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Vokietijos Parla Meksikos Siualoa valsti 
ja kelia maištą

Didelės svarbos darbi 
įlinky laimėjimas

Mandžiurijos armija su 
mušė čihliečius

Iš darbo lauko Lietuvos žinios
12,000 cigarų darbininkų lai

mėjo streiką

mentas Paleistas
Per savo gubernatorių į kongre

są atsisako pripažinti 
išrinktąjį respublikos 
dentą.

naujai 
prezi-

Aukščiausiojo Teismo sprendi
mu, areštuojami darbininkai 
for “contempt of court” tu
ri teikės reikalauti “jury 
trial.”

Privertė pastaruosius trauktis 
iš dviejų pozicijų; suėmė 35 
oficierus ir 1,500 kareivių

LIETUVIŲ4LATVIV 
VIENYBĖ

Rusija bijo konservatorių 
laimėjimo Anglijoj

spalio 
Meksikos 
Universo 
valstija, 

Meksikos 
savo gu-

Debs’as nuima kaukę republi 
konų politikieriams

Vokietijos parlamentas 
paleistas

Debsas nuplėšia kaukę 
republikonams

NEW ORLEANE, La 
20.*— Gautas Čia iš 
Miesto laikraštis EI 
praneša, kad Sinaloa 
viena stipresniųjų 
šiaurinių valstijų, per
bernaterių ir kongresą at
sisakius pripažinti iši’inki- 
m» Plutarco Calles’o prezidentu, 
tuo budu stodama atvirau maiš
tai).
Siualoa yra valstija, iš kurios 
pareina generolas An^el Flores, 
statęs savo kandidatūrą-opozici
jai prieš Calles’ą, ir rinkimuose 
sumuštas. Calles, išrinktasis 
Meksikos prezidentas, yra soci
alistas, o sumuštasis Flores <— 
reakcininkas.

BERLINAS, spalio 20. — Vo
kietijos respublikos prezidentas 
Ebertas šiandie paskelbė tari
mą, kuriuo reichstagas (parla
mentas) paleidžiamas.

[Reichstagas prezidento E- 
berto paleista turbut dėl to, kad 
kancleriui Marx’ui nepasisekė 
įvykinti savo planų — sudaryti i 
tokią koalicijos valdžią, kurion 
įeitų kraštutinesnių į abi pusi 
partijų atstovai, t. y. kraštuti
nesnių į dešinę ir kraštutinesnių 
j kairę nei tos, kurios dabar val
džioj atstovaujamos.]

Socialistų vadas aštriai atsako 
į republikonų skelbiamus 
šmeižtus apie socialistus.

Bolševikų žiaurumai 
politiniais kaliniais

SU

Rusija bijo konservatorių 
laimėjimo Anglijoj

Imperialistai nori sunaikinti 
Rusiją; gali įvykti pasaulio 
krizis, jei Anglijoj vėl laimė
tų konservatoriai, sako čiče- 
rinas.

MASKVĄ, spalio 20. — Sovie
tų užsienio reikalų komisaras 
čičerinas kalbėdamas vakar vi
sos Rusijos vykdomojo komite
to susirinkime Kremliuje, kur 
buvo atvykę ir užsienio valsty
bių atstovai, pareiškė, kad pa
saulio imperialistą?, kurie Da- 
vves’o plano plagtflba Vokietiją 
pavertę vasaline valstybę, dabar 
įvairiais budais nori sunaikinti 
Rusijos nepriklausomybę.

“TeČiau taip daryti jiems nie
kados į nepavyks,” pasakė ČiČe- 
rinas. “Prieš tokias jų pastan
gas me& pavartosime visų kovos 
priemonių.... Paliovę kuriam 
laikui savo žygius prieš Rusiją 
pasaulio imperialistai, sudarę 
bendrą frontą, pastaruoju laiku 
vėl atnaujino savo ofensivą, ką 
parodė Gruzijos incidentas.

“Kaip dabar dalykai stovi, 
Vokietija gali būt įtraukta į Ru
sijai priešingą kombinaciją. Mes 
norime taikos, mes norime su
daryti pagrindą pasaulio taikai, 
bet jeigu Anglijoj sugris val
džion konservatoriai, tai gali į- 
vykti pasaulinis krizis.
Ginčai dėl sutarties su Anglija 

patvirtinimo.
po trumpos čičerino kalbos į- 

vyko aštrių ginčų. Kai kurie 
delegatai tvirtino, kad akivaiz
doj pastarųjų įvykių Anglijoj 
Rusija neturinti ratifikuoti pa
darytos su britais sutarties, bet 
didžiuma nusprendė, kad reikią 
laukti ir žiūrėti.

CHICAGO, spaliu 20.— Ame
rikos socialistų vadas, E u ge
nius V. Debs’as, pasiuntė re
publikonų partijos nacionaliam 
kampanijos komitetui laišką, 
kuriuo jis atsako į republiko
nų šmeižtus ir insinuacijas, 
skelbiamas Debs’o ir visu so
cialistų adresu užtai, kam jie 
remia La Follętte’o kandidatū
rą prezidento vietai.

I>e*b*>o laiškas
Sdvo laiške Debs’as saiko:
“Labai ačiui nacionaliam 

republikonų partijos komitetui 
už jo komplimentus man. Aš 
jausčiaus labai pažemintas ir 
užgautas, jeigu aš gaučiau pa
gyrimų ir pritarimo iš plėši
kų ir veidmainių gaujos, kuriai 
jus atstovaujate.

“Tiesa, kad politiškai sugedę 
žmonės, kuriuos jus stengiatės 
išlaikyti valdžioj, išplėšė man 
pilietines teises, bet dėl to aš 
dar nenustojau savo žmoniš
kumo ir savęs gerbimo.

“Aš ėjau kalėjimai) dėl savo 
principų, bet kadangi jus ne
žinote ir nesuprantate, kas tie 
principai yra, tenka jums at
leisti už jūsų pastangas apjuo
dinti mane žmonių akyse tuo 
tarpu, kai ji^s veikiate kaipo 
Wall-Stryto įnagiai, gindami 
interesus pelno godžių piratų 
ir plėšikų, plėšiančių valstybę 
ir gverinančių krašto įstaigas. 
Jų nedorumas, jų purvinumas 
juk buvo susektas ir su visom 
smulkmenom aikštėn 
tardant VVashingtone 
Dome” skandalą, tuo 
kai politinis bežadis, 
lidge’as, ausis suglaudęs

iškeltas 
‘Teapot 

tarpu 
Coo- 
tvliai 
kurią 
prezi-kitąkart turėjo užėmęs 

dentas Linkolnas — vyras, ku
rio palaikai tapo išvogti, kurio 
atmintis tapo su'bi aitrinta in iš
niekinta gaujos tų grafteriu, 
kurie dabar kontroliuoja re
publikonų partiją.”

Šitą savo laišką 
rašė todėl, kad 
partijos išleistoj
knygoj pilna pritepliota melų 
apie jį, Debsą, ir apie socialis
tus, kad buk jie, siekdamies 
išrinkti La Follette’ą preziden
tu, susidėję, susijungę su anar
chistais, aidoblistais etc.

Debs’as pa- 
republikonų 
kampanijos

dėlIrkutsko kalėjimo politiniai 
protesto paskelbė bado streiką, 
o vienas komunistas nusižudė.

BERLINAS, spalio 20.— Ru
sijos komunistine opozicijos 
grupė šiomis dienomis paskel
bė pranešimą apie politinius 
nusikaltėlius, esančius tolima
me Irkutsko kalėjime, rytų 
Sibire. Laiškas rašytas po to, 
kai politiniai kaliniai buvo pa
skelbę bado stbeiką protestui 
prieš žiaurų kalėjimo vyriau
sybės elgimąsi su kaliniais. 
Trys žymus socialistai, Jabloč- 
kov, Kalužny ir Garboladova, 
buvo baisiai kalėjimo sargų su
mušti. Komunistas gi Burdiu
ko v’as, kaipo protestui prieš 
kalėjimo režimo žiaurumus, 
nusižudė.

Lenky legacijos nariai 
sumušti Rusijoj

Varšuvos charge d’affaires įtei
kė dėl to protestą sovietu val
džiai.

VARŠAVA, spalio 20. — Len
kijos charge d’affaires Maskvoj 
įteikė sovietų vadžiai protestą 
de tariamo užpuolimo keturių 
lenkų valdininkų Rusijoj. Adam 
Tarnovski lenkų legacijos sek
retorius Maskvoj, ir M. More- 
lovski, lenkų reparacijos komi
sijos narys praeitą penktadienį 
buvę stipriai sumušti Leningra
de, o kiti du legacijos nariai bu
vę tuo pat laiku, tik kitoj vietoj, 
apdaužyti.

Japonija ruošiantis 
dideliam karui

Francuzai tur| žinių, kad japo
nai slapta didina savo laivy
ną ir karines oro jėgas.

Tarp tų, kur stojo už sutartį, 
patardami egtis išmintingai, bu
vo Maksimas Litvinov, sovietų 
legacijų užsieny viršininkas, ir 
žymus komunistų ekonomistas 
Larin’as.

Del greito piniginių 
reikalu atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujienų kablegramų 
sistemą.

PARYŽIUS, spalio 20. 
Francijos karo ministerija 
ii žinių, kad Japonija slapta 
uoliai didinanti stiprinanti sa
vo laivyną ir karines oro jė
gas. Ji statanti naujų karo lai* 
vų, davus užsakymų karo
aeroplanams Vokietijoj, Itali
joj ir Anglijoj. Ji parsigabe
nus geriausių tipų aeroplanų 
modelius ir sųlyg jais dirbdi- 
nantis namie. Visa tatai paro
dą, kad Japonija ruošiantis di-j 
dūliam karui.

tu-

MUKDENAS, Mandžurija, sp. 
20. Po trijų dienų nepaliau
jamų musių Jebol linijoj Man- 
džurijos Čang Tso-liilp armija 
nuveikė Čihli provincijos ge
nerolo Vu-Pei-Fu kariuomenę 

buvo priversta 
Fies Tašihčutzu ji 

tečiau man- 
sukoneentravę savo 

jėgas ties čihliečių linijos cent- 
Tf.ki sprendimą Aukščiausias ‘rų sulaužė 

Iešmas padarė byloj, kurią 
buvo Įnešę ♦ Snm Mlebelson ir 
kiti Chicago, St. Paul & 
Omaha geležinkelio kompani
ja.* darbininkai, kurie 1922 me
tais buvo prisidėję prie, gele
žinkelių dirbtuvių darbininkų dvyliką kulkosvaidžių ir apie 
streiko ir būvi) vietos teismų 
smerkiami “icr contempt of 
court.” Tasai “contempt of 
court” pasireiškia tuo, kad 
streikuojantieji darbininkai kuo 
nors prasižengia prieš teismo] 
duotą samdytojams prieš strei
kininkus “injunction’ą.”

WASHINGTONAS, spalio 20, 
—Aukščiausiojo Teismo pada
rytu šiandie sprendimu, darbi
ninkai, kurie streikų metu 
areštuojami ir smerkiami dėl j ir pastaroji 
“niekinimo te’smo”( (contempt trauktis. T 
cf court), turi teises reikalai!-. vėl stojo'mušin, 
Ii pi išalkintųjų teismo (jury džuriečiai,

TAMPA, Fla., spalio 20.
Čia pasibaigė cigarų darbinin
kų streikas, kurs tęsės ištisas 
keturias savaites. Darbininkai 
laimėjo, priversdami samdyto
jus padidinti mokesnį už dar
bą ir įvesti geresnes darbo są
lygas cigarų dirbtuvėse, 
kavo viso 12,000 cigarų 
ninku.

Strei- 
darbi-

Turkai suėmė 1,000 
graikę ištrėmimui

LONDONAS, spalio 20. —Te
legrama iš Konstantinopolio 
praneša, kad turkai areštavę a- 
pie 1,000 graikų, kurie busią iš
varyti iš Turkijos teritorijos, ei
nant sutartim dėl apsikeitimo 
gyventojais.

ŽEMĖS DREBĖJIMAS PIETI
NĖSE VALSTIJOSE

I

VVASHINiGTONAS, spalio 20. 
vietų Georgijos, 

South Ca-
Iš įvairių

Nori h Carolinos ir 
roliuos valstijų buvo praneš
ta apie jaustą ten praeitą nak
tį žemės drebėjimą, kurs tęsę
sis nuo vienos iki dviejų mi
nučių.

0RR A/
Chicago ir apielinkė. — šian

die aplamai gražu; nedidelė tem
peratūros atmana; vidutinis, di
džiumoj šiaurėryčių, vėjas.

Vakar temperatūra vidutinai 
siekė 5,6° F.

Šiandie saulė teka 6:09, lei
džiasi 5:00 vai.

PINIGŲ KURSAS
Vakar, spalio 20 d., užsienio pi

nigų ne mažiaus kaip už $25,000 <lo-
Vakar, spalio 20 d 

i \ , ...
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitaip:

Anglijos, 1 sv. sterlingų 
Belgijos, 100 frankų .... 
Danijos, 100 kronų ......... 
Italijos, 100 lirų .........
Francijos, 100 frankų ... 
Norvegijos, 100 kronų .... 
Olandijos, 100 florinų ....
Suomijos, 100 markių ... 
Švedijos, 100 kronų .....
Šveicarijos, 100 frankų .

... $4.49 
$4.80 

. $17.22 

... $4.37 

... $5.20 
. $14.25 
. $39.12
... $2.52 

$26.60 
. $19.20

Lietuvos Pinigu Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon per 

Naujienas Lietuvos litų kursas skai
tant Amerikos doleriais yra skaito
mas šitaip:

50 ‘
100
200
300
400
500
600
700
800
900

1000 litų ..
Prie šitos sumos reikia pridčti 25 

centai pašto išalidų už kožną siuntinį. 
Gorint pasiųsti telegramų — dar 50 
centų daugiau.

litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų 
litų

$5.50
10.50
20.75
31.00
41.25
51.50
61.75
72.00
82.25
92.50

102.75

priešą
Ki( k 

I ų da r 
paėmė

ją ir vėl privertė 
skubotai trauktis.
buvo nukautų ir sužeis- 
ncžinia. i
nelaisvėn

čihliečių

Mandžu riečia! 
trisdešimt 

i oficierus, 
1,500 kareivių, šešias armotas,

2,000 šautuvų.
Užsienio militariniai eksper

tai sako, kad lai buvęs vienas 
didžiausių ir svarbiausių tame 
fronte mušiu.

Šanbaikuane padaryta trum
pa mušiu paliauba, kad tuo 
tai pu galėjus sudeginti kritu
sių kareivių lavonus.

Kun. Seipel’is nori 
Austriją sukleri- 

kalinti
Kancleris sako, kad jau atėjęs 

laikas vykdyti bažnytinius 
įstatymus švietimo dalykuo
se.

VIENA, Austrija, spalio 20.
Austrijos kancleris kunigas 

Seipel’is, kalbėdamas viešarųc 
susirinkime pareiškė, kad jau 
atėjęs laikas statyti klausimą 
dėl vykdymo Austrijoj kanoni
nių įstatymų švietimo daly
kuose. Jis negalįs leisti, kad 
tėvai turėtą teisės spręsti, į 
kokią mokyklą leisti savo vai
kus: ta teisė priklausanti išim
tinai bažnyčiai.

šitoks klerikalų kanclerio 
pareiškimas iššaukė nemažo 
pasipiktinimo šviesuomenėj, o 
laikraštis Arbeiter Zeitung pa
stebi, 
siekiasi
mos papos valstybe, kurią val
dytų Vienos arkivyskupas.

kad kunigas Seipel’is
Austriją paversti Ro-

27 žuvo krutamuju 
paveiksly teatre

ATĖNAI, Graikija, spalio 20. 
— Viename vietos krutamu jų 
paveikslų teatre vakar vakarą 
kažinkas riktelėjo, kad teatras 
degąs. žmonės išsigandę per 
kits kitą prątfcjo veržtis i duris 
įr šitokiame besigrudime dvide
šimt septyni asmenys buvo ne
gyvai sutrypti. Daugiausiai žu
vo vaikų. Pasirodė betgi, kad 
jokio gaisro teatre nebuvo, — 
neteisingą girdą apie gasirą pa
leido, tur būt, kišenvagiai, norė
dami iš žmonių susigrūdimo pa
sinaudoti.

degąs.

FREEPORT, ILL., spalio 20. 
— Tęsęsis čia kurį laiką “pieno 
karas” pasibaigė. Pieno kom
panijos* buvo pakėlusios kainą 
pienui nuo 7 ant 10 centų kvor
tai, versdamos tą pat padaryti ir 
farmerių laikomas
Faęmeriai tečiau griežtai atsisa
kė lupti daugiau kaip po 7 cen
tus kvortai, ir tuo budu priver
tė ir kompanijas imti vėl 7 cen
tus vietoj 10 centų už kvortą.

pienines.
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KAUNAS [LŽ]. Lietuvių 
Latvių Vienybės Draugija yra 
nutarusi* prašyli Užsienių Rei
kalų 'Ministeriją įsteigti prie 
Lietuvos Atstovybės ♦ Rygoj 
informacijų biurą, kuris teik
tų latvių spaudai objektingų 
žinių apie Lietuvą.

Tenka patirti, kad Lietuvių 
Latvių Vienybes Draugija 1< vir
sianti į Kauną Laivių operos 
direktorių p. Reiterį drauge 
su operos choru koricertuoti.

