
$104,000,000 kas metai. Iš tos 
sumos ji mokės kas metai po 
$40,000,000 Jungtinėms Valsti 
joms ir po $25,000,000 Anglijai 
—einant anksčiau 
Anglija padaryta

Tik praslinkus 
metams Francija 
keti Anglijai kas 
$62,000,000, o Jungtinėms Val
stijoms ’— po $60,000,000.

i Vėliau, kai einant l)aweso

FEZAS, Morokka;, spa. I. — 
Šiandie buvo užmuštas Pary
žiaus laikraščio Le Temps ko- 

, Reginaid Kann. 
Jam apldidus generolo Naulino 
štabą, neužilgio jis buvo riffie- 
čio kulipkos pervertas.

Norėjo mergaitė pasi
skandinti, sejonas > 

neleido

BERLINAS, -spa. 1. — Prū
sijos landtage (krašto seime) 
vakar nemažo triukšmo padarė 
socialdemokratų atstovo, Mille- 
rio papasakojimas istorijos apie 
buvusio Vokietijos kronprinco, 
Fridricho Vilhelmo, avantiūrą. 

Pasak Millerio, buvusio kai
zerio sūnūs, Fridrichas Vilhel
mas, vedęs ir nebe visai jaunas 
žmogus, nusižiūrėjęs vieną gra
žią mergaitę, dukteiį biednoi -----------------
gelžkelio tarnautojo, vardui TEHERANAS, Persija. 
Rappich, prisiviliojęs ją ir lai-D 
kas Uždaręs savo pily Oelse, Si- kaulai duonos, 
lelijoj, 
nuėjęs į pilį 
dukterį atgauti, tai kronprin- 
cas liepęs jį suimti, 
pamišėlių namuose 
prie jo ‘neprileisti, 
princo avantiūrą 
Dels miestelis, 
gam suvyliotos mergaites tėvui (duota už 23,263,674 litus, 

tą patį pereitų metų laiką 
duota už 18,340,238 litus, 
kiu budu per tą patį laiką šie
met išgerta už 4,923,466 litų 
daugiau. Įdomu butų žinoti, 
kiek degtinės parduodama 
“blaivybės” įstaigose ir ar ten 
taipgi matosi žymus “progre 
sas”?

spa.
— Persijai stingant paKan- 

, sovietų Rusija 
Kai mergaitėj tėva«jdav® -iai 100 tūkstančių pūdų 
-H norėdamas savo 'kviečių, siūlydama parduoti ir

daugiau visai sukalbama kaina.
uždaryti 
ir nieko 

Šita kron- 
žinąs visas

bet nelaimiu

niekas nieko negal padėti, nes 
bijo kronprinco keršto.

Socialdemokratai pareikalavo, 
kad dalykas butų tuojau 
tas, ir valdžia prižadėjo 
padaryti.

Nacionalistų laikraščiai, 
darni buvusio kaizerio
garbę, sako, kad ta istorija tai 
esąs politinis šmeižtas, paleis
tas tikslu diskredituoti kron- 
princą.

ištir
ta tai

gin- 
sunaus

“Progresuojama”

KAUNAS ]LŽ[. — Per ši 
metų 7 menesius degtinės

šių 
par- 
Pei

par- 
To-

Franci jos su 
sutartim.

penkeriems 
pradeda mo- 

, metai po

prisiuntė P^ana Vokiu-ijar turės kas me- 
protestą, tai mokėti i .

gautą iš Britų komunisto Sha- miliardo aukso
purji Saklatvalos, kuriam val
stybės sekretorius Kellogg ne
davė vizos atvykti į tarpparla
mentinę konferenciją.

Konferencija tęsis šešias die 
nas. Tarpparlamentinė sąjun
ga buvo įkurta prieš trisde
šimt šešerius metus, ir ši jos 
konferencija Jungtinėse Valsti
jose yra antra. Pirmą konfe
renciją Amerikoj i ji laike St. 
Louis, Mo., laike tarptautinės 
parodos 1904 m.

tai mokėti reparacijų po 2^2 
i markių, arba 

625 milionus dolerių, Francijai 
teks iš to kas metai apie 
$325,000,000, iš kurių ji mokės 
$100,000,000 Jungtinėms Vals
tijoms ir $62,000,000 Anglijai, 
ir jai pačiai, Francijai, liks dar 
kas

NEW YORKAS, rūgs-. 30.
Devyniolikos metų mergaitė, 
Edith Johnsoniutė, atvykus 
čia iš Philadelphijos, gyvenimu 
apsivylus nusitarė nusižudyti. 
Nuėjus į Central Parką ji pri
sisegė raštelį kuriuo praneša, 
kad pati pasidaranti sau galą, 
ir šoko į ežerą. Bet nusižudyti 
jai nepavyko. Platokas Jos si
jonas išsiskėtė ir neleido jai 
skęsti, o tuo tarpu pastebėjo 
ją žmonės ir ištraukė krantan.

Lietuva geležinkeliu 
konferencijoj Haagoj

KAUNAS, 2. IX. [Elta]. — 
Lietuvos vyriausybė gavo pa
kvietimą dalyvauti geležinke
lių tvarkaraščiams ir tiesiogi
niam susisiekimui nustatyti 
konferencijoj, kuri įvyks įlaa- 
goj šių metų spalių mėn. 20-24 
dieną.

Lietuvoj priviso vilky

KAUNAS 2. IX. [Elta], — Iš 
įvairių provincijos kampų pra
neša, kad ten privisę nepapras
tai daug vilkų, kurie jau da
bar ūkininkams yra padarę 
daug nuostolių. Ten, kur dau
giau miškų, vilkai taip įsidrąsi
nę, jog gyvulius grobia dienos 
metu. Gyventojai nerimsta, 
kad žiemą vilkai bus dar plėš
resni.

Pensijos tik kunigams

KAUNAS [Lž]. — Pensiją 
paskirtas atsistatydino vidaus 
reikalų ministerijos tikybų sky
riaus vedėjas kun. Prapuolenis. 
Jis manąs altacistauti Palangoj. 
Jo vietą užimsiąs koks tai ka
ro kapelionas.

Kažin, kada gi aušrininkui 
D-rui šliupui bus paskirta pen
sija.

metai po $163,000,000.

Cičerinas Berline

Pirma moteriškė pa
skirta teisėju Kuboj

HAVANA, Kuba, spa. 1. — 
Senorita Maria Teresa Ruizy 
tapo paskirta kaipo pirmu mo
teriškė teisėjas Kuboj. Ji yra 
baigus jurisprudenciją Havanos 
universitete. . '

Naujienos pagelbės jums. 
Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bargenų Nau
jienose ir skaito klasifikuotų
jų skelbimų puslapius leasdfe—
niį. Parašykite į Naujienas ką e

turit parduoti, p pirkėjų atra- Trauiknys užmušė vie 
šit greičiausia.

Klasifikuotųjų skelbimų kai
nos: vienas colis (apie 30 žod
žių) vienai dienai, $1.05, dau

nuolika galvijų

BERLINAS, Vokietija, spal. 
1. — Vakar į Berliną atvyko 
sovietų užsienių komisaras Či- 
čerinnš, priimti
čfų užsienių reikalų mlnisteris 

Stresemanas iškėlė pietus. Pio 
tuose tečiau dalyvavo daugiau 
stambiųjų Berlino verslininkų, 

(ne kad politikos vadų.

DĖS MOINES, Iowa, rūgs. 
30. — Valstijos vaikų'gerovės 
komisijos pranešimu, Iowos 
valstijos nesveikapročių j štai 
gose ir ligoninėse yra arti 100 
tūkstančių proto ligomis ser
gančių asmenų, kurie, einant 
valstijos įstatymais, neturi tei
sės vesti.

Vyšnios antrą kartą 
šiemet žydi

ASHTON, III., spa. 
šilto oro farm.erio Henry 

šiemet
Del
Snell sode vyšniamedžiai 
antrą kartą ėmė žydėti. Praeitą 
vasarą jie davė gausiai uogų, o 
dabar vėl žydi.

VVAUKEGAN, III., spa. 1. -

Chicagai ir aplielinkei cficia- 
lis oro biuras šiai dienai prana
šauja:

Trys darbininkai prigė
rė .tvanką dirbdami

AMEBICAN, FALLS, Idaho, 
spa. 1. — Snake upėj vakar pri
gėrė trys darbininkai, dirbu
sieji Utah Construction kompa
nijai, kuri* čia 
tvanką.

stato naują

giau kaip vieną dieną 92 centai Chicago,, Milwaukee and St. 
Į dieną; asmenų paieškojimai Paul traukinys vakar suvažinė- 
po 70 centų už colį į dieną. jo vienuoliką Bowman Dairy

Parduokit kas jums nereika- kompanijos galvijų. Galvijai 
lingas per paskelbimus Naujie- buvo ką tik atgabenti, ir palei- 
nose. sti iš vagono jie ėmė bėgti gel-

žkeliu, kuriuo ėjo traukinys.

TRAUKINYS SUVAŽINĖJO

OKMULGEE, Okla., spa 1. 
—Frisco linijos traukinys Šian
die suvažinėjo gelžkelio darbi
ninką, Lawrence Johns. iš 
Springfieldo, Mo. *

Aplamai gražu; truputį vė 
siau; vidutinis, didžiumoj Šiau 
rėš vėjas.

Vakar temperatūra vidutini
škai siekė 64° F.

šiandie saulė teka 5:47, le; 
džiasi 5:32 valandą.

DANVILLE, III., kspa. I. — 
Ttraukiniui sudaužius automo
bilį buvo užmušta važiavusi 
juo 'Mrs. Lillian Holt iš Tessie, 
Ind. Jos 10 metų duktė pavo
jingai sužeista.

Dabar Laikas
Atėjus didžiam darbimečiui Lietuvoje, 

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

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

Naujienų pašto perlaidos kainuoja tik 
•2y2% ir yra išmokamos į 20 iki 30 dienų; 
Naujienų telegramos kainuoja 50 centų 
daugiau ir yra išmokamos nuo 6 iki 10 die
nų. Visą riziką ir atsakomybę Naujienos 
pasiima ant savęs.

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog j musų 
raštinę arba į bilę vieną sekamų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

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

T
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KONCERTAS IR BALIUS
RENGIA KEISTUČIO BRIGIITON PARKO PAŠEPINIS KLIUBAS

Ncdėlioj, Spalio 4 d., 1925.
Lietuvių Auditorium, 3133 So, Halsted St.

Po vadovyste geri). K. Sabonio
Dalyvauja goriausi aitirtitl ir choras; būtent K. Sabonis, Adele 

Šiauiiutė. Ona liakauskienė, Pirmyn Mišrus Choras ir daugelis kitų. 
Pradžia 6 vai. vak. Programas prasidės lygiai 7 vai. vakare,

Po Koncerto šokiai 8:30
Kviečia Keistučio I’AŠELPOS KLIUBAS.
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Didelis ir Puikus Sanus i C Mėly Sukaktuvių
Rengia Garfield Park Lietuviu Vyry ir 

Motery Fašelpinis Kliubas
Nedėlioj, Spalio (October) 4 d., 1925 m.

Lietuviu Liuosybės Svetainėje,
49th Ct. ir 14th S t.. Cicero, III.

Durys atsidarys 6;30 p. m. Prograųias prasidės 7:30 
Malonėsite visi atsilankyti ant šio vakaro, kuris bus vienas

puikiausių, šiame vakare dalyvaus vieni iš geriausių artistų, kalbės 
advokatas K. Gugis, dainuos Piimyn Mišrus choras po vadovyste 
P. Ssr paliaus, dainuos'vieiras iš geriausių dainininkų J. Chapaitis; 
suloš juokingą monologą, J. Stasiūnas; paskambins ant piano Aldey 
Likus. Taipgi kviečiame visus atsilankyti kas myli dainas ir juokus, 
o mes užtikrinam kad visi busit užganėdinti; o kas myli pasišokti 
galėt-. linksmai pasišokti prie puikios muzikos, prie Kikas Band.

Kviečia visus, KOMITETAS.
P. S. Taipgi mes pranešam’, kas noii prisirašyti prie šio Kliubo, 

kad yra nupigintas įstojimas po $1.00 iki Naujų Metų.

J KATURAKIS
Persikėliau į naujų vietų. Taigi, 

draugai, jeigu kam reikalingi mu
zikantai, tai kreipkitės pas mane, 
nes aš parūpinu pirmos klesos mu
zikantus.
5809 So. Maplewood ik ve., Chicago

Telephone Prospect 5679

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

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BR1DGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

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

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

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

Vienas skaitytojas ar skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne daugiau per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponui 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—55.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

• .....................................................i.........:......... Atkirpk čia ........... ......................................
Data: Spalio 2, 1925
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JEI JUS KŪDIKIS 
TAS, TAI PRIEŠ JI

Ktidikią
Knyga

►Ar jūs žinot, 
Md Šios taip vadina* 
Inos vaiky ligos gale* 
<y būti išnaikintos, 
įjeigu kiekviena moti
na ir tėvas apsaugotų 
savo vaikų jo paties 
gerovei ir gerovei ki
lty vaiky, kurie yra jų 
žaismių draugai?

C AT NO.H&3 
yooo&uj’ons

Skaityk Situs straipsnius kas sa 
vaitę ir pasidėk ateičiai.

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

NEDĄPENfi- 
STOVI LIGA

KŪDIKIO LAIKYMAS 
PENINT

MIRTIES PRIEŽATIS 
NUPLIKIMO

zCkŪDIKIv^
EROVes skYRIUS

A. L. THOMAS 
LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė, 
Tel. Pullman 7097

Veda bylas visuose teismuose 
Abstraktai, morgičiai.

DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

JOHN B. BURDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

69 W. Washington St. Room 1310 
Telephone Dearborn 8946 

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

Namų Telefonas Republic 9600

bet neuž- 
užlašink 

maloni ši- 
Jei pienas 

pakišęs po

ADVOKATAS 
77 W. Washington St. Room 911 

Tel. Central 6200
Cicero Ketvergo vakare 

4917 W. 14 St. Tel.-Cicero 8228 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Suimtoj nuo 1-7 v. v. 
3236 S. Halsted St, T. Boul. < i

nuodingų produk- 
tripsniu. Vienos prof. 

patyrė, kad -sergančių 
arba cukrine liga nų^ 
turi didelį Kiekį ant i-, 

Jei šitą skystimą' 
labai nusiplikusiems, I

Advokatas
29 So. La Šalie St., Room 530 

Tel. Central 6390
Vak. 3223 S.

Tel. Yards 4681

PENĖJIMO ILGIS
Čiulpimas turi baigtis į kokią dvi

dešimts minutų. Jei kūdikis rija go
džiai, atitrauk čiulpiką valandėlei. 
Kūdikis mieguistas, neduok snausti 
kol neišbaigs bonkutės. Jei to nežiū
rint, užmigtų, atimk bonkutę ir ne
duok nieko iki kitam

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

The bordenxompany
'Borden'1. Building

[r Uadi
Nesenai darytį bandymai 
tarp mokyklos yaiky, pa** 
rodė, jog Eaglę pienas 
turi pažymėtiną veikmę 
jgydant, tokius yaįkus, 
nes jame randasi maistą 
dalykai, reikalingi prida,-* 
vimui^vikrios sveikatose

PAREIKALAUK SAU KATALOGO IR 
PASIRINK7 S AU DOVANAS 

DYKAI D EL JUSU —

Jeigu
norit gaut dykai nufody* 
my yartojimui Eaglę 
Pieno, ir informacijų ar 
jūsų kūdikis nedarnai** 
tintas, kiek jis turi sver 
ti, kokį maistą jam duot 
išpiidykit sekantį kupo-t 
ną, ir prisiūskit jį mums,

Ar jūs manot* 
kad visas trečdalis! 
tnūsy mokykly yaiky 
|>ūty nedapenėti įr ne»| 
damaitinti, jeigu I jų 
tėvai žinoty, jog ta pa 
dėtis yra pradžią dauJ 
gybės ligy^

U AUGUMAS nedapenėti vaiky tėvy ne
turi nei mažiausio suratimo, jog jy 

Valkai kenčia nuo tos pavojingos padėties. 
Vaikai, kurie yra nedapenėti, patampa len
gvos aukos visokiu ligų. Jūsų kūdikis turi 
būti apginkluotas prieš šitas vaikystės li-»

Tel. Pullmun 6377 Roseland, Įll

10717 Indiana Avė.,

809 W. 35th SL Chicago į 
Tel. Be levard 061f ir 0774 ?

PADAROM PIRKIMO IR PAR- į 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus fl -
Parduodam Laivakortes.

*««**«» mm. TSl 'j

JOHN KUCHINSKAS
LAWYĘR

J '
Lietuvis Advokatas
v , 2ŽŽ1 W. 22 St. . 

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

Kad pašildžius pieną iki tinkamos 
tempei aturos, įdėk bonkutę j indą 
šilto vandens taip, kad vanduo pa- 
cmtų visą pieną. Virink, 

virink. Bundant šiltumą, 
ant rankos. Jei jaučiasi 
įima, tai kūdikiui tiks.
1 er karštas, atvėsink 
kranu šalto vandens.

Miešto ofisas:

127 N. Dearborn St.
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 6096
SPECIALISTAS egzaminavo jį 

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

ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1111-12 
Tel. Centrai 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. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška.
3228 W. 38th Chicago, III.

