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Vokietija visai 
nusiginkluoja

Painleve priėmė socialistų 
pasiūlymus

T rylika pasažierių užmušta 
traukinių katastrofoj

Vokietija visai ir galuti
nai nusiginkluoja

I*raneša ambasadorių tarybai, 
kad ji sutinka išpildyti visus 
aliantų reikalavimus

ĘERLINAS, laplA*. 12.—Vo
kietija priėmė paskutinius 
aliantų reikalavimus dėl nusi
ginklavimo.

Vokiečių ambasadoriui Pary
žiuj duota instrukcijų pristaty
ti aųibasadorių tarybai Vokie
tijos pasiūlymus, kurie visais 
punktais sutinka su pasiūly
mais, išdėtais aliantų notoj. 
Pasiūlymai toki:

1. — Vietoj vyriausio reichs- 
wehro vado, generolo fon 
Seeckto, bus paskirtas reichs- 
wehro ministeris* civilis asmuo, 
įvairus korpusų viršininkai bus 
tiesioginiai atsakomingi minis- 
tcriui.

2. Generalis štabas bus likvi
duotas^

3. Vokietijos apsaugos polici
ja bus rekrutuojama tarnauti 
visų amžių. Visi kariški titulai 
bus panaikinti, oficierai bus 
vadinami inspektoriais, su vy
riausiuoju inspektorium, visų 
jėgų vadu, priešaky.

4. Didžiules armotos Karu 
liaučiaus tvirtovėj bus sunaikin 
tos; be to, Vokietijos valdžia 
sutinka neleisti karinio jaunuo
menės lavinimo.

Ambasadoriai patenkinti
PARYŽIUS, lapkr. 12. — 

Vokietijos atsakymas į. amba
sadorių tarybos notą buvo Vo
kietijos ' ambasadoriaus fon 
Hoescho įteiktas Francijos už
sienių reikalų ministeriui 
Briandui praeitą naktį. Girdėt 
kad ambasadoriai Vokietijos 
atsakymu patenkinti, o todėl 
laukiama, kad bus duotas įsu
kimas pradėti evakuoti Kelno 
kraštą ateinančio gruodžio 1 
dieną.

AR NORI Kį 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. •

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

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

Premj. Painleve priėmė 
socialistu reikalavimus
PARYŽIUS, lapkr. *2. 

šiandie premjeras Painleve pri
statė atstovų buto finansų ko
misijai pataisyta savo planą 
Francijos finansams sūtvarky
ti, į tą planą įdėjęs jau ir so
cialistų pasiūlymus. Pasiūlymai 
yra toki:

1. Apdėti specialiais 15 nuoš. 
mokesniais visas miestų nejudi
namas nuosavybes, kurių vertė 
siekia daugiau kaip 150,000 
frankų; toki mokespiai mokami 
per penkiolika metų. Taipjau 
apdėti 15 nųoš. mokesniu visų 
pramonių ir finansinių įstaigų 
pelnus.

2. Paskelbti trejiems metams 
moratoriumą iždinės bonams, 
kurių terminas sutina ateinantį 
gruodžio mėnesį,

šitoks sumanymas apdėti 
turtinguosius sluogsnius speci
aliais mokesniais, francuzų biz
nio rateliuose sukėlė nemažo 
sujudimo.

Atstovų butas veikiausiai 
projektą priims, bet nėra vil
ties, kad jį priimtų ir senatas.

13 žmonių užmušta Irau-
kiniu katastrofoj

Daug pasažierių sužeista; trau
kinių susimušimas įvykę* 
dėl tirštos miglos

PLAINSBORO, N. .1., lapkr. 
12. Trylika pasažierių buvo 
šį rytą užmušta ir daug sužeis
ta, St. Louis ekspresiniam 
traukiniui, bėgančiam Penn- 
sylvanijos gelžkelio liniją į 
New Yorką, trenkus į kitą tuo 
pačiu gelžkeliu bėgusį iš Wash- 
ingtono į New Yorką traukinį.

Nelaimė atsitikus todėl, kad 
dėl tirštos miglos St. Louiso 
traukinio, lėkusio greitumu 50 
mylių per valandą, mašinistas 
nepastebėjęs daug palengvinu 
ėjusio prieky ,Washingtono 
traukinio.

Francuzai kaujasi su su
kilėliais arti Damasko
LONDONAS, lapkr. 12. 

Daily Mail korespondentas Da
maske praneša, kad netoli Ne- 
bko, tarp Damasko ir Ilomso, 
einąs smarkus mušis tarp 
francuzų* ir Sirijos sukilėlių. 
Artimesnių žinių trūksta.

■ " . ■ ■ ■■ r ■ - ■

VokiečiŲ-Lenky preky
bos derybos atnaujinta

VARŠUVA, lapkr. 12.—Len- 
kijai padarius naujų tarifo pa
siūlymų, prekybos derybos tarp 
Vokiečių ir Lenkų tapo vėl at
naujintos. Lenkai tikis, kad šį 
kartą bus prieita prie susitari
mo.

Pasibaigė įdomi byla del! 
žmogžudybės

Dr. Blazer, kaltinamas dėl nu* 
marinūno savo nesveikos duk
ters, paliuosuotas.

LITTLETON, Colo., lapkr. 
12. Per kelias dienas čia 
buvo tardoma įdomi byla dėl 
žmogžudybės, pasibaigusi bylos 
panaikinimu.

Kaltinamas buvo vienas 65 
metų amžiaus gydytojas, Dr. 
Harold Elmer Blazer. Prieš 34 
metus gimė jam duktė, kuri 
būdama dar tik kelių savaičių, 
susirgo nugarkaulio plėvių įde
gimu. Ta liga kūdikį visam am
žiui sukaneveikė: mergaitės kū
nas buvo sukreivotas, ji buvo 
suparalizuota taip, kad jos 
rankos ir kojos nebeaugo, bet 
pasiliko tokios, kaip kūdikio, ir 
ji jų negalėjo valdyti. Visai ne
panaši į žmogų, tečiau gyve
no, tėvo prižiūrima, jo penima 
ir puoselėjama. Tėvas ją mylė
jo. Bet jis seno, ir jis krimto
si dėl likimo jos, jam mirus. 
Šių metų vasario 24 dieną jis 
ryžosi atimti jai ir sau gyvastį. 
Jis davė jai morfinos ir ją nu
marino, po to pats priėmė nuo- ĮPacific and Atlantic Photo]

du. Nuodams nepaveikus, jis 
bandė pasiplauti. Jis betgi bu
vo rastas dar gyvas, gulįs prie 
numarintos savo dukters, ir, 
nugabentas ligoninėn, pagaliau 
pasveiko. Jis buvo atiduotas 
teismui, kaltinamas dėl žmog
žudystės.

Prisaikintieji teisėjai, kurie 
turėjo išspręsti, ar tėvas, iš 
gailesio numarinęs* savo amži
ną ligonį dukterį, kaltas dėl 
žmogžudybės, ar ne, negalėjo 
susitaikyti: vienuolika jų buvo 
už išteisinimą, o tik vienas už 
pasmerkimą. Jury’ėj nesusitai
kius, prokuroras paprašė teisė
ją bylą visai panaikinti, atsi
sakydamas kaltinamąjį daugiau 
persekioti. Teisėjas taip ir pa
darė. Dr. Blazei buvo paliuo
suotas.

lasai Italą “sąmokslas” 
nužudyt Mussolinį

—— ————• *

Diktatoriaus pakalikai sako, 
kad buvęs planuotas gink
luotas sukilimas Italijoj

KOMA, Italija, lapkr. 12.
Italijos vyriausybė, padarius 
tardymą, šiandie oficialiai pa
skelbė, kad už sąmokslo nužu
dyti premjerą Mussolinį stovė
ję žmonės, kurie planavę įvy
kinti Itahjųj ginkluotą sukili
mą, jeigu tik butų pavykę nu
daigoti fašistų valdžios galva.

[“Sąmokslą“ “tyrinėjo” fa
šistų vyriausybė, kuri užgynė 
laikraščiams pranešti bet kurių 
žinių apie patį “sąmokslą“ ir 
apie vedamą dėl jo “tardymą”.]

Daug žmonių susižeidė 
tiltui suiužus

VIENNA, Austrija, lapkr. 12. 
— Buvusiam Austrijos kancle
riui, kunigui Seipeliui, atvykus 
į Badkersburgą, pietinėj Aust
rijoj, užmiesty jį pasitiko dide
les minios žmonių. Kai Seipe- 
lis, sveikindamas, automobiliu 
pervažiavo medinį tiltą miesto 
linkui, sekusios paskui auto
mobilį minios tiltas nebeišlaikė 
ir sulužo. Daug sukritusių van^ 

Idenin žmonių buvo sužeista, 
■kai kurie labai pavojingai.

PARYŽIUS, lapkr. 12. —" 
Francijos senato finansų komi
sijos generaliu sekretorium iš
rinkta senatorius Henri Beren- 
ger.

Paul Painleve, Francijos premieras, kalbasi su laikraštinin
kais tuoj po to, kai jo kabinetas griuvo. Jam buvo pavesta suda
ryti naują kabinetą. •

Kiny' prezidentas Tuanas 
atsistatydinęs

Esąs “krikščionių” generolo 
Fengo kalinys; Pekine pa
skelbta karo padėtis

‘ ' i
♦ HONOl.ULU, lapkr. 12. — 
Vietos japonų laikraščių gauti 
iš Pekino pranešimai sako, kad 
ten paskelbta karo padėtis ir 
kad Kinų prezidentas, Tuan 
Čidžui, - rezignavęs.

Kabineto nariai rezignavo
PEKINAS, Kinai, lapkn 12.

Keletas kabineto narių rezi
gnavo, o kai kurie valdininkai, 
Mandžurijos vado Čang Tsoli- 
no rėmėjai, pabėgo iš sostinės.

Prezidentas — kalinys
ŠANHAJUS, Kinai, lapkr. 12. 

Esant aštriai cenzūrai, iš pri
vatinių šaltinių gauta žinių, 
kad Pekino valdžios preziden
tas, l'uan čidžui, esąs “krikš
čionių” generolo Feng Juhsiano 
rankose, kaip kalinys.

Tas žinias patvirtina ir East- 
ern News agentūros gauta iš 
Pekino žinia, kad generolas 
Feng nutaręs nuginkluoti Tu- 
ano sargybą, o prezidentą lai
kyti uždarytą, pretekstu sau
goti jo gyvastį.

-------------------------- r

Naujas Bulgarijos ministeris

SOFIJA, Bulgarija, lapkr. 12.
Naujas Bulgarijos ministeris 

Jungtinėms Valstijoms, Sie- 
mion Radiev, šiandie išvyko į
Washingtoną savo pareigų eiti. 
Pirmiau jis buvo Bulgarų mi
nisteris Konstantinopoly.

Chicagai ir apiolinkei fede- 
ralis oro biuras Šiai dienai 
pranašauja:

Aplamai gražu; nedidelė 
temperatūros atmaina; stipro
kas vakarų vėjas.

Vakar temperatūra viduti
niškai siekė 47° F.

šiandie saulė teka 6:35, lei
džiasi 4:33 valandą.

Maskva paskelbia “drau
go” laiškus' iš Amerikos
Autorius sakos turjk -galios 

Amerikoj, galįs gaut pripaži
nimą sovietų, tik nori “cash\

MASKVA, lapkr. 12. — So
vietų organas Izviestija paskel
bia visą eilę fotografija repro- 
duktuotų laiškų, gautų nuo 
vieno “draugo” Jungtinėse Val
stijose. Visi tie laiškai, matyt, 
rašyti vieno asmens, kurs kar
tais pasirašo pulkininku Igna
cu Snarskiu, kartais vėl knia- 
ziu Romanu Sanguška Ged- 
roįcu, ir išsiųsti tai Chicagros, 
tai iš Springfieldo, III.

Laiškų autorius vadina save 
vyriausiu Rusijos įgaliotu at
stovu Žiemių Amerikoj, su būs
tine Springfielde. Kiti komiteto 
nariai, pasirašantys laiškus, 
yra: Grigorij Karpenko, Peter 
Kovalčukov, Vasilij Velikanoz 
[Velikanov?], Matvij Pimčenko 
ir Vladimir Gvietkov.

Autorius sako, kad jis vedąs 
sovietų mokyklą Springfielde, 
kad jis galįs išsiderėti Jungti
nėse Valstijose paskolos Rusi
jai ir gauti Amerikos pripažini
mą sovietų valdžios. Kaipo at
lyginimo už tai jis prašo,, kad 
Maskva atsiųstų jam iš anksto 
pinigų.

Laiškai.iš Springfieldo buvo 
rašyti rugpiučio mėnesį, o iš 
Chicagos rugsėjį.

Kniaz Gedroic pradėjo savo 
laiškus rašyti dar prieš išva
žiuodamas į Ameriką iš Lenki
jos, šių metų vasario mėnesį.
Iš Varšuvos jis rašė, grūmo
damas įvairiems rusų valdinin
kams.

Nušovęs dėl to, kad bu
vęs prašomas

WASHINGTONAS, lapkr. 12.
Policija areštavo vieną lan

gų ’ plovėją, Josephą Šteiną, 45 
metų, kaltinamą dėl nušovimo 
kito darbininko, Josepho Pick- 
ardo, 26 metų. Areštuotasis 
teisinasi, kad padaręs tai dėl 
to, kad Pickardas pats meldęs 
padalyti jam galą.-

Kiti betgi sako, kad tarp 
Šteino ir Pickardo buvę nesu
tikimų.

Pasigenda Britą subma- 
rino su 60 įgulos žmonių

IjONDONAS, lapkr. 12." — 
Britų administracija pasigenda 
submarino monitoro M-l, su 
jo šešiasdešimt įgulos žmonių.

Submarinas anksti šį rytą 
pasinėrė penkiolika mylių į 
pietus nuo Start Point, Orkney 
salose, ir nuo lo laiko niekur 
nebepasirodė. Visoki bandymai 
susekti jį ir užmegsti susisieki
mą nedavė jokių vaisių. |

Monitoras M-T yra vienas di
džiausių ir naujausių Britų lai
vyno submarinų.

Painleve skolijas 10 
frankų aguonėlei 

nusipirkti
PARYŽIUS, lapkr. 12. — 

Premjerui Painleve vakar ap
leidus respublikos prezidento 
rumus, jį pasitiko mergaitė, 
pardavinėjanti aguonėles karo 

(paminklui statyti. Premjeras 
’ gribžf gribžt po kešenes nė 
■santimo! Laimei su juo čjo 
kartu buvęs premjeras Herriot. 
Iš jo tat pasiskolinęs dešimtį 
frankų Painleve užsimokėjo už 
aguonėlę.

Rasta mūšio lauke gra
nata sudraskė tris 

mergaites
CIRYSALSOGNE, Aisne De- 

partamentas, Francija, lapkr. 
12. Vakar, kai kraštas šven
tė karo paliaubų sukaktuves, to 
karo liekana atsiėmė ,dar trio 
aukas. 'Trys mažos mergytės 
rado lauke užsilikusią iš tų bai
sių dienų granatą, kuri, jų už
gauta, sprogo, ir visos trys 
mergytės buvo į gabalus su
draskytos.

I
—'     ‘ "

Lietuvos ir Rusijos kon
vencija dėl krimina

liu nusikaltėliu
KAUNAS, sp. 21 [1.2;.

Kaip teko patirti iš tikrų šalti
nių, netrukus žada įvykti Ru
sijos ir Lietuvos derybos dėl 
konvencijo*' apie pabėgusių kri
minalių nusikaltėlių ' išdavimą. 
Apie tokią konvenciją dabar 
jau eina Rygoje derybos tarp 
Latvijos ir Rusijos.

Siųskit per Naujienas 
Pinigus Lietuvon ant Kalėdų

Jau dabar yra laikas pradėti siųsti do
vanas savo giminėms Lietuvon ant Kalėdų. 
Juo artyn prieš šventes, tuo darosi dides
nis susikimšimas persiuntimo įstaigose, ir 
patarnavimas darosi sunkesnis. Siųskite 
pinigus dabar ir patarkit pasidėt juos Ko- 
peracijos Banke* iki bus reikalo pasiimti.

Naujienų Telegrafinė Sistema, po 50 
centų kiekvienas siuntinįs, pasekmingai 
siunčia j šias šalis: Lietuvą, Latviją, Len
kiją ir Rusiją; per paštą Naujienos nusiun
čia į visas pasaulio dalis.

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog į musų 
raštinę arba į bilę vieną sekamų skyrių:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
rUPIKAIčIO APTIEKA, 233 East 115 St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

NAUJIEM »
1739 So. Halsted St., Chicago, DL

Keturiolika darbininky su
žeista Gary, Ind.

GARY, Ind., lapkr. 12. — 
Vienam gatvėkariui, kurs buvo 
pilnas prisikimšęs darbininkų, 
trenkus į kitą gatvėkarį netoli 
American Sheet and Tin Plate 
dirbtuvių, keturiolika darbinin
kų buvo sužeista, trys jų pavo
jingai.

Galutiniai Klaipėdos 
rinkimų daviniai

KLAIPĖDA, spalio 22. [El
ta]. Galutiniai rinkimui į 
seimelį rezultatai toki: lietu
viškų sąrašų blokas gavo 2561, 
autonominė - sąjunga — 536, 
darbo federacija — 539, vokie
čių vienybės frontas — 58,067 
balsų, komunistų du sąrašai - 
1389 ir įvairus smulkesnieji są
rašai —- 295. Iš viso visam kra
šte paduota 63,327 balsai, o bu
vo įtraukta į rinkimų sąrašus 
77,411 žmonių. 

e

Paaiškėjo ir kiekvienai parti
jai tenkančių vietų skaičius. 
Lietuvių blokas gauna 2 vietas 
ir į seimelį praveda Brožaitį ir 
Alfredą Budrį iš Užbalių. Vo
kiečių liaudies partija gauna 11 
vietų ir į seimelį praeina šie 
kandidatai: Krausas, Roge,
Meieris, Rihtmeieris, Suhras, 
Gaidys, Forberckas, Gehlaras, 
Richertas, Liutkus ir loželis.

Didžiųjų laukininkų susivieni
jimas gauna taip pat 11 vietų 
ii į seimelį priveda; Konradą, 
Rugulį, Gubą, Balčių, Pagalį, 
lianą, Butkeraitį, Von Dresslcr, 
Baltramiejų, šimkaitį ir Joniš
kį. — Socialdemokratai gavo 5 
vietas į seimelį, praėjo Kislas, 
Barčius, Plėnis, Seevaldas ir 
Raušas. v I

Po vokiškų partijų vėliavo
mis į Klaipėdos seimelį yra įėję 
daug lietuvių, būtent nuo vo
kiečių liaudies partijos — Gai
dys, Liutkus ir Idželis, didžiųjų 
laukininkų susivienijmo Itu- 
gulis^ Balčius, Pagalys, Butke- 
raitis, Baltramiejus, šimkaitis 
ir Joniškis ir socialdemokra
tams, taip pat, atstovaus lietu
viai Barčius ir Plėnys. Tuo bu- 
du iš 29 atstovų lietuvių yra 14 
ir kitų — 15.



Rūkytojo paprastų 
cigaretų /

Ar Turkiškas taba
kas ' reikalauja pa
saldinimo, kad tu
rėtų skonį?

Atsakymas

Lengvunian ir gerumas gryno turkiško 
tabako Kalmaruose. yra nepalyginamas. 
Negalima kito tabako sulyginti su 'turkiš
ku dėl cigaretij.

Maksas 10 arba 20

Rūkytojo Helmar 
cigaretų

Ne — saldumas vi
suomet randasi la
puose, taip kaip pa
ti gamta surėdė.