NUGYVENTAS VILNIUS

KARALLIAUčll’S [E].
Laikraštis “Dcr Ost Europa 
Marint” rašo apie padėti Vil
niaus krašte:

darbininkai rei- 
didesnės algos
spalio 20.

of Baihvay and

krizis, nuo ku
šti ūkiai kenčia 

aišku, negalėjo 
įtakos ir

ypač Vilniaus

Bankų tarnautojai 
organizuojasi

NEW YORKAS, spalio 
Bankų tarnautojai, kurie iki
šiol laikėsi nuo darbininkų or
ganizacijų, nežiūrint, kad jie 
labiau išnaudojami nei fizinio 
darbo organizuotieji darbinin
kai, dabar sukruto taipjau or
ganizuotis. Praeitą šeštadienį 
susirašė j knygvedžių, steno- 
grafų ' ir sąskaitininkų uniją 
1,700 vietos bankų tarnautojų.
Geležinkeliu 
kalauja 10'

* CHICAGO, 
Brotherhood 
Stcamship
Handlers, Express and Stalion 
Employcs įteikė Jungtinių Val
stijų Railroad Labor Board’ui 
reikalavimą padidinti 10% al
gą. Savo reikalavime brolija 
sako, kad aplamai, darbininkas 
turi gauti mažiausiai 2,000 do
lerių algos metams, idant jo 
šeimyna, susidedanti *iš penkių 
narių, galėtų bent kiek žmp- 
njškai gyventi sąlygose, kurios 
šiandie viešpatauja.

8 ŽMONĖS'SUŽEISTA TRAU
KINIUI SUSIKŪLUS.

LEWISTON, Pa., spalio 20.— 
Ties Longfelow susikūlė bėgąs 
iš St. Louis į New Yorką Penn- 
sylvanijos linijos greitasis trau
kinys. Aštuoni pasažieriai su
žeisti atgabenti į Lewiistono li
goninę.

“Ekonominis 
rio šiuo metu 
visa Lenkija, 
neturėti .neigiamos
Vilniaus srities, 
miesto, ekonominiai padėčiai. 
Pranešimu iš Lenkijos, visa 
eilė stambių firmų ten suban
krutavo. Krautuvės, iki šiol 
dirbusios labai sėkmingai, už
daromos ir atiduodamos nuo
moti. Puikiausi butai atiduoda
mi beveik nemokamai. Dauge-, 
lis pirklių likviduoja savo rei
kalus . ir kelias į kitas vietas. 
Dirba dar tik nedidelis pramo
nės įmonių skaičius ir tai la
bai susiaurintais etatais. Kele
tas bankų jų tarpe ir stam
besnių bei rimtų atleido tar
nautojus ir likviduojasi.

Karakteringas yra ir tas 
faktas, kad telefonų abonentų 
skaičius Vilniuj rugpiučio mėn. 
sumažėjo 30^ tik sel to, kad 
abonentai negalėjo sumokėti 
mėnesinio 22 zlotų mokesnio.”

Visa Lietuva 
Susiinteresavus

Naujienų prieteliai iš įvairių dalių Suvie
nytų Valstijų praneša mums, jog visa Lietuva 
yra susiinteresavus Naujienų telegrafinėms 
pinigų perlaidomis.

Lietuvos kaimiečiai ir miestelėnai rašo savo 
giminėms Amerikoje, kad jiems butų siunčiami 
pinigai telegrafu, nes jie gauna greitai ir be jo
kio klapato iš artimiausio jiems pašto.

Naujienų telegrafinės perlaidos yra grei
čiausias pinigų pasiuntimo būdas: į 4 iki 10 die
nų pinigai išmokami adresantams po išsiuntimo 
iš Chicagos. O pinigai telegrafu yra išsiunčiami 
iš Naujienų beveik kasdieną. Naujienų telegra
mos kainuoja tik50 CENTŲ

Siųsdami iš kitų miestų reikalaukit musų 
Telegrafinių aplikacijų; vietiniai, kam nepato
gu pasiekti musų ofiso, kreipkitės į sekamus 
musų skyrius:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St.
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 E. 115 St.
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 W. 47 St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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K lauso tro ba

Atkėliau]

Svečiai

šeimyna

Sekite
$ąko raudo-

sako Klausas

ir Laukite

Sakau*

sako

BOXESofl0<*2O

emblema

Kaina 30 ir 60 centai

Gaunami bent aptiekoje.

Garsinkities “N A U JIENOSF

Skausmai, 
mėšlungis

SEVERAS 
GOTHARDOL

20 HBEMARS kainuoja kelius 
centus daugiau už 20 paprastų ci- 
g arėtų, bet su kiekvienu HELMAR 
yra smagumas, ir džiaugsmas, o iš 
paprasto cigareto tik pigus mai
šytas tabakas supekiuotas popie- 
ros pundeliais.

Naujienas

sakė jis
Ne, nieko, juk dar

Štai kaip atrodo oficiulč bronzos 
Laisves atgijimo 1924 m

“Nesu turtingas, bet gyvenime 
yra vienas dalykas, kurį galiu 
pirkti it džiaugtis lygiai su tur
tuoliu ir tas yra HELMARS — 
Amerikos didžiausia vertė cigare- 
tuose.”

srumurmėjo Klausas

SUTAUPYKIT 
SAVO DARBĄ 
wennersten's 

reikalauja tik penkio 
liką miiiUtų Vifimp. 
Mes* padarome dau
giau jukų 
darbo dir 
btuvėje.
Bandykit 
WENNER- 
STEN’S!

HELMARS yra absoliutiškai 
gryni ir įpekiuoti j kartono 
skrynutes, kad jie nelužtų

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted S t.,
Chicago, III.

Čia jdędu.......,..... ..........dolerių, malonėkit prisiųsti man
oficialūs Bronzos Emblemas apmokėdami visus kaštus.

Vardas ..... ........... .................... .........................
Adresas ........................... ?............. ...........................

* ■ > r V •’ mirt*

— Butų jėga darbui dirbti 
biesas žmogui nieko nepada

Geras linimentas nuo sustin
gusių sąnarių ir raumenų, trau 
kūčių ir visokių kitokių skaus
mų. Gauk bonkutę šiandien.

Te!. Lafifyette 4228
Plumbinb, Heating

Kaito lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 W. 38-th SU Chicago, III.

| unni U naujus aamet, taip*! 
č*fh tsrha ant Ifanokftjitejk

jam, suprasdamas; •* galų aįdle, 
kad' kantrumas stipresnis ųž 
baisiausi Velnią!’ f°L, Ž.”]

neuralgija ir reumatiškas 
galimai negali pasirodyti, 
kur tokiuose atsitikimuo
se yra vartojamas

Kaip tik jis taip tarė, įeina 
smuklėn kažin-kas, atrodantis 
valstiečiu, tik kepurė ant jo rau
donuoja.

Priėjo prie Klauso ir greta sė
do už stalo.

— Ar netiesa, kaimyne? Bie
sas nieko su tavimi nepadarys? 
•— Sako jis jam, o jo akys bliz
ga, kaip anglis.

Pažinę biesą, valstiečiai iš 
baimės /visai pas duris susime-

Siųskit šį kuponų Naujienoms šiandie
Už kiekvienų paaukotų dolerj bus pasiųsta oficialė bronzos emblema

Plumingo ir Apšildymo įrengimai' 
OlseJio kainomis visiems

Pigiausi dabar radiatoriai ir boile
riai. Jie bus brangesnis po mėnesio 
gegužio. Šutau pyki t pinigų tiesiai 
pirkdami nuo musų.

PEOPLES PLUNMBING AND 
I EATING SHPPLY CO.

490 Milwaukee Avė. and

•—Kirsti nesunku, bot ar nu- 
yeŠi rąstus? .>•

Klausas prikrovęs vęžinią rąs
tų, sekė paskui vežimą. * x 

kaip tik išvažiavo iš miško, 
pradėjo šlubuoti arklys.

—Ajk, tu mano vargingas ark- Klausui iki jnirties ir tarnauja 
liuke
bet iškinkė jį iš vėžinto Ir par
vedė namo.

Klausas metė ant rąsto strin
gą ir traukė jį keliu.

Daug dienų Klausas vilko 
rąstus, iki paliko tik vienas.

Kada jis numetė strahgą ir 
ant Šio, biesas pats sėdo ant 
rąsto. i

—Buk sunkesnis pasidarė. —
Sakė Klausas. — Tačiau jis juk 
paskutinis!

O biesas pyksta.
—Privežei vienok!

pykdamas.
statysime?

Klausas pradėjo trobą statyti,
—rąstą prie rąsto glausti. Tai 
jam vinių trūksta dėl dangčio, 
tai pakulų pristinga.

Klausas galvojo, galvojo, ir 
padarė medinius vinius, o paku
lų vieton, pridžiovino samanų, 
ir išėjo troba kaip žvakė.Vienas Klausas sėdi, buk nie

ko ir nebuvo.
— Nieko! atsako jis šypso

damasis.
Duok, ligtis 

noji kepurė.
— Jei biesas tave pergalės, 

nerasi tu ramybės; o jei tu per
galėsi biesą, tamads jis tau iki 
mirties!

— Gerai!
pliaukšterėjo 'rankomis, išgėrė 
vyno ir nuvyko Klausui naujos 
trobos statyti. Senoji visai jau 
iškrypo, vos stovėjo. Klausas pa
ėmė piuklą ir kirvį, pakinkė ar
klį ir nuvažiavo miškan.

Sėdi biesas ant vežimo ir pa
sakoja:

— Pamatysime, kaip tu trobą 
pastatysi ?

O Klausas padėjo koją ant 
kojos, tylėdamas ruko pypkę ir 
tik arklį varo.

A t važiavo j mišką.
Klausas pasiskyrė medžius ir 

pradėjo pielroti.
Tik perpi ivė vieną rneuf. stai

ga jam piuklas nulužo.
--Nieko nepadary 

Kla usas, — rukia k
Pradėjo jis kirst', 

ros zimbia.
klausas kiru ilgai, jau ne 

daug bepa’P'O kirsti 
atbuko.

Pasižiūrėjęs Klausas j kirvi, 
papurtino galvą ir rastą nukir
to buku kirviu.

Pagaliau sėdo jis ant kęlmo 
pasilsėti ir nušluostė nuo veido 
prakaitą.

Saulė jau nusileido už miško, 
o biesas sako:

STOKIME VISI Į DARBĄ
pabar yra proga, kur kiekvienas asmuo gali prisidėti prie 

pagerinimo šios šalies gyvenimo sąlygų išrenkant tokią valdžią, 
kuri rūpintųsi gerove daugumos žmonių, darbo žmonių ir viso 
krašto. Stokime į darbą tuojaus! Aukokime savo dalį — dolerį 
ir už tą auką įsigykime emblemą Laisvosios Dvasios sau ir savo 
šeimynos nariams, ir raginkime prie to kitus! Jūsų parama yra 
reikalinga tuojaus!

Kaip kiti, taip ir jus džiaugsi
tės permaina į Turkiškus

C.« anri »i tojui arpjęSČiaosios 
/Kf'fįfĮĄ&J/ĄsyĮ rųšies Turkiškų ir Egyp- 

tlškų cigaretų pasauly

Biesas staiga puolė jam<,po 

—iPergalėjai tu injftne, klausė! 
-sako jam, stiprus tu4 tftvo 

kantrumu! /
Ir pasiliko biesas tarnautiSėdėjo Klausas smuklėje ir 

gėrė su draugais vyną.
I Kalbėjo apie velnius. Pasako
ja kad biesas paskutinę nakt| 
(išvarė vieną karvę iš bandos, pa- 
skiii matė jį ant pilies sienos, 
jis nubaidė sargą nuo bokšto, 

- tas vos nepuolė į grabę.
Išgėrė Klausas kvortą ir sa

li v Imą f f paJhKi ąovfdanm
L*....--- -r — —-- -r---- -
eirm.ihni LMavią Elektrou A }&•.»!)

THE liklDGEPOllT ELECTRIC ,CO
\ A. BARTKUJ), i’r«w.

1619 W. 47th Sfc. Tel. BonleviMl TW<

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, JOWA

Henning Wennersten Inc
' 2960 I.AWRENC& AVĖ., CHICAGO

Antradienis, Spalio 21, 1924

NORĖDAMI!
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-1 
NYTI VISADOS KREiPKITfiS F 
pas mus. tas jums Busi, 

ANT NAUDOS. k

S. L FABION AS CO

OUD Hl Odlll 01., UIHUrigU $
Tel. Be levard 0611 ir 0774 ■

PADAROM PIRKIMO IR PAR- E
DAVIMO RAŠTUS. J

Pasekmingai siunčiam pinigus ir J 
<6 Parduodat Laivakortes. • |

K. GUGIS
ADVOKATAS

A

Miesto ofisai
127 N. Dearbom St., Room 1111-12

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-6
Gyvenimo vieta:

3323 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 1810

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

Room 1117—1122 
127 N. Dearborn Str.

Telef. State 7521

Vakarais ir nedėlios rytą: 
ofise “Naujienų” naųiv;.

1739 So. Halsted SU.
Telef. Roosevelt 8596

Panedėlio vakare: 
4601 S’o. Marshfield Avė.

J. P. WĄITCHĖS
Advokatas

...H ”’MIESTO OFISAS:
» 127 N. Dfcarborn Street, 

Kambariai 514 ir 516 
Telefonai Raridolph 5584 ir 5585 
VALANDOS: Kas dieną, išski

riant Subatas ir šventes, nuo 9 iki 
pietų.

ROSELAND’O OFISAS:
10717 S. Indiana Avenue, 

Tėlefopas Pullman 6377.
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

iki 9; Subatomis visą dieną; šven
tėmis iki pietų.

SPECIALISTAS ant egzamina- 
vojimo apstraktų ir padarymo 
kontraktų; Ii dokumentų ir visokių' 
popierių. Veda visokius sudus.

A. A. Olis
ADVOKATAS

. 11 S. La Šalie SU Room 2001
Tel. Randolph 1034 — VrI. nuo-9-6 ’i

3301 S. Halsted St., Tel. Blvd. 6775 
6-8 ▼. v. apart Panedėlio ir

Pėtnyčios.
1 jrrrr—r—r

JOHN KUCHINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS

2221 W. 22nd St., arti Leavitt St. Į
Telephone Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Se- 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose. Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant įjotus, 
Namus, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis išlygorriis.

1 1 1
Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
' 77 W. Washington St.

Cor. VVashingloh & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8395
t- ,r ■ ■ “ir—nw.<

V. W. RUTKAUSKAS J | 
Advokatas

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

Vak. 8223 S. Halsted SU Chicago 
Tel. Yords 4681

. imwi m »»i|—i . ■ ....... ■ i

A. E. STASULANI 1
ADVOKATAS f

77 VV. Washington »St. Room 911 H
Tel. Central 6200 |

Cicero Utai ninko vakaii L
1314 S.Cicero Av. T.Cicėto 50 G i 
Ant Bridgepoito Seredoj nuo I 

w 6-: v. Subiitoi nuo i \ E
| 323G '■ H-l G.l ■ f ’! i |

A
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Antradienis, Spalio 21, 1924

Musų ateivybė Amerikon
Pagal Amerikos naujuosius 

ateivystės įstatymus, kurie jau 
veikia nuo liepos 1 d., 1924

Amerikos piliečiai negali par
sikviesti savo brolių, seserų nei 
suiiedotinių. .

Visi keleiviai į Amerika be 
išeminio •turi paduoti Ameri
kos konsulini, Kaune, pareiš-

NAUJTENUB, OHIcigO, m

m. lietuviai gali atkeliauti vos 
34 I metuose.

Ateiviai yra paskirstyti į tris 
klases:

1) Nckvotiniai ateiviai, prie 
kurių priguli Amerikos pilie
čių žmonos (pačios) ir vaikai 
iki 18, mętu senumo; taipgi ir 
Amerikos gyventojai nepilie- 
čiai, kurie grįžta nuo apsilan
kymo Lietuvoje;

2) Kvotiniai ateiviai, kurie 
turi pirmybę ir prie kurių pri
guli Amerikos piliečių nevedę 
vaikai nuo 18 iki 21 metų se
numo; paskui piliečių levai ir 
uošviai;

3) Kvotiniai ateiviai paeili- 
niai, prie kurių priguli prityrę 
agrikulturistai su savo žmono
mis ir vaikais iki 16 metu .se
numo.

Apie artistus, studentus, pro
fesorius, pirklius ir svečius, 
kurie neįeina į kvotų, čionais 
nekalbama, o vien apie darbo 
žmones.

Amerikos gyventojai nepi- 
Iiečiai, nord ir turėtų “pirmą
sias popieras,” savo žmonų (pa
čių) ir vaikų parsikviesti 'ne
gili i iki negaus “antrųjų popie
rių ” 4

Visi ateiviai turi mokėti 
skaityti ir rąšyti savo kalbo
je. Nuo mokėjimo yra paliuo- 
suoti Amerikos piliečių žmo
nos ir vaikai iki 16 metų se
numo; tėvai ir uošviai jau tu
rinti 55 metus senumo; įr pilie
čių nevedę dukters ir našlės; 
taipgi Amerikos gyventojai ne- 
piliečiai, kurie grįžta iš Lietu
vos nuo apsilankymo laike še
šių mėnesių nuo iškeliavimo 
dienos.

