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Rusai norį likviduoti Pa
baltes kraštus

Paskendo submarinas
34 žmonėmis

su

Anglijoj organizuojąs fašistai 
prieš darbininkus

Rusai kalbiną Lenkus pa
sidalint Pabaltės kraštais

Lenkijai siūlo užimti Lietuvą 
ir I^atvijos dalį; Rusai gi už- 
imsią Estus.

per keturius mėnesius kas me
tai esti įšalęs Kronštate. Be to 
Rusija turėtų vėl svarbius sau 
Vindavos, ir ypač Rygos, mies
tus su jų uostais.

Pabaltas valsty.'čs tatai bi
jo, kad atvykęs Vaišuvon čiče- 
rinas vėl neimtu f undyti 
kų.

len-

Paskendo submarinas su 
34 įgulos žmonių

Nelaimė atsitiko garlaiviui City 
of Rome užplaukus ant S-51 
ir jį sudaužius.

No. 228437

garlaivis City ot 
plaukusį jam

Jungtinių Valsti 
S-51, sudaužė jį

Chicago, III. Pirmadieinis, Rugsėjo-Se ptember 28 d., 1925

Ispanai paėmė riff iečių 
sostinę Aždirą Lietuvos žinios

Derybos su Amerikos 
firma dėl paskolojPARYŽIUS, rūgs. 26. -- Ex- 

change Telegraph praneša, kač 
Madride einą girdai, jogei is
panu; paėmę riffiečrų vado, 

' Abd-^l-ĮK/i’imcf, sostinę Aždirą. I
Daug ispanų kareivių 

serga

GIBRALTARAS, rūgs. 26.— 
žiniomis iš Tetuano, ispanų jė- 

!gos, įsitvirtinusios pajūry ties 
Į Cebadilla, siekiančios 20,000

KAUNAS, 3. IX. [Elta]. — 1 
Kauną atvyko Amerikos firmos 
“Remingtono” įgaliotas p. Gir- 
šavičius baigti su Lietuvos vy
riausybe derybas dėl teikiamos 
Lietuvai tos firmos paskolos.

Komunistp bylos 
Lietuvoj

PROV1DENCE, R. L, rūgs 
26. — Praeitą naktį jūrėse ties 
Block įsi and 
Rome užgavo 
skersai kelio 
jų submariųę
ir paskandino. Kartu su subma- 
rinu paskendo 34 .jo įgulos 
žmonės. Išgelbėti buvo tik trys.

Garlaivio City of Rome kapi
tonas Diehl sako, kad submari
nas plaukęs be žiburių Ir buvęs 
pastebėtas prieky jau taip ar
tį, kad visos pastangos laivą su
stabdyti ir išvengti katastrofos 
buvo bergždžios. Garlaivis tat 
savo nosim trenkė į submarino 
šoną, pramušė jį kiaurai, ir 
submarinas po poros minučių 
paskendo.

Submarine buvo trisdešimt 
septyni įgulos žmonės. Iš jų 
Garlaivis City of Rome išgelbė
jo tik tris, kuriems pavyko iš 
trukti iš submarino /pirmiau, 
negu jis nuėjo į dugną. Visi 
kiti trisdešimt keturi žmonės 
paskendo, kartu su submarinu. 
Ar visi jie jau žuvę, ar dar yra, 
gyvų po vandeniu ir laukian
čių pagalbos, nieko nežinia.

[Pacific Atlantic Photo] i
tvala. ir jo žmona. Saklatvala buvo paskirtas 
aciją, kuri dalyvaus VVashingtone tarp-parla-

x Shapurji 5
nariu į Anglų ( 
mentarinėj konferencijoj. Tačiau Amerikos valdžia nusprendė jo 
neįsileisti, kadangi jis yra komunistas.

kareivių.
Npo išsėdimo Afrikos kran- 

tan ispanai turėję didelių nuo
stolių. Sergančių kareivių skai 
čius kasdien didėja ir dabar 
sergą apie tūkstantis vyrų. 
Didžiuma susirgimų pareiną iš 
stokos vandens ir iš didelio 

i kareivių vargo, esant 
transporto laivuose.

jiems

RYGA, Latvija, rūgs. 26. 
[Chicagos Tribūne koresp. l>o- 
nald Day]. — Pabaltės valsty-1 
bėse pasireiškia nemažo susini 
pinimo dėl sovietų užsienių rei
kalų komisaro čičerino išvyki
mo iš Maskvos į Varšuvą, su 
kuria Rusija pastaruoju laiku 
ėmė flirtuoti. Mat dar metai at
gal ČiČerinas siūlė Lenkijai už- 1 
imti Lietuva ir visa 
dalį į pietų 
upės, tuo tarpu kai Rusija pa 
siimtų likusiąją Latvijos dalį ir | 
Estiją. Tuo budu Pabaltės vai- s^enŲ- la aplinkybė verčianti kacj jej j submarino vidų nepri-

ILenkiją daug draugingiau nu- sigriebs vanduo, tai užsidarę ZJOV1V,,, VI1V 
sistatyti Rusijai, juo labiau,,ten jgu|os žmonės gulėtų išlai- Aplies — orMnizacija tieka- 
kad j<» pastangos susitarti gyvi daugiausiai 72 valau- )ams iftiaikvti, irjosliksTaŠ yra

1 1 kovoti su darbininkų nerimu,
TT, . .... . . ... . . (Paviršių imsią mažų mažiausia su streikais ir aplamai su vis

dienas- Jis dvidešimt')abiau stiprėjančiu darbininkų 
judėjimu. Jos steigėjai ir re-, 
mėjai yra stambiosios buržua
zijos nariai, įžymus reakcinin
kų politikieriai, taipjau gene
rolai ir admirolai, kurie nujau
čia, ’:.•(! kraštas artinas spren
džiamam susikirtimui tarp dar 
bo ir k* j italo.