Daugink savo kuponus 
prisiųsdarnas naujų skai
tytojų ir rinkdamas juos 
kitokiais budais.Justj kūdikių patogumai. Links

mas kūdikis, yra sveikas kūdikis. 
Užlaikyki! savo kūdikius patogiai ir 
jie bus sveiki. Nieko nėra geresnio, 
kaip Cadum Ointment dėl užlaiky
mo kūdikių oejos nuo iritacijos. Tas 
gyduoles galite vartoti nuo visokių 
kūdikių odos ligų. Vartokit jas 
greit kuomet reikia, išvengsit daug 
bereikalingų kūdikių kentėjimų.

Kūdikiui čiulpiant reikia jį ant 
kelių laikyti, galvą ilsint ant ran
kos. Bonkutę reikia laikyti per vi
są laiką, ir tokioje pozicijoje, kad 
bonkutės guikly nuolatos butų pie
no. Jei taip yra, tai neleidžiama 
oiui Čiulptis per čiulpiką. Duok kū
dikiui progą gerai sukąsti čiulpi-

vaisius blogo
Borden’s Eagle 

valgį motina gali bu
kai! teikia jiems tikrą ap-

Nežiurint progreso 
apšvietos, šeši milionai musų vaikų 
mokyklose yra nedapenėti. Kaltos 
daugiausia motinos, nes jos nepažį
sta pavojaus ženklų. Blogas penėji
mas yra gilus, vidinis dalykas. Jis 
pradeda savo mirtiną darbą pirm, 
negu nepastebintieji pamato. Blo
giausia tai tas, kad jis paliečia vi
sus. Nedapenčtas kūdikis kibai tinka 
ligoms. Pavyzdžiu džiova bujoja tar
pe tokių. Nebūtų taip sunku išnai
kinti taip vadinamas vaikystės ligas 
jei butų galima prašalinti nedapenė- 
jimą. Kiekviena motina turi apsau
goti savo kūdikį dėl jos pačios la
bo ir dėl labo kitų vaikų.

Nedapenėjimas yra 
maisto. Pridedant 
Pieną j vaikų 
ti tikra 
saugą.

Nelabai senai moksliški eksperi
mentai daryti su mokyklų vaikais 
parodė, kad Eagle Pienas atžymėti- 
nai pasekmingas gydant nedapenėji- 
mą. Vaikai gavę Eagle Pieną rodė 
daugiau progreso negu penėti su pa
prastu bonkų pienu. Daugelis augo 
du syk smarkiau. Nes Eagle Pienas 
turi kiekvieną veikėją, reikalingą 
vikriai sveikatai.

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG 
77 W. Washington St. 

Washington & Clark

Didesni kūno nuplikimai kar
štu vandeniu arba garu dažnai 
yra pavojingi gyvybei. šito
kiam atsitikime visam organiz
me atsiranda nuodų ir mirtis 
įvyksta gana greit. šito reiš
kinio priežastis ilgai buvo ne
aiški, bet dabar patartina, kad 
žuvus didžiumai Įmitimų, pra 
sideda kūno audmenų irimas ii 
gaminimasis 
tu arba 
Seksel 
diabetu 
sunkos 
tripsino. 
į trykšti 
tai jie pradeda sveikti

K. JURGELIONIS
A DVOKATAS 

Miesto ofisas » 
190 No. State Su Room 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

Vakarais nuo G iki 8 vai. 
Nedalioms nuo 10 ryto iki 12 

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

KUPONAS
/ Pažymėki!; katrą Literatūrą Norit

Penėjimo Valgiai
Instrukcijos Vaikams
Vardas
Adresas ...._____________

p/

»» V CHLWINO
11 PEPPlBMDtT FlAvOiI

' Adresas .-—t---
flfovSLĘYž ' . .............'•••■ State ...L'......
t-Miestus........... ......

Išpildyk ir siųsk Naujienoms

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

VtilcRrais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

7—9 y, v. apart Panedėlio ir
PętnyČios, •

fiiuae ekyriuje nes telkei 

nao laiko gvIMeneitae rei
kalu |4omlu bOatančh.me 
Motinom* Ir motinom* jau- 

av kiMikl^

KMIkly aprišimas b U- 
nkjlmaa yni dalyku tyro* 

svarbu kelmynai ir UuUI 

Ir mm* JaalUae, kad UI 
yra dalykas, kuri mos tu-

vr*-* 

norėdami; 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAL¥ 
NYTI VISADOS KREIPKITflS * 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. :
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[KORESPONDENCIJOS

Kitos žinioslaimės.

Telefonais

DR. SERNER, 0. D

Keli lietuviai sužeisti

Rusiškos ir Turkiškos VanosKas

Tel. Boulevard 0587
nė sapne

LIETUVIU DAKTARAI

Telefonas Boulevard 1939

Neimam orderių Itiiš kais nei telefonu

DABAR
BANDYKIT

Prancūziškas Daktaras

Prašykit groseniinkų

patenkina 
Pigus ci- 

pranyksta.

Plenty of
Extra Sizes

Senukei pabodo toks gyveni
mas ir ji pradėjo jieškoti iš

3514-16 Roosevelt Rd 
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

visus 
m s 

savo

akuše 
kolegiją 
praktika 
Penney I

ligon
. Sąžl 

patar 
visokio-

gerai pamuš- 
senukę, nepai- 
to, kad jei ne 
tai Raščiukui Bohemian 

Hop-Flavored

12th STREET
Tel. Kedzie 8952

iii

VVorlh
Double and>, ' z* ’

More

v. vak 
važiuoda

lietuviams, kurie 
neturi.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVYS DENT1STAS 
4712 So. Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO

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

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

Ultravioletine Šviesa ir diathermia

Verti Dvigubai ir Daugiau. Užtektinai 
Ekstra Mierų.

Boulevard 3686 Cicero 4676
DR. J. P. POŠKA 

Gydytojas ir Chirurgas
3133 So. Halsted St.

1243 So. 49th Avė.,
Valandos 9—12 dieną, 7
Cicero

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

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

A. L. DA VID0N1S, M. D.
4643 So. Michigan Avė., 

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

Kaip senukė pabėgo 
čiuko ir išvažiavo 

tuvą.

Cicero 
-9 vakare 

Utarnihke ir Pėtnyčioj 
nuo 3 iki 9 vakare.

ant viršaus Ashland State Banko 
Telefonas Canil 0464

Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 iki 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet.

Dr. J. W. Beaudette

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

Optometriat
^^■flHl^Tel. Boulevard 6487

ĮSIfeiTOh)™ 4649 S. Ashland A v.
jupareĮffiyy Kampas 47-to* 

ant 2 lubų

bet kiek paskiau pamatė, kad 
jo senukė tikrai išvažiavo į Lie
tuvą, nes pamatė, )<ad ir vištos 
jau parduotos, ir pagalvės tik 
dvi paliktos, ir kitų dalykų nė 
ra. Raščiukas labai nusiminė 
ir net keletą kartų apsiverkė, 
kad jo gyvenimas esąs ruatdy- 
das ir kad jis piekur ant bur- 
do neturėsiąs taip gerai, i kai j) 
kad pas senukę turėjo. O 
Bridgevillės lietuviai tai Raš
čiuko nė kiek nesigaili, tik juo
kus krečia iš Raščiuko “nelai 
mes” ir tiek. —Kipšas.

Kugs. 12 d., 7:30 
Ei naciškas Jurkus 
mas | 
užmušė

Irwin Rozelle, jos vyras.
Mrs. Auna Garlovvski, 38 m. 

ir jos 12 metų sūnūs Juozas.
Visi jie važiavę lankyti 

Būni Garlowski, kuri guli Uni- 
versity ligoninėj, Anna Arbor.

Kitu automobiliu važiavę Ed. 
Orozier ir V. Jakubovvski, abu 
iš Grand Bapids, tik lengvai 
tesusižeidė.

Vietos lietuviai ūkininkai t vi
sai ir nežinojo, kad jie savo 
tarpe turi slaptą policistą ir 
kad jaunasis Grimmel tarnau
ja šerifui. — Reporteris.

Daugumas ei garėtų 
tiktai trumpą laiką, 
garėtai atsiranda ir 
Tikras, pastovus malonus ruky 
mas yra tiktai iš geriausių.

Helmarai yra supakuoti į popierinius bak 
selins, kad užlaikius ir apsaugojus gamti 
nj šviežumų ir kvepėjimų. Paprasti cigare 
tai yra suvynioti į pundelius.

Baksas 10 arba 20

Namų telefonas Yards 1G99 
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.

Specialistas kraujo, odos, 
chroniškų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių 
' metodų

New Yorko 
Kautų

PumlAN 
Malt
Teikia geras 

pasekmes
Parinktas materiolas

Joseph Lycell, buvusis Chica- 
gos baptistų kunigas. Dabar jis 
dainuoja vierfoj kavinėj. Nuo 
kunigystės jis išsižadėjo po to, 
kai jo parūpi jonas Lindstedt 
pareikalavo divorsą, sakydamas, 
kad jo. pati turėjusi labai arti
mų ryšių su kunigu.

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

8 iki 2 vai. po pietų.

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 
1 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

Amerikos stylių centro, 
yra žinomi su (Shelton Loom) lebeliu

laimė . ° Raščiukas, prisilinksminęs,
nuėjo gulti.

Ant rytojaus ateina susiedai 
stebėtis senukės pažiūrėti Raščiuko, nes zinoje, 
gudrumu, kait. kad Raščiukas yra perdaug 

“paėmęs,” kad kartais neatsi
tiktų kas blogo ku juomi, ir

DR. I. E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

A. Aponai- ką. Ale ji tokių patarimų ne
sunkiai su- klausė; pasak jos: “jis ir pats 
jį užgriuvo prisidaužo kaip išsigerta, kam 
ištraukė jį da jį mušti.”

i Senukė sugalvojo, kad Jai ge
riausia bus išvažiuoti į Lietu 
va pas savo dukterį pabaigti sa
vo amžių. Jos tai minčiai pri
tarė visi geri jos prieteliai. O 
senukė turėjo da ir pinigų susi
taupiusi, apie kuriuos jos Raš
čiukas visai nieko nežinojo, tad 
jai savo sumanipią visai nesun
ku buvo įvykdinti.

Pradėjo rengtis kelionėn į 
Lietuvą. Ir, žinoma, palytoms, 
kad jos Raščiukas nesužinotų ir 
nesuardytų jos planus. O ke
lionei į Lietuvą, tai ne į Chica- 
gą; — reikia gero prisirengi
mo; reikia paso, reikia laiva 
kortės, reikia visokių pasirašy
mų netik jai, ale ir jos Kaščiu 

pasirašymu nėrr 
padeda kryželį ii

DENTISTAS
4454 So. Wcstern Avė

Valandos: 
nuo TO ryto iki 9 va1, vakare

Phone Canal 1713-0241 
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Ofiso tol. Boulevard 9698
Hezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth

To kun. Brodovičiaus 
yra ankstyva alivinė 
Jau senai 
raškyti. I 
rug;
Ii. Dabar į tą sodną 
būriai žmonių pamatyti 
buklingą obelę, kuri ir 
žydi. —Westvillietis.

Telephone Ysrds 0991

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Anhlund. Avė.

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

Ofisas
1800 So. Ashland Avė.

eities iš to savo nelaimingo 
gyvenimo, pradėjo daryti pasi
tarimus su savo gerom susiet- 
kom, ką ji turinti daryti, ba 
jau ji ilgiau negalinti taip ken
tėti, nes jos Raščiukas kas kar
tas tolyn einąs vis nieky n ir jis 

miestelį automobiliu ją mušąs. Vienos jai pAtarė, 
metų slovakutę Li- kad “suraštytų” Raščiuką ir 

liko uždarytas' kalėji- patupdytų į kalėjimą, tai gal 
man už neatsargų važiavimą; jis tenai pasitaisys, kitos pa 
iš jo reikalaujama užsistatyti tarė, kad reikia gerai apmušti 
$25,000 kaucijos. su šluotkočiu kada Raščiukas

----------- pasigers; kitos da kitaip Jai pa- 
Hugs. 11 d. patiko didelė ne- tardavo kaip pataisyti Kaščiu 

laimė musų teisėjo 
cio sūnų. Jis tapo 
žeistas kasykloje;
anglis ir dreiveris 
menkai gyvą. Sužeistasis tapo 
nugabentas Danville ligoninėn, 
l>et nežinia ar pasveiks. Jo tė
vai, broliai ir seserys yra delei 
tos nelaimės labai nusiminę.

kui. Jai su 
sunkumo — 
tiek, ale iš Raščiuko parašą iš 
gauti tai buvo sunkumo; kada 
jis girtas, tai nesi rašo, o kaip 
išsi pagirioja, tai bijo Jam už
siminti apie parašą, kad kar- 
tais Raščiukas nepatirtų apie 
senukės planuojamą kelionę. 
.Ale kaip tenai buyo, kad apsiėjo 
ir be Raščiuko parado Ir senu
kė jau tūrėjo gatavas visas po- 
pievas dėl keliones. Kas ten 
tarp Bridgevillės lietuvių bu
vo pradėjęs kalbėti, kad senu
kė rengiasi į Lietuvą, ale Raš
čiukas girdėdamas tokias kal
bas tik juokėsi ir tam v:sai ne
tikėjo, iki tada, kada gavo pats 
persitikrinti, kad jau senukės 
nėra.

Senukė pasirengė išvažiuoti 
rugsėjo 8 dieną,"'nes jau viskas 
buvo prirengta. Bet senukė 
darė visai netaip kaip kad ki
tos moterys bėga nuo savo vy
rų — kada vyras darbe, ar kur 
išvažiavęs, net nepasakydamos 
nė sudiev. Senukė taip, ne 
darė. Senukė prieš savo išva
žiavimą užsiprašė savo gimines 
ir pasirūpino užtektinai mėne
sėlio šviesos ir vaišino Raščiu
ką tiek, kiek tik jo dūšelė no
rėjo. Ir kada Raščiukui bu
vo užtektinai, tai senukė pasa
kė jam, kad ji važiuoja į sve
čius. Raščiukas ją išleido ii 
senukė važiuodama atsisveiki
no, pasibučiavo ir senukė su vi-

VUSl 
vari i jo 
bučiuose 
n ingai 
nauja, 
-e ligose prieš 
gimdymų, 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.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR 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.

Klausimas—
Rūkytojo ' paprastų 

cigaretų
Mano cigaretai patinka 
man'. Kodėl aš turiu mai
nyti į Turkiškus cigaretus?

~ 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-Kay ir ki
tokius elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W.
I8th St., netoli Morgan St.

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

( Dienomis: Canal 
3110. Nakt| 
Drexel 0950 

Boulevard 4186
3235 S. Halsted St.

Vai.: ’9—10 iš ryto ir po 8 v. ▼.

Atsakymas—
Rūkytojo Helmar 

cigaretų

švarios, šviesios, Svei
kos, Gražios Akys 

Tai yra puikiausias turtas 
Murinę yra išvalantis, suminkš

tinantis, atšviežinantis ir 
. nekenkiantis.

Jums patiks jisai 
Knygutė ‘‘Eye Care” arba “Eye 
Bcruity”. Dykai pareikalavus.

Raščiukas niekad 
nesapnavo, kad jo senukė galė
tų jam tokį šposą iškirsti ir 
kad jo senukė drystų nuo Jo 
pabėgti net į Lietuvą. Raščiu
kas netik jokios baimės netu
rėjo dėl senukės pabėgimo, bet 
nebijojo nė bnrdingierių taiky
ti, nes jis buvo tikras, kad jo 
senukės niekas nevylios.

Raščiukas su senuke Išgyve
no apie 15 metų nuo jųdviejų 
apsivedimo. Kada Raščiukas 
vedė senukę sau už moterįj tai 
senukė turėjo jau apie 60 me
tų, o Raščiukas buvt^gjfc ko
kių 30 metų. Tad sei^^HK va
dindavo Raščiuku, j^^Ją se
nuke; tik, žinoma, Tcada pasi
taikydavo j L-įdviem susibarti, 
tai ?zaščiuk‘H savo senukę pa
vadindavo “sene,” o ne senuke 
ir ji pasakydavo kitaip, negu 
Kaščiuk.

Kaip senukė gudriai mokėjo sa savo manta nuvažiavo į sto 
Raščiuką prisivilioti 
ti jo meilę, tai da gudriau mo 
kėjo Raščiuką pamesti. Ir iš- 
tikrųjų reikia i______ ______
sumanumu 
jokia jauna moteris nebūt su 
manius taip gudriai atsikratyti
savo netikusio vyro, kaip kad Pl’anešė jam, kad jo senukė jau 
ta senukė padarė. , išvažiavo į Lietuvą ir kad jau

Senukei su Raščiuku nusibo*. našlauti. Iš pradžių
do gyventi. Ir kurgi nenusibos,1 Kačiukas jokiu budu netikėjo, 
jei KašČhikas netik mylėdavo 
išsigerti, bet išsigėręs būdavo 
nekam tikęs, netik nenorėdavo 
eiti dirbti, bet 
travodavo savo 
sydamas net ir 
ta jo senukė, 
nekartą būt reikėję persiskirti 
ir su duonute. Nors Raščiukas, 
kada dirbdavo, tai uždirbdavo 
gerai, net po $1 į valandą, ale 
padirbęs savaitę tai dvi savai
tes linksmindavosi kur prie 
stikliuko ir neduodavo ramumo 
savo senukei. Nors senukė jam 
pataikaudavo ir lepindavo kiek 
tik galėdama, bet Raščiukas ro- 
kavo, kad taip ir reikia, o jis 
nėkiek senukei nesistengė įtik

New Yorko Pirkinys! Motery ir Merginy 
Kailiais Trimuoti kautai

Nepaprastas pirkinys kuriame yra šimtai naujų kailiukais tri- 
muotų Kautų ir žieminių Kautų, kainos netikėtai pigios! Kų 
tik gavome iš

Daugelis tų

Y0.URTYt5
Murinę Co., Dpt. H.S., 9 E. Ohio St., Chicago

Ncpcrsenai iš Bockfordo at
sikėlė ir čia, prie 312 Kentu- 
cky Avė., apsigyveno kun. L. 
L. Biodavičius. Jis turi didelį 
sodną, kuriame šiemet labai 
užderėjo obuoliai. Tečiaus jis 
jų niekam nepardavė, bet 
samdė vežimą 
obuolius išdalinti neturtingic 
vietos 
sodnu

sodne 
obelis.

jos obuoliai liko nu-
• štai ta obelis apie 

15 d. pradėjo vėl žydė- 
renkasi 
tą ste- 
rudenį

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Turėk švarias, sveikas akis

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

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

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

vi. bi->0.
t. U’oUVir-vifjft.