Visi afidavitai ir peticijos 
darytos pirm liepos 1 dienos, 
1924 m., reikale parsikvietimo 
savo šeimynų ar giminių, kad 
ir piliečių, — yra nustoję ga
lios ir reikia tokius afidavitus 
daryti išnaujo.

Amerikos piliečiai norėdami 
parsikviesti šeimynas turi pa
rašyti keturis afidavitus — 
vienodus, kurių pirmąjį reikia 
vizuoti pas Lietuvos, konsulį. 
Prie tam reikia parašyti peti
ciją duplikate pas Ateivystės 
Viršininką, Washingtone, su 
liudymais dviejų piliečių. Blan
kas tokiai peticijai suteikia 
viršininkas.

kimų —■ aplikaciją, duplikate 
ant blankus gaunamos pas 
konsulį, ir paduoti:

1) Vardas ir pavardė; 2) 
Amžis; 3) Lytis; t) rasė; 5) 
Gimimo vieta ir laikas; 6) Gy
venimas per paskutinius 5 me
tus; 7) Vedęs ar nevedęs; 8) 
šeimynos sudėtis ir jos gyve
nimo viela; ,9) Užsiėmimas — 
amatas; 10) Asmens aprašy
mas: didumas, veido išvaizda, 
akių ir plaukų spalva, matomi 
ženklai; 11) Galėjimas kalbėti, 
skaityti ič rašyti; 12) Tėvų 
vardai ir adresai, o jei tėvai 
jau butų mirę, lai arčiausio 
giminės vardą ir adresą; 13) 
Prieplaukos vardą Amerikoje;
14) Galutinė vieta Amerikoje, 
į kurią turi ar turės tikietą;
15) Pas ką keliauja — giminę 
ar pažįstamą; 16) Tokio gimi
nės ar pažįstamo vardas ir ad
resas; 17) Tikslas — dulko ke
liauja į Ameriką; 18) Kaip il
gai ketina gyventi Amerikoje; 
19) Ar ketina apsigyventi A- 
merikoje ant visados; 20) Ar 
yra buvęs gyvenęs kalėjime 
ar prieglaudoje; 21) Ar nėra 
buvę jo tėvai įstaigoje ar li- 
gonbutyje> kur gydoma bepro
čiai; 22) Ir dar kiloki klausi
mai gali būti klausiami, čia 
nepaminėti.

Prie tokio pareiškimo-petici- 
jos keleivis tur paduoti konsu
lui duplikatuose (dviejose ko
pijose) dar;

1) Savo praeities gyvenimo 
aprašymą;

2) Kalėjimo ir kariuomenės 
protokolus, jei toki yra;

3) Dvi savo fotografijas;
I) Gimimo metrikus su pa

liudijimu l’žsienių Ministeri
jos;

5) Valdžios lindynių apie ke
leivio asmenį.

Amerikos konsulas duos vi
zas pirmos ir antros kliasos 
keleiviams tiktai pagal įsaky
mą Ateivystės Viršininko. Wa- 
shingtone. Konsului reikės mo-

keti $1 už priėmimą aplikaci
jos ir paskiau $9 už vizą, kuri 
turės galios tiktai keturiems 
mėnesiams.

Amerikos konsului už vizą 
reikės mokėti po $9 nuo kiek* 
vienos galvos, šeimynai gavus 
vizą ir užgimus kūdikiui po 
gavimui vizos, toks kūdikis 
yra paliuosuotas nuo vizos.

Keleiviai nukeliavę į Kubą, 
Meksiką ar Kanadą, iš kur ti
kisi įeiti į Suvienytas Valsti
jas visai nėra įleidžiami.

Visi Amerikos gyventojai ne- 
pi liečia i, grįžtant atgal į Ame
riką esti po visais ateivystės 
įstatymais, kiekvieną kartą. 
Grįžįmo leidimai ir afidavitai 
sugrįžimui paliuosuoja grįžtan
tį,jį tiktai nuo kvotos, ir ne
reiškia liuoso sugrįžimo.

Toki tai įstatymai ateiviams, 
'račiaus Kauno i agentai tei

kia keleiviams priešingų žinių, 
ir anot jų patarimo, kokį jie 
lietikia keleiviams, reikai ame
rikiečiams tiktai kreiptis pas 
Ateivystės Viršininką, Wa- 
shingtone, kuris duos leidimą 
įvažiuoti. Tokius patarimus jie 
atsiunčia net Amerikon ši; pa
žymėjimu atsiuntimo pini’gų, 
ir viskas bus gerai. Jie tyli 
apie 844 kvotą ir klasės, ku
rios gali atkeliauti.

Turiu laišką iš Kauno iš 
rugpiučio 13 <!., 1924 m., kur 
mergina nuo Utenos jau Kau
ne gyvena ir tiktai laukia, ka
da galės iškeliauti į Ameriką. 
Prašo dėdės atsiųsti pinigų 
pragyvenimui, Tai klaidinimo 
agentai.

Toliau Kauno agentai rodi- 
ja lietuviams keliauti į Kubą, 
Meksiką ir Kanadą, iš kur jau 
lengva “įvažiuoti“ į Ameriką. 
Iš Kubos turiu laišką iš rug
sėjo 26 d., kuriame rašo, jog 
Kuboje tokių lietuvių yra apie 
250 vyrų ir 70 moterų, kuriuos 
Kauno agentai apiplėšė, bile 
tiktai laivakortę parduoti. 
Daugelis esą jau grįžo į Lie
tuvą ar Europą, kiti jau nus
tojo gauti pagalbą iš Ameri
kos, tai naktimis iš bačkų iš
ninka viską, kad prikimšus 
pilvą, ir miega visais patvoriais. 
Dar Dievo malone, kad Kubo
je vis šilta, tai drapanų nė na
mų nereikia.

Ar ne Lietuvos valdžios čio
nai kaltė, leidžiant lupikams 
agentams taip apiplėšti savo 
piliečius? —P. Mikolainis.
, i........................... . ~ ...... M , —--- - -----

Mis. MICHNIEVIGZ - VIDIKIENE
AKUŠERKA

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

Už dyką pata
rimas, da ir ki
tokiuose reika
luose moterims 
ir merginoms, 
kreipkitės o ra-

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

Tel. Blvd. 81M 
M. Woitkewlcs 

BANIS 
AKUŠERKA 

___ Puriu patyrimų.
I ’asekmingai pa
tarnauju mote-C Pr^e gimdy-^•yiPI110 kiekviename 

Wi,yatsitikime. Tei
ti ki a ypatišką prl- 

Ižiurėjimą. Duodu 
patarimus mote
rims ir mergi
noms dykai.

3113 South 
Halsted St.

Ar jus žinote, kad
Du šimtai studentų iš Rygos atlan

kė agrikultūros parodų Kaune. Ar 
jus žinote, kad Helmar Turkiški ciga- 
retai užganėdino rūkytojus per 15 me
tų ir, kad Kelmai- cigaretai visuomet 
yra tie patys ir užganėdina visus rū
kytojus. Bandykit permainyti į Tur
kiškus, jus džiaugsitės taip, kaip ir 
kiti džiaugiasi.
—t------------------------------------------ -----
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; Padvigubink Į
i Savo Pinigus Į
■ Be rizikos, be darbo, be klapato, Jus galite padvigubin- ■
H ti savo pinigus į 9 metus pasidėjęs į *

■ Lietuvos Koperacijos Banką ■
■ Padėsi «$100 po 9 metų gausi .............................   $202.77 ■
■ Padėsi 200 po 9 metų gausi .....................................  405.54 E
■ Padėsi 300 ]X) 9 metų gausi......................................  608.31 *
■ Padėsi 500 po 9 metų gausi ................................. . 1,013.85 ■
2 Padėsi 1000 po 9 metų gausi ........  2,027.70 ■
E Padėsi 5000 po 9 metų gausi ..............................  10,138.50 "

M Arba gali pasidėti pinigus trumpesniam laikui ir im- ■
■ ti nuošimčius: J

Ant 3 mėnesių 5 nuošimčius «
" Ant 6 mėnesių 7 nuošimčius J

< Ant 9 mėnesių 8 nuošimčius J
i Ant 12 mėnesių 9 nuošimčius , JĮ

■ Nuošimčiai išmokami kasmet ar metų dalimis sulig E
■ ■■ įdelninko noro. Įdėliai grąžinami padavus prašymą per Nau- ■ 
a jienų Bendrovę ar per bile vieną banką Amerikoje. Del jde- ■ 
JĮ lių pasiuntimo ir išpildymo formąlumų kreipkitės į Nau- ■
■ jienų Bendrovę, 1739 So. Halsted St., Chicago, III. asme- JĮ
■ niškai ar laišku. JĮ

Į LIETUVOS KOPERACIJOS BANKAS Ė 
s _ ■
; Laisvės Alėja 62 £
« Kaunas, Lithuania JJ
■ ■ 
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1739 So. Halsted St I
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Kožnas asmuo, kuris daug- ar mažai siunčia į Lietuvą pinigų tu
rėtų prisilaikyti šių artikulų dėl savo naudos ar savo giminių ir 
visų lietuvių.
GREITUMAS: Naujienų telegramomis pinigai yra išrųokami 
Lietuvoje į 4 iki 10 dienų nuo pasiuntimo iš Chicagos. Telegra
mos išeina iš Naujienų raštynės beveik kasdieną ir niekuomet ne
užtenka ilgiau kaip 48 valandas. Naujienų Pašto perlaidomis 
pinigai yra^ išmokami Lietuvoje į 20 iki 30 dienų nuo priėmimo. 
Greičiau už Naujienas nieks negal pasiųsti.
SA.UGUMAS: Naujienų telegrafinės pinigų perlaidos taip ir 
pašto perlaidos yra pilnai apsaugotos. Už kožną perlaidą Nau
jienos garantuoja jog pinigai bus išmokėti pilnoj sumoj arba gra
žinti atgal siuntėjui. Jei adresantas — paėmėjas butų miręs, 
išsikraustęs kitur, ar dėl kitokių priežasčių nesurastas, pinigai 
yra grąžinami siuntėjui bėgyje 2 mėnesių laiko nuo išsiuntimo.
PATOGUMAS: Naujienų pinigų siuntimo skyrius yra patogiau
sias dėl visų: Chicagos gyventojai gali pribut asmeniškai į Nau
jienų raštynę dieną, vakarais ar nedėliomis, arba į bile vieną arti
miausią skyrių; iš kitų miestų gali rašyti dėl musų aplikacijų ir 
prisiųsti pinigus dėl persiuntimo Lietuvon. Gautus paptu siun
tinius Naujienos pilnu skubumu išsiunčia Lietuvon tą pačią dieną 
ar ant rytojaus. Didesnio patogumo negali būt.
PIGUMAS: Naujienų telegramos kainuoja tiktai 50 centų už 
kožną'siuntinį nežiūrint sumos ir adreso ilgumo. Kitur už to
kias pat telegramas reikia mokėti ’ iki 6 dolerių. Naujienų pašto * 
perlaidos, čekiai ir draftai yrą dvigubai nupiginti negu buvo 
metai laiko atgal. Sulig greitumo, saugumo ir patogumo, pa
siuntimas pinigų per Naujienas yra pigiausias.
Del greitumo ir pigumo siuskit telegramomis ir nemo-
kėkit brangiau kaip 50 centų.

, ŠTAI YRA NAUJIENŲ PINIGŲ KURSAS:

50 litu
100 lity
200 lity
300 lity
400 lity
500 lity 
600 litu
700 lity
800 lity
900 lity

1000 lity 
2000 lity 
3000 lity 
4000 ilty 
5000 lity 

10000 lity
Prie šio kurso nereikia nieko daugiau primokėti, 
kami be jokių atrokavimų.

REIKALAUKIT APLIKACIJŲ ARBA ATEIKIT

Pašto perlaidomis išmokami 
j 20—30 dienų

Telegramomis išmokami 
į 4—40 dienų

$5.75 $6.25
10.75 11.25
21.00 21.50
31.25 31.75
41.50 42.00
51.75 52.25
62.00 62.50
72.25 72.75
82.50 83.00
92.75 93.25

103.00 103.50
205.50 206.00

. 308.00 300,50
410.50 411.00
513.00 513.50

1020.00 1020.50
Lietuvoje išmo-

- ■ ■- —.....-......... ...............................

Dr. J. M. Chrzan
Specialistas ligų: skilvio, žarnų ir 
plaučių. Gydo gerai šlapumo*ligas.

1046 Milwaukee Avė., kamp. Noble St.
Valandos nuo 10 iki 4 po pietų ir nuo 
6:30 iki 9:30 vakare. Tel. Haymarket 
9149. Hes. Keystone 4130.

■ DB. HERZMAN^
—IŠ RUSIJOS—

Į
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, chi
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas ligas 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau
jausius metodus X-Ray ir kitokius 
elektros prietaisus.

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

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

I Dienomis: Canal 
8110. Naktį 
Drexel 0950 

Boulevard 4186
3410 So. Halsted St.

Val.j 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak.
Special: Nedėlioms ofisas uždary
tas. Jeigu reikalinga dėl naųmų, 
šaukite Boulevard 4136 arba 
Drexel 0950.

Telefonai i

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja, tuojaus ateik pasitarti.

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

Nedėliomis nuo 10 iki 12
3333 So. Halsted St.

DR. SERNER, 0. D.
Lietuvis Specialistas

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 17 metai

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų Ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 12 vai. po piet
Telefonas Midway 2880

Kaina $60

NUPIRK
Typewriterį arba 
rašoma mašinėlę

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.I

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

iki 12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

1724 So. Loomis, kampas 18 ir Blue 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 

>ietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.
Telefonas Canal 1912 

Naktinis Tel. Drexel 2279

Tuomi padarysi didelį smagumą 
pats sau, savo giminėms ir drau
gams su kuriais susiraiinėji ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
mašinėlė su lietuviškomis raidėmis 
pasaulyje. Galima ir angliškai 'ra
šyti.

Gaunamos

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 deiną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nekėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų

NAUJIENOS .
1739 S. Halsted Str^ 

Chicago, III.
Ofiso tel. Bbulevard 9698 

Rezidencijos tel. Dręxel 9191

LIETUVIŲ DAKTARAI
Daktarai, kurių vardai čia 

padėti, yra pasirįžę tar
nauti lietuviams,

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų. Vyriškų 

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

arti 81 st Street
Valandos 1—3 po piet, 7-r-8 vak. Ne
dėliomis iš šventadieniais 10—12 dien.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos: 
9 iki 12,,1 iki 3 deiną 

. ir 6:80 iki 9:30 vakare
4608 Š. Ashland Avė.,

netoli 46th St. Chicago, UI.
■ ll .1 m....... .........................  I i .......

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2-6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prosfect 0610. Valandos iki 10 ry
to, 7 iki 8:30 vakare. Del specialių 
sutarčių telefonuokit Prospect 0610

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

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

nuo 5:80 iki 7:80 vakare

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 So. Morgan St., Chicago.
Telephone 

Boulevard 2160 
Valandos

Nuo 9 iki 12 vai. dienos ir 
Nuo 2 iki 9 vai. vakare 

l--------------------------------------
.....................—- 11 i n. i m

Dr. A. K. Rutkauskas
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

4442 So. Westem Avė
Tel . Lafayette 4146

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

Optomotriat
Tel. Boulevard 6487 
4849 So. Ashland Avė. 
Kampas 47-toa ant 2 

lubų
1801 Blue Island Ava 
Phone Roosevelt 2025

' 1,1 " 1 *

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo ,odos, chroniš

kų ir slaptų ligų
Gydo su pagelba naujausių metodų 

X-Ray Spinduliai
Ofisas 1800 So. Ashland Avė. ant 

viršaus Ashland State Banko 
Telefonas Canal 0464

Valandos 2:00 iki 4:36 ir 8 iki 10.
Nedėlioj nuo 2:80 iki 4:30 po piet;

Biuras 4204 Archer Avė.
Kampas Sucramento Avė.

V. nuo 12 iki 1:30 ir nuo 6 iki 7:30 
Telefonas Lafayette 3878-7716

Dr. J. W. Beaadette
L
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The Lrthuunian Daily News 

Publibhed Daily Except Sunday 
By The uthuaiuan New» Pub c« inc I lai, vadinasi, susiliejo fakti-

Editor P. Grigaiti*

kandidatą stovi tiktai vie- mažos vertės. Ažuot kabinėjęs! 
nas buržuazinis kandidatas, dėl menkniekių prie valdžios, li-

Koriservatoriai ir libera-1 beralai, pasak /Manchester
- • ,. . . A n ,. Guardian”, turėję stengtis su-

i - siartinti su Darbo Partija ir. . » ' .. t • Ol«uviliu su naivu iraiviju 11
nai į vieną partiją. .Jeigu darbuotis su ja bendrai tokiais

1739 South Halsted Street 
Chicago, III. .

Telephone Roosevelt 8500

Subscription Ra tęs:
$8.e0 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

3c per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 2nd, 1879.

Naujienos eina kasdien, išskirianti, L-lnaa! 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben-|KU Klasę! 
d rovė, 1739 So. Halsted SL, Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500.