Latvijos
nuo Dauguvos

Lenkai nebepasitiki 
Franci ja /

Kalbėdamas apie pagerėji
mą santykių tarp Rusijos ir 
Lenkijos, sovietų laikraštis Iz- 
viestija sako, kad projektuoja 
ma Franci jos ir Anglijos sau-, 
gurno sutartis su Vokietija 
stipriai išklibinus Lenkijos pa-

! i »1 • * T •

Anglijoj kuriama sava fa
šistų organizacija

Tiesioginis jos .tikslas yra ko 
voti su stiprėjančiu darbinin
kų judėjimu *’■

sitikėjimą b rancija. Jeigu sau- Katastrofos vieton tuojau pastų LONDONAS. \ugs. 26. — 
gymo paktas busiąs padarytas,'sta keietlls pagalbos laivų ir Anglijoj pradėta .stropiai kurti 
Trancija nebegalėsianti garan- trys submarinai. , ■ ~ '
tuoti dabartinių opių Lenkijos i Laivyno valdininkai sako,

26.

Sovietu vadas susirūpi
nęs komunizmu Rusijoj

Kamenev pašiepia Zinovjevą 
dėl jo barškinimų apie “pa
saulio revoliuciją”.

Laivui paskendus šeši 
įgulos žmonės prigėrė

stybės butų visai likviduotos.
Lenkai nesutikę

Lenkija atsisakė nuo tokios Pabaltės valstybėmis neturėję ^as įskelti gi submarinas 
propozicijos, kadangi užėmus pasisekimo.
naujų teritorijų ji turėtų dar j
2!/j milijono svetimo gaivalo, sau priešą Lietuvą. Įsigei- 
kas., bendrai su dabartinėmis dus Latvių teritorijų Dinabur- 
Lenkijos ribose gyvenančiomis * k° apygardoj, Lenkija sukėlė 
tautinėmis mažumomis sudary Pr’eš save daugelį latvių. Estų 
tų tokį netenku gaivalo skai- užsienių 
čių, kad jis viršytų I 
pačius lenkus.

Rusų planas
Sovietų Rusijos planu, Len

kija gautų Dinaburko teritori
ją į pietus nuo Dauguvos iki 
Kreicbergo, laikanties linijos į 
pietus nuo Fridrichštato, Min
taujos ir Vindavos, tuos mies
tus tečiau rusams kontroliuo 
jant.

Pasak vaikščiojančių Pabal- 
tėj girdų, ČiČerinas įrodinėjęs 
Ujeukarris. k«,<i gravus Klaipėdos 

ir Liepojos uostus jie galėtų 
atsisakyti ir nuo Dancigo, kurs 
yra grynai vokiečių miestas, it 
tuo budu pagerėtų santykiai 
tarp Berlino ir Varšuvos. Rusi
ja gi žiemos metu turėtų lais
vą Talino (Revcli ) uostą savo 
Baltijos Inivynui, kurs dabar

* i reikalų ministeris 
Lenkijoj Pusta buvo dabar priverstas at

sistatydinti dėl to, kad savo 
I palankia Lenkams politika jis 
pakenkė Pabaltės valstybėms 
susijungti, tuo tarpu Suomija 
iki šiol laikėsi šaltai su Len 
kais.

tris sieksnius po vandeniu.
Submarino S-51 komanduo- 

toju buvo visai jaunas laivyno 
oficieras, leitenantas Rodney 

Dobson.u.

Komunistai reikalauja 
plebiscito Elzase

AR NORI KĄ PARDUOTI 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Tauty Sąjungos kongre 
sas pabaigė sesijas

GENEVA, rūgs. 26. — šeš
tas Tautų Sąjungos kongresas 
šiandie pabaijęe savo sesijas. 
Prieš susirinkimą uždarant sla- 
ptu balsavimu buvo išrinkta į 
nenuohlices tarybos vietas tos 
pačios sešios valstybės, kaip ir 
praeitais metais, būtent, Belgi
ja, Brazilija, Ispanija, Švedija, 
čechos/ovakija ir Uruguaja.

Rusijos komunistai re
mia Norvegijos spaudą

1 OSLO, rūgs. 3 [Elta].—Nor- 
J vegų komunistų partija prane

šė, kad jos organas “Oslo Ob- 
rano” gavęs iš Maskvos komu
nistų kelis šimtus tuksiančių 
kronų paskolos. Kitų partijų 
laikraščiai tuo labai pasipiktino

Naujienos pagelbės jums. 
Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bargenų- Nau- jr nurodo, kad tokia parama ne- 
j ienose ir skaito klasifikuotų- daranti garbės Norvegų spau- 
jų skelbimų puslapius kasdie- dai. 
ną. Parašykite į Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra- 
sit greičiausia.