BAMS

akuaerka
.i sekli dogai pa
tinau ja motė
ms prie giindy- 

• o , patarimai 
,kai moterims 

merginom*.
3113 Sottth 
Halsted St.

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chieago 

arti 31st Street
Valandos, 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
daliomis ir šventadieniais 10—12 dlen.

MATERIOLAS* z ’
Keramini), Kristalinis Plušas, Boli- 
via, Velour Suėdė, Broadtail Fur 
Išdirbimo, S'port Tweeds.

KAILINIAI TRI- 
MINGAI

Nordic kailiniai kalnieriai ir ranko
galiai. Viatka kailiniai kalnieriai ir 
kraštai, Mouffon, Mandel, Japoniškų 
vilkų kalnieriai ir rankogaliai.

PAMUŠALAS
Kailiukais trimuoti Kautai turi šil
kinius pamušalus. Kiti turi/Cantųn 
crepe arba satin de chine pamušalus.

SPALVOS
Čia randasi visos spalvos — visų 
nacijų ryšių.

MIEROS
Mieros dėl moterų, merginų ir storų. 
Mieros 16 iki 54.

LIETUVIŠKA APTIEKA
MRS. A. ZTMMERMAN, 

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

Brighton Park Aptieka
4254 Archer Avė., 

Phone Lafayette" 6149

Mrs. MICHNIEVIGZ-VIDIKIENE 
AKUšERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119 
Baigusi 
rijos

Specialistai uŽsise- 
nėjusių chroniškų li- 
gų vyrų, moterų ir 
vaikų. Daktarų M e- 
dikalė laboratorija. 1

DR. HORVAT, DR. W1LLING 
1347 W. 18 S t., kampas Blue Island 
Avė., 2 fl. Valandos nuo 9 iki 8 
kasdien. Nedėlioj nuo 9 iki 12.

Šeši lietuviai, vietos ūkinin
kai, liko sužeisti, trys Jų gana 
sunkiai, jų automobiliui netoli 
Kent pavieto linijos susidūrus 
su kitu automobiliu. Lietuvių 
automobilius po susiaurlmo ap
virto.
? Sužeisti:

John Grimmel, 21 m., šerifo 
pagelbininkus, sūnūs William 
Grimmel, vietos ūkininko.

Mrs. Frances Grimel,|x’55 m., 
jo motina.

Mrs. Irwin Rozelle, Jos dūk-

just-'-
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EUROPOS VAKARAI EINA PRIE TAIKOS 
g • •••••

KARO PAVOJAI RYTUOSE
• ••••• 

DIPLOMATINĖS ČIČERINO KELIONĖS
• •••••

TURI LAIMĖT DEMOKRATIJA RUSIJOJE

Iki tikro taikos apsaugojimo Europoje tuo budu dar 
gana toli. Pavojingiausias jos priešas šioje valandoje 
yra bolševikiškoji Rusija. ' . l

Karo šmėkla išnyks tiktai tuomet, kai vietoje despo
tiškos, žmonių nekontroliuojamos valdžios Rusijoje įsi
galės demokratija.

Į 
—

įba į Sibirą vien tiktel atfminis- 
j tractjos patvarkymu, be jokio 
1 teismo nuosprendžio. Nejaugi 
šitie kaliniai turi mažiaus tei 
sės norėt atgaut savo laisvę

KLAIPĖDOS SEIMELIO RIN- negu Lietuvos kaliniai ?
RIMAI SPALIŲ 19 l). Jeigu kovojame prieš despo 

----------- tizmą, tai kovokime prieš j j 
Berlino “Vorvvaerts” sakosi visur — bolševikiškoje Rusi j o

Per visus šiuos metus po didžiojo karo didžiausi keb
lumai Europos taikai kildavo Vakaruose. Ištempti santy
kiai tarp Francijos ir Vokietijos neduodavo Europos tau
tų gyvenimui įeiti į normales vėžes ir nuolatos grasinda
vo iššaukti naują karą.

Dabar Vakaruose dalykai jau tvarkosi ir neramumo 
centras persikėlė į Rytus — tarpe Rusijos ir artimiau
siųjų josios kaimynų.

Už keleto dienų susirinks mažiukam Šveicarijos-mie
stely, Locarno, Francijos, Anglijos, ‘^Belgijos ir Vokieti
jos atstovai svarstyti saugumo sutartį. Beveik nėra abe
jonės, kad konferencija pasibaigs šių valstybių susitari
mu arba bent prirengs dirvą jų susitarimui. Tuomet pa
stovumas ir taika Europos Vakaruose bus užtikrinti.

Bet tai dar nepašalins keblumų ir kivirčų rytinėje 
Europoje. Išrodo net, kad Vokietijos susitaikymas su va
kariniais josios kaimynais, gali laikinai* santykius ryti
nėje Europoje paaštrinti.

Tuo pačiu laiku, kai Santarvės valstybių ir Vokie
tijos diplomatai pakuojasi savo lagaminus, rengdamiesi 
keliaut Šveicarijon, Rusijos užsienio reikalų komisaras 
čičerinas daro vizitas Varšavai ir Berlinui.

Niekam nėra paslaptis, kad šitų čičerino važinėji
mų tikslas yra sutrukdyt Vokietijos susitarimą su San
tarvės valdžiomis.

Saugumo sutartis, atsteigianti pastovios taikos san
tykius Vakarų Europoje, yra kaip peilis po kaklu, “rau
donajai” Maskvos diplomatijai, 

i i,., į

“Pasaulio revoliucijos vadai” daro desperatiškų pa
stangų, kad kaip galint ilgiaus patęsus tą pusiau-taikos, 
pusiau-karo padėtį, kurioje iki šiol gyveno Europa. Jiems 
pernai nepavyko sulaikyt Vokietijos “reparacijų” klau
simo išsprendimą (Davves’o plano priėmimą) ir Ruhro 
okupacijos likvidavimą, tai jie dabar stengiasi bent ne
duot vokiečiams padaryt galutiną taiką su buvusiais sa
vo priešais.

Visiškas susitaikymas Vakarų Europoje pastatytų 
kryžių ant visų bolševizmo vilčių sukurstyti Vokietijos 
liaudį prie karo su Francija. O be naujo karo Europoje 
Maskvos svajonės apie “Lenino karalystės” įsteigimą pa
saulyje (ir įvykinimą principo: “Grab nagrablennoje!”) 
netenka jokio pagrindo: nors imk ir gulk į grabą šalę 
“Iljičo!” • }

Telegramos praneša, kad bolševikų diplomatas siū
lęs Varšavos prošepanams visokių gėrybių, bet — ne
susitaikęs su jais. Jo, matyt, norėta palenkt sovietų' pu
sėn lenkus, kad nugąsdinus Franciją ir tuo budu sulai
kius ją nuo susitarimo su vokiečiais.

Lenkai ir šiaip jau yra baisiai nepatenkinti Santar
vės valdžių derybomis su Vokietija dėl saugumo sutar
ties. Vokietija, mat, iš kalno yra pareiškusi, kad ji su
tiksianti pripažinti tiktai vakarines savo sienas (su fran- 
euzais ir belgais), bet ne rytines. Lenkams baugu, kad 
Vokietija, susitaikiusi su savo vakariniais kaimynais, ne
užsimanytų atsiimti atgal Aukštąją Sileziją ir Danzi-

Maskva tad tikėjosi Šitą situaciją išnaudot, parody
dama franeuzams, kad, jeigu jie* darys sutartį su Vokie
tija, tai jie neteks savo talkininkės Lenkijos.

šiam čičerino žygiui nepasisekus, jisai atsibeldė į 
Berliną pasikuždėt su Vokietijos užsienio 'reikalų minis- 
teriu. Jeigu lenkai yra toki durni, kad atsisako eiti su 
Jlaskva prieš franeuzus, tai gal pasirodys išmintingesni 
vokiečiai, kurių “vaterlandą” taip skaudžiai nuskriaudė 
Santarvės imperialistai ? Bolševikams gi koks skirtumas 
— ar tartis su Varšava prieš Berliną, ar su Berlinu prieš 
Varšavą! , 1

Uisimokėjimo kaina:
Chicagojo — paštu:

Metams ........;............................. $8.00
Pusei metų .......   _....4.00
Trims mėnesiams ....................   2.00
Dviem mėnesiams ............  1.50
Vienam mėnesiui ..................... ^,75

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija —............................  8c
Savaitei ...................   18c
Mėnesiui ...................._.................  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagojo, 
paštu:

Metams ........................   $7.00
Pusei metų ....................... ;........ 3.50
Trims mėnesiams .................... 1.75
Dviem mėnesiam ...................  1.25
Vienam mėnesiui ~.............„.......... 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

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

orderiu kartu su užsakymu.

Mes betgi manome, kad ir pas vokiečius bolševikų 
komisaras gaus tokią pat “ilgą nosį”, kaip ir pas lenkus. 
Saugumo pakto priėmimo jisai nesulaikys; daugiausia, ką 
jisai gali, tai negut savo intrygomis apsunkinti Locarno 
konferencijos derybas.

Bet šitas Maskvos diplomatų landžiojimas po neap
kenčiamų kapitalistinių ministerių kanceliarijas rodo, 
kad taiką ardančiosios jėgos nesnaudžia.

Dar pirmiaus, negu varšaviakai gavo pamatyt šilkinį 
čičerino cilinderį, jau Europos spaudoje buvo pilna žinių 
apie sovietų planą papirkti Lenkiją, pasiūlant jai pasida
linti Pabaltijo valstybėlių žemėmis. Pagal tą planą ru
sams turėjo tekti Estonija ir didesnioji dalis Latvijos, o 
lenkams — pietinė dalis Latvijos ir Lietuva su Klaipėdos 
uostu.

Tuo pačiu laiku ėmė taip pat vis dažniaus įvykti gin- 
kluoti'susikirtimai tarpe sovietų ir Rumanijos sargybų 
Besarabijos pasienyje. Čia irgi yra gausios medžiagos 
karo gaisrui.

Voltaire.

MiKromegas
(Filosofine apysaka)

(Tęsinys)

patyręs, kad rinkimai Į Klaipė
dos seimelį tikrai įvyksią spa
lių 19 d.

Laikraštis rašo, kad Klaipė
dos krašte ' einanti smarki agi
tacija lietuvių ir vokiečių, ku
rių kiekvieni stengiąsi pakreip
ti savo pusėn balsuotojus, kad 
laimėjus rinkimus. “Vo- 
\vaerts” stebisi tečiaus, kad 
Lietuvos valdžia paskyrė rinki
mus Klaipėdos krašte šiokią 
dieną (pirmadienį), o ne nedėl- 
dienyje, kuomet darbininkai 
yra laisvi nuo darbo.

PROTESTAS IR VEID- 
MA1NYBĖ,

“Laisvė” įdėjo protesto rezo
liuciją, kurią priėmė komunis
tinių organizacijų ir komunistų 
kontroliuojamų draugijų su
rengiąs masinis mitingas mie
ste Bayonne, N. J. Be kita jo
je skaitome:

“Mes... masiniame susirin
kime, skaičiuje 100 žmonių... 
griežtai protestuojame prieš 
Lietuvos valdžią už kankini
mą politinių kalinių ir, to
liau,

“Mes reikalaujame, kad 
tuoj aus butų paliuosuoti kaip 
tie keturi šimtai, kurie bus 
teisiami gruodžio mėnesyje, 
taip visi kiti Lietuvos politi
niai kaliniai.”
Kitaip sakant, komunistai 

reikalauja politiniems kaliniams 
Lietuvoje amnestijos. Jie gal 
nesupranta, kad jų reikalavi
mas ratai reiškia, bet jo reikš
mė iš tiesų yra tokia.

Butų geriaus, kad, reikalau
jant amnestijos, tatai butų aiš-. 
kiai ir pasakyta. Aiškiai turė 
darni prieš savo akis, kad tai 
yla reikalavimas amnestijos, 
rezoliucijos autoriai butų atsi 
minę, kad jį adresuot reikia ne 
tiktai valdžiai, bet ir seimui. 
Amnestija yra duodama Įstaty
mų keliu.

Bet, gerai. Jeigu komunis
tai nori, kad Lietuvoje butų 
paliuosuoti visi politiniai kali
niai (net ir tie, kurie gal būt 
darę sąmokslus ginklais nuver
sti arba panaikinti Lietuvos ne
priklausomybę), tai kodėl jie 
(komunistai) niekuomet nesta
to tokio pat reikalavimo sovie
tų Rusijai?

Rusijoje politinių kalinių yra 
daug daugiau, negu kurioje 
nors kitoje šalyje, ir su jais 
apseinama kuo/ bjauriausiai. Di
džiausias nuošimtis tarpe tu 
kalinių yra darbininkai, inteli
gentai ir ūkininkai, vadinusi, 
darbo žmonės; ir daugelis jų lietystę?
yra sukišti į kalėjimus, įštrem- Ats. Jeigu tokia moteris gy
ti į tolimus žiemių kraštus ar- veno užsieny per visą laiką po t

je taip pat, kaip ir klerikalinė 
je Lietuvoje. Kitaip, tai šne 
kos apie laisvę pasilieka gryna 
veidmainybe.

“EKSTRA-KAIRYSIS”
PLEPALAS

Mūsiški ii ekstra-kairiųjų or
ganas rašo apie vieną aristokra
tišką Anglijos moterį, Lady 

’Cynthia Mosley, kuri eina Dar 
bo Partijos sąrašu į parlamentą 
ir didžiuojasi savo socialistinė 
mis pažvalgojnis. Prie to ji
sai pastebi:

“Socialiajai neina prieš ka
pitalizmą. 1 Aristokratai jų

■ nebijo.”
Jeigu ta moteris, nežiūrint 

savo aristokratiškos kilmės, iš 
tekėję už socialisto ir pati pa
virto socialiste, tai kiekvienas 
sveikai protaująs žmogus su
pras, jogei iš to anaiptol dar 

'neišeina, jogei visi -aristokra
tai “myli” socialistus.

Bet mūsiškių ekstra-kairiųjų 
organas, matoma, yra leidžia
mas tiems, kurie, kaip tas-ru
sų generolas, apseina be sma- 
genų.

Svarbys natūralizacijos 
klausimai ir atsakymai
Kl. Išsiėmiau pilnas piliety- 

stos popieras 1923 metais. Ar 
tuomi mano žmona ir nepilna
mečiai vaikai pasilieka Ameri
kos piliečiais?

Ats. Nuo rugsėjo 22, 1922 
metų ištekėjusi moteris, kuri 
yra ateivė, neįgija pilietystę 
su vyro natūralizacija. Ji turi 
pati paduoti pilietystes prašy
mą ir turi imti egzaminą. Bet 
nepilnamečiaį vaikai tampa pi
liečiais.

Kl. Jeigu Amerikos pilietė 
pameta pilietystę per ištekėji
mą už ateivio užsieny, kaip 
greitai po sugryžimo į k Suvie
nytas Valstybes gali atgauti 
pįlietystę?

Ats. Amerikoj gimusi mote
ris, kuri pametė pilietystę per 
ištekėjimą už ateivio užsieny 
ir kuri sugrįžusi į Suvienytas 
Valstybes nori atgauti Ameri
kos pilietystę^ gali paduoti pi
lietystes aplikaciją už vieno 
mėto po sugrįžimo.

Kl. Ar Amerikoj gimusi mo
teris, kuri pametė pįlielyst^ 
per ištekėjimą už ateivio, t tiri 
pristatyti atkeliavimo certifi- 
katą, kuomet prašo atgauti pi-

Joseph Caiilaux, Francijos fi
nansų ministeris, rugsėjo 16 d. 
išplaukė Amerikon. Jo misija 
bus susitarti su Amerika dėl 
skolų, kurias Francija užtraukė 
laike karo.

..... ..... ....... i 
ištekėjimo, ji turi turėti nike
liavimo eertifikatą, jeigu atva
žiavo x į Suvienytas Valstybes 
po birželio 29 d. 1906. To cer- 
tifikato nereikia, jeigu ji gy
veno Suivenytose Valstybėse 
po ištekėjimo.

Kl. Mimo peticija buvo atsa
kyta lodei, kad negalėjau atsa
kyti kai kuriuos klausimus pei 
išklausimą- Ar galiu vėl paduo
ti prašymą ?

Ats* Taip. Bei reikia geriaus 
prisirengti. Galima lankyti pi
lietystes klases, kad geriaus 

, pramokti.
Kl. Aš gyvenu mažame mies

te. Kaip galiu prisirengti dėl 
pilietystes egzamino?

Ats. Nueik 4>as arčiausią na
tūralizacijos oficierių ir jam 
paaiškink padėjimą, ir jeigu 
jis ialčs surinkti kelis norinčius 
į vieną klasę, jis gaus moky
toją. Galima gauti knygas dy
kai iš Bureau of Naturaliza- 
tion.

