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Farmeriai prašo vyriausfbėsi paramos

Kodėl Vokietija buvo Angliakasiu streikas dar
sumušta kare
negreit baigsis

Tautų Sąjungą

Jei valdžia neteiks kreditų, bus
priversti savo javus parduoti
pusdykiai

Todėl, kad kaizeris atsisakęs Streikininkai taikysis su sam
eiti pats į apkasus kovoti, sa dytojais tik darbininkų rei
ko generolas Groener
kalavimų sąlygomis.

MacDonald mato rytuose
pavojų Europai

WASII1NGTONAS, spalio 30.
—Iowa valstijos farmų biuro
patarėjas J. G. Mitcheii, kartu
su senatorium Albertu Cum-1
minsu, buvo atsilankę pas pre
zidentą Coolidgeą prašyti, kad
urnai butų daroma žingsnių lo-

BERLINA&,
spalio 30.
SHAMOKIN, Pa., spalio 30.
Vokietija pralaimėjus
karą - United Mine Workęrs orga
(jei to, kad buvęs kaizeris at nizacijos prezidentas, John L.
sisakęs eiti pats į tranšėjas ko Levvis, kalbėdamas vakar mi
voti už savo sostą, *— taip va tinge, kuriame dalyvavo dau
kar pasakė'Miuncheno teisme giau kaip trys tūkstančiai ka
genemlas Groener, kurs 1918 syklų darbininkų ir šiaip pilie
metų spalio mėnesį buvo užė čių, pasakė, kad leidžiami visoj
męs generolo Ludendorfo vie kietosios anglies srity gandai,
tą kaipo vyriausias
Vokiečių jogei kasyklų streikas einąs .
galop, neturį
jokio pamato.
armijų vadas.
kad United
Gen. Groener buvo vienas liu Lewis pareiškė,
dininkų byloj, kur nacionalistų Mine Workers neis į jokias arlaikraščiai bando įrodyti, jogei bitracijas su kasyklų savininVokietija karą pralaimėjus ne kais, ligi pastarieji nepareikš
dėl militarinių priežasčių, bet,noro taikintis darbininkų rei
de! revoliucijos.
Liudydamas kalavimų sąlygomis.
gen. Groener pasakė, kad 1918
----------------metų lapkričio 1 dieną jis p ra- Naujas FrancijoS. amšęs “jo didenybę kaizerį tuo-’
•basadorius
’
Jungt
jau vykti į frontą
ne meda
Valstijoms
liams daliuti ar paraduose mar-l
šuo’i, bet
kovoti, Jis pri , PARYŽIUS, spalio 30. — Iš
vale.io eiti |į tranšėjas
lygtai aukštų valdžios sferų sužinota,
taip, kaip kad ėjo visi kiti kd kad senatorius Victor Henri \
reiviai, ir nebijoti, kad
Berengei’ neužilgo busiąs paneužgaulų. O jei butų buvęr. skirtas Francijos
ambasadoužmuštas, tai
garbingos nėr rium Jungtinėms
Valstijoms,
mirties jis nebūtų galėję-, su vietoj esamojo
Emilio* Daeslaukti. Jeigu gi butų laives chner’o. Valdžia nutar
__ rus tosužeistas, tai
vokiečiai, kaip kią permainą daryti
ryšy su
jautrus žmonės, butų savo šir Francijos skolų fundavimo de
dimis rėmę monarchiją.”
rybomis.
Katu pralaimėjimo priežastis •
buvę grieščiai
Pašovę sugavo erelį, ne
Kitokią Vokietijos karo pra-'
šusį naguose paršą
laimėjimo priežastį
nurodė
IFARRISBURG, III., spalio
buvęs krašto apsaugos ministe\
Du medžioto jai ptfSovC
ris J^oske. Jis pasakė, kad Vo
sugavo
kietija karą tęsti ilgiau nebe ir, nukritus^ žemėn,
galėjus, nes ji visas savo jė didelį erelį, nešusį savo naguogas buvus išsčmus, ir visa, kas se dvidešimt penkių svarų par
dar buvo likę Vokietijos žmo šą. Erelis buvo tik lengvai su
nėms valgyti, buvę tik griežčiai. žeistas, todėl pasveiks.

Farmeriai šaukiasi federales
valdžios pagalbos
Planuojama kurti nauja Lokarno paktas tai tik
pirmas žingsnis
tautu sąjunga
Ton sąjungon įeitų rytų kraš Ramsay MacDonald sako, kad
tmi būt dar išspręstos ryty
tų, Azijos, valstybės ir —
kraštų problemoj
sovietų Rus^a

wos farmeriams

padėti taip,

kad jie nebūtų priversti par
duoti savo ūkių produktus pus
dykiai.
Pasak senatoriaus ' Cumminso, daugeliui farmerių styka
pinigų, jie negalį ilgai laikyti
savo javų ir laukti, kol kainos
pakils. Tat jei valdžia nepa
sirūpinsianti suteikti ■ jiems
kreditų, farmeriai busią pri
versti savo darbo vaisius par
duoti su dideliais jiems nuosto
liais.
Senatorius Cummins ir adv.
Mitchell prašė, kad vyriausy
bė instruktuotų federąlius far
mų paskolos bankus tuojau su
teikti farmeriams kreditų.

LONDONAS^ spalio 30. —
Buvęs Anglijos darbiečių prem
jeras, Ramsay MacDonald, kurs
pastaruoju laiku važinėja po
centralinę Europą, pasikalbėji
me su laikraščio Ilerald kores
pondentu Briusely,
pasakęs,
kad nors Lokarno sutartis rei
Turkijos užsienių
reikalų kią sveikinti kai|>o pirmą žing
m misteris, Tevfik Paša, mėgi snį į taiką, bet ji anaiptol ne
nąs susiartinti tuo reikalu su santi išsprendus tikrosios Eu
galingais rytų valdovais,
su ropos problemos. Tikroji pro
Azijos kraštais.
blema tai esą rytai, o Lokarno Laimėjo
konservatoriai, tė
čiai! s di<’ž?umox* parlamente
Sako, kad sovietų Rusija jau’ paktas jų visai neliečiąs. Jeigu
neturės nė jie
pareiškus noro prisidėti prie karas vėl imtų naikinti Europą,
naujos sąjungos. Turkestano j tai jis pareitų iš rytų. Europos
| politikų uždavinys esąs tą paOTTAU’A, Ontario, Kanada,
respublikos, kurių sienos susi- >
spalio 30. — Daviniai įvykusių
duria su Afganistanu, stengia- j
si prikalbinti Mongolijos cha-' MacDonald sakėsi, kad savo vakar parlamento rinkimų roIkalbėjęs su žy- dq, kad naujame atstęvų bute
nūs prisidėti.
Afganistano Jkelionėse jis
emiras jau sutikęs dėtis sąjun iniais valstybininkais ir kitais absoliučios daugumos neturės
gon. Indijos musulmonai taip opinijos vadais Viennoj, Buda nė viena partija. Liberalai te
pešte, Prahoj, Berline ir Briu einu, kurie dabar laikė valdžią
jau esą labai tai idėjai palansely.
savo rankose, tapo
išstumti.
kųs. Nesenai jų vadas, D-ras
“Man didelio įspūdžio padarė Daugiausiai vietų yra laimėję
Anhari, svarstęs
visiškas dar dalykų nenusisto- konservatoriai.
Turkijos vadais.
Ijimas centralinėj Europoj,” paPilnų rinkimų davinių dar
Rytų kraštų sąjungos planų kė MacDona
|
d
.
___ “Politinis ne nėra, bet jau iš surinktų mauoliai remia turkų valstybės1 tvįrtumas finansinis chaosas,
liberąlų
tyt, kad dabartinis
žmonės., taip jų Ismet Paša, .ekonominis suirimas ir var prerftjeras King ir septyni jo
prekybos ir pramonės ministe- gas matyt juo didesnis, juo to
ministeriai tapo sumušti. Esa
ris Jenani Bei, ir generalio šta liau keliauji į rytus ir pietus.
245 vietų
mais daviniais, iš
bo viršininkas Fevri Paša.
Tarifų sienos neleidžia kraš naujame parlamente konserva
tams sutvirtėti ir imti ekono toriai jau turi 120,
liberalai
spalio
JERSEY CITY, N. .J.,
miškai taipti.
Nuveiktosios 91, progresivieji
12, darbo
30. - Trijų policininkų kovoj tautos naujas sienas priima tik
partija 2, nepriklausomieji 1;
su penkiais banditais, vienas i su dideliu dantų griežimu. Nalikusios devyniolika dar nežino
banditų buvo nušautas, o v i e- (cionalistų įnirtimas gimdo pamos.
nas policininkas sužeistas.
Ivojingą šovinizmo, fašizmo ir
Aocialės reakcijos dvasią.”

IX)NDONAS, spalio 30. —
Gautomis čia žiniomis, Turki
joj kilęs judėjimas kurti nau
ją, rytų kraštų tautų sąjungą,
kuri tuo budu turėtų lenkty
niuoti su vakarų Europos są
junga.

Kanados rinkimuose libe
ralai pralaimėjo

...

AR NORI KA PARDUOTI*
PIRKTI AR PAIEŠKOTI
,
Naujienos pagelbės
jums.
Desėtkai tūkstančių Naujienų
skaitytojų ieško bargenų Nau
jienose ir skaito klasifikuotų
jų skelbimų puslapius kasdie
nę. Parašykite į Naujienas ką
, turit parduoti, o pirkėjų atra
si! greičiausia.

banditai pasmerkta mirties bausmei

Kodėl Amerika neįsileido
grafienės Karolyi

baisus nišų bąnditai užmuštiketuriolika žmonių ir papildžiusieji daugybę plėšimų,
Tų banditų vardai yra Kirin
ir Miščenko. Iki prieš dvejus
metus jie buvo ramus ir pado
rus ūkininkai, bet paskui pra
dėjo vogti. Kad turėtų lais
vas rankas ir niekas jiem ne-

NEW YORKA3, spalio 30. —
Turtingasis
pennsylvaniėtis,
Ralph Strassburger,
kurie
žmona buvo kvietus
vengrų
grafienę Karolyi atvykti, kai
po viešnią, bet valstybės de
partamentas
jos
neįsileido,
sako gavęs iš sekretoriaus Kelloggo dalyko paaiškinimą. Kel
logg sakąs savo pranešime, kad
grafienės Karolyi dėl to neįsi

pušų

kliudytų,

nos: vienas colis (apie 30 žodžiu) vienai dienai, $1.05, daugiau kaip vieną dieną 92 centai
i dieną; asmenų paieškojimai
po 70 centų už colį j dieną.
Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

Kirin,

Mišė^nkoH

v»a-

dedamas, pasmaugė savo pačią
ir iš«jo banditauti. Orenburge
neužilgo jie, apiplėšimo tikslu,
išžudė vieną šeimyną iš ketu
rių asmenų. Jie buvo sugauti,
bet sugebėjo- ištrukti, ir vėl
ėmė plėšti ir žudyti, iki jie už
mušė viso keturioliką žmonių.
Pagaliau tapo suimti ir dabar
pasmerkti sušaudyti.

leista.

kad

jos

[Pacific and Atlantic Photo]

vyras

kai

pra

eitą kartą
buvęs atvykęs j
Jungtines Valstijas, t kalbėjęs
su laikraštininkais ir diskusavęs tokius dalykus, apie kuriuos jis buvęs prižadėjęs tylėti.
SANTJAGO, Čile,, spalio 30.
- Karo ministens Karlos Iba
nez šiandie atsistatydino.

Netoli YVn'tęrloo, la.. nuvirtęs g-«*’vežis.

Tačiau nei vienai

žmogus ten nebuvo sužeistas.

Graiku kareiviai pasitrau Prancūzai Damaske išmu
kė iš Bulgaru žemės
Besitraukdami plėšę bulgarų Bombardavimo padaryti mieste
turtą;
Bulgarija reikalau
nuostoliai siekią apie J 0,000,000 dolerių
sianti atlyginimo

PARYŽIUS, spalio 30. - Militariniai Francijos, Belgijos ir
Italijoj attaches pranešė Tau
tų Sąjungos tarybos susirinki
mui iš graikų-bulgarų kovos
vietos, kad Graikijos* kariuo
menė pabaigus evakuoti Bulga
rijos teritoriją trečiadienio na
ktį. Evakuavimo laiku nebu
vę jokių incidentų.

Kaltina graikus

dėl žiaurumų

SOFIJA, Bulgarija,'spalio 30.
. Sofijos laikraščiai spausdi
na ištisas skiltis “mačiusiųjų
liudininkų” pasakojimų, kaip
besitraukdami iš Bulgarų že
mės graikų kareiviai pasižymė
ję žiaurumais vh‘, plėšrumu. Jie
plėšę žmonių namus, maistą,
drapanas, dagi rakandui ir in
dus, taip, kad kai kur žmo
nėms likę tik plikos sienos na
mie.
?
Užsienio reikalų ministerija
sako, kad Bulgarija skųsiuntis
Tautų Sąjungos tarybai
ir
reikalausianti, kad Graikija at
lygintų ne tik už žmonių gyvastis, — didžiuma
užmuįtų
buvę civiliai žmonės, - - bet ir
Už visa sunaikinta ar išplėštą
bulgarų turtą.

spalio
VVASIJINGTONAS,
80. — Gauti čia pranešimai pa
duoda, kad per franeuzų bom
bardavimą Damasko mieste bu
vę užmušta apie
tūkstantis
žmonių, padaryta, gi materiale
žala siekianti apie 10 milionų
dolerių. Ar. žuvo kiek ameri
kiečių ir kitų svetiųišalių, ofi
cialių žinių nėra. Užsienių de
partamentas laukia pilnų infor
macijų apie padarytus ameri
kiečiams nuostolius Damaske,
kad padarius Francijai formalį
reikalaviMą dėl nuostolių atly
ginimo.

Egzekucija
<■

*1

»

maištininkųf ,
**

»

KAIRAS. Egiptas^ spalio 30.
-• Gautas čia Damasko laik
raštis Omran praneša kad įvykusio spalio 18 dieną sukili
mo Damaske vadas, Hasan elKareth, tapęs franeuzų nužudy
tas po to, kai jis išdavęs jiems
visus sukilėlių planus, kuriuos
tik žinojęs. Su juo kartu buvę
nužudyti dar kiti septyni ara
bai. • Laikraštis taipjau sako,
kad emiras Taher el-Gazairi Į’
tapęs areštuota^.

Gen. Serrail Šaukiamas Pa
ryžiun
•*
z ■»
PARYŽIUS, spalio 30. Aukštasis franeuzų komisaras i
Sirijai, generolas Serrail, šau
kiamas Paryžiun duoti detalingų paaiškinimų apie pastaruo
sius įvykius Sirijoj, ypač apie
VENTURA, Cal., spalio 30. sukilimą Damaske.
— Šį rytą čia
buvo jaustas
stiprus žemės supurtymas, tęsęsis betgi tik kelias sekundas. Gauti telefonu pranešimai iš kitų miestų sako, kad
ten taipjau buvęs jaustas žemės drebėjimas, bet žalos ne
padaręs.
Mišrioji kasyklų komisija nuta
rė padidinti angliakasiams
algą mėnesiui.

Kalifornija supurtyta
žemės drebėjimo

Belgy kasyklų streiko
laikinai išvengta

SJ3JRRS)

BRIUSELIS, Belgija, spalio
Visuotinas kasyklų darFedoralis oro biuras šiai die 30.
nai ('.liicaKai ir n pielinkei jąrn.- bininkų ati-eikas, kurs, dėl nesusitaikymo
su samdytojais,
tiašauja:
Veikiausiai bus gražu; ma butų turėjęs prasidėti ateinan
žumą šilčiau; vidutinis, didžiu tį pirmadienį, tapo laikinai sUĮ laikytas.
moj žiemos vakarų vejas.
(laikytas.
Valstybės mišrioji
Vakar temperatūra 6 vai. i kasyklų komisija nutarė, kad
ryto buvo 24°, 3 vai. po pietų Į per ateinantį lapkričio ziėnesį
36° F.
angliakasiams butų pridėta alšiandie saulė teka 6:20, 1 ei- gos 5 nuoš. Tuo tarpu kasyklų
valandą.
dalykai bus vėl svarstomi.
džiasi 4:47 valandų.

Dabar Laibas
Atėjus didžiam darbimečiui Lietuvoje,
ne vienas pageidauja ir laukia, kad kas nors
ateitų jam talkon. Dabar pasiųstas 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 kiekvienų siuntinį.
Naujienų pašto perlaidos kainuoja tik
2^% ir yra išmokamos į 20 iki 30 dienų;
Naujienų telegramos kainuoja 50 centų
daugiau ir yra išmokamos nuo 6 iki 10 die
nų. Visų rizikų ir atsakomybę Naujienos
pasiima ant savęs.

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog į musų
raštinę arba j bilę vienų sekamų skyrių:
AVšROR K M VC YN AR, 321 n R. Ilaktcd St.
HJP1KAIČTO APTTEKA.'233 East 115 St.

PFNOAUPC APTIEK A,

West 47 St

NMJJ8EHOS

1739 So. Halsted St<

RYTOJ VISI AT VYKIT I PIRM A JI NAUJIENŲ M ASK AR AD A
ASHLAND BOULEVARD AUDITORIUM, Van Buren St. ir Ashland Boulevard. 6 Vai. Vakare
Grupės, Kliubai, Vyrai, Moterys, Merginos,
I

čia Bus Daug LinksmybiŲ ir Didžiausio Smagumo Kiekvienam.

--Al

paskui nelaimingasis buvo va-'gintarinio šniurfllio dėvėjimas
dinamas bepročiu. Mokslo in-dapie kaklą sulalikys nuo kaklo
formacijoms ir teisybėms besHlgilėS ‘ padidinimo?
Mes ŽinęSVEIKATOS PJRJETAltAJ
v y stori t įvairi prietarai ir ne- me, kad išvengus tokios padėtikii įtikėtinai išpalengvo ny- ties, valgis turi užtektinai jodi
nos — ir šniūrelis tik pagel
•
Nuo pat žmonijos pradžios kata.
buvo nuolatinis stongimas Žin‘oImtų valandas aprašyti dau bės tuomet, kuomet tas dalykas
Ar girdėjai
ti ir mokėti. Medicinoje neku gumą įvairių prietaringų, nuo yra aprūpintas.
riu atsitikimai ligoje buvo tė- monių apie sveikatą, kurios se kada, kad karštligė paėjo nuo
mijami, ir dažnai faktas, kad niau viešpataudavo. Ir yra vie pelkių, rynų ir pūvančių daly
kas nors atsitikdavo s^ryšyj su na jų grupė, kurią galima va kų ir kad tarpentinas su cuk
liga, buvo priimtas kaipo prie dinti dideliais prietarais, nes rum, gali tą ligą sulaikyti? Mes
žastis arba tos ligos išgydymas; jie yra tikrai/blogi,, ir įtikėji žinome, kad ta liga paeina nuo
Puvo imtėmyta keliuose beproį mas į juos, gali padaryti-daug mažo pero, kurįs įsigauna į
tystės atsitikimuose, A kad ta blėdięs. Yra kita grupė,\ kurioj kūną per, valgį ar gėrimą, ir
ligas prasidėdavo ;tuo,ylaiku, ,kuo- randasi mažesni prietarai, nes kad ? nuo .,tos . ligos galima išsi
juos?kenkia tik gelbėti įsičiepijant.’ ... Ar girdė
įtikėjimas^į
jai, kad nakties oras. pelkėto
atmaina. Tas buvo5* priimta kai
se apylinkėse> duoda’1 maliariją?
po beprotystės priežastis,
ii
Mes žiiiome, kad tam tikros
rūšies uodas nešioja organiz
mą, su kuriuo jis tą ligą užkre
čia.
Ar kas nors mėgino ta
ve kada jtikrinti, kad naudo
jant cibules vidujiniai ir išlau
kiniai sulaikys nuo raupų? Ti
kėjimas į tokias durnystes gali
privesti prie, mirties nuo to
kios ligos, kuomet paprastas įsičiepijimas nuo tos ligos su
3131 So. Ilalsted St.
laikytų ją.
Ar buvo kada
nors tau pataria dėti lašinius
ant perdurtos kojos, kad apsi
Pradžia 7:00 valandą vakare.
Po koncertui šokiai
saugojus nuo piktojo mėšlun
Muzika K. POCIAUS orkestrą
gio
ir
žandų
už vėrinio?
Konceito programe dalyvauja -Rusų Operos Artistai, Rusų
Yra vienas būdas apsisaugoji
Ukrainų Choras, V. V. Shumkoff’o Rusų Kaimas . Solistai: P-lė E
mui nuo žandų užvėrimo, tai
Pcčiukaitė ir Roselando darbininkų Stygų Orkestras.
įleidžiant
piktojo
mėšlungio
antitoksinų tuoj aus po susižeidimo.
Ar esi kada girdėjęs,
kad varnalėšų lapai uždėti ant
ištinusių vidurių atims ištini
mą? Tai butų labai blogas gy
dymas, jei toks ištinimas pa
eitų nuo appendicitis.

Dešimtmetinis Koncertas ir Balius
Rengia Federacija Lietuvių Kliuby
Lietuviu Auditorijoj

Subatoj, Spalio-October 31 d., 1925

Trijų veiksmų melodramų stato
PIRMYN MIŠRUS CHORAS

CICERO LIUOSYBĖS SVET
14th Street ir 49th Court
Pradžia 7:00 vai. vakare. Po perstatymo šokiai
MIlda yra vienas iŠ geriausių veikalų, nes susideda daugiau
I
4
>iai iš gražių dainų, kurias sutaisė P. Sarpalius, o niekas žmogau*

j sielo< taip nesužavi kaip gražios dainelės.

Taigi, kurie mylite pasi

dausyti, meldžiame atsilankyti.

KOMITETAS

Didelis Ūkininkų
Šiaudinis Šokis
Simano Daukanto Teat. Jaun. Kliubas

MELOAZIO SVETAINĖJE
2242 Wes- 23r-l PUce

įžanga 50c

Prasidės 8:00 vai. vak

jGERBIAMI DRAUGAI IR DRAUGĖS: —

Yra prašomi visi chicagiečiai atsilankyti ant Ūkininkų šiaudinio
Į Šokio ir Baliaus, kur galėsite pasišokti prie geros muzikos. Taipgi
L bus užkandžių ir saldžių gėrimų.
Muzika K. YUKGON

Kviečia RENGĖJAI

Pearl Queen Koncertinos

Tikėjimas į tokius pietarus
gali būti priežastimi* mirties
nuo tokių ligų, kurios butų iš
vengtoj arba išgydomos, jei
ligonis iškarto butų kreipęsis
prie gydytojo. Žinoma, visuo
met kreipiamas prie gydytojo,
bet tuomet, kuomet yra jau
pervėlu.
Kiti prietarai
yra įdomus
tuom, kad jie juokingi
Sunku suprasti, kaip galima tikėti, kad jei nuskusi usus, akys
nusilpnės, arba jei valgysi rąorkas įgysi daug drąsos, žmogus turi turėti daug tikėjimo,
jei gali tikėti, kad nešiodamas
maišelį smardžiausios smalos
apie kaklą, apsisaugos nuo užkrėčiamų ligų.
Toks many
mas gali leisti tikėti, kad lai
kant riešutą kelnių kišenių j e
išsisaugos nuo strėndieglio ar
ba turint bulvės/-akį arba dė1-

vint čevėrykus turinčius vano
vinis sulaikys nuo Mteumatizmo ?
Ar galima tikėti,' kad pridėjus
šlitibinį žiedų prie sutinusios ti
kies sugydys akį arba dedant
raktą ant nugaros sustabdysi
bėgantį kraujų iš nosies? Taip
gi ar ne sunku tikėti, kad pir
mutinis lietus gegužės tmėne-

sy išgydys sutinusias akis,
Tokie durni kitikėj.pnaj ir
prieitam yra palaikai nuo tų
laikų, kuomet žmonės tikėdavo
raganyste
Tokios juokingos
nuomonės apie(
sveikatą ir
ligas negali
išsilaikyti, kuomet viešpatauja
moderniiiė
moksliška medicin

Geriausias patarimas kaip iš
vengti ir išsigydyti puo ligos
ir palaikyti gerą sveikatą pa-'
eina nuo gero gydytojo.
Tai
yra jo dalykas žinoti apie tai.
Jei sergi, kreipkis prie jo
nepasitikėk kaimynų patarimų.
Paprastai jie verti tiek kiele
kainuoja — nieko.
[FLIS].

APIE TURNER BROS. OVERKAUTUS
DABAR KALBA VISAS MIESTAS
Tūkstančiai atvažiuoja iš visų dalių miesto ir perka nuo
musų overkautus ir yra pilnai užganėdinti ir jie reko
menduoja mūmis kitiems tūkstančiams žmonių. Tas
vienas dalykas pertikrina jumis, kad tokie overkautai ir
tokiomis pigiomis ' kainomis yra gaunami tiktai pas
Turnerį. ■' K
, <
:• *
■ į

NORĖDAMI

PIRKTI. PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITftS
PAS MUS. TAS JUMS BUS
ANT NAUDOS.

PADAROM,PIRKIMO IR PAR
" DAVIMO RAŠTUS.
>Pasekmingai'siunčiam pinigus ir
Parduodam Laivakortes.

DR. ROSS NAUJA IR PA
GERINTĄ SISTEMĄ
GYDYMO IŠGYDO
Kraujo, pūslės, šlapumo, privatinės, slap
tos. užsendintos ir, užkrečiamos ligos visai
išgydomos.

Vartojami saugiausi ir geriausiai
žinomi metodai

pagerintas

Niekur kitur jus negalite gauti tokių overkautų ir to
kios augštOs rųšies tavorus kaip Kuppenheimer, Hart

ir tikras Europinis Luescįde gydymas sutei
kiama. Vienatinis gy
dymas nuo sifilio duo
damas už
f"
žemą kainą

geriausi rūbų išdirbinėtojai Amerikoje
DR. B. M. ROSS
Atsakantis
Specialistas
įsteigta 80 metų

Ir jus čia nupirksite už $l(Mrba $15 pigiau negu kur
kitur. Kąinos nuo
,

tiktai trumpam laikui

Daugiausiai chroniškų ligi| paeina nuo
kraujo ir užkrečiamų ligų, Kad išgydžius
jas nebandykit senais budais
VYRAI I Special^serum gydymas yra var
tojamas su ger" pasisekimu dėl atgavimo
stiprumo silpnėms vyrams.
Jo gaivinanti
jėga veikia stebuklingai ant gilių, nervų
ir kraujo, suteikdama stiprumą silpniem,
ir sunykusioms vyrams. Dr. Koss gydymo
kambariai kasdien pilni ligonių.

JIS TURI 30 METŲ PATYRIMĄ
ir jau išgydė tūkstančius žmonių, tai yra
užtikrinimas sergnatiems, kad jie gaus ge
rą gydymą. Vienatinis geriausiai (rengtas
ofisas Jungtinėse Valstijose? Dešimtis gy
dymui kambarių. Kraujo išbandymas ir la
boratorijos egzaminacija dykai su gydymu.

SIUTAI SU EKSTRA KELNĖMIS

Patarimas Dykai

Tie siutai yra vėliausių modelių ir pasiuvimo, visokių
mierų, geriausio materiolo ir siūti geriausiose šapose
šalyje.

____
medikalis patarnavimas suteiks
Atsakantis
Geriausia gydyjums sveikatą ir laifbę.
mas. Pigiausios kainos. Greičiausias gydymaa. Ateikit šiandien.

DR. B. M. ROSS
35 So. Dearborn St. <
kampas Monroe St. Chicago
Vyrų priėmimo kambarys 506. Moterų pri
ėmimo kambarys 508.

Penktas Augstas, Crilly Namas
25 METAI TAME NAME
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto iki 5
vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 1 dieną. Panedėliais, seredomis ir subatomis nuo 10
ryto iki -8 vakare.

“West Side Didžiausios Rūbą Krautuvės

B. & D. Health Service

DVI KRAUTUVĖS

Madison ir Kedzie
Skersai kelio nuo Senate Theatre

DEL SERGANČIŲ ŽMONIŲ
Ofisas Vakarinėj l)aly Miesto

Roosevelt Rd

Užima dabar vhą antrą aukštą namuo
se Wilnon Teatro, 2418 W. Madison St.
Didžiausias ir pilniausiai prirengtas gydy
mo
ofisas ' naujausia
(saulinė
liampui
'ųuartz light" dėl gydymo odos ligų. Turi
me dideli

X-RAY aparatą, taipgi pilną

pri-

rengimą
dėl
tyrimo
AKIŲ AUSŲ J H
GERKLĖS. Šimtai išgydyta žmonių su di
deliu pasisekimu.

$5 egzaminacija kraujo $2

Pinigai
Paskolai
Ši $10,000,000 valstijinė banku kvie
čia jumis prie real
egtate paskolų: an’i
savasčių
įrengtų
South Side Chicagoję.

Musu žemos kainos yra kasdien
Mes netikime į tai, kad pardavinėti prekes pigiomis kainomis
tiktai vieną dieną, o kitą dieną daug didesnėmis kainomis. Musų
kainos visuomet yra žemos. Mes teikiame gerą tavorą tikrai pi
giomis kainomis kasdien.

Jei jums reikia
pasiskolinti pinigų
dėl
nusipirkimo
žemės arba namų,
atsilankyki! ir pasimatykit ču Mr.
Čaikauskiu. Ši ban
ku
suteiks
jums
aeriaiusią paskolą,
kuri saugi ir ge
rai tvarkoma ban
ku gali jums su
teikti.
Jus
esate
kviečiamas
’ atsi
lankyti.

ši banka yra at
dara visų dienų subatoje nuo 9 ryto
iki 8 vakare, seredoje nuo 9 ryto iki
3 po pietų ir nuo 6
iki 8 vakare; kas
dien nuo 9 ryto iki
3 po pietų.

Užtikrina gerų diagnozę ir
pasekmingų gydymą
DYKAI X-RAY cgzaminaiija, analysas šla
pumo ir kraujo spaudimas.
Mes

žinome

jums

kn«

kenkia,

taip

kaip

mechanikas žino kas yra dėl jūsų automobiliatiM.
NIEKO

NEREIKĖS

MOKĖTI

DAKTARUI

Ligoniai moka tiktai mažą sumą už 8erum, Čiepus ir gyduoles. Gydome su dide
liu pasisekimu Reumatizmą, Stoką Krau
jo, Krutinės Ligas, Akiu, Ausų, Gerklės,
ligas skilvio, inkstų, pūslės, kraujo odos
ir nervingumą. Ateikite Šiandien
nes
liga nelaukia, tik naikina jūsų organizmą.
Kalbame lietuviškai.

2418 W. Madison Street
Visas 2 suarčiau VVilson Theatre Bltfr.
Valandos nuo 9 ryto iki R vakare. Nedelioj nuo 10 ryto iki 1 jx> pietų.

Simpatiškas —
M a 11 d agu s —
(:'erpsl^s ,r 1’’
gesnis Už K i■
t1-1 Patarnavimas.