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

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

kai-
žod- 
dau-

Du užmušti, du sužeisti 
auto nelaimėj

VVOODSTOCK, III., rūgs. 26. 
— Greitai lekiančiam automo
biliui paslydus ir trenkus į me
dį netoli St. Charles šiandie 
užsimušė du žmonės, o kiti du 
skaudžiai susižeidė. Visi jie 
grįžo iš Auroros, kur buvo nu-

j vykę pasižiūrėti kumštynių 
p sporto. j

KAUNAS [L ž]. — šių me
tų rugpiučio 24 d. Šiaulių Afiy 
gardos Teisme buvo nagrinėja
ma vietinio gyventojo G. Vas- 
toko byla, kuris buvo kaltina 
mas platinęs komunistinę lite
ratūrą darbininkų tarpe. Teis
mas pripažino jį kaltu ir pa
smerkė 3 metams sunkiųjų dar
bų kalėjimo.

Rugpiučio 26 d. ten pat buvo 
nagrinėjama p. žibaus ir Tarno- 
šauskaitės byla, kurie buvo kal
tinami prigulėję komunistų 
partijai ir agitavę jaunųjų dar
bininkų tarpe. 1 eismas pasmer 
kė juos kalėti po 6 metus sun
kiųjų darbų kalėjimo, bet Ta- 
mošauskaitei, kaipo nepilname
tei, toji bausmė buvo sumažin
ta iki 3 metų.

NORTH ŠYDNEY, Nova 
Scotia, rūgs. 26. - Jūrėse, 
apie tris mylias nuo Lingano, 
praeitą naktį paskendo plau
kęs į North Sydney penkias 
dešimt penkių tonų škuneris 
Inez G, iš Burgeo, Newfound- 
lando. Kartu su laivu paskendo 
škunerio kapitonas Vatcher ii 
penki kiti įgulos žmonės.

• K

Nevalia protestuot 
prieš policininkų 

sauvalią
RYGA, rūgs. 26. — Kalbėda 

mas dideliam^ mitinge Mask
voj, Maskvos sovietų pirminin 
kas Kamenevas pareiškė, kad. 
nors Rusijos miestuose griež-į 
tas komunistinis režimas pasi- 
liksįąs ir toliau, soviet. valdžiai 
vis uk radus*"reika1b pripažinti 
privatinės nuosavybės teises 
kaimui, valstiečiams, kuriems 
valdžia iki šiol nepajėgus įstei
gti savo kontrolės.

Kad atlyginus neturtingiems 
valstiečiams — tiems, kurie ne
turi arklių — valdžia žadanti 
leisti dėtis prie kooperacijos 
draugijų papigintu mokesniu.

Pašiepia Zinovjevą

Kamenevas pajuokė trečiojo 
internai tonalo pirmininko, Gri- 
gorijo Zinovjevo, pareiškimą, 
kad jo organizacija 
toliau turėti laisvas rankas vei
kti dėl pasaulio revoliucijos. 
Kamenevas pasakė, kad pašau 
lis vis labiau stabilizuojąs, ir 
norint, kad komunizmas išlai- 

;kytų savo galią Rusijojf trečia- 
Francijos užsienių reikalų mi- vSlįs (komunistų) internaciona- 
nisteri ir priėmė pakvietimų tur-s suSveininti savo dar_ 
Vokietijai dalyvauti konferen- buotę vakaruose, o rytuose jis 

į turįs užimti labiau neitralę po
ziciją.

j Kamenevas patarė paliauti 
ir nebeerzinti Anglijos, tuomet 
ji gal duosianti reikalingų Ru
sijai kreditų. Be kapitalo nė 
komunizmas negalįs gyvuoti.

organizacija, daugeliu atvejų 
panaši į Italijos F fašistų orga
nizaciją. Ji vadinama Organi- 
zation for the Maintenance of

Vokietija dalyvaus sau 
gurno konferencijoj

BERLINAS^ rūgs. 26. — Ko- 
mįunistų laikraštis Rote Fahne 
išspausdino “Elzaso darbininkų 
ir valstiečių” suvažiavimo Stra- 
sburge atvirą laišką, kuriuo 
protestuojama prrieš derybas 
dėl saugumo pakto ir reikalau
jama plebiscito Elzase, idant 
patys to krašto žmones, !>e jo
kių Francijos ir Vokietijos tru- 
kdymii, galėtų visuotinu baisa- cijoj dėl saugumo pakto, 

m išspręsti savo likimą.

PARYŽIUS, rūgs. 26. — Vo
kietijos ambasadorius Hoesch 
šiandie buvo atsilankęs pas

turinti ir

Trys darbininkai žuvo 
ekspliozijoj kasyklose

HERRIN, III., rūgs. 26. — 
Netoli nuo čia esančiose Con 
solidated Coal kompanijos ka
syklose No. 7 šiandie įvyko du 
jų ekspliozija, kurios trys dar 
ininkai buvo užmušti, o ketu

ri kiti pavojingai sužeisti.