BALIUS IR ŠOKIAI
Rengia Humboldt Parko Lietuvių Politiškas Kliubas 

Šeštadieny, Lapkričio-November 14 d., 1925 
American-Danish Athletic Club Svetainėj 

3312 W. North Avė., kampas North Avė. ir Spaulding St.
Pradžia 7 vai. vakare. įžanga 25c. y pat ai.

Savo simpatija ir vaišingumu šis kliubas jau. senai yra pasižymėjęs. 
Ateikite subatos vakare kartu su visais pasilinksminti. Valgiais, saldai
niais ir cigarais visus aprūpinsime. KOMITETAS.

DIDELIS IR ISKUMINGAS BALIUS
Rengia

DR-STĖ ŠV. JONO KRIKŠTYTOJAUS

Subatoj, Laukriėio-Novenibef 14 d., 1925
CHICAGOS LIETUVIU AUDITORIJOS SV.

31M SO. HALSTED STB.
Pradžia 7:09 vai. vak.

Kviečiame visus lietuvius ir lietuvaites širdingai, atsilankyti ant 
musų iškilmingo Baliaus, nes ten bus gera muzika, kur grieš, lietu
viškus ir Amerikoniškus šokius, iki vėlumo nakties. PASARGA: 
Norintieji įstoti į iv. Jono Krikštytojaus Draugystę, bus priimami 
veltui Baliaus vakare. KOMITETAS.

Metinis šokis
Rengia

DR-STĖ LIETUVOS KAREIVIŲ

Nedėlioj, Lapkričio (Nov.) 15 d., 1925
LIETUVIU LIUOSYBĖS SVETAINĖJ,

14 ir 49 Court., Cicero, Ilk
Pradžia 7:30 vai. vakare. Muzika John Pocius

Tikietas 65 centai su drapanų padėjimu.
Bus visokių žaislų; geriitusiai atsižymėjusiems 

bus duodama davanos.
Kviečia KOMITETAS.

Paieškoma

NAUJIENOS, CHcSgo, H
... ii ....................    i. .......................... .. ■ ..............................

1) Dicevičius, Ignas, paeina 
iš Salaku miesto, atvyko Ame
rikon 1907 metais ir gyveno 
Pittsburgh, Pa., apielinkėje.

2) Žadeikis, Pranas ir jo trys 
dukterys, Monika, Joana ir Ju
lė, 1914 metais gyveno Brook-

Blusevičius, Juozas (arija 
kad jisai esąs užsivadinęs 
Kaminski). prieš keletą 
gyvenęs Brooklyn, N. Y. 
Tamošiūnai, Tadas, Povi-

3) Galadauskas, Bronislovas, 
atvyko Amerikon 1910 metais 
ir gyveno Gardner, Mass. •

4)
kai)>
John
metų

5)
las ir Juozas. Pirmuoju du gy
venę Kanadoje. ir vadinosi 
Thompson, o Juozas gyvepęs 
Chicago j e.

Ieškomieji arba kas apie 
juos žino ’ prašoma atsiliepti 
šiuo antrašu:

Lithuauian Consulaie,
38 Park Rowt
New York, N. Y. L

Penktadienis, Lapkr. 13, ’2^

<UDIKlvX
'GEROVĖS skYRRJS
DEL APRŪPINIMO 

MOTINŲ IR JŲ 
1 KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

klaaM skyriuje mm laikas 

■M laiko (vildeaalme ral-

a, kMkią.

KMlklą aprApInlmaa ir 
nIJImM yrą dalyku syvoa 
ovarbaa Kmynai ir taniai 
ir ims Jančiama, kad Ui 
yra dalykai kar| mm ta
rtai racullarUkala lafta- 
Urplala atvirai |p Ularal 
pargvUdreU,

STRAIPSNIS 150

KAIP PENfiTI NAUJAGIMI

Kuomet kudjkio gimimas palaimi
na motiną, ji turi suprasti, kad jis gi
mė su teise gauti geriausią priežįurą 
ir maistą. Nors mokslas per metų 
metus bandė surasti dirbtiną muistą, 
kinis prilygtų motinus pienui, bet 
jam dar nepavyko. Todėl jūsų kūdi
kis turi teisę tikėtis krūtų.

Pienas krūtyse pasirodo tik tre
ciojoj dienoj po gimdymo, žindymo 
pirm to laiko akstiną krūtis. Reikia 
kad praeitų bertt šešios valandos po 
pirmo žindymo, kad motina ataigau- 
tų. Kūdikį reikia žindyti tik keturis 
sykius per pirmus 24 valandas. Bet 
reikia duoti jau abi kruti šį sykį. 
-Žindymo tarpais reikia duoti kūdikiui 
du ar tris šaukštus vandens, kuris 
pirma reikia išvirinti ir atšaldyti. 
Yra saugiau išvieno vartojimo.

Pienui pasirodžius, paprastai tre
čioje dienoje, kūdikis turėtų gauti 
šešius žindymus per 21 valandas, kas 

’ tris valandas per dieną ,ir vieną sykį 
U. IYVI/UI1Ų .
Agonijos, vadina- nu^ty.

Jei reikia, išbudink kūdikį, nes tas 
Ar turite galvos skaudėjimą? Ar netik pratina jį prie reguliariškumo, 

turit juodus šlakus po akių? Ar bet ir motinai pavelija geriau laiką 
jaučiat svaigulį, kuomet einat lauk? sutvarkyti darbui ir pailsiui.
Ar gardus yra maistas? Ar jus 
nervingas? Ar skauda nugara 
šonai? Ar gerai išsiiniegate? 
jūsų veidas pageltęs? Ar ; 
lys liežuvis? 
kvapas, 
tankiai 
numą? 
tas ar

Tūkstančiai žmonių tu
ri kepeny ir skilvio tru- 

i helius bet nesupranta to 
Jums nereikia Ifcntėti nuo užkie

tėjimo, Dyspepsija, Nevirškinimo, 
Gaatritis ir Rūgštymų Skilvyje— 
Jei jums reikia gydytis, jus ga
lite gauti geriausias.
Geriausios gyduolės nuo Nevirš- 

1 kiniui. >, Užkietėjimo, Dyspepiiija 
J Rugštumų Skilvyje, Kepenų ligų 

Gasų Vidurio.se, 1 
si BIOXOL. Jei reikia, išbudink kūdiki, nes tas

i Penint reikia v,artot vieną krūtį 
ir sykiui. Ją reikia kad gerai iščiulp- 

Ar tų, tada pieno bus užtektinai. Žindyti 
apsivė- reikia neilgiau 20 minutų.

atsiduoda jūsų! Nustatant penėjimo valandas, gc- 
lurit gerą skonį?’ Ar iaj yra padaryti, kad penėjimas pri- 

vemiale? Ar jaučiate silp- pultų lygiai ant valandų. Tada laik- 
Ar jūsų viduriavimas kie- rodžio mušimas primena žindymo lai- 
liiinkštas? Visi šitie ženk- Rą j,, palengvina nvotinai atmintį.

lai parodo, kad jusų sveikata rei- Jei pienas sunkiai 
kalauja greito prižiūrėjimo. Alsi- tekėjimo neužtenka, 
minkite, kad BIONOL suteiks jums ■ kūdikio nuo krūtų 
greitą pagelbą. Del tų ligų išrodo,! - 
kad nėra nieko geresnio. Tukstan-i 
čiai gavo greitų ir malonų paleng-

pasirodo, arba 
nenusimink ir 

neatimk. Pieno 
tekėjimą nustato kiekis darbo, kurj 
kūdikis atlieka žaisdamas.

tini gavo greiti) ir malonų l,al(,’,n' Per pirmas dešimts dienų kūdikis 
vinim;) nuo tų ligų vartojant BIO- turj g.auįj Upįe dvi uncijas pieno kiek- 

e! e>įį-* vienas tu/ kurie be- vjenQ syk). Pasveriant ji tuoj pirm 
reikalo kenčia nuo visokiu nešiną- h, * žin(’lymo Kalima patirti, kiek 
Klupų, kūne paeina is kepenų i suvuig-ė. jeį kūdikis negauna už-
skilvio ligų, jus luojaus privalote 
reikalauti šių gerų gyduolių, šios 
puikios gyduolės yra prirengtos 
didžiausioj laboratorijoj pasaulyje 
ir yru žinomos kaipo BIOX()L, 
lengvos vartoti luiinįe. iv veikia 
kaip magija savo greitumu dėl ser
gančių vyrų ir moterų.

BIONOL, dėl savo greito 
mo j skilvį, kepenis, žarnas, 
jų, greitai 
dalis kūne 
žeisti kūno organai 
normaliai, paskiau 
ei j a ir energija.

veiki-1 
krau-i 

prašalina užnuodintns 
ir į kęletą dienų pa- 

pradeda veikti 
atsiranda anibi- j

Jei jus kenčiate — ban
dykit jas.

Nežiūrint kaip blogai jus sirgtu
mėt ir ką jau jus buvote vartoję, jus 
gal būt nevartojo! tokių gyduolių 
kaip B10X0L. Atsiųskit savo vardą
ir adresą ŠIANDIEN, sekamu paštu, 
ir leiskit darodyti jums tikru bandy
mu ką tos gyduolės gali dėl jūsų pa
daryti. Jos yra saugios, nekenks- ; 
mingos, atsakančios, pagelbėjo tūks
tančiams sunkių ligų. Paprasta kai
na BIOXOL yra $3 butelis, tiktai 
trumpam laikui, mes atsiųsime bile 
vienam kuris dar nėra jų bandęs, už 
mažą sumą, už $2. Mes darome jums 
šį nepaprastą t pasiūlymą, nes mes 
esame įsitikinę, kad BIOXOL pagel
bės jums jūsų trubelyje. Kaip iš
bandysi! patys, jus maloniai reko
menduosi! savo draugams ir gimi
nėms. Žinodami kokias puikias pa
sekmes jos teikia. Tiktai prisekite 
$2 pinigais prie jūsų 'laiško, o kitą 
mes padarysime. B1OXOL yra‘var
tojamas tūkstančiuose atsitikimų, 
taip kaip jūsų ligoje, tai kam ken
tėti ilgiau? Prašalinkit jūsų trube- 
lius kol dar nevėlu. Užsisakykit 
BIOXOL šiandien, dabar, ir galit bu- ] 
ti tikrai kad jus pasveiksite.

SPECIALIS TRUMPAM LAIKUI 
PASIŪLYMAS 

Osborne-Tollick Company 
2107 C'arson St., 

Pittsburgh, Pa. 
Gerbiamieji: — 

sihaudoti prog/i 
Trumpam Laikui 
pabandyti justi BIOXOL, už ku
rį aš prisiunčiu $2.

Adresas

B-14,

Aš noriu pa-1

įsiūlymo ir

Tel. Republic 8135

Paul Hanuska
6Ų53 So. Claremont Avė.

Kontraktorius - Plumberis. Darau 
vinokj darbą pigiomis kainomis.

Tautiškos Draugystės Lietuvos Dukterų
Rengia pasilinksminimo vakarą

Lapkričio 14 d., 7:30 vai. vak. įvyks 
TAUTIŠKOJE BAŽNYČIOS SVETAINĖJE, 

8500 So. Union Avė.
Msldiiy me visus skaitlingai atsilankyti ir linksmai pasišokti prie geros muzikos, 

Danga 35c. ypa'.ai. " Kviečia KOMITETAS.

pieno iš kitur iš bonkutėf?. čia reikia 
atsargiai elgtis, kad šitas pienas bu
tų griaštai šviežias, saldus ir grynas. 
Jei kjla abejonių; geriau vartoti pa
tikėtiną kondensuotą pieną.

Kūdiki turi laikyti sveiką ir stiprų. 
O tas didžumoje priklauso nuo mais
to, kurį duodi. Reikia jį kasdien 
mazgoti ir reguliariškai penėti. Jei 
negali jo žindyti, bandyk Borden’s 
Eagle Pieną — padarytą iš riebaus 
karvių pieno ir cukraus — ypatingai 
kūdikiams. Gydytojai iš visur JĮ re
komenduoja dėl jo kokybės ir vieno
dumo. Per keletą gentkarčių Anve- 
rikietės motirios išauklėjo savo kūdi
kius su Borden’s Eagle Pienu. Jos 
tą darė dėlto, kad Eagle Pid.nl) reko-' 
mendavo draugai įr dėlto, kad rado 
jį užganėdinančiu.

Jei jųsų kūdikis kenčia nuo niežė
jimų arba kitų odos ligų, bandyk Cg- 
dutn Ointment. Tos puikios gyduo
lės prašalins niežėjimą tuojau ir tuo
jau pradės gydyti tas vietas kur kū
dikio oda yra paraudonavusi. Cadum 
Ointment yra Francužiškas prirengi
mas padarytas Amerįkoje ir nekenkia 
kad ir švelniausiai kūdikių odai.

Skaityk šituos straipsnius kas su- 
vaitė alydžiai ir pasidėk ateičiai.

KIMBALL RUANAS
Del lobuiiHiio savo balso yra 
pamylėti ir didžiai išgirti per 
pagarsėjusius artistus ir, muzi
kos ekspertus. Vien tik su Kim- 
ball grojikliu pianu galite gra- 
jili gaidas teisingai ir girdėti 
geriausiai ištobulintą piano mu
ziką.
Parduodam ant lengvų išmo

kėjimų

KRAUTUVES

So. Halsted St. | 
4177-83 Archer Aye.

THE CHICAGO 
SYMPHONY ORCHESTRA

Dept. 6
BRlS^

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

ANT NAUDOS. i

S.LFABIONAS C&

809 W. 351h St., Chicago
Tel. Be levard 0611 ir 0774 }

PADAROM PIRKIMO IR PAR Į 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir> 
Parduodam Laivakortes.

Muzikantu I

FREDERICK STOCK, Ved 
ERIC DbLAmArTER, Vedejo 

Pagelbininkas

j DUOS PENKIUS
Muzikantu

POPULIARISKUS KONCERTUS
International AmpRitKeatre

Ant Keturiasdešiints trečios ir Halsted gatvių 
UNION STOCK YARDS

NUPIGINTA KAINA TIK 5Oc
sekamomis dienomis

PIRMADIENIO VAKARAIS KAIP 8:15
LAPKRIČIO 16 GRUODŽIO 28

SAUSIO 18 VASARIO 15 KOVO 15
Ia^J-mLJI Chicagos Didžiausią Orkestrą Jūsų Pačių Apielinkėj 
ISgirSKIl ir Pabukit Tarpe Nepaprastų Aplinkybhj

TIKI ETAI JAU DABAR PARSIDUODA:
Stock Yi*r<ln National Bank 

4150 So. Halsted St.
Chat*. E. Ross’ Dvuk Store

800 E. 63rd St., cor. Cottage
Park Pharmacy

6901 Wentworth Avė.
A. C

1603 W. 63rd St.
J. F. Thome’n Dru« Store

6301 So. Western Avė.
B. J.

3158 W. 68rd St., cor. Kedsie Avė.
Rutaon’t) Pharmacy

5900 Wentworth Avė.
Paul M. Kopner’j Drug

500 W. 59th St., 4>r. Normai Bivd.
Herman A. Yates’ Drug

5859 So. Ashland Avė., cor. 59th St.
Geo. C. Goeppner’s Drug Store

5901 So. Kedzie Avė’
Kidder and Lewis* Drug Store

5068 Cottjt^e Grove, cor. 51st St.

VVilliams’ Drug Store

Glidewell’s Drug Store

Store

Store

G rovė

Tischart and Fortier’a Drug Store
5058 So. Halated St., cor. Olsjt St.

Mraz.ek Bros.’ Drug Store
5058 So. Ashland Avė., cor.

John A. Roska’s Drug Store
5058 So. Wegtern Avė., cor.

Ortenstein’s Drug Store
4701 Cottage Grove Avė.

Gana Bros.’ Drug Store
4658 So. Ashland Avė.,

Luwrence Blahnik’s Drug
4701 So. Robey St.

Aldonu Drug Store
4700 So. Western Avė.

Wm. F. Stulpin’s Drug Store
34ū9 So. Halsted St-, cor. 85th St.

Jos. J. Shine’s Drug Store
3501 So, Western Avė.

Jas. P. Crowley’s Drug Store
800 W. 81et |St., cor. Hulsted St. 

Becker, Ryan and Co.
6245 So. Halsted SL, cor. 63rd

51st

51<st

cor.
Store

47th

St.

St.

St.

DIDELIS IŠKILMINGAS

BALIUS
RENGIA CHICAGOS LIETUVIŲ! 

/ PAŠELPINIS KLIUBAS
Atsibus

Nerišlioj, Lapkritio-Novembar 15,1925 
DIEVO APVEIZDOS PARAPIJOS SVETAINĖJ, 

Kampas 18 ir Union Avė.
Pradžia 6 vai. vakare Įžanga 25c. ypatai.

Kviečiame visus lietuvius i r lietuvaites atsilankyti ant šio iškil-
mingo Baliaus. KOMITETAS.

.......................... 1 - i

Dažnai pasitaiko, 
kad motinos negali 
žindyti savo kūdi
kio ir todėl reikia 
surasti kokį kitą 
maistą.

Borden’s Eagle Pie 
nas yra geriausias 
užvaduotojas moti
nos pieno ir yra 
daktarų rekomen
duojamas dėl jo
grynumo ir lengvo 
suvirškinimo ypa
tybių.

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

Serganti žmonės
Jei norite us- 
rasti pagclbą 
nuo savo ken
tėjimų eikite 
j naujai iš
teistą EURO- 
PINI-AMBR1- 
K O N I S K Ą 
SVEIKATOS 
ATGAVIMA 

“LINCOLN 
M E I) I C AL 
INSTITUTE'1, 
kuris yra |- 
rengtas vė
liausios madoft 
mašinomis ir 
mo kenčiančių žmonių, 
gyduolių yra atgabenta 
Mes taipgi turime 
soriaus Ehrlich’o 60G 
lis Vokietijos Prirengimas. 
veik visos ligos paeina dėl negero krau
jo, mes tikrai galime jumis pagydyti 
be operacijos su musų naujausiu meto
du, {leidžiant tinkamų gyduolių tiesiai 
į kraują. Šis gydymas, jei reikiamas at 
sakančio gydytojo, yra be skausmo ir 
ligonis nesugaišta nei minutės laiko nuo 
darbo. Svarbiausias gydytojas —■ DR. 
BOWES — pripažintas specialistas per 
daugelį metų tarpe gydytojų, teikia as
meninį prižiūrėjimą prie visų ligų. Mes 
turime puikias pasekmes gydyme _ ligų 
kraujo, nervų, skilvio, nusilpnėjimo, 
reumatizmo, nugaros, šonų skaudėjimo, 
niežėjimo, užkietėjimo, kepenų, pūslės, 
venerinių ir kitų privatinių ligų.

DYKAI X-RAY EGZAM IN ACIJ A ir 
kraujo išbandymas laboratorijoj, taipgi 
šlapumo, mes tikrai surasime priežastį 
jūsų ligos. Musų kraujo spaudimo apa
ratas niekuomet neapvilia. Musų kai
nos už gydymą labai mažos ir jus už
mokėsit kuomet pasveiksit. Nekentėkit be 
reikalo. Ateikit pas mus dabar ir su
taupyki srtvo laikų ir pinigų, nes per 
tolimesnį laiką visvien jus ateisit | mu
sų įstaigą. Mes pagydėm daug ligonių, 
kurie buvo apsivylė su kitais gydyto
jais. Ši yra jūsų proga, kad pasveikus. 
LINCOLN MED1CAL INSTITUTE 

DR. BOWES 
SPECIALISTAS IK MEDIKAMS 

DIREKTORIUS
8 South Clark St.

2-ra.s augštas % 
Viršuj Trihngle Restauranto 

Sekamos durys nuo Astor teatro
OFISO VALANDOS: Panedėly, Ket

verge ir Pėtnyčioj nuo 9 ryto iki 5:80 
vakare. Utarninke, Serėdoj ir Subatoj 
nuo 9 ryto iki. 8 vakare. Nedėliomis ir 
šventėmis nuo 10 iki 12 dieną.

gyduolėmis ciel

„Tamstos vaistai yra kaip 
tik tokie kaip jus sakot yra 
ir verti daug daugiau negu 
jus prašot“.