J. R. Eudeikis Komp.

PLUMBINGO FIKČERIAI IR KITI REIKMENYS
GARU IR KARŠTU VANDENIU
REIKMENYS.
'

NAMŲ

APŠILDYMO

PAGRABŲ VEDĖJAI
Didysis Ofisas:

4605-07 S. Hermitage Av
Tel. Yards 1741 ir 4040

SKYRIUS

Plumbingo ir namų apšildymo reikmenų įrankiai.
Cininiai tavarai, bresiniai tavorai, elektriniai fikčeriai

4447 So. Fairfield Avenue,
Tel. I^afavette 0727

SKYRIUS
4904 West 14th St., Cicero.
Tel. Cicero 8094.

BANK

102 oktavo ir trieilės
Puikiausios naujos ir senos smuikos,
Klarnetas, Saksofonai ir visi Beno
Instrumentai.
Katalogas Dykai

Babies Love Ii

VITAI - EIS1IC CO. ;

MANUFACTURING
DISTRICT BANK

Lshland Avė.,

1112 West 35th Street

Chicago, III

2118 SOUTH STATE STREET,
Phone Victory 2454
4600 WEST 22 STREET,
<
Phone Cicero 130

CHICAGO

Del skilvio ir vidurių nesma
gumų iš priežasties dantų
augimo, nieko nėra geresnio
kaip šis
saugus Kūdikių
Lavative.

CICERO, ILL

Mrs.
YRUP

NAUJIENOS, Chicago, III

Vakarinės mokyklos ir
kas jose mokinama

PROFESSOR NOODLE
Ine papers say
a man and vvife
h avė Ii ve d. a span
of eixtų e ars —
and passedeach
tęst and h.ad
no str if ez I
How stranfe this
sounds to modern sars!
AModern. Wife

Daug ateivių šioje šalyje ne
žino, kad Jungtinėse Valstybė
se yra daug įstaigų, kur moks
esiran
lą galima įgyti veltui
da m i vienos kitos šalies, kur
mokslo |>arankumai butų taip
skaitlingi ir pigus, Amerikos
žmonės v ra labai u įsitikėję
mokslui, ir švietimo autoritetai daro visa, ką galii. kad patenkinus reikalavimus tų, ku
rie nori mokytis. ' Dažnai su
H HoLX C AT S ’
i—
I T-lHOUųHT
CAN'T YoU UNDtRSTANV7 l
i trt-MAaaieo a
ttnkama ateivių. Jcurie išsivaiz
Įniręs one
ų-Girtiue MAN —
NO.NO-THAT'S THfi
B-BUT i’m U'IlLAP
*—, NOT THt CIUTCH Gdina kad jie čia tik pakenčia
tęst, I
,
Vi F.FOUHP Voo
S-- »’vt toloka
_ ,
/
^4
a MKLION TlhAMS ’
mi,
kad visos moksliškos ii
out —
7 W H AT TA N A VSAnn A PO
S isf i e d,
V YOU RuFFtAN • a
kitos įstaigos yra tik čia gi
w6uld dive the
musiems ir piliečiams. Didėsnes klaidos
negalėtų pada
1’11 bet this old
ryti. Faktinai švietimo autoriboy nevertried
tetai visuomet stengiasi pasiek
to teach his
ti ateivius, suprasti naujus jų
wife to drive
mokinimui budus ir sutraukti
A car ’
juos į vakarines mokyklas.
Nėra nei vienos kilos gru
pės šioj šaly, kuri galėtų taip
pasinaudoti švietimo parankumais, kaip naujai atvykusieji
iš kitų šalių. Jie gali veltui inngumą
naujais
žodžiais. josi, kad jų paklausimai gali
lankyti vakarines klases, kur 1921- 1925 metų tarpe aukš- būti nesuprasti, jų laikraščiu
išmoks anglų kalinis, arba bū tąsias ir pradines mokyklas redaktoriai tame mieste visuo
ti instruktuoti pilietybei, jei lankė 63,669 mokiniai, iš ku met bus pasirengę jiems nunori tapti piliečiais. Arba gali liu 36,509 buvo vvrai ir 27,1 II lodyti ir duoti jiem s reikalinlankyti įvairias amatų klases, moterys.
Atsiradus ketogų patarimų
kur gali išmokti naujo amato,
Dauguma, kurie norėtų nau lioj padėty galima kreiptis i
jei savo užsiėmimu nėra paten dotis ta gera Amerikos viešų viešąjį knygyną
Daugeliuose
kinti Namų šeimininkės, ku vakarinių mokyklų sistema, ne miestų vieši knygynai visuorios negali vakarais išeiti, tu žino kur eiti ir kaip užsiregist met laiko darbininkus, kunc
ri progos mokintis dienos lai- ruoti. Jie turėtų nueiti j arti supranta ir kalba kitas kalbas
[FW]
minusių mokyklą', ir jei jie biChicftgos miestą galima im
ti kaipo pavyzdį didelio dar
lx>, kuris vra daromas užau
gusiųjų

švietimo

dirvoj.

Vie-

šos mokyklos, kur mokinama
veltui, po švietimo skyriaus
priežiūra duoda progą kiek
vienam paniekti mokslo, arba
siekti daugiau. Yra tam specialės klasės, kur mokinama
angių kalbos ateivius.
Švietimo skyrius taip pat
turi anglų kalbos ir pilietybės
klases bile dirbtuvėje, kur ran
dasi tam parankamai. Dabarti
niu laiku Chicagoje randasi 63
dirbtuvės ir viešbučiai,
tokios klases laikomos.
turi
švietimo autoritetai
dienine- klases ateivėm
km
randasi užtektinas reikalavi
mas. N»:kuriuose atsitikimuose
jų vaikai esti prižiūrimi, kuo
met jos lanko klases.
Kad pagelbėjus tiems kuriu
ne ri paduoti prašymą
gavus paskutines pilietybės
popieras ir turi būti natūrali*
zacijos egzaminuotojo• ir teismo egzaminuoti, įsteigtos spę
cialės klasės sąryšy sti Darbo
aturalizacijos
Departamento
Biuru kur pilietybės išdėstoma Mokiniai gali prisidėti bile kada, ir užbaigia kuomet
tinkami, nežiūrint reikalai! įamo laiko, Ižbaigns, jie gauna
eertifikatąi, ( kuri išduoda Naturalizacijos Biuras ir Chiea*
gos švietimo Skyrius
certifikatas yra geriausiu pa
tvirtinimu aplikanto mokslo
tinkamumo.
Nereikėja ujama
jokios mpkesties. Mokinama
elementarinės anglų kalbos ir
mokiniui duodama šios šalies
valdžios sistemos tikras supra
timas. Taip pat mokinama ge
ografijos ir Jungtinių Valsty
bių istorijos.
žinoma
viesos vakarinės
mokyklos
nėra užlaikomos
vien tik ateiviam
Tukstančiai amerikonų -- vyrų ir mo
terų —■ jas lanko, kad pagerinūs savo mokslą ayba išmokti
kokį nors meną ar amatą,
Daug ateivių, besimokindami
amatų klasėse, atranda, kad
jie padidina savo kalbos turi

ANGLYS-KOKSAI

Peoples Furniture Co
Užprašo kiekvieną žingeidaujantį pirkti pijanų, at
lankyti musų pijanų krautuves ir pamatyti didelį
rinkinį visokių padarymų pijanų ir taipgi pamatyti
ir išgirsti skambėjimą didžiai išgirtus pasaulyje.

Kimball Pijalius

A. A. SIAUS

ADVOKATAS

ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726
CHICAGO TEMPLE BLDG
77 W. Washington St.
Cor. Washington & Clark

Miesto ofisai
127 N. Dearbom St., Room 1111-12
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-4
Gyvenimo vieta:
3323 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 1818
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergą.
Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Namų Tel.: Hyde Park 3395

ADVOKATAS
Miesto ofisas
190 No. State St. Room 844
Tel. State 3225
Valandos nuo 9:30 iki 4:80 vai.
Bridgeporto Ofisas
3335 So. Halsted St.
Vakarais nuo 6 iki 8 va).
Nedalioms nuo 10 ryto iki 12
Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 Ir 2 morgičiama

Kambarys 1420
Telefonas Dearborn 6096

JOHN KUCHINSKAS

SPECIA LISTAS egzaminavoji
me abstraktų ir nejudinamo tuxto teisėse. Taipgi veda visokius su

LAWYER
Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St
arti I^nvitt 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.

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS
Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą,
jei turi akių uždegimą, jeigu akys
nuvargę, silpnos, skaudžios arba
ašaroja. Patarimai dykai.

DR. CHARLES SEGAL

Akiniai $5 ir augščiau

Moteriškų, Vyriškų ir
Vaikų ligų.
OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai.
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan
dos ryte iki 12 vai. po piet

ADVOKATAS
11 S. La Šalie St., Room 2001
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6
Jc fiTjii g
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062
7—9 v. v. apart Pane<1611o ir
PStnyčios.

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas
Ž9 So. La Šalie SU Room 539
Tel. Central 6390
Vak. 3223 S. Halsted SU Chicago
Tel. Yards 4681

ADVOKATAS
77 W. Washington St. Room 911
Tel. Central 6200
Cicero Ketvergo vakare
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8228

Ant Bridgeporto Seredoj
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7
3236 S. Halsted St. T. Boul

Specialistas moterų ligų
1724 So. Loomis, kampas 18 ir Bhw»
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4
po pietį) ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.
* Telefonas Canal 1912
Naktinis Tel. Fairfax 6358

LIETUVIAI ŪAKTKBKI
Narni) telefonas Yards 1699

Ofiso Tel. Boulevard 5913

A. L. THOMAS
LIETUVYS ADVOKATAS
12037 Normai Avė.
Tel. Pullman 7097
Veda bylas visuose teismuose,
Abstraktai’, morgičiai.

Telefonas Boulevard 1939

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dieną
ir 6:30 iki 9:30 vakare
Netoli 4Gth St.

T ELECTRIC CO., Ine

$1.00 KAINUOJA JUMS TIKTAI $1.00

NATURAL HEALTH INSTITUTE
GYDYTOJAI KRAUJO, ODOS, PLAUČIU. UŽKIE
TĖJIMO IR KITU LIGŲ VYRU, MOTERŲ IR VAIKŲ

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šj kuponą kasdieną ir priduok į Naujienų ofisą ar j stotj, arba savo išnešiotojui sykį į mėnesį ir bus apmainyta į tikrus
United Proflt Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:
Vienas skaitytojas ar skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą
kas dieną ir ne daugiau per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidų.
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.
Prenumeratoriams gaunantiems Naujienas per paštą, apart kas
dieninių kuponų dar duodama priedo sekamai:
Už metus—150, už pusę metų—75, už trjs mSnesius—85.

Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.
..........................
Atkirpk čia ..................................................
Data: Spalio 31, 1925

Chicago, 111

A. L. DAVIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė.,
Tel. Kenwood 5107
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto;
nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

DR. I. E. MAKARAS
Gydytojas ir Chirurgas
10748 So. Michigan Avenue

2—4 dieną. 6:30-~
8:30 vakare.
Ofiso telefonas Pullman 1193
Namų telefonas Pullman 0349

VALANDOS

1579 Milwaukee Avė., Room 209
Kampas North Avė. ir Robey St
Valandos: 1 ik 3 po pietų, G iki
8 vakare.
Te Brunswick 4988.
3421 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte.
Namų telefonas Spaulding 8688
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Boulevard 3686
Cicero 4676
Res. 6504 So. Artesian
Tel. Hemlock 2374
DR. J. P. POŠKA
Gydytojas ir Chirurgas
3133 So. Halsted St.
1243 So. 49th Avė., Cicero
Vai. 9—12 dieną, 7—9 vak. Cicero
Utarn. ir Pėtn. nuo 3 iki 9 vak.

4631 S'o. Ashland Avė.
Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9
vakare.
Nedėliomls nuo 10
iki 12 dieną.

Res. telephone Hyde Park 4000

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA
D0WIAT—SASS
1707 W. 47th St
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. NedUiomia nas
Ofiso tel. Boulevąrd 9698
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Rusas Gydytojas ir ( birurgae
Specialistas Moterišku, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 3103 So. Halsted SU Chieage
arti 31st Street
Valandos, 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
daliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

Jei abejoji akimis, pasiteiraek

Dr.AJR. BLUMENTHAL
Optometrbt
Boulevard 6487
4KHK9flb/*4G49 S. Ashland A v.

Kampas 47-tos
ant 2 lubų

Phone Canal '1713-0241
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Kampas Oakley ir 24 St.
Ofiso vai. nuo 2 iki 4 kasdien.
Panedėly ir ketverge nuo 3 iki 8 v.

Butkus Undertaking
Co., Ine.
P. B. Hadley, Licensed
710 West 18th St., Chicago, III.
Viskas, kas reikalinga prie pagrabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Leiskit mums
pagelbėti jums nuliūdimo valan
doje.
Tel. Canal 3161

DENTISTAS

4454 So. Western Avė.
Valandos:
nuo 16 ryto iki 9 vai. vakare.

DR. ’M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4601 3. Ashland Tel. Boulevard
7880. Kės., 6641' S. Albany Avė.
Tel. Prospect 1930 Ofiso valandos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d

LIETUVIŠKA APTIEKA
MRS. A. ZIMMERMAN,
Savininkė
Visokį vaistai ir patarimai kaip
juos vartoti. Receptai išpildomi su
atsargumu. Visokį toilet setai ir ki
ti reikalingi daigtai dėl vyrų, mo
terų ir merginų. Visada kreipkitės:

Brighton Park Aptieka
4254 Archer Avė.,

Dr. C. Z. Vezelis

0144

LIETUVYS DENTISTAS
4712 So. Ashland Ave„
near 47th Street
CHICAGO

PI H G CORPORATION
voen.N.v.
t

AtOOVg MAllT

nnmminmiinii

DR. MADRIDE KAHN

Phone Lafayette 6149

»

J. NAKROAIS Vedėjas

Telephone Yards G994

Dr. Lawrence P. Slakis

EPAI D TO

M. KEZES vedėjas

Telefonas Midway 2880

Office Boulevard 7042

CO RPORATlO/ų
pRESEtflF0|\51y^T\T
UNITED PROFIT-SUA^lUl^A

1922-32 So. Halsted St.

Specialistas džiovos

4608 S. Ashland Avė.,

Vienintelės Lietuvių krautuvės Chicagoje
parduodančios Kimball Pijanus

4177-83 Archer Avė.,

Praktikuoja 18 metai
Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 labos
Chicago, Illinois

DR. A. J. BERTASH
3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po
pietų ir 6 iki 8 vakare.

JOHN B. BORDEN

(John Bagdziunas Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS
69 W. *Washington St. Room 1319
Telephone Dei rborn 8946
Vakarais 2151
! 2 St. nuo 7 iki 9
Telephone Roi sevelt 9090
Namų Telefonas Republic 9600

DR. M. J. SHERMAN

A. E. STASULANI

Pirkdami Pijaną iš Peoples Furniture Co., esate visuomet
apsaugoti, kad čia gausite geresnį pijaną ir mokėsite mažiau
pinigų.

KRAUTUVĖS ATVIROS VAKARAIS

: 9—10 iš ryto ir po 8 ▼. f.

3333 So. Halsted St.

Valandos nuo 10 ryto iki 6 vai. vakare. Panedėly ir ketverge
nuo 10 ryto iki 8 vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 12 dieną.
109 N. Dearborn St., Suite 606, imkit elevatorių iki 6 lubų

mėnesinių išmokėjimų

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

Valandos nuo 1 iki 9 vakare.
Nedaliomis nuo 10 iki 1.

3514*16 Roosevelt Rd
Arti St. Louis Avė.
CHICAGO, ILL.

Parduodame ant labai lengvų

RUSIJOS-

127 N. Dearborn St

Tel. Kedzie 8952

IŠ visų kitų pijanų augšČiausiai rekomenduojame Jums
pirkti Kimball, Pijaną, nes mes remiamės ant šio fakto: kad
jie yra didžiai išgirti ir vartojami per artistus ir visus kitus
įpuzikos ekspertus.

3113 South

Halsted St.

3235 S. Halsted St

12th STREET

šiose krautuvėse Jus rasite pijaną, kurį Jūsų draugas pir
ko. Taipgi rasite tą, kurio Jus norite pirkti. Jus čia galėsite
palyginti ju verčia ir pilnai persitikrinti visais budais, kad
Peoples Furniture Co. yra geriausia vieta piikti bile pijaną
Jus geidžiate.

I

—IŠ

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

Roseland

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

14

AKUiERKA )
Pasekmingai pa
lu niauja
mote
rims prie gtmdyLn o , patarimai
pykai moterims
p r merginoms.

3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegiją;
ilgai praktikavusi
Pennsyb
vanijos
ligonbučiuose,. Sąži
ningai
patar .
nauja, visokiose ligose irieš
gimdymą, aike
gimdymo ir po
gimdymo.

Miesto ofisas:

Tel. Pullman 6377

1619 W. 47th St., Tel. Ęoulevard 7101, 1892, Chicago

PLAYER-PIANOS

AKUŠERKA

10717 Indiana Avė.,

Advokatas

A. BARTKUS, Pres.

KIMBALL

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE

Gerai lietuviams žinomas per 15
metų kaipo patyręs gydytoja*,
chirurgas ir akušeris.
Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal
naujausius metodus X-Ray ir lutokius elektros prietaisus.
Ofisas ir Laboratorija: 1025 W.
18th‘ St., netoli Morgan St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
į Dienomis: Canal
3110. Naktį
Telefonais
Drexel 0950
Boulevard 4186

K. JURGELIONIS

THE BRIDGEP(

E. J. McQuaid
Tel. Wentworth 0209
Englewood 4760

Dearbom • 9057

Šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash hYba ant išmokėjimų.
ektros Korporacija Amerikoje
Pirmutinė Lietuviu

Mes pristatome tiktai geriausios
rųšies anglis. Musų atsvėrimas
yra garantuotas per Chicago Coal
Merchants Association, atsvėri
mas per Liscenced City Weighmanth.

5822 So. Racine Avė.

Lietuviai Advokatai

Tel. BJvd. yltt
Al. Woitkie«dcfr
BANIS

aiH.KM.

oiiAu'.

»<Įhk

trt-vroi

įlos. 6600 S. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
1821 So. Halsted St.,
Chicago, 1H.

SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

i

NAtnrENns, ratavo, m

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa
thihlished
Daily
Except Suntlay
t>y thc Lithuanian N«wa Pub. Ch. Ine.

_____

”1789 Sovth Hahted StNH
Chicago, III.
Telephoac ItooMvelt 85M

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxarxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx- ‘alku tai labai svarbu., ypač did-

Užsimokėjimo kaina:

Chicago je‘— paštu:
Metams ................................ . $8.00

>

Apie Įvairius Dalykus

Pusei metų __________ ___ »
4.00
Trims mėnesiams ................ . .... 2.00
Dviem minėdama
..
1.50
Vienam mėnesiui
....
___.76

Editor P. GBIGAITia

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija ..........................
Savaitei
-------- ------------------- 18c
Mėnesiui --------------- --------------- 75c

Subąeription Ratesi
per year in Canada.
per yea> outside of Chicago.
per year. in Chicago.
per copy.
z,

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje,
$8.00
paštu:
$7.00
Metama .................
17.00
( $3.00
Pusei metų .........
8.50
3c.
Trims mėnesiams
1.75
■ 1 ■ ................. ■
■ ■*»■■■■ - ■ —
Dviem......................
mėnesiam
1.85
.Entered as Secopd Clasl Matter
Vienam mėnesiui ...............
75
Maręh 17th, 1914, aLtha Port Office
of^Chlcago, ' III., uhder theva4t of
Lietuvon i k ^dtup^ulaiehiuose: ,
Malįh 2nd 1879.
7 '
Metams ........i.r.................. ...... $8.00
Naujienos eina kasdien, išskiriant , Pusei mėtų
4.00
5rims mėnesiams
..........
2.00
sekmadienius. laidžia Naujienų Ben
drovė, 1139 So. Halsted St., Chicago,
inigue reikia siųsti palto Money
Ui. — Telefonas! Rdosevelt 85t0.
orderiu kartu su uisakymu.
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NE VISAI TAIP.

“Vienybė” savo editariale dar
kartą pabrėžia, kad svarbiau
sia lietuvių pralaimėjimo prietfastis Klaipėdos krašto rinki
muose buvo “kademų kiršinan
ti’ Klaipėdoje politika.“ Ji dar
fcrie to . ‘ Ipriduria, kad
“Prieš pat rinkimus, kademai įvarė kylį tarpan Klai
pėdiečių, importuodami te
nai savo ‘krikščionių darbo
federaciją,’ kuri, baisiai su
kiršino netik socialdemokra
tus bet ir šiaip Klaipėdos
lietuvius protestonus.“
Bet to paties “V.“ numerio
peržvalgoje jau rašoma kitaip.
Tenai paduodama ištrauka iš
Kauno “Lietuvos“ (t. y. kade
mų kontroliuojamo laikraščio),
kad įrodžius Klaipėdos socialde

Butų labai bloga, jeigu Lietuvos Emisijos bankas su mokratų “apsitepimą juoda dė
kluptų, nes tuomet kartu su juo nudardėtų į pakalnę ir me.” Ir baigiama taip:
“Tai ve prie ko dasigyvedaug kitų biznio įstaigų Lietuvoje. O kas svarbiausia —
no Grigaičio giriami Vokie
susmuktų litas.
Lietuva jau pergyveno dvi pinigų valiutos katastro tijos (?) socialdemokratai:
sėdi viename suole su dvar
fas. Nuėjo niekais rusų rubliai, paskui vokiečių markės. poniais ir nacionalistais!“
Du kartu Lietuvos žmonėms tapo tarytum kišeniai iš
Mes irgi sakome, kad sėdėti
kraustyti. Dar Viena tokia nelaimė, ir su Lietuva gali viename
suole su nacionalistais
kažin kas atsitikti.
4
(t., y. tautininkais) yra nege

“Halloween” šventės istori
ja. — Del užrašų knygu
tės pateko į bėdą. — Mek
sika rengiasi deportuoti
nepageidaujamus
atei
vius. — Fiziškas atj almė
jimas ir protiškas nusilp
nėjimas

pročiai ir tradicijos,, nors ir iš
kraipytoj formoj, teberandami
ir šiandie.
OOO

—

Kaip rašo “Kommunist,” su
Baliasniko rajono komiteto pir-,
mininku atsitiko nelaimė. Ida
ve Jam . kaimiečiai 202‘ rubli i'
nupirkimui niiško : Pūft’dvoj,’ it
’ r *
t
' *’ '♦ 37?5. rublius jis gavo nuo Pok
Amerikoje ir kitose salyse y- tavoš valstybinio banko išdali
ra priimta spalių 31 d. rengti nimui
kaimiečiams sėklom?
pramogas. Paprastai siuntinė
jama užkvietimo kortelės, ant
Ir visi tie pinigai prapuolė
kurių randasi simvoliški pa Pirmininkas nuvyko į kontro
veikslai “Halloween“ šventės.. lės komisiją ir pareiškė:
Paveikslai tankiausia vaizduoja
“Su rųanim atsitiko nelaimi
raganą, kuri joja ant ’ šluotos
pavogė valstybinius pinigus
arba kokį nors baisūną.
kuriuos aš turėjau su savim. Su
Tokioms pramogoms kamba manim to niekuomet neatsitik
riai irgi ypatingai papuošiama: davo ir dabar gali manyti, kad
kur nors kampe stovi iš popie- aš tuos pinigus pragėriau, bet
rio padaryti žmogaus griaučiai aš, kaipo sąžiningas komunis
arba katė sėdenti ant menesio. tas, pareiškiu, kad niekuomet
“Hallovveen”

paeina

nuo

žo negalėčiau tokį dalyką padary

džių “Ali Hallovvs Eve” (Visų ti, — pragerti valstybinius pi
Šventų išvakarė).
Amerikoj nigus. liet dabar nelaimė atsi
kambariai tam vakarui deko tiko ir aš prašau patarimo, kaip
ruojama baltu, juodu arba rau iš tos padėties išeiti.
[Pacific and Atlantic Photo]
“Aš norėjau pulti po trauki
donu popierių, Turtingieji paAntie Caldwell iš New Yorko sikviečia net <dailininkus, kurie nio, bet manydamas, kad parti
reikalauja $500,000 iš John W. išdekoruoja tam vakarui jų ja supras mano nelaimę ir do
vanos, — aš sugrįžau atgal.
Hubbard, turtingo Pittsburgho kambarius.
biznieriaus.. Esą jis pažadėjęs
Bet kodėl priimta spalių 31 Paskui aš nutariau pasikarti,
ją vesti, bet žodžio neišpildęs. d. vakarą taip praleisti? Kad užnėriau virvę ant kaklo,, atsi
i
rai. Bet kad tautininkų laik ----------------------------------------- butų galima tinkamai į tą klau- sveikinau su pažįstamais ii
K v
'
\
raštis spiauja į akis naciona
šimą atsakyti, reikalinga par- maniau, kad visam galas, be
Pamato susirūpinti jau yra, kadangi žinios sako, kad listams,
Dalykas
nebuvo
labai
nepa

ryto metą aš išbudau ir pasi
tai jau keista. Juk tai
žvetgti į papročių istoriją.
prastas, kadangi finansinėje
Lietuvos bankui, pritrukę “cash” ir jisai sustabdęs mokė jo idėjiniai broliai!
Įdomių dalykų apie Hallow- rodė, kad aš guliu prie stalo
suirutėje,
ištikusioje
Vokietiją,
jimus. Apie tai, kad butų sunykęs banko kapitalas, dar Kad Klaipėdos socialdemo
een suteikia Lillian Eichler sa su virve ant kaklo.”
likviduojant
senąsias
markes,
Komisijos įgaliotinis nepati
kratai, blokuodamiesi su buržu
negirdėt; ir mes norime tikėt, kad taip beatsitiko.
vo knygoj /‘The Customs of
sugriuvo
daugybė
didelių
biz

kėjo ir įsakė padaryti kratą, h
Bet mokėjimų sustabdymas vistik yra pavojingas da azinėmis partijomis, daro klai nių; sugriuvo, pav. net ir toks Mankind.”
mes jau esame apie tai kal
Visų šventų išvakarė buvo iš tikrųjų rado pas jį užrašo
lykas bankui. Amerikoje, jeigu įųrfs bankas butų pri dą,
milžiniškas
biznis,
kaip
Stinnebėję. Vienok, kritikuojant juos,
ir senovėj prieš krik mąją knygutę, kur smulkmėms*
verstas pasakyti savo kostumeriams, kad jisai neturįs nereikia visgi persūdyti. Pati so„ kuris nesenai kontroliavo žinoma
ščionybės atsiradimą. Tą va kai buvo surašyta išlaidos, štai
žymią
dalį
Vokietijos
pramonės.
gyvų pinigų, tai jo kreditas butų pakirstas ir jisai var “Vienybė“ savo editariale pri
karą priimta buvo laukuose kū kas toj knygutėj buvo pažymė
Bet
kai
kurie
elementai
buvo
pažįsta, kad už vokišką bloką
renti ugnį, kad nubaidyti pik ta:
giai atsilaikytų.
sumanę lą brolių. Barmatų suLietuvoje, kaip ir kitose karo suvargintose šalyse, Klaipėdoje balsavo net ir lie bankrutavimą išbubnyt ir pa tąsias dvasias. Mat, manoma Ant vieno puslapio:
tuviai.
čia tai jau yra visai
buvo, kad tą vakarą vėlės gau Ninai ................... 10 rublių
žmonės žiuri į tą dalyką, šiek-tiek kitaip. Todėl gal būt nepaprastas
dalykas ir, tauti naudot politiškiems tikslams. na liuosybę ir laisvai gali vaik Antaninai ........... 8 rub.
ir minėtam bankui perdaug didelė nelaimė neatsitiks.
Barmatai, mat, tūrėjo asme štinėti tarp žmonių ir daryti
ninko akimis žiūrint, tikras
Zinai .................. 8 rub.
nusidėjimas prieš savo tautą! niškų pažinčių tarpe socialde jiems gerą arba blogą.
Verai už du kartu 13 rub. :
Kodėl gi tad “V.“ deda “juodą mokratų, todėl Vokietijos na Patirta, kad senovės druidai
Gėrimai ir kt. ...... 38 rub.
Vienok reikia pasakyt, kad tur-but yra kas nors ne dėmę“ ant socialdemokratų, o cionalistai* *į)akčlė didelį triukš tą vakarą’ švęsdavo rudens
Viso ....... 87 rub.
mą, kad pakenkus socialdemo šventę — laukų nuvalymo pa
visai
nesmerkia
Klaipėdos
kraš

gera Lietuvos valstybės banko tvarkyme, jeigu jam galėjo
kratų vardui. Jie ėmė kaltin baigtuvių šVentę. Jie irgi su Sekamame puslapyj:
pritrukti pinigų. Matyt, tie pinigai buvo kam nors iš to lietuvių?
Mes manome, kad vokiškas ti, kad socialdemokratai rėmę kurdavo aukurą dievui — sau Antaninai ........... 8 rub.
duoti ir bankas dabar neįstengia juos atgauti.
blokas pritraukė prie savęs ko Barmatų biznį ir padėję jiem lei.
rub.
Anąmet Lietuvoje pateko bėdon beveik visi privati ne visus Klaipėdos krašto gy išgauti pinigų iš valstybės baiir Paskui, kai tarp druidų pra- Verutei ......
rub.
ženei .........
niai lietuvių bankai. Priežastis buvo ta, kad jie buvo ventojus (tarp jų ir socialde-^ ko, įmani tuž tai “komišenus.” plito Šamano (mirties dievo) Gėrimai
9 rub.
Prie šito rikšmo tuoj aus karš i kultas, įsivyravo tikėjimas, kad
mokratus
darbininkus,
ir
lietu

dideles sumas įdėję į visokias nuosavybes ir dar didesnes
31 rub.
Viso
tai prisidėjo ir komunistai, ku , prieš metus mirusiųjų vėlės,
vius
ūkininkus)
dėl
to,
— paskolinę savo direktoriams ir direktorių prieteliams.
Trečio puslapio bendra suma
kad
jisai
gina
tam tik- rie visuomet noriai “darbųoja-Jkurios priverstos yra KpsigyPaskui pasirodė, kad nuosavybes parduoti negalima, o rus visiems klaipėdiečiams si,“ jeigu tik yra proga pašmeigyvūnųi kūnuose, Visų sudarė 34 rub. Ketvirtame pus
Šventų išvakarėj išeina laisvėn. lapyj:
skolininkai, prisipirkę už gautus iš banko pinigus gražių svarbius reikalus. Tie reika- žti socialdemokiatus.
rezidencijų, nebepajėgia atsiteisti su banku.
lai yra autonominės krašto tei Klausimas, pagaliau, buvo iš-: Tuo budu istorija parodo, kad
Antaninai
8- rub.
keltas
reichstage
(visoš
Vokiei
“
Halloween
“
yra
druidų
šven