Suėmė Britų škunerį su 
degtinės kontrabanda

jK Ažuot Luzerne, konferenci
ja regis bus laikoma Loka.ne 
ties Maggiore ežeru, šveicari-1 
joj, spalio 5 dieną.

Žemės drebėjimas 
Francijoje

LIMOG.ES, Franci ja, rūgs. 
26. — Šį rytą čia buvo jaus
tas lengvas žemės drebėjimas, 
tęsęsis dešimt sekundų. Dre
bėjimas buvo jaučiamas ir ki
tose vietose, ypač Chateau- 
roux’e.
....... JL,“..................................................................... . J

Meksikos pasiuntinys 
keliaus Londonan

M()B|'LE, Ala., rūgs. 26. —: 
Pakraščių sargybos laivas šian-l 
die sugavo Britų škunerį Hazel 
Herman, gabenusį 3,900 keisų 
degtinės. Areštuota škunerio 
kapitonas Audrey Haughn ir Hs^oro biuras šiai -dienai pra- 
šeši įgulos žmonės.

KORR
Chicagai ir apielinkei federa-

našauja:
Dalinai apsiniaukę; gali būt 

100 AŲTOiMOBLUŲ SUDEGĖ Ketaus; nedidelė temperatūros 
 atmaina; vidutinis —

NEW YORKAS, rūgs. 26.— vėjas.
Viename garaže Madison avė.1 Vakar temperatūra 
sprogo gazolino tankas*, pagim- kai siekė 72° F. 
dęs gaisrą, šimtas automobi
lių sudegė.

MEKSIKOS MIESTAS, rūgs.
24. — Pusiau oficialiai prane
šama, kad neužilgio išvyks 1 
Londoną Meksikos finansų mi- 
nisteris Pani tartis su Britų 
bankininkais finansų reikalais.

ITALU AVIATORIUS PAGA
LIAU PASIEKĖ JAPONIJĄ

KAGOŠIMA, Japonija, rūgs.
25. — Italų aviatorius De Pi- 
nedo, skridęs iš Romos į Japo
niją, pagaliau savo tikslo atsie
kė. Vakar jis iš Korėjos at
skrido į Kagošimą, Japonijoj.

mainąsis

vidutiniš-

šiandie saulė teka 
džiasi 5:39 valandą.

5:43, lei-

—-

OTTAWA, Ont., rūgs. 25. — 
Atsistatydino Nova Scotia vice- 
gubernatorius James Robson 
Douglas. Jo vieton paskirtas 
buvęs kabinėta narys James 
Tory.

DEPARTUOS ŽMOGŲ SU NE
IŠTARIAMA PAVARDE

WASHINGTONAS rūgs. 2-. 
— Imigracijos vyriausybė nu
tarė deportuoti vieną siamietj, 
pasmerktą dėl padegimų. To 
siamiečio vardas yra ištarkit, 
kad geri: — Lleieusszuleuszes- 
szes Willihiminizzissteizzti Hur- 
rizzisstei’zzii.

iš Savivaldybėsv

Taryba prctes- 
kad girtas po-

rūgs.LOS ANGELES, Cal
25. — Krutamųjų paveikslų 
kompanija Charles. Ray Pro- 
duetion, Ine., subankrotavo. Ją 
prieš keletą mėtų buvo suorga
nizavęs krutamųjų paveikslų 
aktorius Charles Ray.

ŠIAULIAI. -* Apskrities vir- 
šinįnl^s Stasiukas suprotestavo 
Miesto Taryboj nutarimą dėl 
policijos nuovados vytini n ko 
Bielskio užpuolimo ant M. Vai 
dybos nario Balako. Tas nu* 
tarimas, anot viršininko, netei
sėtas ir išeinąs 
kompetencijos.

Vadinaisi, jei 
tuoja prieš tai,
licininkas prievarta išvedęs val
dybos narį iš valdybos posė
džio jį koliojo ir mušė, tai ji 
elgias neteisėtai, tai ne jos 
kompetencija. Ir taip daro vir
šininkas* kuris šių dienų galiū
nų laikomas pats geriausias 
Ir ne be reikalo, jį, o ne ką 
kitą atsiuntė šiauliškiams su
valdyti.

_____ x •

Dabar Laikas.£

Atėjus didžiam darbimečiui Lietuvoje, 
ne vienas pageidauja ir laukia, kad kas nors 
ateitų jam talkon. Dabar pasiųsta^ Lietu
von doleris, .kitas suteiks musų giminėms 

' didelį džiaugsmą ir bus geru talkininku jų: 
darbuose.

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

Naujienų pašto perlaidos kainuoja tik 
21/2% ir yra išmokamos į 20 iki 30 dienų; 
Naujienų telegramos kainuoja 50 centų 
daugiau ir yra išmokamos nuo 6 iki 10 die
nų. Visą riziką ir atsakomybę Naujienos 
pasiima ant savęs.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, III

1 1 »

IMPERFECT IN ORIGINAL

LIMOG.ES


NAUJIENOS, Chicago, II
— ■'■■■■■ '■ ■■■■..................................... .. .......................................................................ii.