Kl. Kas bus, jeigu apykan
tas turi klaidingus faktus ant 
pirmųjų popierų?

Ats. Yra labai rimtas daly
kas. Jam nebus galima prašy
ti antrųjų 'popierų. Jis turės 
vėl išnaujo išsiimti pirmas po- 
pieras.

Kl. Jeigu žmogus peržengė 
prohibicijos įstatymą, ar gali
ma sulaikyti davimą pilicty%- 
tės?

Ats. Natūralizacijos oficieriai 
tą faktą praneša teikdariams. 
Kai kurie teisdariai atsako pi
lietystę tokiems žmonėms, ir 
liepia jiems laukti penkis me
tus po peržengimu įstatymo. 
Kai kurie teisdariai to nepaiso.

Kl. Kada nereikalaujama at
keliavimo certifikato?

Ats. 1) Jeigu ateivis atva
žiavo prieš birželio 29 d., 1906 
metų.

2) Jeigu ateivis garbingai 
paliuosuotas nuo Suvienytų 
Valstybių armijos arba laivyno 
tarnysčių, arba Phillipine Salų 
urėdninkystės. \

3) Atkeliavimo certifikatas 
nereikalaujama nuo ateivio, ku
ris tarnavo militarėj ar laivy
no tarnystėj.

Kl. Mano vyras išsiėmė pir
mas popieras. Jis mirė pirm 
negu galėjo išsiimti pilnas po 
pieras. Ar aš, su savo nepilna
mečiais vaikais, galiu tapti 
Amerikos pilietė,?

Ats. Taip. Nereikia išsiimti 
pirmų popierų, bet turi prisi
laikyti prie kitų natūralizacijos 
aprupinimiį. [FUS].

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą — 
Skaityk Naujienas.

Tur bul koks nors milžinų į Mikromegc ausį. Tokiu bu- 
grenadicrių kapitonas, perskai- du, savo išradimo dėka, iš Ši
lęs šilų kurinį, tuojau savo ka- riji.us filosofas jiiškiai girdėjo 
reiviams padidins kepures vabzdžių užimą laive. Po kelių 
dviem pėdom; bet aš perspe- valandų jis jau skyrė žodžius 
ju jį, kaip jis nesistengtu, ir jis, ir pagaliau pradėjo suprasti 
ir jo kareiviai visuomet paliks pranluzišką kalbą. Nykštukas 
kaip buvę, be galo mažais pa- pasidarė tą patį, nors turėjo 
darais. j daug vargo. , Keliauninkų nuo-

Kokius įstabius pritaikini- staba kas minulė augo. Jie gir- 
mus turėjo pavartoti musų fi- dėjo, kaip šitie vabaliukai ga- 
losofas iš Sirijaus, kad pamaty- na prolingai kalbasi. šitoks 
tų tuos atomus, apie kuriuos gamtos žaidimas rodėsi jiems 
vos tik kalbėjome? Kuomet neišaiškinamas. Jus • negalite 
Lcvenguk’as ir Garseker’as pir-'sau įsivaizduoti, kaip Sirijaus 
mieji pamate, arba tikriau tik ‘gyventojas ir jo nykštukas no-
jsivaizdavo pamatę sėklas, iš 
kurių mes paeiname, tas ati
dengimai toli gražu j mis ne 
taip smarkiai nustebino. Mik- 
romegiis, matydamas kaip šitie 
mažutėliai daikteliai keberojos 
jo rankoje, ' jaute didelį pasi
tenkinimą, žiurėjo jis į tas esy
bes ir sekė ką jos daro. Jis nei 
suriko iš džiaugsmo perduoda
mas mikroskopą savo pakelei
viui.

—Aš juos matau! — suriko 
abu vienu kartu.

Jų rankos drebėjo iš džiaugs
mo, kurį jie jaute matydam 
taip naujus daiktus ir bijoda
mi, kad jų nepamestų. iSatur- 
niečiui, vos tik perėjusiam nuo 
netikėjimo į perdaug dhlelį ti
kėjimą, rodėsi, kad jis mato, 
kaip šie sugeba palaikyti savę 
giminę. f,

—-Štai! — suriko jis, — aš 
pamačiau pačioje esmėje pri
gimtį. Bet jis, remdamasis lik 
išorine išvaizda, labai apsiriko, 
o taip atsitinka dažnai, dargi 
ir tuomet, kai naudojiesi ir 
mikroskopu.

Skyrius VI
Apie tai, kas pas juos atsi

tiko su žmonėmis

Mikromegas, budamhs daug 
geresniu žiūrėtoju, negu nykš
tukas iš Saturno, pastebėjo, 
kad šitie atomai tarp savęs 
kalbasi. Jis pranešė apie tai 
savo draugui, bet šis, susigė
dęs savo apsirikimu kas link 
dauginimosi, nenorėjo tikėti, 
kad panašios gyvybės galėtų 
perduoti vienai kitai savo min
tis. Jis tokį pat supratimą tu
rėjo apie kalbą kaip ir Sirijaus 
gyventojas, bet negirdėdamas 
jų kalbos nenorėjo tikėti, kad 
šie galėtų. Tokios be galo ma
žos esybės argi gali turėti bal
so organus? Ir apie ką gi jie 
turėtų kalbėtis tarp savęs? 
Pirmiau negu kalbėti, tai rei
kia nors kiek galvoti, o jeigu 
jie galvoja, tai jie turi ką nors 

•panašaus sielai; o šitaip būti, 
sulig jų manymu, tai jau gry
na kvailybe, grynas absurdas.

—Vienok, — .pertraukė ji 
Sirijaus gyventojas, tamsta 
vos tik sakei, kad jie užsiima 
ir meile, o ar galima tas dary
ti neištarus nė vieno žodelio, 
negalvojant, nesusitariant ko
kiu nors budu? Nejaugi tams
ta manai, kad sunkiau yra 
pagimdyti mintis, negu leisti 
pasaulin vaikas,

—Aš skaitau viena ir kita 
didelio slėpiniu; aš nedrįstu 
daugiau nei tikėti, nei netikė
ti, — tarė nykštukas, — aš 
neturiu daugiau tvirto nusista
tymo; pirmiau reikia šitas mu
sėles išžiūrėti, o paskui Kalė
sime daryti kokius nors spren
dimus.

—Taip, tai kas kita, — atsa
kė Mikromegas, ir tuoj išsitrau-| 
kęs žirkles, apkirpo sau nagą. • 
O iš šitos didžiojo piršto nuo-' 
karpos pasidarė smailu galu

T |

lyg piltuvėlį, kurio siaurąjį ga
lą įstate sau į ausį, šitas lyg 
piltuvėlis savo kraštais apėmė 
visą laivų su visa jo komanda, 
ir dabar menkiausias iš laivo 
balsas ėjo tiesiai vanmzdeliu 

rėjo pasikalbėti su šitais ato
mais. Bet nykštukas bijojo, kad 
jo perstoras įbalsas, juo labiau 
balsas Mikromego, neužtrenk- 
tų šitų atomų, nepriėjus dar 
H lig jų supratimo. Būtinai 
ęeikėjo kaip nors susilpninti' 
balsas. Įstatė jie sau į burnas, 
lyg dantinis krapštyti, labai 
aštrias lazdeles, kurių galus 
radėjo ant laivo. Sirijaus gy
ventojas nykštuką pasisodino 
sau ant kelių, o laivą su visa 
komanda padėjo ant nago; ir 
nusilenkdamas kaip galima ty-

aii ruošėsi kalbėti. Pagaliau 
drus galimus atsitikimus ap
galvojęs ir aptaręs, tarė:

Nematomieji gyvūnėliai, 
kuriuos Kūrėjo ranka sukfire 
be galo mažam payydale, 
kalbėjo jis, — aš dėkingas esu 
Jam už tai, kad Jis teikėsi man 
atidengti beveik nesupranta
mus slėpinius. Gal bul, kad 
mano dvare į jus nė nepažiū
rėtu, bet aš nesididžiuoju ir 
niekuo jus neniekinu, ir dar gi 
siulau jums savo globą.

Negalite sau įsivaizduoti nu
stebimą žmonių, išgirdusių ši
luos/ žodžius, bet negalėjusių 
suprasti iš kur eina šitas bal
sas. Laivo kunigas, išvaikymui 
velnių, ėmė skaityti maldas. 
Jūreiviai pradėjo keiktis, o fi
losofai ėmė daryti visokias 
sistemas, visokias teorijas. Vie
nok nė viena sistema nedavė 
jiems suprasti, kas kalba. Nyk
štukas iš Saturno, kurio bal
sas kiek švelnesnis, negu Mik
romego, trumpai, keliais žo- 
ižiais, paaiškino su kuo jie tu
ri reikalą. Jis apsakė jiems sa
vo kelionę iš Saturno, pasakė 
kas toks Mikromegas ir pasi
gailėjo, kad šie taip mažo dy
džio. Paklausė jis, ar visuomet 
jie esti tokiame apverktiname 
stovyje, beveik arti nebuvimo 
visai; sužinojo jis, ką šie vei
kia ant savo planetos, žinoma, 
jis skaitė prigulinčiais prie gi
minės banginių. Paskiau pa
klausė ar jie laimingi, ar dau
ginasi, ar turi sielą ir daug dar 
davė panašių klausimų.

Vienas iš komandos, šalto 
proto, drąsus ir labiau už ki
tus užsigavęs dėl abejones bu
vime jo sielos, nuvedė j kal
bantį didinamąjį stiklą, nusta
tytą viso ketvirčio laipsnių; 
apžiurėjo pirmiau* iš' vienos 
pusės, paskiau iš kitos, dar iš 
trečios ir tarė:

(Bus daugiau)
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N vioširdžiai kviečiame visus atsilankyti.

Geras patarnavimas. Kainos bus senoviškos.

Sportas
POŽĖLA LAIMĖJO

Šiuomi pranešu gerbiamai Marųuette Manor 
Lietuviu šviesuomenei ir visiems kitiems, kad.

šeštadienyj, Spalio 3 d., 1925 m;
Atidarau

CLOACK & GLOTHiNG KRAUTUVĘ
6234 So. Western Avė.

Vokiečio pastangos nuėjo 
niekais: kiek jis nesistaravojo, 
bet Požėla visgi paguldė Jį. Tos 
rietynės įvyko užvakar Schoen-- 
hoffen svetainėje.

Ta patį vakarą ritosi taipgi 
ir Bogatoz, kuris taipgi risty- 
nes laimėjo. -A A A

Universal Atletikos kliubas 
pradeda įeiti į senąsias vėžes: 
vakarais susirenka nemažai ris- 
tikų treniruotis. . Kliubas atsi
daro 12 vai. dienos. — N.

vau ja gražus būrys geresniųjų 
golfininkų ir tikrų sportininkų. 
Šio tumamento šitoks rezulta
tas. Subatoj I> hubo valdyba 
koaiestantui padalino į klesas 
ir suporavo loši : o eliminacijai. 
Nedėlios lyto dalyviai susirinko 
“Laramie” Golfo Kliitbe ir nu- 
tta ikus g/upės paveikslą pra
dėjo porom’.3 loš mą. Lošta po 
18 skylių porai.

Klesa A.
Pirmas po • avimas:

Dr. Karalįus apgalėjo J. Kazi
cku 4 ir 3.

A Kazlauskas apg. M. Yusą 
2 ir 1

Al. Micevičia apg. Dr. Zi- 
monta 3 ir 1 '

Dr. ? ai’..< lis apg. Dr. Žilviti

3

GOLFAS

Antras poravlmas:
Al. Micevičia apgalėjo Dr. 

Naikelį 2 virš.
Dr. Kasputis apg. Dr. Kara

lių 5 ir 4
Klesa B.

Pirmos poros:
A. Grigas apg. Dr. DavidonJ 
ir 2
V. Dineika apg. Dr. Zalato

rių 1 virš ant 19 skylės.
Popietinis pora v Imas:

Dineika apgalėjo A. Grigą 
5 ir 4.

Klesa C.
Rytinis poravimas:

K. Jurgelionis apg. A. Lau
cių 4 ir 3

J. August apg. A. žedikį ne- 
ats.

Finalus: ' ,

Pasitarkit su 
Specialistu

prieš A.

finalistų 
dalyvau-

J. August apg. K. Jurgelio- 
nį 2 ir 1 t *

šiandie 2 vai. po pietų Lara- 
mie Kliube įvyksta finalinis 
lošimas už mėgėjų Čempiona
tą šių metų. Finalistais yra šios 
porose Dr. Kasputis prieš Al. 
Micevičių. V. Dineika 
Visbarą.

Norintys pamatyti 
gražaus golfo lošimą,
kitę pažymėtoj vietoj. .

Turnamentas prasidėjo 8 vai. 
ryto ir pasivėlavę buvo skaito
mi pralaimėjusiais ir įdėti į 
‘‘Bailių ir tinginių klesą.”

Visų lietuvių golfo čempiona
tas šių metų ir pirmas moterų 
golfininkių prasideda nedėlioj. 
spalių 4 d. O ak Ui Ils kliube 8 
vai. ryto. ---- I.. G. K. Valdyba

= Tavo Pareiga Jais Rūpintis. ■"
Mali kudiiuai negali niekuomi sau pagelbėt i! Kuomet Jų vidu

riai užkietėja^Jie neiino kas jiems kenkia. Tai yra reikalas Jus, 
motinos! Prijunkti juos rūpestingai. Pridabokit, ka<l jų viduriai 
veiktų kiekvienų dienų. Ir jei apsireikitų nors maiiausie vidurių 
užkietėjimas, duokite Jiems Bambino—Kūdikių Geriausi Draugų. 
Kuškiai m«x*ta jį. Jie net prato daugiaus. Jis veikla greitai, len
gvai, tikrai. Bonka 35c. aptiekose ar tiesiai iA laboratorijos.

F. AD. ftlCHTER & CO.
104-114 So. 4tb Street Brooklyn, N. Y.

Šiandie paskutinis susirėmimas
Lietuvių Golfo Kliubas su

rengė savo metinį mėgėjų golfi- 
ninkų turnamcntą, kuris nrasi- 
dėjo nedėlioj, rūgs. 27 ir baig
sis Šiandie. Turnamente daly-

BIZNIERIŲ DOVANOS 
NAUJIENŲ MAS

KARADUI
SKAITYKIT KAS DIENĄ IR 

PATĖMYKIT PERMAINAS

Warsawsky’s Skelbia 
Savaitinius Specialus

Visa grupė moterų ir merginų sliperių, 
patentuotos skuros, satininiai, velvetai rudi 
arba dūli skuros, su "raišteliais sliperiai, aiigš- 
tomis arba žemomis kulnimis, verti $8. Spe
cialiai po .

DYKAI 7
šis gražus PIETUMS SETAS 
padarytas iŠ balto materialo, 
su gražiais kraštukais: sriubai 
t<> iclkos, didelis pietums bliu- 
das, spotkeiiai, puodukai, pal- 
miskas, gilus bliudas, Smetonai 
ii cukrui puodukai.

Tai yra proga kuri daugiau 
neatsikartos, kad gavus DY
KAI šį puikų PIETUMS SETĄ 

Kiekviena moteris arba vyh*s 
■ iii gauti ją NEIŠLEIDŽIANT 
NEI CENTO.

Mes tik reikalaujame jūsų, 
kad perstatytumčt muų kata
logą kuriamo randasi daug 
bargenų jūsų draugams. Kiek
vienas tai gali padaryti, nes 
NEREIKIA JOKIO * PATY
RIMO.
\Mes tinime tūkstančius tų 

P BETŲ M S SETŲ, dėl išdalini- yC DYKAI. Bukit pirmutinis 
savo mieste, kad ji gavus, MES 
JAU ESAME IŠDAVĘ TŪKS
TANČIUS TŲ GRAŽIŲ PIE
TUMS SETŲ. MES NORIME 
SUTEIKTI VIENA JUMS. Ne
sivėlinkit, Išpildykit kuponų ir 
atsiųskit mums TUOJAU.

Home Supply Co., \
Dept. 531 

131 Duane Str., New York

HOME SUPPLY CO.,
Dept. 534,

131 Duane St.,- New York.
man DYKAI pasiūlomų 
pietums setų.

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

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

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

Vardas .
Adresas
Miestas

Lietuviu 
Aliubams! 
Viešas užkvietimas į Naujienų Maskaradą, kuris 

įvyks4 Lapkričio 1-mą dieną, 1925 met,.
Ashland Boulevard Auditorium

Mes, Naujienų Maskarado rengėjai, šiuo atsi
kreipiame viešai į visus Lietuvių kliubus veikian
čius Chioagoje ir apielinkėje, dalyvauti Naujienų 
Maskarade augščiau minėtą dieną ir vietoje. Mes 
pageidaujame, kad musų kliubai apart dalyvavimo 
Maskarade “incorpore” išrinktų po vieną teisėją 
nuo kiekvieno kliubo, kad pagelbėjus mums teisin
giau ir bešališkiau atlikti dovanų išdalinimą, labiau
sia pasižymėjusioms ypatoms, grupėms ir kliubams, 
laike Makarado; todėl mes prašome:

1. Pakelti šį klausimą artimiausiame kliubo su
sirinkime ir padaryti atatinkamus tarinius, prilan
kius šiam reikalui.

2. Išrinkti vieną (nuo kiekvieno kliubo) teisėją, 
išsprendimui dovanų.

3. Įteikti išrinktam teisėjui atatinkamą manda
tą su kliubo valdybos parašais ir antspauda ir įsa
kyti jam užsiregistruoti save Naujienų ofise, bent 
lenkias dienas prieš Maskaradą.