Užsimokėjimo kainai 
Lhicagoje — paštui J 

Metams...... -..............
Pusei metų ......  L.
Trims mėnesiams ......
Dviem mėnesiam ___
Vienam mėnesiui ____

Chicagoje per neiiotojuai
Viena kopija ----------------------- 3c
Savaitei.......... . ........ 18c
Mineliui .......   75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:., 

Metams —.u.__
' Pusei metų - -------

Trims mėnesiams 
Dviem mėnešiam . 
Vienam mėnesiui ..

Lietuvon ir kitur užsieniuosei 
(Atpiginta) ‘

Metams.....
Pusei metų 
Trims mėnesiams .................. i 2JOO
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Pinigus reikia siųsti pašto Money;
Orderiu, kartu su užsakymu*

Darbo Partija prie šitokių 
aplinkybių ir butų nugalėta, 
tai vis tik tie rinkimai pasi- 
liktfį istoriški Anglijoje. Dvi 
partijos, kurios per šimtme
čius kovojo tarp savęs dėl 
valdžios, yra priverstos už
miršti savo nesutikimus ir 
susivienyti, kad atsilaikius 
prieš organizuotą darbinin-

Šito vieno fakto pakanka, 
kad parodžius, kokia kvaila 
yra ta komunistų pasaka, 

^^Ikad Anglijoje Darbo* Partija 
2*00 
1.50 

.. .75

esanti ^kapitalistų tarnai
tė”. v

susitarimasklausimais, kuriais 
buvo galimas.

“Dabar”, tęsia 
rio laikraštis, . “ 
yra priverstos stoti į kovą, 
kuomet ištiesų nėra dėl ko ko
voti, ir kuomet konservatorių 
partija, kuri gudriu nianiev- 
ravinju atvedė prie šitos pa
dėties, laukia progos politiniai 
pasipelnyti. Gal dai* nėra vė
lu abiem pažangiomsiom par
tijom net dabar pasiekti iš
mintingo susitarimo, kurio 
reikalauja jų pačių nauda ir 
viso krašto interesai?”

Manchesfe- 
‘abi partijos

$7.00
3.50
1.75
1.25

... .75

$84)0

I Bet Anglijos liberalai, ku
rie sumanė gelbėti savo 
bankrutuojantį kromelį su 
konservatorių pagelba, var
giai pasidžiaugs tuo savo 
žingsniu. Vienas Amerikos 

[korespondentas^ John Stee- 
Įle, rašo, kad liberalų eilėse 
kasdien reiškiasi vis dau
ginus pasipiktinimo savo va
dais, padariusiais bloką su 
konservatoriais.

Įtakingas liberalų veikė
jas, MacCallum Scott, pas
kelbė, laikraštyje “Times” 
laišką/ kuriame jisai protes
tuoja prieš bloką su konser
vatoriais ir prieš opozicijų 
anglų-rusų sutarčiai. Kitas 
stambus liberalas, lordas 
Inchcape, kelia tokį pat pro-

Įvyko tečiaus ne taip, kaip no
rėjo pažangieji liberalai. Lloyd 
George ir kiti gabus demagogai 
pakreipė savo partiją prie su
sitarimo ne su Darbo Partija, 
bet su konservatoriais. Ačiū 
tam, Darbo Partija gal neturės 
taip didelių laimėjimų ateinan
čiuose rinkimuose, kaip buvo 
tikėtasi, bet už tai liberalams 
grūmoja pavojus, kad jie bus, 
Visai sumalti rinkimų kovoje.

New Yorko demokratai,' 
kurie remia gubernatoriaus 
Smith’o kandidatūrą į gu
bernatorius, kreipėsi į soci
alistų kandidatą, drg. Tho- 
mas’ą, prašydami jį nuimti 
savo kandidatūrą ir remti 
Smith’ą, idant nedavus lai
mėti republikonui Roosevel- 
t’ui. Socialistų kandidatas/ 
žinoma, atmetė tą prašymą. r. (
Savo atsakyme jisai nurodė, re™cĮavo liberalus, dabar pe- 
kad demokratai yra tokie |reis i Darbo Partijos pusę, 
pat atžagareiviai, kaip ir 
republikonąi.

Šiuose rinkimuose, pasak 
Thomas’o, svarbiausias rei
kalas yra politiniai atskirti 
darbo žmones nuo išnaudo
tojų, kad tuo budu padėjus 
susiformuoti darbininkų ir 
farmerių partijai. Tam rei
kalui darbuojasi socialistai, 
remdami La Follette’o- 
VVheelei io sąrašą, todėl jie ]jng “Darbo Federacija”. Dvie- 
negali remti demokratų.

Iš tcr Luomanu, kad dau
gelis žmonių, kurie iki šiol

DRĄSUS DEMAGOGAI

Vienas korespondentas pri
siuntė / “Naujienoms” pažiūrėti 
keletą agitacinių lapelių, ku
ri uos savivaldybių rinkimams 
ouvo išleidusi Lietuvos klerika-

1920 metais socialistų kan
didatas į New Yorko guber
natorius gavo 169,000 balsų. 
Suprantama, kad to neužte
ko jo išrinkimuį bet to buvo 
gana, kad nedavus laimėti 
rinkimus demokratui.

Už demokratus, mat, vi
suomet balsuodavo daug 
darbininkų, šiemet sociali-

jjiose lapeliuose yra šlykščiai 
šmeižiami socialdemokratai, tre
čias yra atkreiptas prieš val
stiečius liaudininkus. Pastaram- 
jame, tarp kitko, sakoma taip:

“O kas pralošdino ‘Šmidto’ 
darbininkų bylą, ar ne val
stiečių liaudininkų vadas Šle
ževičius?!”
Vadinasi, liaudininkai yra kal

tinami už tai, kad jų vadas pra
laimėjęs šmidto fabriko darbi
ninkų bylą. Ar tai buvo Šleže
vičiaus kaltė, mes‘nežinome, bet

štai atitrauks daugiaus dar- štai kas yra įdomus šmidto fa- 
bininkų balsų New Yorko briką valdo kun. Vailokaitis, tas 

pats Vailokaitis, kurio visi Lie
tuvos klerikalai klauso, kaip ber
nai savo gaspadoriaus.

Darbo Federacija remia kle
rikalus ir įremia Vailokaitį, 
šmidto fabriko savininką. Vie
nok ji turi drąsos tuo pačiu lai
ku kaltinti liaudininkus, kad jie 
negerai gynę Vailokaičio fabri
ko darbininkus! Didesnių besar
mačių, kaip tie federantai, tur
but nerasi niekur.

demokratams, negu ketveri 
metai atgal. Gub. Smith’o 
šalininkai to ir bijosi.

Amerikos" kapitalistinių 
partijų politikieriai žinp, 
kad socialistai pasidarė 
svarbus politikos veiksnys 
nuo to laiko, kai jie susivie
nijo su progresistais. .Jeigu 
socialistai butų atsiskyrę 
nuo visų, tai jų šiandie taip 
pat niekas nepaisytų, kaip 
Fosterio “partijos”.

KOMUNISTO BYJ.A IR VAL
DŽIOS KRIZIS

i „ • v

MacDonaldo kabinetas tapo 
nuverstas dėlto, kad prokuroras 
sulaikė liylą, kuri buVo užvežta 
prieš komunistų laikraščio 
“Workers’ Weekly” redaktorių 
Campbell, įdėjusi o straipsnį/ra
ginantį kariuomenę ir laivyną 
neklausyt savo vyriausybės ir 
atkreipti ginklus “prieš kapita
listus”.,

Keletas* dienų atgal Amerikos 
komunistai savo spaudoje per
spausdino tą straipsnį, pasigir
dami, .kad štai, ve, tas komu
nistiškas raštas turėjo tokią di
delę svarbą, kad dėl jo net An
glijos valdžia Suklupo. Tik la
bai atbukusios sąžinės žmonės 
gali šitaip girtis prieš publiką. 
Nejaugi komunistams nė į gal
vą neateina mintis, kad kiek
vienas skaitytojas gali palygin
ti tą incidentą Anglijoje su tuo, 
kas dedasi bolševikiškoje Rusi
joje?

Socialistinė Anglijos valdžia 
atsisakė net į teismą traukti sa
vo priešą, kuris viešai kurstė 
prie maišto kariuomenę. O kas 
dedasi Rusijoje? Ar tenai kas 
nors galėtų pąnašiai rašyt prieš 
valdžią, kaip rašė Anglijos ko
munistų organas? Ar yra Rusi-' 
joje bent vienas laikraštis, ku
ris gali prie maišto žmones kur
styti, bet nors kritikuoti valdžią 
ir valdžios partiją?

Komunistų valdomoje Rusi
joje toks valdžios priešas, kaip 
Campbell, butų buvęs be jo
kio pasigailėjimo sušaudytas, 
o socialistų valdomoje Anglijo
je jam nė kalėjime ■ nereikia 
sėdėti. O vienok visokie Bim
bos, Pruseikos ir panašus hum- 
bugieriai nuolatos bliauja, kad 
MacDęualdo valdžia esanti 
“despotišką,” “žiauri” ir net 
“kruvina”. Ir šitaip šmeižda
mi Anglijos socialistus jie tuo 
pačiu laiku purvais drabsto ne
laimingos Gruzijos
kuriuos skerdžia Maskyos bu
deliai.

žmones,

POLITINIS NEIŠMANYMAS

KAIRIEJI LIBERALAI 
NEPATENKINTI

Kiek yra susirūpinusios 
buržuazinės partijos Angli
joje ateinančiais rinkimais, 
todo tas faktas, kad iš 615 
rinkimų apygardų yra tik 
60, kuriose stato kandidatus 
ir konservatoriai ir libera
lai. Visose kitose apygar
dose

Anglijos liberalai, susidėję su 
konservatoriais, prispyrė val-

skirti naujus rinkamus, bet, 
matyt, toli gražu ne visi libe
ralai yra tuo patenkinti.

Vadovaujantis liberalų orga
nas, “Manchester 
rašo, kad tas 
“be prasmės”.

- Guardian”, 
konfliktas esąs 
Klausimas, dol 

kurio liberalai mėgino nuversti
prieš Darbo Partijos MacDonaldo kabinetą, esąs labai

Jeigu komunistams ne gėda 
girtis, kad socialistų valdžia 
Anglijoje nepersekioja jų vien
minčio Campbell’o, tai jie, , ro
dos, turėtų bent suprasti, kad 
jiems visai nėra ko džiaugtis 
dėl MacDonaldo kabineto nu
vertimo.

Sakysime, kad Darbo Parti
ja pralaimėtų rinkimus, ir val
džion sugrjžlų konservatoriai. 
Ar Anglijos komunistams bu
tų geriau ? ,
\ Kadangi parlamentas lapo 
paleisiąs dėlto, kad socialistų 
valdžia atsisakė teisti “Wor- 
kers' \Veekly” redaktorių už 
talpinimų straipsnių, kurstan
čių prie maišto jurininkus ir 
kareivius, tai konservatorių 
laimėjimas reikštų, jogei žmo-

nės reikalauja, kad už tokius 
straipsnius redaktoriai butų 
baudžiami. Valdžia, sudaryta 
iš konservatorių, imtų tuomet 
vartoti aštrias represijas prieš 
komunistus — - kištų juos i ka
lėjimą, konfiskuotų jų laikraš
čius. Ir prieš šitokią politiką 
butų be galo sunku kovotų nes 
valdįia turėtų pasiteisinimą,; 
kad patys žmonės visuotinu 
balsavimu pareiškė tokią savo 
valią.' h - > ? ’ >

Kitas dalykas. Svarbus klau
simas šituose i rinkimuose; yra 
taip pat anglų-rusy sutartis ir. 
paskola Rusijos valdžiai. Tuo 
klausimu abi buržuazinės par
tijos yra . nųsistačiusios prieš 
valdžią. Anglijoje visdeibs yra 
aišku, kad klausimas santikių 
su sovietų valdžia šioje rinki
mų kovoje yra dar stambes
nis, negu ginčai dėl komunis-. 
tų laikraščio redaktoriaus by
los. \

Jeigu Dtarbo Partija pralai
mėtų rinkimus, tai phrlamen- 
tas atmestų tas sutartis,- kurias 
MacDonaldo kabinetas yra pa
daręs su rusais/ o jau apie pa
skolą sovietų Rusijai tai ne 
kalbos daugiaus nebebūtų. . /

Na, ar gi tai hutų gerai Ru
sijoj) bolševikams? Kas pasida
rytų su Rusijos valiuta, kurią 
tokiu dideliu vargu sovietų 
valdžiai pavyko ši a i p-tai p star 
bilizuoti? Kas butų $u R'ūsij'os 
geležinkeliais ir pramonėmis, 
kurie visą laiką neša deficitus 
valstybei?

Reikia stėbętjs, kad šitokio1- 
se aplinkybėse ir pati Maskva, 
ir jos apmokamieji agentai ki
tose šalyse biauriaį ' ambrija 
ant MacDonaldo ir geidžia jam 
nepasisekimo. Ko gi jie nori,? 
Ar jie mano, kad juo bus blo
giau, tuo bus geriau?

KODĖL KOMUNISTŲ REDAK
TORIUS NETEISIAMAS?

Anglijos atstovų bute gene- 
ralis prokuroras, Sir Patrick 
Hastings, davė ... sekantį paaiški
nimą, delko- buvo sustabdyta 
byla prieš “Workers’ Weękly” 
redaktorių CampbelTą.

Jisai sako, kad. po to, kai 
buvo nutarta patraukti komu-' 
nistų redaktorių kriminalėn at
sakomybėn, jisai, prokuroras, 
patyrė, kad Campbell nęsąs 
tikras redaktorius, o tiktai lai
kinas redaktoriaus pavaduoto
jas. Be to, prokuroras patyrė, 
kad. Campbell karo metu daly
vavo kare ir buvo sužeistas —- 
šovinys jam beveik nutraukė 
abi kojas, ir už pasižymėjimą 
gavo medalį.

Prokuroro nuomone, tokį 
asmenį kaltinti, kaipo' pavojin
gą valstybės priešą, butų keis
ta. Ir jeigu jisai butų pasodin
tas kaltinamųjų suolą n, tai 
prisaikintieji teisėjai veikiau
sia- atsisakytų jį nuteisti. Koks 
gi tuomet butų rezultatas? 
Joks kitas, kaip liktai rekla
ma komunistams ir nesmagu
mas valdžiai. Todėl prokuro
ras ir patarė tardytojui su
stabdyti bylą. Premjeras Mac- 
Doilaidas išreiškė tokią pat 
nuomonę, patyręs apie tą bylą.

Iš šito geheralio prokuroro 
paaiškinimo matyt, kad libe
ralų ir konservatorių pakeltas 
triukšmas visai neturi pamato. 
Valdžia ne dėlto atsisakė per
sekioti komunistų laikraščio 
vedėją, kad ji norėjo pataikau
ti komunistams, bet tiktai dėl
to, kad ji mane, jogei tokia 
byla padarytų daugiaus blogo, 
negu gero visuomenei.

Matome taip pat, kad yra 
melaginga ir ’ ta komunistų pa
saka, buk “masiniai darbinin
kų protestai” sulaikę valdžią 
nuo persekiojimo komunistų 
redaktoriaus. • Jokių masinių 
protestų nebuvo, ir komunistų 
partija Anglijoje pareiškė ofi
cialiai, kad net ji valdžiai ne
statė reikalavimo paliuosuoti 
CapipbeM’ą. į Komunistams vei
kalus ia’ hutų daug labjalis pa
tikę, jeigu valdžia bįitų1 trau
kusi teisman jų žmogų, nes 
luomai jie butų turėję “niučel- 
ninką” ir butų galėję sėkmin
giau varyt savo propagandą. 
Dabar gi Anglijoje niekas jų 
nepaiso. . '■<

Spėjamoji Lazdelė
Š. m. liepos mėn. 31 fi. “Lie

tuvoje” buvo įdėta žinutė iš 
Klaipėdos krašto apie “stebuk
lingas šakelių jėgas,,” kur kal
ba, kad kažkokia p-lė Daugk- 
lytė su riešutinių šakelių pa
galba. puikiai moka nyrįidyti, 
kuriose Vietose žemėje yrą gau
sios yandetns versmės. Tai ,yra 
tikrai stebėtinas, nors nešte-; 
buklingas faktas. Jis todėl yra 
labai stebėtinas, kad ligšiol 
mokslas jo dar visai nemoka 
išaiškinti. • , r i

Verta atpasakoti įdominėsi 
šio klausimo vietas iš žinomo' 
Paryžiaus universiteto profe
soriaus Charles Riehet’o vei
kalo “Traitė de Mėtapsychiųue,” 
kuriami yra net ištisas sky
rius, pavestas spėjamosios laz
delės aprašymui ir aiškinimui.

“Lazdelė įspėjikė” nežinau 
kiek šis, pavadinimas lietuvių 
kalbai tikslus — prancūziškai' 
vadinasi “beguette divinatoire,”. 
vokiečiai ją vadina “Wuuno-į 
chelrutė”, rusai “gadatėlnij; 
prut.” Richet štai ką pasakoja’ 
apie šitą lazdelę: ( Į

“Spėjamosios lazdelės istori-Į 
ja yra gana se.na. Jos apsireišr! 
kimas yra tas, kad, laikanti 
jausmingiems asmenims \ savoi 
rankose lanksčią riešuto šake-; 
lę, visai nenorint ją lenkti, iš-; 
tiesti, ar judinti, tam tikromis 
sąlygomis sulinksta. Ji sukasi 
rankose to akmens, kuris ją 
laiko, ir, rodos/ sukasi pati 
viena labai stipriai, visai ne
klausydama operuojančio as
mens valios.