sės.
Jeigu
Lietuvos
klerikalai
Nuo visiško bankroto tuos bankus tuomet išgelbėjo
Su ja pragerta .... 13 rub.
to
...... seime
tijos parlamente), P,
Prūsų
butų
tas
teises
pagerbę,
jeigu
8 rub.
Zinai
Emisijos bankas. Jie tečiaus da ir šiandie nėra visai
jie butų leidę klaipėdiečiams sa ir Berlino miesto taryboje. Vi Su “Hallovveen“ yra surišta
9 rub.
Su ja pragerta ..
“pasveikę”.
vo vidaus . reikalus tvarkyti sos šios trys įstaigos nutarė daug įvairių prietarų. Baitas
Viso ..... 38 rub.
taip, kaip jiems geriausia pa paskirti tam tikras komisijas kiškis sutikti Visų šventų iš
Kiti puslapiai iš knygutės iš
tinka, — tai Klaipėdos krašto Barmatų bizniui tyrinėti. Į ko vakarėj paprastai blogą ženklą
Katf gi dabar atsitiko su Emisijos banku? Ar tiktai gyventojai nebūtų jautę jokio misijas įėjo atstovai nuo visų reiškia, ypač šelmiams kavalie plėšti, tad likimas likusiųjų 387
nebus jisai “patrukęs”, betempdamas iš balos Yčo, Vailo pavojaus iš Lieutvos pusės ir partijų, ir prasidėjo viešas liu riams. Mat, baltame kiškyj ap rublių nežinomas, žinoma tik
nebūtų sudarę “bendro fron dininkų klausinėjimas. Nacio sigyvenanti vėlė merginos, ku tiek, kad tų pinigų jam nepa
kaičio ir Romano bankus?
Jie butų pasiskirstę su nalistų gi ir komunistų spau ri loved unvvisely būt. too welh” kako padengimui išlaidų ir to
Lietuvoje jau buvo girdėt įspėjimų kun. Jurgučiui to”.
lig savo klasiniais ir partiniais da tuo tarpu varė triukšmingą Ir jeigu kaltasis bernelis sutiks dėl šeštą dieną po pribuvimo į
(Emisijos banko valdytojui), kad jisai esąs perdaug pa- reikalais ir kiekviena grupė bu kampaniją prieš socialdemokra baltą kiškį, tai jam greitu lai Poltavą jis restorane “Marsel”
tus.
lankus kaikuriems biznieriams ir permažai atsižvelgiąs j tų ėjusi skyrium.
ku teks su šiuo pasauliu atsi už 15 rublių užstatė savo par
Iš
tų
komisijų
kai
kurios
jau
tijos bilietą.
skirti.
Socialdemokratai Klaipėdoje,
krašto reikalus.
Už visą tai “sąžiningąjį” ko
pabaigė savd tyrinėji Tarp Anglijos kaimiečių gan
Emisijos banko keblumai mums išrodo nepateisina beje, da ir dabar nėra susilie pirmiau
Svarbiausioji gi komisi buvo prasiplatinęs paprotys Vi munistą pasodino į kalėjimą.
ję į daiktą su dvarponiais jr mą.
mas dalykas ypatingai dėl to, kad jie iškilo dabartiniu kapitalistais.
-- qoo--Jie turi savo ja atlaikė savo paskutinį' posė sų šventų išvakarėj kurti “Fire
laiku. Rudenyje Lietuvos ūkininkai parduoda javus ir atskirą partiją. Kai Lietuvo dį prieš*dvejetą savaičių ir pa o’ Love.“ Daroma tai seka Pastaruoju laiku Meksikoj
moka savo skolas; pramonėje ir prekyboje tuomet darosi je susidarys protingesnė val darė nuosprendį, Ji turėjo 55 mu budu. Įnešama į daržinę prasidėjo smarki kampanija
daug lengviaus su pinigais. Biznio įstaigos gali atiduoti džia ir spaudimas iš jos pusės viešus posėdžius, Jos rapor- didelis indas vandens. Daly prieš kiniečius, kurie, pasak
į. klaipėdiečius pasiliaus, tai tas, priimta didele dauguina vaujančios merginos ant atski laikraščių, yra visai nepagei
skolas bankui. Kodėl gi tad jam dabar reikia dejuoti?
darbininkai balsų (jų tarpe ir daugumos rų atatinkamai sulankstytų po daujami, nes jie dirba už ma
Gal apie tai patirsime plačiau iš Lietuvos laikraščių socialdemokratiniai
pieriaus sklypelių parašo savo žinusį mokesnį. O kadangi už
tenai užims visiškai nepriklau dešiniųjų atstovų), pažymi:
(jeigu tiktai valdžia leis jiems apie tai rašyti).
tą mokesnį sunku pragyventi,
somą nuo kitų partijų poziciją.
“...Kad, teikiant
kalba vardus ir sumeta į vandenį.
tai jie pardavinėja opiumą, lai
O tuo tarpu nereikia juos
moms firmoms kreditus iš Paskui pritaisoma prie plūdės ko paleistuvystės urvus ir už
šmeižti.
valstybinių bankų, asmens, (korkos) žvakės galiukas ir už siima kitais nelegaliais daly
Kai kurie Amerikos lietuvių laikraščiai varo agitaci
dalyvaujantys politiniam gy degus paleidžiami plaukioti po kais.
Paprastai žvakė su
BARMATO SKANDALO
ją, kad amerikiečiai siųstų depozitus į Lietuvos valsty
venime, jokios tiesioginės ar vandenį.
Tokių kaltinimų laikraščiai
GALAS.
ba netiesioginės sau naudos siduria su kai kuriais popierio pilni. Tad valdžia nutarė irgi
bės banką.
sklypeliais ir sudegina juos.
neturėjo.
”
t
Mes nenorime žmones nei atkalbinėt, nei prikalbinėt. Apie vidurį šio mėnesio pa
Likusieji ištraukiama iš van į tą dalyką įsimaišyti. Ji įspė
Tegu jie patys daro, kaip geriausia jiems išrodo. Bet rei baigė savo darbą ir paskelbė Tai yra nuosprendis, kuris dens ir skaitoma užrašytieji jo kiniečius prisilaikyti įstaty
kia žmones painformuoti, kad jie žinotų, kaip stovi da savo raportą Vokietijos reich sumuša į dulkes visus naciona vardai. Tai vardai tų mergi mų. Priešingame atvėjyj jie
listų ir komunistų prasimany nų, kurioms lemta pasilikti bus deportuojami.
lykai. Butų gerai, kad paaiškinimą atsiųstų pats Emisi stago komisija, kuri beveik me mus.
Tuo pačiu laiku bus dedama
šmeižikai' gavo ilgą no senmergėmis.
tus laiko tyrinėjo garsųjį bro
jos bankas.
sį.
Kitur vėl daroma taip: sun pastangų apsivalyti nuo bolše
lių Barmatų skandalą.
Skandalas kilo iš to, kad bro Reikia pastebėti, kad tą be kiai prieinamoj vietoj padeda vikiškų agentų, kurie bando
Jų bus pa
e
..
ii......
liai Barmatąi (biznieriai iš Ho- gėdišką šmeižimo kampaniją ma akmuo, o ant rytojaus eina drumsti ramybę.
lapdijos), kurie apie karo pa uoliai rėmė ir Maskvos Inter ma jo pažiūrėti. Jeigu akmuo prašyta kuogreičiausia išsikrau
švarios, šviesios, Svei
Iš jo centro ėjo pajudintas iš vietos, tai padė styti ir vykti į “matušką Rosbaigą pradėjo vesti platų biz nacionalas.
kos, Gražios Akys
nį Vokietijoje, įlindo į dideles per visus Kominterno sekcijų jusia jį nebesulauks sekamos siją.“
Tai yra puikiausias turtas
Murinę yra išvalantis, suminkš
— ooo
skolas ir subankrutavo. Jiem organus “žinios” 'apie Vokieti- Visų šventų išvakarės.
tinantis, atšviežinantis ir
Valdžios inžinieriai daro
nusigyvenus, pasirodė, kad ,su jos socialdemokratų “korupci šiandie jau mažai kas betinekenkiantis.
Bet dabar komunistiniai ki, kad yra raganos ir kad Vi- jierimentus, ’ kad suradus naJums patiks jisai
Barmatų bizniu žuvo ir milio- ją
Knygute “Eye Care” arba “Eye
nai valstybės pinigų, kurie bu šlamštai, žinoma, neatšauks tiį sų Šventų išvakarėj velės kelia mams tokias sienas, kurios ne
Dykai pareikalavus.^
Mum>«Co.,DpbH.S.,9B.OhioSt.,Cti>c«Ho Beauty
babartiniu
puotą.
O vienok senovės pa praleidžia garso.
melų.
vo jiem paskolinti.
jjBMgMMhgafcBMi iir ' ■■
~ ' u

niesčiuose, kur bildėjimas ir
ižimas nesustoja nė dieną, nė
inktį. Yra tikrai
juolatinis užimąs veikia nėržus. Tad žmonėms svafrbu nors
inktį būti tikioj vietoj,
jų nervai nėra erzinami, Siemos, kurios nepraleidžia garso,
duotų progos žmonėms
ramiai pasilsėti.
000

Pąąkilbęjs rųsų gyvulių dresil’uotojas Vladimir Durovas už
ginčija .l)r. Voronovo’ tvirtini5ną, kad atjauninimas fiziškai
nenusilpnindamas
sustiprina,
proto
laiku
tuo
pa(
išDu rovus
nu jėgas.
jaunų
?mė
liaukas
iš
ledresiruotų žiurkių ir įčiepijo
jas savo senoms išdresiruotoms
žiurkės atjaunėjo,
durkėms.
net visiškai nustojo protinio
Jos net užmiršo
lujėgumo.
;avo narvelius.
O tai, pasak
Durovo, kuoaiškiausia parodo,
jog atjaunininmas nusilpnina
protinį nujėprumą.
— K. A.

AUKSINIS RUDUO

Ruduo, trečias sezonas
metuose, ir Gyvenimo Ru
duo, abudu yra puikus, ir
abudu reikalauja specialio
prižiūrėjimo. Daržininkas ir
farmerys turi apsaugoti sa
vo produktus nuo gamtos
jasikeitimo, kuris keičiasi
abai greitai. Tie du atsiti
kimai randasi Gyvenimo Ru
deny ir jie turi būti labai
gerai apsaugoti, kad prisi
laikius prie naujų gyvenime
aplinkybių. Trinerio Kartu
sis Vynas yra jų geriausia
draugas. Jis išvalo vidurius,
sustiprina kraują ir visą
žmogaus sistemą. Jus paju
site, kad jus tinkate gyveni
mui — ir jus taipgi išrūdy
site, kaip jus jaučiatės. Jū
sų aptiekorius arba parda
vinėtojas gyduolių turi Tri
nerio Karčiojo Vyno pas sa
ve stake. O jeigu ne, tai ra
šykit pas Joseph Triner
Company, Chicago, III. Del
rudeninių šalčių Trinerio
Cough Sedative yra tikra
pagelba, — pabandykit jas
su Trinerio nuo Slogų Tabletais!

/
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Tel. Lafayette 4223

Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados
• patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška.
3228 W. 38 th

Chicago, III
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Atėjo Kultūros No. 9. —
Kaina 40c. Galima gauti
NAUJIENOSE,
1739 So. Halsted St.,
Chicago, III.

MIH
NAUJIENŲ
Pinigų Siuntinio Sky- i
rius atdahis kasdie nuo i
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 1
Nedėldieniais nuo 10 v.
ryto iki 2 vai. po piet.

NAUJIENOS

Studentu Ekskursi
ja Į Maskvą ir
kun. Budys

Naujiena Marquette Park Kolonijai

Didelis Atidaryma Naujos Krautuvės

nioksld ir k u lt u ros

aplankyti
įstaigos.
M>. Eks-

‘Norinčių susirašė į
kursantų yąrašhs bu
Un-to Rektoriui. Kadangi prieš
tai jau buvo Pęorektorius pa
sakęs, kad iš Un-to pusės ne
numatoma klinčių
studenlųekskursijoms į kitus kraštus,
taigi ir į Rusiją, tai, buvo dau
giausia abejota kažin S. S. R.
atstovybė ar duos vizą.
čia yra geriausia vieta pirkti Muzi[Pacific and Atlantic Photo]
Bet pc.iirodė, kad be reika
kališkus Instrumentus. Užlaikome
didelį pasirinkimą: Radiolų, Grama- lo mes savo mintimi* ir abe
S am u ei M. Ralston, Jungtinių
fonų, Smuikų, Pianų Volelių, Rekor
dų ir visokių kitų muzikos srityje jonėmis taip toli siekėme
Valstijų senatorius iš Indiana
dalykų. Taipgi mes dirbame Italia- net S. S. R. atstovybę. Musų
valstijos, kuris numirė spalių
niškas ir Rusiškas Armonikas; tai ekskursijai nelemta
buvo
to

some atsakančiai Pianus, Vargonus
14 d., turėdamas 68 metus am
ir kitus visokius Muzikališkus In- liau nuvykti, kaip tik į Un-to žiaus.
stru mentus.
Rektoriaus kun. Bučio kabine
Mes išsiunčiame į visas dalis Suvicnytų Valstijų. Ant pareikalavim o mes tą. Kun. Bučys pasišaukė eks pranešė, kad leisti negalįs. Bu
prisiunčiame kataliogą už dyką.
kursijos rengėjus davė gerą— vo prašyta,
kad duotų savo
pilną pašaipos ir ironijos pa inatyvuotą atsakymą raštu, tai
GUS. BALSEVIČIUS
1722 W. 47th Street
mokslą už tokius “išmistus” ir p. Rektorius kun Bučys ir tai
Chicago, III.
nenorėjo duoti, esą jus tuoj
Tik kai
spaudoj paskelbsi!
tuo reikalu
Valdyba parašė
gavo štai
oficialų raštą, tai
kokį “motyvuotą” kun. Bučio
atsakymą:
“1925 m. liepos m. 25 d. No.
3213. Studentų Socialistų Drau
Atsilankė j musų banką kelios
gijai. Jus rengiamoji ekskur
savaitės atgal ir prašė musų ar
sija į Maskvą nebuvo leista re
mes galime iškolektuoti jo vie
miantis nuomone, kad rengia
nos dienos uždarbį iš geležinke
mosios ekskursijos
dalyviai
lio kompanijos toli vakaruose ir
yra socialistai skirtingų nuo
tas mokestis buvo užsilikęs jau
viešpataujančiojo Rusijoje ko
metai laiko.
Kadangi
munizmo pažiūrų,
tikrumų
apie tos nuomones
Mes paketinome padaryti ge
gali būti abejonių, lodei prariausia ką mes galime — ir mes
šau man laišku pristatyti bu
siančių ekskursantų sąrašą su
išgavome dėl jo mokestį.
pažymėjimu, kokią gimnaziją
kuris yra išėjęs ir kuris yra
Tai yra vienas musų banko pa
sovietiškai komunistiškos kryp
tarnavimo budy, kurie padare

SVEČIAS

musų bankų vieną iš didžiausių
taupymo bankų Chicagoj.

Ar jus norėtumėt turėti tokios
rųšics

patarnavimą?

Daleiskit

su jumis susipažinti.

DIDELIS BANKAS
ant kampo

47 St. ir Ashland Av.
Chicago
Gerui žinomas bankas tarpe
lietuvių visoje Amerikoje sa
vo stiprumu ir geru patar
navimu.

DEL GERŲ RUBLI
Dresių, Kautų ir Kitko kas Reikalinga Moterims
Kreipkitės

FASHION CLOAK SHOP
3234 So. Halsted St.,
Chicago, III

ATEIKIT
I BANKĄ
ŠIANDIE

ties

socialistas 'tl-jo

f

ka<l . nepamirš manęs

kšėiau minėto politišką paku
rų motyvo,; kun.u.Bucys-’pasiel
gė ahti-pedagogiškui, ne ręktoriškai, bet sroviškai pauliškai.
Todėl Valdyba nutarė:
1) Jokių policiško pobodžio
sąr.ašų Rektoriui neduoti,
2) Protestuoti
prieš tokį
kun. Bučio elgesį panaudoji
mą Un-to reklorystes klerika(iškai politikai, varžant (lavi
nimąsi nepatinkamos pasaulė
žvalgos studentus,
, 3) Visiems įsirašiusiems ekskursijon pranešti, delko akskursija
neįvyko.
i
Visuomenė
tenepamiršta,
kad ir Universitete
juodasis
slogutis viešpatauja. Beabejo
daugiausia tuo susirūpinti pri
valo patys studentai.
—L. U. S. S. D. Valdyba.

*
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mas viSUonįenei. Buvau savo kostumerių remiamas senose vietose, manau

vienu
lavinimosi
priemonių
(ekskursijas. svetur) sulinę an-

buvo pažinti padėtis tenykščių
aukštųjų Mokslų, >

■

•4i■,

Lietuvos Studentų Sočiai iš
tų D-ja vasaros' atostogų metu
sumano s.nrenprti ekskurs •i u )
Maskvą.
Kk^k ursi jos
tikslas

mano krautuvės naujoj vietoj-

MddŽiu atsilankyti ir pamatyti mąno naują krautuvę,

mes stengsi

mes tamstą užganėdinti kuogeriaimai.
•rĘaa pirks nuo piriftos dįęnoš Lapkričio-November pirm;
dainės dovanos vyrams, mėterlmV ir panelėms.
Šiuomi pranešu savo kostumeriams, kad užlaikau pirmos rųšies prekes,
šviežias ir naujas. Geriausi apyniai, miežių salyklas, rugių salyklas dėl
naminių nesvaiginamų gėrimų dirbimo. Visokie prieskoniai dek pagerinimo
gėrimų. Visokios rųšies moltų. Mes čia negalime' viską suminėti, ateikit ir
pamatykit musų prekes.
Į)ar primenu savo kostumeriams, kad aš buvau Kanadoj dideliuose mies
tuose ir patyriau kas link gyvenimo ir kitokių reikalų. Taip pat lankiausi
Rytinėse valstijose, Niagara Falls, New' York, Pennsylvania, Mass, Ohio?
Kuriems reikia žinių, mes suteiksim ir paaiškinsim apie visokius dalykus.

The Western Malt į Kops Co
JOHN P. LEGEIKO
6914 So. Western Avė

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxzxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxancrxxxxxxxxxxxxxxxx

Jos.F.BUDRIK PIANU KRAUTUVE
3343 So. Halsted St
ČIA YRA TIKRA VIETA‘PIRKTI DAIKTUS UŽ TEISINGĄ KAINĄ

(rusiško)

internacionalo sekėjas. Kitiems
nebus leista dalyvauti ekskur
sijoje, Rektorius (pasirašė) P.
Bučys.
Ar bereikalingi čia komen
tarai? Arkcreikalinga aiškin
ti, kiek Čia ‘marijoniškai mo
tiniško rupesnio”, kad studen
tai “neiširtų,” kiek čia policiškumo, o virš visa ko—pasity
čiojimo studentais.
Studentams teliko
prote*
tuoti prieš tat ir ekskursijai
pastatyti didelis kryžius... štai
nutarimas:
L. U. S. S. D-jos Valdyba
š. m. rugpiučio 10 d., apsvars
čiusi U-to Rektoriaus p. Bu
čio No. 3213 š. m. liepos 25
d., kuriuo draudžiama studen
tų ekskursijai važiuoti j Mask
vą, randa:
1) Kadangi musų ekskursi
jos tikslas buvo apsipažinti su
Rusijos
Aukštosiomis
mo
kyklomis ir kitomis mokslo bei
kultūros įstaigomis, o tuo ti
kslu gali važinėti ir važinėja i
Rusiją, kaip ii* į kitas šalis,
netik “komunistai”,
bet taip
pat įvairių politiškų pažiūrų
žmonės ir net
“komunizmo”
priešai, pav. 'Liet. Un-to profe
soriai į Leningradą ir 1.1., tai
kun. Bučio rašte pažymėtasis
užįr\audimo motyvas, būtent:
“nuomone, kad rengiamosios
ekskursijos dalyviai yra socia
listai skirtingų nuo viešpatau
jančio Rusijoj komunizmo pa
žiūrų” — yra visiškai nerim
tas, nieko bendra su Un-to už
daviniais neturįs; juo remiantis
gal tiktų
kalbėti su kokiais
vienuolių marijonų gimnazis-

»-w.a-—k—
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Kombinacija Radio

kaina su visu įrengimu

Dabar gavome carloadą Pianų, naujas stakas, kainos

mesnes, turime didelį pasirinkimą 40 Pianų geriausių
išdirbysčių. Kainos nuo $195.00 iki

$1300.00

Radiola 6 tūbų, naujo
padarymo, nereikia nei
dratų nei triubos, nei
rūgšties baterijoms, la
bai gražus kabinetas,
visas įrengimas

$275
Viskas

parduodama

lengvų išmokėjimų
Krautuvė atdara kožną die
ną iki 9 vai. vakare, nedėlio

mis iki 5 po pietų.

Freshman
Kaina

Master

Pieee
,

tūbų

Radio

Setai

$39.50, $49.50, $60.00, $75.00 ir $115.00
•••.... $1.95
B. Batarijos 45 Volt............
$2.50
Storage Bataria 100 amp Rubero, keisap už $9.50

Radiotrons 201‘už ...........

xxxxxxxxrxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxnixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tais, bet mus studentus tat gi zxxxxxxxxxxxxxxxnxnnfflxxxxxxxxxxxzmxxxxxxzxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxr
liai įžeidžia;
) Rektoriaus kun.
Bučio
reikalavimas,
kad butų jam
pristatyta eksktnsininkų sąra
šas su pažymėjimu, “kuris yra
sovietiškai komunistiškos kryp
ties soęialislas 3-jo (rusiško)
internacionalo sekėjas’ yra gry
Visiems žinomas Chicagdj biznierius, buvęs biznyje ant Bridgcporto per
nai policiškas;
10 metų, Englewood per 6 metus. Esu patyręs visokiuose bizniuose ir žino
3) Kad atimdamas
mums

Naujas stakas Phonagrafų naujos išdirbystės išduo

da stebėtinai garsų ir gražų balsą.
mos nuo......................... •

Kainos labai že-

$15.00 iki $95.00

Didelis pasirinkimas Lietuviškų Rekordų,
Pianui Rolių daug naujų numerių.

20 Metu Apvaikščiojimas

SENIAUSIS
BANKAS
NORTHVVEST

NAUJIENOS, Chicago, UI.
' I’OŽftLA LAIMfiJO
CLEVELANDE

CHICAGOS
ŽINIOS

Vakar Požėla ritosi Clevelande su lenku Mačalskiu. Gauta
žinia (telegrama), kad jis du
kartu paguldė lenkų bėgiu 1
vai. ir 10 min.

Išėmė pinigą

PIRMOS DIDELfiS RISTYNES

1

Dr. R. H. Go<xi padare nepa
prastą operaciją ir išgelbėjo
vaiko gyvastį. Sidabrinis de
šimtukas įstrigo gerklėj Betty
Brushnick, 4 metą, ir išbuvo
ten keturias dienas, grasinda
mas mergaitę nutroškinti. Bet
daktaras išėmė pinigą bt krau
jo ir nepakenkdamas kūdikio
sveikatai.
’
w

Lapkričio 6 d., Lietuvių Audi
torijoj įvyks pirmos didelės ristynęs šį sezoną. Pasirodys pir
maeiliai Chicagos lietuvių ristikai, kaip tai: Požėla, Sarpalius,
Bancevičius, Janavičius ir kt.
Prieš tokią “armiją” jokie Zbyszkos negalės atsilaikyti.

Sportas

Lapkričio 2 d. J. Komaras
risis Coliseume su Constanov,
“bulfaiteriu”. Vyriausioje po-,
roję risis
Stecher, pasaulio
čempionas, su Koloff.
>

KOMARAS RISIS COLISEUME.

SUGRĮŽO j. simkus

LIETUVIU RATELIUOSE
Cicero

Susirinkimas
Vakarinės žvaigždės Pašelp.
Kliubas laikys mėnesinį susirin
kimą ateinantį sekmadienį, po
piet, Liet. Liuosybės svetainėj.
Kliubas laikosi gana gerai, kaip
nariais, taip ir finansais. Prie
kliubo priklauso kaip vyrai, taip
ir moterys; įstojimas gi ne
brangus, todėl visi kviečiami
ptisidėti prie šio kliubo. Ateiki
te sekmadieny skaitlingai, tad
galėsime padaryti gerų tarimų.
Juk vakare bus Naujienų mas
karadas. Bus gera proga pasi
rodyti ir laimėti gerą dovaną.
Seniaus kliubas tą darydavo ir
buvo tuo pasižymėjęs; dabar gi
pasitaiko labai reta proga, ko
kios vargiai galėsime kada ki
tą kartą susilaukti, gražiai pa
sirodyti ir dar dovaną laimėti.
Tad pagalvokime apie tai visi,
o visi tai vis ne vienas.
— K. P. Deveikis.

Cicero

Lietuvių Liuosybės Namo B- Viešas

Vakar sugrįžo į Chicagą ži
nomas ristikas J. Šimkus. Per
paskutinius kelis mėnesius jis
važinėjosi po vakarines valsti
jas ir ritosi daugelyj vietų. Už
vakar Columbus, O., jį buvo api
puolę negrą? ir bandė atimti <ieimantinę spilgutę, kuri yra ver
ta kelis šimtus dolerių. Vienas
negras nukirpo kaklaraišti su
špilka ir bandė pabėgti. Bet kai
Šimkus “pačiupinėjo” jį, tai jis
ne tik sugrąžino špilką, bet
džiaugėsi, kad pasisekė su Čielais kųulais pasprukti.
Šimkus kai kuriam laikui pa
siliks Chicagoj.
— N.

spaudos ir susirinkimų ir net
naudoja žiaurų smurtą prieš
Seimo ai stovus,
2) lodei mes turime pareik
šti, kad remsimė Lietuvos de
mokratinę visuomenę ir jos po
litines partijas, kurios ves grie
žtą kovą prieš klerikalus ir jų
despotizmą,

3) Nes, mes pripažystame
laisvę visiems piliečiams ir ga
lime veikti išvien tiktai su tais,
kurie neremia despotizmo ir
4)Idant lietuviška visuome
nė nebūtų suklaidinta, mes
aiškiai pasakome tą, kad šių
organizacijų atstovai neturi ir
nieko bendra negali turėti su

tokiais elementais,, kurie nepripažysta ir nepritaria Lietuvos
nepriklausomybei ir net jai yra
priešingi.”
Šį pareiškimą priėmė atsto
vai sekančių Ciceros draugijų:
194 k p. SLA.; Vakaris žvaigž
dės Pašelpos Kliubas; 74 kp.

(Seka ant 7-to pusi.)

Klaidos pataisymas
Ketvirtadienio Naujienose ži DR. VAITUSH, O. D.
nutėje apie R. R. Kliubo vaka LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAI
rą yra maža klaida. Pasakyta,
kad dainavo M. Katulaitė, o tu
rėjo būti Kutaitė.
— Teisingas.

Liuosybės Namo Bendrovėje

vės direktorių susirinkimas įvy
ko trečiadieny, spalio 28 d.
Svarstyta įvairus bėgantys rei
kalai. Sankrova tebėra neišnuo
mota, bet jau eina derybos ir
gal greitu laiku bus susitarta.
Svarstyta ir apie rengiamus
šokių vakarus. Jau du tokie va
karai įvyko, bet daviniai negeriausi. Tečiaus nutarta bandyti
dar rengti — du pogrečiui, atei
nantį šeštadienį ir sekmadienį.
Aš ir pirmiau esu raginęs šerininkus dalyvauti tuose vakaruo
se, bet didelė didžiuma jų neno
ri ir girdėti ir savų parengimų
visai nemato. Tai parodo ant
kiek šerininkams rupi bendro
vės reikalai. Tie vakarai yra
rengiami visų naudai, tad kodėl
visi negalėtų juos paremti? Tad
nors šiandie bukite savame va
kare.
— D i rok. Koresp.

ti įsikūrusią demokratinę Lie
tuvos valstybę ir jos piliečius.
Daugelis Amerikoje gyvenu
sių lietuvių gryžo f sdvo seną
ją tėvynę tikėdamiesi, kad lais
voje ir demokratingoje Lietu
voje bus lengviau baigti savo
amžių.
Bet nei .ip.yžę, nei vietos
gyventojai tos pageidaujamos
laisvės ir demokratijos nesusi
laukė. Vieton to bandoma įdė
tu voje įvesti despotizmą, siau
rinant piliečių teises.
Todėl mes matome reikalą
šaukti viešą Ciceros lietuvių
susirinkimą-mitingą, per kurį
pareikšime savo nuomonę apie
Lietuvą ir jos dabartinę val
džią, delei sekamų priežasčių:
1) Kadangi mes matome kad
dabartinė Lietuvos valdžia, ku
ri yra sudaryta iš klerikalų
bloko, naikina piliečių teises,
užtikrintas Lietuvos konstituci
jos, vartydami laisvės, žodžio,

šeštadienis, Spalio 31, 1925

Palengvins akių {tempimą, kuris
esti priežastimi galvos skaudėjimo,
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu*
atitaiso,
ati

mo, skaudamą akių karštį,

pareiškimas

Cicero kreivas akis, nuima kataraktą,

Draugijų atstovų rengimui
protesto prieš Lietuvos da
bartinę valdžią. .

“Jau daug metų kaip esame
pašilių.osavę iš po carizmo jun
go ir gyvename šioje Jungtinių
Valstijų šalyje. Bet ir čia gy
vendami visuomet atjautėm sa
vo brolius ir seseris už vande
nyno ir visos lietuvių tautos
pavergimą ir geibėjom juos vi
same kame, kad tik priartinus
dieną jų paliuosavimo iš po earistinio jungo.
Todėl su neišpasakytu džiau
gsmu mes sutikome paskelbimą
Lietuvos nepriklausomybės ir
Lietuvos valstybšs įsikūrimą;
kartu atjausdami jos vargin
gą padėtį, nes didysis karas at
nešė Lietuvai vargą, kada ar
mijos rusų ir vokiečių karo
metu viską naikino, mes auka
vome, pirkome valstybinius bonūs, tikslu, kad remti ir gelbė

taiso trumpregystę ir toliregyatą
Prirenka teisingai akinius.
.Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama i mokyklos valkus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 10
iki 8 vai. Nedėlioi 10 iki 1 vai. p. f

1545 West 47th Street

DIDELIS PASIRINKIMAS VYRIŠKĮ! IR VAIKĮ! OVERKADTĮĮ IR SIUTŲ
Musų krautuvėj randasi drapanos vienos iš naujausios mados ir geriausias pasiu
vimas jus galit rasti čionai, koloro kur jums patiks iš musų didelio pasirinkimo.
Kainos labai žemos. Vyriškas Overkautas nuo $18.00 iki $55.00. Siutai visi su
dvejoms kelnėms nuo $18.00 iki $55.00 Vaikų Siutukai ir Overkautai nuo $7.50
iki $20.00. Užganėdijimas gvarantuotas.
i

Pbnne Roulevard 7589
9

Bridgeport Clothing Co.