James Pearson, 
Box 192. Drummond, Wi«.

PE-RU-NA
Pagelbėjo ūmiose negero

vėse kasdiena daugiaus kaip 
per Penkiasdešimts metu.

Gydo kosuli, šalti, katara, 
viduriu ir žarnų pagedima ir 
kitoniškus katarinius sto
vius.

Parsiduoda visur 
Tabletuose ir kaip skystimas

SIERINES VANOS
Elektros prietaisai mank- 

štinimui kurto 
' (Electrical treatment)

Rusiška-Turkiška Pirtis 
šios vanos ir pirtis prašalina 

^daug jūsų ligų.
Pirtis ir kambariai C* 4 *7 C 
nakvinei ...................... I ■ I U

A. E. Czesna, savininkas
1657 W. 45 St.

Tel. Boulevard 4552

Pasikarkit su 
Specialistu

■ 1 ■ ——i Kuomet jus su-
‘ sergate, tai pir- 

mutinis dalykas 
jus norite gauti 
gerą specialistą, 
kad jis jumis gy
dytų — tokį spe
cialistą, kuris tu
ri daug metų pa
tyrimą ir taldc 
kuris “nedaro 
spėliojimų”. Gal 
būt, kad jus jau 

________ esat gydęsis pat 
daugel) gydytojų, bet vis be pasek
mių.. Priežastis buve ta, kad jie ne
žinojo, kokia jūsų liga buvo.

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

X-Ray Egzaminavimas 
ir patarimai visai dykai

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

Mes turime pas save visus naujau
sius serumus.

“G06” ir “914”
Yra suteikiama su pažinimu ir be 

skausmo. Musų kainos už gydymą 
yra labai liberalės.

Mes gydome vyrus ir moteris.

The People’s Health 
Institute

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

kampas Washington
Valandos: Panedėlyje, Ketverge ir 

Pėtnyčioj: 9-6. Utarninke, Seredoj ir 
Subatoj: 9-8. Nedėldieniais ir šven
tėmis: 10-1.

Dykai nuo dusulio ir nuo 
augštos temperatūros 

kenčiantiems
Dykai išbandymas metodo kurj gali 

vartoti kiekvienas be jokio nesma
gumo arba -sugaišimo laiko.

Mm turime metodą kaip sukontroliuoti 
dusuli* ir mes įjorime, kad jus pabandy- 
tuinėt ją mupų išlaidomis. Nudaro skirtu 
mo ar jus senai sergate ar dabar pradėjo 
te sirgti, ar tai yrą kaipo chroniška Asth 
nia arba augšta temperatūra, jus priva 
tote reikalauti dykni išbandymui musų m« 
todo. Nedaro skirtumo kokiame klima, 
jus gyvenate, jūsų anijtius arba uisiėmi 
mas, Jei jus kenčiame nuo dusulio arba au 
gštos temperatūras, musų metodas pagai 
be« jums srreitai.Mee specialiai norime pasiųsti tiem 
kurie turi be vilties liftas, kur visokio 
formos (kvėpuojančių sryduolių. opiunrv 
prirengimų, “patentuotų durnų* ir tt 
nepagelbėjo. Mes norime parodyti kiek 
vienam musų iškakčials, kad musų meto 
daa yra paskirtas prašalinti visus negali 
tnus kvėpavimus, vidus tuos nemaloniu 
paroxysmus.

Tas dykai pasiūlymas yra labai svarbu 
kad nepraleidus bent vieną dieną. Rašyki 
te tuojaus ir pradėkite metodą tuojau. N< 
siųskite pinigų. Tik atsiųskite kuponą 
Darykite tai šiandien — jums • nereikli 
ųmkėti nei ui pašto tenklel).
/ ....... r ' >

Dykai bandymo kuponą#
Eronti'er Asthina (•’<>., Rm. 51-D.

Niagara and Hudeon Sts., Buffalo. N. Y į 
Atsiųskite dykai bandymui jūsų me

todo pas t

1

Vidurio.se
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Virt 160,000 taupymo 
depozitorių, {skaitant di
delį skaitlių

LIETUVIŲ 
patvirtina saugumą, patar
navimą ir parankumą šio* 
Banko*.

KORESPONDENCIJOS

Plymouth, Pa.
Lietuvių Laisvos Kapinės.

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

FIRST TRUST AND 
SAVINGS BANK .

Melrin A. Tr»ylor, President**.

žemutinio f 1 o r o
Dearborn, Monroe 
ir Clark Streets,

Kalėdinis Ūpas

Spalių 25 d., 2 v. p p., prie 
40 Ferry St., buvo laikomas 
mėnesinis susirinkimas Lietu
vių Laisvų Kapinių Bendrovės. 
Iš raportų pasirodė, kad LLKB. 
gerai stovi, nes skolų turi ma
žai, o lotų daug’parduota. Nors 
dabar maineriai nedirba (strei
kuoja), bet ir šiame susirinki
me parduota 4 lotus ir vieną 
pavienę duobę.

Beveik nėra to susirinkimo, 
kad nebūtų parduota po 2—3. 
Perka netik laisvų pažiūrų 
draugai, bet pastaruoju laiku 
sujudo ir katalikai. Ir perei
tą savaitę palaidojo Laisvose 
Kapinėse vieną kataliką iš 
VVilkes Barre, Pa. Mat ką 
užmoka kunigui už duobę ir 
palaidojimą, tai už tuos pini
gus Laisvose Kapinėse nusiper- 

, ka visą lotą, kuriame galima 
(palaidoti* 12 didelių ir du ma- 
žtiM, i»vh lot*»i <li<leli-----J8xlX

PRIEŽASTIS KODĖL
Kaip kada jus labiau pasiduodat kosuliui ir slo

goms negu kitą kartą? Medicinos mokslas aiškina, 
kad priežastis to pasidavimo yra, kad kūnas yra ne- 
damaitinamas ir užtat atspara yra silpna.

SCOTTS FMUISION 
yra lengvas vartoti formoje cod-liver aliejaus, 
yra žinomas, todėl, kad jis turi jėgą dėl žmonių 
gero maitinimo ir suteikia stiprumo. Vartokit 
Scott’s Emulsion reguliariai nuo nusilpnėjimo!- į

Scott <S Bowne, Rloomfield, N. J. 25-67

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

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

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

Lietuviai’ Advokatai
ir turėti smagumo iš
— tai yra Kalėdinis

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

Nelaimės
Didelė daugybė nelaimių 
nuo prunlo matymo.

Muaų Hvcikata, musų pasiseki
mas ir dažnai pati gyvastis 
priklauso nuo akaistuus, gero 
ir smagaus regėjimo.

DR. G. SERNER O. 1).
Lietuvis Akių Specialistas

3333 So. Halsted St.
į Valandos: 
į NcdėlioJ

Tel. Blvd. ^138 
M. W(ritkie*rici- 

BAN18

A K USER K A

rims 
m o

1Iff

mote- 
prie gimdy- 

patarimai 
moterims 

merginoms. 
.3113 South 
Halsted St.

<^0R. HERZMAN™
Gerai lietuviams žinoma* per 15 

metų kaipo patyręs gydytoja*, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniška* Il
gas vyri}, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.

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

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

į Dienomis: Canal 
3110. Naktj 
Drexel 0950 

Boulevard 4186
3235 S. Halsted St

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 r. v.

Telefonais:

Duoti, — 
lo- davimo, — tai yra 
ūpas. Bet kad duoti, reikia ir tu
rėti, o kad turėti, reikia sulaupy- 

geriausias sutaupymas yra 
Kalėdinio Kliubo. 

štai koks ūpas Kalėdi
nio Kliubo, kad išsidirbti savy
je taupymo būdą lengvai pritaiko
mą.

Ii, o 
prisidedant prie 
Turėti,

Musų 1926 kliubas yra atdaras. 
Prisidėkite dabar.

KOTRYNA JOMKICTfi

The STOCK YARDS
TRUST & SAVINCS

4150 South Halsted St.

— Tavo Pareiga Jais Rūpintis. =
Maži kūdikiai negali niekuomi sau pagelbėti! Kuomet jų vidu

riai užkietėja, jie nežino kas jiems kenkia. Tai yra reikalas jus, 
motinos! Prižlurėkit juos rūpestingai. Prtdabokit»'',kad ją viduriai 
veiktų kiekvienų dienų. Ir jei apsireikfitų nors mažiausia vidurių 
užkietėjimas, duokite jiems Bamblno—Kūdikių Geriausi Draugų. 
Kūdikiai mėgsta ji. Jie net prato daugi aus. Jis veikia greitai, len
gvai, tikrai. Bonka 35c. aptiekose ar tiesiai ii laboratorijos. ,

— $1.00 KAINUOJA JUMS TIKTAI 11.00

NATURAL HEALTH INSTITUTE 
GYDYTOJAI KRAUJO, ODOS, PLAUČIŲ, UŽKIE
TĖJIMO IR KITU LIGŲ VYRU, MOTERŲ IR VAIKU 

nuo 10 ryto iki 6 vai. vakare. Panedėly ir ketverge 
nuo 10 ryto iki 8 vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 12 dieną.

Ų>9 N. Dearborn St., Suite 606, imkit elevatorių iki 6 lubų

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8952

3514-16 Roosevelt Rd.
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

VIENYBE
Liaudies Universitetas

Tas, kuris turi 87 metų “Vienytes” komplektus, turi 
namuose turtą, kurio kutturite vert® atstoja pagarsėjusią 
pas amerikonus “Five Foot Book Shell” teleistą Harvardo 
universiteto prof. pagelba.

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

Keturi doleriai ant metų reiškia truputį daugiau kai 
centas j dieną. O už juos gausite “Vienybę” kas antrą die- ’ 
ną ir džiaugsitės kas dieną.

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

K. GUGI5
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1816

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

1. Dearborn 0057

A. A. SLAKISADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj: 

Room 1726 
CHICAGO TEMPLE BLDG.

77 
Cor.

W. Washington St. 
Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

nuo I iki t) 
nuo 10 iki 1• 

> ir aiiuMiau

LIETUVIAI DAKTARAI

tt., bet ar
Visai ma- 

buvo tik po 
laisvos min-

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas
190 No. State St. Room 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

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

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labo* 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovoet 

Moteriškų, VyriSkų ir
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 tiri
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 nL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan

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

- ■ ■■ - -

Linksma yra pranešt, kad 
dabar visuomenė jau pradeda 

[suprast Laisvu Kapiniu naudą 
ir atskiria grudus nuo pelų. 
Bet išpradžių tų kapinių suma- 

jnytojams reikėjo labai sunkiai 
dirbti, kad įvykdžius savo su- 

■ manymą. Netik, kad Komos 
trustas bandė pastoti kelią, bet 
ir patys laisvos minties drau
gai žiurėjo LIJKB. kaipo į ne
reikalingą. Apie keturius me- 

: tus atgal LLKB. kvietė per 
laikraščius ir buvo pasigaminu
si apie 4,000 lapelių, kuriuos 
išplatinta visoje apielinkėje — 
Kingston, Edwardsville, Wilkes 
Barre, Pittston ir 
daug atsišaukė? 
žai. O lotai tada 
$25. Aišku,' kad
ties draugai tada nesuprato, ar 
nenorėjo suprasti tų kapinių 
reikalingumo. šiandie gi lotai 

1 parsiduoda per pusę brangiau, 
'bet visi sujudo juos pirkti. 
| Taipgi reikia pažymėti, kad 
LLKB. yra valdoma demokra-» 
tiškai ir visi joje, kas jie nė 
butų, socialistai, komunistai, 
sandariečiai ar katalikai visi 
turi lygias teises, 'lodei kvie
čiam visus šios apielinkės lais* 
vos minties draugus dėtis prie 
LLKB. Dabar lotai iki naujų 
metų parsiduoda ,po $50. Bet 
po naujų metų lotų kaina gal 
bus ir pakelta. LLI\B. duo
da lotus ir ant išmokėjimo, lo
dei ppsinauddkite, nes dabar 
yra gera proga.

— Fin. Sekrt. St. Žukauskas.

JOHN KUCHINSKAS ''
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

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

A. A. GUS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001
Tel. Randolph 1084—Vai. nuo 9-6

V«i k < i r< i i s
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

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

Iškilmingi Pietus
New York, lapkričio 12, čia bu-< 

vo iškelti iškilmingi pietus. Juos 
parengė International • Mercantile 

, Marine Gompany ant laivo Majos-Į 
i tie, Pier 59, North Hiver, dėl kitų 
Šalių konsulų New Yorke. I

Į Nuo •Lietuvos konsulas iš NewĮ 
Yorko, dalyvavo Dr. J. J. Bielskis. 
Viso kitų šalių konsulų, su šelmy-, 
nomis dalyvavę 200 asmenų. Čia 
taipgi buvo žymus svečiai: J. But- 
ler VVright, Asistentas Valstijos 

■ Sekretorius. Admirolas Plunkett, 
Generalas-Majoras C. P. Sumine- 
ral ir daug kitų žymių šviečiu, 

į Visi svečiai valgė'pietus ir šneku
čiavo. Paskiau apžiūrinėjo laivą, 
nes Majestic yra gražiausias laivas 
International Meriantilez Marine 
Kompanijos.

(Apskelbimas)

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

W. VVashington St. Room 1319 
Telephone Dearborn 8946

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

Namų Telefonas Republic 9600

69

Patyrę Vartotojai Perka

HOP FLAVOReO e? 
lArz pnboucT® CW

Ir Gauna Tikrą 
Užganėdinimą 

Išsiparduoda Daugiau Negu Kitų 
Kokių

Garsinkitės Naujienose

j. P. WAITCHES
Advokatas

Tel. Pullman 6377 Roseland, IU.

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St.
Kambai/ys 1420

Telefonas Dearborn 6096

SPECIALISTAS egzaminavoji- 
me abstraktų ir nejudinamo tui- 
to teisėse. Taipgi veda visokius su
dus.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

•

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

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

Cicero Ketvergo vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8228 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 ▼. ▼. 
3236 S. Halsted St. T. Boul. 6737

A. L. THOMAS 
LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė. 
Tel. Pulltnan 7097

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

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

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

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

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

Už metus—150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—35.
Katalogai su tūkstančiai* dovanų dykai ant pareik?lavinto. \

Atkirnk čia ....................................
Data:’’'^ —_____________________

cORPORAT,°* 
>7 present for RŲonr 
UNITED PR0Fn?SWJW?Ol\
ŠEN k rtf/yd ė l<£x|£ MM P«Jt PAIP TO /£ 

PRgįlFWRING CORPORATION 'gj
0144 /<-a4.»uZz»v

oCN(rfu-O*r*«»; rt»w v<H<rt._____

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

3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 S’o. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4000

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

DR. I. E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

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

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.

3421 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte.

Namų telefonas Spauldlng 8638 
Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia

Boulevard 8686 Cicero 4676
Res. 6504 So. Artesian 

Tel. Henrilock 2874 
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 Petn. nuo 3 iki 9 vak.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxr

Dr. Lawrence P. Slakis 
DENTISTAS 

4454 So. Westem Avė.
j Valandos: C
m nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare. *
xxxxxxxxrxxxxxxxxxxxxxxxxx

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVYS DENTISTAS 
4712 So. Ashland AveM 

near 47th Street
7 CHICAGO

Res. 6000 S. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted St„ 
Chicago, III.

—■ ■    ■■ ■ IMU. IU.II.. !!■! I.—

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St 
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 
6 iki 8 vai. vak. Nedaliomis no* 

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgą* 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Oneaga 
arti 81st Street

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

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

------ Optometrbt
Tel. Boulevard 6487
4649 S. Ashland Av.

Kampas 47-tos 
ant 2 lubų

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6853

Phone Canal 1713-0241 
Res. Midvvay 5512

DR. R. C. CUPLER,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS'

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

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

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

Viskas, kas reikalinga prie pa- 
grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Leiskit mums 
pagelbėti jums nuliūdimo valan
doje. Tel. Canal 3161

LIETUVIŠKA APTEKA
MRS. A. ZIMMERMAN, 

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

Brighton Park Aptieka
4254 Archer Avė.,

Phone Lafayette 6149 ~— —4r- ■ ■
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

PuhlUhed Daily Except Simday 
by Cha Lithuanian N«w« Puh. C*. Ine.

Edi to r P. GRIGAITIS
1739 Boa t h Halsted Strmt 

Chicago, III. ,
Telephoae Rooaavelt 8500

Subscription Rateeu 
|8.00 per year in Canada. 
47.00 per year outside of Chicago. 
$8.00 per year in Chicago.

8c. per copy.
i ii i —————

Eute red as Second Clasa Matter 
March 17th, 1914, at tha Post Office 
ii Chicago, 111., undar thn act of 
Mu.vh 2nd 1879.

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

UĮsi mokėjimo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams ........................ .............. $8.0(
Pusei metų ............  w 4.00
Trinas mėnesiams ....... „ 2.0<
Dviem mėnesiams ___________ l.W
Vienam mėnesiui _____  .75

Chicagoje per naiiotojusi
Viena kopija ........  8c
Savaitei ------------  18c
Mėnesiui -----  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams ......................... ............. $7.00
Pusei metų .......     8.50
Trims mėnesiams ....................  1.75
Dviem mėnesiam .........  1.25
Vienam mėnesiai ...........  75

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

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

orderiu kartu su atsakymu.

sąskaitą, užvardintą “reparacijomis". Kuomet gi vokie-^ad Jie neigia Pati palatini
Ji.i užmoka, t, W, t«l Jiem. bu.. prid«u J—/“'
prie kaktos revolveris.

Vokiečių laimė, kad pirma, negu jie buvo galutinai 
sunaikinti, Francijoje paėmė viršų tie žmonės, kurie su
prato, kad Vokietijos žudymu nieko gera nebus pasiekta. 
Nacionalistų valdžia tapo nuversta ir jos vietą užėmė pa- 
žangesnė valdžia, kuri ėmė elgtis su nugalėtuoju priešu 
žmoniškiaus.

Kuomet Francija paliovė gyvenusi svajonėmis, kad 
visas josios skolas užmokėsiu vokiečiai, tai jai teko pa
keisti visą savo finansinę politiką. Socialistai pasiūlė

Jeigu musų' komunistai butų 
rusai, bet pripažintų Lietuvos 
nepriklausomybę, tai tam tik
rais atsitikimais butų galima 
su jais bendrai veikti Lietuvos 
reikaluose. Imkite tokį pavyz
dį: kuomet lietuviai šveičia sa
vo krašto nepriklausomybės su
kaktuves, rusai, norėdami pa
rodyti jiems ir jų kraštui savo 

'simpatiją, atsiųstų delegatus ir 
pasakytų: “Leiskite mums da-

pakelti mokesnius visiems pasiturintiems žmonėms, o lyvauti kartu sU jumis ir iš-

FRANCIJOJE KRIZIS TEBESITĘSIA.
• •••••• • • • įe ;•

VALDŽIA NUSILEIDŽIA SOCIALISTAMS.
• •••••

ATŽAGARE1VIŠKOS FINANSŲ POLITIKOS 
SUBANKROTAVIMAS. .

• • • I •

ILGA SOCIALISTŲ KOVA PRIEŠ ATŽAGAREIVIUS.

stambiausiems lobininkams uždėti dar specialį mokesnį 
valstybės skolų padengimui. Tie lobininkai juk karo me
tu turėjo pasakiškų pelnų, kuomet paprastieji žmones 
kentė vargą.

Del šito socialistų pasiūlymo kovą tęsėsi iki šiol. 
Valdžia svyravo, nedrįsdama nei griežtai atmesti tą pa
siūlymą, nei jį priimti. Tik kai finansinė krašto padėtis 
pasidarė be vilties, tai ji buvo priversta nusileisti.