Sveikatos Dalykai
Progresuojantis raumenų nykimas

Rašo Dr. A. Montvidas
i ■■

yra tekę matyti |žai. 
išrodo sveikas ir

vienok kokios

Ne vienam 
Žmogų, kuris 
iraumenuotas, 
nors vienos kūno dalies rau
mens suvytę, sunykę ir nepa
jėgia atlikti savo darbo. Vi*i 
yra girdėję apie kūdikių para- 
lyžą, kuris yru priešakinės 
Btubro smegenų dalies liga. Jis 
paralyžuoja raumehis ir veda 
juos prie vytimo arba nykimo. 
Mat raumenų judėjimas ir net 
jų maitinimosi procesų tvarko į 
juos einanti nervai. Netoli 
visi kūno raumens yni aprūpin
ti nervais, siekinčiais iš stubu
ro, maža dalis viršutinės kūno 
dalies raumenų • yra aprūpinta 
nervais tisiog iš galvos. Prie
šakinėj stuburo smegenų dalyj 
randasi judėjimus tvarkanti 
penai. Jų šakos siekia kūno 
raumenis. Jeigu kur šaka ar 

joti šaknis stuburu1 sugen
da m<> ligos, įvyksta tos kūno 
dalies paraiyžas, kurių sugedęs 
nervas pirmiau aprūpindavo. 
Paralyžas atsiranda tik visai 
nervui sugedus, išsigimus, da
linis gi jo sugedimas daro 
raumenis tik silpnus, veda juos 
prie nykimo, pasireiškia nenor
maliai jautimai. Judėjimo nėr 
vai gali būti slegiami naviko, 
arba sukrekusio kraujo arti jų, 
arba sunkos, pasidariusios iš 
smegenų plėvių įdegimo. Ner
vai patys gali tapti ligos ap
imti. Viena tų ligų yra kudi- < 
kių paralyžas. Tai staigi liga. 
Kita yra nervų sifilis, kuri yra 
daug lėtesnė. Yra ir daugiau 
ligų, kurios liečia priešakinę 
stuburo smegenų dalį, bet di
džiumos jų priežastis yra da 
nežinoma. Kadangi neretai rau
menų nykimų gauna daugiau 
negu vieąaa šeimynos narys, 
yra spėjama, kad tai paveldė
jimo liga. Manoma, kad tūli 
žmonės gema su netobulais 
nervais vienoj ar kitoj stubu
ro smegenų vietoj, kurio laikui 
iM’gant nusidėvi ir išsigema. 
Kiek tame yra tiesos, ateitis 
parodys.

Šį sykį aš kalbėsiu tik apie 
progresuojantį raumenų nyki
mų, kuris paeina iš nervų si
filio. Progresuojantis jis va
dinasi todėl, kad raumens ne-

♦ I

suvysta urnai, o eina menkyn .

Kaip jau buvo aiškinta, 
lengvas sifiliu sirgimas tankiai 
veda prie nervų sifilio.

Kad nervų sifilis yra neretai 
raumenų nykimo priežastis, 
tai yra žinomas faktas. Ne tik 
kad Wassermanno metodą krau
jui tyrinėti tai parodo, bet ir 
Nogučio ir Nonne’o ir kitų me
todus tai patvirtina. Be to, 
tyrinėjimai yra parodę, kad ii 
spirochetų galima rasti apsir
gusiuose nervuose. Pastarieji 
išsigema, jų vietų užima jun
giančiosios mėsos, 
yra lėtas,

Priežastis yra 
lio priežastis yra gaivalai spi- 
rochetos. Iš pirmesnių strai
psnių matėme, kad sifilis kar
tais neliečia nervų ir smegenų, 
kartais jis liečia tik tarpines 
jų mėsas, kaltais pačias nervų 
celes, kartais tik galvos sme
genis, kartais tik stuburo, ir 
stubure kartais tik užpakalinę, 
o kartais tik priešakinę smege
nų dalį, nors pasitaiko, kad it 
viena ir antra tampa paliesta 
tuo pačiu laiku arba vėliau. Ko
dėl taip darosi, niekas da tik
rai nežino. Manoma, kad spi- 
rochetas yra nevienodos veis
les, ir njanoma, kad vieni me
rų audiniai yra silpnesni, kiti 
stipresni tarne pačiamezžmogu- 
je. Manoma irgi, kad žmogus 
savo neatbojfmu gali susilpnin
ti vienus ar k.itus audinius. Gir
tavimas, lytiniai perviršiai, al
koholis, tabakas, stoka poilsio 
ir persidirbimas susilpnina ner
vus. Imant domėn,, kad pro
gresuojantis raumenų nykimas 
delei sifilio pasireiškia netoli 
išimtinai pas paprastus darbi
ninkus, dirbančius fizinį darbų, 
lyg ir aišku yra, kodėl judėji
mo nervai apserga sifiliu. La
biau inteligentiškieji žmonės 
greičiau gauna džiūsną arba 
tūbas, kas reiškia, kad jautimo 
nervai pas juos greičiau pasi
duoda ligai.