Kada šie asmieus, laikydami 
lazdelę rankose, eina ties esa
momis po žeme nežinomomis 
vandens versmėmis, lazdelė 
staiga sulinksta beveik nesu
laikoma jėga. Ligai šiuo budu 
naudotasi suradimu 
todėl pirmiau šiuos 
prancūzai vadindavo 
(iš žodžio “saurce”
mė). “Sorcier?;Į;prancūzų kalba 
reiškia “burtininką,” “raga
nių.”

1854 m. Paryžiaus Mokslo 
Akademija paskyrė komisiją 
šio reiškinio tikrumui ištirti. 
Pranešimas padaryti buvo pa
vesta garsiam čhemikui Chev- 
reul. Chevneul konstatavo, 
kad šį judėjimą iššaukia ne fi
zinė jėga, bet “burtininko” ran
kų raumenys.

Švytuoklė įspėjikė jau se
nai vartojama įvairiems įspėji
mams. Tai yra koks nors daik
tas, pririštas prie siūlo. Daž
niausiai • pririša žiedą ir laiko 
jį ųž siūlo pakabinę ore. Ap
linkui yra koks nors ratas su 
išrašytu alfabetu.

kimus iš 7 eksperimentų, gele
žinė — 2 pasisekimu iš 4 ek
sperimentų, o stiklinė nedavė 
jokio pasisekimo penkiuose 
bandymuose.

' '
Labai įdomus yra tolesnis 

bandymas, kuris parodo,- kad 
aukso masė turi įtakos lazdelės 
sukimuisi distancijoj.

Štai rasti skaičiai;
Aukso kiekis. Metrų skaičius, 

'kurio atstume

bandymų Viucennes’o 
(netoli Paryžiaus), kur

pradeda 
lazdelė

suktis

3 1,70
16 2,20
32 2,70
48 3,30
64 4,00
90 4,60 ;
1913 m. buvo padalyta eilė

vo-

versmių, 
žmones 

‘sorciier”
- vėrs-

viešų 
miške 
buvo aiškiai įrodyta, kad že
mėn įkastos metalų masės ga
li būti surastos,; lygiai kaip ir 
požeminiai* vandėns sluoksniai. 
Kad lazdelės (judėjimas atatin- 
ka esimui požeminių sluoksnių, 
negalima abejoti todėl, kad tai 
virto jau beveik pramonė. Kai 
kuriuose kraštuose pati admi
nistracija naudojasi “šulinin
kų” galia, kaip tai yra daro
ma įvairiose Prancūzijos da
lyse, Tunise, /^Ižerijoj, Jungti
nėse Amerikos Valstybėse, 
kiečių Afrikoje^

Ar lazdeles įlihkim’as yra 
lazdininko raumenų, nesąmo
ningas susitraukimas, <ar ko
kia fizinė jėga, betarpiškąi vei
kianti? C ‘k

Atmeskime pirmiausia priga
vimo, sąmoningo judinimo ir 
atsitiktinumo hipotezes, šuli
ninkai randa vandenį nei pri
gavimo, nei atsitiktinumo ke
liu. Lazdelė tvirtai sukasi jų 
rankose, jų nepriklausomai, ir 
savo jėga bei savo sukimu ji 
duoda nurodymų tiesa, sun
kiai aiškinamų — apie požemi
nių vandens srovių 'linkmę ir 
gilumą.

Galų gale lieka dvi hipote
zes :

pimu, tuo tarpu kitų rankose 
ji palieka absoliučiai be judė
jimo.

šiame suhkiame klausime vi
sa yra tamsu. Lazdelės įvai
rios medžiagos neturi tos pa
čios sukimosi galios. Tai, ro
dos, parodytų, kad į ją veikia 
tam tikros fizinės jėgos, nes, 
jėį butų lazdelių judėjimas 
vien tik nuo nesąmoningo rau
menų susitraukime, negalėtum 
Juda suprasti, kodėl varinė laz
delė sukasi blogiau už riešuti
nę ir geriau už geležinę.

Reikia pastebėti šito apsi
reiškimo analogiją su visiems 
žinomu stalų kilnojimu. Kada 
galingas mediumas laiko savo 
rankas ant stalo, pastarasis šo
kinėja su didžiausia energija.

Butų įdomu metodiškai pa
tyrinėti, ar šulininkai nėra me
diumai, kurie kilnoja stalus ir 
atvirkščiai, — ar stalų kilno
tojai tuo pačiu nėra šulininkai. 
Tai yra visai naujas klausimas, 
vertas gilesnio tyrinėjimo.

Nors aš neturiu asmeniško 
prityrimo, bet aš aukščiau sta
tau mokslininkų nuomonę už 
šulininkų nuomonę. . šulininkai 
sako, kad lazdelė sukasi pati 
viena, o mokslininkas sako, 
kad ją suka šulininko raume
nys. ‘

Visa įvyksta taip, lyg tam 
tikra jėga iš žerųės per žmo
gų eitų į lazdfelę, lyg butų ją 
galima Sulaikyti, kaip ir elek- 
rą, užsimovus šilkinėmis, ar 
vilnonėmis pirštinėmis.

Savo ilgus išvadžiojimus Ri
chet baigia tokiu posakiu: 
,‘Nesąmoningi raumenų jude
siai yra — spėjamai./ lazdelei 
kaip ir kilnojamam stalui — 
reiškėjai vibracijų, kurių iš
šaukia t/įmųkų nesąmoningoje, 
inteligencijoje daiktų emana
cija. —V. G. [“L.”l

Skaitytojų Balsai
[Uš išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako]

PASTABA.

Uždavus 
klausimus, žiedas sudoda paei-. 
liui į alfabeto kai kurias rai
des, kurios sudaro atsakymo 
žodžius. Analogiškai Lietuvoje 
praktikuoja dubenį ant išra
šyto alfabeto.

Čia aišku, kad* tai yra nesą
moningi (inconsįcient) judėji
mai asmens (ar asmenų), lai
kančio siūki ar uždėjusiu pil
kas ant dubens. Esmėje šitas 
fenomenas yra tas pat kaip 
automatiškas rašymas ir kiti 
dabar gerai žinomi. Bet burti
ninkės lazdelės reiškinys yra 
visai kitos rųšies.*

“Lazdelės įlinkimo faktas 
ties vandens ir metalų versmė
ms yra neužginčijamai tikras/ 
tęsia prof. Richict. Naujausi' 
bandymai jį konstatavo su vi-: 
su tikrumu.

Buvo padaryki daugybė aiš
kių bandymų, šio fenomeno.

ma neigti visokių chemijos ir 
fiziologijos reiškinių. Aš čia 
pacituosiu tiktai keletą nau
jausių eksperimentų, būtent, 
p. P. Lemoine padarytu Tu- 
hizoje, katalikų instituto che
mijos laboratorijoj. Kun. Cau-' 
bin, labai pratęs lelglįs su la^-j 
dėle, gtHčjo. sįi kipi^is.' nlidcnVJ 
ti įvairių'‘.m;elailų masių/ ; |

Lazdelės medžiaga (la im
tuve) turėjo reikšmės. Darant 
aštuonis eksperimentus medi
ne lazdelė davė 8 pasisekimus. 
Varinė lazdelė davė 4 pasise-

A. Lazdelės judėjimai eina 
iš nesąmoningo raumenų susi
traukimo.

B. Lazdelės judėjimai nepri
klauso operatoriaus raumenų 
susitraukimo.

Pirmoji hipotezė yra labai 
paprasta ir tik ją galima pri
imti. Nėžinoma 
(force rhabdiųue) 
šulininko nesąmoningą gyveni
mą (inconscience), kurios su
traukia raumenis, o pastarieji 
suka lazdelę.

Bet ši hipotezė sukelia 
sunkumų.

Tikrai, lazdelės judėjimai 
ti liek stiprus, kad ji kaip 
da lūžta.

Galima abudu lazdelės galu 
įdėli į tam tikras makštis, 
kaip lai padarė P. Lemoine, ir 
tik už jų laikyti, lazdelė su

fizinė jėga
sujudina

ir

ka-

Ar šito aiškaus eksperimen
to pakanka mums įtikinti, kad 
raumenys čia neturi reikšmės? 
Mes nemanome. Kaip galima 
prileisti, kad į lazdelę veikia 
tiesioginiai fiziniai vandens po
žeminės srovės, metalai ir me
talinės druskos. Ar galima, 
kad ji pati, viena judėtų, o 
rankų muskulai paliktų abso- 
lučioj/c inercijoje?

Jei taip butų, visai nereikė
tų šulininkų pagalbos surasti 
šaltiniams. Pakaktų tam tikro 
fizikos aparato. Bet yra kitaip, 
nes tokiose sąlygose visos laz
deles palieka be jokio judėji
mo. ,

Yra būtinai reikalingas šuli- 
ninkas (sourcicr). Žmogaus 
asmens įtaka yra reikalinga 
ir svarbiausia.

H. Magei* linksta manyti, 
kad visi individai prie tam 
tikiri >nu k a 1 i ngo a Išaijgu'mo ga
li tūpti šidiiiiiikais/' lMit^ jis ne
duoda jokio įrodymo šiam 
vo tvirtinimui. Teigiamas ir 
ginčijamas faktas > 
kai kuriuose asmenų 
lazdelė sukasi su dideliu įtem-

Pastaruoju laiku lenkų lai
kraščiai “Dzien. Lud.”, “Dzien. 
Chic.” ir kiti, kaip “Draugui” 
irgi turbut žinoma, karštai užsi
puolė ant musų Vilniaus Vada
vimo Komiteto ir jo rėmėjų, ne
sigailėdami bjauraus pur
vo tiems, kurie yra pasiryžę 
tęsti su lenkais amžiną kovą, 
kol lietuvių vaitojimai nenu
rims Vilnijoj ir lenkų retežiai 
nebus sudraskyti. Tie lenkų 
laikraščių purvai nė kiek mus 
nestebina ir jie mums nebaisus; 
stodami į šį idealį darbą meš tą 
net iš anksto galėjome perma
tyt. Bet mus stebina ve kas: 
laikraštis “Draugas”, lyg iškal- 
no susitaręs su tais lenkų lai
kraščiais ima analogišką pasta
riesiems poziciją ir tokiais pat 
bjauriausiais budais nori šį Ko
mitetą griauti ir tani musų Vil
nijai pagelbos darbui kenkti.

“Draugas” visais galimais bu
dais dėjo paskutines pastan
gas ,kad V. V. Komiteto rengia
mas Spalio 9 d. massmitingas 
šv. Jurgio pa r. svet. nenusisrk- 
tų. Bet tas jam nepavyko. Vi
si šviesesni ir prakilnesni lietu
viai masstingą rėmė ir jame da
lyvavo, keldami protesto balsą 
prieš lenkų nedorybes.

“Draugo” nedoras elgimasis 
netalpinant šio Komiteto pri
siunčiamų Vilniaus reikalais 
raštų, kuriuos širdingai talpina 
kili lietuvių laikraščiai, kaip 
“Naujienos”, “Varpas”, “Tėvy
nė”, dar aškiau parodo lietu
viams tikrąjį “Draugo” veidą, ir 
kiek jam rupi lietuvių reikalai.

Butų ne vien Komitetui, bet 
ir visiems lietuviams labai pra
vartu iš “Draugo” išgirsti, ko 
dėl lenkų laikraščių ir “Draugo 
taktika link V. V. K; taip 
supuolė ir toliau parabeliai 
na?

ari i 
ei

lių tulikas.

ne- 
kad 

rankose

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingo*.
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Lietuvis užmuštas 
automobilio,

Užmuštas Juozapas Latinskis, 
60 metų

Pereitų sekmadienį, apie 8 
vai. vak.. arti savo namų liko 
automobilio užmuštas Juoza
pa^ Latinskis, 60 m. amžiaus, 
gyvenęs prie 1730 S. Canal St. 
Paliko pačių, sūnų Banifacų 
ir dukterį Uršulę.

Latinskieue buvo atsilan
kius i Naujienų ofisų ir pra
nešė, kad automobiliaus savi
ninkas dar jiems nežinomas.

Pasak angliškų laikraščių, 
jo pati Agnės buvo jį apleidu
si metai ptgal, kadangi jis la
bai gerdavęs. Pereitų šeštadiė- 
ųi jis. atėjęs ir pasisakęs, kad 
daugiau nęl^egėrsiąs it* prisi
prašė .jį priimti. Bet ant ryto
jaus, sektnadįėny, jis sugryžęs 
namo gfrtrts* ir( pradėjęs savo 
pačia mušti;paliaus perda
ręs peiliu galvai, 'fyet sužeidęs 
ja nepavojingai, i Po. to, jis iš
bėgęs iš namų,.. bet’(neužilgo 
vėl sugryžęs. Bet čia* jįs paty
ri'*-, kad jį laukia policija areš
tuoti. Tada jis vėl puolęs gat- 
ven.Ję pakliuvo po greitai bė
gančio automobilio ratais. Au
tomobile buvę vvras ir motc- 
ris. Latinskis bevežant į 
ligoninę. Vaikai pasakoję poli
cijai, kad automobilistai‘'dviems 
atsitikimo liudytojams^ kurie, 
matyt, jį pažino, davęs po de
šimkę ir liepęs pasislėpti. Au
tomobilistas tada pasprukęs, o 
tie liudytojai pabėgę Į geležin
kelio vardų, pirrti negu polici
ja <dvy» o.

Nuožmi moteris
Pašovė vaiką už kėlimų 

triukšmo

Mrs. Alice Lain Palmei’, 63 
n1., gyvena name 2819 W. 
Adams SI., sale mokyklos kie
mo. Kieme nuolatos žaidžia 
vaikai. Jai lai labai nepatiko, 
ypač kad jos vyras dirba nak
timis ir vaikų klegėsis neduo
da jam ramiai miegoti. Bet 
vieton kraustytis iš tokios kai
mynystės ir pasij ieškot i rames-

100 žmoniy sužeista 
Roselaude

Baugiau .kaip šimtas žmonių 
iliko sužeista sugriuvus “grapd- 
stand” Hoseland Panthers’ fut
bolininkų parke, prie 11 (V ir 
Halsted gatvių. “GrUndštan4<>” 
galėjo susėsti apie 1,000 žrtyo- 
nių ii- viso? sėdynės' nelaimės 
laiku buvo užimtos. Nelaimė 
įvyko dar prieš pradėsiant 
rungtynėms tarp Rosęland 
Panthers ir Spring (Vatley 
\Vildcats futbolininkų kuopų. 
Darže buvo apie 2,000 žmonių 
ir visos sėdynės buvo užim
tos. Publikoj buvo daug mote
rų su vaikais.

Sugriuvus sėdynėms ir pra-/ 
sidejus gelbėjimo darbui, par
ko valdyba uždarė vartus ir at
sisakė net policijų įsileisti, taip 
kad tik už poros valandų poli
cija, ambulansas ir ugniage
siai įsigavo parkam Mirtinai 
sužeistų nėra, bet daugeliui iš
laužyta kojos, rankos, šiaip ap
draskyti. Vienus nYive.žta j li
gonines, o kitiems, kurie leng-, 
viau sužeisti, suteikta medika- 
liiię pagelbų ant vietos. .

Ketinama daryti plačius ty
rinėjimus, kad ištyrus kas kal
tas už įvykusių nelaimę ir kaip 
senai parkas buvo egzaminuo
tas. Niekufie ketina užvesti 
bylas prieš bolininkų ir parko 
manųžerį Ale.v Lindsay.

Gatvekariy pasiūlymas
(iatvekarių kompanijos vir

šininkas Henry A. Blair pada
vė miesto tarybai pasiūlymų 
suvienyti gatvekarius ir eleva
torius ir kad miestas pabūda
vo tų už $40,000,000 požemi
nių kelių. Tuosyk esu trans- 
poetacijos klausimas Chicago- 
ie bent laikinai butų išrištas. 
Kompanijos pašildymu gatve- 
kariai ir elevatoriai butų val
domi bendrai vienos kompani
jos ir butų įvestas tik vienas 
teras, taip kad pasažieriai be 
jokios ekstra mokesties galėtų 
mainytis nuo galvekarių ant 
elevatorių. Be to kompanijos 
apsiima per šešis metus išleis
ti $105,000,000 iškasimui pa
žemintų kelių ir prailginimui 
dabartinių linijų. «

Bet duodama tokį pasiūlymų 
kompanija reikalauja, kad dar 
ilgiems metams butų suteikta 
kompanijai teisė operuoti gat
vekarius ir elevatorius. Dabar
tinė teisė užsibaigia 1927 m. ir 
išsibaigus tai teisei miestas ga-

Bloga jauniams jau
navedžiams t _ _ _ _ l

Jaunosios jei neturi 16 metų, 
turės lankyti itfokykl<.,s . >

Pastaruoju laiku daug jau
nu mergaičių išteka. kadan
gi ištekėjusios skaitosi jiut;su
augusios, tai dailgiau mokyk
los riėbelanko. Bet W. 'L. Ko
dine, kurio pareiga yra prižiū
rėti, kad visi lankytų mokyk
lų, dabar paskelbė, kad visos 
jaunavedės, kurios neturi 16 
rhetų amžiaus, nežiūrint jų ap- 
sivedimo, vistiek turi mokyk
lą lankyti.