Francija šiandie taip kaip sunkiai sergantis ligonis. 
Jau senai ji neišeina iš krizių. Daugiaus, kaip dveji me
tai, ji gyvena sunkų finansinį krizj. Šis gi nuolatos iš
šaukia politinius krizius.

Nuo to laiko, kai pernai pavasarį (po gegužėm 11 d. 
rinkimų) buvo išmestas iš valdžios Poincarė, Francijoje 
tris kartus keitėsi ministerių kabinetas. Dabartiniam 
kabinetui, vos užgimus, jau tenka kovoti už savo gyvybę, 
ir dar šioje valandoje negalima numatyti, ar jisai tą kovą 
laimės, ar ne. >

Paskutinės žinios praneša, kad Painlevė kabinetas 
turįs vilties išlikti gyvas.. Sakoma, kad jisai padaręs 
kompromisą su kairiomis partijomis, kurios sudaro dau
gumą atstovų bute. • ų ? ų,

Kompromiso pamatan esą padėta penkios socialistų 
sąlygos. Viena jų tokia, kad valdžia turi atsižadėti in-' 
flacijos (popierinių frankų dauginimo). Kitos dvi sąly
gos tokios, kad butų apdėta nepaprastais mokesniais 
stambiosios nekilnojamosios nuosavybės ir pramonės bei 
prekybos įmonių pelnai.

Jeigu šitos sąlygos bus pravestos parlamente, tai 
reikš; kad svarbiausiame Francijos vidaus politikos klau
sime — finansų klausime — socialistai paėmė viršų ant 
buržuazijos.

VIENYBft” APIE KOMU
NISTUS.

lai kBrooklyno tautininkų 
rastis ilgam editoriale ragina 
visus lietuvius paskelbti griež
tą kovą komunistams, kaipo 
“Rusijos piliečiams,” atsižadė
jusiems savo tautos. Jisai nu
rodo ir, kaip ta kova turi būt 
vedama. Sako:

Pirmiaus tokią pat pergalę Francijos socialistai lai
mėjo užsienių politikoje. Jie prispyrė savo krašto val
džia eiti prie susitaikymo su Vokietija. Jeigu socialis
tai nebūtų to pasiekę ir Francija iki šiol butų vedusi 
keršto ir priespaudos politiką prieš Vokietiją, tai Euro' 
poje nežinia kas butų atsitikę. Šiandie jau gal butų vieš
patavęs joje pilniausias chaosas.

Tiesa, kad socialistų laimėjimas nebuvo pilnas. Fran
cija kad ir paliovė smaugusi Vokietiją taip, kaip ją smau
gė Poincarė, bet ji dar nėra atsisakiusi daugumos savo 
reikalavimų, kurie buvo įrašyti į Versalės sutartį. Vie
nok santykiai tarpe tų dviejų šalių jau visgi yra paken
čiami ir tolyn eina vis geryn. Naujo karo ir visuotinos 
suirutės pavojus išnyko.

Nebus pilnas socialistų laimėjimas ir finansinėje po
litikoje, kuomet valdžia praves aukščiaus minėtąsias 
kompromiso sąlygas. Nes, kaip sako telegramos, valdžia 
daro nusileidimų vienam, kitam punkte ir dešiniomsioms 
partijoms (mat, ji bijo senato, kur dešiniosios partijos 
turi daugumą). Bet žymi dalis socialistų reikalavimų 
visgi bus išpildyta.

Atsižadėdama inflacijos ir apdėdama specialiais 
mokesniais kapitalą, valdžia pirmą kartą per daugiaus, 
kaip dešimtį, paskutinių metų pradės išmintingai tvar
kyti savo finansus.

“Pirmiausia per organiza
cijas. . Musų organizacijos 
priima į savo tarpą tik lie
tuvius, kaip jų ir konstituci
jos rodo. Juk nėra priima
mi lenkai, žydai ir rusai; tas 
ne dėlto, kad šių tautų tau
tybė butų niekinama, bet dėl
to, kad jų interesai yra vi
sai kitokį, negu lietuvių, ir 
dėl šito galėtų kilti rūsčių 
nesusipratimų, kurie net or
ganizacijas galėtų išardyti. 

'Taigi musų organizacijos, 
ant šito pasiremdamos, ir tu
ri nepriimti nariais bolševi
kų, kaip rusų, nors ir lietu
viškai kalbančių. Į draugi
jų viršininkus renkant, turi 
būt aiški kliūtis pastatoma 
kandidatui, jei jis yra bolše
vikas, kad — jis yra rusas 
ir lietuvių draugijos reikalų 
vesti negali. Dabar ve, kad 
ir SLA. centrą nominuojant, 
negali būt nė kalbos apie no- 
minavimą kandidatų bolše
vikų — hes juos stato parti
ja lietuvių komunistų,, kuri 

' yra nusistačiusi prieš lietu
vių tautos nepriklausomybę 
ir aiškiai pasireiškusi Rusi
jos pilietybei!.

“Toliaus eina kitos reaga
vimo rūšys neleisti vaikų į 
bolševikų mokyklas, nes ten 
mokinama neapkentimo lie
tuvių tautos, o ‘'prisirišimo 
prie Rusijos; nedalyvauti 
bolševikų pramogose, nes 
tuomi lietuviai šelpia Rusiją 
priešais savo tautą; neskai
tyti bolševikų spaudos ir vi
sai nesiskaityti su /ja, kaipo 
aiškiai parsidavusia Rusijos 
interesams; ir taip toliaus.”

' Visi žino, 
kovoja prieš 
čiaus, negu 
laikraštis.

viams,” “Vienybė” nieko nepa
sieks, o tik greičiaus diskredi
tuos savo poziciją, parodyda
ma, kad ji vartoja prieš juos 
nerimtus argumentus.

Rimtesnis yra josios antras 
i priekaištas komunistams, tas, 
būtent, kad jie yra atkartotinai 
pareiškę savo priešingumą Lie
tuvos nepriklausomybei. Tų sa
vo pareiškimų jie niekuomet 
nėra atšaukę, nors pastaruoju 
laiku jie ir mėgina jų užsigin
ti. Galimas daiktas, kad ko
munistai šiandie jau yra pa
keitę savo nuomonę Lietuvos 
nepriklausomybės klausimu, 
bet kol kas jie to viešai nepasa
ko; o visų žmonių atmintyje 
dar tebėra jų elgėsis ir jų 
kalbos iš tos netolimos praei
ties, kada Lietuva pasiskelbė 
nepriklausoma respublika, kada 
buvo susirinkęs Steigiamasis 
Seimas,, kada Lietuvos liaudis 
gynėsi nuo raudonosios bolše
vikų armijos, nuo Bcrmonto 
gaujų ir nuo plėšiko Želigovs
kio. Per visą tą laiką musų pas mus. Skaitytojai iš to do- 
komunistai begėdiškai tyčiojosi j kumento pamatys, kaip dabar- 

stojo už Tinę Lietuvos valdžia per savo 
____ policiją “gano” •! 'demokratinės 

viešai reiškė pa-' respublikos piliečių dusias ir

reikšti musų draugiškus linkė
jimus jūsų tautai!” Ar lietu
viai turėtų šitokį pasiūlymą at
mesti? žinoma, kad ne. Jie 
priimtų jį su džiaugsmu!

Taigi čia aiškiai matome, kad 
“Vienybė 
absurdą, skelbdama
tams kovą, kaipo “rusams.” Ji 
tikrenybėje protauja tokiu pat 
juokingai gremėzdišku budu, 
kaip tie komunistai, kuriems ji 
skelbia kovą. Komunistai nud- 
latos maišo žmogaus įsitikini
mus su jo ekonomine (klasine) 
padėtim. Jeigu kuris žmogus 
nepritaria bolševikiškam pro
gramų i,, tai jie jį tuoj aus “per
kelia į kitą klasę” apšaukia 
buržujum. O Brooklyno tauti
ninkų laikraštis nemoka atskir
ai žmogaus įsitikinimų nuo jo 
tautybės. Jeigu žmogus laiko-

Su Romu

paraše gryniausią 
komunis- 

rusams.

si klaidingo nusistatymo poli
tikoje, tai tas laikraštis jį “per
kelia į kitą tautą” — apšaukia 
“rusu" arba “nelietuviu!”

Be to, “Vienybė” painioja ir 
daugiaus dalykų, kurie reikėtų 
aiškiai skirti. Ji reikalauja, 
kad dėl tos pačios priežasties, 
dėl kurios negalima bendrai 
veikti su komunistais politiko
je, butų prieš juos nusistačiu- 
sios ir pašelpipės draugijos. 
Bet tai neišlaiko kritikos. Pa- 
šelpinės draugijos nėra party- 
viškos organizacijos; skirstyti 
žmones pagal partijas jos ne
gali. Jos privalo čia vartoti 
viąai kitokią saiką,
nistais pašelpinėse draugijose 
reikia kovoti dėlto, kad jie ne
ša į jas suirutę, stengdamiesi 
jas pasigrobti į savo nagus ir 
panaudoti savo partijos tiks
lams. Kaipo su ardytojais ir 
grioivkais, su komunistais ko
voja visos darbininkų unijos, 
nežiūrint to, kad jose gali pri
klausyti visokių pažvalgų žmo
nės. , Bepartyviškose organi
zacijose reikia prieš komunis
tus kovot ne dėl jų politinių 
įsitikinimų, o dėl jų pragaištin
gų tikslų ir taktikos.

Maišydama tautybę su poli
tika ir palitiką su bepartyviš- 
kų organizacijų reikalais, “Vie
nybė” visai prastai pasitarnau
ja žmonėms, kurie kovoja su 
bolševizmu.

Slaptas Vidaus Reikalų 
Ministerio Įsakymas

- Policijai
■■■■

(Dokumentas.)
Turbut vėjas išnešė iš slap

tų valdžios archyvų šį doku
mentą ir numetė jį ant vieno 
“Naujienų” korespondento sta
lo. Iš tenai jisai atėjo paštu

Pamatas: Pil. Aps. 
raštas N 3113 — 1925

Apskrities

Originalui 
polic. Vadas

m.
pas.Viršininkas

Bradžius 
atatinka Alytaus

iš tų žmonių, kurie 
Lietuvą, komunistų spauda ir' 
“kalbėtojai” 1 
geidavimą, kad Lietuva patek
tų į sovietų Rusijos nagus.

Kol komunistai nėra to savo 
rtusistatymo atšaukę, tenka į 
juos žiūrėt, kaipo į Lietuvos 
nepriklausomybės priešus. O 
iš to išeina, kad jokia lietuvių j

ypatingai jų 'organizacijas.
Redakcija.

L. H. ♦ Nuorašas
V. R. M. • Slaptai
Alytaus aps.

V-kas
srovė, stovinti Lietuvos nepri- 1925 m. balandžio 10 d.

» N 13
Alytus.

Alytaus aps. policijos
. Vadui

Lenkauskas.

Del Pru šakevičiaus 
Atstatymo

Lietuvos Kariuomenės at
sargos pulkininko-leile- 
nanto ir buvusio Kauno 
Apygardos Teism. Vals
tybės Gynėfb pad. L. Pru- 
šakevičiaus.

Pridėdamas prie šio sąrašą 
įregistruotų mano įstaigoje

klauosmybės pamatu, negali su 
komunistais veikti bęndrai po
litikos klausimais.

Dabar, pav. įvairios^ lietuvių 
kolionijose yra rehgiami pro
testo mitingai prieš klerikalų 
despotizmą Lietuvoje. Komu
nistai stengiasi visokiais bu- draugijų bei jų skyrių, prašau 
dais prisiplakti prie tų rengi-* Tamstos pavesti nuovadų Vir- 
mų, kad panaudojus juos savo šininkams ne balsei surinkti 
partijos tikslams. Čia tai ir žinių, kiek apytikriai kiekviena
tenka jiems pasakyti, kad ben- draugija bei jos skyrius turi 
dras darbas su jais nėra gali- viso narių ir tokias žinias slap- 
mas. # Jeigu socialistas Arba ..tai pristatyti man. 
sandarietis, arba šiaip pažan
gių nuomonių

SKUNDAS.

Nuo to laiko, kai 1914 metais iškilo didysis karas, 
Francijos valdžia gyveno plėšimu ir paskolomis. Ji bi
jojo kelti mokesnius, kad neužgavus piliečių ^patriotiz
mo” (o ypatingai — turtingųjų ponų kišeniaus). Todėl 
ji skolinosi pinigus namie ir užsienyje. Kai pasiskolin
tieji pinigai išeidavo, tai ji leisdavo popierinius pinigus, 
nepadengtus auksu. Kai dėl popierinių pinigų spausdi
nimo franko kursas imdavo smarkiai pulti, tai ji ieškoda
vo naujų paskolų. Ir taip toliaus.

Panašiai gyvena tinginys, kuris tikisi paveldėti kie
no nors turtą. Imdamas paskolas iš visų pusių ir davinė
damas vekselius, jisai žada atsiteisti, kai jam teks pali
kimas.

griež- 
musų 
vado- 
moty-

Francijos nacionalistai, užvedusieji tokią finansinę 
politiką karo metu, ramino žmones, tikrindami jiems, 
kad visas skolas užmokėsiąs vokietis. Todėl, kai karas 
pasibaigė vokiečių sumušimu, tai Francijos valdžia ir 
pristatė Versalės konferencijoje vokiečiams milžinišką

kad “Naujienos 
komunistus 
kuris kitas 
Vienok jos 

vaujasi visai kitokiais
vais, negu “Vienybė.” 

Pastaroji remia savo 
statymą prieš komunistus tuo, 
kad jie esą “nelietuviai.” Tai 
nėra rimtas argumentas. Nie
kas nepatikės,, kad lietuviai ko
munistai nesą lieutviai. Svar
biausias 'kiekvienos tautybės 
požymis • yra kalba. šituo at
žvilgiu lietuviai komunistai nė- 
kiek nesiskiria nuo*kitų lietu
vių. Antras tautybės požymis 
yra kilmė ir gimimo vietą. Lie
tuviai komunistai yra kilę iš 
lietuvių tėvų ir dauguma gimę 
Lietuvoj e; '■ todėl, kol Jie . nėra 
aiškiai atsižadėję satfo 'kilmės 
(o jie to nėra padarę), niekas 
neskirs jų prie kitokios tautos,

nuši

Beto ka^ pirmadienis prašau 
žmogus kels teikti man žines apie apskrities 

protestą prieš Lietuvos kleri- stovį būtent:
kalus išvien su bolševikais, tai 1) Politinių bei visdbmeni- 
visuomenė bus suklaidinta: nes;nių organizacijų j 
klerikalai galės pasakyt, kad 
tas protestas yra Lietuvos prie
šų darbas. Jie (klerikalai) ga
lės prikaišioti savo kritikams, 
“Jus einate prieš dabartinę 
valdžią ne dėlto, kad jus nori
te geresnės tvarkos Lietuvai, 
bet dėlto, kad jus norite uždėti 
Lietuvai rusišką jungą!”

žodžiu, su komunistai? ne
galima bendrai veikti Lietuvos 
politikos klausimais, kadangi 
tarp komunistų ir kitų musų 
srovių nėra bendro politinio 
pamato. Nuo to laiko, kai Lie
tuva per savo teisėtai išrinktus 
liaudies atstovus pasiskelbė ne
priklausoma valstybe, visas po
litinis veikimas .-Lietuvoje arba 
Lietuvos labui tegali eiti, tiktai 
pasiremiant Lietuvos nepri
klausomybės pripažinimu.

Bet nepriklausomybės pripa
žinimas arba nepripažinimas* y- 
ra, žinoma, įsitikinimo, 
tautybės klausimas. !
nistais todėl mes negalime dė- kokia ir apytikriai skaičių su-

nių organizacijų gyvenimą ir 
jų veikimą, kokias turi užduo
tis ateityje, jai silpnėja orga
nizacija nurodyti kokiu budu 
tai reiškiasi ir kokios silpnėji
mo priežastys.

2) Susirinkimai ir mitingai. 
Kas suruošė ir vadovavo jais 
ir kas kalbėjo juose koki klau
simai buvo svarstomi, ^koks 
skaičius maždaug’ dalyvavo 
klausytojų ir kokį įspūdį įgavo 
klausytojai.

3) Koks visuomenės ūpas ir 
ar koks nors nepasitenkinimas 
jei taip tai kokia priežastis iš
šaukė tą ir kaip galima butų 
jų manynju išrišti klausimas, 
kad patenkinus jų noruš.

4) Priešvalstybinio gaivalo 
veikimas kokiu budu veikia ar 
pasirodė kur proklamacijos ar 
kitu budu vedama agitacija.

5) Koks sveikatos stovis ap
skrityje ar nepasireiškė, kad ir

lto, o ne mažoje formoje kokia nors epe- 
Su komu-|demija; jei. taip, tai nurodyti

kaip tik prie lietuvių.
Taigi, skelbdama 

tams kovą, kaipo
komunis- 
“nelietu-

Galų gale politinės policijos 
viršininkas neįstengdamas nie
ko man padaryti, iškėlė kvotą 
dėl mano pilietybės ir tuoj aus 
po to sudafė prieš manę kvo
tą kaltindamas, kad aš esmu 
komuristas, vokiečių ir kitų 
valstybių šnipas, ši.kvota, su
lig pranešimo Račio, buvo ve
dama Vyriausio Tribunolo Val
stybės Gynėjo pad. žalkausko. 
Užbaigta kvota buvo pristaty
ta Vyriausiojo Tribunolo Gynė
jui Kalvaičiui, kuris pastarąją 
pristatė ponui Teisingumo Mi- 
nisteriui Tumėnui. ši kvota, 
kaip man teko girdėti, dėl sto
kos įrodymų, Teismo organų 
patiekia nebuvo.

Paskutinėmis dienomis prieš 
mane buvo iškelta politinės 
policijos viršininko Račio nau
ja kvota dėl anonimio laiško, 
adresuoto ponui Ministeriui 
Pirmininkui Petruliui ir keno 
ti^į ekspertyzai nustačius buvo 
pripažinta, kad tas laiškas pri
klauso man.

1925 m. rugsėjo mėn. 7 d. 
aš gavau ištrauką iš Teisingu
mo Ministerijos įsakymo apie 
mano paliuosavimą nuo užima
mos Kauno Apygardos Teismo 
Valstybės Gynėjo pad. vietos. 
Apie1 priežastį mano paliuosavi- 
mo nuo užimamos vietos nebu
vo nurodyta. Gi 8 rugsėjo 
mėn. laikraščio “Ryto” Nr. 196 
(501) buvo paskelbta: “tenka 
patirti, kad Kauno Apygardos 
Valstybės gynėjo pad. Pruša- 
kevičius už provokavimą ir 
šmeižtus, kaip politiniai nepa
tikimas atleistas nuo tarnybos.”

Kadangi man minėti apkalti
nimai. nebuvo inkriminuojami 
Teismo' Tardytojo nutarimu ir 
aš nesijaučiu visai tame kal
tas, taigi skaitau, kad ta žinia 
yra nauja intriga prieš manę 
iš pusės policijos viršininko Ra- 
čio.