Kaip ir visose nervų sifilio 
formose, taip pat ir progresuo
jančiame raumenų nykime, jei 
ligonis žino sirgęs sifiliu, jis! 
papasakoja sirgęs visai lengvai,] 
ttnlel nesigydė arba gydėsi ma-

Išsigimimas 
todėl ir raumenų 

nykimas eina pirmyn laipsniš
kai. Pirmiausia raumens tam 
pa silpni, kartais net jiaraJy- 
žuoti, vėliau jie ima eiti men
kyn. Praeina mėnuo ar du, 
kol galima aiškiai pastebėti jų 
nykimą, bet už trijų aę ketu
rių mėnesių jų tik liekanos 
matosi. Kurie raumens sunyks? 
Tai priklauso nuo to, kurioj 
stuburo smegenų vietoj nervai 
sugedo. Tankiausiai tai atsi 
tinka kaklo dalyj; tuomet rau
mens nyksta aplink pečius, 
krūtinėj ir tūli pačiame kakle. 
Taipgi bile kurioj rankų dalyj 
Retkarčiais nykimas prasideda 
delnuose, paprastai pečiuose ii 
žemyn eina rangomis. Gali 
sunykti tik vienoj kūno pusėj 
arba sykiu abiejose.
ligonio rankas visai lengva iš
skėsti, nors ir visas pastangas 
jis dėtų nepasiduoti. Vėliau 
jis nebegali rankų kilnoti, ii 
sukinėti į visas puses. Galų ga
le, jos kabo kaip virves ir rau
menų jose nėra galima ap 
čiuopti. Krūtinėj irgi tik kau
tai kyšo. Jei nervai paliesti ki 
toj stuburo vietoj, tuomet kita 
kūno dalis 
raumenų.

Raumenų 
pirmyn be 
jų nelieka, 
už kokių dešimties vienuolikos 
mėnesių ar metų nuo ligos
pnidžioš nykimas sustoja. Su
stojimas gal tęstis net pora
metų paskui vėl pasinaujina.

Progresuojantis raumenų ny
kimas gaunamas po 10, 15 arba 
net 20 metų nuo apsikrėtimo 
sifiliu. Vaikai, paveldėja sifi
lį nuo tėvų, gali gauti už tiek 
pat metų po gimimo. Nėra 

sifilis, o sifi-’ sunku atskirti, ar raumenų ny
kimas paeina iš sifilio, ar kitų 
priežasčių, nes ligonis tankiai 
atsimena turėjęs šankerį daug 
metų atgal, o jei ne, tai kraujo 
ir stuburo skysčio egzaminavi
mas, akių, kelių 
sai ir kiti nervų 
mai rodo į ligos 

Pasitaiko, kad 
medulių (tam tikrą smegenų 
dalį), tuomet mirtis gali sekti 
greitai. Jei liga pasilieka stu
buro smegenyse, pavojaus nu-

taip pat

1* radžio j

netenka

žengia
kol tik

nykimas 
sustojimo., 
Bet pasitaiko, kad

Paulauskų
Mat, jisai dirba taip,

Ligonis gali išgy- darni Dieve, Kad geriau užde- džiais inspektorių 
i«tų jų javai ir juos pavertę keikti?

Gydymas šitoje ligoje gelbs pinigais užsimokėti visus ant kad iš vienos pusės patenkinus 
generaliame valstiečio kaklo užkrautus mo- klerikalus, o iš antros,,-

mirti nėra, 
venti daug metų.

ti daugiau, 
paraze ir kartais 
gu džiūsnoj. Apart paprastų 
higienos taisyklių 
gydoma braukimais, 
vimu, salvarsonu, 
ir kitais budais.
ir neatgriebiami,

negu
daugiau, ne-

kad 
kesnius. . ' greičiau prigyvenus prie t’d,

Bet toli gražu dar jų javai kad tik greičiau užkabinus dar- 
nepriėjo, o jau inspektorius, bo valstiečiui ant kaklo jungų.laikymosi, 

stimulia- būdamas aukšta asaba, prade 1 Ne vienas Pavilauskas sumir- 
gyvsidabriu jo valstiečiams savo galingumą 

Jei raumens rodyti. Nelaukdamas iš Depar- 
,taukiai su-, tamento sugrįžusių prašymų, 

stabdomas* jų tolesnis nykimas, siunčia policijai įsakymus, kad 
. ieškotų iš valstiečių mokesčius, 

neimdamas domėn, kafl paduoti 
apmokėjusių iš 

nėra grįžę, atsa
kymų valstiečiai negauna, o 
policija į tą visą nekreipdama 
domės, atsilankiusi pas valstie-

Lietuvos valstiečių vargai
--------------— lį ir grąsindama žodžiais, kad

Biržai.—Jau visiems žinoma, jei iki nustatyto laiko neprista- 
kad dabartiniame laike Lietu- Lysių pinigų, tai bus aprašytas 
voje viešpatauja klerikalizmas. arklys arba karvė parduodama

Apart klerikalų valdymo dar varžytinių. Ir žinoma, kurgi 
yra šiaip kitų galingų {jonų,!žmogelis gau* pinigus, jog ja- 
prigėrusių klerikalų dvasios.. I va’ unt L111^0 lI* il,fi paskutinę

Čia Lept kiek pabrčšiu apic karvę ar arklį prarasti arba ati- 
vieną žymų valdininką, Biržų fJu°Li policijai.
Apskrities Mokesnių Inspekto i Pas^l,Linū kai ve
rių Povilauską. Vyras įsiknisęs ‘eikėjo parduoti, bet daugiaus 
matyt su kunigų pagelba į in-|PoliciJa ’>ardavė Pa6musi ls, 
spektoriaus vieta, nors ir pats (varžytinių. Po kiek laiko, pri- 
nesupranta savo inspekcijos, isiunčia rastus ls ^ta“ i 
tik tai su pnelės pagelba, kuri plento, jcig prašymai uztvirtm- j 
užima inspekcijoje yyr. techni
ko vietą, laikosi prie savo pa
reigos.,

Nors ir nesugebėdamas savo 
pareigas, bet būdamas išdidus, 
patenkindamas kunigus, s.ulig 
savo galingumo kiek turėda 
mas jėgos skriaudžia žmonelius 
vlstiečius neatsižvelgdamas į jų 
vargingų padėtį.