Naujienų Direkcija rengdama šį maskaradą, 
urėjo mintyje ne pasipelnymą, bet kuodidžiausį 

susidraugavimą, Naujienų, (šio vienintelio visuo
meninio dienraščio Amerikoje) — su draugijomis, 
m biznio įstaigomis ir sujungimą visų lietuvių 
draugingumo ryšiais.

Naujienų Maskarado rengėjai, atsišaukdami į 
kliubus ir atskirus draugijų narius bei* pavienes 
/patas, prašo skleisti tą musų mintį platesnėje vi
suomenėje ir pagelbėti mums sukurti ir palaikyti 
kuodidžiausį lietuvių draugingumą ir rėmimo kits 
kito, musų visų naudai.

MASKARADO RENGIMO KOMISIJA.

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

174g West 47th St.
Chicago, Ilk

Elektrinė Lempa, vertės $19. 
Dovanoja Z. P1ETKIEWICZ 
Rakandų, kaurų, karpetų, i>ečių 
ir fonografų krautuvė, 

‘ 1721 West 47-th St.
Chicago,,, Ilk • |

Perlo karolius, vertės $15.00 
Dovanoja CHAS KINDER

Auksinių daiktų ir laikro
džių krautuvė,

2422 West 47-th Street,
Chicago, III.

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

3317 So. Halsted Street, 
Chicago, 111.

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

Deimonto, aukso daiktų krau
tuvė,

3321 So. Halsted Street,
Chicago, Ilk

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

3315 So. Halsted Street,
Chicago, 111.J j 1•.
Perfumų ir Ružės, vertės $3. 

Dovanoja OREMUS DRUG CO. 
Gyduolių išdirbėjai,

3313 So. Halstd Street, 
Chicago, III.

Sliperius, vertės   $3.00 
Dovanoja VVILSON’S FASU- 
ION SHOE, >

Čeverykų krautvė,
3235 So. • Halsted Street,
Chicago, 111.

Tai tiek iki šiai dienai —kas 
daugiau ?

____________________________ __________ —

Mes turime pilną pasirinkimą čeverykų ir sliperių dėl vaikinų ir mergaičių 
ir visus stylius žinomų “Stylish Stouts” moterims, kurioms sunku pritaikinti.

Mes taipgi turime žinomus Bostonian čeverykus dėl vyrų.
Pilnas pasirinkimas pančiakų dėl vy rų ir moterų.
Jei turit kojų trubelius, pasikalbėkit su mumis. Warsawsky broliai, Lew ir 

Wilt6n yra kojų specialistai, baigę mokyklą: American School of Practapedies.

Warsawsky’s Reliable Shoe Store
1341 S. Halsted St. Kampas Liberty St.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXT7Xy xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Oidžiausi Sandeliai
Visokių Išdirbimų

The Peoples Furniture Company Krautuves yra pripažintos tarpe kitų Chi- 
cagos Krautuvių, kad šios Krautuves parduoda daugiausiai pečių. Ir kaipo faktas 
yra, kad šios Krautuves pirkdamos milžiniškus skaičius pečių visuomet turi pro
gos nupirkti už žemesnę kainą ir tas už žemesnę kainą pirkimas visuomet dalei- 
džia šioms Krautuvėms teikti savo koštu meriams didelius pinigų sučėdyjimus 
ant Pečių.

AI.CAZAR anglims ar madžiais 
kūrinami pečiai $12.50
CR0WN dėl kietų CCO CA 
anglių pečius

HOT Blast pečius CO4 EA 
dėl visokioS;uro
ECONOMI pečiai pilnai parceliuo
ti dėl kietų ir mink- C G "T £A 
štų anglių ■ ■□U

CROV/N šildomi pečiai visokiam 
kurui 16 colių ug- CO/! EA 
navietė, po
Vėliausios mados Parlor COQ 
Heaters mahogany baigimo^®®

Parduodam ant lengvų išmokėjimų.

Ateikite ir pasirinkite sau Šildomus 
bus daug sunkiau dėl jūsų ir musų.

Pečius dabar, nes kaip prisiartins šaltis

Krautuves atdaros vakarais.

PAMINKITE VARDĄ IR KRAUTUVIŲ ADRESUS

4177-83 Archer Avenue
M. Kežas, Vedėjas.

1922-32 So. Halsted Street
J. Nakrošis, Vedėjas.

P ■—-i Kuomet jus su-
sergate, tai pir- 
mutinis dalykas 
jus norite gauti ' K gerą specialistą., 

- kad jis jumis gy- 
; dytu — toki spe-

cialistą, kuris tu- 
. r* (,au£ P&"

tyrimą ir tokio 
- kuris “nedaro

spėliojimų”. Gal 
būt, kad jus jau 
esat gydęsis pas 

bet vis be pasek
ta, kad jie (nė

jo, kokia jūsų liga buvo.
Ateikit j musų ofisą ir daleiskita 

pilnai jumis išegzaminuoti, su X-Ray 
ir labai-atorijoj, tau pilnai pasakys, 
kas jums ym ir kur randasi ir
ar jus Rali t būt išgydytas. Mes tu
rime geriausius Europinius ir Ameri
koniškus įrengimus. Musų X-Ray 
mašina yra viena iš didžiausių visa
me mieste.

X-Ray Egzaminavimas 
ir patarimai visai dykai

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

Mes turime pas save visus naujau
sius serumus.

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

skausmo. Musų kainos už gydymą 
yra labai liberalės.

Mes gydome vyrus ir moteris.

The People’s Health 
Institute.

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

kampas VV’ashington
Valandos: Panedėlyje, Ketverge ir 

PėtnyČioj: 9-6. Utajninke, Seredoj ir 
Subatoj: 9-8. Nedeldieniais ir šven
tėmis: 10-1.

SIERINES VANOS
Elektros prietaisai mank- 

štinimui kūno 
(Electrical treatment)

Rusiška-Turkiška Pirtis 
šios vanos ir pirtis prašalina 

daug jūsų ligų.
Pirtis ir kambariai C 4 7 C 
nakvinei ...................... I ■ I w
A. E. Czesna, savininkas

1657 W. 45 St.
Tel. Boulevard 4552

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Klausyk ir Tėmyk 
0 Putam

BRING-yOlR
New Subscn per® 

. to ouc papėdę

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

Darykit tai ir Jus
štai kiek kuponų gausit už 

kiekvieną atneštą ar atsiųstą 
paštu naują skaitytoją:

metus ...... , 150 kuponų
pusę metų ........ 75 kuponus 
tris mėnesius .... 35 kuponus

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

Už
Už

m - * fe- <♦: <♦> <♦: ;♦>
zxxxxxxxxxxxxxxxxxxx; XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
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Li( luviii Rateliuose. Išmokėta:

Abelna atskaita
Gruodžio 31, 1923 m. pa

siųsta Moterų Globos Ko
mitetui, Kauno naŠ. $150.00

Perlaidos

Roseland

Chicagos Komiteto Lietuvos 
Našlaičiams šelpti

N 10 liepos 13 d., 1923 m. iki 
rugsėjo 30 d., 1925 metų.

Įplaukos:
G uodžio 2 d., 1923 m. buvu

sio rankdarbių bazaro, Mildos 
svet u nė j $276.56
Gru )džio 20, narių mok. 7.00 
Balansas nuo liepos 13 d.

Už Keistučio paveikslą per 
P.

Nar
Nuo

į mokestys 
rankdarb bazaro. gruo-

15.00
6.00

Gruodž. 31, 1923 m. pasiu
tą Vilniaus našlaičiams, 
per Dr. J. Basanavičių J()O.O(

Perlaidos ‘ 1.00
Spalių 8, 1924 m. pasiųsta

Vilniaus našlaičiams pcx
i Dr. J. Basanavičių 100.00
Perlaidos 2.00
Gruod. 16, 1924 m. pasiųs

ta Moterų Globos Kom. 
Kauno našlaičiams 150.00

Perlaidos 2.60
Vasar. 4, 1925 m. pasiųs

ta Vilniaus našlaičiams 
per Dr. J. Basanavičių 100.00

Perlaidos 2.50

veik 
nple- 

ar 
Musų kampe-

Mes giriamės kitiems, kad 
progresuojam. Ot turim Auš
ros knyginą, vieną mažą kam- 
Garį draugystėms laikyti Susi
rinkamus, kad palaikius moks- 
lainę dėl yaikų ir suaugusių, 
bet ir už tą tankiai eina peš
tynės, nes visi nori valdyti; — 
bet tą viską palaiko Vietinės

j kasdie plaukia iš musų 
linkės; ar tai apie gerus, 
blogus darbus.

J lis pasižymi viskuo, kaip pradė- 
' i tais darbais, taip ir nebaigtais.

Iloselandas, turėdamas i 
čiai lietuvių gyventojų, turi ir Į 
draugijų nemažai, 1 
tiutiškų, bažnytinių, progresy
vių, kliubų, ir tų, kurios nepro
gresuoja, kaip vyrų, taip ir 
moterų. Vieni išsivaizduoja sau, 
jie veikia ir peikia kitus už 
nerangumų prie veikimo; bet 
sudėjus viską į viena krūva n*us susirinkimus, 
išeina niekas. ’ '.nutilo; dabar vien lik
__________________________ |rių laikomi mitingai.

gi draugystės nors ir 
sančios sąryšyje, yra

3.

21 (1 ,

a O.,

Garsinkitės Naujienose

apš- draugystės, vadinamas draugy- 
.j nJščių sąryšis. Bet nė viena ar 

visokių —- k*ta drraugystė negali pasigir
ti, kad turi nuosavą namą. Bu
vo darbas pradėtas, kad įsigyti 
nuosavą namą; lotus, nupirko, 
pagamino planus, užvardijo 
Darbininkų Namu, daug rašė 
apie tai. kalbėjo, šaukė masi- 

bet ir tas 
direkto- 
Vietinės 
priklau- 
privers- 

įtos samdytis sau dėl susirinki-

mų vietą, paprastą vietą — 
Strumilų svetainėj. Ir Auksi
nės žvaigždės Lietuviškas Pa
silinksminimo ir Pašelpos Kliu- 
bas yra vienas iš tų.

Nors kliubas užlaiko savo 
kliubruimį, bet laikyti susirin
kimus per mažas, — suėjus 
tuzinui narių vietos mažai be
lieka. Ateina gi žiema, o na
riai neturi patogios vietos kur 
vakarus praleisti. Tad rugsė
jo 25 dieną buvo sušauktas ex- 
tra kliubo susirinkimas, išgir
sti raportą komisijos, kuri bu
vo išrinkta praėjusiame susi
rinkime, kas link permainimo 
vietos. Komisija raportavo, 
kad apėjo tris vietas, kurias 
parendavoja nuo $50 iki $140 
į mėnesį. Buvo kalbų, diskusi
jų, net ir prakalbų,, bet priėjus 
prie balsavimo nutarta pasilik

Pašalink Kosulį Šalti, Gal- 
vagele, Ramatizma ir .Visai 

Gyląs ir Skausmus

n4 forma) SSc.
Geresnis nei Mustard Plaster.

JOE RUSTEIKA
šiuomi pranešu Lietuvių 

šviesuomenei, kad

ŠEŠTADIENY J, SPALIO 3, 1925
Atidarau

RESTAURANTS
Ant

6000 So. State St.
Nuoširdžiai kviečiame visus šios 

apielinkčs’ lietuvius atsilankyti į 
mano naujų restaurantą.

Ar jų» žinote, kad
Muriatnpolėj, Lietuvoj, buvo įreng

ta agrikultūros paroda ir ji buvo 
fjnnnKtiojania Agrikultūros Depart- 
inento. Or jus žinote, kad rūkyto
jai, kurie nuolat ruko Helinarus, 
visuomet pageidauja Uelmarų vie
toj paprakų cigarrtų. Geri cigare- 
tai turi savyje Turkiško tabakų. 
Helmarai turi savyje 100% giyną 
Turkiškų tabakų.

K| reiškia tavo vakaryk 
štiš sapnhs?

Garsinkitės Naujienose
1, 5 ir 6 1924 m., Ray-

m >nd Chapel sveti 2.r 
“Bunco party” saus.

1925, Mildos svet.
Maskaradas vakario

1925 m., Mildos svet.
Vakarienės peln. gegužio
16 d., Fellowship svet. 1.00 

“Bunco party” gegužio 17,
pas J. Gulbinienę 6.00

Už paveikslą tepliotą Ir 
aukkolą Just. Danielkaus 
leidžiamą ant knygutės, 
per K. Katkevičienę

Už paveikslą tekilotą ir au-
. kotą A. Mozgerio, leid

žiamą ant knygutės per 
A. iValančienę

Už sidarbinę cigarėtams 
skrynutę, aukotą bazarui

lėšos 42.97
ir skrynios

1.00
m. pasiųsta

Moterų Globos
apmokėjimui sko-

6.00

asario 28, 1925 m. pasiųs
ta Kauno naši. Moterų 
Globos Komitetui 200 s v. 
drabužių per Lithuanian- 
American Transfer Co. 
atstovų A. B. Strimaitį. 
Persiuntimo

15.86 ■ Dratai, vinys 
užkalimas

Rūgs. 19, 1925 
Kaunan 
Kom.
lų pirkto našlaičių prie
glaudai Gelgaudiškio 
dvaro 160.06

Peralidos 3.80
Nuo liepos 13, 1923 m. iki 

rugsėjo 30, 1925

so išmokėta
Iš įplaukų

| Atėmus išlaidas

(Seka ant 7-to pusi.)

Chicagos Didžiausia už vidurmiesčio Rūbų ir čeverykų Krautuvė ’

knygutes, kurią išlalmC- 
jo p. K. Chimston, 10538 
S. VVabash Avė.

Už parduotus Lietuvos na
šlaičių išdirbinius 62.92

Nuo šeimyniško išvažiavi
mo rugpiučio 23, Beveny
Mills

5.06

84.60

Viso $827.41

JUMS

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

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

Atdara Kiekvieną
Miluaukee and Ashland Avenuesm.

Kontrole?

H

Atdara Kiekvieną
Ketverge Vakarą

Gulbinienė, 
Buchinskienė, 
Valančienė.

$817.37
$827.41

817.37

(žmonės Sako Musų Styliai ir Kainos Yra Teisingos)

Vi-ni feiųstų pinigų ir drabu
žių nuo priėmusių laiškai ii 

. kvitus pilnoje tvarkoje randa 
si komiteto archive. 

j Ch. K. 
į Komisija:

PATIKS SIS BANKAS

AAAAAAAAAAAAA

Matai Kas Dedasi?

O, TA IV

FREEvM O1IF 
PAPEX 

Redeemable for 
Vab’aHe Gj/ts

Geri Rūbai, Nepaprastos Vertes-tai tas
* * P- ’ / į jt .- « 4 , f ■' *i

yra rokuojama! Musų didelė supirkimo 
jėga, musų ideališka vieta nuošaliai di
delių rendų distrikto, daleidžia mums 
sutaupyti jums $10 arba $15 ant jūsų 
naujo Rudeninio Siuto arba Kauto. At
eik rytoj ir pasirink iš tos puikios vertės.

Dvi Dideles Grupes PasirinkimuiThe STOCK YAROS
TRUST & SAVINGS

BANK
4150 South Halsted St

KOTRYNA JONIKIUTS

Dearbom, Monroe 
ir Clark StreetsŽemutinio f 1 o r o

Virš 160,000 taupymo 
depozi torių, įskaitant di
delį skaitlių

LIETUVIŲ 
patvirtina saugumą, patan 
navimą ir parankumą ims 
Bankus.

Kuomet jų.s surasite su išdirbta 
reputacija kas link stiprumo ir sau
gumo, kad šis banaks kad yra; kuo
met jus surasite banką kur draugiš
kas patarnavimas visuomet yra su
teikiamas kaip šioje bankoje, reni- 
kit tų bankų ir pasinaudokit dar ir 
savo prisidėjimu. C

.Jūsų biznis pavestas musų prie
žiūrai bus tinkamai {vertintas ir at
liktas, visi jūsų piniginiai reikalai 
gaus asmeninį patarnavimų musų 
viršininkų.

Saugumas dėl Taupymo
, 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 dienų subatoje iki 8 vai. vakare.

FIRST TRUST AND 
SAVINGS BANK

Melvin A. Traylor. Prezidentas.

2-Keiniu Siutai
Gerai pasiūti siutai vilnonio materiolo, 
naujo viena eilė ir dvi eilėm muzikais 
modeliai. Nepaprastos vertės po

2 - Keinį u Siutai
Pečiai ir atlapos platus, prie siaubių bis- 
kj siauresni. Naujų spalvų mėliui, pilki ir 
kitų spalvų. Šitie yra smart siutai po

“Save” reiškia gelbėti; išgel
bėti; išganyti; paliuosuoti; ap
saugoti; nedaleisti; pasinaudo
ti; čiedyti — bet šitame atsiti
kime reiškia ne daugiau, ne ma
žiau, kaip: taupyti ir pasinau
doti. 1

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

wvwwwwwwwwvwww

DAINOS
Del keturių balsų 

Surinktos L. Eremino

Puikiausio materiolo, rankomis pasiūti, gražiausių spalvų, vėliausių vien- $ F* 
i eilių ir dvieilių guzikų modeliai, 2Kelnių iSutai 1

Jums Patiks šitie Viršutiniai Kautai
Viena diena šalta, kita lietus, tie kautai laikys jumis šiltai ir busit sausi 
Nauju spalvų ir nauju modeliu. Subatoj po

Lietuviai pardavinėtojai: J. G. Dailydis ir M. J. Gustus

Užganedinimas garantuojamas pas Continental

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 palinksmčsi, 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 prb 
siuntimu $1.50.