Nušvietimui santikių 
politinės 
Račio ir 
sekantį, 
mėn. 20
Kauno Apygardos Teismo Val
stybės Gynėjo padėjėju ir, Vy
riausiojo Tribunolo Valstybės 
Gynėjui 
politines 
vedamos 
gi laike
visuomet prisilaikydavąu teisė
tumo ir reikalavau nuo pol. 
pol. viršininko, kad nebūtų mu
šami ir kankinami suimti poli
tiniai nusikaltėliai, politinės 
policijos viršininkas nebuvo pa
tenkintas mano reikalavimais 
ir darė visas pastangas, kad

Kadangi aš atvykau į Lietu
vą 1918 m. gruodžio mėn. 1 d., 
iš vokiečių nelaisvės ir pasto
jau savo noru atsargon puiki
ni nko-leitenanto laipsnyje be 
jokių nusikaltimų, tarnauda
mas Lietuvos Respublikai išti
kimai, taigi tą pačią dieną bu
vau paskirtas Kauno Apygar
dos Teismo Valstybės gynėjo 
padėjėju. Man tarnaujant Lie
tuvos kariuomenėje 6 met. Ge- 
neralio štabo Žvalgybos skyriu
je, teko labai daug veikti prieš 
įvairių asmenų nusikaltimus 
Lietuvos įstatymams ir jos ne
priklausomybei. Taigi manau, 
kad dauguma iš tų asmenų ve
dė prieš manę didžiausią akci
ją, norėdami mane pražudyti, 
visokiomis provokacijomis, in
trigomis, anonimiais laiškais ir 
tt.

Turint tai visą omenyje, aš 
skaitau, kad visa ta akcija, su
darytos bylos ir mano paliuosa- 
vimas iš tarnybos, tai grynai 
asmeniškas kerštas iš pusės po
litinės policijos viršininko Ra
čio. A^ save skaitau visai ne
kaltu ir visuomet ištikimai tar
navau Lietuvos Respublikai.

Toks politinės policijos vei
kimas neduoda jokios garanti
jos nei vienam piliečiui. Tai
gi teisybės dėliai aš nuolankiai 
prašau Seimo skundų ir petici
jų Komisijos pravesti tardymą 
visoje plotmėj, išreikalauti iš 
Teisingumo Ministerijos politi
nės policijos iškeltas bylas 
prieš mane ir jeigu bus įmaty- 
ta mano arba mano priešų nu
sikaltimas prieš Lietuvos Res
publiką, perduoti visą bylą 
spręsti teismo organui.

Lietuvos kariuomenės atsar
gos pulkininkas-leitenantas ir 
buvusis Kauno Apygardos Tei
smo valstybės gynėjo padėjė
jas (pas.) Prušakevičius Leo
nas.
Kaunas, 1925 m. 
rugsėjo mėn. 8 d.

tarp 
policijds viršininko 

manęs turiu paaiškinti 
1924 metais vasari!) 
d. aš buvau paskirtas

Cf Oulbranaen Trade Mark 
GULBRANSEN.

Vienatinis' Pianas, kuris groja 
roles su jūsų pačių išreiškimu, 
Lengvai grojate, išduoda gražų, 
garsų ir aiškų balsą taip pat kaip 
su rankom grojant. Galima pirk
ti mokant $3.00 j savaitę.

Pamatykite pas
JOS. F. BUDRIK, 

3343 So. Halsted St.
pasiūlius, prižiūrėjau 
kvotas, kurios buvo 
pol. policija. Kadan- 
prižiurėjimo kvotų aš

Tel. Ufayette 4223
Plumbing, Hcating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška.
3228 W. 38th Chicago, III.

tis politikoje ne dėlto, kad jie sirgusių. prašalinti mane nuo priežiūros,
esą “rusai,” kaip juokingai pa- \Apie svarbius įvykius daryti'ar bent iškelti mane iš Kauno 
sakoja “Vienybe”,* bet dėlto, pranešimus tuojaus. 4 provinciją.

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą — 
Skaityk Naujienas.



Penktadienis, Lupki'. 13, ‘25 NAUJIENOS,Chlcago,11

CHICAGOS 
ŽINIOS
Nušovė vagilių

Užvakar American Insulated 
Wire and Cabte Co., dirbtuvėj, 
951 W. 21 St.t įvyko perspau
dimas, kuriame liko nušautas 
Frank Gorney, janitorius, 118 
N. Keeler Avė., o dirbtuvės 
sargas Frank Braun, 57 rr|., 
3110 So. Cravvford Ave.,x vei
kiausia mirtinai liko sužeistas. 
Du kiti pabėgo.

Išpradžių buvo manyta, kad 
tai buvo sargo susirėmimas su 
plėšikais. Bet dabar pradeda 
aiškėti, kad tai buvo daugiau, 
negu kova su. plėšikais. Tą pa
slaptį išdavė nušautojo žmona 
Helen Gorney, 28 m. Ji prisipa
žino; kad jos vyras, kartu su 
kitais dviems vyrais grosernin- 
ku George Zeman, 2700 N. 
\Vard St. ir telegrafistu George 
Simpson, 3831 N. Basine Avė., 
eidavo į tą dirbtuvę vielų vog
ti ir į keletą mėnesiu pavogę 
vielą už $5,000. Tai buvo daro
ma su sargo Braun žinia. Bet 
šešetas savaičių atgal Braun 
panorėjęs vagystes sustabdyti, 
tai įsimaišiusi ir j t kad jį išvi
liojus iš darbo vietos. Jai taip
jau pasisekė pavilioti ir kitą 
sargą, Martin Piarovvski, 31 m. 
Ji juos išsiviiiodavusi iš dirbtu
vės, kad jos vyras galėtų liue
sai ir niekieno nekliudomas vo
gti vielas. Bet apie savo pa- 
gelbą ji savo vyrui betgi nesa
kiusi. Tečiaus kada jis sužino
jo, ji prisipažino prie savo ry
šių su sargais. Vyrą paėmė pa
vydas ir jis tuojaus išbėgo dir- 
btuvėn. Spėjama, kad dėl mo
ters ir įvyko persišaudimas 
su sargu. Kiti gi mano, kad 
Gorney pašovė sargą, o paskui 
pats nusišovė.

Abu sargai yra vedę.

Bomba užmušė poli- 
cistą

Polieistas Fred M. Sdimilz 
liko užmuštas homlx>*r k^ri ta
po įmesta į jo namus prie 5233 
W. Van Buren St. Tuo laiku 
polieistas dirbo rūsy, kuomet! 
įmesta į rūsį bombaK kuri jį1 
mirtinai sužeidė. Policisto vai
kai žaidė viršuje ir išliko ne
sužeisti. Visoje gi apielinkėjv 
išbirėjo langai.

Policija negali Įspėti kodėl 
tapo padėta bomba prie poli
cisto Schmitz namų, nes tas 
polieistas lik tvarkydavo judė
jimą prie Wabasb ir 18 gat
vių ir mažai ėjo tikrąsias po
licisto pareigas, taip kad nusi
kalsti piktadariams negalėjęs

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
nio, skaudamą akių karštį, atitaiso, 
kreivas akis, nuima kataraktą, at> 
tako trumpregystę ir toliregystą. 
Prirenka teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Spucialo atyda at
kreipiama j mokyklos Vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 10 
iki 8 vai. Nedėiioi 10 iki 1 vai. p. £

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musą 
pleitoin gulima valgyti k Liausią mai
stą. Garantuojame v’ ^ tavo darbą, ir 
.žemas musų kai n .s. Sergėkite savo 
dantis, kad p' <enktų jūsų sveikatai.

15'5 n kst 47th Street
Netoli AsMand Avė.

ir jokioj byloj jis nebuvo liu
dytojas.

Bet šalimais gyvena kitas po- 
licistas, kapt. Ira McDosvell, 
kuris tik dieną prieš tai buvo 
iškeltas iš Ik'splaines stoties, 
kur jis- pasižymėjęs gemblerių 
ir kitokių nusikaltėlių gaudi
mu. Ttulel spėjama, kad bom
ba galėjo būti taikoma jam, 
tik apsirikta namu. Bet kiti 
nurodo, kad bombininkai tokių 
klaidų nepadarą.

Girtavimo pasekmes
Joseph Fialo, 117 21 Avė., 

Melrose Park, parėjo namo gir
tas ir sumušė savo pačią, kuri 
norėjo su juo pasisveikinti. Už 
ją užsistojo jo brolis Frank ir 
jo sūnūs James. Tada girtasis 
pastvėręs revolverį ir peršovė 
savo brolį ir sūnų. Paskui ir 
pats bandė nusišauti. Frank ir 
James nėra pavojingai sužeisti, 
bet Joseph Fiąlo veikiausia 
mirs.

Bene veikliausios draugijos 
ant Bridgeporto yra Birutės 
choras, Jaunuolių orkestras, 
Vaičkaus Dramos studija, Jau
noji Birutė ir Beethoveno kon
servatorija.

Turime ir dvi Lietuvos Duk
terų draugystes; viena jų tu
rės lapkričio 25 d. Lietuvių 
Auditorijoj kaukių vakarą. 
Draugystė paskyrė iš savo iždo 
sumą pinigų ir kožna narė turi 
duoti sulig savo išgalės kokią 
nors dovaną, kurias minėtame 
kaukių vakare dalins geriausiai 
pasipuošusioms kuukininkams); 

girdėjau, kad biznieriai irgi 
daug daiktų joms sudovanoję. 
St. Domininko draugystė ren
gia balių, kuris įvyksta lapkri
čio 14 d. šv. Jurgio švet.

— Bridgeportietis

Jaunuoliu Orkestro 
vakaras

Sportas
ŠIANDIE RITASI KOMARAS 

SU ZBYSZKO

šiandie Schoenhoffen svetai
nėje (Mihvaukee ir Ashland 
Avė.) risis Komaras su Wla- 
dek Zbyszko. Be to, risis zdar 
Bohantz, Zarinov, Nelson ir kt.

SARPALIUS NERIMSTA
Sarpalius nori kuogreičiausia 

persitikrinti su Komaru. Jis sa
ko, kad daug buvo kalbama pe
reitą metą, o prie nieko nepri
eita. Tegul bėgiu 10 dienų esą 
Komaras tikrai pasako, kada jis 
risis.

AČAS RISIS SU ZBYSZKO

Tikrai patirta, kad lapkričio 
20 d. Meldažio svetainėje risis 
Antanas Ačas su Wladek Zby
szko. Risis taipgi Zanavičius su 
Bill Beth. —Z.

Lietuvių Rateliuose.
Cicero

Ruošia protesto mitingą.
Jau buvo'rašyta, kad Ciceros 

draugijoms vyksta sėkmingai 
ruošti protesto mitingą prieš 
Lietuvos valdžią. Paskutiniame 
draugijų delegatų suvirinki
me dar dvi draugystės prisiun
tė delegatus: Draugystė Lietu
vos Tvirtybės ir Draugystė 
Lietuvos Kareivių, šiame susi
rinkime buvo svarstoma rezo
liucijos, bet pasirodė,, kad ne
buvo tinkamai sutvarkytos, tai 
palikta veikiančiam komitetui, 
kuris susideda po vieną delega
tą iš draugijos.

Protesto mitingas įvyks lap
kričio 13 d. L. L. svetainėje, 
kaip 7:30 v. v. Kalbės Dr. Zi- 
montas, Dr. A. J. Karalius ir 
Andriulis, tad visi lietuviai-tūs 
bukite tame mitinge. Apie to 
mitingo svarbumą, aš nemanau, 
kad reikėtų ką aiškinti, nes 
kiekvienas darbininkas supran
ta jo svarbumą ir tikiu, kad da
lyvausite ir kitus paraginsite
dalyvauti. - Sekr. M. žaldokas.

Bridgeportas -
“Praeivis” praėjusią savaitę 

barė “Naujienose” zkam Brid- 
geportiečiai ,esą taip apsileidę,
kad nežiūrint kolonijos didumo 
draugijų daugumo ir veikimo į 
laikraštį nieks nieko neparašąs. 
Pastaba davė man progos šį 
bei tą parašyti į Naujienas.

Pirmiausia mes bridgeportie- 
čiai turime perikias lietuvių val
gyklas, visos viena už kitą sten
gias kuogeriaus kostumeriams
patarnauti. Paliulis net orkest
rą pasamdė, kad kostumeriams 
nebūtų ilgu laukti kol paga
mins čapsui, orkestras griežia, 
kostumęriai šoka, o p. Paliulių 
šeimyna ir keli darbininkai vos 
spėja gaminti valgius, o kaip 
kada, ypač laike “parių”, ir 
nebesuspėja valgių gaminti.

gabi Vaičkaus dramos teatro 
artistė, kuri vaidins “Užburtuo
se turtuose” Lidijos rolę, lapkr. 
mėn. 15 d., liuli Ilouse teatre, 
800 S. Halsted St.

Chieagos Simfonijos 
Orkestras

Frederick Stock,
Orkestro vedėjas.

Ateinantį pirmadienį didysis 
Chieagos Simfonijos Orkestras 
pirmą kartą apleis savo Orches
tra Hali ir duos populiarį kon
certą International Amphithe- 
atre, prie 43 ir Halsted gatvių. 
Čia bus duota penki tokie po
puliarus koncertai ir už popu- 
liarę visiems prieinamą įžangą. 
Kiekvieną žiemą las orkestras 
duoda 16 tokių populiarių kon
certų savo salėj ir negali su
talpinti žmonių. Tikimasi, kad 
ir south sidiečiai tiek pat 
skaitlingai lankysis į jų apie- 
linkė rengiamus koncertus ir 
atsimins juos per daugelį metų.

Chieagos Simfonijos Orkest
ras yra gal geriausias simfoni
jos orkestras pasauly. Jį veda 
pagarsėjęs muzikas Frederigk 
Stock. Trys universitetai jam 
suteikė aukščiausį muzikos dak
taro laipsnį, o Franci jos val
džia apdovanojo jį Garbės Le
giono kryžium.

Pirmadienio koncertas bus 
tikrai tarptautinis, nes bus iš
pildyti geriausių visų tautų 
kompozitorių kuriniai? Dvorak, 
Beethoven, Grieg, Liszt, Bu- 
binstein, Massanet ir čaikovski.

Del parapkumo publikos, ti- 
kietus iškalno galima gauti 
daugely south sidės aptiekų.

“Užburti turtai”.
Lapkričio mėn. 15 d. liuli

Ilouse teatre, 800 So. Halsted 
St., Vaičkaus Dramos teatras 
stato linksmą komediją arba, 
geriau sakant, melodramą “Už
burti turtai,” iš vengrų gyve
nimo. Veikalas taip gyvai
rašytas, Jr taip daug sveiko 
juoko, kad žiūrėdamas jį vai
dinant turi juoktis iki ašarų. 
Senai yra žinoma, kad Chica- 
gos lietuvių publika pageidauja 
linksmo turinio veikalų ir to
dėl teatro direkcija įtraukė j 
savo repertuarą daug gražių 
koriiedijtj, kuriose autorius
juokaujant pasako daug gra
žių minčių ir sukelia tokį links
mą ūpą, kad žrtiogus užsimiršti 
viską ir rodosi noris džiaugtis 
ir linksmintis, nes bendrai, gy
venimas yra nelengva našta ir 
todėl žmogus tankiai pageidau
ja savo nervų sustiprinimui to, 
kas sudarytų tokį ūpą, kad

žmogus nors laikinai užmirštu- 
mei savo kasdieninius vargus. 
Kadangi teatro pajėgos auga ir 
vis apie Vaičkaus teatrą kon- 

1 centruojąs! daugiau pionieriš
kos dvasios žmonių, kurie sa 
pasiryžimu eina prie tikslo, tai, 
be abejonės, teatras meno žvil
gsniu progresuos dideliais žing
sniais ir lankytojų skaičius 
ąugs, nes tą jau mes dabar 
matom. ■ ■ > —y.
I 

■ - - --______ —_______ _____

Vaičkaus Dramos
Teatras

Teatro Direkcija pastebėjo, 
kad nekurie iš nuolatinių teatro 
lankytojų pageidavo įsigyti nuo
latinius tikietus teatro lanky
mui visam sezonui, nutarė to
kį pageidavimą publikos paten
kinti ir todėl jau parduoda ti
kietus visam sezonui iki geg. 
mėn. 1 d. Norintieji įsigyti 
sezoninius tikietus gali kreip
tis į teatro direkciją: 3358 S. 
Halsted St., 3rd floor, telefo
nas* Yards. 5173 nuo 7 v. vak. 
kiekvieną dieną, išskyrus sek
madienius.

Pirkti sezoninius tikietus y- 
ra didelis išrokavimas, tiems, 
kurie nuolatos lanko1 teatrą, 
nes jų kaina yra žymiai piges
nė. —y.

Lapkričio 8 d., Meldažio svet., 
įvyko, Jaunolių orkestro sezo
no atidarymo vakaras su tikrai 
gražiu programų. 8 v. v. (kaip 
ir buvo garsinta) pasikėlė už
laida ir Jaunuolių orkestras su
grojo keturius šmotukus tikrai 
vykusiai, publika privertė juos 
dar sykį groti,. Smuiku solo 
sugrojo Leonas Jaruševičius, 
jam lydėjo pianu Lilija Daugi? 
niutė. Ajdonos Grušaitės kor
neto solo taip buvo vykusis, kadi 
publika aplodismentais iššaukė 
antrą kartą. Florencės Mažei
kaitė, mikliai pašoko ant pirš
tų galų, ji publikai patiko. Edis 
Grušas gerai sugrojo tris šmo
tukus ant savo numilėto xylo- 
fono. Genavaitė šidiškaitė su
dainavo tris dainas, dvi lietu
vių, vieną jų A. Pociaus kom
pozicijos, o vieną anglų, liko iš
šaukta dar vieną dainą pakar
toti; jai pianu lydėjo Stella Le- 
liutė. F. Mažeikaitė' šoko kla
sišką šokį, ji publikai patiko, 
nes ji turi gerą techniką. Smui
ko solą Aldona Grušaitė išpil
dė geru tempu, atitinkama vib
racija, ir švelnju tonu; buvo<iš
šaukta antru kartu. Nors Vi
siems programe" dalyvavusiems 
publika nešykštėjo aplodismen
tų, bet daugiausiai jų gavo Al
dona Grušaite, ir Genavaitė Ši
diškaitė; jos buvo vakaro žvai
gždėj. -/

Al. Grušaitei, F. Mažeikaitei, 
Ed. Grušui pianu lydėjo Eu
genija Grušaitė; ji Jaunuolių 
orkestre, sykiu su Brone Dereš- 
kaite, groja violincėlę. Orkest
rui pianu skambino pakaitomis, 
Lilija Dauginiutė, Margarėta 
Maskoliunaitė ir Alena Sadaus
kaitė.

Publikos buvo apie du šim
tu, kuri laikia programo pavyz
dingai užsilaikė. Net ir vai
kai buvo stebėtinai ramus.

Programą vedė Jaunuolių or
kestro vedėjas J. L. Grušas. Jis 
'publikai tinkamai padėkojęs už 
jų atsilankimą; pasakė, kad pa
minėjimui penkių metų sukak

tuvių Jaunuolių orkestro gyva
vimo kovo 13 dieną, Meldažio 
svetainėj bus surengtas koncer
tas, o gruodžio 13 d. Jaunuolių 
orkestras dalyvausiąs SLA. 129 
kuopos vakare, taipgi Meldažio 
svet.. Po programo buvo šo
kiai. Kain rengėjai, taip ir 
ąvečiai buvn gerame upe. Man 
irgi linksmu, kad publika Jau
nuolius remit.

Taip ir reikia.
—Kiap ir Reporteris.

Nusižudė lietuvis
Užvakar ryte,, apie 7 vai., 

nusišovė lietuvis, apdraudos a- 
gentas, John Cibauskis, gyve
nęs prie 4527 So. Marshfield 
Avė. Paliko pačią ir vieną vai
tą. Priežasties saužudystsė ne
žinoma. '

Iš Birutės
Birutės tėpas komp. ir daini

ninkas Mikas Petrauskas ’ atva
žiavo iš Lietuvos aplankyti sa
vo Birutę. Birutiečiai nerims
ta ir planuoja kaip pagerbti 
jį. Turbut sekančioj subatoj 
bus surengta vakarienė — pa
gerbimui jo. Prisirengsime ir 
pranešiu šeštadieny.

—Sekr. F. Geldbutas.