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

3246-48-50 So. Halsted

1

Viena iš Didžiausių Vyriškų aprėdalų Lietuvių Krautuvė Chicagoj

1545 West 47th Street
Netoli AohlanH Ava.

Prasidės
Utarninke
Lapkričio 3

.Į 1.*J

^•1-1
i. <-.'

APATINIU RUBĮI BARGENAI
Prisirengkite prie žiemos
Vyrų Apatiniai
Geri žieminio storumo ir
sunkumo vyrų marškiniai ir
kelnaites smetonines spal
vos, visokių mierų, tinkami
žiemai. Papras7Qf*
tai $1.19, dabar
■ **

Vaiky Apatiniai

Motery Apatiniai
Su storo Fleece pamušalu,
ir kelnaites dėl’ moterų
mierų, grynai baltos, gfri
mui
žiemai,
paprastai,
kiekvienas,
dabar

veistos
visokių
dėvėji
$1.50
QQn

SVABI PASTABA

Išpardavimas

Utarninke, Lapkričio 3 dieną mes atidarysime pagražinimo ir
plaukų kirpimo parlorą. čia jums bus suteiktas geras patar
navimas, žemiausios kainos ir greitas darbas patyrusių opera
torių iš vidurmiesČio.

Mes naikiname savo čeveryky departmentą

Pančekų Bargenas

kiausios vertes, naujausių

styliij,

parduoda

me už

Vaikų Fleece su pamušalu
union siutai
Balti, visokių mierų, geros,
storos rųšies, verti, $1.00,
šiame išpardavime

Mes išparduodame visą guminių tavorų staką

LOT I.

LOT 2.

$1.59

$1.98

Del vyrų, moterį} ir vaikų, visi} rųšių, verti

iki $2.00

Maišytos merino spalvos, ge
ros rųšies, vertos 39c. geros
žiemai.
Dabartiniame išpar
davime porai
9 1 f*
tiktai
fc I U

Maišytų vilnų moterų Šiltos
pančiakos, rudos spalvos, vi
sokių mierų, storos, vertos
59c., dabar
97f*
porai
'
IV

Komforteriai

Kaldros

Su satino pamušalu, ekstra dideli
komforteriai, pripilti geriausių materiolų, ekstra geri apvalkalai, gra
žių pa temų, verti $10,
šiame išpardavime

Prisirengkit dabar prie žiemos, nu
sipirkę dabar ekstra storas pusiau
vilnų kaldras, dvigubos mieros, di
delis pasirinkimas spalvų, veltos
$9, šiame išparC C "70
davime po
w

$6.79
IM

ą

LOT 1.

LOT 2.

$1.39

79c

Lopšio Kaldros
JndijoniŠko išmarginimo lopšines kaldrikes dėl
ekstra geros rųšies, maišytų vilnų,
tikra vertė $1.00, šiame išpardavime po

vaikų lovų, pilnos mieros,
UvV

Pančiakų Bargenai Motery Pančiakos
Vaikų garantuotos vilnones
panČiakos, juodos, pilkos, švie
siai rudos, namie nertos, vi
mierų,
vertos 89c.
sokį ij
porhi
47c
dabar
tiktai

Vilnonės ir maišytos vatines,
visokių

spalvų ir mierų, pa

prastai vertos 39c.,

15c

dabar porai

OS>G
2*4 ynasto ilgumo, gražaus materiolo kvalduotoslangų užlaidos.
geros langų užlaidoh vertos$1.25, šiame išpardavime

porai

tiktai

Motery Šiltos
Pančiakos

nė vertes iki $5, garantuota visa skuros, pui

Motery Gauntlet Pirštines

Kvalduotos langy užlaidos

Utarninke

Vyry Šiltos
Pančiakos

Vaikai, mergaites, merginos, moterys, avaly

Geri, storos rųšies, pasiūti
iš gero fleece, marškiniai ir
kelnaites, paprastai $1.00,
šiame išpardavime
UvG

67c

E
E
-M g.. -

1 Ojll
■i lOpJA

Labai

fi7c
W ■ w

Vilnones pirštines dėl moterų, didelis pasirinkimas spalvų ir mierų

DYKAI DAVANOS DYKAI

vertos iki $1.50, šiame išpardavime

Atsineškite šį kuponą pas mus ir

Moterų Flaneliniai nakti

niai apvalkalai

štai yra bargenas kurio
negalima
lenktyniuoti.
Moterų augštos rųšies
Flaneliniai apvalkalai, vi
sokių mierų. Gražiai ap. siuvinėtos ir trim uoto s,
vertos $1.00,
dabar

59c

Outing

Plunksnos,
Plunksnos

Flanele

Grynos,
sanitariš
kos, žąsų ir ančių
maišytos plunksnos
vertos $1.25 svarui,
dabar parduodamos
svarui

69c

Geros storos rųšies,
družėta flanele, ver

ta mastui 21c., da
bar mastui

3410-12 SO. HALSTED STREET

gausite dykai plieninį peilį arba
geros rųšies perfiumų gražiame
bakselyje. Dykai1 su kiekvienu
pirkiniu ir kuponu.

DYKAI DAVANOS DYKAI

NAUJIENOS, Chicago, m

šeštadienis, Spalio 31, 19.:o

Lieiuifiij Rateliuose.
.... —' ■
(T$sa nuo 6-to pusi.)
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daryti, visos nekomunistinės
organizacijos butų uždraustos,
ir visų nekomunistinių partijų
veikėjai butų sukišti į kalėji
mą arba sušaudyti.
Komunistai pripažįsta laisvę
tiktai savo partijai. Jie į pa
danges kelia bolševikišką Rusi
ją, vadinasi, jie stoja už dides
nį despotizmą net kaip Lietu
vos klerikalų despotizmą!
Ar komunistai nori apgaut

A. 1). P. L. S.; Raudonos
Rožės Pašelpos Kliijbas; Tau
tišku Seserų Draugija; Vyrų
ir Moterų Apšvietus Draugija;
92 kp. A. L. D. L. D.; 43 kp.
L. M. P. S. A. Protestas at
sibus 13 dieną lapkričio, pėtnyCicero draugijas?
čios vakare, Lietuvių Liuosybčs
svetainėj. Kalbėtojai bus vė Matant kad- trijų komunistė;
liau paskelbti.
nių organizacijų atstovai balsa
—JI K. Danta. pirm.
vo už tą Cicero draugijų pa
—M. J. Žaldokas, yašt. reiškimą,

nenproms kyla klau

simas: Kas čia pasidarė
ar
KOMUNISTAI VIEŠAI ATSI tos organizacijos yra nutaru
sios eiti prieš savo partijos
ŽADA SAVO POZICIJOS.
principus, ar jos nori apgauti
Cicero draugijas?
Yra keista matyti, kad šitą
Cicero draugijų pareiškimą pri Kitaip tą faktj išaiškinti ne
ėmė ir A. D. P. L. S., A. L. galima. . “Darbiečių“ (komu
D. L. D. ir A. L. M. P* S. A. nistų) partijos Lietuvių Sekci
atstovai.
šitos organizacijos ja nėra atšaukusi savo nusi
vadina save komunistinėmis. statymo sulig Lietuvos. Kaip
Amerikos Darbininkų Partija pirma, taip ir dabar ji neremia
su savo Lietuvių Sekcija sakoę Lietuvos nepriklausomybės, bet
si net priklausanti • Komunisti geidžia, kad Lietuvą valdytų
Rusijos bolševikai.
Ji nere
Internacionalui.
Jeigu šitų organizacijų atsto mia demokratijos ir lygių tei
vai balsavo už aukščiau išspau- sių visiems piliečiams, bet ✓rei
dintąjį draugijų pareiškimą, tai kalauja soviet valdžios ir dn*
Ji negirta žiponių,
reiškia, kad jie viešai atsižadė taturos.
kurie teikė pagalbą Lietuvos
jo komunistinės pozicijos.
valstybei, bet tebekeikia tuos
Pareiškime sakoma:
žmonės “ darbininkų priešais”
“Su neišpasakytu džiauks- ir “buržuazijos uodegomis.” Ji
mu mes sutikome paskelbi nepaliovė rėmusi Rusijos des
mą Lietuvos nepriklausomy potizmą, bet, priešingai, ji net
bės ir Lietuvos valstybės įsi pritaria kruvinam Maskvos te
kūrimą: kartu, at jausdami rorui.
1
jos vargingą padėtį... auka Nejaugi tad Cicero’s komu
vome, pirkome valstybinius nistų organizacijos visus šituos
bonus tikslu remti ir gelbė savo partijos principus atmetė?
ti įsikūrusią demokratinę Lie Jeigu taip, tai gerai.
tuvos valstybę ir jos pilie Bet jeigu ne, lai jų atsto
čius”
vai, balsuodami už draugijų pa
Lietuviai . komunistai, kaip reiškimą, veidmainiavo ir norė
žinia, elgėsi visai priešingai. jo apgauti draugijas.
Mes todėl laikome savo pa
Jie nesidžiaugė, kada Lietuva
buvo paskelbta nepriklausoma; reiga Cicero’s lietuvius perspė
žiūrėkite, kad komunistai
atvirkščiai, jie sakė, kad tą ti.
“buožių respubliką’’ turi nu -neišnaudotų jus savo tikslams!
šluoti “susipratęs proletaria Reikia atsižvelgti ne tiktai į
tas.“ Jie džiaugėsi tada, kai į tą, ką komunistai sako/ bet ir
Lietuvą buvo įsiveržusi raudo i tą, ką jie daro, žodžiai pas
noji bolševikų armija. Jie pas juos dažnai*visai prasilenkia su
štai, nesenai buvo
kui keikė ir dantimis griežė, darbais.
Roselande.
kada Lietuvos žmonės bolševi toks atsitikimas
“Darbininkų partijos“ Lietuvių
kus išvijo!
Lietuvos bonų komunistai ne Sekcija tenai irgi sumanė reng
pirko, bet atvirkščiai, jie šmei ti bendrą protestą su įvairioms
Rengiantis prie
žė ir niekino tuos, kurie tuos draugijoms.
to protesto, buvo nutarta, kad
bonus pirko.
Už Lietuvos demokratiją jie prakalbose nebūtų užpuldinėja
nestojo, bet atvirkščiai, jie va mos jokios progre.syviškos par
dino “darbininkų mulkintojais“ tijos. Komunistai ant to neva
ir
“buržuazijos uodegomis“ sutiko ir davė savo žodį, kad
tuos žmones, kurie reikalavo tas nutarimas bus pildomas.
demokratinės tvarkos Lietuvai! Bet kai protesto mitinge išėjo
Kai Lietuvos žmonės rinko vi kalbėt komunistas, tai Jisai su
suotinu balsavimu Steigiamąjį laužė savo draugų duotąjį žo
Seimą, tai komunistai sakė, dį, ir apšmeižė Lietuvos social
kad tuose rinkimuose darbinin demokratus. Jisai pasakė, kad
kai neprivalą dalyvauti, nes vi socialdemokratai buvę valdžioje
suotinas balsavimas ir demo ir neprotestavę, kuomet valdžia
kratija tai — “buržuazijos iš- panaikinusi “darbininkų kuo
pų“ (komunistų) kandidatų są
mislas!“
Toliaus pareiškime sakoma: rašus ir tuos kandidatus su
ėmusi. žodžiu, tas melagis ko
“Mes turime pareikšti, kad munistų * kalbėtojas
nupiešė
remsime Lietuvos demokrati socialdemokratus
klerikalinių
nę visuomenę ir jos politines despotų pagelbininkais, — kuo
partijas, kurios ves (jau ve

met iš tiesų visi žino, kad dar
da! Red.) griežtą kovą prieš prieš Steigiamąjį Seimą social
klerikalus ir jų despotizmą, demokratai pasitraukė iš val
nes mes pripažįstame laisvę džios ir nub to laiko niekuo
visiems piliečiams ir galime met iki šiol nebęjo valdžion!
veikti išvien tiktai su tais, Prieš klerikalus socialdemokra
kurie neremia despotizmo.” tai visuomet griežčiausia kovo
Čia ir vėl yra išreikštos min ja.
tys, kurios su komunistų pozi Jeigu komunistai, nežiūrint
cija visai nesutinka. Komunis savo duotojo prižado, šitaip el
tai neremia demokratinių Lie gėsi, tai iš bendrų su jais ren
tuvos partijų, bet atvirkščiai, gimų išeina vieni tiktai juokai:
nuolatos purvais jas drapsto. žmonės susirenka tam, kad pa
Dar vįsai nesenai išleistuose sa reiškus savo protestą prieš kle
vo lapeliuose A. D. P. Lietuvių rikalus, o vietoje to jie išgirsta
Sekcija parašė, kad socialde niekinimą socialistų, kurte ko
mokratai esą “klerikalizmo rė voja už darbo žmonių teises,
mėjai.“ Šitaip rašyti apie so Lietuvoje!
cialdemokratus gali tiktai fa > Ar nebus tiktai panašus “skyšistai arba begėdiški melagiai, mas“ vartojamas ir Ciceroj e,
o ne Lietuvos demokratijos Stengdamiesi prisiplakti prie
vietinių draugijų, komunistai ir
draugai.
Komunistai tai]) pat nėra vi čia viską prižada, bet nėra jo
sų piliečių laisvės rėmėjai. Jie kio užtikrinimo, kad jie savo
reikalauja Lietuvai demokratiš žodžio laikysis.
Pagaliau, komunistų kalbėto
kos tvarkos — tokios, kaip Ru
sijoje,, kur niekas neturi lais jai stovi po savo partijos dis
žinant gi ią partiją,
vės, išakiriant komunistų par ciplina.
tiją.
Jeigu Lietuvoje butų į- galima labai paabejoti, ar bent
vesta tokia tvarka, kokios gei vienos srovės atstovas apsiims
džia komunistai, tai visi neko kalbėti su jąis nuo vienos es
/
munistiniai laikraščiai butų už trados.

Smagi kelionė iš Lietuvos
,

— ■ ______
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Naujienų Laivakorčių , Sky
riaus pagalba atvyko ‘ Jungti
nes Valstijas,, laivu ’ “Leviathan“, pas savo tėvus p. A. Pu
žams,
2538 W. 46th Place,
Chicago, III.,
Bronislaya ir
Juozapas Butviečiai.
štai jų laiškas: “Pranešame apie savo kelio
nę. Kaune išbuvome 4 dienas,
lyg vandens važiavome 3 die
nas, prie(zvandens [išbuvome‘8
dienas, ant laivo važiavome 6
dienas. Ant laivo buvo geraj,
linksmai, ‘valgyti davė gerai.
New Yorke neužlaikė ir išleido
greitai išvažiuoti į Chicagą. Iki
Chicagos važiavome 24 valan
das. Ačiū Naujienoms, turėjo
me gerą kelionę.
“Bronislava ir Juozas
Budvietukai.”

Ketvirtadieny — “Carmen.“
Penktadieny operos nebus,
šeštadieny po piet — “The,
Maskcd Bali“.
•
j
šeštadiepio vakare (papigin
tomis kainomis) — ^Rigoletto“
Sekmadieny—“La Traviata“.
Antradieny
“Martha“.*
Bilietai jau dabar parsiduo
da visoms šioms operoms^

, Platesnis
aprašymas apie
šias dovanas tilps po Maskara
do. Visų aukojusiųjų šias do
vanas ir tų, kurie aukojo tru
putį anksčiau . ar vėliau ir jų
prašymas netilpo, nuoširdžiai
atsiprašome ir po Maskarado
visiems atsilyginsime.

JIESKO PARTHERIŲ

PRANEŠIMAI ?
Naujas parankamas Marąuette
Park lietuviams

Už

Kampas Western ir Marąuette
BJvd. (67th St.) yra aprinktas kąi-j
po Naujienų stotis. Apart pirkimo
laikraščių, pas tų vėiką galite pa-Į
likti apgarsinimus dėl Naujienų,
apduoti orderj ant visokių lietuvių
laikraščių ir knygų ir galite gauti
visokias informacijas.
./
Taipgi ant kampo Kedzie Avė.
ir 63 St. galite gauti nusipirkti
Naujienas
‘ ‘
kas,/

TEISYBĘ
Duosiu

Dabar visi Naujienų Maskaradan, ka^> broliai ir draugai,
vyrai, moterys, merginos, pane
“HalloweenŲ” vakaras. lės,; ponios; ponai, ponaičiai, vi
sokie darbininkai ir mekimikąį
Prisiartinus žiemos/ sezopui‘ kuprai, profesoriai, ; daktarai;
PRAGYVENSI!
kur, kdr, o Chicagoje Vlados advokatai/visų profesijų ir vi - »■''
—------- r."-.1- ~
rasime daug įvairių įvairiausių sų amatų žmonės, be . skirtumo T* M. Draugijos 22 kuopos, nkUŽDIRBSI!
parengimų. Šiandie gi spalio partijų pažvalgų ir nusistaty rfnrtis, Kadangi ' Valdyba nešaukia
tai norintieji užsimo
31 d., Chicagos
Sandariečiai mų, visi Naujienų skaitytojai, susirinkimų,
kėti savo duokles ir gauti “Pasau
PELNYSI!
rengia gražų “Hallovveenų” va draugai ir rėmėjai — žodžiu, lio Istoriją“ nariui malonės užei
ti pas fin. raštininkų nedėlioj, spa
karą Lietuvių Auditorijos sve visi esat kviečiami, laukiami ir lio 1 d., 2 vai. po pietų, 8108 So.
Halsted St. —A. J. Mosgers.
tainėje, 8 vai. vakaro, Kuriame busit maloniai priimami.
SKAITYK IŠTISAI:
bus gražus muzikalis progra
Maskarado Komitetas. Cicero, III. — Atyda! Visiems
mas, žaismės,
šokiai ir skani
Cicero gyventojams tėvams, kurie
Reikia $2500.00 įdėti į ge
turi vaikučių ir nori juos gražiai
vakarienė.
išauklėti (pamokinti dainų, muzi rą (Legališkų) senų biznį iš
Teko sužinoti, kad tame gra
kos, lietuvių kalbos ir rašybos).
Todėl visus turinčius vaikučių kurio pats su šeimynų, pra
žiame vakare pakviestas yra ir
tėvus
meldžiame
susirinkti ket
pasižadėjęs dalyvauti ir komp.
verge, 12 lapkričio, 8 vai. vakaro, gyvensi •apmokėdamas renLiuosybčs svet., nes čia turėsime1 dų ir kitus gyvenimo iškašM. Petrauskas, kuris novys su
apkalbėti dalykus ir tuoj pradėti
visais pažangiaisiais chicagie- Kas, ką, kur, kaip ir vaikys
mokyti. Taipgi visi Ciceros čius ir dar gale mėnesio liks
čiaij pasimatyti, kuriems taipgi
Draugijų Sąryšio delegatai pnbukada rengia, veikiau kit
GRYNO PELNO apie 3-5
ant laiko.
<
beabe.io bus begalo linksma ir
ar kviečia. •
C. D.) Sąryšio Sek r. >
ŠIMTAI DOLERIŲ.
malonu savo tarpe turėti taip
KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA
brangų svečią.
N. S.
.
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Pranešimai

M. Petrauskas duos
koncertą
Komp. Mikas Petrauskas,
tik ką sugrįžęs iš Lietuvos, ku
ris dabar vieši Chicagoj e, ke
tina pradžioj ateinančio . mėne
sio duoti chicagiečiams koncer
tą.
Paskui vyksiąs koncertuoti
į kitas lietuvių kolonijas.

♦

y* i

Smulkmenos
Dzimdzi-Drimdzi artistas V.
Dineika sunkiai serga. Susirgo
jis porą savaičių atgal, buvo
kiek pasveikęs, bet vėl atkrito.
Tečiaus ligonis jaučiasi geriau
ir gal greit pasveiks.

Pirmyn Mišrus Choras dabar
energingai rengiasi prie pasta
tymo trijų veiksmų melodra
Gražus vakaras
mos “Milda.“
Vaidinama ji
Pereitą sekmadienį Pirmyn bus laį>kr. 8 d., Cicero Lietuvių
Mišrus Choras buvo surengęs Liuosybčs ąvetainėje. *
smagų vakarėlį. Buvo vaidina
A. Vanagaitis
ma komedija “žentas Iškilmė Nors komp.
ir į ^Birutės pa
je.“ I3rieš vaidinimą ir. po vai vis dar
dinimo buvo šokiai ir žaismės. mokas negali lankytis, bet Bi
Publikos buvo daug — pilna rutės pamokų nepertraukia ii
svetainė, ir ji liko vakarėliu pa stropiai mokinasi muzikali vei
tenkinti, nes už mažą įžangą kalą “Keistučio Mirtis“. A. Va
ir gerą vaidinimą pamatė ii nagaitį šiifo tarpu pavaduoja
P. Sarpaliųs.
šiaip gražiai pasilinksmino.

LEISTI $100.00?
Atsakymas: $100.00 ant syk jr
$6.00 { metus per visą
likusį gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas dole
ris sudaro nematomą Juostą cen
tų ir kiekvienas
centas atlieka
tam tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai
praleidžiame
a ir išsiunčiame savo centus
i dėl kitų.
Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek
tie pinigui uždirbtų jums jei padė
tumei juos j banką ar spulką ?
Naujienų. Spulka. uždirba po
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno
$100.00 — pamislyk
kiek jūsų
Šimtas uždirbtų jei laikytumėt ji
čia per 20 metų?
Ateik ir pasitark su sekretorių
apie taupymo budus, o nuo jo su
žinosi kaip greit dauginsis jūsų
doleris.
NAUJIENŲ SPULKA,
1739 So. Halsted St.
Nuo 10 ryto iki 8 vai. vakarę.

Gvardija I). L. K. Vytauto Town
of Lake duoda žinotu kad gvar
dijos bus didelis balius lapkričio
(November) 26 d., 5 vai. vakaro,
Dekavonės dienos vakare, 4600 S.
Wood St. Visų draugijų prašom
nerengti balių tą dieną it prašo
mos atsilankyti \ant gvardijos ba
liaus. Dar prdga tiems, kurie norčtumėti įstoti į gvardiją, tai, tą
11
T
—Pdieną ir vakare bus narįai pri
Rytoj po' piet, 3 vai. Chica imami dykai- Galima bus užsira
šyti pas komitetą ir ant sekančio
gos Simfonijos Orkestras duos susirinkimo galėsit tapti gvardi
Dramos
koncertą
Scanlan mokykloj, jos nariu. —Komitetas
H" '■

11725 Perry Avė., Kensington.
šiaudinis ūkininkų šokis, rengia
Kaip jau buvo pažymėta, ry Įžangą tik 25c.
Simano Daukanto Teat. Jaun. Kliu-—
bas, subatoj, spalio 31 d., Meldatoj vaidinimo neįvyks iš prie
žio svet., 2242 W. 23rd PI. Pra
žasties “Najijienų“ maskarado.
Kas rengiama*
sidės šokiai 8 vai. vakarę. įžanga
50c. Muzika K. Yurgon.
•Lapkričio 8 d. eis “Meilė ir
z
Kviečia Komitetas.
Menas“ prie naujų dekoraci Rytoj vakare bus pirmas
jų, kurias piešia artistas P. Naujienų maskaradas Ashland Prakalbos su paveikslais įvyks
Kačarauskas.
Auditorijoj, Bus išdalinta virš nedėliok lapkričio 1 o., 8 vai. va
karo, Haymand Chapel, 816 W.
Tolimesnis repertuaras pa-, $1,000 dovanomis. Tai bus visų 31
$t. Meldžiame visų atsilankyti,
silieka toks pat, kaip paskelb chicagiečių
įžanga
liuosą. —Juozas Vaitulis.
pasilinksminimo
ta “show cards“.
diena.
Jaunų Lietuvių Am. Tautiškas
Artimoj ateity Dramos Te
Kliubas laikys mėnesini susirinki
atras Lietuvių Auditorijoj pra šiandie vakare
Federacijos mą nedalioj, lapkričio 1 d., ,1 vai.
dės statyti linksmo turinio ko Lietuvių Kliubų koncertas ir po pietų, Lietuvių Auditorium,
3133 So. Halsted St. Visi nariai
medijas, o po perstatymo šo šokiai Lietuvių Auditorijoj.
malonėkit 'laiku pribūti, nes ran
das daug svarbių dalykų aptarti.
kius.
S. Kunevičius, rašt.
Tatai parodo, jog Dramos
šiandie vakare, C. Strumilo
Teatras plečiasi ir apima nau svetainėje, Roselande, yra ren Liet. Keistučio Pašelpinis Kliujas sritis. Vaidinimas sekma giami lietuviški šokiai naudai bo susirinkimas jvyks nedėlioj,
lapkričio 1 d., 1:30 vai. po pietų,
dieniais liuli Uouse teatre eis Aušros knygyno.
,Mc|<iniey Park svet., Visi nariai
po senovės. —y
bukite laiku ir sugrąžinkite išva
žiavimo tikietus. —Komisija.

koncertas
Šiandie Federacija Lietuvių
Kliubų švenčia dešimt metų sa
vo gyvavimo sukaktuves. Tas
savo svarbias sukaktuves pami
nėti šiandie vakare., Lietuvių
Auditorijoj ji duos gražų kon
certą, kuriame
dalyvaus keli
rusų operos dainininkai ir dai
nininkės, p-lė I. PeČiukaitė ir
Liet. Darb. Mandolinų orkes
tras, vedamas p. Juodžio.
Po koncerto bus šokiai prie
K. Pociaus “jazz“ orkestro.
,/>Prie Federacijos
priklauso
veik visi Chicagos lietuvių jau
nimo kliubai, tad tikimąsi kon
certe turėti daug publikos.

Opera
Ateinantį, antradiepį, lapį<r.
3 d., prasideda operos sezonas.
Atidarymo dienoj eina Richard Strauss
komiška opera
vDer Rosenkavalier“ (bus dai
nuojama vokiškai).
Trečiadieny eina “Manon Leseaut.”

IEŠKAU brolio Vincento Stien
kevičiaus, paeinančio Mariampolės
apskr., Mockavos valsčiaus, Pun
sko parap., Rūdininkų kaimo. Pir-;
miau gyveno Shenandoah, Pa., o!
dabar nežinau kur. Jeigu kas ži-i
no arba pats atsišauk šiuo adre
su.
Mr. A. Stienkevičius,
2341 S. Levitt St., Chicago

Naujienų Maskaradas

Tik tie tegul .atsišaukia,
kurie gali įdėti $2500.00.
Smulkmenas . . paaiškinsiu
ant vietos. Šaukite

BOULEVARD 1940

P. S. AGENTAI, SPEIEŠKAU brolio Povilo Gailiuno. KULENTAI, — duokite
Paeina Gudžiūnų kaimo, Grinkiš
kio parapijos, Šiaulių apskr. Chi- man šventą ramybę.
cagoj gyveno ant Union avė. ir
36-tos. Aš dabar esu žanota su
kitu. Meldžiu juttų atsišaukti ir
jei kas žinote, praneškite. Turiu
svarbų reikalą.
Kostancįja Gailiunaitė-Ginioticnė
3405 S. Union Avė., Chicago.

APSIVEDIMAI

———. ■■

.................... ...................--------------------------------------------------------------- -

REIKIA partnerio. Reikalingas
bučeris, kųtis supranta gerai bučernčš biznį su keletą šimtų dole
rių .dėl) prisidėjimo į partnerius.
Aš turiu labai gerą vietą dėl bučernės; aš turiu groserio štorą,
tik reikia šviežios mėsos. Del ar
timesnių žinių šaukit Repubiia
10041, 5321 S. Kedzie Avė.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

PAIEŠKA U apsivedimui merginos
arba našles, kad ir su vienu v^iiku,
nesenesnės kaip 25 iki 38 metų. Aš
esu 34 metų. Turiu gerą darbą ir
KAMBARYS ant rendos, pe
biskj pinigų. Plątesnii} žinių sutėikčium apšildomas, vienam vaiki
siu laišku.
J. P. T.
nui, be valgio. Matykite vaka
2014 Canalport Avė., Chicago, UI.

rais.

1718 So. Halsted St,
2 lubos

■■■

Vaičkaus
Teatras

10 metų sukaktuvi u

ASMENŲ JIESKOJIMaT

IEŠKAU apsivedimui vaikino ar
ba našlio nuo 37 iki 47 metų am
žiaus. Aš esu 37 metų našlė. Su
pirmu laišku prisiųskite ir pa
veikslą. Su pirmu laiku siųsdami
PARENDAVOJIMUI kambapaveikslą aprašykite apie save.
Girtuokliai neatsišaųkil.
ris; didelis, šviesus, garu ap
A. B.
šildomas.
3210 So. Halsted St.

Kreipkitės:

ISRENDAVOJIMUI

6547 Ellis Avė.

ANT rendos 5 kambarių flatas.
PARENDAVOJIMUI- šviesus kam
Visi 'rūmai šviesus ir naujai išdekoruoti. Yra elektra, gasas, mau barys, garu apšildomas. Galima
dynė ir telefonas; ant antro aukš matyti nuo 8 vai. iki 1 vai. po
to iš fronto, remia nebrangi. At- pietų; .subatoj visą dieną.
sišaukit į cigarų štorą.
Kreipkitės:
732 W. 22 St. prie Halsted St.
• 412 S. Sangamon St.
Tel. Boosevelt 7508
Depart. B. 8

PASIBENDAVOJA (j ruimų fia
las, karštu vandeniu apšildomas,
ANT rendos ruimas dėl ženofos
geso pečius, ledbaksis prie namo,
poros,
be vaikų, arba pavieniams.
dveji stikliniai , porčiai. Ruimai
Gražus ruimas, naujame bungalow,
tinkami inteligentiškai šeimynai.
karštu vandeniu šildomas.
0534 S. Rockwdl St:
5804 S. Talmond avė.
PASIBENDAVOJA

5

kambarių

flptas. Elektra, guzas ir maudynė.
RENDON keli Kambariai dei
Namas naujos mados, arti lietu
vaikinų,
merginų ir vedusių; kam
viško vienuolyno. Hondos $40 mė
bariai
šildomi
karštu vandeniu;
nesiui; bevaikiams dar pigiau.

Liet. Mot. Dr-joH Apšyieta inCyra telefonas, garažas dėl 2 ma
6933 S. ’Washtenaw St.
nesinis susirinkimas jvyks sek
šinų ir kiti 'parankumai,
bloko
nuo 71 St. gatvekarių ir ’4j bloko
madieny, lapkričio 1 d., 2 vai. po
$1,150.00 dovanų.
RENDAI 6 ruimų flatas, ga nuo Marųuette Parko.
pietų, Mark White Sųuare Parko
i
'
7034 S. b’airfield Avė.,
knygyne, prie Halsted ir 30 gat. ru šildomas, moderniškai Įreng
Tel. Republic 0511
Visos nares malonėkite atsilanky
Rytoj bus didelė lietuvių iš ti. —Sekretorė. ,
tas. Renda pigi.
..................................—............................... »

.

kilmė, garsus Naujienų Mas
karadas, j kurį susirinks tūks
tančiai lietuvių iš Chicagos ir
apielinkių ir turės progos lai
mėti dar iki šiol niekad negir
dėtas dovanas.
Dovanos plaukė iki paskuti
nės valandos šiandie ir nevisas
net teko deramai paskelbti ir
aprašyti. Štai yra keletas la
bai svarbių dovanų, kurios ne
įeina į bendrą sąrašą, bet bus
išdalytos taipjau, kaip ir sąra
še pažymėtosios.
1. UNIVERSAL

STATE

BANKAS, 33 ir
Halsted St.
$5.00 su taupymo knygute lai
mėjusiam vyrui.
2*.
UNIVERSAL
STATE
BANKAS, $5.00 H su taupymo
knygute laimėjusiai motęį’ei.
3. EMMA
PARMAlilENE,
2210 W. 23 PI., $5.00 dėžė ci
garų.
4. J (JOZEFĄ OSJNSKJENĖ,
4108 Archer Avė. Gražią Mir
tą, varčios $5.00.
.