Įstatymais, kiekvienas vai
kas nuo 7 iki 16 metų - am
žiaus turi verstinai lankyti mo
kyklų. Už jų lankymų rnoky)<- 
los yra atsakomingi tėvai ar 
globėjai. Todėl ir jaunos nuo
takos taipjau turi lankyti mo
kyklų ir už’jų lankymų mo
kyklos, atsako iu vyrai, nes jie 
patampa jų globėjais. Tokių 
jaunų n uotą k ų, ku r i os turi 
lankyti* piakyklų, Chicagoje 
yra apje Trys tokios jau
nos, nuotakos būvį) įšv.ykusios 
į kitas Valstijas apsivesti įir 
įaskui .KŠfi^XržO^Chįėų^lx bet 
ir jos turės lankyti mokykla.

* Niekurle iš ^aUpavedžių sįi- 
gryžo iš ‘Indiana, kur jie apsi
vedė su 12 m. ’ mergaitėmis, 
paduodami netikrus metus. 
Keli jų tapo areštuoti ir apkal
tinti tvirkavime jaunų mer
gaičių. Viourtls jų nesenai liko 
nuteistas kųlėjiman.

Išnuomojo savo vyra
Gaudavo iš kitos moters už sa

vo vyrų po $10 savaitėje.

Mrs. Langor, 2356 W. Vau 
Bure n St., per 39 metus pati 
mašinisto Julius Langor, 55 
m. amžiaus, patraukę teisman 
Mrs. Auna Larschclid, 56 m., 
2113 Lexington St., reikalu ii- 
dama> $25,000 atlyginimo už 
paviliojimų jos vyro.

Ji sako, kad jos vyras ran
davęs gardžių nuo tos našlės, 
.lis nuolatos taisydavo automo
bilių ir niekad nevažiuodavo, 
'lik vėliau ji patyrė, kad jis 
išvažiuoja tankiai su la našle. 
Ji užpykusi ir pasakiusi jam 
pasilikti ten, kur jis visuomet 
būnąs. Jis ėmęs ir paklausęs 
jos ir persikėlęs pas tą našlę 
gyventi. Jis dabar metė darbų 
ir tik apie tos našlės namus 
triūsias!. Belo ta našlė duodan-

Blogiausia kad ir ne visi jos 
vaikai pritaria jos norui atgau
ti savo vyrą. Jos vyresnioji 
duktė Mrs. Marie Buctow, 2141 
W. Ccngress St./atvirai sako:

“Jei tėvas gali rasti turtin
gą moterį, kuri gali jį užlaikyki 
i r mokėti u ž ' j į nit»t ina i > $10, 
sitvditėje, butų kvailas kad jos 
neimlų. Jis jau sensta ir visi 
tiek greitai turės-mesti darbą.”

Jis tJrbut ginčytų, jei ir‘!* 
galvos netektų

Charles Lcopold, 29 melų,

nčj su peršautomis kojomis, 
bet jis griežtai atsisako prisi
pažinti, kad jis yra peršautas.

Pol'icistas matė kaip prie 
22 ir Michigan Avė. gatvių ne
žinomas žmogus paleido kelis 
šūvius ir pabėgo, o kitas 
žmogus sukrito ant šalygatvio. 
Policislas pribėgo prie pašau
tojo ir greitai klausia:
• Kas tave pašovę? > d

Manęs niekas nepašove/’ 
griežtai atsako Lcopold. » vąš 
tik ilsiuos. Tu .nieko negirdė
jai ir. eik šalin, leisk mani ilse- 
tis-” . ; • s. ;> V.

Tokio pat nusistatymo' jis 
laikosi ir ^ligpninij ir neprisi- 
pažysta, kad fis' pašautas, nors 
ir' mato kulkos žaizdas.

Galvos skaudėjimas dingo | Girdėjimas Atgaunamas 
daugiau nenuvargusi Jankiai į 24 Valandas

Duotis krėditų dėl Lydia E. 
Pittkhant’s Vegetable Com- 
pound. Tikisi, kad kitoms 
moteriuos pagėlbės, taip kaip 

! jai pagelbėjo.K
“AšSkovvhegar, Me 

serganti beveik >višą laiką ir
buvau 
nieko 
dirbtinegalėjau 

apie savo namus, 
kad nejusčihu ko
kio nuovargio, taip 
kad aš turėdavau 
atsigulti. Vieną 
dieną, kuomet skai 
čiau laikraštį aš 
pamačiau Lydia E. 
Pinjcham’s Vege
table Compdund 
apskelbimą ir pa- 

_ _________ _ mačiau, kaip jos
pagelbėjo kitoms moterims, aš pama- 

’niau, kati it aš pabandysiu jas. Aš 
išvartojau tris butelius ir dar nega
lėjau pasakyti ar man pagelbėjo ar 
rlė, bet dabar jau galiu pasakyti. Aš 
dirbu visą savo narhų darbą,per visą 
dieną ir neteikia man gultis i lov^. 
Aš daugiau neturiu galvos skaudėji
mo arba nuovargio. Aš tikiu, kad 
kiekviena moteriš, kUti vartoja Vege
table, CompbUM, gaus tiek pat pa- 
gelbos, kiek aš gavau”. — Mr^. Ferxy 
W. Richardson, R. F. D. No. 2, Skow- 
hegan, Maine. * . ;

Jus ką tik skaitėt kaip Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Compoun<^ pa
gelbėjo dęl Mrs. Richardson. Ji ya- 
bttndė tąs gydtjoteą, -kaip matė, kad 
kitbm^ motėrims pagelbėjo.Beveik 
per penkiasdešimts metų Lydia E. 
Pihkharii’rf Vegetable Compound yra 
taip giriamos moterų:, Pardavimui 
pas aptiėkotiUš visUr, .

& a.

vargio. Aš tikiu, kad 
tgrįš, kdri vartoja Vege- 
Ina,' gaus tiek pat pa-

■ Ferxy

3

b
6

Geros pasekmės gaunamos j vieną 
dieną vartojant Virex, pirmiau 

žinoma kaipo Rattle 
Snake Oil.

Trynimai Vi Midoi Suteikia Palengvinimą!
KeatsidCkit ant riebaluotų moačlu, 

kuomet jums būtinai reikalingas litu- 
mėžtas!

nės apielinkės, Mrs. Ui i n-Pai
ru e r sumanė išvaikyti vaikus 
iš mokyklos kiemo ir neduoti 
jiems ten žaisti.

Sekmadieny, kada vyras dar 
nebuvo gryžęs iš darbo ir ka
da būrelis vaiku žaidė mokyk
los kieme, ji išėjo ant “poe
čių” su revolveriu rankoje ir 
pradėjo šaukti, kad vaikai ei
tu iš mokvklos kiemo. Vaikai, 
kaip vaikai, jie lik nusijuokė 
ir jos grūmojimų nepaklausė. 
Tada ji paleido šūvį, kuris pa
laikė i Joseph Gailina, 313 S. 
Fnincisco Avė., gal mirtinai jį 
sužeisdamas, lai pamatė kitas 
vyras ir puolė sužeistų vaikų 
gelbėti. Bet ir į tų vyrų ji pa
leido šūvį, tik nepataikė ir 
kulka įstrigo į kitoj pusėj sto
vėjusį automobilių.

Kada atvyko policija, prie 
jos namų rado didžiausių mi
nia žmonių, kuri bandė j jos 
namus įsilaužti. Ji grūmojo 
nulinčiavinių tų žiaurią moterį, 
lečiaus policijai pasisekė ją 
išgelbėti ir uždaryti kalėjimam 
Ji dabar sakosi nenorėjusi vai
ko nušauti, tik juos pagąsdin
ti už kėlimų triukšmo.

Vaikas yra ligoninėj. Dakta
rą? sako, kad gal ir pasiseks jo 
gyvastį išgelbėti.

Ii paimti elevatorių^ ir gatve
karius savo žinion, atpirkda
mas tų kompanijų turtų, (De- 
iybos apie tai buvo vedamos, 
bet pairo, kompanijoms parei
kalavus nepaprastai augštos 
kainos už savo turtų). Kompa
nija dabar bando gauti naują 
prailginimų tos teisės, todėl ir
geriuasi miestui?

ti jai $10 savaitėje už perlei
dimų savo vyro. Ji gauna tuos 
pinigus per savo vyrų.

Pinigus už savo vyrą ji gau
na reguliariai, bet ir jai pačiai 
nusibodo būti be vyro, su ku
riuo ji gyveno tiek ilgai ir tu
rėjo aštuonetų vaikų ir lodei 
dabar pareikalavo jos vyrą 
sugrąžinti jai.

Kokie Jūsų 
Pageidavimai?

Turėti pinigų pirkimui ar btidavojimui naiųo? 
Nusipirkti puikų automobilių?
Leisti vaikus j mokslų?
Eiti pačiam j.biznį?
Keliauti po gražias vietas?
Pasiliuosuoti nuo sunkaus darbo ?

Bile vieną iš augščiaus minėtų pageidavimų
ar net ir keletą iš jų, gali lengvai įkunyt prisi
dėdamas prie

Naujienų S pulko s
Ar nebūtų malonu, kad vieną dieną pašauk

tų jus kas-nors ir sakytų: “Štai yra čekis dėl Jū
sų sumoj $5,000, pasiimk jį?n Ir jus paimtumėt 
tą čekį net netikėdamas, kad tiek Jus kada nors 
gausit. Tai be abejo butų malonu.

O tai yra galima. To gali pasiekti kožnas 
žmogus: senas ar jaunas, vyras ar moteris — 
kožnas gali pasiekti savo siekį ir aprūpinti savo 
reikalus ar savo pageidavimus.

Nėra lengvesnio, patogesnio ir tikresnio bu
do gauti sau pageidaujamą čekį lyg ir nejuš- 
čioms, kaip priklausant prie NAUJIENŲ SPUL- 
KOS. Štai yra keturi skirtingi budai, kaip lik
ti turtingu į 3, 4, 6 ar 11 metų. Pasirinkit vieną 
iš sekamų:

BUDAS A
Į apie 11 metų mokėdamas po:

. $500 
$1000.
. 2000’ ' 
. 5000 . 
10000

Doctor M. Robinson
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

NORTHVVAY 1533
11 iki 2 ir 6:30 iki 7:30 kasdien, 11 iki 12 šventadieniu^.

HEMLOCK 4502-8681
9:30 iki 10:30 ir 5 iki 6 kasdien, 9:30 iki 10:30 šventadieniais.

5211 Ruseli S’t. net. katnp. l’’answotth 1803 Davison Av. kamp. Orleanu
DETROIT, MICH..

T

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdien nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare.

i Nedėldieniais nuo 10 v, 
|j ryto iki 2 vai. po piot. 
t _ __________

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shopmg Bags)

M Šie krepšiai krautu-
g vėse parsiduoda po

centus. Jie yra
’ : - ' 'c ‘Įoai puikus ir patogus

le j i u u ii pirkinių:’ 
>'ra ^nlenkaini;

(,(>l
yV':'č.'lnių ir dėl mažai. Jie 

tinka kožnai šeimi
ninkei, kuri perka 

daug ar mažai, pirkinių. Gaunami Naujienų 
ofise, priduodaiit šj skelbimų ir 40t. Persiunti
mo išlaidų 5c.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St Chicago, 111.

į

$0.(58 į savaitę gausi ..................... ’
$1.25 į savaitę gausi.............................
$2.50 į savaitę gausi............................
$6.25 į savaitę gausi............ ...............
$12.50 į savaitę gausi ............................

BUDAS B
Į apie 6 metus mokėdamas po:

$1.25 į savaitę gausi ...................... ...... .......
$2.50 j savaitę gausi................... ;.......
$5.00 į savaitę gausi...................... ......
$12.50 į savaitę gausi...........................
$25.00 į savaitę gausi......... '.............

BUDAS C
1 apie 3 metus suvirs mokėdamas pb: 

$2.50 į savaitę gausi..... /............... '............
$5.00 į savaitę gausi..................................
$10.00 į savaitę gausi........................... ?......
$25.00 į savaitę gausi .... v...... .... ..............

. $50.00 į savaitę gausi................................. ;

. $500

. 1000

. 2000 

.5000 
10000

$500
1000 

.2000 
5000 

10000
BUDAS D

J apie 6 metus suviršuin mokėdamas po:
.. $100 
... 500 
.. 1000 
. 5000 
10000

Apsvarstyk šiandien, kuris būdas jums pri- 
ei.hamesnis ir nieko nelaukęs pradėk.

Naujienų Spulka
■ Įlu>rporuota ant $įįO(H)iOOO. ■

Po valdžios kontrole.
V. MIšEIKA, Sekretorius /

1739 So. Halsted Str., Chicago, 111.
Atdara diena ir vakarais iki 8tos valandos:

$78.00 sykiu įmokėjęs gausi.... 
$390.00 sykiu įmokėjęs gausi 
$780.00 sykiu įmokėjęs gausi . 
$3900.00 sykiu įmokėjęs gau^i 
$7800.00 sykiu įmokėjęs gausi

Apie apkartimą* ir galvos užimą 
nereikia daugiau rūpintis, kuomet 
yra išrastas būdas gydymo gerai ži
nomo gydytojo. Dabar yra galima 
it labai pavojinguose atsitikimuose 
apkartimo, pagydyti į vieną dieną 
vartojant receptą kuris pirmiau bu
vo. žinomaą, kaipo Rattle Snake Oil.i 
Tas gydymas yra labai pasekmingas 
visoje šalyje.

Mr. D. Dey, Nebraskos valstijos 
gyventojas, 67 metų amžiaus sako, 
“Aš vartojau tas gyduoles tiktai porą 
savaičių ir mano girdėjimas yra at
gautas visai gerai. Pagelbėjimas 
buvo .beveik urnus fir galvos užimąs 
^dabar yra prašalintas. Mano slogos, 
kūrias turėjau kelis metus, taisosi 
puikiausiai”.

M r. Ben Jackson, kuris gyvena In
diana valstijoj, sako: “Pirm vartoji
mo Virex, aš negirdėjau -nieko. Po 
dešimties dienų vąrtojimo•■'hŠ' girdė
jau laikrodėlio .takšėjimą”.
* Angeline Johhson, Mississippi gy
ventoja,, būva yisai kurčia per aštuo- 
(YiiolikJ metų. Ji sako: “Virex su- 
ėstabde mano galvos užimą ir dabar 
įgaliu girdėti traukinio švilpimą 3% 
mylios atstumo”.

i Boy Fišlier, lowa valstijos gyven
tojas, sako, “Aš negirdėjau laikrodė
lio takšėjimą pei* 11 metų — aš dabar 
'galiu padėti savo laikrodėlį ant stalo 
ir girdžiu jo takšėjimą”.

Mr.W. A. Lumpkin, iš Oklahoma, 
sako, “Aš buvau kurčias 38 metus, as 
vartojau jūsų gyduoles tiktai keletą! 
dienų ir dabar girdžiu gerai”. ;

Mr. Anthony Champman, iš Michii- 
gan, sako, “Didžiausias galvoj įižitnąš 
visai pranyko iri rrtkrld"' girdąjimas 
praktiškai yra atgaūtfiš”:''

Kurčias kūdikis J dabar girdi.
’ Mrs. Ola Valehtine, iš Arkansas, 
įsako, “Mano mažas kūdikis, dabar 5 
hietų senumo, buvo kurčias nuo 4 
mėnesiu amžiaus. Dabar jis girdi la
bai gerai ir jau mokinasi kalbėti”,

Mr. Mather Pelleys sako, “Mano 
jaunasis sūnūs, buvo kurčias per me
tų eilę, vartojau Virex tiktai per tris 
dienas ir jis dabar girdžia taip gerai, 
kaip ir pirma”.

Tokie raportai ateina iš visų dalių 
šalies ir Canados. Gyduolė kuri yra 
žinoma kaipo Virex, lengvai yra var
tojama namie ir veikia kaip magija ir 
labai greitai dėl žmonių visokio am
žiaus.

Mes esame įsitikinę, kad Virex at
gaus jūsų girdėjimą greitai. Kad 
perstačius tas gyduoles jums ir ki
tiems milionams kenčiančių, mes 
atsiųsime didelį $2.00 vertes gyduolių 
pakelį tiktai už $1.00 dešimčiai dienų 
dykai bandymui. Jei pasekmes nebus 
užganėdinančios gydymas nekainuos 
nieko.

Nesiųskitę pinigų — tik jūsų var-. 
dą ir adresą pas Dale Laboratories, 
1304 Gateway Station, Kansas City, 
Mo., ir gyduoles tuojau bus atsiųstos. 
Vartokite jas pagal paprastą nurody
mą. Jei į pabaigą 10 dienų jūsų gir
dėjimas neatsigriebs, galvos skaudė
jimas nepranyks, tik atsiųskite atgal 
ir jūsų pinigai bus atgrąžinti atgal 
be jokio klausimo. Tas pasiūlymas 
pilnai garantuotas. Todėl rašykite 
šiandien ir išbandykit tas puikias 
gyduoles.

ALPA
Bohemian Importuoti Ąpyniai su 

Salyklu, setas $1.00.
Galima 
ryti 
gerą
Mes turime 
sus kitus 
nius ir

gėrimą

apy

ir skystimų iŠ 
sunkintus. Klau 
skite jiisų gro
šerniuko.

Alpa Malt Extract Co
2428 W. 17 St.