Ar jus žinote, kad
Mikas Petrauskas, žinomas Dė

tuvių kompozitorius yru atvažiavęs 
Amerikon ir dabar laiko koncer
tus po lietuvių kolonijas. Ar jus 
žinote, kad išdirbėjai Helmar Tur
kiškų cigaretų visuomet džiaugia- 
is pasitikėjimu rūkytojų Helmar 
cigaretų, kad jie gauna pilnų ver
tę už savo pinigus.

(Apskelbimas)

Blatz Malt Syrupas turi 
augštą vertę

Prirejigime salyklinių syrupų dėl 
namų vartojimo, Vai Blatz Brew- 
ing Co., Milvvaukee, Wis. išdirbi- 
nėja geriausj. Prie išdirbi nčjimo 
šio syrupo yra vartojama geriau
sia materiolas, kokį tiktai galima 
gauti. Išdirbinėtojo šio syrupo yra 
žmonės, kurie pašventė visų savo 
gyvenimų prie šio darbo. Priren- 
gimas yra b atliekamas su geriau
siais prietaisais. Blatz išdirbinių 
galite gauti bile kokioje krautuvė
je visoje šalyje. Reikalaukite krau
tuvėse Blatz syrupo ir kitų šios 

Kkompanijos išdirbinių.
(Apskelbimas)

DR. ROSS NAUJA IR PA 
GERINTĄ SISTEMĄ 

GYDYMO IŠGYDO
Kraujo, pūslės, šlapumo, privatinės, sla • 
tos, užsendintos ir užkrečiamos ligos vii a 
išgydomos.

Vartojami saugiauHi ir geriausiai 
žinomi metodai

DR. B. M. ROSS 
Atsakantis 

Speciulistas 
(steigta 30 metų

914
i 

pagerintas

606
ir tikras Europinis L/r- 

e«cide gydymas b 
kiama. Vienatini* gy
dymas nuo sifilio duo
damas už 
žemi, kainų

tiktai trumpam laikui
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Musu Depozitoriams, 
Rėmėjams ir Draugams
Maloniai kviečiapie jumis, jūsų šeimynų ir draugus at
silankyti į musų 10 metų sukaktuvių apvaikščiojimą, 
kuris prasidės lapkričio 16 ir baigsis sausio 16,1926.

/

Šis bus didžiausis atsitikimąs musų bankos istorijoj ir 
mes norime, kad jus visi atsilankytumėt.

Laike šią apvaikščiojimo MES DOVANOSIME 
Penkių Pasažierių Automobilių ir daug Kitų 
Dovanų.

/
Dovanos Kiekvienam Depozitoriui

Prie to dar kiekvienas naujai atidarydamas pas mus tau
pymo sąskaitą gaus netikėtą dovanų pakelį.

Tikrai užeikite i bankų s laike šio musų apvaikščiojimo 
ir gaukite gražių dovanų.

Atsiveskite savo gimines ir draugus. Maloniai sutiksi
me jumis ir kiekvienas gaus dovanus.

Puiką 
Gražių

METROPOLITAN STATE BANK
r ■
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Daugiausiai chroniškų ligų paeina nuo 
kraujo ir užkrečiamų ligų. Kad išgydžius 
jas nebandykit senais budais.
VYRAI! Specialis serum gydymas yra var« 
tojamas su geru pasisekimu dėl atgavimi 
stiprumo silpnėms vyrams. Jo gaivinant 
jėga veikia stebuklingai ant gilių, nervų 
ir kraujo, suteikdama stiprumą silpniems 
ir sunykusiems vyrams. Dr. Ross gydymo 
kambariai kasdien pilni ligonių.
JIS TURI 30 METŲ PATYRIMĄ 

ir jau išgydė tūkstančius žmonių, tai 7?* 
užtikrinimas sergnatiems, kad jie gaus f»- 
rą gydymą. Vienatinis geriausiai j rengt m 
ofisas Jungtinėse Valstijose. Dešimtis gy
dymui kambarių. Kraujo išbandymas ir la
boratorijos egzaminacija dykai su gydymu.

Patarimas Dykai
Atsakantis medikalis patarnavimas suteiks 
jums sveikatą ir laimę. Geriausia gydy
mas. Pigiausios kainos. Greičiausias gydy
mas. Ateikit šiandien.

DR. B. M. ROSS
35 So. Dearbom St. 

kampas Monroe St. Chicago
Vyrų priėmimo kambarys 606. Moterų grl- 
ėmimo kambarys 608.

Penktas Augštas, Crilly Namas 
25 METAI TAME NAME

Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto iki 8 
vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 1 dieną. P»* 
nedėliais, seredomia ir suimtomis nuo 1< 
ryto iki 8 vakare.

RODĄ DYKAI
tikro specialisto ir jo pagelbinir k?. 
Tas specialis pasiulymaa yra 7 X 
tiktai trumpam laikui, todėl n ž>idė. 
liokit, atsilankykit šiandien. / Jdėlio 
jinrns visuomet yra pavojingi* ne
paprastai sunkesnėse ligose.

Gydymas slaptų ligų ir vyrų krat • 
Jo ligų yra musų specialumss.

35 metai paty
rimo gydyme 
chroniškų vy

rų

Kuomet kiti 
gydytojai ap
vils — ateikite 

pas:

Dr. W. R. Register
ir Pagelbininkai 

DRAUGAS KIEKVIENO LIGONIO 

109 N. Dearborn St.
12 augštas

Kambarys 1203 

Kraujo Ligos Gali Būt 
Išgydytos

Ar esate tikras, kad jūsų sistema 
yra liuosa nuo ligų, kurios kenkia 
dėl jūsų darbo ir pasilinksminimo. 
Ar kenkiate tylėdami? Klausykite 
Gamtos perspėjimų, Slogų, Užkietėji
mo Vidurių Reumatizmo, “Neuritis", 
Galvos Skaudėjimo, Nervingumo, Ap- 
kurtimo, I’aralyžo, ‘‘Locomotor Ata- 
xia”. Bronchito, Astma, Anemios, 
Skaudulių, Egzema, Slinkimo Plaukų, 
1’a.iididinimo Gručolų, Skrupulus ir 
kitas ligas tankiausiai yra nešva
raus ir silpno kraujo ir tankinusiai 
gerą gydymu galima išgydyti.

Ateikit ir gaukit gerą Ir teisingą 
gydymą. Savo praktikoj vartoju ge
rinusius Serum, člepus, Bakteryn, 
Antitoxin ir specialės “intravenoup” 
Kyduolea. Talpai teikiu tikra. Kum
pine. ••606” ir “SIS”, jei yra reika
las.

Rodą Dykai. Kalbame 
Lietuviškai

Valandos nuo 9 ryto iki 5:30 va
kare kasdien. Utarninke, Seredoj ir 
Subatoj iki 8 vai. vakare. Nedėlioj 
ir šventomis dienomis nuo 9 ryto iki 
1 po pietų. *
Imkit elevatorių iki 12 aukšto
109 /N. Dearborn St.. Chicago
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CHICAGOS 
ŽINIOS
Nušovė vagilių

Užvakar American Insulated 
Wire and Cable Co., dirbtuvėj, 
951 W. 21 St.t įvyko persišau- 
dimas, kuriame liko nušautas 
Frank Gorney, janitorius, 118 
N. Keeler Avė., o dirbtuvės 
sargas Frank Braun, 57 rų., 
31 U) 'So. Crawford Ave.,x vei
kiausia mirtinai liko sužeistas. 
Du kiti pabėgo.

Išpradžių buvo manyta, kad 
tai buvo sargo susirėmimas su 
plėšikais. Bet dabar pradeda 
aiškėti, kad tai buvo daugiau, 
negu kova su. plėšikais. Tą pa
slaptį išdavė nušautojo žmona 
Helen Gorney, 28 m. Ji prisipa
žino; kad jos vyras, kartu su 
kitais dviems vyrais grosernin- 
ku George Zeman, 2700 N. 
\Vard St. ir telegrafistu George 
Simpson, 3831 N. Basine Avė., 
eidavo į tą dirbtuvę vielų vog
ti ir į keletą mėnesių pavogę 
vielų už $5,000. Tai buvo daro
ma su sargo Braun žinia. Bet 
šešetas savaičių atgal Braun 
panorėjęs vagystes sustabdyti, 
tai įsimaišiusi ir jį, kad jį išvi
liojus iš darbo vietos. Jai taip
jau pasisekė pavilioti ir kitą 
sargą, Martin Piarowski, 31 m. 
Ji juos išsiviiiodavusi iš dirbtu
vės, kad jos vyras galėtų liue
sai ir niekieno nekliudomas vo
gti vielas. Bet apie savo pa- 
gelbą ji savo vyrui betgi nesa
kiusi. Tečiaus kada jis sužino
jo, ji prisipažino prie savo ry
šių su sargais. Vyrą paėmė pa
vydas ir jis tuojaus išbėgo dir
btuvė!). Spėjama, kad dėl mo
ters ir įvyko persišaudimas 
su sargu. Kiti gi mano, kad 
Gorney pašovė sargą, o paskui 
pats nusišovė.

Abu sargai yra vedę.

Bomba užmušė poli- 
cistą

Policislas Fred M. Schmitz 
liko užmuštas homlios, ki^ri ta
po įmesta į jo namus prie 5233 
W. Van Burcn St. Tuo laiku N 
policislas dirbo rūsy, kuomet’ 
įmesta į rūsį bombaK kuri jį 
mirtinai sužeidė. Policislo vai
kai žaidė viršuje ir išliko ne* 
sužeisti.
išbirėjo langai.

Policija negali įspėti kodėl 
tapo padėta bomba prie poli- 
cisto Schmitz namų, nes tas 
policistas tik tvarkydavo judė
jimą prie Wabash ir 18 gat
vių ir mažai ėjo tikrąsias po- 
licisto pareigas, taip kad nusi
kalsti piktadariams negalėjęs

Visoje gi apielinkėje draugijų delegatų

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių {tempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso, 
kreivas nuima kataraktą, tkCi-
toko trumpregystę ir tolire$<yst>. 
Prirenka teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da- 
luir.as su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali) atyda at
kreipiama į mokyklos Vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 10 
iki 8 vai. Nedėlioi 10 iki 1 vai. p. ►

1545 West 47th Street 
Phone Boulevard 75 S 9

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 IVest 47th Street
Netoli Asfalaiu* Ava.

ir jokioj byloj jis nebuvo liu-‘ Bene veikliausios draugijos 
dytojas. ant Bridgeporto yra Birutės

Bet šalimais gyvena kitas po- choras, Jaunuolių orkestras, 
licistas, kapt. Iru McDowell, Vaičkaus Dramos studija, Jau- 
kuris tik dieną prieš tai buvo’noji Birutė ir Beethoveno kon- 
iškeltas iš Iksplaines stoties, servatorija.
kur jis- pasižymėjęs gemblcrių] Turime ir dvi Lietuvos Duk- 
ir kitokių nusikaltėlių gandi- terų draugystes; viena jų tu
mu. Tinlel spėjama, kad bom
ba galėjo būti
tik apsirikta namu;

vakarų.

Girtavimo pasekmės

rėš lapkričio 25 d. 
taikoma jam, Auditorijoj kaukių

Bet kiti Draugystė paskyrė iš savo iždo 
nurodo, kad bombininkai tokių sumą pinigų ir kožna narė turi 

duoti sulig savo išgales kokią 
nors dovaną, kurias minėtame 
kaukių vakare dalins geriausiai 
pasipuošusioms kaukininkamsl; 

girdėjau, kad biznieriai irgi 
daug daiktų joms sudovanoję. 

Domininko draugystė ren- 
balių, kuria įvyksta lapkri- 
14 d. šv. Jurgio švet.

— Biidgeportietis

Joseph Fialo, 117 21 Avė., 
Melrose Park, parėjd namo gir
tas ir sumušė savo pačią, kuri 
norėjo su juo pasisveikinti. UŽ 
ją užsistojo jo brolis Frank ir 
jo sūnūs James. Tada girtasis 
pastvėręs revolverį ir peršovė 
savo brolį ir sūnų. Paskui ir 
pats bandė nusišauti. Frank ir 
James nėra pavojingai sužeisti, 
bet Joseph Fialo veikiausia 
mirs.

ŠIANDIE RITASI KOMARAS 
SU ZBYSZKO

Šiandie Schoenhoffen svetai
nėje (Mihvaukee ir Ashland 
Avė.) risis Komaras su Wla- 
dek Zbyszko. Be to, risis zdar I 
Bohantz, Zarinov, Nelson ir kt.

SARPALIUS NERIMSTA
Sarpalius nori kuog įeičiau šia 

persitikrinti su Komaru. Jis sa
ko, kad daug buvo kalbama pe? 
į eitą metą, o prie nieko nepri-! 
eita. Tegul bėgiu 10 di^nų esą 
Komaras tikrai pasako, kada jis 
iisis.

AČAS RISIS SU ZBYSZKO

Tikrai patirta, kad lapkričio 
20 d. Meldažio svetainėje risis 
Antanas Ačas su Wladek Zby
szko. Risis taipgi Zanavičius su 
Bill Beth. —Z.

Lieiuvių Rateliuose
Cicero

Ruošia protesto mitingą.
Jau buvo'rašyta, kad Ciceros 

draugijoms vyksta sėkmingai 
ruošti protesto mitingą prieš 
Lietuvos valdžią. Paskutiniame 

j suvirinki
me dar dvi draugystės prisiun
tė delegatus: Draugystė Lietu
vos Tvirtybės ir Draugystė 
Įdėtu vos Kareiviu, šiame susi
rinkime buvo svarstoma rezo
liucijos, bet pasirodė,, kad ne
buvo tinkamai sutvarkytos, tai 
palikta veikiančiam komitetui, 
kuris susideda po vieną delega
tą iš draugijos.

Protesto mitingas įvyks lap
kričio 13 d. L. L. svetainėje, 
kaip 7:30 v. v. Kalbės Dr. Zi- 
montas, Dr. A. J. Karalius ir 
Andriulis, tad visi lieluviai-tės 
bukite tame mitinge. Apie to 
mitingo svarbumą, aš nemanau, 
kad reikėtų ką aiškinti, nes 
kiekvienas darbininkas supran
ta jo svarbumą ir tikiu, kad da- 
lyvansitę ii- kitus i’aRiusito
dalyvauti. Sekr. M. žaldokas.

Bridgeportas >
“Praeivis” praėjusią savaitę 

barė “Naujienose” zkam Brid- 
geportiečiai ,esą taip apsileidę, 
kad nežiūrint kolonijos didumo 
draugijų daugumo ir veikimo į 
laikraštį nieks nieko neparašąs. 
Pastaba davė man progos šį 
bei tą parašyti į Naujienas.

Pirmiausia mes bridgeportie- 
čiai turime perikias lietuvių val
gyklas, visos viena už kitą sten
gias kuogeriaus kostumeriams 
patarnauti. Paliulis net orkest
rą pasamdė, kad kostumeriams 
nebūtų ilgu laukti kol paga
mins čapsui, orkestras griežia, 
kostumęriai šoka, o p. Paliulių 
šeimyna ir keli darbininkai vos 
spėja gaminti valgius, o kaip 
kada, ypač laike “parių”, ir 
nebesuspėja valgių gaminti.

gia 
čio

7 eatras- 
Muzi^a

Chicagos Simfonijos 
Orkestras

Frederick Stock,
Orkestro vedėjas.

Ateinantį pirmadienį didysis 
Chicagos Simfonijos Orkestras 
pirmą kartą apleis savo Orches
tra Hali ir duos populiarį kon
certą International Amphithe- 
atre, prie 43 ir Ilalsted gatvių. 
Čia bus duota penki tokie po
puliarus koncertai ir už popu- 
lįarę visiems prieinamą įžangą. 
Kiekvieną žiemą las orkestras 
duoda 16 tokių populiarių kon
certų savo salėj ir negali su
talpinti žmonių. Tikimąsi, kad 
ir south sidiečiai tiek pat 
skaitlingai lankysis į jų apie- 
linkė rengiamus koncertus ir 
atsimins juos per daugelį metų.

Chicagos Simfonijos Orkest
ras yra gal geriausias simfoni
jos orkestras pasauly, 
pagarsėjęs 
Stock.
suteikė aukščiausį muzikos 
taro laipsnį, o Franci jos 
džia apdovanojo jį Garbės 
giono kryžium.

Pirmadienio koncertas 
tikrai tarptautinis, nes bus iš
pildyti geriausių visų tautų 
kompozitorių kuriniai* Dvorak, 
Beethoven, Grieg, Liszt, Bu- 
binstein, Massanet ir Čaikovski.

Del parajikumo publikos, ti
kietus iškalno galima gauti 
daugely south sidės aptiekų.

Jį veda 
muzikas Frederick 

Trys universitetai jam 
dak- 
val- 
Le-

bus

“Užburti

800 So. Ilalsted 
Dramos teatras 

komediją arba, 
melodramą “Už- 
iš vengrų gyve-

Lapkričio mėn. 15 d. liuli 
Ilouse teatre, 
St., Vaičkaus 
stato linksmą 
geriau sakant, 
burti turtai,”
nimo. Veikalas taip gyvai pa
rašytas, Jr taip daug sveiko 
juoko, kad žiūrėdamas jį vai
dinant turi juoktis iki ašarų. 
Senai yra žinoma, kad Chica
gos lietuvių publika pageidauja 
linksmo turinio veikalų ir to
dėl teatro direkcija įtraukė j 
savo repertuarą daug gražių 
komedijų, kuriose autorius 
juokaujant pasako daug gra
žių minčių ir sukelia tokį links
mą ūpą, kad žrtiogus užsimiršti 
viską ir rodosi noris džiaugtis 
ir linksmintis, nes bendrai, gy
venimas yra nelengva našta ir 
todėl žmogus tankiai pageidau
ja savo nervų sustiprinimui to, 
kas sudarytų tokį ūpą, kad!

Smuiku solo 
Jaruševičius,

J. Gulbinienė
gabi Vaičkaus dramos teatro 
artistė, kuri vaidins “Užburtuo
se turtuose” Lidijos rolę, lapkr. 
mėn. 15 d., liuli Ilouse teatre, 
800 S. Ilalsted St.

žmogus nors laikinai užmirštu
mui savo kasdieninius vargus. 
Kadangi teatro pajėgos auga ir 
vis apie Vaičkaus teatrą kon- 

{centruojąs! daugiau pionieriš
kos dvasios žmonių, kurie su 
pasiryžimu eina prie tikslo, tai, 
be abejonės, teatras meno žvil
gsniu progresuos dideliais žing
sniais ir lankytojų skaičius 
ąugs, nes tą jau r.ies dabar 
matom. > —y.

Vaičkaus Dramos
Teatras

Teatro Direkcija pastebėjo, 
kad nekurie iš nuolatinių teatro 
lankytojų pageidavo įsigyti nuo
latinius tikietus teatro lanky
mui visam sezonui, nutarė to
kį pageidavimą publikos paten
kinti ir todėl jau parduoda ti
kietus visam sezonui iki geg.
mėn. 1 d. Norintieji įsigyti 
sezoninius tikietus gali kreip
tis į teatro direkciją: 3358 S. 
Ilalsted St., 3rd floor, telefo
nas’ Yards. 5173 nuo 7 v. vak. 
kiekvieną dieną, išskyrus sek
madienius.

Pirkti sezoninius tikietus y- 
ra didelis išrokavimas, tiems, 
kurie nuolatos lanko teatrą, 
nes jų kaina yra žymiai piges
nė. —y.

Musu Depozitoriams, 
Rėmėjams ir Draugams
Maloniai kviečiapie jumis, jūsų šeimynų ir draugus at
silankyti i musų 10 metų sukaktuvių apvaikščiojimo, 
kuris prasidės lapkričio 16 ir baigsis sausio 16,1926.

Šis bus didžiausis atsitikimas musų bankos istorijoj ir 
mes norime, kad jus visi atsilankytumėt.