..

Kreipkitės:

SLA 77 kuopos mėnesinis susi
(6510 So. Francisco Avė.
rinkimas įvyks nedalioj, lapkričio
1 d., 2 vai. po piety, Lietuvių Tau
tiškoj svet. Visi nariai yra kvie
čiami atsilankyti ant šio susirin RENDON po $26; turiu 2 flatų
kimo, nes yra gana svarbių rei ant antro ir trečio florų iš fron
kalų, k. t. nominacija centro vak to po 4 kambarius ir maudynė.
Visi šviesus ir šilti žiema, 10 mi
dybos. —P.- G. Aleksynas, rašt.
nučių i vidurmiestj su strytkariu
Savininkas ant vietos.
Amerikos Lietuvių Teatro Ku
1536 W. 14 St.
rčjy Sąjungos visuotinas mėnesi
Prie
put Ashlund Avė.
nis narių susirinkimas įvyksta pir
madieny, lapkričio 2 d., lygiai 8
vai. vakaro, p. J. Vaičkaus studi
PASIBENDAVOJA 4 kamba
joj, 3358 S. Halsted St., 2-as aukš
tas iš fronto. Visi nariai būtinai riai. Elektra, gazas ir maudy
malonėkite atsilankyti ir nesivė- nė. Viskas puikioj tvarkoj. Renluoti. —J. Auryla, rašt.

LIETUVIŠKAS HOTEL1S naujai
įtaisytas, su elektros šviesoms, ge
riausia vieta dcl darbininkų apsi
gyventi, vyrams arba moterims; su
valgiu arba be valgio, $3 ir $4,
$8 į savaitę su valgiu.
XPETEH GADElKO
1606 So. Halsted St.

drovės Direktorių ir Draugijų atsto
vų mėnesinis susirinkimas atsibus
PASIBENDAVOJA 1 ruimai.
pirmadienj, Lapkričio 2 d., Audito
rium svetainėje, 8183 So< Halsted Renda pigi; yra elektra, gasas
St„ 8 vai. vakare. Gerbiami direkto-, ir kiti parankumai.
rial ir draugijų atstovai malonėsite
v A. J. .Mosgeris
vįsi laiku pribūti, nes turime dauge
lį svarbių reikalų dėl aptarimo. į
3108 S. Halstėd St.
K,'J. Demereckis, Ragt.

RENDAI kambarys, vyrams, mer
ginoms ar vedusiai porai. Jeigu
iš kitur atvažiavę su maža šeimy
na gali sutilpti. Kambariai šildo
mi ir pigus; yra elektra.
703 W. 21 Place.
Ant paskutinių lubų iš priekio.

RENDAI 6 kambarių flatas.
Draugystė Atgimties Liet. Tan
ios Vyrų ir Motery susirinkimą Naujos mados įtaisyirmi. Elek
laikys nedėliok lapkričio 1 d , 1
Rendos
vai. ik> piety, Lietusių Tautos Baž tra, maudyriė, gazas.
nyčios svet., 3501 S. Union Avė. mėnesiui $40.00.
Visi nariai malonėkite Wiku pri
7135 So. Rockwell St
būti —Valdyba.

IŠSIDUODA furniČiiiotas
kam
barys, šviesus, švarus ir šiltas. Su
valgiu ar be va’“io; prie to viii
garažas, arti fabrikų ir karų lini
jos. Galima matyli nuo I iki 8 vai.
vakare kasdien 2 lubo^ priekis.
Mrs. A. Danila
3531 S. Parnell Avė.
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dos mėnesiui $30.00.
3d21 So. California Avė.
Chicagos Lietuvių Auditorium Ben

RENDON KAMBARYS dėl 1
arba 2 vyrų. Kambarys šildo
mas.

6545 So. Talman Avė.
2 lubos

8

NAUJIENOS, Chicago, IU

JIESKO KAMBARIU

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

PARDAVIMUI

REIKIA DARBININKŲ

Valgis ir ruimas, su mokesniu
sitaikysim. Kreipkitės vakarais po
PARSIDUODA Pool Raimis.
RENDON
šildomas
kambarys 6 vai.
vienam arba dviem vyram, arba
• K. šimkailis
Darantis gerą biznį, ir “Nash”
vedusiai porui; su valgiu arba be
36.31 S. I leimitage Avė.
valgio. Visi moderniški patogumai.
automobilius. Turiu parduoti
Arti galvekarių.
REIKIA patyrusių moterų par dar šią savaitę, nes vykstu Ru
Atsišauki!
davinėtojų,
prie mastinių ta vorų, sijon. Parduosiu pigiai.
6331 S. Sacramenlo Avė.
siutų, dresių ir kitus departamen
1341 So. Morgan St.
tus lokių, kurios moka gerai kal
angliškai ir lietuviškai. Nuo
RENDAI Halas
Brighton bėti
lat darbas.
*
PARDAVIMUI už pusę kai
LARKIN STORE
Parke, šeši dideli kambariai,
nos restaurantas. Geriausioj
4700 So. Ashland Avė.
renda $35.00. Savininkai:

biznio vietoj; biznio daroma i
dieną tftne $150. Lietuvių kolo
Lafayette 5818
nijoj. Arba priimsiu lotus kai
T
po pirmą įmokėjimą.
VYRŲ
AtsiŠaukit pas .
ANT RENDOS apšildomas
i REIKALINGAS, bekeris mo
F. G. LUCAS AND CO.
kambarys, dėl vyro be valgic
kantis kepti juodi}, baltą vi uo4108 Archer Avė.
prie mažos šeimynos su visais
na ir keksus.
. Tel. Lafayette 5107 /
patogumais.
Kreipkitės
3339 So. Union Avė. 1 fl.
ELA, .
f
EXTRA

REIKIA DARBININKU

Wnnkp(r‘in BĮ Parsiduoda bučernė ir grosernė, apvvauKegan, ui. gyventa lietuviais ir airiais, 6 ruimai
gyvenimui, lysas 3 metams. Renda
.
$55,
biznio daroma $650 iki $750 j
i_____ ______J.L—REIKI A—
! savaitę.
Priežastis patirsit ant
I silJVfiJO prie siuvimo mote- vietos.
3651 Wa11ace St.
ri^kų ir vyriškų darbų.
MOVING, FAPRESSING & COAL
Kreipkitės:
PARSIDUODA bučernė ir
PIANO MOVING EAPERTS
6758
So.
Wentworth
Avė.
grosernė geroj vietoj, nauji fiklx>ng distance handling.
Turime daug metų patyrimą.
čeriai. Nėra bučernės 4 blokai
3238 So. Halsted St.
REIKALINGI
pardavėjai.
Gaaplinkui. Tel’. Viricennes 6751.
Tel. res. Yds 3408—Blvd. 7667 office
S} Į

—

ĮVAIRUS SKELBIMAI
D i ORAM A C DDAC
DAuUUllAv .DnUui

Tel. Yards 7282
BRJDGEPORT PAINTING
& KDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Užlaikom malevą, popierą,
stiklus ir t. t.
3149 So. Halsted St.
J. S. RAMANČIONIS, Prez.
•
STONGDENGYSTE
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas ir
garantuojamas už $4. Automobilių
t rokų patarnavimas Chicagoj ir apielinkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo
{staiga Chicagoj. Tik patyrę unijos
darbininkai samdomi. J. J. Dunne
Roofing Co.. 3411-13 Ogden Avė.
Phone i.awndale 0114.
PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS
IR SUTAUPYK IT 35%
Mes parduodame visiem* obelio
kainomis
Levinthal Plumbing Supply CoM
1637 Vest Division S t.,
netoli Marshfield
.----------

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

uždirbti nuo $100 iki $150 j
1444 W. 74th Street
savaitę. ^Atsišaukite pas.
Cor. Bishop Street
MILLER BROS.
11241 S. Michigan Avė.,
PARSIDUODA pekamės biz
Roseland
nis su namu ar be namo. 2
trokams rautas.
REIKALINGAS apysenis darbi
Atsišaukite:
ninkas prie namų ir biznio. Dar
3548 Emerald Avė.
bas neslinkus. Neturi būti girtuok
lis ir geras žmogus.

PARSIDUODA bučernė ir
3340 S. Halsted St.
grosernė lietuvių ir kitų tautų
REIKIA janitoriaus pagelbi- apgyventa vieta, kuris maloni
ninko, unijisto, kuris yra dir įsigyti gerą biznį malonės matyt
savininką,
bęs tą darbą.
1334 S. 49 Ct., Cicero, III.
Naujienos, 1739 So. Halsted St.
Box 622
BUčERNft ir grosernė par
davimui. Biznis cash
be
REIKALINGAS
knygučių. Pardavimo priežas
Janitoriaus
pagelbininkas, tis
apleidžiu Chicago.
unijistas.
5718 S.’Kedzie Avė.
Kreipkitės:
Tel. Prospect 5809
4700 N. Malden Str.
'
PARSIDUODA maža groser
nė, arba mainysiu ant autoAtsiimkit:

AUTOMOBILIAI

mobilio.

PARDAVIMU “OlHinerick” trokas 1‘m tono. Nupirksi! labai pi

giai.

trokas

yra

taip

geras,

kaip

Kreipkitės:

Mes parduodame oi sėlio kainomis
visiems. Pasižinokite pas > mus
apie jūsų plumbingą ir namų ap
šildymo reikmesis.
PEOPLES PLUMBING &
HEATING SUPPLY CO.
490 Milwaukee Av. Haymarket 1018
461 N. Halsted St. Haymarket 4224

PARDUOSIU visus savo namų 10
kambarių rakandus. Rakandai turi
būti parduoti tuojau, 3 šmotų mohair
parloro setus, 8 šmotų valgomo kambario setus, 7 Wilton Jcarpetai, Įtam
pos, 3 gražus Francuziško walnut
miegamo kambario setai, laukiamo
kambario setas, radio, paveikslai Ir
kiti smulkus namų reikmenys dėl ge
rų namų. Parduosiu dalimis.
5355 St>. Michigan Avė.
I

EXTRA!
Gera proga pasidaryti pinigų
nuperkant šį restauranių; lietuvių
aĮuelinkėj. Biznis geras; turiu du
bizniu, užtai viena parduodu.
2414 W, 47 St.
PARDAVIMUI bučernė ir gro
sernė arba mainysiu į automobilių,
lotų ar mažų namų. Biznis >.senas.
Kreipkitės ‘ tuojau. Galima matyti
nedčlioj visą dienų.
4537 So. Paulina St.
Tel. Yards 3280
i

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos įvai
riems nėriniams; kaind: 4 Yincijų
PARSIDUODA
raundai 5
malkos 35c., 38e. ir 40c. Vilnonuos
skiautės vaikams, kaina nuo 65c kambarių; yra ir pianaš. Ga
iki $1.00. Baltoji drobė užvalka lima pirkti po vieną ar visus
lams ir paklodėms. Marškonios gi sykiu.
w
jos, kaina 1000 jardų nuo 10c. iki
45c. Mano tavoras parsiduoda nuo
3357 W. 15th St.
35c. iki 50c. pigiau negu kitur.
Tel. Rockwell 2973
Frank Selemonavfčius
504 W. 33rd St. Prie Normai Avė.
PARDUOSIU 5 kambarių rakanPRANEŠIMAS toms moterims, dus, kaip naujus, grojiklis pianas, 2
kurios eina į šapų dirbti Kam ei- ’ miegamo kambario setai, 7 šmotų
ti į šapų ir boso bijoti? Ar ne-'valgomo kambario setas, 3 šmotų
geriau nusipirkti grosernę ir būti mohair parloro setas, karpeįai,
savo bosu. Namie galima pasida-- lempos ir kitokių smulkmenų. Visus
ryti daugiau pinigų ir būti neprU ant syk ar po vieną. Atsišaukite
guhningu. Ateikite pažiūrėti šio
16J1 W. 55 Str
biznio,
3956 S. VVestern Avė.
PARSIDUODA rakandai atskirais
šmotai: parduodantį patalai, 10
NEMESKIT šalin savo senų ke oaduškų. pečius šildomas, stalas,
purių. Mes valome ir perdirbame lova, vaiko baisikeiis, naujas radio
ir išrodo paskiau kaip naujos. Dar
Kreipkitės:
bas garantuotas.
1015 Canalport Avo.
LITTLE STAR HAT
CLEANERS
PARSIDUODA rakandai, vėliau
3328 S. Halsted St.
sios mados seklyčios setas, kau
rai. stalas, iiampa ir tt. Rakandai
FARMERIAI tėmykit, jei turit vartoti tik 3 mėnesius. Parduosiu
bulvių ant pardavimo; meldžiu pigiai. Pardavimo priežastį patir-

3423 S. Halsted St.

PARDAVIMUI nauji namai fy>
5 ir 5 kambarius tik užbaigti bū
davot!, karštu vandeniu apšildo
apšildo-
mi, aržuolo užbaigimas, vėliausios
mados intaisymai,
netoli Marųuotte Purk ir pusė bloko nuo
biznio. įmokėti $4000, kitus kaip
rendą. Randasi 6641—43 So. Fairficld Avė.
PARDAVIMUI 6 ir 6 kambarių
naujas namas, įtaisytas pagal vė
liausios mados; {mokėti $5000, ki
tus po $50 sumos ir procentą j
mėnesį. Randasi 6731 So( Maplewood Avė.
PARDAVIMUI 4 pagyvenimų po
5 .kambarius naujas namas; įtai
sytas pagal vėliausios mados, pusė
bloko nuo parko, pusė bloko nuo
bizniavus gatvės, taip pat 1 blo
kas nuo mokyklos; įmokėti $10,000
kitus kaip rendą,
PARDAVIMUI naujas namas po
I ir 4 kambarius; įtaisytas bus
pagal
vėliausios mados,
cash
82,500, kitus pagal sutartį. Randa
si Brighton Park — l.'lrd Maplewood Avė.
PARDAVIMUI
I didelių rūmų
naujas bungalow; graži vieta, gra
žiai bus užbaigtas, randasi Brigh
ton Park, 43rd Artesian Avė. Cash
$2,000, kitus pagal Sutarti.
PARDAVIMUI
2 pagyvenimų
įpėdinis namas po 4 ir 4 kamba
rius, graži vieta ir geras narnąs;
įmokėti $1000, kitus kaip rendą.
4062 So. Mapfewood Avė.
JEIGU tamstos neišsirinktumėt
iš musų namų, tai mes turime lo
tų arba ant tamstos loto j)abu<lavosim kokį tik tamstoms patinka
namų už žemiausių kainų ir duo
sim gerų darbų. Atvažiuokite pasiniatyti su mumis.
JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avė.
ANT mainymo krautuvė su na
Tel.
Lafayette 7674
mu, labai geroj vįetoj ir biznis
geras; nėra arti krautuvės ir ne
gali būti. Randasi south apie 74
TIKRAS
BARGENAS
3
St. ir Morgan. Kaina $7500. Mai
nysiu ant bungalotv. AtsiŠaukit
$1000 pigiau
greitai, gausit gerų progų padaryti
daug pinigų.,
4600 S. Francisco Avė.
Parsiduoda 5 kambarių mūri
ant 2 lubų

ANT pardavimo arba mainymo
medinis namas, po 6 kambarius
su cemento beizinentu; pirmas lu
bos karštu vandeniu
šildomas;
kaina 88000, ant lengvų išmokėji
mų. Randasi' Brighton Parke, šį
1 namų mainysiu ant krautuvės saL
PARSIDUODA bličerr.ė ir gro dainių arba groserio. Turi būti
sernė: gera vieta. Kampinis nau tarpe lietuvių, o aš nemoku ki
jas biznis išdirbtas; parduosiu tai]) kai]) lietuviškai. AtsiŠaukit.
pusę. Gera proga geram žmogui
4600 S. Francisco Avė.
stoti į biznį už phrtnerį arba par
ant 2 lubų
duosiu visų biznį už prieinamų
kainų. AtsiŠaukit.
ANT mainymo bučernė ir gro
Tel. Lafąyotte 8117
sernė su namu. Labai geroj vietoj,
biznis išdirbtas per 20 metų. Tas
41 FORNIčlUOTl kambariai, vis pats savininkas; kaina $1*2500, mai
kas gerame Stovyje; parsiduoda nysiu ant 2 pagyvenimų namo
pigiai, nes turiu apleisti miestų. Brighton Parke arba South Sidėj.
Gera vietO. puikus susisiekimas su
AtsiŠaukit
visomis dalimis miesto. Lysas il
4600 S, . Francisco Avė.
gas ir pigi reųdiL.
iiftl 2 lubų >
'luomas O’Brien
4339-41 S. pMichigąn avė.
Tol. Oaklapd 229o
PARSIDUODA.] gręjiklis pianas.
Puikiausis riėšutp medžio su ro
lėms, benčiu ir šepelą. Parduosiu
labai pigiai. Pąinlavimo priežastis
patirsit ant vietos. Galit matyt nedėlioj.nuo 8 iki >12 iš ryto.
1 843 W. 33 Place
Žemutinės lubos
1
1r I 1 ‘
•
e ANT pardavimo bučernė ir gro
sernė už pusdykį. Parduosiu arba
mainysiu antBeitonmno,
'loto. automOt>izuio.
Kr<*ipkites

,

4944 S. Marshfield Avė.

svarbi.

NAMAI-ZEME

PARDAVIMUI tabako ir ci
PASKUTINE PROGA.!!
garetę keisai, registeris nuo 5c
iki $6.00. Keisai 8 pėdų didumo. Sis bargena s turi būti parduotas Į 20 dienų!
Visi daiktai geri.
Kreipkitės:
Gražus sun-parlor mūrinis
3142 W. 42nd PI.
I namas ant plataus loto, 2 flatai
po 6 kambarius,, 2 atskiri H.
PARSIDUODA grosernė ir W: Heat boileriai, skalbyklos,
saldainių krautuvė. Taipgi ir cem. basementas, 2 karų garanotion daiktų ir lietuviškos žius. Nei anglių — nei janito
staklės.
'riaus nereiklu. Renda $115.00
837 W. 38rd PI.
I į mėnesį — turėtų Luti $120.00.
Randasi arti VVestern Bulvaro;
•
PARDAVIMUI pigiai restauran- McKinley Parko, Banko ir nau
rantas tarp didelii) dirbtuvių. Taip
gi mainysiu ant mažos prapertės ar jo teatro prie 35th ir Ai*,Ji?r
anj. gero automoblliaus iš priežasties Avė. GERAS NAMAS GEpartnerių nesutikimo.
' ROJ VIETOJ, ir geras priva
Atsišaukite
žiavimas.
1-mas
morgičius
2404 So. Indana Ąv«.
$6,500 ant 5 metų;
KAINA
PARDAVIMUI grosernė. La TIK $11,800, ir cash įmokėti
bai geroj lietuvių apielinkėj. (tik $3,500 — likusius $50.00 į
Priežastį pardavimo patirsite mėnesį. Mes užtikrinam, kad
ant vietos. Veikite greit.
jus negalite rasti
kito tokio
ROZALIJA LlPSKIENfi
namo ir geresnių išlygų bile
4617 So. ’Honol e St.
dalyj Chidagos, kur yra au’ganti vieta kaip ši.
PARSIDUODA grosernės fikPamatykite savininką,
809 W. 35th Street.
čeriai, registeris, ,ice box ir ki
arba pašaukit Blvd. 0774
ti reikalingi daiktai. Turiu greit
parduoti todėl leisiu pigiai.
3417 So. Ashland Avė.

, 2056 \V. IB St.

Phone Republic 10363

PARDAVIMUI murinis namas, ge
rame stovyje, 2 augštų, viršui 8 rui
mai, apačioj grosernė ir 4 ruimai,
vandeniu šildomas, cementinis skie
pas, garažas 1 mašinai, geroj vietoj
prie gatvekariij linijos, parduosim pi
gini; priežastis pardavimo — se
natvė.
- .
2003 W. 21 PI.

RENDAUNINKŲ DOMEI

2 Storai ir 8 pagyvenimų mu
rinis namas, garažas dėl 2 ka
rų, namas stovi ant 2 lotų. Kas
pasiskubins šią savaitę, galės
nupirkti vistfi pigiai, už $20,000
viską. Dali pinigais arba mai
nai** f lotą arba maži} namų.

809 W. 69 St.

BRIGHTON PARK

2 AUGŠTŲ naujas nutrinis nainas, 2—4 kambarių fintai, platus
lotas, hungalosv stogas, moderniš
kas, cash reikia $3600
Specialia bargenas
2 AUGSTŲ natlji mediniai na
mai, netoli So. Rockwoll St., 2—5
flatai, 3 lovų kambariai,
So. Jefferson St. Savinmkas: kambarių
platus lotas, moderniškas, cash rei
kia $300. Didelis
549 W. 18 Strret
/
bargenas ....................
2 AUGŠTŲ medinis namas, ce
SAVININKAS parduoda gro mentiniu pamatu, 2—4 kambarių
flatai, geroje apielinkėje, prie So.
sernę, yra saldainių ir kitokių Mozart
St. Cash reikia $3000, Eks
smulkmenų, priežastis,
vie tra- bargenas

....M>OOUU
CQQ*7C
U>OO
fU

TURĖSITE darbų i/ pinigų, jeigu nupirksite nuo manės res tau
rautų, kuris randasi prie dirbtu
vių ir didžiausio teisino South Side
distrikte. Priežastis pardavimo —
nusipirkau bizniavų namų su biz
niu. Remia pigi, biznis geras.
nas.
4725 So. Halsted St.

nis bungalow ant Campbell ir
57-tos gatvės, lotas 30x125. Vi
si assessmentai užmokėti. Savi
ninkas turi apleist Chicagą.
Kaina tiktai $7,750; {mokėjimas
$1,250. Likusius savininkas duos
ant lengvo išmokėjimo.
Z. S. MICKEVICE
( 2423 W. 63rd St.
\ Tel. JProspect 4345

s

Savininkas

naujas, tinkamas visokiam bizniui.
PARDAVIMUI pigiai krautuvė,
Nepraleiskit
progos.
Kreipkitės
SKAITYK ŠITĄ! Bučernė saldainių,
3804 So. Kedzie Avė.
tabako ir visokių smul
tuojaus.
CHICAGO
ir grosernė parsiduoda už jūsų kių daiktų; yra soda fountain, 4
4510 So. Laflin St.
kambariai gyvenimui; biznis iš
pasiūlymą arba mainysiu.
dirbtas
per 15 metų, priežastį pa
PARDAVIMUI automobilis.
Ateik, o busi užganėdintas. tirsit ant vietos,
PLASTER board po 4c. už
114 E. 107 St.
ketvirtainį pėdos; dastatome 6, 7, Mitchell, 4 pasažierių., coupe,
1056 W. 32nd Str.
Tel. Pulhnan 1030
8, 9, 10 pėdų augščio. Pilnas pasi bėga gerai. Iš priežasties ligos
rinkimas lentų, stogų dengimo ir
moldingų.
Greitas patarnavimas. parduosiu už $85.
PARDAVIMUI grosernė Ci
PARSIDUODA
krautuvė,
Greitas dastalymas visur, šaukit
1915
So.
Racine
Avė.
garų, cigaretų ir visokių smul kendžių, cigarų ir ki okių smul
Mr. Smetana
Builders Suply & Luniber Co.
kmenų krautuvė. Biznis senas, kių daiktų. Turi būt parduota
2228 W. Madison St.
išdirbtas. Priežastis pardavimo greit Krautuvė rand si 1715
Tel. West 1090 — Seeley 4062

RAKANDAI

NAMAI-ZEME

PARDAVIMUI

PASIRENDAVOJA kamba JAUNAS vaikinas ieško kamba TURIT pamatyti mano naujų
rio pas blaivus
I
ir švarius žmones.
vertės grojikų“ pianų, 92 rolės,
rys vienam vaikinui ant N. W. Atsišaukdain
būni pažymėki! lelcloną, kabinetas ir
.. benč
Henrius, viskas už
Side. Kambarys šviesus ir ap jeigu galima.
8140 cash arba po 810 į ipčnesj.
.L Dembroski,
šildomas. Patogi vieta. Mažų
NAUJIENOS
2332. VV. Madison St, 1 ii.
1739 So. Halsted St.
vaikų nėra. Kreipkitės: 1646 N.
/
Box 221.
Lincoln St., 2-ras augštas.
PARDAVIMUI bučernė ir na
mas, prie biznio gatvės, netoli A
KAMBARYS rendai dėl vie
A P krautuvės, biznis didelis
no arba dviejų vaikinų. Kam
geras pelnas, biznis cash. Arti
aMOTERŲ
barys patogus ir šviesus.
nasi didelis švenčių biznis, turit
Kreipkitės:
REIKALINGA moteris ar mer
gina prie namų darbo tiktai pri parduoti, kad ir geras biznis
837 \V. »33rd PI.
i
žiūrėti dvi’ mergaites ir namas. 6838 S Western Av. Repub. 9094
su

2837 W. 38th PI..

šeštadienis, Spalio 31, 1925

■ 843 W. 33 rd Place
Žemutinės lubos

Kas nori pirkti,
parduoti, arba
mainyti namus,
farmas, lotus,
taipgi ir viso
kius biznius, vi

suomet kreip
kitės pas

C. P. Suromskis & Co
Real Ėst ate
Visuomet busit užganėdinti

3352 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 9641
----------------------------------------------------------- --------------

NAUJAS 4 fialų marinis namas;,
geležies konstrukcija; šiltu vandeniu apšildomu, 2 po 5 ir 2 po
4 kambarius, 2 karų garažas. Geroj apielinkėj; visi flatai išrenduoti; rendos $265 i mčn. Kaina
$23,500, casji $6000.
šaukit Beverly 7118

PARSIDUODA muro namas, įm>
4 kambarius, cemento skiepas porČiai apdirbti šios mados, tik pa
baigtas; kaina $9850. Randasi gra
žioje virtoje — Brighton Park.
Savininkas
4558 So. Tai man Avė.
■3

MORTGEClAI-PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI
Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius
ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT
CORPORATION
3804 South Kedzie Avė.,
Lafayette 6738
Va

$200 iki $10,000
Paskola žemės savininkams. Kad
pagelbėjus nusipirkti namą. Užmo
kėti taksus, nuošimčius arba rnorgičius.
Namo pataisymui, užmokėji
mui .skolų, {eiti j biznį. Pugu, tikra,
greitas patarnavimas.
RELIANCE REALTY &
mortgage CO.,
30 N. LaSalle St.
Franklin 1808.

MOKYKLOS
VALENTINE
DRESSMAKING
COLLEGE
Kursai Designing, Dressmaking,
skrybėlių dirbimo ir siuvimo. Klesos dienomis ir vakarais. Atsi
šaukite, rašykite arba telefonuokite dėl tolimesnių informacijų.
2407 W. Madison,
Chicago, III.
Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

$2000 cash, kitus kaip rendą, nupirksit 2 aukštų murinj namą, 4—4
kambarių, su skiepu ir viškais. Gat
vė cementinė ir apmokėta; namas
randasi 1 blokas nuo karų linijos c
ir lietuvių bažnyčios. Nelaukit, pamatykit Šj namą tuojau, atsineškit yxxtxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxix
depozitų, ta žema kaina nustebins
jumis. Matykit savininką.
2650 W. 51 St.

ANGLU KALBA

TURIU parduoti ūkę 80 akerių 35

likeriai dirbamos, o reštas miško, 3%
mylios nuo miestuko ir stoties, prie
pat mokyklos, farm-a gėry m stovy] su
gyvuliais, budinkais ir visokiais pa
dargais parduosiu tik už $5000, $3000
kėš arba mainysiu mieste namo Chicagoj. Platesnių žinių suteiksiu per
leišką, J. Mikučionas, Box 34, Irons,
Mich.
i *

yra labai svarbu
mokėti Iciclcvienam
gyvenar-čiarr:
Šioje
Salyje.