Pilone Lafayette 1101

■MM

Rusiškos ir Turkiškos 
Maudynės

Atdaros dieną ir naktį.
Vanos, lietaus ir marių druskos 

maudynės, 
nakvynės, 
plaukymo.

Specialėš 
moterų seredoms.

Z. SAPERSTE1N & SONS 
Savininkai

1115-17 So. Paulina St.
Tarpe Taylor ir Roosevelt Rd.

Phone West 1511 Chicago, III.

Riiimai 
Didelis

rusiškos

ir lovos 
prūdas

maudynės

dėl 
dėl

dėl

Phone Boulevard 9641
A. KAI RIS

Murininio ir būdavoiimo geneialis 
KONTRAKTORHIS

3352 So. Halsted St,, 
Namai 3356 Lowe Avė.

Complete in;Itself
Išgalanda razor gele- 
žalę be išeminio josf iš 
kutelio, r 
rai. Visas

, razor . su__n___
ekstra peiliukais, $1.00 
Ir augščiau.

Greitai ir ge-' 
_j. setas — 
i dirželiu ir

Wet/!u!o^trop Razor

. Jreg. 8. V. Pat Ofise.

visuomet buvo pagelbinga gyduole. Jisyra 
puikiausia ir labiausiai patikėtinas linl- ' 
mentas, kokį tik pinigai gali nupirkti. . 
NCra tikrasis, jei neturi INKARO vais- ' 
baženklio, \

F. AD. RICHTER & CO.
10^114 So. 4th St., Brooklya. N. Y. /

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIV Sl’ŠCIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tutno, skaudamą akių karštį, <tti- 
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegyste;;irit tčli- 
regystę. Prirenka teisihgfti akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavimas daromas įsu /elėktra, parodan
čia mpžiaųsiatM "klaidas. Specialč 
atyda atkreipiama į mokyklos vai
kus,. Akiniai rilio $4.00 it augščiau. 
Vai: 16 iki 8 v, Ned. 10 iki 1 p. p*

1545 West 47th St.
Phone Boulevard 7589

T

KAIP BŪTI SVEIKU
E/iK- daugelį me
tų žmonės, .ken
čia todėl, kad 
jie nežino • tikro 
budo kaip išsi
gydyti. Pava
džiui, jeL>*jųs 
sergatęj’ jus ei- 
nątf* pas dakta
rių jis duoda 
jums gyduolių 
išbandymui, po 
keleto bandymų 
jis liepia eiti 
jumis ant ope

racijos, tuoYnet prasideda kentėji
mas.

Jei jus sergate nuo socialių ar 
kitokių ligų, ateikite į mano ofisą. 
Aš jumis gerai išegzaminuosiu ir 
bandysiu pagelbėti jums be gyduo- 
lių ir be operacijos.

DR. TAFT
1555 Wcst Roosevelt Road 

Ofiso valandos nuo 9 iki 11 ryto 
Phone Canal 3457

Physical Health Institute
DR. VELONIS, Ph.

Gydau įvairias ligas, o ypatingai 
užsisenėjusias, be vaistų ir opera
cijų, naujausiais budais.

4204 Archer Are., Chicago, UI.
Brighton Park, 2-rų lubų, Rūmas 1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pietų. 
Vakare nuo 6 ifcj 9 vai. vakare. 
Nedėldieniais nuo 9 iki 12 pietų.

TMephone Lafayetlą 4143

Pilnas žmonių Dr. Ross’ ofi
sas kasdien, dėl gydymo 
chroniškų, nervų, kraujo, 
inkstų, pūsles ir šlapumo U-

ųrivatiikų gydymui kambarių
Oia ątėję gauna 

geriausi Ameriko
niškų i’ ’^epe- 
jiškų b:ffpdy- 
mp. Didutis skai
čiui žmotlK -įly
domų kasdien pef 
Dr. Rosi, eutei- 
kia progų duoti 
geriausi medikai] 
patarnavimų žo 
miausia kaina. To
kj mokestį gali kiekvienas ištesėti 
mokėti, taip kad nei vienas uerųik&< 
lauja užmesti savo Ilgą

Patarimai) dykai.
Žinokite apie save tje»ų. ViaiAka pa

slaptis yra užtikrinta.
Dr. B. M. Ross, f] 

35 So. Dearbom Street, 
kampas Dcurborti Ir Monro e St. 
Ciilly Building. Imkite #<iHvatorii 

, iki l> augšto.
Trisdešimt metų toje pačioje virtoj*. 
Priėmimo kambarys 5G<> dėl v/»u. ; 
Priėmimo kniubai y& 6IB dcl motei ų 
Valandos: Kasdien .nuo JO rytu Ik: f 

vai. vaip.ip. NeJįjiiuj bug 
10 vi!, vyto iki i tai *li* 
ųų. P m mdelyj

nuo 10 rrin 
b'!» P Tsl-
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S PEČIAUS 
IŠPARDAVIMAS 
Virtuvės HeateriŲ

----------  —'' ■■  f

POŽĖLA NORI ŽINOTI AR 
BANCEVIČIUS EIS SU JUO 

RISTIS, AR NE.

šis storas, visas suvirintos gele
žies virtuvės heateris. Galima ja
me kūrenti visokį Qfą
kurą. Specialiai .......

Central District
Furniture Co.

3621-B3-23 So. Halsted St.

NORT 
—-LLOYD

švęskite Kalėdas Namie
Važiuokite per Bremeną laivu

S. S. COLUMBUS
Didžiausias ir greičiausias Vo
kiečių laivas, arba kitais laivais 
šios linijos.

% Išplaukimai
Spalio 18, 25. Lapkričio 4, 15, 

27. Gruodžio 11.
Pu i k ųs trečios klesos kambariai

Nepiliečiai, kurie gryš j 12 
mėnesių, neturės jokio var- I

I go__sugrįžimui į Ameriką.
Specialė kaina nuo Bremeno 

iki Kauno.
North German Lloyd

100 N. La Šalie St., Chicago, III.
Arba prie vietinių agentų.

RMAN

GREITA KELIONĖ LATVIA
White Star Line

Greičiausia kelionė Lietuvon.
N. Y. Cherbourg — Southampton 
Išplaukiu ai subatorr.is. Didžiausi lai
vai Majeslic, Olympic, Homeric. Grei
tas susisiekimas su Baltijos portais.

• American Line
White Star Line

N. Y. — Plymouth — Southainpto* — 
Cherbourg — Hamhurg

Paprasti išplaukimai. Puikus, dideli, 
greiti laivai. Greitas susisiekimas su 
baltijos portais.

N. Y. — Plymouth — Cherbourg 
Antwerp 

Tankus išplaukimai. 
Lapland ir Zeeland.

Viskas užrakinama, privatiški paąi- 
dšjimai. Geras maistas ir visi pato
gumai. Atsišaukite prie vietinių agen
tų arba

Pasažierių Departamentas
127 So. State St_ Chicago. III.

UŽSISAKYKIT IR SKAITYKIT LIE- 
TUVIŲ BURTININKŲ LAIKRAŠTI

“BURTININKAS"
“BURTININKE” telpa: Burtininkų 
monai; Juokai; Planetos; Būrimai 
laimės; įvairios paslaptys, ir daugiau. 
“Burtininko“ kaina metui $1.00. Siųs
dami prenumeratas adresuokite: 
l LIET. ŠVIET. KNYGYNAS, 
3106 S. Halsted St. Chicago, III.

Dept. 2.

Bukite pasirengę dėl rudeninių 
kvietkų auginimo. Kapitalas $200,- 
000.00. {steigta 1885. Surplius 
$96,141.67.

Nurseries su reputacija 
BROWN BROTHERS COMPANY 

Continental Nurseries 
Rocheseteh, N. Y. 
“The Flover City” 

Atsakanti augintojai medelių ir 
kvietkų.

Vaisiniai ir pagražinimui medžiai, 
rožės, vynuogės ir t. t. 

FRANK CICALA 
6149 So. Sacramento Avė.

šaukite Republic 5912, 
Chicago, III.

Atsiųsime salesinaną. i
Ar jus žinote, kad

Klaipėdos apielinkė renka savo 
stovus j Lietuvos seimą Kaune, 
jus žinote, kad augščiausios rųšies 
bakas dėl cigaretų yra Turkiškas 
bakas ir Helipar turi savyje 
gryna Turkiško tabako. Jus džiaug
sitės permainę į Turkiškus.

at- 
Ar 
ta- 
ta- 

100%

Jau atėjo Kultūros 
No. 9. 

Kaina 30c. 
Gaukite Naujienose 
1739 S. Halsted St.
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Abiem rankom 
kilnojimas prasidėjo su 246 sva
rais. Koudis, sveriantis tik 165 
svarus, sustojo ant 292 svarų. 
Freirriontas atkartotinai pakėlė 
303 svarus. Prasidėjo kilnoji
mas ant galvos (bridge). Kuo
dis įvarė 232 sv.» o Freimontas 
308. Del užsigardavimo, nors 
nebuvo su kuom lenktinuoti, 
Freimontas lengvai iškėlė 333 
svarus.

P-as Uiktveris parodė auksi
nius medalius ir paklausė publi
kos, kuriam priklauso pirmašai 
prizas ir pasaulinio, sunkiųjų vo 
gų čempionato titulas. Už Frei- 
montą, kaipo 200 svarų gražų 
ir jaunų, milžiną, publika plojo. 
Jam p. Uiktveris suteikė jį. Vėl 
užklausia publikos, “Ar Jonas 
Koudis vertas yra antrojo pri
zo, kaipo vidutinio svorio vogų1 
kilnojimo čempiono titulo ir 
auksinio medaliaus ?” Suužė 
svetainė ir Uktveris jam prise-j 
gė.

Rtstynių pasekmės.
Bob. Managoff, turkų čempio

nas susilaikė nuo risty^nių, nes 
prastai jautėsi. Jis teisinosi, 
kad>risdamasis porą dienų atgal 
Milwaukee, Wis., jo didis prie-, 
šas jį labai nukamavęs. Jo 
vietą užėmė jaunas lietuvių ris- 
tikas Juozėnas. Jis tai buvo 
tuo, su kuo J. Bancevičius labai 
geidė susitikti. Įvyko nelaimė, 
kad Juozėnas krisdamas su Van
cevičium išsisuko ranką. ,hfors 
tuomi užsibaigė juodviejų risty- 
nės, tečiaus teisėjas J. Uktveris 
išnešė nuosprendį, kad J. Ban- 
cevičius nors nė kartą Juozėno 
nepaguldęs ir tik dėlto, kad Juo
zėnas negali šiame vakare ris
tis tampa, tik šio vakaro perga- 
ėtojas. Juozėnas visai nėra 
Bance^čiausi 'nugalėtas ir bile 
dieną turi teisę Bancevičių iš
šaukti ir ristis iki galutinos per
galės.

Į atkartodamas, 
kilnojimas pra

Požėla nebetenka kantrybės. 
Daug buvo kalbama, daug buvo 
rašoma, o vienok prie nieko tik
ro dar neprieita, Taigi dabar 
Požėla stato klausimą: ar ‘Ban- 
ccvičius iš tikrųjų nori su juo 
ristis, ar tik vilkinti dalyką, kal
bėdamas neaiškiai apie ristynes. 
Požėla sako, jog tas dalykas rei
kia galutinai baigti. Nes dabar 

.visa tai nė nuleista, ne pakarta.
'T’aipri daliai- Rancevičitii ten

ka paskutinis žodis tarti: tegul 
jis aiškiai pasako, jog* jis* risis 
su Požėla kaip greit ristynes bus 
galima surengti.

Požėla yra pasirengęs atvykti 
Chicagork kaip tik buš galuti
nai nutarta, ristynes surengti.

PRANEŠIMAI
CICERO. — Svarbias prakalbas 

rehgia LSS. VIII Rajonas ketverge 
spalio 30 d., Liuosybės svet., 14 St. ir 
49 Ct., Cicero, UI. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. I

šios prakalbos, yra rengiamos, kari 
paminėjus 60 metų sukaktuves nuo 
Pirmo Darbininkų Internacionalo įsi
kūrimo ir sustiprėjimo abelno darbi
ninkų judėjimo visose šalyse.

Kalbės geriausi kalbėtojai.—.Nau
jienų Redaktorius d. P. Grigaitis ir 
Dr. A. Montvidas.

Todėlgi ciceriečiai nepraleiskit šių 
prakalbų, atsilankykit ir savo drau
gus atsiveski^ daug ko naujo išgirsit 
šiose prakalbose. — Komitetas.

LSS. 4-tos kuopos susirinkimas 
įvyks antradienį, spalio 21, 8 vai. vak. 
Raymond Chapel Salėj, 816 W. 31-ma 
sratvC.

Visi nariui R vioiHrvrr* i būtinai daly
vauti, kadangi susirinkimas bus labai 
svarbus. Be kita bus skaitymas ir 
priėmimas naujos LSS. Konstitucijos. 
Draugai prašomi taipjau nesi vėluoti, 
atvykti laiku. Draugiškai,

Valdyba.

MILŽIN RISTYNĖS.

Freimontas čempi

Penktadieny, spalio 17 dieną, 
Columbia Hali/ Town of Lake į- 
vyko milžinų nepaprastos risty- 
nės ir sunkiųjų vogi) kilnojimo 

Vos tik atidarius svetainę jau 
stovėjo būriai; buvo daug ir 
sportų, netik lietuvių, bet ir sve
timtaučių. Jie įdomavo, kas 
taps lietuvių pasauliniu čempio
nu ir galis pirmąjį pri^ą. Pub
lika ėjo mėginti tas sunkenybes, 
kurias musų sportai kilnojo. Vi
siems buvo aišku, kad pakelti 
sunkenybes reikia ne tik gerai 
išlavinto, bet ir stipraus vyro.

P-as P. Norkus nepasirodė, 
nors seiliaus ir kalbėjo, kad 
“vaikų’ nebijąs. Buvo atsilan
kęs ir jau pasirengęs jaunas vy
rukas dalyvauti konteste, bet po 
kambarį rankomis pavaikščiojo 
ir nedalyvavo. Mikas Urnežis 
besitreniruodamas . susižeidė 
ranką, tad negalėjo dalyvauti. 
Vien tik sveiki išliko Jonas Kou- 
dis ir Augustas Freimontas; 
jiems nieko netruko. Jiedu kė
lė sunkiausias vogas Standard 
stiliumi, nemaišydami jokių tri- 
ksų. Prasidėjo nuo 175 svarų 
su viena ranka. Kas kart vis 
dėjo naujas rinkes iki i, d a va r ė 
205 svarus su viena ranka. Jo
nas Koudis ant šito sustojo. Au
gustas Freimontas su viena ran
ka iškėlė virš galvos 230 svarų

Visi norinti gauti “Naujienas” 
kiekvieną dieną, anksti iš ryto i savo 
namus, praneškite tuoj į Aušros Kny
gyną, 3210 So. Halsted St. Nuo ko
vo 1 dienos Aušros Knygynas paved* 
šitą darbą, išnešiojimą laikraščių pa
tyrusiam ir pilnai tą darbą žinančiam 
žmogui. Taipgi norinti gauti kas 
savaitę “Keleivį” arba kas mėnesis 
“Gyvenimą”, “Gydytoją”, taipgi ir ki
tus laikraščius, praneškite Aušros 
Knygynui viii pažymėtu antrašu ar
ba priduokito reikalavimų telefonu: 
Boulevard 9668.

“Birutes” Choro vienų vyrų dainų 
repeticijos atsibus utaminko vakare 
spalio 21 d. Raymond Chapel, 816 W. 
31 St. Pradžia 8 vai. vak. Visi vy
rai daininkai privalote būti laiku ir 
dar ant šios praktikos gali ir nauji 
dainininkai prisidėti prie choro.

— Valdyba.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAIEŠKA U savo brolio Jono Dė

dino, kuris pirmiau gyveno Mass. 
valstijoj ir kuris paeina iš Lietu
vos Matulių kaimo, šakių parap. 
Aš Agota sesuo turiu svarbų rei
kalą ir meldžiu atsišaukti šiuo ad
resu :

Agota Sakalauskienė
8933 Houston Avė., So. Chicago, 111.

PAJ1EŠKAU Jono Rimkuno girdė
jau kad jis yra užmuštas. Kas 
apie jį meldžiu pranešti.

žino

2154

O S

2154. Mažulėlėm ir didesniomNo.
panelėm suknele.

Sukirptos mieros 2, 4, 6, 8, 10, ir 
12 metų. 8 metų mergaitei — reikia 
2% yardij 36 colių materijos.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuati:

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chicago, III.

NAUJIENOS Pattem Dept.
1789 S. Halsted St., Chieago, III.
Čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No...............
per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA vidutinio amžiau! 
moteries arba merginos, prie 
namų darbo, kuri myli vaikus. 
Atsišaukit: 4805 Vincennes A v.

Tel. Atlantic 1112, 
Mrs. Wiesman.

REIKIA DARBININKy
VYRŲ

REIKIA jaunų su ambicija vyrų, 
kurie gerai kalba lietuviškai ir ang
liškai. Jie gali uždirbti nuo $45 iki 
$70 j savaitę. Tiktai darbštus ir 
norinti clirl>ti ' toprul atsi^a-iilcia. At
sišaukite Kcrocljj. ntio S
ir nuo 2 iki 4 po pietų.