Laike šio apvaikščiojimo MES DOVANOSIME Puikų 
Penkių Pasažierių Automobilių ir daug Kitų Gražių 
Dovany.

#■“ Dovanos Kiekvienam Depozif oriui
Prie to dar kiekvienas naujai atidarydamas pas mus tau
pymo sąskaitą gaus netikėtą dovanų pakelį.

Tikrai užeikite i banką s laike šio musų apvaikščiojimo 
ir gaukite gražių dovanų.
Atsiveskite savo gimines ir draugus. Maloniai sutiksi
me jumis ir kiekvienas gaus dovanąs.

METROPOLITAN STATE BANK
2201 West 22nd Street
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Jaunuolių Orkestro 
vakaras

Lapkričio 8 d., Meldažio svet., 
įvyko, Jaunolių orkestro sezo
no atidarymo vakaras su tikrai 
gražiu programų. 8 v. v. (kaip 
ir buvo garsinta) pasikėlė už
laida ir Jaunuolių orkestras su
grojo keturius šmotukus tikrai 
vykusiai, publika privertė juos 
dar sykį groti,, 
sugrojo Leonas 
jam lydėjo pianu Lilija Daugi
niutė. AJdonos Grušaitės kor
neto solo taip buvo vykusis, kadi 
publika aplodismentais iššaukė 
antrą kartą. Florencės Mažei
kaite, mikliai pašoko ant pirš
tų galų, ji publikai patiko. Edis 
Grušas gerai sugrojo tris šmo
tukus ant savo numileto xylo- 
fono. Genavaitė šidiškaitė su
dainavo tris dainas, dvi lietu
vių, vieną jų A. Pociaus kom
pozicijos, o vieną anglų, liko iš
šaukta dar vieną dainą pakar
toti; jai pianu lydėjo Stella Le- 
liutė. F. Mažeikaitė* šoko kla
sišką šokį, ji publikai patiko, 
nes ji turi gerą techniką. Smui
ko solą Aldona Grušaitė išpil
dė geru tempu, atitinkama vib
raciją, ir švelnju tonu; buvo,iš
šaukta antru kartu. Nors Vi- 
siems programe*' dalyvavusiems 
publika nešykštėjo aplodismen
tų, bet daugiausiai jų gavo Al
dona Grušaitė, ir Genavaitė ši
diškaitė; jos buvo vakaro žvai
gždėj.

Al. Grušaitei, F. Mažeikaitei, 
Ed. Grušui pianu lydėjo Eu
genija Grušaitė; ji Jaunuolių 
orkestre, sykiu su Brone Dereš- 
kaite, groja violincėlę. Orkest
rui pianu skambino pakaitomis, 
Lilija Dauginiutė, Margarėta 
Maskoliunaitė ir Alena Sadaus
kaitė.

Publikos buvo apie du šim
tu, kuri laikia programo pavyz
dingai užsilaikė. Net ir vai
kai buvo stebėtinai ramus.

Programą vedė Jaunuolių 
kestro vedėjas J. L. Grušas, 
publikai tinkamai padėkojęs 
jų atsilankimą; pasakė, kad pa
minėjimui penkių metų sukak

or-
Jis
už

t

tuvių Jaunuolių orkestro gyva
vimo kovo 1.3 dieną, Meldažio 
svetainėj bus surengtas koncer
tas, o gruodžio 13 d. Jaunuolių 
orkestras dalyvausiąs SLA. 129 
kuopos vakare, taipgi Meldažio 
svet.. Po programo buvo šo
kiai. Kam rengėjai, taip ir 
svečiai būro gerame upe. Man 
irgi linksmu, kad publika Jau
nuolius remit.

Taip ir reikia.
—Kiap ir Reporteris.

Iš Birutės
Birutės tėpas komp. ir daini

ninkas Mikas Petrauskas atva
žiavo iš Lietuvos aplankyti sa
vo Birutę. Birutiečiai nerims
ta ir planuoja kaip pagerbti 
j j. Turbut sekančioj subatoj 
bus surengta vakarienė — pa
gerbimui jo. Prisirengsime ir 
pranešiu šeštadieny.

Sekr. F. Geldbutas.

JQNAS CIBAUSKIS
Musų mylimas vyras per

siskyrė su šiuo pasauliu su
laukęs 3<> metų amžiaus, lap
kričio mėn. 11 d., 1925, 7 va
landų ryte. Paėjo iš Girinin
kų kaimo, Sartininkų valsč. 
Amerikoj išgyveno 18 metų.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį Julioną po tėvais Lap
inaitę, sūnų Stanislovą- (i me
tų, dvi pusseseris Oną Rim
kienę ir Juozafiną Wirtel, 3 
pusbrolius, Joną, Vincentą 
Stulgius ir Petrą Vaivadą, 
Amerikoj; Lietuvoj liko mo
tina, 2 seseris Domicėlė ir 
Marijoną, brolis Antanas. Ku
lias pašarvotas randasi Eu- 
deikio koplyčioj, 4605 So. 
Hermitage Avė. Laidotuvės 
įvyks panedėly, lapkričio 16, 
8 vai. ryto iš koplyčios į šv. 
Kryžiaus bažnyčią, o iŠ ten 
bus nulydėtas j šv. Kazimie
ro kapines.

Visus gimines, draugus ir 
pažįstamus nuoširdžiai kvie
čiame dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę liekame, 
Moteris ir Sūnūs

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, tel. Yards 
1741.

Nusižudė lietuvis
Užvakar rytę, apie 7 vai., 

nusišovė lietuvis, apdraudos a- 
gentas, John Cibauskis, gyve
nęs prie 4527 So. Marshfield 
Avė. Paliko pačią ir vieną vai
ką. Priežasties saužudystsė ne
žinoma. '

Ar jus žinote, kad
Mikas Petrauskas, žinomas lie

tuvių kompozitorius yru atvažiavęs 
Amerikon ir dabar laiko koncer
tus po lietuvių kolonijas. Ar jus 
žinote, kad išdirbėjai Helmar Tur
kiškų cigaretų visuomet džiaugta
is pasitikėjimu rūkytojų Helmar 
cigaretų, kad jie gauna pilną ver
tę už savo pinigus.

(Apskelbimas)

Blatz Malt Syrupas turi 
aug-štą vertę

Prirepgime salyklinių syrupų dėl 
namų vartojimo, Vai Blatz Brew- 
ing Go., Milwaukee, Wis. išdirbi- 
nėja geriausį. Prie išdirbi nėjimo 
šio syrupo yra vartojama geriau
sia matcriolas, kokį tiktai galima 
?auti. Išdirbinėtojo šio syrupo yra 
monės, kurie pašventė visą savo 

gyvenimą prie šio darbo. Pri ren
gimas yra atliekamas su geriau
siais prietaisais. Blatz išdirbinių 
galite gauti bile kokioje krautuvė
je visoje šalyje, lieikalaukite krau
tuvėse Blatz syrupo ir kilų šios 
kompanijos išdirbinių.

(Apskelbimas)

II

DR. ROSS NAUJA IR PA
GERINTĄ SISTEMĄ 

GYDYMO IŠGYDO
Kraujo, pūslės, Slapumo, privatinės, sis • 
tos, užsendintos ir užkrečiamos ligos vii a 
išgydomos.

Vartojami saugiausi ir geriausiai 
žinomi metodai

914
pagerintas

606
ir tikras Europinis i_;r* 

escide gydymas s 
kiama. Vienatinif gy
dymas nuo sifilio duo

damas už CP E
žemą kainų Įu įjį

tiktai trumpam laikui
paeina nuo 

iigydžiua

yra var« 
atgavimi 

silpnėms vyrame. Jo gaivinant 
nervų 

suteikdama stiprumą silpniems

DR. B. M. ROSS 
Atsakantis 

Specialistas 
įsteigta 30 metų

Daugiausiai chroniškų ligų 
kraujo ir užkrečiamų ligų. Kad 
jas nebandykit senais budais. 
VYRAI I Specialia serum gydymas 
tojamas su geru pasisekimu dėl 
stiprumo 
jėga veikia stebuklingai ant gilių, 
ir kraujo, 
ir sunykusiems vyrams. Dr. Ross gydymo 
kambariai kasdien pilni ligonių.

JIS TURI 30 METŲ PATYRIMĄ
ir jau išgydė tūkstančius žmonių, tai 7T* 
užtikrinimas sergnatiems, kad jie gaus ft- 
rų gydymą. Vienatinis geriausiai (rengtis 
ofisas Jungtinėse Valstijose. Dešimtis gy
dymui kambarių. Kraujo išbandymas ir la
boratorijos egzaminacija dykai su gydymu.

Patarimas Dykai
Atsakantis medikalis patarnavimas suteiki 
jums sveikatą ir laimę. Geriausia gydy
mas. Pigiausios kainos. Greičiausias gydy
mas. Ateikit šiandien.

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

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

Penktas Augštas, Crilly Namas 
25 METAI TAME NAME

Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto iki 6 
vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 1 dieną. P*- 
nedėliais, seredomis ir subatomis nuo 11 
ryto iki 8 vakare.

RŪDA DYKAI
tikro specialisto ir jo pagelbinir g f. 
Ta* specialis pasiūlymas yra 
tiktai trumpam laikui, todėl n irižlė* 
liokit, atsilankykit Aiandien. f įdėlio 
jimas visuomet yra pavojinga 
paprastai sunkesnėse ligose.

Gydymas slaptų 
jo ligų yra musų

ne»

ligų ir vyrų krai- 
specialumas.

35 metai paty
rimo lodyme 
chroniškų vy

ri!
-2 TTrk. ■■

Kuomet kiti 
gydytojai ap
vilti —• ateikite

,Dr. W. R. Register 
ir Pagelbininkai

DRAUGAS KIEKVIENO LIGONIO 
109 N. Dearborn St.

12 augštas 
Kambarys 1203 

Kraujo Ligos Gali Būt 
Išgydytos

Ar esate tikras, kad jūsų sistema 
yra liuosa nuo linų, kurios kenkia 
dcl jūsų darbo ir pasilinksminimo. 
Ar kenčiate tylėdami T Klausykite 
Gamtos perspėjimų, Slogų, Užkietėji
mo Viduriu Reumatizmo, “Neuritis”, 
Galvos Skaudėjimo, Nervingumo, Ap- 
kurtipio, Paralyžo, "Locomotor Ata- 
xia", Bronchito, Astma, Anemioe, 
Skaudulių, Egzema, Slinkimo Plaukų, 
Paaididinimo Gručolų, Skrupulus ir 
kitas ligas tankiausiai yra nesva
raus ir silpno kraujo ir tankinusiai 
gerą, gydymu galima išgydyti.

Ateikit ir gaukit gerą Ir teisingu 
gydymų. Savo praktikoj vartoju ge
rinusius Serum, čiepus, Bakteryn, 
Antitoxin ir specialus “intravenous*' 
gyduoles. Taipgi teikiu tikras Euro
pines “606” ir “814”, jei yra rcika-

Roda Dykai. Kalbame 
Lietuviškai 
nuo 9 ryto iki 5:30 va- 

Utarninkc, 
vai. vakare.

las.

Valandom
kare kasdien. Utnrninke, Seredoj ir 
Subatoj iki 6 vai. vakare. Nedėlioj 
Ir žventomitf dienumu nuo 9 ryto iki 
1 po pietų. *
Imki! elevatorių iki 12 iiugšto 
1011 <N. Deurhorn SU Chiuago



NAUJIENOS, Chicago, III. Penktadienis, Lapki*.' 13, '25

Atsiimkit laiškus iš Pašto Pranešimai ISRENDAVOJIMUI

kur

<ue laiškai yra atėję iš Eu
ropos. Kam jie priklauso, tegu 
nueina į vyriausįjį paštą (Clarl 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rel 
kia klausti prie langelio,
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobėj nuo Adams gat 
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laike 
tik keturioliką 
skelbimo.

dienų nuo na

9

13
17
19
20
24
25
27
30
33
41
42

’ 43
48
49
53

Matausas
Bukovsky R
Dabeki Helena 

Dembski Emil 
Evanaiskiu Antanu 
Gabalis Juozapas 
Hermanowicz Jochan 
Jonca Jonas 
Kosinshcni Jue A 
Kowalsky Brono 
I^angvis Karolina 
Malinauskas Antan 
MatciuIškiš G 
Rimkaite Agota 
Rok i s John 
Urbnovicz Wladyslaw 
Šeputis Jozapas 
Serevicius Jozap 
Stasevvicz F

54 Straupas France 
56 Sungashenei Juozapai 
66 Yodelis V

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 
LEISTI $100.00?

Atsakymas: $100.00 ant syk jr 
$6.00 į metus per visą 

likusį gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas dole

ris sudaro nematomą juostą cen
tų ir kiekvienas centas atlieka 
tam tikrą darbų. Praleisdami cen
tą |»askui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šjmtą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite lai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė
tume! juos į banką ar spulką?

Naujienų. Spulka.
$6.00 gryno pelno ant 
$100.00 — pamislvk 
šimtas uždirbtų jei 
čia per 20 metų?

Ateik ir pasitark 
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. vakaro.

PASIHENDAVOJA 4 kambarių 
flatas; yra elektra, guzas ir visi 
kiti patogumui, Rvndos $22 j mė
nesį ligj turiu pardavimui bučer
nės lee Box; didelis ar mažos.

H25 \V. 31 St.

RENDAI 2 flatų 5 ir 4 kam
bariai, zmaudynės, elektra, visi 
geri įrengimai. Kreipkitės.

2 lubos priekis
3601 So. Union Avė.

uždirba po 
kiekvieno 

. kiek jūsų 
laikytumėt jį

su sekretorių

ĮVAIRUS SKELBIMAI
BAGDONAS BROS.

MOVING, EXPRESSING & COAL 
PIANO MOVING EXPERTS 

Long distance handling. 
Turime daug metų patyrimą. 

’ 3238 So. Halsted St.
Tel. res. Yds 3408—Blvd. 7667 office* * 

Laiškai kurie randasi 
Naujienose

Prašome kuogreičiausia 
juos atsiimti

Ambrozaitis, Anielė 
Baltas, Charles 
Dambrauskaite, A. 
Dulkis, T. 
Gaisas, H. 
Herman, Frank 
Gedmin, Edward (2) 
Geniotis, S. A. Rcv. (2) 
G runas. Jonas 
Jatulevičiutė, Paulina 
Horvat, H. P. 
Kershulis, J. 
Kazlauskas, K. 
Kuser, Henry 
Lukauskas, Jurgis (2) 
Mickus, Peter 
Matlevski, George 
Ode n, Alex 
Puceta, Jos. 
Plonis, Tony

Petronis, Antanas 
Petrošius, S. 
Ribinskaitė Aleksandra 

gistruotas laiškas)
Ruzgą, J. S.
Sluz, Thomas
Sokolowski Stanley
Shimkus, John (2)
Staszkus, L.
Shaucunas, Zidor (2)
Skalkis
Strolia, Jonas
Sinkauskas, J.

, Taujauski, George (2) 
Warbo, A. G.

re-

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME NAMAI-1EME

REIKANLINGA sena 
ris prie nemažų vaikų 
boimo. Valgis, guolis 
mokesnis. Kreipkitės:

3210 So. Halsted SI.
No. 268

mote- 
prida- 
ir UŽ

BULVES! BULVES 
Nepraleiskit šitos progos.

Wisconsino pirmos rųšies $4.06 
tas svarų. Galima pasižiūrėti 

4456 So. Honore St.
ir 

544 West 37 St.
gerai patyrę šitam biznyje, 
kas metai po daug karlodų

Bulves 
šim-

Seny laiky bargenas

REIKALINGA merginti arba rfaš- 
lė be vaikų nuo 35 iki 38 metų senu
mo,

Mes 
Mes 
duodam, $4.00 už 100 svarų su 
statymu.

Tel. Lafayette 4427

par- 
pri-

kuri rnilėtų dirbti ant farmų. 
JOSEPH BALTRŪNAS 
2500 W. Pershing Road

• (39 St.)
2nd ft. front

__ 1___________________________
PAIEŠKO merginos ar moteries 

prie namų darbo. Su mokesčiu susi
taikysime.

Atsišaukite
IGNACAS GRIGALIŪNAS,

96 W. 6th St., 
St. Charles, III

BUČERNĖ ir grosernė par
siduoda už prieinamą kainą tar
pe visokių tautų apgyventa, 4 
rūmai gyvenimui..

Kreipkitės
4235 So. Kedzie Avė.

2 augštų muro namas, na
mas, 5-6 kambarių, maudy
nes, aržuolo medžio vidus 
ištaisytas, furnas šiluma, 
kaina tik $9,900, įmokėti 
$3,000, likusią paskolą leng
vais išmokėjimais, namas 
randasi South Side.

M. J. KIRAS, , 
3335 So. Halsted St.

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

Birutė. Po vadovyste komp. A. 
Vanagaičio Birutės generalė prakti
ka įvyks 12 <1. lapkričio. 8 vai. vak. 
Mark White S<|. ant 30 gatvės So. 
Halsted St. Prisirengkit prie Keistu
čio veikalo, visi turite būt ant laiko, 
kurie nebusite, busite likviduojami.

— Valdyba.

Lietuvių kriaučių skyriaus 267 A.
C. W. of A. svarbus susirinkimas at- 

I sibus pėtnyčioj Nov. 13, 7:30 vai. vak. 
Į 1564 N. Robey *St. šiame susirinki
me bus nominacija’ skyriaus valdy- j 

.bos dėl 1926 metų. • Taipgi visi na- | 
I riai privalo atsilankyt ir naminuot 
tinkamus narius į Administraciją.

A. M. Kadsel, Rašt.

Birutės Kalno Draugijos susirinkimas 
bus lapkričio 14 d., 7:30 vai. vak., 
Lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Halsted 
St. Yra daug svarbių reikalų ir už- 
buigkit mokėti mėnesinius mokesčius.

— Valdyba.

Lietuvių Vyrų ir Moterų Pašai 
pinto Kliubn .susirinkimas bus Nov 
15, 2 vai. p. p. White Mark svet.

. Halsted ir 30 St. Labai daug svar
bių dalykų yra. —Valdyba.

Prakalbos su paveikslais nedėlio* 
je, lapkr. 15. 8 v. v., Haymond 
Chapel, 816 \V, 31 St. Ateikit visi.

Apšvietos Draugija.

Lietuvos Mylėtojų Dr-stės mėne
sinis susirinkimas įvyks šeštadie- 

: ny, lapkričio 14 d., 8 vai. vakaro, 
! Auditorium svet., 3133 S. Halsted 
1 St. Gerbiami draugai, malonėkit 
visi pribūti laiku, nes turime daug

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING • 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už

laikėm malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

STONGDENGYSTft
Jusi) stogų prakiurimas užtaisomas ir 
garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicago] ir apie
linkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi.
Roofing Co., 3411-13 
Phone Lawndale 0114.

J. J. Dunne 
Ogden Avė.

PIRKIT PLUMBINGA PAS MUS 
IR SUTAUI’YKIT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
.kainomis

Levinthal Plumbing Supply CoM 
1637 West Divislon SU 

netoli Marshfield

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų 
malkos 35c., 38c. ir 40c. Vilnonios 
skiautės vaikams, kaina nuo 65c. 
iki $1.00. Bąltoji drobė užvalka
lams ir paklodėms. Marškonius gi
jos, kaina 1000 jardų nuo 10c. iki 
45c. Mano tavoras parsiduoda nuo 
35c. iki 50c. pigiau negu kitur.