Kurie kalba gerai angliškai visur
turi pasisekimą ir pirmybę. Ang
lų kalbės, aritmetikos, knygvedystės, pilietybės ir daug kitų daly
kų gali lengvai ir greitai išmok
ti pagal nauja būdą mokinimo Leveskio Mokykloje klesose ir per
laiškus (correspondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.
LEVESKIS’ SCHOOL
Preparatory and Commerdal
3301 So. Halsted St., Chicago, Iii.
(kamp. 33-čios gatv., 2-ros lubos)

PARSIDUODA arba išsimai
no 2 aukštų biznio namas su bučerne ir groserne. Daroma ge
ras biznis. Namas yra gerame xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
stovyje. Priežastis pardavimo,
PAMOKOS
atsibodo biznis. Gausite barbe
KALBOS
ną. 5306 S. Union Av. Yds. 1321 LIETUVIŲ
Dideliems ir Mažiems
Utarninkais nuo 7 iki 9 vai. vak.
Pėtnyčiomis nuo 3 iki 5 po pietų
J. I. BRIEDIS
2846 Emerald Avenue
Einu ir į namus
Telephone Victory 7372

PARDAVIMUI 1 aukšto, I kam
barių medinis namas su pusė ak
ro žemės. Nupirk si t su mažu {mo
kėjimu arba mainysiu ant biznio
ar 2 flatų mūrinio namo.
Su namu, arba be namo. Į 2 AUGŠTU mūrinis namas, 2—6 Kreipkitės;
v
10740
So.
Kedzie
Avė.
1038 W. 51 st Str.
kambarių flatai, 2 metų senumo,
prie šv. Kazimiero kapinių
PARDAVIMUI restaurantas, vie
pirmas augštas^ karštu vandeniu
Praktiškos Automobilių
ta išdirbta, biznis geras. Pardavi
šildomas, cash rei
Instrukcijos
mo priežastis — viena moteris ne
BARGENAS. Kampinis lotas 50
kia $4000. Bargenas
galiu apeiti. Galit pirkti chsh arMes mainom senus namus { nau X125 pėdų ant Archer Avė., ne Yra svarbu dėl automobilių ineba mainysiu.
chanikų ir šoferių.
Ateikite pasijus, taipgi -Visokius biznius, Mes toli Kedzie Avė.
PARDAVIMUI
6
kambariu
na

rengę
pradėti.
Pagal
musų naują
1913 W. I4ike St.
darome
pirmus
ir
antrus
morgičius
PARSIDUODA 5 kambarių
mas ir garažas dėl vienos masinos, sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą
Slelroso Park, III.
cottage ir du lotu už $3500.00.
lotas 30yl50 pėdų. Priimsiu $390 jus išmoksite į kelias savaites, kaip
kaipo
pirma {mokėjimų.
Kaina atljkti didelius darbus.
Darbas kol
PARSIDUODA 2 bučernės ir vie Labai puikioj apielinkėj.
$4500.
M.
F.
Danow.
iųs
mokinsitės,
o
kaip
užbaigsite,
tai
na grosernė. Galima pirkti su
2612
W.
47th
Str.
Kreipkitės:
3303 So. Morgan St.
dar
geresnis.
$400 ar su $2500 ir geras pašiulyTel. Boulevard 7027
Dienomis ir vakarais klesos.
6020 S. Keeler Avė.
mas nebus atmestas, nes tikras
FEDERAL
AUTO ENGINEER1NG
------------------------------;
---------bargenas į tris dienas turi būti
TRIJŲ aukštų muro namas tik
.1507
W. Madison St.
DIDELIS BARGENAS
parduota. Kreipkitės:
už $9500; 6 pagyvenimai. Rendos
O
KUR
BARGENAS!
Savininkas'
4425 S. Wells St.
j mėnesį, netoli naujo marketo.
parduodu 6 ruimų bungalow; karš $90
PARSIDUODA mūrinis
namas,
Taipgi
mainysiu ant naujo natno
tu vandeniu šildomas, viskas mo ir duosiu
5
ir
5
kambarių,
viskas
vėliausios
morgiČių.
PARDAVIMUI
kendžių štoras, derniškai įrengta už $700 nupirkmados. Savininkai parduos pigiai,
Joe Plashtka
cigarų, aiskrymo ir mokyklos vi sit pigiau negu mokėta buvo. Tu
nes gyvena kitame mieste.
užima pirmą vietą ne tik Ameri
1625 S. Jefferson St.
sokios popieros ir šiaip visokių ri būt parduota šių savaitę iš j
AtsiŠaukit
koje,
bet visur, tędėl kiekvienas
Tel. V^anal 6380 /
daiktų. Parduosiu pigiai už pirmą priežasties ligos; cash reikia $4000.
3340 S. Halsted St.
žmogus privalo jos mokytis. Mo
teisingą pasiūlymų. Nepraleiskit
6918 So. Artesian Avė.
kantieji
Amerikonų kalbos ir ra
geros progos.
PARSIDUODA namas su bizniu
šyti
teisingai,
pasirenka šau
530 W. įž6 st:
BARGENAS — LENGVAIS nias vietas ir jiegerai
grosernės ir bučernės; visi paranapmokamus
kmnai. Stakas naujas, pagyveni- išmokėjimais. 14 kamb. mūrinė darbus. Amerikonų kalbos, grama
PARDAVIMUI grosernė ir
inentas ir garadžlus. arti štorų rezidencija, yra elektra, vanos, tikos, aritmetikos, stenografijos ir
PARDAVIMUI
6
kambarių
rezi

kitų mokslo šakų galite sėkmin
bučernė, labai geras biznis.
dencija, furnas šildoma^ cemento nėra ir nebus. Labai gera propu. gerame stovyje,. kaina., $4950 gai išmokti Amerikos Lietuvių
1L karo
garažas,
Atsišaukite:
ir muro pamatas,
į
’
'
dėl greito pardavimo. Savtnin- Mokykloje. Skaitymai lekcijij {ro
«l «n‘[ima mainyti ant namo.
30 pėdų lotas, ^7115
7115 S. Rockweil
Re
doma knygose, o speliuoti ir kal
6113 So. Kedzie Avė.
< 5224 S. Mozart St.
įfca6;
528 W. 45th Street
St.. sRVinirikns randasi tamei name. ‘
bėti1 laviname be knygų, asmeniš
Taipgi ' 6 kambarių bungalow,
Chicago, III.
j
...
. -■
„h
kai. Sąlygos kiekvienam mokiniui
karštu vandeniu šildomas, 31 pė PARDAVIMUI 2 aukštų muro
prieinamos. Mokslas eina dieno
PARDUOSIU arba mainysiu mis
dų lotas, 2 karu garažas, 7117 S. namas, po 6 kambarius, galima
ir vakai'ais. Kviečiame visum
PARDAVIMU
minkštų gėrimų Rockwoll St., Ule vann ir vesti- pirkti ir su ’lnažais pinigais,
“
Road
House
”
ant
gre^n
dayas
ateikite
ir {stokite mokyklon
Įstaiga. Biznis išdirbtas per daug bule, panneli valgomas kambarys, savininkas suteiks paskolų, arba
šiandien.

$6700

NAMAI-2EME

$13700

3. R. PIETKIEWICZ & CO

Amerikony Kalba

Extra Bargenas
ll|l|l<in

oi

LvlUk'ULU

man rašyti ir paminėti kiek norit sit ant vietos. Galit matyti neda
už bušelj.
fikčeriai,
knygynus, su mainysiu ant bizniavo namo. 5410 rond. Atsišaukite:
lioj nuo 8 iki 12 vai. ryte. Pras metu. Parduosiu pigiai. Pardavimo Valiausi
Mrs,
Theo. Radavičienė
grindimis augštas, statytas dėl sn- So. Hichmond St. Kreipkitės prie
tomis dienomis nuo 7 iki 9 vakaro. priežastis — poroj nesutikima^.
69 W. Waahinfir*on St.

94 W. tth St.. St. Charles, III.
Tel. St. Charles 451

NAMAI-ZEME

4343 S. Hermitagc avė.
Tel. Boulevard 4649

vininko.
7115 S. Rnckwell St.

savininko:
,
4814 Woodlawn Avė,

Kambarys 507. Paul Pilkis.
i

I

■M

Amerikos Lietuvių Mokykla
■>3106~ So. Halsted SL, Chicago, III.

Antra Dalis

NAUJIENOS

Parį lwo

'i

•

'

«

•

A

No. 257

šeštadienis, Spalio-October 31 d., 1925

VOL. XII

/ /

*

| jo neužilgo ji skamiu balsu, kad
neturite numylėtinės, draugės,
nes kada myli, kada visos sielos
stygos yra įtemptos, nuobodumo
nejauti, tik širdis taip plaka...—
ji užbaigė ir paraudo.
--Gal jus ir tiesą kalbate, bet
tokios meilės aš nežinau.
—Koks-gi iš jūsų vyras, jeigu
Imeilės nežinote? — ir ji pradėjo
i juoktis.
I -—Ideališkos meilūs, — atsa
kiau aš. — Ištikrųjų aš nebuvau
Sutikęs tokią mqferį-. Tarp žmo
nių nedaug tėra nuoširdumo.
Toki meile galima tik svajonėse.
—Na jau, na, argi sunku sva
jones tikrenybe
paversti? —
iššaukiančiai ji pažiurėjo j ma
ne.
—Nelengva — reikia aukų.
—Gal ir be aukų galima apsi
eiti, kam čia tas tragizmas.

GRIUVĖSIAI
Stud. KL Vtks.

Mes tankiausia ropojam į kai-1tai ir kalba įbaugina kitus, kurie
nūs, į pakalnes labai rėtai. Mes metę save atsiduoda jiems.
Visa panašu griuvėsiams. Ne
vienas į kitą žiūrėdami raitome
tisus ir sakomės esą geresni už vien pilys griūva, murai, bet ir
kitus. Pažiūrėję į senus, senus visuomeninė tvarka. Nors da
laikus, kada žmonės titnagu ug bartinius laikus laikome šviesos,
nį skėlė ii* kada savo kojom pa bet prie šviesos išsitempia juo
saulį apvažinėdayo, ir sulyginę džiausi šešėliai. Nėra laisvo žmo
su šių dienų degtukais, trauki gaus, bet kiekvienas gelžies arba
niais ir automobiliais sakome, aukso retežiais prirakintas, prie
jog tai žmonės buvo gudresni, belaisvės. Kiekvienas priklauso,
_ _ aptrurėbet nuo ko nesupranta. Aršiaušiandien kas išliko, tai
Kumai tviska sias priešas yra kiekvienas pats
ję, apdulkėję,
žmogaus oda sau. Pasidavę į fanatizmo ban
prieš saulę, tik
tiek apaugusi šimtmečių dulkė gas ar dievų globai nustoja sa
mis, jog ir nugrandyti neįsten vęs. Vienas pasiaukoja visą am
gia. Protas tiek atbukęs, kaip žių dievams himnus giedoti, ki
• kaplis kirvis. Užtai sunku beį- tas juos išnaikinti, trečias ma
kirsti kiek aštriau
gyvenimą, tydamas jų žiaurias priemones
šiandien kiekvienas prieidamas veržiasi prie dievo, bet kada jo
prie griuvėsių lieja ašaras, kaip nėra, pasidarq ištašyto medžio
iš kibiro. Kam lieja, ar tai rel- ar iš akmens nulipdo, ir puolęs
galinga nė patys nežino. Daug po dirbtino dievo kojų ašaroda
galvoja nė patys nežino. Daug mas prašo užtarimo ir viso to,
galvoja, daro — kam — nežino. ko jis pats neturi.
Jaunam dar ir tai nėra aišku,
žmogaus nėra, nėra ir jo su
jog jis gyvena tik tam. tikrą pa kurtų darbų. Kada vienas suku
skirtą laikotarpį, jog po to laiko ria, šimtai atsiranda griovėjų.
tarpio prie jo aptrūnijusio, ap Kada vienas užgimsta, jam tuoj

IMI

Ji aktorė,

,

SoKI
r

ll» lį-fek Jrf
Į

:

. j

m-galima!
pripratusi
daugiausia prie
tragizmo, — aš aktorė.
11 J‘ man l)al,asako.i»S kad huvusi Maskvoj atlankyti savo se'laikę motiną, o
<<rižtanti

dar tebežaidė žavėjanti Šypsą, o
vėjas plevėsavo jos geltonus
plaukus....
Tas nepaprastas susitikimas,
greičiau į sapną panašus musų
nepasitikėjimo,
išnaudojimo,
melo, veidmainystės gadynėje
padarė man, nepaprasto įspūdžio.
Ar aš galėjau kada tikėtis, kad
su manim atsitiks toks prietikis.
.

..

. . .L----------
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Šmotukas gyvenimo, laimės at
skala. Netikėtai susitikova ir
urnai išsiskyrėva...
Ir ant visados, nežinodami nei
viens kito vardo...
Bet tą trumpą laiką mudu buvova laimingu, mudu tikrai my
lėjot. Taip iš įvairių keistų ir
netikėtų dalykų susidaro ir žmo
gaus gyvenimas.

---- --

Mi t i n g a s
(Gyvenimo vaizdelis)
prieš rinkimus į Seimą.
“Vyručiai, moterėlės! užmir
šote bažnyčią, Dievo vArdą! Nebebranginate šventųjų žodžių,
pamilote cicilikus,
pradėjote
giminiautis.su bedieviais!*’... —
šaukia kunigas vidury turgavie
tės stovėdamas ant bačkos. t
“Artinasi diena”, — tęsia to
liau, “kuomet musų išrinktieji
atstovai susirinkę krūvon, tars
musų ir visos valstybės reikalus.
Ant kiek mes sugebėsime pasta
tyti tinkamus žmones priešaky
je valstybės aparato, tai yra ką
mes išrinksime, tą ir turėsime.
Jeigu mes išrinksime bedie
vius — atskirs jie mus nuo
Dievo, bažnyčios ir visa kas yra
mums šventa, pavers yisus ka
talikus pagonimis...”

netoli mitinguojančių
vietos
tvoros, pasklido
šaramdukos
garsai. Viskas staiga susimaišė,
susipinė
ir publikos juokas
švilpimas, riksmas, šarankos
balsai. Minia vėl sujudo. Davat
kėles visą laiką stovėjusios prie
pat bačkos, pajutusios spaudymą
iš užpakalio, spruko šalin idant
neapverius
kunigėlio su visu
paaukštinimu.

Vargšas “oratorius” matyda
mas, kad anot jo, ' “su asilais
nesusikalbėsi”, mostelėjęs ranka nušokęs nuo tariamojo pa
aukštinimo, keliolikos moterė
lių ir keletos vyrų lydimas nu
dūlino statomos po pačio inici
atyva “salės” link, baigti per
traukto mitingo. (Minia juok
damosi, valandėlę pastovėjusi,
lyg nesuvokdama kas atsitiko,
. i prauejo
pradėjo sKirsiyuR.
skirstytis. Vietoje
vieloje paMinia pradeda junc i, neil*; Hko Fufdskirseius j grupes mamauti.
•I ža sau jale vyrų.
“Ir pradėsime kupčiauti ark

Petrapilio teatrą
įpasakojo, kad gyvenanti puikia■■ ———
>mc viešbutyje, kad gaunanti
Winfred S. Turner, iš Nashua, N. H. Daktarai pripažino, 1^0 rublių savaitei. Ji neslėpė
samanojusio kapo verks kiti, jei
kad jis yra geriausio fiziško sudėjimo vyras Amerikoj. Jis yra ^t savo įsitikinimų, kurie nois
’ ir nebuvo perdaug radikalus viejo vardas neišnyks kariu su juo tus granatu ar visą orą užuodi-' 32 metų, sveria 153 svarus ir 5 pėdų, 7 colių ūgio.
Paveiksle sale jo stovi jo žmona, o rankose jis laiko savoi110^
demokiatingi. Iš to pa
žemėse.
ja dujomis, kad tik kaip nors
įsikalbėjimo aš supratau, kad ji
Apsamanoję širdys, išgriovę užbaigus jo kelionę, ir kad dau vaiką.
_____________________
_____
>
yra
gerai išauklėta ir išlavinta
jausmai, užmušta sąžinė. Nėra giau iš jo nebepasidarytų kitos
Susigri’į’-p dar
ncbitigton
liais ir bulvėmis!” Sušunka kai i
tikros meilės jaunųjų. Tik paba serijos tokių pat tipų. Tam gy Griūva stabai, autoritetai, štamą paslėpęs savy._________ į moteris.
Dar daug, vai daug roposini. Bekalbėdami įvairiomis temo- riojoj susirinkusių žmonių pu 1 “salėn” apie dvidešimt žmolę seniai, kaip numirėlių griau vena, kad neleisti kitiems gyven grupių gerbimas. Atsisako žmo
bažnyčios lankytojų
1)0čiai, ieško meilės, tikros, nes iš ti. Kodėl—nežino, nes viso to gus, nuo visko, ką praeity gerbė i kalnus ir vėl galvatrūkčiais lei- mis, mudu pravažiavova miestą sėj. Keliose vietose zpasipila
griovę jų jausmai jaunystėje priežastys rausiasi pačiuose ir kuo rėmusi. Dabar jis nori simės žemėn. Dar daug nėra- Tverį. Traukinys ūžė, saulė proklamacijų 'pluoštai, minia' b< Hų. laukia kantriai pradepertrauktojo “pamokslo”.
nerado, žmogus kaip apvalus žmonyse. Jei nori draugo, atrasi pats pasirodyti nepriklausydar mumo padarysųne norėdami nu- .švietė pro langą ir vėjas putė, o maišosi, ūžia, traukia vieni kiTas nekatalikas, kurs “bal
rutuliukas, kuris sukasi tarp į- priešą. Bet nusisukęs’ sprandą mas kitų. Išeina į areną s u pa rimti.
'mudu, — aš ir mieloji nepažįsta tiems iš raukti < lapelius, kiek
suos už cicilikus, o ypač jus
vairiausių prietikių,
bet kada ar kitos bėdos prislėgtas nutaria veldėtais jausmais ir viską trok- Kaunas, 1925ma (panelė, kurios aš ir vardo* vienas stengiasi sugriebti nors moterėles lai
įsitėmykite. O
reikalai susipina prie sąžinės, -su su tavim draugauti. Kas savyje
- nežinojau vis kalbėjova, ginčija- vieną proklamaciją.
balsuoti?“...
Nekurį laiką “oratorius” tylė-į! ar žinot už ką
stoja. Gudriausios mintys svar- randasi sunku pasakyti. Ko žmo- Vincas Si niekas.
vos, juokus krėtėm, kaip artimi
jęs, vėl tęsia savo kalbą. Miniaiiį Saiga paklausia. 'Tyla. Aš klauIde- gus nori—nežino. Tik nuolati
stomos aršiausių kvailių,
draugai po ilgo nesimatymu.
siu, ar žinot už kokią patriją
pradeda
į
imti.
jos taip tankiai metdmos kaip nis nerimavimas. Dėlto ir nera
- —O kas jums labiausia patin
; luritą balsuoti?” — pakartojo
lietaus lašai, ar smėlynb žvirgž mu, kad norima nurimti.
ka’? — paklausiau aš panelės,
“Jeigu
trinksime “bolše-. klausimą. “I < kunigėlius, už
Ko trokštama.— nėra. Užtai
dai. Kiekvieno tikslas - 'žiūrėti
kuomet
Išsisėmė
medžiaga
pasi

vikus
”
—
nuves
jie mus rusų . “makratnf/’, pasigirdo nedrąbalsas.
Aš
truktelėjau
ir
pakė

(Persiuntė
Leonas
Vitkauskas)
šiandien
tveriama
matomi
sta

savų reikalų, kad kitas nevieš
kalbėjimui.
komunistų keliais: prie perse-; yUS moteriškas ir vyriškas balliau galvą. Priešais mane sto
patautų virš tavęs. Likimas gi bai, kuriems atiduodama visas
Apie save.
—O daug kas! — sušuko ji, kiojimo bažnyčių, naikinimo jų sai. Taigi, už krikščionis devėjo graži geltonplaukė. Mato
visų vienodas. Geri norai netaip ypatybes, kurių norima. Išnykus
tuomet musų mok ratus, tik už krikščionis
Žmogus tai koki nesupranta ma, ji buvo jauna, dar pilna gy —myliu jurą, kuomet ji yra au turių. Išnyks
stabų madai, visas norimas ypa
greit prigija, kaip pikti.
skelbiamas demokratus ir darbo fsderacidringa, melsvą
dangų, aš net krašte bažnyčioje
tybes suverčia atskiriems žmo ma jėga, kurią galima pavadinti vybės, jos veidas nebuvo tepa
drabužius dė.viu dangiškos spal tiesos žodis... — .kad gyvulius ją! Moterėles stengiasi įsi
Praeitis, dabartis
ir ateitis i
nėms, kurie prisiima ir tampa bastimosi mikrobu, traukia^ vi lais sugadintas, kaip daugybės
nieku nesiriša. Kiekvienas nuo
kitų. Ji žavėjo žiūrėtoją stebė vos (ir ištikrųjų ji turėjo mėly r javus neparduoti žydams, bet dėmėti tą “darbo pederancigarbinami. Bet ( nyksta ir as lioja į nežinybę.
kartoja lyg
lat žiuri priešakiu. Kas praėjo
Tūkstantis devyni šimtai dvi tinai gražiomis akimis, iš kur nos spalvos drabužius), myliu vežti klebonijon!’ Vėl sušunka ią”, patylomis
menų ar autoritetų garbinimas,
“kirjecleison”. Ypač jus motežvaigždes, saulę, .mėnulį, audrą cas tai iš minios.
—išnyksta. Priešaky irgi nieko
pereina visos ideališkos savybės dešimts antrų metų paskutiniu tarsi saulės spinduliai ėjo. Ma ir viską, kas linksmina,ir vilioja.
Minia juokiasi, dauguma pra- rys, žinokit, kaį reikia baLsuonaujo nesurandama. Bet einama
atskirų grupių žmonėms, vieno pusmečiu, aš apkeliavau, dau žai tėra moterų, kurios mokėtų . O ką labiausia mylite, — deda ką tai nekantraudami.pa Ii tik už darbo federaciją. Pra
pirmyn, nesuvaldomai pirmyn. •
do nusistatymo.
Bet nuobodu giau kaip 2,000 mylių Rusijoje: taip gTažiai, patraukiančiai ir
savo
pažįstamoms,
nepalioviau aš klausęs, — meilę, tylomis kalbėtis. Vietomis ma neškite
Noras naujų idėjų deginte degi
kitus garbinti, kada pakilus au atlankiau Petrapilį, Maskvą, 0- žavėjančiai žiūrėti.
karštą ir beprasmę meilę, kuo nyti moterėlę verkiant delei draugėms, giminėms, -kad vien
na, nes senosios išbarstytos vė
Archangelską,
kštyn niekas į tave nežiūri. Už desą, Kijevą,
—O, ne, — atsakiau. — Gali met viskas susimaišo, kuomet “svieto ištvirkimo”:
užtrauks tik už ją tebalsuotų. Balsuojams. O jei taip sutverus ar su
Novgorodą
ir
dar
daug
kitų
mie

tai ropojam į aukštus kalnus,
te užimti. Ir aš arčiau prisi kalbi ir drebi ir bučkis degina :ie “bolševikai” ant musų Die damos už cicilikus, patys atsi
radus ką naujo?
Iškasę kau
stų.
kad
aiškiau
kiti
matytų,
turime
traukiau prie lango, užleisdamas sielą. Ir jus, jus trokštate mei vo bausmę, atsidusdamos karto tolinsite nuo bažnyčios ir tuo
kolę ir nubraukę nuo jos gelsvą
viršiausias mintis, bet su jomis
Nežiūrint į tai,
kad aš esu jai daugiau negu pusę sėdynės. lės — sušuko ji, paėmusi mano ja davatkėlės.
pačiu pasidarysite josios išda
smėlį džiaugiamės radę naujie
leidžiamės labai žemai. ' Musų linkęs trankytis po svietą, bet Gracioziniai. pasitaisiusi drabu
Pasigirdo švilpimas ir tarški- vikais, parsidavėliais nevertais
ranką. Ir jos veidelyje reiškėsi
ną.
tvarka ir gyvenimas tik griuvė- kuomet man priseina
apleisti žius, ji atsisėdo.
tai iššaukimas, tai žaidžiantis nimas į skardinę. Žmonės šau vaikščioti šventoj žemelėj. Vi
Pinnyn aUitin. Kiekvienas iš- šiai,
norinčius
kurį nors miestą, mane apima
kia, ginčijas, vieni garbavoja ci sus provokatorius
jausmas.
Pirma
pažintis.
kraipęs fizionomiją, savo mintis
Nuolatos kuriama ir čia pat aštrus jausmas ne tai liūdesio ir
Aš atsakiau, kad nėra kas my cilikus, kiti keikia krikščionis, jus suagituoti, vykit nuo savęs
mimika ir visa paremdamas ges- viskas apverčiama kojomis auk- gailesio, ne tai neramumo ir il Traukinys truktelėjo ir ratai
pasidarė baisus ūžesys, girdėtis šalin ir klausykite vien bažny
lėti.
tais, negalėdamas nustovėti že- '.štyn. Daužo,stabus, nes jie nu- gesio: juk aš čia pripratau pradėjo bildėti gelžkelio bėgiais.
čios žodžio. Cicilikų provoka
atskiri keiksmų žddžiai.
—
0
mane?
—
įprasi
juoke
ji
ir
mėj ant vieno taško, ropoja
į bodo, ir ieškoma kitų daiktų ar prie žmonių, su kuriais surišta Pro langą ipatosi' vis
‘ nauji‘1 ir
Įsikarščiavęs ( “oratorius” tik toriai už agitavimą gauna di
kalnus ir vėl akimirksniu leid-, veiksmų, kurie pakeistų stabus visas pasaulis įspūdžių.
naujf dalykai: namai, stulpai, prislinko visai arti prie manęs. rėkia apie bažnyčią,
cicilikus, deles algas, jie agituoja už pi
žiasi ^emėn. Judėsiu niekuo ne-!ir himnus jiems. Bet sunku at
Rymo popiežių ir begales įvai nigus, o žmonių gerovė jiems
Kodėl neaudroja žmonės am budelės, medžiai, pageltusi žolė,
—Tikra tiesa, sakau, iš pirmo
siskiria nuo paprasto buldogo ar rasti tinkamesnių, nes kitur nė žinai. besinaujanti dvasia‘į Ko žmonės daržuose. Aš atidariau
rių apaštalų ir “bedievių*.* per nei kiek nerupi. Jiems neru
kito keturkojo. Darbai ir mintys ra, o viskas slepiasi mumyse. de! savo dvasiniu
paprašęs savo pasimatymo įsimylėjau į jus. kratė iš savo burnoj į stovinčių pi, jei žmonės užsitrauks ant
gyvenimu langą, žinoma,
dvikojų panašus keturkojams. Kas mumyse pačiuose randasi
Jus turite ką tat nėpaprasta, ko netoli bačkos davatkėlių ausis. savęs Dievo rūstybę, nes baž
žmogus yra toks niekingas ir kaiminkos leidimo. Jos baltos
trūksta kitoms moterims.
Gyvenimą tvarko išviršinė iš sunku išreikšti, nes bijoma ar purvįnas?
Toliau publikoj
padidėjęs nyčios bei paties Dievo bedie
Kodėl jis nepajė rankos su deimantais ant pirštų
—Ištikrųjų jus mane mylite? triukšmas užštelbė “oratoriaus” viai nepripažįsta. Jiems neru
vaizda. Vienų fizionomija, ges- galėsią įvykdyti.
gia suprasti savo niekingumo ir nedavė man ramybes.
pi bendri valstybes ir žmonių
Tai pabučiuokite,
---- - --------------- - --- ,-------------- gražybės amžinumė? Kodėl jis
balsą, o tas blaško tik rankomis
—Meldžiu, — tarė ji taisyda t
reikalai, bet vien tik jų parti
lyg butų uodų
pyksta, krauna turtus ir pučiasi, ma abiem rankom savo puikius
Ji pasakė tai tokiu paprastu į visas puses,
kuomet jis privalo
žinoti, [jog- plaukus: — aš mėgstu tyrą orų, mu, jog buvo galima priimti Už kandžioj amas, Atsiradus pačių jos interesai. Jie nori paglem
musų gyvenimas yra nepapras- o vėjų ypač — jame jaučiasi juoką. Bet palenkusi į mane mitinguojančių keliems tvark- žti jūsų nuosavybę, jūsų tur
tus... Staiga gatvėje pasigirdo
tai trumpas?
galvelę ir įkaitę veidukai prašė dariams minia šiek tiek aprimo. pravažiuojančio
spėka.
automobilio
|“Tie bolševikai”, šaukia toliau • burbimas ir vėl nutilo. Jie apjfc
* Juk mes žmonės, laikiniai
-—-Tu r būt, jums nuobodu, bučkio.
Nejaugi aš®gal6jau atsisakyti mitingo iniciatorius, “suvaržys des valstiečius mokesčiais, duo
Amžinybės momento
svečiai kad jus visą laiką žiūrite pro
.Ne- klūmis... “Iš Kauno svečiai at
esame.
langą? — kiek patylėjusi pa nuo to? Ji buvo nepaprastai spaudos ir žodžio laisvę,
1 Ir mintis vis lenda galvon, vis klausė ji ir pažiūrėjusi į akis romantinga. Ir aš neturėjau tiek ^begalėsime daugiaus nuo bačkos važiavo, klausia prabaščiaus!”,
agituoti žmones!” Su pašaipa įpuolęs tarė klebonijos tarnas.
drąsos, kad ją ignoruoti.
kankina mane. Pasidaro liūdna. nusijuokė.
Pirmas bučkis buvo nedrąsus, priduria tas pats balsas.
—Ne nuobodu, bet liūdna, —
Bet kelionėn.
—Sakyk tuojaus,
ateisiu!”
“Užteks, tėye dvasiškas, ner Tarnas išnyko tarpduryj.
paskui sekė antras, trečias, ket
atsakiau aš į jos juoką.
Kelyje.
—Ištikrųjų? Kodėl? Neteko virtas — vis karštesni, nuošir vus pagadinsi!” — dar prideda
'Taigi dar kartą sakau, bal
Į Atėjo traukinys. Ant greitų te numylėtinės ? — ėmė j i mane desni, aistringesnį... Mudviejų iš dešiniosios pusės. “Oratorius”
jų atsisveikinęs su pažįstamais klausinėti. Ir svajojančios akys lupos susiliejo. Nežinojova kas lyg nieko negirdėdamas šaukia suokite tik už krikščionis detoliau. “Jeigu mes išrinksime, mok ratus, o jei kas nežinotų,
dedasi aplinkui.
ir savo draugais, skubinau už- nustebusiai žiurėjo į mane.
Traukinys sustojo. “Bologoe” sau tinkamus žmones, greta vi tegul užeina klebonijon pasi
; imti vietą.
Ir vėl — pasilikti
—Nė numylėtines, nė turto
'
sų -kitų reikalų pastatys ir mu- ( klausti.
l vienas su savo mintimis, vėl aš neturėjau. Toks jau ūpas. —sušuko konduktorius.
—Bologoe? — nustebau aš,— sų, o podraug ir bažnyčios, rei
mintys, vėl bastymosi po svetk Tačiaus ačiū, jūsų kaimynistei
Ir taip mitingas
šiandienų
į- ,
Man čia... Man Čia reikia išlipti. kalus...“
mą šalį, vėl atsirandi nežinybėj. aš jausiuosi puikiai.
už užbaigtas, tat neužmirškite
“...Padidins kunigams algas, o kas sakyta, o už tai įgausite
Ir aš atsikėliau. Atsikėlė Ir
, Įsivaizdinkite, ar tai nėra žmo —Tai komplimentas,
tarė
gaus gyvenimo kelias?
ji ir išpūtė savo raudonas lupu kaiminka. Tai jau jums čia — bažnyčioms pridės žemės” — Dievo malonės.
prabilo ji. Aš prispaudžiau jos sušunka iš minios. “Oratorius”
i Kelias vieno žmogaus, būrio, tes, bet aš jums dovanoju.
šiuos žodžius ištaręs skubiai
valandėlei nutylęs žvilgteri ton išdilino prie “Kauno” svečių.
Kalba tęsėsi toliau.
1 karštą rankelę prie lupų.
tautų, istorijos? Ir kiek jų tų
V v/fc
. kelių?
/
Saulės spinduliais apšviečia Jau einant traukiniui aš nušo pusėn. Staiga antrą kart pasi Klausytojai galvas nuleidę vie
golfininkų
VValter Hagen, kuris laimėjo profesionalą
čem-Į —Ar ši vieta užimta? — nu- ma, ji buvo stebėtinai graži.
girsta ovupuu<»
švilpimas u.
ir snaiuinvu
skardinėn įį nas po kito apleido salę.
kau. Pilnos1 svajojančios akys guotą
pionutą.
įtraukė mano galvojimus moters
—Jus nuliūdę todėl, — pradė- žibėjo, įkaitusiame veidelyje vis‘taktą barškinimas. Už esančios
* —Perkelis.
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šeštadienis, Spalio 31, 1325
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Verte K. S—-kas.

A. F. Kolesnikovas

P. Romanovas

Pirkit Plunksnas Tiesiai nuo
IMPORTUOTOJŲ
Su dideliu sutaupymu

Kantrus Žmonės
Sėdiva sau virtuvėje, geriva
Jus sakote, kad sumanus žmo
gus visuomet laimingai išsisuk* arbatą ir juokaujava. O mario
Nastukė pakabino
ir iš kebliausios padėties. Bet drabužius
tikrenybėje kartais esti tokių džiovinti: iki rytmečio išdžius.