1739 8«. Halsted St. 
Chicag*, III.
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Lietuvių Rateliuose
(lasu nuo <>-to pusi.)

Brighton Park Bridgeportas
Norėčiau tarti keletu žodžių 

Chicagos 
apie

Minėtas

čv. Petronėlės D-jos vakarienė.

visuomenei 
vietos Keistučio Kliubą.

Keistučio Kliubas,
ti seiicioj vietoj, ne; fenda 
tik $25 į mene ; ir dar gal 
metus, kitus galima landžioti I paminėjimui 14 motų sukaktu- 
tai-p dviejų sienų, kol dasie vių savo gyvavimo, rengia ken
kiam durų savo kliubruimio.
Bet tas vakaras susirinkusiems ____ _________ r
kliubiečiams atidarė akis ir pa-'ilalsted St. Atsilankyt į šį kon- 
vodė jiems, kad laikas yra pra- certą mes ir kviečiamo vis.v. 
dėti patiums darbą dėl įgyjimo lietuvius ir lietuvaites — ir p.i- 
nuosavo namo, pamesti svajoji-1 remti šį kliubą, nes jis jūsų 
n kad kas kitas tą atliks dėl paramos pilnai užsitarnauja- 
musų. Pergyventas laikas o užsitarnauja todėl,'kad Keis- 
parodė mums, kad kitos išeities. tučio Kliubas remia visus Lie 
nu neturime, jei nenorim slan į tuvos ir darbininkų reikalus, 
kioti ilgiau tarpe dviejų sienų'Štai kiek Kistučio Kliubas, 
j vardą kol pasiekiam savojvo gyvavimo laiku yru 
kliubruimą. Mes turime pa Įkojęs: Lawrence’o 
tys vieni pasistatyti sau nuo- ■ įantiems audėjams 
savą namą. Tai yra Kliubo vos' Neprigulmybei $250, Busi- 
programaa, tuo tikslu ta di-au 
gija tapo sutverta ir todėl mu- mui paminklo Br. Vargšui-Lau- 
sų priedermė yra tą įkūnyti. Įcevičiui $128, rašytojos žarnai- 
Atsiminkim, tik, kad šitas da-jtės paminklui $10. Be to pirko 
lykas nepaliktų tik vien tuščia ’ Lietuvos Auditorijos Šerų už 
kalba. Bet be jokios rekuimas.! $1,500 ir bonų už $1,000. 1 
be jokio triukšmo kliubiočiai, daug visokių nyižesnių aukų, 
visi kaip 
tada mes 
kliubieČiai 
selandiečiai svajojo, kalbėjo it Į darbui, 
rašė per metų metus.

I^liubas rengia
zono šokį spalio 4 dieną, Chas. 
Strumil svetianėj, 158 E. 107 
St.. Kaip visada, taip ir sį 
sykį kliubieČiai pasistengs kuo 
gražiausia išpuošti svetainę, ii 
prie geros muzikos užganėdin
ti ne tik jaunuomenę, bet ir se-1 artistų 
nesnius. O visas to vakaro Į 
pelnas ‘ yra skiriamas sušelpi- 
mui draugo Vlado Geiumbickie. 
kurį ištiko nelaimė — pjaunant 
malkas 
kamės 
rankos.

certą ir balių spalio 4 Hienų, 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So.

buvo daug, 
dvi mažesnės

Užvakar, trečiadieny, Chica
gos Lietuvių Auditorijoj, šv. 
Petronėlės Draugija turėjo sa
vo pasilinksminimo vakarą, 
kurs, rodos, buvo pirmas tbs rų- 
šies rudens sezone. *

Kaip ir reikėjo tikėtis, didžiu 
lė auditorijos svetainė bu 
pripildyta žmonių. Visi jie linii- 

’smai ir smagiai praleido Jaiką.
Vienas šio vakaro ypatingu

mų, buvo chop sūry vakarienė. 
Kadangi publikos 
tai tapo paimtos
svetainės, kuriose stalus dengė; 
net tris kaltus.

Gaila, kad kitokie 
reikalai neleido man 
vakarienės. Bet kiek 

įdėti iš dalyvavusių, tai vakarie- 
ios baduoliams ^175, pastaly-‘«5 buvus kuogreriausia. Prireng

ta stropiai ir atsakančiai; Ji pa- 
. tenkino visus be išimties. 

! Surengime to vakaro dau- 
ž giatlsia pasidarbavo poni Bj'- 
j tautienė ir poni Maziliauskie 

nė, abidvi geros musų veikėjos.
Keistučio Kliubas. yra duos- Jos prižiūrėjo ir visą vakaro 

žvaigžde- nūs visuomenės'reikalais ir pn- tvarką.
kiekvienam geram) ^v. Petronėlės Draugija jau 

Norėtumėm, kad ir .nuo senai pasižymi savo veik- 
i visuomenė ai jaustų Keistučio Jlumu Chicagos lietuvių laręe. 

pirmą šio se jKliubą ir atsilankytų į šį musų 
koncertą, o mes iš savo pusės 
stengsimės visus atsilankiusius 

į patenkinti gražiu programų ir 
paskiau — linksmais^ šokiais

vienas, prie darbo 
Auksinės

atsieksime tą, ką ro .jaučiantis

savo iždo 
išlaimėji 

Mes tikia-

SH; 
au

strei kuo 
$50, Lietu-

svarbus 
paragauti 
teko gir-

reikia laukti pavasario, gal sc- kinama kiekvienam žmogui, 
kantį pavasarį kaip nąrs pra
dėsią budavoti parapijinę baž
nyčią ir įsakysią savoms da
vatkoms nesidčti prie Brighton 
Parko davatkų pikniku, rengia
mu seseryno naudai. Mą vist; 
žiemą dar reikėsią važinėti pat 
Bri.'.ką išganymo reikalais.
Screryno mokyklos mokiniai
Daug lietuvių leidžai savi 

vn’kus į seseryno mokyklą 
metais koliolikas jų, mar 

Žmcmų, perėję į valdiškas bau
dė; m< kyklrs. Bet pasirodo 
kad valdiškose Mokyklose dės- 
lamic j dalykai daug aukščiau 
nartityti ir buvę seseryno mo
kyklos mokiniai atkeliami į že
mesnius skyrius, negu buvo 
pažymėti seseryno.

Mokinių tėvui širsta 
liaudies mokytojų, tai 
serų, kad jų vaikai

Taipjau kaitų bus pastatyta 
ir farsas “Apdraustoji žmona.”

—y.

Dzimdzi Drimdzi
Šiomis dienomis pasirodė

Žiūkai skelbimai, kuriuoseI
nešama, kad' spalių mėn. 7

ma- 
pra- 
die-

lą, trečiadieny, Lietuvių Audi
torijoj, įvyksta Dzimdzi-Drim 
Jzi prisikėlimas iš numirusių, 
kuriame dalyvauja V. Dineika, 
A. Vanagaitis, F.' Zaleskas
garsusis “ekspresas,” su ku
riuo musų Vanagaitis išsimau- 
lė Pacifike.

Jau ir lik'otu; galima gauti į irusias klaida?. 
‘Naujienose” ir “Aušros” 1 
lyne.

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTĄ.-;

Lulu Raben.
Ši jauna smuikininke daly

vaus Birutės atidarymo sezono

tai ant 
ant se- 
keleriiM 

mokslo metus veltui sutrukdė.
Bet ir to negana: mokiniai tu
ri taisytis ir dš pereitųjų daly- koncerte, spalių 11 d., Lietuvių 
kų, nes ^eseryrto mokykloje jie; Auditorijoj.
įprato viską neprotaujant tikę- ga smuikininkė ir kiekvienam 

tikėk bus smagu girdėti jos žavėjan- 
aiškinamą da- tį griežimą. • v >• • «

Ji yra talentiii

paskiau
prie K. Juriono muzikos. Kon
certe dalyvaus vieni geriausių

Kastas Sabonis, 
Adelė 
Cho-

P-
Rakauskienė, p-Iė 

šauliutė, pirmyn Mišrus 
ras ir Kanklių Choras, 
ir kitokių pamarginimų. 
tad atsilankykite į šį koncertą.

—Jonas Aleksandravičius

Ir pirmasai jos va^do žodis 
“šventos”, mano nuoiMone, grei
čiausia nurodo ne į senai gyve
nusią Petronėlę, bet į dabai 
pasekmingai besidarbuojančia 
draugiją.

Visas tas linksmas vakaras 
užsibaigė apie 12 vai. nakties.

— Reporteris.

Marnuette Park
Sesery nas nehejsileidžia 

davatkų

ti, o liaudies mokykloj 
a r netikėk. bet

i b ką suprask ir -tinkamai
■ aiškink.

Vertėtu, esant galimybės, 
gaišinti laiko, iškarto duot vai
kam:; gerą mokymosi pradžią, 
luomet nereikėtų mokytojų 
kaltinti, kad vaikus išranda 
mažai teišmokusiais. ►

Nestebėtina, kad susipešė
Praeitą vasarą davatkos 2. 

ir K. smagiai apsipeše ir net 
teisme savo peštynes užtvirti
no. Kelios dienos, praėjo ir vėl 
kita moterėlė, būtent, B. su-i 
dariusi planą ir grąsinantį K. Į Nuo šios 
apipurtyti, kam jos vyras pas Maskarado dovanų fondas pasi- 
K. kelioliką dolerių pragėręs*, 'daugino šimtu dolerių su syk, 

I .Tikrai, mano supratimu, o tai dėlto, kad viena iabai 
tom: davatkoms nereikėtų sku- Naujienoms artima firma auKo- 
bėli dėl maldnamio ‘statymo, jo

ir be poterių, rodos, liežu- yra artima Naujienoms

Taipjau ji yra 
pa-1 pasižymėjusi smuiko mokytoja 

ir dabar mokytojauja Beetho- 
ven konservatorijoj; vedamo} 
p. A. S. Pociaus. Ateikite į 
Birutės koncertą pasiklausyti 
jos stebėtino smuikavimo.

ne-

x W. H ESCH. Prup.
3643 South Hahted Street

Labai linksma, kad atsiran
da daugiau musų lietuvių pro
fesionalų, ir linkime pasiseki
mo naujam musų denUstui. N.

dėl Norfh Roseland pie- 
neteko 3 pirštų vienos 

Kliuba? iš 
$5.00 auksu

m ui tame vakare, 
mes, kad publika parems mus 
šiame darbe, kad davus musų 
draugui progą pradėti kokį nois 
kitą užsiėmimą, kad galėtų už
sidirbti sau pragyvenimą, nes 
jis likęs ubagu, dirbtuvėj dar
ini nebegalės gauti. Todėl vi 
si bukite L} vakarą.

—Jonas R u ik o.
A. ž. L. P. P. Kliubo

Garantuoti 
augštos rų- 
šies mau
dynių įrengi
mai, 5 pėdų 
maudynė, bal
tai enameliotas, 
Closetas ir dide
lė Lavatory, sy
kiu su fitin- 
gais ............. $59

DYKAI KNY
GUTĖ

Kurioje parodo
ma Plumbingai 
ir namų apšildy
mo reikmenis ol- 
selio kaina.

APŠILDYMO 
REIKMENIS, 

ŠUTAU P Y- 
K1T •/,

Priduokit škicą 
<le) kainų ant, ga
tavų Garu yrba 
Karštu vandeniu 
apšildymo reik
menų. Musų lengvas metodas su
taupys jums

DR. LAURYNAS P. ŠLAKIS, 
į musų naujas lietuvis dentis- 
tas, šiomis dienomis atidarė 
savo ofisą po num. 4454 So. 
W estern A v. (buvusioj velionio 
Dr. C. K. Cherry vietoje). Dr. 
šlakio ofiso valandos yra nuo 
10 vai. ryto iki 9 vai. vakaro.

Jis yra čia gimęs lietuvis 
I.ankė mokslą iki pat 25 metų 
amžiaus. Yra linkęs prie tech
niškų darbų todėl jam labai pa
tiko dentisto mokslas; o, žino
ma — mylėti savo darbą reiškia

i
1 Pilniausia garantija
j už siunčiamus pinigus
j Lietuvon, duoda Naujienos.

pa- 
seserynas

akių įtempimų, kuris 
galvos skaudėjimu.

_ __ , akiu aptemimo, nervuotu-
ii 1 mo, skaudamą akių karštį, atitaiso, 

! kreivas aki.% nuima kataraktą, ati 
, taiso trumpregystę ir toliregystę 
Prirenka teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da- 

..■romas su elektra, parodančia ma- 
. Speciali atyda at- 

kny kreipiama j mokyklos valkus. Aki- 
įj • ■ niai nuo $4.00 ir augfičiau. Vai: 10 
K’ j iki 8 vai. Nedėlioi 10 iki 1 vai.-p. p.

===== 1545 West 4'th Street
Phone Boulcvard 7589Padėkos žodis

Reiškiu gilios padėkos žodį po- 
ilonu Murceliai 
)nai Siekimui 
lies sųjįALsiiuj i

40 varduvių dienoje 
surprise pai-ly

vnnas, 
uola.

i Tainoiuiuskienei ir 
už taip didelį Šir- 

surengiiue man ma- 
• iškilmę — 

” ir tas gausias do- 
kurioms aš buvau apdovd- 
Kupiua didelio džiaugsmo, 

nėra lokę man turėti per! 
visų gyvenimų. Esu širdin-] 

patenkinta tomis vishmis 
iškilmėmis, gražia muzike ir skait-| 
lingu svečių buriu. Todėl, mielos 
mano draugės bei draugai priim
kite nuo manęs mano i

už Jūsų ■; Drijdutimų ir gerų 
man. Aš jusu gerus vėlini-! 

nepaiiiirš’u 
žodžiu 

rengėjoms man

mano 
ginusia

nuoširdų Lietuvių Dentistas patar-
naus geriau.

kolei gyva busiu. - Traukimas dantų le skausme, 
tariu ačių su- Bridge geriausio aukso, bu musų 

iš- pleitom galima valgyti kiečiausią mai- 
taipgi dovanų teikėjams ir stą. Garantuojame visą gavo darbą, ii 

.. ‘žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1515 Wcst 47th Street
N*tcH Ashland Avė.

niu • 
Paskutiniu 
manylojoins ir 
kilmių, I 
visiems dalyviams mano iškilmč- 
-;c mano varduvių dienoje.

ij)rc ugiškai. 
Teklė Venslovienė, 

3232 S. Emorald Avė. ■

Biznierių Dovanos Nau

nes
viai turi nuplyšti bepliauškiant lygiai 
apie kitus. —J. Varnėnas.Nesant Marųucttc fnirke 

rapi j i nes 1 >ažnyč i os, 
buvo leidęs davatkoms lanky
lis jų maldanamyje. x Vasaros 
laiku daugumas kad ir maldin
gų išvažiuodavo šventadieniais 
į miškus, krūmuose’’-linksmiau 
laiką praleisti negu bažnyčio
je, todėl mažai kas ir į sesery-; 
no maldnamį ten u vykdavo. Bet 
truputį • atvėsus ir susirinkus 
mokiniams į mokyklą, prisipil
dė maldnamis vaikais ir davat
komis. Neteko sužinoti, ar lai 
dėl .kamšačio, ar dėl kitos 
kokios nors priežasties, bet 
aną sekmadienį nuvykę, iš ry
to maldininkai rado prie mald- 
namio * durų prilipintą tezę, 
kad pašaliniams nevalia lysti 
į seserų maldnamį ir davatkos 
su vaikais sugryžo spiaudyda- 
mos ir dūsaudamos iš nuliūdi
mo, kad per visą vasarą rengė 
MarųueŲe parke, kartu su 
Brighton parko davatkomis, 
piknikus seseryno naudai, par
davinėjo “ice krimą”, darė 
lenktynes ir daug prisirinko ryju Pola Tendžiulytė šitame 
aukų, o kaip tik užsibaigė lab- veikale nustebino publiką savo 
dari ugi piknikai, kartu ir baž- nepaprastai 
nyčios durys joms užsidarė.

Komiteto rūpesčiai

ienų
dienos Naujienų

stambią dovaną. Ta firn-a 
keliais 

atžvilgiais, būtent: ran
dasi netoli nuo' Naujienų; yra 
'suorganizuota korporacijos pa-

Tjl "N/S *1 matais taip, kaip ir Na-1 j ienų 
eatras-muzika Bend! ’ovė; apsčiai remia Nau

jienas savo skelbimais ir palai
ką art i n : 
vo ved p!^ su 
firma vadinasi: The Peoples 
Furniture Co, ,arba 'lietuviškai 
sakant, Liaudies Rakandų Ben
drovė. Bet ji lietuviškai taip 
nesivadina. Ji skelbiasi: Lietu
vių Rakandų Bendrovė.

Vaičkaus Dramos 
Teatras

Stato Br. Vargšo “žmonės”
Spalių įmėn. 4 d. Vaičkaus 

Dramos Teatras stato 3 veiks
mų Vargšo dramą “Žmonės.” 
Veikalas norsį ir matytas chi- 
cagiečių, bet sulig rolių padali
nimo atrodo,, kad musų publi
kai reikėtų pamatyti to veika
lo pastatymą Vaičkaus dramos 
teatre. Tą veikalą J. Vaič
kus pastatė Vilniuje ką tiktai 
sugryžęs iš Petrapilio su visu 
savo štabu. Po vaidinimo til
po puikiausios recenzijos netik
tai lietuvių spaudoje, bet vokie
čių ir lenkų. , Tai buvo dar 
vokiečių okupacijos laikais. 
Vienas iš recenzentų p-Iės Ten- 
džiulytės vaidinimą sulygino su 
garsios rusų artistės Komersa- 
ževskaitės vaidinimu. Ir ištik-

draugingumą p< 
auienon*., 

The

Peoples Furniture Co. arba 
Rakandų Bendrovė, 
turi dvi dideles 

pianų .krautuves.