166 W. Jackson Blvd., 5 augštas
Pasimatykit su Mr. Nichols.

REIKIA pardavėjų į Real Estate 
ofisą patyrimas nereikalingas, turiu 
darbo dėl 5 vyrų visados arba vaka
rais, o yra proga daug pinigo pada
ryt ant komišino. Dar reikalingas 
vienas menedžiaris į Real Estate biz
nį geistina kad turėtų patyrimą kai
po pardavėjas, geras išlygas duosiu 
teisingam žmogui.

Matvkit
J. NAMON, 1

2418 W. Marąuette Rd.

REIKIA —
Kriaučiaus, patyrusio ant se

no ir naujo darbo.
Atsišaukite

5749 W. Augusta St.

RAKANDAI
PARDAVIMUI 5 kambarių moder

niški rakandai, 2 Wilton karpetai, 7 
šmotų valgomo kambario setas, 2 rie
šuto medžio setai, 3 Šmotų mohair 
parloro setas, liampa, Console fono
grafas, stalas, sykiu arba skyrium.

5629 So. Lincoln St.

PARDAVIMUI
BARGENAI PIANŲ IR 

VICTROLŲ

Upright Pianas gerame stovyje, 
kaina tik .......................... .........  $88.00

PARDAVIMUI NAMAI-ŽEMĖ
GROJIKLIAI PIANAI

Turiu atiduoti savo $800 vertės gro- 
jiklį pianą su benčiumi ir 100 muzi
kos volelių už

$115
Turi būt parduotas prieš spalio 27 iš 
priežastis apleidimo miesto.

1389 Milvvaukee Avė.
Pirmas augštas, klauskite 

M r. Koprol’s piano

BARGENAS
Parsiduoda arba išsimaino ant 

namo didžiausia ant Bridgeporto 
grosernė Malt ir Hops biznis, kur 
tūkstančiai žmonių praeina kasdie. 
Pigi renda, prie štoro (i ruimai pa* 
gyvenimui, garu apšildoma; gra
žioj violoj; per daug metų to pa
ties savininko išdirbtas biznis. 
Parduosiu išvažiuoju i
Uetuvą. Klauskit savininko.

J, P, Legeika
3354 So. Halsted St.

PARSIDUODA Delicatessen, Taba- 
co, minkštų gėrimų ir kendžių krau
tuvė. Krautvė randasi netoli didelių 
dirbtuvių, daro gerą biznį. Turiu 
parduoti greit, • nes apleidžiu mies
tą.

650 W. 81 St.

NAMU BARBENAI"
6312 So. Western Avė.

Kurie ieškote pirkti ar mai
nyti NAMUS, LOTUS, FAR- 
MAS, BIZNIUS ir tt. Mes 
turime didelį pasirinkimą Na
mų, Ix>tų, Marąuette Parko 
kolionijoj ir po visą SOUTH 
SIDĘ. Kas ko reikalaujate, 
atsilankykite j musų OFISĄ 
visais reikalais, o visuomet 
busite užganėdintais ir pasi- 
skirsite tą ką jus reikalatfta- 
te. Jei norite parduoti NA
MUS, LOTUS, mes turime 
laukiančių pirkėjų.

Rozenski-Lemonf & Co.
6312 So. Western Avė.

Tek Prospect 2102. 
_____________ .__ ___________/

PARDAVIMUI grosernė ir 
delikatesen, senai įsteigtas biz
nis, daromas geras cash biznis, 
parduosiu už $1200.

2109 So. Halsted St.

Aš turiu 2 lotu kuriuos turiu 
pardoti po $195 kiekvieną. Tie 
lotai yra palinktoj vietoj. North- 
west Side, Chicagoj. Tai yra ne
paprasta proga. Najienos, 1739 
S. Halsted St., Box 576

DIDĖJĄS BARGENAS
Parsiduoda dry goodš krautuvė, 

geroj biznio apielinkėj. Renda pigi'. 
Yra pagyvenimui kambariai. Lysas 3 
metams. Mainysiu ant namo arba 
automobiliaus. Pardavimo priežast 
patiksite ant vietos. Atsišaukite pas 
savininką. 3305 S. Halsted St.

PARDAVIMUI Northwest Side tu
šti lotai. Labai geri. Yra suros, 
vanduo, gasas, cementinis šalygatvis 
ir viskas apmokėta, 
statymui. r" 
giai.

PARDAVIMUI grosernė, biznis se
nas ir geras. Turiu parduoti Šią sa
vaitę. Dabar grosernė yra uždaryta 
iš priežasties ligos. Parduosiu pi
giai arba mainysiu ant automobiliaus 
arba loto.

1505 So. 49 Ct.,_ 
Cicero, III.

PARDAVIMUI grosernė ir viso
kių smulkmenų krautuvė sena išdirb
ta vieta, arba mainyčia ant loto, 
Southsidėj. Gausit bargeną.

Kreipkitės
4609 Wentworth Avė.

. Gatavi namų 
Turiu fjarduoti labai pi- 

Rašykit
Naujienos,

1739 S. Halsted St., 
Box 575

PRIIMSIU staką arba bonus 
mainais į mano biznio lotus prie 
gatvekarių linijos. Taipgi rezi
dencijos lotai dėl namų. Parduo
siu po vieną arba daugiau. Kai
na iabai pigi. Tai yra kam noi*s 
gera proga. Naujienos, 1739 S. 
Halsted St. Box 574.

Pasirodo jaunas, smarkus, kai 
lydeka lenkų čempionas Dr. T. 
Stejke. Prieš jį išeina 260 sv. 
“baby” J. Andrijauskas. Vy
ras kai mūras, rodosi, kai puls 
ant biedno lenkučio, suluš ir 
jo kaulai. Lenkas mandagiai, 
bet vikriai varto Andilių kai 
blyną. Andrius supyko ir pra
dėjo mušti savo priešą. Refe- 
rce turėjo stabdyti jį ir publika 
ėmė rėkti, .lis su piktumu grie-i 
be daktarą, bet šis po & minutų 
surakino jo “kūnelį” ir mus 
Andriukas daktarui pasidavė. 
Andrius susisarmatijo ir kai 
gyvasis sidabras pranyko.

Dr. Stejke iššaukė Karolį Sar- 
palių ristis ir pasižadėjo pagul
dyti 3 kartus į valandą laiko. 
Sarpaliug viešai užreiškė, kad 
jis nesiduosiąs nė karto lenkui 
paguldyti. Jiedu sutiko ristis. 
Turkas užėjęs ane estrados šau
kė J..lįancevičių, nes jis negalys 
jo paleisti nepaguldęs. Jis net 
siulinėjo 100 dolerių užstato ir 
nereikalavo Bancevičiaus užsta
to taip pat. Jų manadžeriai su
tiko pagaminti kontraktus.

Sportus egzaminavo Dr.' Zala
torius. Pirmininkavo J. Jan
kus? Rep.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KASDIEN jus galite prisira
šyti prie NAUJIENŲ SPUL- 
KOS ir turėtumėt prisirašyti 
tuojau, jei dar nesate prisirašą. 
Dėdami kas savaitę po dolerj- 
kitą, nei nepatėmysit, khip susi
dėsi! užtektinai pinigų, kad nu
sipirkus sau namelį ar užtikri
nus savo senatvę.

NAUJIENŲ SPULKA,
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.

RINKIMŲ KAMPANIJA
Draugai, kurie norėtumėte platin

ti La Follette rinkimų Agitacijos Li
teratūrą, tai galite gauti

AUŠROS KNYGYNE, 
3210 S'o. Halsted St., Chicago, III.

Generališkos repeticijos Egle Žalčių 
Karaliene įvyks antradienį, spalio 21 
d., Liuosybės svet., 1822 Wabansia 
Avė., 7:30 vai. vak. Visi daininin
kai ir lošėjai malonėkite susirinkt lai
ku. — Komitetas.

jį. meldžiu pranešti.
ELIZABET chuplls, 

1532 Oirard St., 
Chicago, III.

J..1. . j1

Seaburg Electrik Player perdirbtas, 
taip geras kaip naujas, kaina $225.00

ĮVAIRUS SKELBIMAI
STOGDENGYSTĖ

Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie
linkėj. {staiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj.ni Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. 
Roofing Co., 3411-13 
Phone Davvndale 0114.

Churchill Player pianas, riešuto me
džio, dailei išdirbtas naujas, gvaran- 
tuotas ant 25 metų, tikra kaina $900. 
Parduodam už ........................  $375.00

Columbia t’honograph $125.00, 
už ................. :............................  $55.00

Columbia Console madelio $150.00, 
už

PARDAVIMUI restaurantas 
labai pigiai, arba mainysiu ant 
loto, automobiliaus, vieta 148 
W. 69th St. Kreipkitės prie sa- 
vininko.

3349 So. Wallace St.

MUMS REIKIA PINIGŲ 
2 flatų mūrinis namas, 4-4 kam
barių, viskas modemiška, Yietoli 
nuo mokyklų ir bažnyčių ir 
transportacijos, kaina $9500. 
■ Pasimatykit su Mr. Bellant, 

5551 So. Kedzie Avė.

J. J. Dunne 
Ogden Avė.,

Victor, modelio $150.00, už
Klauskite

MR. MISHKUS, 
3343 So. Halsted St.

$83.00
$56.00

PARDAVIMUI kriaučių šapa 
lietuvių ir kitų tautų apgyventoj 
kolonijoj. Parduosiu pigiai, nes 
turiu kitą biznį.

3961 So. Campbell Avė.

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už- 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

ATYDA NAMŲ SAVININKAMS 
Katrie neturite elektros šviesos name, 
pasiskubinkite paduoti orderius, nes 
nuo November t bus brangiau 25%.

A. L. GOSCIEWICZ, 
(Licensed Contractor)

W. 30 St., Cicero, Illinois. 
Phone Cicero 3542

5109

Automobilių Malevotojas
Atlieku aukštos rųšies darbą ge

rai, greitai ir už nebrangią kainą. 
Kam reikia automobilius mnliavo-

— kreipkitės. .
AUTOMOBILE PAINTING

SHOP
Prop. Joseph W. Ažukas

- 751-753 W. 54th Place
Tel. Boulcvard 0312

DUODU PINIGŲ KAM 
REIKIA

Apiekunas skolins pinigus 
arba pirks antrus morgičius — 
znio $3,000 iki $5,000. Atsisau
kt i Naujienas, Apiekunas, 

Box No. 573

ISRENDAVOJIMUI
RĖKDAI 5 'kambarių flatas 

47 St. ir Ashland Avė.
Gera vieta dėl daktaro advoka
to arba akušerijos. Atsišaukite.

3635 S. Halsted St.
Tel. Yards 4487

SIŪLYMAI KAMBARĮ
ANT RENDOS puikus ir didelis 

Brighton Parke kambarys, su maudy
ne ir elektros šviesa. Su valgiu ar 
be valgio. Tinkas dėl dviejų viakinų.

Atsišaukite
Naujienos,

1739 So. Halsted St., 
Box 578 — A. L.

ATIDUOSIU savo gražų gro- 
jiklį pianą su peleliais, jei imsi
te tuojau atiduosiu už $120. At
sišaukite dieną arba vakare, pi
nigais arba išmokėjimais. 1722 
S. Ashland Avė., 1 augštas.

NAMAI-ZEME

PARDAVIMUI 8 kambarių medinė 
cottage, yra elektra, vana, gasas, 2 
karų garadžius, viskas gerame padė
jime, kaina $4500, įmokėti $1500, ki
tus mėnesiniais išmokėjimais po $40, 
j mėnesį.

3619 Ix)we Avė.

PARSIDUODA grosernė ir visokių 
smulkmenų, sena vieta, išdirptas biz
nis, 4 ruimai gyvenimui. Priežastis 
pardavimo patirsite ant vietos.

Atsišaukite
3443 So. Aubum Avė.

—i----- —   \-

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė. Turiu parduoti grei
tai. Parduosiu už teisingą pa
siūlymą. Pardavimo priežastis, 
liga. Wm. R. Jarchow, 4300 S. 
Mozart St.

GREITAS PARDAVIMAS. Pri
verstas esu parduoti ’bučernę ir 
grosernę. Kas pirmas, tas pirks už 
tikra pasiūlymą. Daro biznio nuo 
$200 iki $300 į dieną. Nepraleiski
te šio bargeno.

1456 S. Honore St.
Tel. Lafayette 4427

PARDAVIMUI grosernė ir 
visokių smulkmenų krautuvė. 
Vieta išdirbta ir biznis galima 
gerai daryti. Nupirksit pigiai.

Kreipkitės
3321 So. Morgan St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė dėl gero žmogaus, labai 
ta, biznis daromas geras 
Parduosiu nebrangiai, nes 
priežasfis verčia parduoti.

Atsišaukite*
2602 W. 23rd St.

gerą vie- 
ir cash.
netikėta

PARDAVIMUI bekeroė puikioj vie
toj. Parduosiu arba mainysiu ant 
namo. Turi būti parduota j trum
pą laiką. Pardavimo priežastį pa
tirsite ant vietos,

4530 S. Honore St.
Tel. Lafayette 8583

PARDAVIMUI kendžių, 
ice crcani ir visokių 
krautuvė. Ilgas lysas. 
mai gyvenimui: yra elektra ir 
na. Turiu parduoti greitai, nets 
nu į didesnį biznį.

Atsišaukite
5613 S. Racine Avė.

cigarų, 
mažmožių 

Penki rui- 
va- 
ei-

DIDŽIAUSIS MAINYMAS IR 
IŠPARDAVIMAS 

Namų, Biznių ir Lotų 
Per J. Namon Real Estate 

2418 W. Marąuette Rd.
Kuris yr’A pardavęs, išmainęs 

kelius šimtus namų, biznių per 
praėjusius kelis metus, J. 
Namon Real Estate yra suvirš 
40 savo namų pardavęs. Tie 
žmones, kurie per jį pirko, mai
nė, dabar dvigubai pelno ir 
džiaugias. Dėlto žmogus pirk
damas namą ar mainydamas per 
J. Namon Real Estate firmą yra 
apsaugotas nuo visokių apgavis- 
čių, nes jo biznis yra labai iš
bujojęs, dėlto, kad žmonėms duo
da gera patarimą. Kurie perka 
parduoda ir maino sutvarko vi
sus legalius dalykus kad 
žmones neprapuldytų savo įdė
tus pinigus. J. Namon Real 
Estate' skolina pinigus pirkė
jams ant morgičio. Taipgi turi 
didelius bargenus namų, lotų ap
link Vienuolyną Marąuette par
ko ir visose dalyse Chicagos. Jei 
norite parduoti, mainyti namą, 
lotus ar biznį, mes turime lau
kiančių pirkėjų. Kas ko reika
lausite atsilankysite į musų ofiL 
są, pasirinksite tą kas jums rei
kalinga, gausite teisingą patar
navimą.

59 IR WH1PPLE ST. naujas muro, 
5 kamb. bungalow, garu apšildomas. 
Dratais apdirbti porčiai; visi naujos 
mados įrengimai. Parduosiu pigiai 
arba mainysiu . ant loto arba kokio 
biznio. Atsišaukit

P. KURŠAUSKIS,
751 W. 31 St. Tel. Yards 6296

PARDAVIMUI medinis namas ir 
restauranas arba išrenduosiu. Yra 
restauracija ir 3 kambariai gyveni
mui iŠ užpakalio. Viršui yra 6 kam
barių flatas, yra elektra, maudynė; 
parduosiu pigiai.

524 W. 37 St.

TURĖKIT SAVO NAMĄ 
Kam mokėti rendą kuomet mes 
pastatysime ant jūsų loto gražų 
5 kambarių bungalow už $1000 
cash, o kitus $4450 išmokėsite po 
$45 į mėnesj su palūkanomis.

A. & P. CONSTRUCHON CO. 
936 W. 79 St. Tel. Vincennes 0599 

Atdara nedėlioj ir vakarais.

MORTGECIAl -PASKOLOS
MES" padarome ir perkame ant

rus morgičius siekiančius $200 iki 
$5000.00, lengvais išmokėjimais už 
6% palūkanų ir mažą komišiną. 
Taipgi perkame kontraktų doku
mentus.

LOITIS STERN & CO., 
Suite 1029 — Burnham Bldg. 

160 N. La Šalie St.

MOKYKLOS

F. HAMOK
2418 W. Marąuette Rd. (arba 67 

Blvd.) arti Western Avė.
Tel. Prospect 8678.

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

Reguliariai kursai Drafting, De- 
signing, Tailoring ir Dressmak- 
ing. Lengvais išmokėjimais. Di
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRESSMAKINO 
COLLEGE,

2407 W. Madison, Chicago, III, 
Phone Seeley 1648

M. E. HUTFILZ, Manager

DIDELIS mūrinis, 2 Hutų namas 
prie Marąuette Bulvaro ir Mąple- 
woo A ve 
nos 
kitę prie 
St. Tel. Prospect 1361

garu šildomas, tile va- 
heržiniai trimingai. Atsišau- 

James Kcal, 2111 \V. 67

VYRAI, mokykitės barberystčs. 
Apsimoka. Mokiname vakarais, 
trumpas kursas. Vietos laukia. Mu 
su katalogas aiškina, kaip ius ga 
lite uždirbti, kuomet mokinatės. 
Kaip uždirbti daug pinigų. Prašy
ki Ir katalogo.

MOLER BARBI R COLI.I (.E
105 S. \Vells St., Chicago, III.