Birįų apskrityje 1924 m. vi
sur apylinkėje javai blogai už
derėjo rugių nebuvo ir Šiaip 
blogi metai buvo. Taigi vals
tiečiai, negalėdami užsimokėti 
jiems užkrautų nuo vyriausy
bės (nuo kunigų) mokesnių, 
kreipės su prašymu pas* mokes
nių inspektorių atidėjimui mo
kesčio sekantiems metams. Bet 
prašymai paduoti inspektoriui 
nepasilieka, turi dar keliauti iš 
vienos įstaigos į.',kitą,., nors ir 
tiesa inspektorius, kaipo nieko 
nežinąs, katram atiduoti mo
kesnį siunčia prašymu^ į vals
čiaus valdybą, kuri surenka tik 
riausias žinias iš seniūnų pada
vimų apie asmeniu paduoto 
prašymo tikrumą ir paskiau 
valsčiaus komisiją pertikrinda
ma kuriam būtinai reikia ati
dėti, — atideda mokesnį iki 
nustatytam laikui ir grą
žina inspektoriui, o inspekto
rius pasiunčia į Departamentą 
užtvirtinimui ir užtvirtinę grą
žina atgal i inspekciją, iš ku
rios įteikia užtvirtinimą pada- 
vusio prašymą asmeniui.

Valstiečiai sužinoję, kad jų 
prašymus pažiurėjus komisija 

atidėjus mokestį iki sekančių 
metų, užpakakdinti ir nusi
raminę, turėdami vilties, kad 
ir departamentas užtvirtins, 
laukė geresnių ateinančių 1925 
metų, kalbėjo poterius, prašy-

Kas Dedasi • Departamento

ti nutinkant su valč. 
paskirtu mokesčio 
laiku.

O čia jau policijos

i

A. L. THOMAS 
LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė.
Tel. Pullinan 7097 

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

komisijos 
atidėjimo

NORĖDAMI;
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-K 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS į 
PAS MUS. TAS JUMS BUS, 

ANT NAUDOS.

S.LFABIONASC&

809 W. 351h St., Chicago 
Tel. BoMevard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO .IR PAR
DAVIMO RASTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

h———i «ii »ri>

kęs klerikalų dvasioje; Lietu
voje yra daug tam panašių vi
sokių žemų ir aukštų valdinin
kų ir valdininkėlių, kurie remia 
ir pritaria klerikalams.-

Tel. laifayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriauaiai.

M. Yuška.
3228 W. 381h Chicgo, III.

išieškota 
ir iš varžytinių parduota pas-1 
kutinę kąrvė. Ir kas čia dabar' 
kaltas? Pasirodo, kad inspęk-< 
torius. Sužinota, jog iš minis- • 
tori jos prisiųsti prašymai su 
užtvirtinimu, sutinkant su v. ( 
komisijos mokesčio atidėjimo 
laiku, o čia policija išieškojo 
prieš ^ra^Tnajit prašymus iš' 
Departamento sulig Inspekto
riaus įsakymų.

Reiškia, javai ant lauko, o 
karve paskutinė parduota, kaip 
tada begyventi ir kokiais

Pranešimas
DR. L. P. SLAKIS

DENTISTAS
Atidarė savo dentisto ofisą

4454 So* Western Avė.
, (Buvusi Dr. Cherry vieta) * 
Valandos: 10 ryto iki 9 vai. vakare

VIENYBE
Liaudies Universitetas

Tas, kuris turi 37 metų “Vienybės” komplektus, turi 
namuose turtą, kurio kultūrinė vertė atstoja pagarsėjusią 
pas amerikonus “Ei ve Eoot Book Shelf” išleistą Harvardo 
universiteto prof. pagelba.

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

Keturi doleriai ant metų reiškia truputį daugiau kai 
• centas į dienią. O už juos gausite “Vienybę” kas antrą die

ną ir džiaugsitės kas dieną.

VIENYBE,
193 Grand St Bronklyn, N.

1

■

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas 
190 No. State St. Room 844

Tel., State 3225 
Valandos nuo 9:30 iki 4:30 vaL 

Bridgeporto Ofisas 
«’ 3335* S'o. Halsted St.

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

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

JOHN MINSKAS :
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

1

Nepaprastas
MaskaradaS Tel.: Hyde Park 3395Namų

W. Washington St.
Waehington & Clark

A. A. OLIS
ADVOKATAS, , . < ,

'ii S. La Šalie St., įfoom 2001 
Tel. Kandolph T034—Vai. nuo 9-6

Valc&rHis
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

7—9 v. <v. apart Panedėlio ir 
Petnyčios.