Lietuvių
Chicagoje 
kandų ir

1922-32

4177-8B

ra-

So. Halsted St.

Archer Avė.'

Tai yra 
minga ir 
ja, kuri bujoja, auga ir tarps
ta su dideliu greitumu. Jos da
lininkais yra vien lietuviai. Di
delė didžiuma dalininkų dirba 
kaipo pardavėjai ir vedėjai.

didžiausia, pasek 
vienintelė korporaci

giliu atjautimu 
rolės. Jos nelaimingo tėvo rolę 
šiame veikale vaidins J. Brie-

Paskelbus uždarymą pašali- dis. To veikalo pastatymas bu
mams seseryno bažnyčios, pa- vo atidėtas tolimesniam laikui, 
rapijai sudaryti išrinktas ko- bet kadangi nesuskubo paga
mintas neįmano kokius patari- minti Bergerio “Tvanui” deko- 
mus duoti dėl išganymo davat- racijų, tai piripoj eilėj eina vei
kų dūšelių. Sako: pinigai dali- kalas “žmonės.” 
nai surinkti parapijiniai baž- Šiužėtas to veikalo yra sko- tie daiktai 
nyčiai, bet iš kur ją. taip ūmai lintas iš rusų dramaturgo, bet pono J. Kr u ko, skelbimų vedėjo, 
Įiaimsi, kad jau artinas žiema; labai graži jo fabula ir pritai- fonografas atrodo šitaip:

Taigi, ta Naujienoms arti
ma firma teikėsi paskirti di
džiausią dovaną — Fonografą 
$100 vertės.

Mes tos dovanos dar nemato
me, bet pasikalbėjus su vedė
jais, gavome supratimų, kaip 

atrodo. Klausant

MlasRar ad ui

Klausant ponė*~ J. Nakrošio, 
gavome biskį kitokį supratimą 
apie dovaną būtent tokią:

nepalaikyt mus už nesuprantan
čius dalykų, arba už nemokan
čius su žmonėmis susikalbėti 

viskas yra tvarkoj, tik, kad 
pas Peoples Furniture Co. yra 
tokia daugybė tų fonografų, 

'gramofonų, grafonolų ir dar 
kaip ten vadinamų panašios rū
šies muzikalių instrumentų, tai 
nepratusiam žmogui žiūrint j 
juos apsisuka galva ir nebeži
nai kas yra.

Well, kaip sakėme viskas yra 
tvarkoj: Peoples Furniture Co. 
geriau žino katrą iš Čia paro
dytų fonografų ji yra pasky
rusi aukoti, tą ir duos; o jei 
kas labai žingeidauja pamatyti 
tikrąją auką, tegul nueina į jos 
krautuvę ir pamatys savo aki
mis. •

O kai ponas Makaveckas, 
Bendrovės prezidentas, ėmė 
kalbėti, tai dar kitokį suprati
mą gavome: ’

JVIcs prašome skaityto
jų ir gerb. Bendrovės vedėjų

Biznieriai sukruskite: Chica
goje dar yra apie 100 biznierių 
kurie turi prisidėti prie bendro 
Naujienų Maskarado Dovanų 
fondo; praneškite nieko ne
laukę kas ką aukojate. O auko
ti galite dar ne sliskaitomą 
daugybę daiktų: kas Fordą, kas 
automobilių, kas tajer$, kas 
drabužių eilę, kas planą, kas 
čeverykus vyrams ir moterims, 
kas pinigais šimtinę ar dešimkę 
—žodžiu bile ką, nauda vistiek 
bus.

BY HITT

NOLUCKA-TAtl

touoh

Hrii- amd Tūly f 
have“ SfcĄM HEAT /

OM A UtllE MA1CHIK6 
&AML FOR A BUCK r

IWEINOUTUAYE Mč 
IAUDIAŪUTOSTah

r^uliUyiAH t s

'<^r~ vou- f

MERI COKES A SUCKER
TURU

1 OP ULAbs EtftRY OTHER
* ■■r*

k I T0SS-I
KINO IF 
niDO- r

J____ _____yy M ĮnsfoMOa
ieoT\HEAJ) 

VaAAY YOU&U'fr
1 60T?



NAUJIENOS, Chicago, UI Penktadienis, Spalio 2, 1925

įSRENDAVOJIMUfPRANEŠIMAI NAMAI-ŽEMEPranešimai

Ma&on & Davis
8060APSIVEDIMAI

Halsted St

RAKANDAI

S1Z0

IVAIMS SKELBIMAI

MORTGEČIAI-PASkOLOS

PARDAVIMUI
JIEŠKO DARBO

MOKYKLOS

Tol. Lafayette 5153-.6438

REIKIA DARBININKURUBIN BROS.
MOTERŲNAMŲ STATYTOJAI

NAMAI-2EME

Chicago
visa-

i Kaina gana prieinama

ISRENDAVOJIMUI Kreipkitės

3328

2407 W.
Phone

šen, 
vių, 
mas

RENDON 6 
ipartmentai.

i. Bareli, 
W. 67th St

VALENTINE 
DRESSMAKING 

COLLEGE

PABDAVi: 
šerne 
tarp šapos ir 
rą pelną 
greitai 

Phone

namus, (>-o
Taipgi turiu

i girų. Taipgi reikia

šokių tautų apgyventa.
Tcl. Maywood 76

7740 So. Chicago Avė

gro- 
ice cream 

eina gerai.

M. Abrhmovič
2015 S. Robey St. Chicago

PAS1RENDAVO.JA 
gyvenimui kambarys 
giltos arba vaikino.

4 140 S. Campbell

F, G. Lucas Co.
4108 ARCHER AVĖ. 
Tel. Lafayette 5107

RENDON 7 kambarių Platai, 
pečium šildomi, rendos po $30. 
0 kambarių fialai, garu šildo
mi, rendos $45 ir daugiau. At
stovas nuo 2:30 iki 

1134
vak.

1152 'S. Western Avė

menesį.
3631 S? Wallace St

daryti pinigų. Atsišaukit 
Box 622

1730 S. Halsted St.

REIKALINGI 2 kriaučiai prie 
vyrų ir moterų kostumeriško 
darbo.

6758 Wentworth Avė.

KAMBARYS ant rendos. Ma 
lyti galima vakarais.

Kreipkitės:
1718 So. Halsted St. n 

2nd floor

PARSIDUODA 1 augšto mu 
rinis namas su bizniu 
šerne ir delikatesen 
ir kendžių. Biznis 
Viskas geriausiame stovyje 

2640 W. 47 Str. “

PARDAVIMUI bučernė ii 
grosernė. Visokių tautų apgy
venta. Biznis- gerai išdirbtas 
Taipgi yra 6 kambariai pagy- 
venimui. Atsišaukite

saizo, 
namas
parduodu už $50. Trečios lubos

3133 S. Union Avė.

kambarius, beizinentas 
kaina $10,050.

» PARDUOSIU arba mainysiu 
10 kambarių rooming house. 
Labai gera vieta dėl uždirbimo 

Pardavimo priežastis— 
1800 S. Halsted »St. 

antras aukštas

Real Estate
Visuomet busit Užganėdinti 

3352 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 9641

prasidės 
spalio b <1 
malonėkite 
didelį darbą

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

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

PARSIDUODA lietuviškas 
restaurantąis. — biznis išdirbtas 
ir gera nešąs pelną. Priežastis 
pardavimo 2 bizniai.

2414 W. 47 Str.

Ateikite ii 
įrengi 

Išmokė

Paaircndavo.ja 5 kambarių 
flatas. Naujos mados įtaisy
mai. >/2 bloko nuo Archer Avė. 
Rendos mėnesiui mažai šeimy
nai tik $22.00.

4836 S. Ridgevvay* Avė.

namas 
vanos, elek- 

cenientuotas beizinentas, 
lomas — kaina $11,950. 

100 dol. mėnesiui

Tas yra tikras 
ROBINSON,

Room 722, 6 N. Michigan Avė. 
Tel. State 7503

IŠMOKYT MUR1NINKYSTES 
UŽdibkit $12 iki $16 į dieną

Mes mokiname praktiškos mūri- 
nifikystes prie patyrusių instruk
torių. Klesos dieninės ir vakarinės 
Lengvais savaitiniais išmokėji
mais. Atsišaukite arba rašykite

1322 CLYBOURN AVĖ.

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

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Avė., 

Lafayette 6738

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

ar kviečia.

PARSIDtJODA bučernė ir gro- 
sernė arba njąinysįp ant loto. Par
davimo priežastis — turiu apleisti 
Chicagą iš netikėtos priežasties.

Kreipkitės:
3257 Archer Avė.

PARSIDUODA namas 8 kamba
rių; vana, elektra ir garažas.

Kreipkitės į savininką vakarais 
arba nedėlioj iki 11 valandos.

548 ’W. 82 St. arti Wallace St.

PARDAVIMUI grosernė 
tuvių kolonijoj.

Kreipkitės:
4642 S. Wood St.

IŠMAINYSIU ant farmos kampini 
murinj namą 12 flatų ir 2 Storai, 5 
automobili ųgaradžius namas geriau
siai įrengtas ir gera transportacija. 
Kaina $45,000, išmainysiu ant far- 
mos. Turiu daug namų dideliu ir 
mažų ant išmainymo ant farmų. >

B. JASUDES, 
2015 So. Rabey St.

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

REIKIA patyrusių moterų 
sortavimui skudurų.

P. Goldman
1017 S. Fairfield Avė.

PARSIDUODA 2 gražus šu
nys, buldogo veislės, tinkanti 
d<?l apsaugojimo s tūbos-, gara
žo arba krautuvės. Kam toks 
šuva reikalingas, atsišaukit 

3233 Lima S t.

PARSIDUODA 5 kambarių ra
kandai, naujos mados; vartoti tik 
2 mėnesiu. Du miegamojo kamba-) 

Frontinis 
setas, ba
gažo pe- ‘ 

2 lempos, 
kambarius 
elektra.

Box 623
1739 S. Halsted St

EXTRA bargenas; Brighton Park 
naujas mūrinis namas, 2 pagyveni
mu po 5 kambarius; įrengimas pa
gal vėliausios mados. Savininkas 
gyvena ant pirmų lubų tam pa
čiam name.

2621' W. 40th PI.

134tos motorų kuopos su- 
įvyks 2 d. Spalio MoKin- 

ir So. 
Visos 

js yra

$700 KIMBALL GROJIKUS 
PIANAS

DEL ligos parduosiu sdvo groji- 
klį su benčiumi ir 72 rolės už

PARDAVIMUI gerame padėjime 
4 kambarių forničiai. Parduosiu pi
giai, nes apleidžiu miestą.

Parduosiu mažai vartotą, 
fur koutą pigiai.

3028 W. 40 St.
Phorfo Lafayette 3920

PARDAVIMUI pigiai restau- 
lantas, prie dirbtuvių; daromas 
geras biznis. Pardavimo prie
žastį patirsit ant vietos.

3815 S. Halsted St.

taipgi ir viso
kius biznius, vi 
suomet kreip 
kitės pas

Mes parduodame obelio kainomis 
visiems. Pasižinokite pas mus 
apie jūsų plumbingą ir namų ap- 
šildvmo reikmenis.

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CO.

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

BARGENAS
PABSIDUODA naujas 2 pa 

y ven imu 
kampiniu lotu už $11,800, 
k&t $2,500. 
Parke.

J. Sinkus and Co.
809 W. 69 St.

PARSIDUODA 2 flatų kampinis 
muro namas po 4 ir 5 kambarius, 
parduosiu už $12,500 arba mainy
siu ant bungalovv, loto, bučernės, 
dry goods Storo ar ant kitokio 
biznio. Namas randasi South Si- 
dej ant didžiausių bulvarų, kas no
ri jsigyti tą namą, tai pasisku
binkite:

Vienų Mėnesį Dykai Ang
lų Kalbos Lekcijos 

Geriausias mokinimas visoje 
šalyje. Ateikit tuojau

SCHOOL OF ENGLISH
21 E. Van Buren St., Chicago, III. 
4tos lubos. Ofiso kambarys 402

PARSIDUODA garažas su bizniu, 
randasi labai geroje vietoje N. W. 
Side. Parduosiu už $32,000.’ Morgi- 
čių yra $12,000 ant 5 metų. Tai 
kas ieškote garažo geroje vietoje, 
tai kreipkitės pas Wm. Gritenas, 
3241 S. Halsted St. Tel. Blvd. 5066

PARDAVIMUI mūrinis namas. 5 
ruimų ir 1 ruimas apačioje. Visi 
ištaisymai Dulkus, furnasu apšildo
mas, taipgi maudynė ir “laundry 
tubs”. Yra elektra, gasas ir extra 
lotas. Taipgi 2 karams garažas 
Kaina $7000, įmokėt $2500, .bet 
jeigu mokėsi visus sykiu, atiduo
siu už $6800.

6830 S. Artesian Avė

Garfield Park Lietuvių V. ir M 
Pašelpinio Kliubo balius įvyks ne
dėlioj, spalių 4 d., Lietuvių Liuo- 
svbės svet., 141h & 49th Ct.,,Cicero 
I'l, Durys atsidarys 6.30 vai. vaka
re. Programas prasidės 7:30 v. v.

Kviečia visus Komitetas.

REIKIA patyrusių vyrų į| PARDAVIMUI grosernė;• par- 
geležies atkarpų jardą. Darbas duosiu visą arba pusę biznio.

Sykiu 
parduodi) ir bučernės fixtures. 
Vieta apgyventa maišytų tau
tų; biznis geras.

x 821 W. 34 St.

arba mainymui 
kendžių, tabako, 

y goods. 4 kambariai 
apšildomi ir maudynė. 

$60 mėnesiui. Parduo- 
arba mainysiu į lotą, 

Galiu mainyti su 
arba vieną biznį. Kreipkitės 
rvto iki 6 vai. vakaro.

2033 W. 69 St.

$20,000 mūrinis bungalovv ir ga
ražas, 7 kambarių, 40 pėdų iš fron
to, prie pat Manjuette Parko. Bus 
parduotas už 
kėjimais.

PRAN Kšl MAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonius gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų 
naikus 35c., 38c. ir 40c. Vilnonius 
kiautės vaikams, kaina nuo 65c. 

iki $1.00: Baltoji drobė užvalka
lams 
ios.

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

5305 So. Turner Avė.
Phone Republic 2319

vol-”’nsių 
užvilktus 
Spalio H 
permainėte adresu meldžiu 
naujus.

Spulkos Sekretorius V. Mišeika

Lietuvių Laisvės Kliubas laikys 
mėnesinį susirinkimą subatoj, spa
lio 3 d., 8 vai. vakare, Lietuviu 
Auditorium svet., 3133 S. Halsted 
St. K Kubiečiai malonėkit laiku pri
būti, nes turime daug svarbių rei
kalų dėl aptarimo.

—K. J. Demereckis, rašt.

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

M. E. HUTFILZ, Manager

PLASTER board* po 4% c. už 
ketvirtainį pėdos; daštatome 6, 7, 
8. 9. 10 pėdų augščio. Pilnas pasi
rinkimas lentų, stogų dengimo ir 
moldingų. Greitas patarnavimas 
Greitas dastatvmas Visur, šaukit 

M r. Smetana
Builders Šuoly & Lumber Co. 

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

Ateikite asmeniškai, klauskit 
MR DUBUO

2332 W. Madison St. 1 fl.

Vilniaus Vadavimo Komiteto ir vi
jų prisidėjusių prie jo draugijų su
sirinkimas įvyks pėtnyČioj. Spalio 2 
d. 8 vai. vak. Mildos svet.

Prašomi visi atsilankyti, delei ypa
tingai svarbių dalykų. X aldyb.u

Kas nori pirkti, 
parduoti, arba 

mainyti namus, 
farmas, lotus,

PARENDAVOJU 4 ruimų fla- 
j. Yra .elektra, maudynės, ga- 
ns- ir tt. įlenda tiktai $20 į

JT į delikatesen, gro- pinigų 
minkštą gėrimų štoras, • • 

rooming house. Ge- " ’ 
neša. Turi būt parduota 

nes išvažiuoju i Lietuvą. |______
Haymarket (1705

PARDAVIMUI 2 augštų 
muro 7 ir 8 kambarių, 
tra, guzas 
garu apši 
Įlenda 100 dol. mėnesiui. Mainy
siu j automobilių, lotą arba biznį.

PARDAVIMUI 3 aukštų muro na
mas ant 32 ir Lowe Ave.*po 6 kam
barius, vana, elektra, gazas ir ki
ti parankumai kaina $11,500. 
Parduosiu už cash arba mainysiu 
į bungalow.

PARDAVIMUI 3 aukštų muro na
mas 
ir kitkas viskas

BRIDGEPORT REALTY CO
• 3306 So. Halsted St.

Phone Bonilevard 5784

Jaunų Liet. Am. Tautiš. Kliubo 
mėnesinis susirinkimas atsibus ne
dėlioj. spalio 4 d., 1 vai. po pietųr 
Lietuvių Auditorium, 3133 S. Hal
sted St. Visi nariai malonėkite lai- 
Pu pribūti, nes randas daug svar
bių dalykų aptarti. i

—S. Kunevičius, rašt.

rijas platinimui 
gijų Sąryšiui, 
serijas grąžinti 
d. šiuo adresu:

PAIEŠKAI’ apsivrdiiniii mergi 
nos arlpt našlės nuo 30 iki 37 m 
Aš esu vaikinas 37 melų; turiu ge 
rą darbą, turiu pinigų apie k<le 
lą šimtų. Kiekvienai duosiu alsu 
kymą

Ieškau darbo į bekarnę-kep- 
tuvę, moku gerai kept baltą 
ir juodą duoną, taipgi latviš
ką duoną ir pyragaičius. Kam 
reikia gėro darbininko, atsi
kreipkite Aiman,

3660 So. Western Avė.

tuvių apgyventoj 
netoli lietuviškos 
Parduosiu pigiai.