Kovai su purvu buvo paskeTb- galima. Sumanė čia dar apie vi
la švarumo savaitė, ir rpie so- sokius niekus kalbėti.

vietinių pirčių stovėjo ilga eilė 1 —Stop ! Gana, *— tarė tarnau-:
žmonių su šluotomis ir ryšuliais tojas, — sekama partija... palau
ksite.
žo pažastimis.
Laukiantieji, įmirkę nuo lie
—Taip ir žinojome... O, Vieš
taus, trypė purvyne ir laukė, ka patie... Paeiti negalima.

da įleis sekamą partiją.
—Dabar plauti visus sumanė,

Staiga pasigirdo
padėčių, iš kurių ir sumaniau
sias žmogus neišsisuks, štai, jei Aš už širmos. įėjo

žmona.
gu norite...
- -Meldžiam, meldžiam Ivan —0 su kuo tu

—Na, ateisi kartą, ir bus bai

gta.

Akimovič!..

žingsniai.

admirolo
Čia kalbiesi

Naste ?

—Su nieku, ponia! Aš peles
vaikiau: įkyrėjo, nelabosios!
—Eikš su manim; aš noriu
pasitarti su tavim delei pietų ir
Maišytos plunksnos .... 69c. svarui
Žąsų plunksnos ............ 98c. svarui
pyrago...
Parinktos, suplėšytos $1.59 svarui
Išėjo. Aš išlindau iš kampo,
Rankoms plėšytos, baltos $1.98 sv.
susukau usus, pasitaisiau marš
BECK’S DEPT. STORE,
kinius; atsisėdau ir vaišinuosi
3323-5 So. Halsted St.,
Chicago
vienas.
Kaip atsitiko, kad aš negirdė
jau žingsnių, nežinau; o kai pa
Arthur R. Robinson, kurį
mačiau, buvo jau per vėlu. Tarp- gub. Ed. Jackson paskyrė už LIETUVON —
.duryj stovėjo pats admirolas.
imti senate vietą mirusio India
užrašykite savo gimi
Iš pripratimo aš išsitempiau nos senatoriaus Samuel M. RalLaivo viršininku buvo admiro ir pridėjau ranką prie kepurės,
nėms ir pažįstamiems
stono.
las N. — toks bestija, blogesnį užmiršdamas, kad aš moteriš
NAUJIENAS. — Lietu
Robinson eis Indiana valsti
už kurį aš sau. it įsivaizduoti kuose marškiniuose. ’
vos žmonės Amerikos
jos senatoriaus pareigas iki se
negaliu! Už menkiausj nusikalti
Kaip aš atrodžiau, spręskite kamų rinkikių, kurie įvyks lap
Naujienas labiausia
mą visą mėnesį neleisdavo aplei
mėgsta.
sti laivą. O mums tai buvo slin patys: ant galvos sumirkusi ke kričio 1926 m.
purė, ūsai ir toliau... moteriški
ki bausmė.
marškiniai.
Mano ir mano draugo (irgi Admirolais kelias
sekundas
unter-oficieriaus) nelaimei, mu akyliai į mane žiurėjo. Aš, ne
“SENIAUSIAS BANKAS ROSELANDE”
dviejų merginos tarnavo kaip mirksėdamas, žiurėjau į jį, o
tik pas tą admirolą. Aš sukausi kąs mano galvoje darėsi, — ne
apie virėją — nes visuomet so pats velnias nebūtų supaisęs.
tus busi — o mano draugas
—Ką tu čia veiki ?
sparną rėžė apie kambarių pri
11106-08 Michigan Avė.
—Negaliu žinoti, jūsų aukšty
žiūrėtoją.
be!
,
Raportas banko stovio peržiūrint biznį Rugsėjo 28, 1925, kaip yra pa
Pasirengė va kaitą į svečius —Eik lauk, kvaily!
darytas Auditoriaus Publiskų Apskaitliavimų Ulinois Valstijos.
pas savo meilužes. O reikia pa Apsisuko ir išėjo.
sakyti, kad musų laivas stovėjo
RESURSAI
Kas daryti?
Drabužiai pa
pietinėje Sevos topolio uosto da
$2.912,963.42
kraigėje! Laimei greit sugrįžo'
paskola ir diMcountai ..................... ............
lyje. O mes, vadinasi, buvome
..... 1,040.50
Ovcrdraftai ..... ........................ ...................
Nastė. Papasakojau aš jai, kaip1
nubausti
visą mėnesį nega
... 123,219.15
,1. V. Valdžios Investmentai ...........................
buvo, paprašiau per ponią nutil-1
lėjome į krantą eiti.
... 729,938.04
Municipalini ir Korporacijų Bonai ...............
dyti admirolą, kad nebūtų skan-1
... 204,959.32
Bankos namas, rakandai ir įrengimai .
žiūrėjome, žiūrėjome į kran
dale. O pats su draugu tylomis
... 577,567.70
Pinigai ant rankų ir reikia gauti iš bankų
tą, — taip markatna pasidarė.
pasiekėva laivą.
...... 2,124.75
Kiti turto šaltiniai ............................................
Prieš akis taip ir stovi NasiuIvan Akimovič
vėl pradėjo
kas...
$4,551,812.88
Viso turto .........................
Galvojova ir sugalvojova...
čiulpti savo pypkę.
ATSAKOMYBĖ
Po vakarinio’ patikrinimo, kai
—O kas atsiliko?
$200.000.00
Capital stakas .............
visiškai sutemdavo mudu
su
150,000.00
Surplus ......................... .
/draugu būdavo susukava drabu —Nieko! Ar pati paprašė, ar
. 151,052.01
Neišdalintas pelnas ....
žius, tyliai nusileisdavova į ju pats nenorėjo skelbti tą istoriją,
...
30,571.62
Rezervo accountai ......
rą ir laikydama bundulį drabu —bet viskas ramiai apsiėjo. O
.......... 70.50
Dividendai neapmokėti
3,984,125.32
Depozitų ..........
.'.........
plaukdavova į savaitei praslinkus mes apleido
apipylė (pasikalbėsite! —suriko pirtinin žių ant galvų,

— tai katorga, — kažkas paste
‘ 4
*
—
4r
muilo
gaila,
negausi.
bėjo.
- Ne visai baigta žmonės kal
—Juk koki
niekšybė: varu
varo žmones ir tiek. Sako, kas ba, kad kas antra savaitė varys
raščiuko iš pirties neturėsiąs,
—Ir žmones vis kenčia... Vieš
tam pietų neduosią.
patie gerasis!
—O muilo duoda? — paklausė
Taip, žmones kantrus...
kažkoks apaugęs plaukais žmo Bandytų taip su kitais pasielgti,
gus, praeidamas pro šalį ir su —parodytų jiems.
stojęs minutei, kad eiti toliau,
—Sekama partija!
jei bus neigiamas atsakymas, i Visi stumdami vfens kitą puo
‘ —Duoda, — nenoriai kažkas lė į atsidariusias duris.
atsakė, — po vieną aštuntąją
Nusirengimo kambaryje knib
dalį svaro ant žmogaus.
ždėjo daug žmonių. >,
Apžėlęs žmogus skubiai atsis
sušu—Saugokite daiktus!
tojo į eilę.
ko pirtininkas.
-Tai bent vanoja, — 'tarė Visi nutylo ir žiurėjo viens 'į
nuskuręs pupvįnas mužikas, ku- kitą, o kai kurie atsukę kaimyris nuolat kasėsi ir nugara šlie- namg nugaras slapta ką tai vyjosi į aukštą nervingą poną. Ta- niojo.
Grafienė Karolyj, buvusio
sai įtūžusiai žiurėjo tai į muži- —Trauk juos velnias, — tarė'
lapžčlęs“taoZ,> eidamas į pklj’ | Vengrijos respublikos prezidenką, tai į rankovę.
—Ar greit pradėsite leisti? . — muilo davė tik tiek, kad gal-ito patl- Jal tap<; uzdiausta |vaPer daug jau ilgai1 plaunate, vai išteks, o parsinešti namo nie-1įžiuoti į Ameriką, kadangi jr
esanti perdaug “raudona”.
ko neliks.
Sene, o ko tu čia?
—O tu tik nuduok, kad plau—J eilę, meldžiamieji...
—Nuo utelių — karštligę, o
niesi, — tarė purvinas mužikas
—Su vyrais į pirtį nori eiti.
’: nuo blakių cholerą paskelbs, —
—Ar tai į pirtį?... Hu! Kad jį - aš pats taip darau.
J sarkastiškai kažkas pastebėjo.
kur bala. — tarė senukė skubiai
—čia būdavo vonios ir visokie
Kokis tai žmogus sėdėjo ir
kiti dalykai, — kalbėjo apžėlęs
žiūrėdama į iškabą.
—Ei, vištos smagenys!..
žmogus, muilydamas galvą, —I trynė moliu plaukus. Ilgai į jį su
kieno vištos, prieisi, patrauksi už rankenos, o i nusistebėjimu žiurėjo. Paskui
—Nežinia dar
.purvinas mužikas nedrąsiai pa
Tos tai rųšies sutvėrimai atsi- 1 ant tavęs vanduo, tarsi lietus.
stos šalia tavęs, pasitrins, o —Ir dabar tatai yra, štai prie klausė:
tu žiūrėk skalbinių jau ir neturi. • sienos.
—Nuo kokios ligos ar ką?
—Delei to labiausia ir nesino —Ko tu trauki iš visos spė- ‘ Iš sudraikytų plaukų pažvelri į pirtį eiti. I>abai jau vagia, kos! — šaukė pirtininkas ant ge piktos akys.
kokio tai tvirto vyruko, kuris į
ir vėl utelės.
—Nuo kokios ligos, ko tu
—Utelės baigia ka jnti, — abiem rankom suko rankeną.
pliauški!...
tarė nuskurusis mužiką^.
—Kaž kodėl nesilieja...
—Moliu gerai — val|p įsisenė
—Ko jus be paliovoy šliejatės
—Nesilieja, — reiškia suga
į mane, — suriko^dervingasis dinta, o tu visai nusukti no r i ? jusį purvą, — tarė sudžiūvęs
, žmogiukas su mėlynu ženklu
Tai velnioniški žmonės.
ponas.
"
1 ant kojųs. — Praeitą kartą aš
-Mužikas paturėjo į jį, nieko
—Sustokite! Sustokite!
,
neatsakė, nusišnypštė ir nušluo- jus, ar nematote? — šaukė kito-‘ irgi ploviaus.
stč rankove nosį.
įje pusėje purkšdamas
riebus
—Greičiau plaukitės, namie
Tai tiesa, kad kankina, pa- ponas, kurį kaimynas
kartojo jis.
šaltu vandeniu. — Tik nusimui- kas, — sekamą partiją

Tas, kurį vadino Ivanu Aki
movič, buvo tvirto sudėjimo vy
ras su plinkančiu pakaušiu. Jo
ūsai buvo nukarpyti. Jautėsi jis
labai gerai, nes kompanija pusė
tinai sumetė pasilinksminimui.
Ivan Akimovič patogiai atsisė
do ir rūkydamas pypkę pradėjo
pasakoti — Tarnavau aš tada
trečius metus laivyne. Vyrukas
aš buvau sumanus, netingėjai!
diibti, tad greit ir paaukštini
mą gavau.
‘
’

The IViersema State Bank

I

leisti krantą.

—O kur muilą išduos, — pa- linau, o jis viską
nuplovė, gi reikia.
klausė apžėlęs žmogus.
muilo daugiau nebeturim.
Visi ėmė plautis.
—Tuoj prie įėjimo.
I Purvinas mužikas sėdėjo ant
—Baisiai purvini žmonės.
—Visą miestą apibėgau, bet suolo prie kibiro vandens ir aky-

—Tinkamai neprižiūri, — tarė

negalėjau gauti muilo.
Dabar lai žiurėjo žemyn, paskui tarė:
j't
’ . i , , j žmogus su kareiviškais ūsais.—
prisieis plautis.
utelių dabar tiek pripjovė, kad'. . .. . v
_ .
...
,
‘
H
Su tokiais žmonėmis reikia grie
—Eisi muilo pasiimti, o žiūrėk net baisu,
žtai: išplatinti agitaciją, o pas
kelnių neteksi. Pirtis dabar tik
-Ko sėdi, o nusiplauni, —
kui žiūrėti -r- kas bėgio mėnesio
ra nelaimė.
suriko praeidamas pirtininkas,
pirtyje nebuvo, tam duonos ne
Pereitą kartą išsimaudžiau
tik vietą be reikalo užimi. •
duoti ir į šaltąją. Ypač į šaltą
Išėjau rengtis — viskas paimta! i Mužikas baimingai pažvelgė ir
Net apatinių kelnių nepaliko. Iš-: pradėjo savo juodomis rankomis ją.
—Kaip tai, reiškia, kiekvieną
prašiau nuo sargo pačios sijoną, tekšlenti karštą
vandenį sau
savaitę skalbinius
mainyk?
taip boba pasirengęs ir parėjau ant plaukų,
Į —Nors dėl akių tekšlenu, ta- Daug gudruolių atsiranda, kurie
namo,
/ ,
pažiūrėjęs į apžėlusį i nori kitų reikalus tvarkyti! —
—N u plovė,
Niekas neturi, rė jis,
tai ir vagia,
tarė nuskuręs žmogų. — O muilą namo senei sušuko*kas tąfi.
mužikas, — štai aš marškinius parnešiu, marškinius išplaus.
—Jie apie tai
negalvoja.
jau ketvirtą mėnesį dėviu.
—-Tik dėl muilo ir eini, atsa Laime, kad žmonės kantrus. UNervingas ponas pažvelgė ir kė apžėlęs žmogus, nuduodantįš, i’ telę su gniaužtomis numaliavodar toliau pasitraukė nuo savo kad muilija galvą, kada pro ša-! ja, išklijuoja ant sienų, o kas
kaimyno.
IĮ ėjo pirtininkas.
'daryti darbininkyi žmogui...
' —Arčiau susiglauskite!
Ko —Jau labai švarumu pradėjo ■
Kad tave v ias paimtų!
jus ten spragą paliekate! Ir taip kankinti, stačiog nebėra gyve
sušuko apžėlęs žmogus, — tik
jau pusę gatvės užėmėte, — su nimo. Praeitą savaitę puver t, u£jįejau kiškutį karšto ^vande
kiemus valyti.
riko kas tai.
nio, ir muilas ištižo, kaip kalvės
Nuskuręs mužikas vėl prisiar —žmones kantrus, tad ir ver
sviestas, štai tau ir gavau mui
tino prie nervingojo pono.
čia.
lo. Tik bereikalo 'muilinaus.
—Leidžia!^— skubiai kažkas
—Jeigu jumis, velniai, niekas
—Baigkite greičiau!! — suri
neprižiūrėtų, tai plėšiais apaug- ko pirtininkas, — žmonės lau
sušuko.
Atsidarė durys ir visi, spaus- tute, — tarė muilydamas galvą ’ kia, o jus čia [iliauškiate. Kų tu
darni vienas kitą, ėmė grustis žmogus su kareiviškais ūsais.
čia, pirtyje buvai, o kojos, kaip
‘Purvinas mužikas baimingai velnio —
_ purvinos, —
_ tarė jis,
prie durų.
pažiurėjo i ji, tarsi bandydamas!
e-*"**^
•**'
—Imkite muiją...
i
(sustojęs prie purvino mužiko.
—Ar galima paimti muilą, o atspėti, kokią padėtį jis užima
—Negailu nuplauti. Kitą kari
į pirtį neeiti? — paklausė apžė ir nieko neatsakė.
—Kalbama, kad nuo utelių tą molio atsinešiu,
lęs žmogus.
pasišalino,
karštligė plečias, — kas tai pa7Ir 'kada
' pirtininkas
/
—Negalima.
purvinas mužikas savo kaimy—Prisieis eiti... ak, mano ne stebėjo.
—Ačiū tau,
Viešpatie, visą nu i pastebėjo:
laiminga galva!
—Maža to, kad prievarta čia
—Tai gadynė, nors ir nenori gyvenimą su jomis vaikščiojo
eiti, bet turi, — kalbėjo minioje., me, — nieko, o dabar staiga... pusę valandos išlaikė, bet dar
įžiūri kokios tavo kojos. Ir žmo
—Eikite greičiau ten! Susi karštligė...
nės visa tai kenčia.
—Tai ir tiesa.
kimšo, kaip avinai ir praeiti ne-

Krante apsirengdavova me uostą.

— ir viskas eidavo, kaip sviestu
—Taip, padėtis ištikrųjų buvo
patepta.
Kartą mudu tuo budu nusiren- kebli... Na, o. kaip paskui , su
Naste; apsivedėte?
geva ir pradėjova plaukti.
Staiga pasirodė krateris. Kas
—To dar nereikėjo! Ar mažai
daryti? Laikyti galvų paviršiu aš jų turėjau!... Jeigu kiekvieną
je, — pastebės ii* tąsyk areš bučiau vedęs, tai šiandien turė
tas, skandalas; panerti j vande čiau daugiau bobų, negu turkų
nį, — drabužius sušlapinsi. Ka sultonas. Vedžiau aš kitą, kai
dangi tai buvo vasarą, tad mu tarnystę baigiau. O iki to aš tu
dviejų drabužiai buvo balti.
rėjau daug visokių nuotikių. Da
Prisiėjo pasirinkti antrą išei bar Jau vėlu, jeigu panorėsite,
tį. Paslėpė va mudu
galvas į tai kitą kartą papasakosiu.
vandenį ir krateris, tarsi striela, prašvilpė pro šalį. Nepaste Mes išsiskyrėme.
bėjo. Mudu plaukėva toliau. Imirkę drabužiai
ir čeverykai
pradėjo traukti galvą žemyn.
NAMAI, LOTAI
Vargais negalais, pasiekėva
FARMOS
krantą ir pradėjova svarstyti
api^ savo padėtį: grįžti atgal ar
šlapiuose drabužiuose į svečius
eiti? Et, kaip bus taip bus! Vy
ruką! mudu buvova jauni, stipri,
kraujas su pienu,,— nieko ne
bojome. Nebe reikalo mane mer
ginos taip mylėjo!...
Perkam, parduodam ir mainom, naApsirengėva iir nuėjova. Su mus,
lotus ir faunas. Parduodam laiprantama, iėjova užpakalinėmis vakortes j Lietuvą ir j Ameriką ant
laivų. Siunčiam pinigus
durimis; aš į virtuvę pas savo jgreičiausių
visas dalis pasaulio. Padaram doku
Nastukę, o draugas toliau.
mentus, dovieniastis.
ISrandavojam
bankynes
apsaugos
skryneles,
pasidčPamatė mane Nastukė ir visa jimui brangenybių ir dokumentų.
nutirpo.
Elta Commerce Co.
—Kas su tavim Vania?
3251 So. Halsted St.,
Chicago, III
—Taip ir taip, sakau.
N. C. Krukonis Manag.
—Nusirengk
ir
greičiau, Telephone Yardš 1284.
—..——..—..—nes,nušalsi, štai tau mano mar
škiniai. O kojoms aš atfiešia’sė
Del greito piniginių
lius pono čeverykus,
—Gerai. — Užėjau aš užvir reikalų atlikimo su
inus, nuvilkau šlapius drabužius Lietuva, už pigią
ir užmoviau moteriškus marški kainą, naudokitės
nius. Ant galvos užmoviau ke Naujieinų kablegramų
purę, kad greičiau išdžiūtų.
sistemą.

... 10,067.92
... 25,925.51

Priguli Bankoms .........
Kitų atsakomybių .........

Viso atsakomybių

$4,551,812.88

A STATE SAVINGS BANK
Įsteigta 1891
Inkorporuota 1918

Geras paprotys

*

Naudoklt Rufflea kasdien, kad užtaikius
galvos odą sveika ir kad turit! puikius
žvilgančius plaukus.
7

RgfffesL /
sunaikina pleiskanas, tą svarbiausi j// ij
priešą gražių plaukų.
įlĮ V
Nusipirkite bonką už 65c šiandien \
pas savo vaistininką. 75c kuomet
siumčiama tiesiog iš laboratorijos. I
F. AD. RICHTER A CO,/
< J
Berry & South 5th Sts.jr
Brooklyn, N.
F/Z//Wfe|

6 (ELTA o

LIETUVIAI IŠDIRBĖJAI AUKŠTOS RŪ
ŠIES SEKLYČIOS SETU (PARLOR SETS)

Kam jum mokėt augštas kainas, kad galite pirkt daug pigiau tiesiog
nuo isdirbėjt.i. Ateikite pažiūrėti, i.ui .c
ii< pirkti gerų furničių. ,^es
galime užganėdinti teisingu patarnavimu. Darbų ir matel ijolą garan
tuojpmo, inusų kostnmvriai t;i patvirtins. Musų ilgų metu patyrimas,
geriausias, užtikrinimas, ir užlaikome visokios rųšies namų rakandų.

Globė Upholstering Furnitūra Co.
6637 South Halsted Street
Telephone Wentworth 6890

NAUJIENOS, Chlcsgo, BL________________________

įvairenybes

saulini tik dabar tą paslatftį ati

N5tn

geresnės

maldos

teieėju, kada reikalas , eina apie

kada jį praatakuoti-užsipuldinėti, ta- prakilnius, aukštus dalykus.

kaip’ neipria (niekina),

ta malda, kurią sudėdavo indidengti pavyko, r
jonai baigdami savo dramatiškus vaidinimus. “Lai visi gyvi
Kiekvienas, kuris ką nors su
sutvėrimai būna liuosi nuo kan
kuria, padaro, prisipažįsta savo čių ir visokių nelaimių.”
sielos gelmėse, kad jo kūrinys
—Schopenhauer.
neganėtinai tobulas. Kūrinys vi
sados esti silpnesnis už kūrybos
idėją ir apmąstytus planus.
Tamsus žmogus mąstyme ar
—Auerbach.
ba tvirtina arba atmeta, o moks-

deda
—Renan.
da jis surenka visas savo paju
gas ir deda visas pastangas, kad
Įkvėpimas ne venigretas, kad
apsišarvavus pasirodyti- atatin
jį marinavo!/ ir sūdyti ilgiems
kamoj aukštumoj.
metamai.
—Goethe.
—Hamerling.

Ant kiek kritika lengva, ant
tiek kūryba sunki.

Genijus gali nežinoti tūkstan
ti les daiktu,

ką žino paprastas

-w-Detitouches.

žmogus ir kiekvienas mokinys.
Ne tai, kas susikaupia jo atmin
Dievybe tik tai, kas protinga. ty, bet tai, ką jis semia iš gyvo
. —Kantas.
šaltinio savo gelmės jausmų,
sudaro jo moralybės turtus.

Senai jau žmonės galvas lau
žė kaip galima butų užgrudyti
varį, taip kaip plieną uŽgrudiją,
bet , nieks negalė
Kiekvienas vaikas kai kuriuo
Tobulas yra tas, pas kurį ma
jo surasti tam tikro budo va
atžvilgiu genijus. Kiekvienas
rio grūdinimui. Tik štai dabar
Dvasios grožė iššaukia nusis* žiau netobulumų, kaip pas kitus genijus kai kuriuo atžvilgiu vai
Genijus atidaro takus, o ta
visai atsitiktinai Amerikos ala
—1 X Rousseau.
tebėjimą; sielos grožė — pagar
lentas jais keliauja.
kas.
—Schopenhauer.
vų dirbtuvės paprastas darbi
—Mane v. Ebner-Eschenbach.
lininkas-žinovas tankiausiai abe bą; o kūno grožė — meilę.
ninkas Cummings išrado būdą
—Aristotelis.
Kiek daug žmonių nelankytų joja.
Aiškus prisipažinimas savo
—Sphirs-Lexicon.
variui grūdinti. Tas grūdinimas bažnyčių, jeigu tenai juos tiktai
Talentas
mėnulis, genijus
netobulumuose labai artina
Tankiai rinkimuose balsus
• saulė.
buvo žinomas aigiptiečiams Jau vienas Dievas tematytų.
Prakilnus dalykas ypatingai
—Pieremount.
Paprastas,
kad ir sveikas žmogų prie tobulybės
reikėtų svarstyti, o ne skaityti.
tada plėtojas ir bujoja, kada jį (žmonių protas, pasirodo blogu
—Goethe.
—Petit Senn.
—Schiller
prieš 2,000 metų, bet musų pa-

7 raukiniais
fą -1

—H*
.1

Gatvekariais

A utomobiliais

NAUJIENŲ MASKARADĄ

IC1O

Ashland Boulevard Auditorium.
Van Buren Street ir Ashland Boulevard

Pradžia 6 vai. vakare

įžanga 75c. asmeniui

Smagiausi šokiai visą laiką. Muzika K. POCIAUS

DIDŽIAUSIOMS GRUPĖMS
VIENODUOSE RŪBUOSE:

TEISĖJAI

karade

Adv. A. A. Slakis
Adv. J. P. Waitches

A. J. Bertash

Dr. A. L. Davidonis
Dr. A. Monlvid

$100.00 Cash pinigais — Naujienos
100.00 Gramafonas
— PeopĮes Furniture Company
50.00 5 Tūbų Radio — Budrikas
24.50 2 keisai Malt ir 2 tuzinai
Henning Wennersten’s
stiklų
Peter. Barskis
19.00 Pečius
15.00 Cash pinigais
— Bowman Dairy Company(
15.00 Sieninis laikrodis
— A. R. Junevičius
10.00 Keisas Malt
— Marąuette Malt and Hops Co.
Vedėjas J. Kaminskas
10.00 Pusė tuzino paveikslų
— W. J. Stankūnas
7.00 Dėžė dešrų — A. Žalpis
7.00 Keisas Moon Light Malt
— D. Gapšys, Olselio Grosernė
5.00 Tuzinas tooth pašte ir pu
sė tuzino muilo
— Bielskio Vaistinė
6.00 12 Easy-wash pakiukų —
Easy-wash Chemical Company
Salutaro Dirbėjai
5.00 Vestuvių Pyragas
— Jucius Sisters Restaurant
5.00 Bušelis obuolių
—'Wm. Philips

Gražiausiai apsitaisiusiems ir puikiai
vaidinusiems ką nors apie Naujienas
1 $250.00 Kreditas ant loto
- J. Sinkus
M. Šileikis
75.00 Paveikslas
15.00 Smuiką
— International Music Shop
Globė Furn. Co.
15.00 Lova
12.00 12 bonkų Grape Juice
— M. Meldažis
10.00 Tonas anglių
— Wm. Dambrauskas

PA VIENIEMS VYRAMS GRA
ŽIAIS RŪBAIS APSIRENGU
SIEMS IR PUIKIAI v
LOSIANTIEMS
J. Lukas
1 $30.00 Laikrodėlis
24.00 Keliauninkų laikrodis
— K. Norkaitis
15.00 Pataisymas dantų
— Dr. Veželis
7.00 Dėžė cigarų — P. J. Kalin
7.00 Knyga Lyties Mokslas
— M. Tananevičius
t
5.00 Auksinė plunksna
Tupikaitis
5.00 Dėžė cigarų — St. Radwitz
5.00 į Taupinįmo Sąskaitą
.— Pėoples Stock Yards
:f r
•vf'StatetBlik

5.00 Dėžė cigarų — J. Vaidyla
4.50 Čeverykai
— W. Sabaliauskas
3.00 Shaving Cabinet
— A. J. Kareiva
3.00 Trouble Light
— New City Tire & Supply'Co.
1.75 Siuto išvalymas
,
—C. Obeciunas
1.00 Skustuvas
— Jągiello Pharmacy
5.00 Dėžė cigarų
— Grant Works Real Estate

PAVIENĖMS MOTERIMS AR
MERGINOMS UŽ GRAŽŲ AP
SIRENGIMĄ IR GRAŽŲ
VAIDINIMĄ:
1 $37.00 Moteriškas kautas
— Fashion Cloak Shop

15.00 Pasiuvimas suknios
— Mrs. Aglys
13.98 Mergaitės kautas
— Fashion Cloak Shop
10.00 Perlai
— Joseph Rizgen
10.00 Moteriška skrybėlė
— Fenzaus Millinery
10.00 Perlo karoliai
— P. K. Bruchas
9.00 Čeverykai
— Wilson Fashion Shoe Store
6.00 Setas iš 12 daiktų
— G. Benošius
5.00 Laiptai langams plauti
— Julius Adomaitis
5.00 Kvepalų bonkutė
<
— Tupikaitis
5.00 Perlo karoliai
Chas. Mitchell

5 19.00 Elektrikinė lempa
— Z. Pietkewicz

4.50 3 kartus Marcelling
—. Stephany Klause
4.25 Elektros prosas ,
— A. J. Kareiva
4.00 Audeklo dėl dresės
— J. Matuliauskas
3.50 Moteriška jekutė
— Fashion Cloak Shop
3.00 Perfumps ir Ružės
— Greimu Chemical Co.

6 15.00 Perlo karoliai
A /
' — Chas. Kindeį

1.00 Pauderio baksukas
— Jagiello Pharmacy

2 22.50 Moteriška dresė
— Fashion Cloak Shop
3 20.00 Gintariniai karoliai
— A. Rypkevičius

4 20.00 Electric Grill .
•
— Bridgeport Electric Co.