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

REIKIA DARBININKI
VYRŲ

REIKALINGA darbininkų 
dirbti ant lauko (outside work). 
Gera mokestis. Atsišaukite

690 Broadway
Gary, Ind., Room 201
Atidaryta iki 9 vakare

PARDAVIMUI bučernė labai 
geroj biznio vietoj, biznis iš
dirbtas ir yra nešanti pelną. 
Biznis parsiduoda visai pigiai. 
Pardavimo priežastis šeimy
niški nesutikimak
106 S. Fifth avė. Mayvvood, III

2 augštų medinis namas, 
4 flatai po 4 kambarius, ren- 
dų j mėnesį $80, kaina 
$6,000. {mokėti $1,500, li
kusi dalį lengvais išmokė
jimais. Nepraleiskit pro
gos nepamatę šio namo.

M. J. KIRAS, 
3335 So. Halsted St.

C. P. Suromskis & Co
Real Estate

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

....... ..........

PARSIDUODA 3-jų pagyvenimų 
mūrinis namas. Parduosiu už 
$8,500 arba mainysiu ant lotų, bučer
nės, farmos arba ant kitokio biznio. 
Namas turi būti parduotas ar i įmai
nytas greitu laiku.

REIKALINGAS 
tautišką katalikišką bažnyčią, 
geidaujama, kad galėtų vesti 
šytą chorą. Atsišaukite greitai 
antrašu:

REV. K. PETROŠEVIČIUS 
1813 Sarah St.,

S. S. Pittsburgh, Pa.

vargonininkas j
Pa- 

mai- 
šiuo

REIKALINGAS geras buče- 
. Atsišaukit tuojaus.

J. Grigą Ii tinas
3559 S. Wallace St.

Pitone Boulevard 1215

REIKI A 2 “boners” prie
kiaulienos ir jautienos mėsos.

Chicago Sausage Co.
211 North Green Str.

---------------------------- ---------------------------------------------------------------------------------

PARDAVIMUI valgykla, arba res- 
taurantas lietuviij ir kitataučių apgy
vento] kolonijoj, Brighton Parke. 
Svarbi priežastis verčia parduoti 
Parduosiu už prienamą kainą.

Atsišaukite
4306 Archer Avė.

PARSIDUODA grosernė, ken
džių ir minkštų gėrimų krautu
vė. Pigi renda, parduosiu pi
giai. Pardavimo priežastį pa
tirsite ant vietos. 833 W. 33 PI., 
Tėl. Boulevard 1295.

Naujas 2 augštų muro na
mas, 2 flatai po 4 kamba
rius; augštas cementinis 
skiepas augšti viškai; yra ir 
kiti visi patogumai; kaina 
$11,500, įmokėti $2,000, liku- 
kusią paskolą savininkas 
aprūpins be nuošimčių. Na
mas randasi 3529 So. Lowb 
Avė.

PARSIDUODA 2 flatų kampinis 
muro namas, parduosiu už $12,500, 
arbą 'mainysiu ant katečiaus, bučer
nės' restauranto arba kitokio biznio.

F. G. Lucas & Co.
4108 Archer Avė.

Tel. Lafayette 5107

CICERO RABGENAS

M. J. KIRAS, 
3335 So. Halsted St.

Parsiduoda medinis namas, 
3 pagyvenimai po 5 kambarius 
arba išsimaino ant bučernės 
bei loto. Randasi Ciceroje, lie
tuvių kolionijoj.

Sustok ir skaityk
L. Švėgžda

1917 W. II St.
Tel. Cicero 8223

Naujas 2 augštų muro 
namas, 2 flatai po 4 kamba
rius f augštas cementinis 
skiepas, augšti viškai; yra 
ir kiti visi patogumai; kai
na $11,500, įmokėti $2,000, 
likusią paskolą savininkas 
aprūpins be nuošimčių. Na
mas randasi” 4004 S. Talman 
Avė.

M. J. KIRAS, 
3335 So. Halsted St.

2 FLATŲ medinis namas, 11 
kambarių, pigi kaina, turi būt 
parduotas tuoj aus.

Geriausi proga (’Jiicagoj. Parsi
duoda arba išsimaino restaurantas 
ir Ice Cream Parlor. Geriausi vie
ta; abudu bizniai randasi ant ka
rų linijos. Arba priimsiu pusinin
ką. Priimsiu mainais namą, 
arba gerą automobilių. 'Turi 
parduota j tris dienas.

B. DIRMEIKIS 
816 W. 33 Place. , 
Tel Boulevard 2866

lotą 
bpt 539 W. 45 PI.

PARSIDUODA 8 kambarių muro 
namas, 200 pėdų; ant Archer avė., 
20(1 Mt. Forest. Labai gražus kam
pas. 2 karų garažas ir kiti triobė- 
siai. Parduosiu labai pigiai. Atsi
kreipki! Willow Spring, Mt. Forest, 

Mrs, F. Zein

AUTOMOBILIAIt .«
Tel. Lafayette 5133-6438

ROBIN BROS.
NAMU STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

PARSIDUODA saldainių, ci
garų, tabako ir kitokių maž
možių krautuvė. Turiu parduo
ti greit ir todėl leisiu pigiai.

2502 W. 69lh St.

PARSIDUODA Fordas Sedan 
1923 modelio, mašina gera, nu- 
pirksit pigiai. Kreipkitės tuo- 
jaus. P. Adomaitis, 6630 So. 
Tajman Avė. Tel. Prospect 3938

3 lubų augšto muro 
mas, 3 flatai po 4 kamba
rius, yra maudynės, elektra, 
taipgi yr# užpakaly 2 augš
tų medinis namas, yra elek
tra, maudynės, namas gera 
me stovyje. Per abu namu 
rendų j mėnesį $96. Kaina 
labai žema. Nepraleiskit 
šios progos, nes. kita tokia 
niekuomet nepasitaikys.

M. J. KIRAS, 
3335 So. Halsted St.

na- PARDAVIMUI puikus, šviesus, 
2 augštų, 6—6 kambarių namas, 
karštu vandeniu šildomas, su grin
dimis viškais, tarpe 
ir So. Sawyer Avė. $6,000 cash, ki
tus lengvais išmokėjimais. šaukit 
savininką.

Tel. Midway 7901

“Lietuvos Ūkininko“ susi- 
jvyks sekmadienį, tapk,-, 

d., M. Meldažio svetainėj, 
23r<l PI., lygiai 1 vai. po 

kviečiami atsi- 
norinčių ptisira-

Dr-jos 
rinkimas 
ričio 15 
2242 W. 
pietų. Visi nariai
lankyti, taif>g> i1’ 
šyti. —Valdyba.

Repeticijos “Ponas Daugnoris’’ 
įvyks šiandie, lapkr. 13, 7:30 v. v. 
MeKinley Park svet. Visi rutiečiai 
Imkit laiku, nes yra trumpas lai
kas. —Buishas,

Tautiškos Draugystės Lietuvos 
Dukterų mėnesinis susirinkimas 
įvyks nedėlioj, lapkričio 15 d., 1 
vai. po pietų, Mark White Stpiare 
knygyne. Malonėkite visbs narės 
atsilankyti laiku. —Valdyba.

— D-ro Vinco Ku- 
susirinkiinns įvyks 

J., 8 vai. vakare, 
Visi nariai malonė

je laiku pribūti.

West Side. - 
dirkos dr-jos 
lapkričio lt ■ 
Meldažio svet. 
kitę dalyvauti 
Turinje svarbių reikalų. Valdyba

KALENDORIAI
šitiomi pranešam visiems Chica- 

gos ir apielinkių lietuviams biz
nieriams, kad pas mus galite užsi
sakyti įvairių sieninių kalendorių. 
Apart Ilangers. VVali Pockets, l)e- 
Luxe ir Cnt Cuts da turime labai 
gražių naujų .lietuviškų kalendorių. 
Musų kalendorių kainos gana pri
einamos — nuo $12 iki $25 už 100. 
Pas mus randasi didžiausias ka
lendorių pasirinkimas. Reikale ka
lendorių telefonuokite mums — 
prisiusime agentą su sampeliais ar
ba dėl platesnio pasirinkimo i>ri- 
bukite palys ypatlskai šiuo adresu: 

AUŠROS KNYGYNAS, 
/3210 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 9663

RAKANDAI
arzuolinė 

gerame padė-
V 7

Mueller,
5443 S. Halsted St.

PARDAVIMUI % 
lova ir dreserr 
jime.

TIKRAS pasiūlymas už cash, 
puikus rakandai dėl 10 kainbarhp 
pigiai. Parloro, valgomo ir miega
mo kambario setai, karpetai, liani- 
pos ir t. t. dalimis.

Kreipkitės •
5355 S. Michigan Avė.

55 ir 56 St.

PARSIDUODA kendžių krau
tuvė ir grosernė. Išmainyčiau 
ant * automobiliaus.

Kreipkitės (
1944 S. Marshfield Avė.

PARSIDUODA bučernė ir gro- 
sernė, lietuvių ir lenkų apgyven
to] apielinkėj. Biznis cash ir eina 
gerai. Priežastis pardavimo — sa
vininko mirtis.

4504 S. Paulina St.

PARSIDUODA medinis namas 
su Storu ir 4 kambariais pagyve
nimui. Vanduo, elektra ' suvesta; 
gera vieta groserpei ir bučernei. 
Galima turėti saliuną. Galima ma
tyti pėtnyČioj, subatoj ir nedėlioj. 
Turi but nArduota greitu laiku. 
Ant 11 llh St. bloko nuo Kedzie

ASMENĮi JIESKOJIMAI
PAIEŠKAU Jurgio Baršketys, jo 

žmonos vardas Juzefą, iš namų 
Šimkevičaitė. Paeina iš Raseinių 

i apskr. Prašome atsiliepti, nes se
suo iš Lenkijos norėtų susižinoti. 
Aš dabar sugrįžau iš Lenkijos ir

• mačiau ją. Atsiliepkite.
Julids Kulik

1 1219 Bremen St., Milwaukee, Wis.

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

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

PARDUOSIU 5 kambarių rakan
dus, kaip naujus, grojiklis pianas, 
2 miegamo kambario setai, 7 šmo
tų valgomo kambario seths, 3 šmo
tų mohair parlor setas, karpetai, 
lempos ir kitokių smulkmenų. Vi
sus ant svk ar po vienų. Atsišaukit 

16111 W. 55th St.
, i _

PARDAVIMUI gera grosernė, 
irie lal() Lake St., Melrose Park, 
II., labai pigia kaina. Yra geri 
ikčeriai ir daug tavoro. Lietuvių 
Kolonijoj. Pirkėjas gaus gerą biz
nį, pigia kaina. Atsišaukite.

N. M; Berg, 301 E, Grand Avė.
Tel. Superior 9560

DIDELIS Bargenas. Pardavi
mui per savininką, prie 6328-30 
So. Albany Avė. Nauji namai 
4-5 kamb. flatai, visi išrenduo- 
ti, kaina, $29500, cash, $7500.

Šaukite. Prospect 8588

MORTGECIAI-PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

_ ir kontraktus.
INTERNATIONAL 1NVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Avė., 

Lafayette 6738
>i ■ ■ ■ ..i ■■■ ... i

PARDAVIMUI

RASTA-PAMESTAATNAUJINK SAVO JAUNYSTĘ , 
Didžiausia slaptybės tragedija su

sideda iš 90% žmonių nematomos 
jėgos senatvėje ir tas priguli nuo. .
sveikatos ir papročių. Mes sensta-1 KAS RADOTE akinius \Vhitc j 
me kasdies ir nėra jėgos dėl to at- Shells kraštais, $5.00 radybų 
silaikvmo. Bet mes galime praša- . .
linti senatvės jausmą vartodami duosiu. Atneškit j Naujienų 
Remogland, Geriausia Gyduolė dėl Skyrių 
sugrąžinimo jaunystės. Remogland a * ui*, i c*
yra kombinacija tikrų gilių, sorų- 3210 So. Halsted Su. 
mų ir chemikalų, kurių pasidaro' 
stoka kiekvieno senstančio žmo
gaus. Nusipirkite dėžutę 33 tubte- 
tus tiktai už SL Siųskite pinigais 
arba money orderj.

The Remogland Laboratories 
523 W. Madison St., Chicago, III.

NIKEŲįIOJAM!
Automobilius ir pečius ar bite 

kokį seną daiktą padarome kaip 
nauji. Atneškit į dirbtuvę. Atdara 
nuo 9 iki 7 vai. vakaro.

JOHN ORIENT 
3701 S. Halsted St.

TURIT pamatyti mano naują 
$700 vertės grojiklj pianą, 92 rolės, 
kabinetas ir benčius, viskas už 
$140 cash arba po $10 i mėnesį. 
J. Dembroski,

3332 W. Madison St. 1 fl.

EXTRA BARGENAS
Pardavimui pięninė ir grosernė 

už $900, laiko visokią smetoną ir 
daro namie sviestą ir sūrį, labai 
geras ir pelningas biznis, lietuvių 
kolonijoj, šis bargenas ilgai nebus, 
nes parudodu <lel svarbių dalykų. 
Kas pirmesnis, tas laimės.

1413 S. 49 Ct. i

DIDELIS BARGENAS
Namas ant pardavimo 5 ir 5 kam

bariai, viskas vėliausios mados, ran
dasi Brighton Parke. Savininkas* 
atiduos pigiai, gyvena kitam* mieste.

Atsišaukite
3340 So. Halsted St.

MOKYKLOS

ISRENDAVOJIMUI

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

PARSIDUODA grosernė, biznis iš
dirbtas ir gerai eina, arba mainysiu 
ant loto arba automobiliaus. Par-I 
duodu, nes nusibodo biznį laikyti .

Atsišaukite
4643 Wentworth Avė.

Pianas vartotas parsiduoda, 
rankomis griežiamas. Nupirksit pi
giai, nes aš esu vaikinas, neturiu 
vietos kur padėti. Kreipkitės nuo mas bizniui ir daktaro ofisui Šimonių 
5 iki 7 vai. vakarais. ............... • - ...............

1413 S. 49 Cl., Cicero, III.

VIENAS hektaras žemės, 2 hekta
rai pievos ir namas medinis tinka-

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

E. J. McQuaid
5822 So. Racine Avė.

Tel. Wentworth 0209 ir
Eng!ewood 4760

PASIRENDAVOJA 6 kamba
rių flatas. Elektra, gazas. Ren- 

jdos $20.00 mėnesiui. bloko 
nuo Archer Avė. karų.

Į 4836 So. Ridgeway Avė.

RENDAI Storas su 4 ruimais gy
venimui. Tinkama vieta dėl soft 
drink parlor ir visokiam kitokiam 
bizniui. Renda pigi.

3329 So. Auburn Avė.
P. ADOMAITIS,

6630 So. Talman Avė., 
Tel. Prospect 3988

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

I RENDON 6 kambarių fintas, pe- 
j čium šildomas; visi vėliausios nia- 
1 dos patogumai, užpakalinei por- 
čiai su langais ir su sieteliais, pui
kioj Marquette Manor apielinkėj. 
Taipgi ir 4 ruimai tame pačiame 
name; randa visai maža.

5932 S. Maplewood Avė.

VISOKIOS RŪŠIES DARBAI
Kuomet jums reikia darbo, šau

kite telefonu West 4308. O kuomet 
norite dirbti, atsišaukite 20 So 
VVestern Avė. Mums tuojau reikia 
janitorkų prie apvalymo ir viso
kių maišytų darbų. Pasimatykit 
su mumis šiandien.

REIKALINGA ženota šeimyna, 
kas norėtų darbo ant ūkės ar far- 
mos ir būti pilnu gaspadorium. 
Gera užmokestis geram darbinin
kui, 70 mylių iš Cnlcagos, Indiana 
valstijoj. Del platesnių žinių kreip
kitės pas E. W. Raks Co., 3146 S. 
Halsted St. Chicago, III.

Phone Boulevard 6775

3146 S.

REIKIA DARBININK
MOTERŲ

moteries, 
dėl

■IEŠKAU senyvos 
kuri mokėtų gaminti valgį 
mažos restauracijos.

936 . W. 14 St.
Tel. Ganai 0536

<

PARSlDUuDA grosernė ir 
delicattessen krautuvė. Par
duodu, nes apleidžiu Chicagą, 
parduosiu pigiai, nes noriu greit 
parduoti.

5039 So. Halsted St.

PARDAVIMUI didelis pečius, kū
renamas kietom ir minkštom ang
lim; apšildo 6 kambarius ar krau
tuvę. Kaina prieinama.

Kreipkitės:
3233 S. Lime St.

miestelyj ties bažnyčia. Viskas par
siduoda už $1600.00? Namas su ple- 
cium $1500.00. Galima pirkti ptis

JONĄ VAIDYLĄ
1747 S. Halsted St., Cnicago, III.

VALENTINE 
DRESSMAKING 

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

Phone Seeley 1648
M. E. HUTFILZ, Manager

-

GERA proga įsigyti gerą darbą 
ant žiemos nusipirkus re.stauran- 

i tą. Biznis geras, renda pigi; par
duosiu pigiai dėl labai svarbios 

1 priežasties. Priverstas parduoti 
! skubiai,

4725 S. Halsted'St.
PARDUODU pigiai bučernę 

naujo na-arba mainysiu ant 
m o.

2752 Fullerton
Tel. Brunswick

Avė,
2028

—------------------------------------- -----------— •■ ■■—>■.........

PARSIDUODA Variety Store 
geležinių dalykų, • naminių 

reikmenų, indų. Nauji fikče
riai ir daug naujo tavoro.

2517 W. ,63rd St.

PARSIDUODA bučernė ir gro
sernė už cash arba mainysiu ant 
namo, biznis geras, renda pigi 

i $35, 3 ruimai gyvenimui, lysas 5 
metalus, biznis cash, knygučių nė
ra. Atsišaukit pas savininką.

. 5200 S. Honore St.
* Tel. Hemlock 0458

Vakarais ” 2808

• ___ _____
PARDAVIMUI krautuvė ir trys 

fiatai, garu šildoma, didelis gara
žas >r barnė/ cementinė ėlė, netoli 
43 St. ir Wentworth Avė. Namas 
gerame padėjime, gera vieta dėl 
nesvaiginamų gėrimų parloro, kai
na $10,000, lengvais’ išmokėjimais.

John A. Funk & Company 
Vienatini agentai 
Tel. Yards 0134

PARDAVIMUI biznio kampas 
83y 125, 69th St. ir Washtenaw 
avė. Parduosiu pigiai arba niuiny- 
sVu ant namo, ar ant bile kokio 
biznio, ar automobilio. Kreipkitės 
pas

PARSIDUODA Beuuty 
South Side. Daro gerą 
Turiu parduoti greitu 
nes apleidžiu miestą.

Tel. So. Chicago 0237,

Shop 
biznį, 
laiku,

PARSIDUODA restaurantas, ge
roj vietoj; visas arba pusė. Gera 
proga įsigyti geęą bizni už priei
namą kainą.

Kreipkitės:
31(13 S. Halsted St.

savininką.
Jos. Augaitis, 

4100 Archer Avė. 
Tel. Lafayette 6719

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commercial 

3301 So. Halsted Stn Chicago, IR. 
(kamp. 88-čios gatv., 2-ros lubos) 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy

BARGENAS
PARSIDUODA C L.

'PARDAVIMUI koncertina, 102 *(>w, karštu vandeniu šildoma, 
raktų, Tripul. Parduosiu nebran- ,.e. ** naujas. Viskas įrengta 
gini. Galima mat 
vai. Subatoj nuo

929 w. 33rd St.
Pirmos lubos iš priekio

lyti nuo 6 iki 9 naujausios mados.
i iki 9 vai | Savininkas ant vietos.
33rd St. ’ | 6223 S. Francisco

6 ruimų bunga- 
, dar 

PO

PAMOKOS
LIETUVIŲ K A L B O S 

Dideliems ir Mažiems 
Utaminkais nuo 7 iki 9 va), vak. 
Pštnyčiomis nuo 3 iki 5 po pietų

J. I. BRIEDIS 
2846 Emerald Avenue 

Einu ir j namus 
Telephonc Vidury 7372

1