1327 S. 41
• Tel. Cicero

Didelėse Išdirbysičse 
COYNE

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

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

1300-10 W. Harrison Street 
Chicago, III., Dept. L16

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

.______ VYRŲ______
REIlylA vyrų “Coremakcr” 

Darbas naktimis ir nuo štukių

PARDAVIMUI 
maža krautuvė 
toys ir d 
furnasu 
Renda tik 
siu pigiai 
automobilių 
namu 
nuo 9

PAIEŠKAI’ kuogreičiausia 
ninku i bučernės biznį 
negaliu apsidirbti. Reikia ir 
rius išvažiuoti ir kitką dirbti 
pitalo daug nereikia. BučcrnU . 
mos klesos. ' Atsišaukit per telefo 
ną PiliIman 7059.

10713 S. Michigan Avė.

GERIAUSIA vieta Brldgeporte. 
2 fintai po 6-—6 kambarius, karštu 
vandeniu apšildoma, aržuolo me
dis etc. Namas tik porą metų se
numo. Savininkas parduos su ma
žu įnešimu.

3332 Union Avė.

sitinkima 
ley parko knygyne p 
Wcstem Blvd., 7:30 
narės malonėkite* atsi 
daug svarbių reikalų tarp kurių bu 
ir delegačių raportai iš naujai susi 
tverusio 6-to apskričio buvusios kon 
ferencijos. Taipgi atsiveskite ir nau 
jų narių prirašyti. Sekretorė.

TURIU keletą virš mieros lo
tų, netoli elevatorių stoties ir 

krautu- bulvaro, parduosiu už akrų kai 
vę. 1301 S. 50 Ct., Cicero, III. ną, $995 kožnas. Išmokėjimais. 

_____ _____________________ Veikit greit 
į BUčERNfi ir grosernė ant išmai- bargenas. ) 

nymo; mainysiu ant nedidelio na
mo. Galiu dadėti pinigų pagal rei
kalą. Gera# biznis. Priežastis — 
nesutikimas šeimynoj. Nedaro skir
tumo kokioj daly miesto namas 
randasi.

PAIEŠKAU kambario bile miesto 
daly. Parankiaus butų, kad atsi
rasiu prie Douglas elevatorio. 
Geistina, kad šeimyninkė pagamin
tų namie valgį. Kas turit tokią 
vietą, prašau pranešti.Naujienų Spulkos nariams. Su 1 

d Spalio pasibaigia antras kvartalas 
šių metų, Skulkos knygos turi b iti 
rutvarkytos ir peržiūrėtos. Labui 
man nemalonu parodyti knygose, kad 
mokestis kieno nors užvilktos. To
dėl, kad išvengus to. meldžiu visų u -- 

kuogreičiausiai sumokė: i 
mokesčius. Lauksiu iki 
1995. Taipgi nariai kurie 

priduoti

Union avė., Chicago, III., 
bazaras atsikartos spa- 

7 d. Subatoj ir seredoj 
7 vai. vakare, nedėlioj

4 vai. po pietų. Visi 
atsilankyti ir remti šį 

Komitetas.

REIKIA vyrų, kurie nori eiti j 
biznį pardavinėti automobilius l... 
profit sluiring pagrindų. I I 
biskį kapitalo ir gerą užžiiirą, kad 
uždirbus pinigų. Mes parodysim 
kaįp. šaukit telefonu.

Republic 2589 
Klauskit Mr. Ambroz

DIDELIS bargenas. Pardavimui 
bučernė ir grosernė. Biznis išdirb
tas »r yra nešąs gana gerą i>elną. 
Biznis cash — nėra knygučių, 
Taipgi randasi 7 ruimai gyveni
mui, renda pigi. Arba ieškau gero, 
patyrusio bučerio.

3651 S. Wallace St.

PARSIDUODA grosernė lie- 
apielinkėj 
bažnyčios

Pranešimas Northsidėy. lietuviams 
Northsidės Draugijų Sąryšis ren

gia gražų vakarėlį su daMg dova
nu nedėlioja*, spalio (October) 4 d. 
Liuosyhės svet., 1822 \Vabansia 
Avė., 7 vai. vakare. Bus žaismės, 
šokiai ir įvairus pamarginitnai: 
Atsilankiusi publika galės smagiai, 
gražiai ir užganėdinančiai praleis
ti liuosą laiką šiame vakare. To
dėl rengėjai kviečia northsidiečius 
skaitlingai atsilankyti teikimui sa- 

vienintėliam kųlturi-
— Northsidės l.ietu- 

i. šiame vakarėlyje 
dovanų: Lalio Žodv- 

Nnujienos”, $5.00 
Iš tamsios praci- 

Nuoširdžiai

PARDUOSIU 5 kamb. rakan 
dus, gro j ik lis pianas, 2 miega
mo kamb. setai, 7 šmotų vai 
n;omo kambario setas, viktrola 
karpetai, lempos, rašymui sta 
las ir kitokių smulkmenų.

1611 W. 55 St. o

North /pide. — Bijūnėlio draugi 
jėlės durnų ir abelnai laidės pa 
mokos prasidės su ateinančiu sek 
madieniu, spalio 4 d., Kaip 10 vai 
rvtrt, Liuosyhės svet., 1822 YVaban 
šia Avė. Visi Bijūnėlio nariai 
norinti prisidėti prie Bijūnėlio 
lonėkit virš nurodytu laiku 
būti. —Komitetas.

S. W. kampas 23 ir Rockwcll St. 
Gatvė ir ėlė cementuotos, platus ša- 
lytakiai, suros ir vanduo apmokėta, 
veltas $2500, parduosiu už $1000 
jei cash.

CONSUMERS FLOUR AND 
CEREAL CO., 

Room 1414 
127 N. Dearbom St.

ūkams, kaina
Baltoji drobė 

paklodčms. Marškonįoš gi- 
kaina 1000 jardų nuo I0c, iki 
Mano ta voras parsiduoda nuo 
iki 50c. pigiau negu kitur.

Frank Selemonavičius
W. 33rd SL Prie Normai Avė.

BRIGHTON PARK
Netoli nuo Ąrcher ir Crane 

Co. dirbtuvių, namai: 6-6 kam
barių, bungalow stogu, karštu 
vandeniu šildomas, augštas 
skiepas. 4-4 kambarių, Gable 
ntogu, pečiumi šildomas, aug* 
šias skiepas, uždaromi užpa
kaliniai porčiai. 2 flatų, mūri
nis, 6-6 kambarių, pečiumi šil* 
(lomas, $9000. 2 flatų, mūrinis, 
5-5 kambarių, $12000. 3 flatų,, 
medinis, 5-5 kambarių, $9000. 
Taipgi parduosiu medinę cot- 
tage Bridgepdrte, lengvais iš
mokėjimais. Taipgi statome

Keistučio Pašelpinio Kliubo su 
sirinkimas įvyks nedėlioj, spalių 
d„ 1:110 vėl. po pietų, McKinley 
Park svčt. Visi kliubo nariai ma 
lonėkite atsilankyti laiku ir sugrą 
žinti išvažiavimo tikietus ir atsi 
veskit naujų narių.

— Kliubo Komisija.

REIKALINGAS bučeris; 
ri būt patyręs savo darbą 
ra mokestis, darbas ant 
dos. Atsišaukit tuojau.
' 1444 S. 50 Ct., Cicero, ] 

Tel. Cicero 8497

Lietuviu Tautiškos Parapijos prie 
35-os ir 
iMt rengtas

riorsetai po 4 šmotus, 
setas, valgymo kambario 
fetas ir virtuvės setas; 
čius, viktrola, karpeias, 
įndai ir t. t. Galima ir 
rendavoti. Yra gazas ir

732 W. 22 Si.

PARSIDUODA Storelis groserio, 
kendžių, cigaru, tabako ir kitokių 
smulkmenų. Yra 5 kambariai ir 
vanos. Pragyvenimui renda ne
brangi. Pardhosiu pigiai.

Atsišaukit:
1908 ,Canalport Avė.

Liet. Mot. Dr-jos Apšvieta mė
nesinis susirinkimas įvyks sekma- 
jllieny, spalio 4 d., 2 vai. po pietų, 
Mark White Sųuare Parko kny
gyne, prie Halsted ir 30 gt. Narės 
malonėkite skaitlingai atsilankyti.

. * —Sekretorė.

BAGDONAS BROS.
MOVING, EKPJIESSING COAl 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance. handling.

Turime daug metų patyrimą.
v 3106 So. Halsted St.

Phones: Yds <3408 —- Blvd. 1969 )es

mtirims namas su 
įmo-Randasi Rrighton

PARDAVIMUI bučerne ii 
grosernė, lietuvių apielinkej 
yra 3 gyvenimui kambariai, la
bai pigiai greitam pirkėjui.

Tel. C.anal 0719

HEIKAILINGAS duonkepys, PARDAVIMUI malevų,-hard- 
mokantis kepti tautišką duoną. ware ]ęrautuvj( daromas geras 
Pastovus darbas, gera mokės- bjznis> Jenkų jr lietuvių ko]()ni 

a"a>, 1 r1^01’ ‘"J7 . yra 5 kamb. gyvenimui, 2 
47 St’., užpakaly barzdaskutyk 
ios. Tcl. Boulevard 1539

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& KDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. I 

laikom malevą, popierą, 
stiklus Ir t. t. .

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

šeštadienv 
vakaro, l.iuosybės svet., 
bansia avė. Visi nariai 
taiku susirinkti. Paskaitą 
liškos ekonomijos skaitys 
kis. —J. Lapaitis, rašt.

’ PARSIDUODA šviežios me 
ant į sos išvežiojimo routas. Sąži 

Reikia Į ningam žmogui gera proga pa

Lietuvių Raudonos Rožės Pašelpos 
Kliubo, Cicero, Iii., mėnesinis susi
rinkimas atsibus pėtnyčics vakare. 
Spalio 2, 1925, W. Lukštos svet, 
1690 So. 4lth, Cicero. Draugai ma
lonėkite susirinkti, nes yra daug 
svarbių dalykų.
(’. Genis, L. K. R. P. Kliubo Sckr.

kuopos mitingas jvyks 
spaliu 3 d., kai 8 vai.

22 Wa-
prašomi

KRAUTUVIŲ ĮRENGIMAI 
Del groserni’j, bučeinių, delikate- 

restauracijų, saldainių krautu- 
keptuvių. Specialis prirengi- 

_  Sostheim’s labai tvirta dėl 
keptuvės, pigiai. Pinigais arba iš
mokėjimu.
\ 1912 SO. STATE STREET 

ALHAMBKA STORE FIXTURE CO.

Pirma tjcneralė repeticija veikalo 
“Šėtono Karalystė” įvyksta penkta
dieny. Spalio-Oct. 2 d., lygiai 7:30 v. 
v., p. Meldažio svet., 2244 W. 23 PI. 
Visi lošėjai malonėkite būtinai atsi
lankyti ir nesiveluoti.

M. Dundulienė.

3804 So. Kedzie Avė 
CHICAGO

pusi
nes vienas 

orde-

PIGIAI parsiduoda 2 pagyveni
mu beveik naujas mūrinis namas 
Brighton Parke, no 5 kambarius; 
vėliausios mados išbaigimai. Augš- 
tas beizinentas ir pastogė. Gražioj 
vietoj, % bloko nuo* Archer Avė. 
karų.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ANGLU KALBA 
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam- šioje šalyje. 
Kurie kalba gerai angliškai visur 
turi pasisekimą ir pirmybę. Ang
ių kai aritmetikos, Knygvedy- I
st€s, pilietybes ir Kitų daly-
ką gali lengvai ir greitai išmok
ti phgal nauja būdą mokinimo Le- 
yeskio Mokykloje klesose ir per 
laiškus (correspondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commercial 

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

yxxxxxxxxmxxixxxzxxxxixy

Re peticijos veikalo Ponas DauRa 
noris įvyks Penktadieny. Spalio 2 d. 
7:30 v. v. McKinley Parko svet. pr<‘< 
39 ir Westein Avė. Visi Rūtos na 
riai lošėjai bukite laiku.

W. F. Burihcs.

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYK IT 35%

Mes parduodame visiems olselio 
, kainomis

Levinthal Plumbin^ Supply Co., 
1637 VVest Ut-vinlon 

netoli Marshfield

FARMA ANT IŠMAINYMO
Tikras lietuviškas dvaras 260 akerių 
žemes molio ir juodžemio arti Chi- 
cagps? 160 akerių dirbamos, likusi 
miškas ir ganykla. Naujos mados 
triobos didelis stakas, farma be sko
los, ant didelės upės kranto, didelis 
sodnas, prie didelio kelio. Išmainysiu 
ant namo, didelio ar mažo, nedaro 
Rlcirtumo kur randasi.

M. ABROMAVICE 
2015 So. Robey St. Chicago, m.

• PAIEŠKAU apsi vedimui vaikino 
ar našlio. Aš esu biznyje ir man 
yra persunkti vienai, todėl norė
čiau surasti sau tinkanti draugą, 
kuris butų man prielclis ir aš jam. 
Galimu matyti visada.

2937 S. Michigan Blvd.

North Side. — SLA. 226 kuopos 
usirinkiinas įvyks nedėlioj, spalių 

d. Liuosyhės svet., 1'822 Waban- 
Pradžia 2:30 vai. po pie- 
ti susirinkit skaitlingiau- 
tiiriin .Imlu svarl>ių reika-

PARSIDUODA bučernė 
grosernė, arba mainysiu 
namo, biznis seųas, gerai 

sutarties, dirbtas, labai geroj vietoj,

PARDAVIMUI pečius didelio
kietomis anglimis kuce-
Acorn, pirktas už $150, namus pagal jūsų planą.

• H. KOPLEWSKI,
3992 Archer Avenue

Tel. Lafayette 9305 arba
Republic 8915

REIKALINGA veiterka į res 
taurantą 2113 S. Halsted 
Ant rendos rumui d<įl vyrų 
pučiu adresu.

Mr. L. Najulis

MAINYSIU savo 80 akrų 
farmą su staku ir mašinerija į 
namą; kaina $3,009

Carl Johnson, 
R. 2, Box 19, 

Necedab, Wis. •

KAM R AR YS ant rendos dėl 
vieno ar dviejų vaikinų, švie
sa, maudynė ir visas palanku
mas. Atsišaukit /

5334 S. W(»od iSt.
Tel. Hemlock 0617

vo paramos 
niam centrui 
vių Knygynui 
bus suteikia < 
nas. Mandolina, 
auksu ir knyga 
ties j švh'slą ateitį 
kviečia Komitetas.

P. S. — Kurie esate paėmę serB 
Northsidės Drau- 

malonėkit minėtas 
ne vėliau spalio 3 
K. čiuDlevičiu.s, 
1719 N. Robey St.

VISAI nauji, dar nebaigti staty
ti parsiduoda 3 bungalovv po 7 
kambarius. Naujausios mados įtai
symai. Vandeniu šildomi. Bungalovv 
ra&Gf.sl ant gražaus tyro oro Mcl- 
rose Parke. Atsišaukit. Agentų'ne
reikia.

10 N. 15th Avė.

JĮESKO PARTNERIU ■
PAIEŠKAU partnerio i automo

bilių taisymo biznį. Geistina, kad 
butų tokis žmogus, kuris supranta 
automobilių taisymą.

Atsišaukit
M. Gurskis, 

4611 S. \Vestern Avė.

IŠMAINYSIU 2 aukštų murinj na
mą su aukštu beizmantu po 6 kamba
rius, naujos, mados įtaisymai, mūrinis 
garadžius ant 4 automobilių. Namas 
be skolos, išmainysime ant didelio 
namo, jeigu reikalinga pridėsiu pi
nigų.

M. ABROMAVICE, x 
2015 So. Robey St., Chicago, III.

PARSIDUODA 4-rių ruimų rakan
dai už gana prieinamą kąiną. Prie
žastis pardavimo' apleidžiu miestą 
Sykiu randasi ir pianas. Ateiti ga
lite nuo 9 vai. rytp iki 9 vai. vakare. 

WM. BUTKUS, 
.3231 So. Auburn Avė. 
3čios lubos užpakalis 

Tel. Yards .3039’

REIKALINGAI vyras dirbti ant 
mažos farmos. Geistina, kad mo
kėtų milšti karves. Darbi 
sados. Užmokestis pagal 

J. Donibrauskas 
Box 132 

Willow Spring, III

NAUJI BUNGALOWS 
$2000 j mokėt, $50 į mėn. 

KAINA $8950
Mūriniai, 5 kambarių ir vienas 

kambarys ant augšto, octogan,sun 
parlorai, lietaus lašų vanos, pro- 

karų garažas’. Parduosiu labai sinimui lenta, ugnavietės, knygy- 
pigiai. 2237 W. 22 St. . n«i; bufetai, plieno kostrukcija, 3Q 
1 pėdų lotas, Marųuette Manor.

5920 S. Mozart St.
Tel. Prospecl 0604

PARSIDUODA l’/2 aukšto 
namas su lotu. Namas yra nau
jos mados. Yra tikras barge
nas.

2939 Emerald Avė.