Tai dar pirmas toks Naujienų Maskaradinis Balius, kur bus visi apsitaisę ir visą vakarą bus vaidinimai ir šokiai prie puikios K. Pociaus muzikos
VISI ŠOKĖJAI TURĖS BŪTI SU MASKOMIS. KAS NETURĖS MASKŲ, GALĖS NUSIPIRKTI ANT VIETOS.
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NAUJIENOS, Chicago, III
(giml sti norėjo, savo ranką ir širdį
(giminė) ispolkomų
man siūlė. Aš atsisakiau.
nė) darbininkų.
Giminę sovnarkomų sudary •—Tai kvailė senoji. Nuo ran
davo vienas asmuo: nepriklau-. kos atsisakė! įteikėjo su valgy
somatę sovdėpijos Valdytojas ti. Ji tur būt skani; minkšta,
Miša I, velionio Levo I sūnūs, švelni.
Visi mokinasi
•Oi, kaip sunku man su ju
paeinąs iš Trockių. Monarchi
jos principai buvo sekami ne mis kalbėti! Ir nusišypsojusi
lietuviškai
Lietuvių kalba yra, kaip sa pastebimai, ir niekus nepajuto, užsimąstė.
koma, seninusia Europoj kal kaip Levą I palaidojo Maskvos —Jis rašydavo man laiškus...
— Ką tai reiškia “rašydavo”?
ba ir jos išmokti nori visi. Kai karalių skiepe.
po faktą aš paminėsiu tik ke Giminę ispolkomų sudaryda —Imdavo lazdelę su geleži
blogiau!).! Čia įeina ne tik dar lis asmenis, kurie daugiau ar vo atskiras vajavadijas - jie niu galiuku, mirkydavo į juo
Musų veikimas
bas, bet ir kapitalas (O, tas mažiau kalba ar nori kalbėti valdė. Kiekvienus ispolkomąs dus dažus ir darydavo ant jx>Chicagoje
lietuviškai.
Pi rmia tisai eina susidėdavo iš vieno
asmens, pieros ženklus...
prakeiktas kapitalas!).
Koks keista.1) žodis “popieJeigu Įmes sugebėsime (var kunigaikštis Urachus, kurį mu kuris atsiskaitydavo tik prieš
Varpo
(Perspausdinta
nusiskyrę už Sovnarkomą Mišą L
gu bau) prašalinti
aukščiau sų ponai buyo
Lietuvos karalių. Jis jau mokė Giminė darbininkų dirbo lau
—Ar tu nematei? pas mane
Mes daug girdim nusiskun nurodytas kliūtis (o jų juk jo sukalbėti ‘‘tėve musų”.
kus, medžiojo Žvėris, siuvo iš šeimyninių brangenybių tarpe
dimų ir pasiteisinimų
delei taip “maža”!) ir vengtume jų
'lai tas buvo Europoj. Da žvėrių kailių drabužius Ir ga
sandariečių akcijos nusilpnėji ateity. Ui i sandariečių vei ki bar eikime Amerikon Nelabai mindavo viną, už ką gaudavo yra vienas travmajinis bilietas.
Jei sugausi kiški
tai parody
mius Chicagoj plačiai išsišako
mo Chicagoj (smagu girdėti,
Lietuvių
mosenai
Amerikos
nuo ispolkomų tik vieną trečda siu.
tų (Jeigu tas vyras nebūtų dur
kad skambalninkai nors kartą
vienas
žydelis
lį išdirbtojo ir teisės gyventi.
nas, tai butų gudrus—kaimie kykloj mokinosi
prisipažino tame, apie ką pa
Visi nutilo. Ugnis baigė deg
lietuvių kalbos, o dar vėliau Kiti 2-3 ėjo ispolkomų! Ir sovčių
išsitarimas).
Jei
ne
tas
San

daužos nuolatos rašė’). Tačiau
ti. Vienas iš anūkų atsikėlęs,
darai gręs pavojus atsidurti airių kunigas, Visi jie nepa- narkomui Mišai I.
iki šiam laikui, kaž kodėl neBet šiomis Miesto gyventojai,
gyveno j nokdamas pasakė.
antroj eilėj (Iš paskutinės vie- prasti piliečiai,
pastebėjom spaudoj rimto pa
dienomis, mano nusistebėjimui, urvuose arba briedžių kailių pa —Vakar naujai atvykęs, koantrą,
tai
dar
butų
laitarimo, ar pasiūlymo
šiame
reporteris lapinėse, kiti miegojo šimtme optuotas nuo ]prolet kulto, bemė!). Todel pravartu butų jau —žiūriu. “N-nu
dalyke (Kodėl neklausot? Mes
praneša kad koks tai advoka- tinių medžių drevėse, arba val maž neapsivedėi su musų kaipradėt
atstatymo
darbą
dabar
siūlėm jums
susirasti gerą
medžiodami myne: pagrobęs■> ją už plaukų
ir žiemai užėjus stot j pirmoj tas Borden, “krikštijant” Lie- kiojosi laukuose
galvą; tarp seniau pažymėtų eiles Chieagos lietuvių visuo- tuvių Auditoriją net įspyčių iš- laukines kiaules ir meškas.
trauke į mišką.
reikalavimų, galvai pridedame
lietuvinms lietuvių kal- Buvo gražus ramus 1950 me —Kaip gi jos pirmasis suže
menėje (Manom kad žiemai atdar vieną, būtent, galva turi
l'ai lietuviams nemaža tų vasaros vakaras. Pamiškyje dorinis ?
ėjus bus kaip tik sunku su
būti pilnas blaivininkas, t. y.
protestuoti
garbės, O gal atsiras tokių, buvo sukurtas laužas, prie ku
pats turi negerti, o svarbiausia, knisti, nes jūsų galva nebetu kurie sakys,
skaitant
kad pradedant rio sėdėjo trejetą: išdžiuvusi prieš sauvališkumą,
kitiems neduoti, ypatingai už ri kuo nei jūsų, nei pats “pa žydeliu
baigiant Bordenu, senutė apsivyniojusi nuteptos pasielgimą neteisėtu, nes veikpinigus). Jeigu veikimas siij> sišildyti").
visi kalba lietuviškai dėl go pliušinės partieros skudurais ir smas buvo padarytas be ispolGrauž.
nas, jeigu įtaka
mažėja, tai
du berniukai uždrapiruoti vilkų komo leidimo.
P.
S.
Klabinki!
bus ati še f to?—J.
reikia ieškot
būdų kaip juo? daryta (tik kas?).
formula
kailiais. Kiekvienas iš jų bu - O pereinamoji
sustiprinti
(Padaužos mano,
Šis bei tas apie Teatro vo apsiginklavęs smailiu ak prie sekančių klausimų?
—Padauža
kad tą reikėjo pradėti mažiau
—Visai paprasta: atvažiavu
meniniu kirviuku.
dirbėjus
sia 10 metų atgal, nes dabar
Ne viskas tvarkoj yra pas, —Kur vyresnysis brolis? -r sį sukapojo į šmotelius, o sužejau gali nieko neišeiti).
na duokime, kad ir pas Teatro paklausė senutė, grauždama dotinę pririšo prie medžio ir
Daug yra kelių žmonių (Pad.
Vėjas baigia
blaškyti m e dirbėjų Sąjungą, Pinigų skai- geltonais dantimis vilko kaulą, nuėmė skalpą.
pabraukta)
pasitikėjimui ir džių lapus: vasaros gr<
—Kaip puiku! Kaip įdomu!
neatsilanko —Mes jį delegavome į sovtymo raštininkė
pritarimui atsiekti
(Jei jau nlyksta ir rudpo atsistoja mu ant susirinkimų ir nepriduoda
narchozų plenarinį posėdį. Mu- visai kaip romane.
jums sunkti atsiekti pasitikėji sų akyvaizdoje savo nuogu pas ją esančią
knygą, taigi sų giminės žmonės sugavo ke —Ka—aip?
mą tik kelių žmonių, tai ką mu... Taigi U.hicagos moters nėra kas pinigu i
Bet senutė tylėdama svajojo
skaito, o letą
plėšrų-internacionalistų
jus, po plynių, dar svajojate neužilgo (o gaJ ir šiandie) ne nesant skaitytojo niekas nenoapie praeitį...
Dabar
eina
ginčai
apie
tai
ai
apie “galingos” partijos sukū paprastai sujudės.
Aplinkui buvo tyla, tik toli
ri pinigų duoti, l’aigi dėlto ir suvalgyti juos
rimą? Juokdariai!) Jeigu tik.
kyla Teatro Dirbėjų Sąjungos nekurtais mūsiškiais, pakliuvu tamsiuose miškuose surikdavo
vienos ar kitos partijos pro
Užduotis
ižde suirutė.
siais į internacionalistų nelais briedžiai ir kai-kada pasirody
grama atsakančiai gina žmo
davo pamišky lapė...
Komisija perskaitymui pini
paduo
Turint
tris,
žemiaus
nių reikalus ir nurodo kaip
Vertė V. Krukauskas.
gų buvo nuėjusi pas muzikan
vargas
sušuko segreičiausia galima atsiekti ge tas žinias, reikia atspėti ket tą (kuris perdaug tikietų už
nutė
- Kuomet gi pasibaigs
resnės ateities, žmonės, bealu- virta.
kando ir norėjo pamatyti kny- tas prakeiktas karas?!... Gerai
jo, tai partijai pritars (Be2. Kum Petkus nepralaimėjo gą, lx t uošvis i juos ,su šluot- butų, kad nors šmotelį to in
abejo! Sakoma “Koks piemuo,
3. “Laisvei” kainavo $3.000 kočių išvijo). Vargas, didelis ternacionalisto mano parneštų.
toki ir bAnddt”. Visi žiuri pir
vargas tiems
’l'eatro Dirbūr- —Taip, laiilij
Reikia atrasti:
suburbėjo
miausia Į piemenį ir iš to jau
grašių
jams,
nes
nežino
kiek
anūkas. - Atmeni jauną angL Kiek kainavo kun. Pet
sprendžia apie Nišą bandą. Na,
jų ižde yra, bei vihvi ūpas pas lą, kuris septyni mėnuliai tam
Dykai Klinika
kaus parapijonims?—P.
o kok? jūsų piemuo?
juos geras, nes porai propeso- atgal atlėkė pas mus, perskri
Tiktai dėl Vyry
“Išgerk, išgerk, brolęli. pilną”
rių
padedant
jie
vaidins
kažin
Dykai patarnavimas daktaro
Vanoja kailį Dėdelei
dęs sieną, ant Savo baisios štu(IJaudies daina).
Padėk kos... Sugavo jį mūsiškiai ir
kokį “būdoj asilas”.
606
914
Musų silpnybė gr apsireiškia
Pruseikia-Dėdelė, musų, lie Dieve jiems. Svirplys
vietoje
tuoj
su£dė,
—
net
pusė
tame, kad mes dar nepatiekėm tuviškų komunistėlių buvo lai
Ligoniai moka tiktai biskį už gy
piršto neparnešė... Kuomet gi duoles. Pasekmingai gydomos vi
Ghicagos lietuviams Sandaros komas kaip ir šventasis-neklysKlerikalu
poteriai
sos kraujo, orios, inkstų, pūslės ir
tėvas sugrįš iš medžioklės ?
siekimų, pritaikintų vietinėms tantis. Itet jie labai apsiriko,
reumatizmo ligos.
—
Saulė
šešias
sykius
nepa

sąlygoms
(Tai dar niekis! O štai C. E. Ruthenbergas va
1. Tėvynė musų
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakare.
Nedėlioj
nuo 10 ryto iki 1 v. dieną
sirodys
rytuosą
kaip
jis
bus
antra iš ko jus pritaikinsi!, kad noja Dėdelesi kailį už tai, kad
kuriv esi Lit> čia. Ispolkomafe jam davė tam
Tėvynė
musų
pati Sandara dar nežino ko ji Dūdelė dar permažai naudoja
tuvoj, garsus vardas tavo, at tikrą įgaliavimų. Kas pas ta
nori ir kur ji eina!). Išdėsty- rubsiuvių
organą
“Darbą” ėjo karalystė mano, ir bus va- ve rankose?
kim aiškiai ką darom ir ką “workers partijos ” reikalams.
1657 W. Madison SL
- šitą aš radau miške, kumanom daryti, ir mes padary Vargšas Dūdelė, ir nabagai bol- lia mano kaip Kaune, taip ir
visoj Lietuvoj. Duonos, ir mė- rapkas
Panaši
į
sim gerą pradžią.
(Žinoma: ševikėlia.
Juos visi pradeda sos mums turi užtekti kožnai riešutą, bet aš niekaip negalė !■■■■■■■■■■■■■■■■■■
“Geriau vėliau, negu niekad”. skriausti!—J. K.
atleisime davat- jau perkąsti.
dienai. Mes
Bet jei žmogus sulaukia tokio
koms kaltes kaip patys sau —Parodyk
įdomavosl se-.
laiko, kada jau jis po žeme gu
Kaukių vakaras
atleidžiam Neveskit mus, kur nutė
Nesikankykite savęs skausTai gaika (sraigė)!!!
Ii, tai, kartais, gal jau ir per- “Naujienų” jaukių vakaras,
■
mais,
Reumatizmu, Sausgėle,
dolerio negalima gauti ir gei
Ką
tai
reiškia,
gnika
(srai

■ Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu
kuris įvyks rytoj Ashland Au bėkite mus nuo sočia IdenioE
— raumenų sukimu; nes skau
ge?)
į
Bet savo siekimų įvykdymui ditorijoj, žada būti tokis įdo
dėjimai naikina kūno gyvybę ir
Amen.
reikia, kad organizacija turė mus, įvairus ir smagus, kokio kratų.
—Tokiomis gaikomis (srai £ dažnai ant. patalo paguldo.
CAPSICO COMPOUND motų nuolatinių darbininkų, ku dar Cmcagos
gėmis), kadaise
geležinkelių
lietuviai nėra
2. Garbė buk
stis lengvai prašalina viršrairie butų pasirengę atlikt tam matę. Kai kurie jau senai pla
H nėtas ligas; mums šiandie dauGarbė buk mano
tėvui ir bėgius sujungdavo.
į gybė žmonių
siunčia padėkatikrą darbo dalį (Manome, kad nus daro, kaip laimėti geriau- sesers sunui, kuriems dvarus —Kokius bėgius?
I
vones pasveikę. Kaina 50c. per !
jei neužmokėsit, tai ir negau sį prizą.
Geležinkelis iš geležies.
■ paštą 55c. ar dvi už $1.05.
j
Padaužos irgi ne- nupirkau. Garbė įr mano dva
K
n
«»<>.
“
fi
a
i
tikic
avi'i
"SAiaiiNis SVEIsi!. O iš kur jus pinigų gau snaulžia. Kai kurie padaužos siai, nors valstybine ir atsiduo
-Koks keistąs žodis: geležis.
augalais dydyties,
■
KAT
.
sit?). Chicagos sandariečiai to jau pradžioj savaitės pradėjo da. Blogai 'buvo iš pradžios, - Tu gi matei pas mane šei ■ kaina 50 centų.
kių veikėjų mažai beturi, o ir važiuoti Chicagon iš kitų mies bet gerai ant pabaigos ir ant myninių brangenybių tarpe vi
tie patys nesijaučia tampriai tų ir miestelių. J. K.
nį ? žinai, toks
vamzdys su
amžių amžinųjų. Amen.
surišti (Blogai. Kelis turit, o ir
kepuraite. Tai yra geležis.
3?59 South Halsted Street,
CHICAGO, ILL.
'
tie kaip širšės.)
čia ir gludi Averčenko
—Kąip galimą iš vinių visą
musų antroji silpnybė (Padau
kelią padaryti? Į žemę jas vie ■■■■■■■■■■»■■■■■■■■
žos tokią silpnybę vadina—vi*
ną prie kitos įkaldavo ar ką?
Jaučias Kaip Naujsiškas bankrotas). Vietinis sanSenutė pastebėjo, kad anū
dariečių apskritys ar kuri nors
kas per toli nuvažiavo ir nugi
jafc Vyras
ga plaukais, kuriuose knibžda juokė:
Tūkstantis devyni šimtai
Viduriai Yra Geri; Miega Puikiai
Wm. H. Sherman iŠ Minneapolis,
vienyti visas musų pajėgas ir metais bolševikai vargais ne miliardai bužių (gyvūnų), taip
Mini).,
“Tūlas laikas atgal, ap
brolau, tu ištiktųjų pa- turėjau rašo:
“nedalinamoji”,
įstatyti jas į veikimą (Užmo- galais nugalėjo Rusiją Ne už- ir buvusioji
jūsų laišką, kaslink gyduolių
kėkit, o Padaužoes jums pri imtu-laisvu liko Krymas, kuris užaugo tamsiais nepereinamais siutai. Iš geležies darydavo Nuga-Tone. Esu jas gavęs ir, turiu
tokius ilgus ilgus pa- pasakyti, jog tai geriausias tonikas,
sius gatavus receptus kaip tai pilka dėme žymėjosi šaltame miškais, aukštomis žolėmis ir bėgius
kokią hš esu vartojęs. Aš jaučiuosi
Tais bėgiais greitai kaip
juose atsirado daugybė gyva galius.
ir naujas žmogus. Mano viduriai
vistiek ir alkaname sovdepijos plote.
atlikti, ba jus patys
yra
geri
ir aš miegų puikiausi. Jus
navažinėdavo
dideli
geležiniai
čių, paukščių, ir įvairių žvėrių.
nieko nesugalvosite).
galit
pasiųsti
bile ką pas mane puKaimyninės Valstybės apsi
Kai kada banda laukinių mai, dešimt kartų didesni ne- sjklausti apie jūsų
gyduolę, aš kiek
Sandariečiams
reikalinga saugojimui nuo gresiančių pa
gu
musų
palapinė.
vienam
pasakysiu,
ką
ji padarė dėl
kiaulių
perbėgdavo
apleistąjį
taipgi savo spaųd
(Bet ne vojų, savo rubežius
aptvėrė
manęs.
Wm.
H.
Shėrman.
”
—O kiek arklių reikėjui?
toks lapas kaip Skambalas). aukšta digliuota tvora Ir įas apaugusį birulėmis Ir kraujašio laikraščio skaitytojai atras Nu
—Kam arkliai ? Vandens
gelžkelį
ga-Tone .stebėtiną gydytoją tokiuose
Kuomet šioj kolonijoj. gyvuoja 500 žingsnių pakabino iškabas žolėmis surūdijusį
atvejuose,
kaip kad vidurių keblumui.
du dienraščiai, mes vos tetu- su užrašais: “Jėjimas griežtai kai-kada gudrioji lapė pasislė katilą įpildavo ir po jo malkų Pabandyk jį. Jis yra taip paprastas,
paprastas
padėdavo
tai
ir
lėkė
kaip
pa
pusi
tamsiuose
popieros
arba
malonus
ir
veiklus,
jog'
j
keletą
dierim savaitraštį (ir tai bankru draudžiamas”-—
kaip
gerai
nų
jus
patys
stebėsitės
jokiam
arkliui
nepadukęs,
—
audimų fabrikų
griuvėsiuosfe
tuojate)* bet ir tas stovi ne
jaučiatės. 1 Jis urnai panaujins jūsų
musų vidury (labai nenormalus Sovdepija liko visų apleista tykojo kiškį; juodvarniai sukd
stiprumų ir energijų ir pataisys jūsų
■Kas
gi
taip
darydavo?
Nuga-Tonc
kraujų,
nervus ir kaną
lizdus
sugriautų
pbservatorijų
nei išvežimų
apsireiškimas!), bet šalę, o juk Nei įvežimų,
modami
jo
išdirbėjai,
taip
gerai
Inžinieriai.
pramonės: vamzdžiuose.
per spaudą tegalim greičiau nei prekybos, nei
veikmę Šitokiose atvejuose, priverčia
visus aptiekortus garantuoti jį ar su
sia pasiekt žmones, kaip šią da nei Dieviškų bei žmoniškų įs Maskvos Universiteto audito
grąžinti
pinigus jei jus nebūsit UŽ—
Nežinau,
nemėginau
nei kury- rijoje susuko savo lizdą gauja
lykas reikėtų pataisyt --aš ne tatymų ; nei meno,
ganCdinta#. Rekomenduojamas, ga
baisių plėšikų-klnų, nuo kurių nant man jaunai vienas inži rantuojamas ir parduodamas per vi
žinau (Padaužos mano, kad ir
sus aptiekorius. arba prisiųsk $1.00 ir
nesužinosit). Tai yra vienas “Viskas draudžiama” !!!!..... drebėjo visa apylinkė. Gyven niferis norėjo mano vestfi.
aplaikysit
tiesiog iš National LabaraKaip nešukuota, nekirpta Ir tojai skyrėsi į tris atskiras gi -—Kįą—ai p l
sunkiausių
(Aukščiau buvo
tory, 1014. So. Wabash Avė., Ciiicago,
“antroji silpnybė”, o čia dar neskusta žmogaus galva apau- mines: (giminė) sovnarkomų, , —Tau nesuprasti to. Apsive Illinois.

SATYRA IR JUOKAI

Padaužų Pastabos apie
Blogus Daiktu

IŠTYRIMAS KRAUJO

Hemorrhoidai

Nuo Skausmu
krutinėje ir strėnose, nuo
strėndiegllo, užsigavimo,
įtempimo, Štyvumo vartok

Severa’s
Gothardol

■BHOUSE OF HEALTH■

Ištyrimas Kraujo

Tai naminis linimentas greitai
palengvina plėšiančius nepa
kenčiamus reumatizmo ir
neuralgijos skausmus.
Kaina 50 ir 60 centai,

;

Busimojo Romano Ištrauka

PAGELHZH IK PATVIRTINS
TIKRAI PAŽINIMĄ LIGOS
Ori tikro iityrlmo Iikon vartoja
me X-Ray ir mikroskopo egzaminaciją. Iitiri*me ilapumą, kraują,
ištirtame spaudimą kraujo, varto
jame vĮhuh naujuK mokslinius bu
dus dėl tikro ištyrimo ligox, taip
gi atsakant aydymą dėl gerų pa
sekmių. MUSŲ NUŽEMINTA KAI
NA UŽ PILNĄ EGZAMl. dj* O
NACIJĄ yra tiktai
/h/j
Liga tikrai litirtn, jau yra
«iau iSgydytą. Jeigu sergate,
kentdkitc ilgiau, remiantis gydy
Ateikite j
tojų
spčILojimais'.
HOUSE OE HEALTH dėl tikro
fizinio ir laboratorijos išegzaminavimo, kuri parodys jueų ligą
kuoaiAk iauaiai.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

DABAR JI DIRBA
VISA SAVO DARBA
Neturi nugaros skaudėjimo,
nei blogo jautimo, nes Lydia
E. Pinkham’s Vegetable
Compound prašalino
jos ligų
Milwaukee, Wisconsin. — “Aš bu
vau labai blogame sveikatos stovy
je, turėdavau nu
silpnėjimus ir di
delį galvos skaudė
jimų. Aš jaučiau
taip blogai pernai,
kad aš negalėjau
dirbti savo namų
darbų. Kaip tik ką
pakaldavau
arba
pasilenkdavau, tai
man rodėsi, kad
aš subirėsiu j šmo
telius. Aš pasakiau
caiminkai kaip aš jaučiuosi, ji pa
sakė, kad Lydia E. Pinkham’s Ve
getable Compound yra tikrai gera gy
duole dėl manęs. Tuomet aš išvartojau keturis butelius, o rudenį dar
tris. Aš gydžiausi pas daktarų, bet
jis man davė geležies toniko, kuris
man nieko negelbėjo. Tonikas netu
ri tų geru ypatybių, kaip kad Vege
table Compound Jos suteikė man
stiprumo ir ambicijos ir aš pradėjau daugiau sverti. ŠĮ metų, kol pra
dėjau valyti savo namų, aš nusipir
kau keturis butelius Vegetable Com
pound ir aš vartoju jas nuolat. Aš
pasakiau visoms savo draugėms apie
tai kiek jos man gero padarė. Jos
gali pastebėti ir pačios, nes aš dau
giau sveriu. Aš dabar sveriu 118 sva
rų ir dirbu visų namą darbų”. — Mrs.
Emil O. Brandenburg, 651 ,— 37 St.,
Mihvaukee, Wisconsin.

Ar turit silpnas akis?
Skauda jums galvą?

National Health Clinic

; Reumatizmas sausgėla

Labai didelis kentėjimas nuo Hemorrhoidų .yru greitai prašalinama,
vartojant -f’adiim (Jintment.
Jei jus negaliu* gauti Cadum Ointment save aptiekoje, tai siųskite 35c
pas The Omega Chemical, Company,
576 Fifth Avenue, New York.

Tai yra paprasti simptomai, dėl
kuri matymas reikalauja pagelGal būt, kad jums reikia akiPasitarkite su manim šiandien — Pritaikau taipgi akinius
prie likusių čielų akinių stiklų

DR. JOHN J
SMETANA
AKINIŲ EKSPERTAS
1801 1 So. Ashland Avė.

Kampas 18 gatvės, 8-čias augštas
Kambariai 14, 15, 18 ir 17
Ant Platt’s • Aptiekos

JUSTIN KULIS

,

Pastebėkit mano iškabą

A

Valandos nuo 9:80 iki
8:30 vakare.

<“>AKIŲ
■nfa EXPERTAS
.

K Kreivos akjs ištaiso
mos daugeliui tik
vieną sykį atsilanSk
kius. Be kloroformos. 1,000 išgydytų ant rekordo.
tarnavimą registruoto gydytojo ir
chirurgo, kuris specialiai studija
vęs galvą, specialiai gydyme

Akių, ausų, nosies ir gerklės ligas
Silpnos .... akįs Kurčios .... aus
Skaudamos akjs Varvančios aus
Raudonos akis Ūžiančios aus;
Kreivos ... akįs Nesveikos aus,
Skaudama nosis Skaudanti gerklė
Varvanti nosis Silpna .... gerklė
Kreiva .... nosis Su kataru gerklė
Nesveika nosis Pasididln. gerklė
PATARIMAI DYKAI
Akiniai pi'itaiknmi pigia kaina

Franklin 0. Barter, M. D.
27 metai prie statė gatvės
177 N. State St.,

Chicago, III.

Valandos nuo 9 ryto iki 5 po pietų
Nedėliomis nuo 1() ryto iki 2 p. p.

Užprašome jumis dėl pasikalbė
jimo dykai, nežiūrint
neiiurint de) ko jus
kenčiate ir kas jumis
jumh_gydė. Gy
utnison* juoian
dome visas
uiHisenėjuHiaH
ligas,
kaip tai nervų, odun
odos ir kitas sle

piamai ligas vyrų ir moterų: reumatiainą, neuritK ruyAtumua krau
joje, ligas Plaučių, Kepenų, Skil
Inkntų, ta
i p yi viso
vio,. širdies. Inkstų,
taipgi
h
Iojoj ir duauiio.
kiai formas
skarų
Taipgi gydome visokias chroniš
kas ir sunkiai išgydomas
Ujrydoma* ligas,
kurių kiti išgydyti negalėjo
Turime didel) skaitlių gydytojų
jūsų
. .j patarnavimo, jeigu rei
kėtų daryti
pasitarimas kokioj*
norą svarbioje
ava-bioje ilgoje arba neti
kėtame atsitikime,
atsitikime.
atsilankykite
paa rnuntin*.
munji“.
Ateikit
šiandien I
Saugokit savo
navo sveikatą I
rtGali atlikinėti aunkiun darbu* ir
džiaugtis
gyvenimu
______
”
“Atvaiiavus
pa* ijumis
kentėda
_ _ i pm
__
užsisenėjusiu kataru
ma*
|gaukiekviena permaina oro, vėl jgau
Visuomet jaučiau'
davau rloga*>.
si sergančiu ir nusilpusiu,
nusilpusiu. Mano
Hkilvys, ir kepenys buvo didelė
je netvarkoje. Kožna rvta spau
džiau piėftmą- Žudžiau savo sun
kumą ir negalėjau dirbti,
dirbti. Gydy
tojai, su kuriais pasikalliėjau
paaikalltėjau, nie
ko man nepagelbėjo. Po idviejų
mėnesių gydymosi pa*
pas ju*, esu
sveikas, galiu
sunkiai dirbti ir
džiaugtis gyvenimu, Turė«ite daug
pacijontų iš mano kaimininkystČH
ir mano pažystamų, , nes visi žino. kaip aš sunkiai airgau.
• ‘ ILinkiu jums didžiausio pasiseki'
__ , ____
mo,
kurio užsitairnavote, palieku
tikrai jums ateidavę,
atsidavę. ”.
WILLIAJI C ALM,
3044 Grattan
"
Avė.
Turime daug panašiai liudijančių laiškų.

Kų Darome De!
Galime Padaryti i

Kitų Tą
Del Jūsų

Priėmimo valandos nuo 9 ryto
iki 5:30 vakare, Utarninke, »ereduj ir suhatoj iki K vai vaktre.
Nedėlioj nuo 9 ryto iki 1 vai.
dieną.

ffollSl/HEALTH
164 W. Washington St.

Jus galite būt išgydytas
Gera sveikata tai yra
paslaptis pasisekimo
chroniškų,
Visi kenčianti nuo chroniškų,
labai
sunkių ir siilpninanpaainaučių ligų,
proga.
dekite
ši*
c,, j
Gydymu ir išgydym u chroniškų neuL ritis, kraujo, odos
Į . ir skilvio ligų,
mano gyvenimo darbau. Ai geriau nor
riu apsaugoti svaišios
šalies
ra-^l Arnotu, vietoj buti
įKKI jų valdytoju. Al it
nau, .kad aš galiu
__
_____ Mabee suteikti
jums ge
riausi gydymą, koks
yra
žinomas
me-dicinos moksle.

“Čfie”
□UU

Europines
Gyduolės

Įčirikimai teisiai | gyslas dėl kraujo
suirimo, {čirškimai tiesiai | gyslas pa
darė tikrą revoliuciją medicinos prak
tikoje; ligos iki žiol pripažintos neiigydomomia, dabar galima su iituo mo
ksliniu budu iigydyti. Ai vartoju savo
praktikoje visus vėliausius serumą č la
pus,
antitoksinus,
speciales Jčirtkimui
gyduoles, vėliausiai išrastus ir geriau
sius {rengimus dėl greito Išgydymo sun
kių ligų. Prisidėkite prie didelio skaitliaus užganėdintų ir iigydytų imdnių,
kurie kasdien ateina j mano gydymo
kamlgirius. Ateikite šiandien dėl iiegsaminavimų dykai.

$10 X-Ray egzeminacija $1
Chicagoa gyventojas suteikia
savo patarimą
"Chicago III.
“Gerbiamas Dr. Mabee,
“A6 noriu jums tarti daug sykių
ačiū uži Cerą gydymą ir išgydymą,
kurj ai _____
_
____
gavau __
nuo____
jūsų.
Kaip jus
atsimenat, aš visuomet kentėjau
____ ._ l nuo
neori t U ir beveik išleidau visą savo
turtą suradimui _
_____
palengvinimo.
Itjau
nuo vieno daktaro ----prie -----kito, pagalinu atsiduriau
‘ ‘‘
sanatorijoj, Battla
Mirhigąn. . __,
Ir tai
,__________
dar negavau pagelboe.
“A* praktiškai buvau visai bejėgis, kuomet skaičiau jus.ų apskelbimą laikraštyje ir tuojau atvažiavau
pas jus. Labai buvau jums dėkingan už pareiškimą, kad jus po egtagalėsite
mane išgydyti.
minavimo
Aš tuojau pradėjau
gy
__ vartoti
-/..I" jūsų
‘
dymą Ir gavau greitą pagelbą nuo
jūsų puikaue gydymo. AŠ dabar esu
visai sveikas
kaip naujas žmogus.
“Mano garbčs žodžiu rekomenduoju jūsų gydymą bile kokiems serganticma įmonėms ir patariu pasimatyti su jumis. Su pagarba,
•ERED WAGMAN.
4188I Boaworth.”

Kokios rųšies žmogus
jus esate?

h esate stiprus,
etiprus, sveikas
sveikus, enerpep” ir vikrumų?
gingaa, pripildytas “'pep
___ esate silpnas
plonas, nervinplonas
Ar
chronišką ,ir sunkią ligą argHH, turite
.
ilpnumą per jusį i neaimižiurvjiiną ?
ba «E,
Nežiūrint kokia sve' ikatos padėtis jusų yra arba koki* priež:u,tis, jus priato’"'li
_
valote sužinoti, kaip jus galite
rrl1'. A‘
savo oveikatą, stiprumą ir
tūkstančiams. AR papagelbijau
golMti jum. iftobulinti vyriftkumą.
Jus mokysite tiktai ui pasekmes. Va
landos nuo 9 ryto iki 5:30 vai. vakare.
Utarninke, Seredoj ir Bubate' nuo 9
ral. vakare.
Nedalioj
to Iki
.......................
Hh nuo
po pietų.
ryto iki
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Chicago, III