,■■■■■■■ .m. 1Li ..................................................- i

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 

Cor.

liga pasiekia

1925

kulnų reflek- 
sifilio simpto-

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tau bus 
brangi dovana.

Demonstracijos
Lošimai be Žodžių

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šj kuponą kasdieną ii' priduok į Naujienų ofisą ar į sto

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

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

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

Už metus—150, už pusę metų—75, nž tris mėnesius—-35.
Katalogai su lakstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

........... .z.............................   Atkirpk čia
Data: Rugsėjo 28, 1925

J. P. WAITCHES

Apeigos
Advokatas

Tel. Pullman 6377 Roseland, 111.

10717 Indiana Ave.^
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St."’inip
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 6096
SPECIALISTAS egzaminuoji* 

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

Nedelioje,< J 
Lapkričio I Uajmet

Taisykitės 
Rubus

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. VVashington St. Room 1310
Tclephone Dearborn 8946 

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

Namų Telefonas Republic 9600

ir
Maskas

v. W. RUTKAUSKAS » 
Advokatas

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

Vak. 3223 S. Halsted St., Chicago
Tel. Yards 4681
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Jorkširai ir variagai j
Kada saulė slinko žemyn, še- 

’ Sėliai išsižioję laukė lenktynių' 
ilgesniu išsitiesti štyvai žemė 
je. Ilgapročiai tampė tisus ii 
padūmojo pragaištą be tikslo 
dieną. Tik susikruprinę maldi
ninkai gulė ant knygų ir pirš 
tais trynė maldas arba talis 
manais pasižaboję nuo baidyk* 
lių didžiavosi savo nebaikštu- 
mu. Bet visus išgainioti už
tektų, kad El-Rašidas parody 
tų savo visagalę špygą. To jis 
nedarė. Sustingęs tamsoj trau
kė pypkę, o jo galingasis vi
ziris Cemcelemcia dalikatniai
grūdo jon tabaką, retkarčiais ir 
patsc susukdamas bankrutką
Pro jų šalį prabėgo kriuksėda 
ma kiaulė, ne tai paprasta, ne 
tai užsieninė.

— Dedu barzdą — tarė El- 
Rašidas—jog ištiesų sakau 
jums., nebėra musų krašte kiau
lės tikro kraujo. Vis tai išsi
gimėlės. — Čia jis trenkė pyp
kę žemėn, net galingasis Cem 
celemcia sudrebėjo, kai jo bai- 
kštusis jausmas buvo dingęs.

—Ištiesų, ištiesų — kartojo 
viziris, kitaip ir negalėjo, nes 
jam tik už pritarimą mokėjo 
algą.

—Nuo šios dienos — tęsė El- 
Bašidas^—įsakau nupirkti Jork- 
širų...

—Jau atlikta — tarė viziris 
ir suspaudęs pilvą, kuriame 

lyg devyni jorkširai kaukė, pa
bėgo į k ramus.

El-Hašidas merkė blauzdas 
vandenin, kad sustiprinti nu
blukusią odą. „Staiga ties Jo 
akimis pasirodė aukso pinigas 

.su užrašu: “Aš valdovas, o ne 
kiti“.

—Kai ką ir aš valdau—ta
rė ir pasaukė vizirį. — Ką 
žmonės apie mane kalba ?

—Aukščiausias, geriausias, 
mielaširdingausias!.. —tarė vi
ziris ir sučiaupęs burną sal
džiai nusiprunkštė.

—Ar niekas nepavadina niek
šu?—vėl klausė gudrus El-Ra
šidas, o iš »jo akių švietė ga 
lybė.

—Taip. Vadina, bet tokie iš 
šio pasaulio eina į belaisvių sto
vyklas ir ten gavę džiovą nu
siramina pripažindami valdovo 
galybę.

*—Tau medalis ir paaukštini
mas — iš-spruko iš Ęl-Rašido 
lupų, jog net šaly stovėjusi 
Al>dul-Hamido pilis prašvietė 
pro linksmas ' vizirio xakis.

—Garbė El-Kašidui, garbė 
Alachui,— puldamas po kojų 
šaukė viziris Cemcelemcia.

Čia pat ištraukė El-Rašidas 
iš anties mbdalį, brangiais per
lais ir deimantais apsagstytą ir 
blizgantį užkabino ant kaklo.

—špygą visiems, tu man pa 
dėsi žmonių ramybę palaikyti.

—Garbė tau!.. — nusilenkė 
Cemcelemcia ir jo žvilgsniai 
nuo šio karto nebeatsitraukė 
nuo El-Rašido.

Keletą dienų bėgte prabėgo 
tekinos, jog El-Rašidas nespė
jo sumesti, kad šiandien tre
čia diena kada viziris pradedu 
žmonių ramybę palaikyti. Per
mainos nesimatė nė ant plau 
ko arba nago juodymo. Cemcfe- 
lemcia akimirksniu atvedė di- 
džiausį kaltininką jo šaly. At
vestasis atrodė kaip iš trijų 
lentų sukaltas ir ant kiekvieno 
El-Rašido judėsio virpino nie
ku nekaltas šlaunis.

—Opozicija! — kvapą at
gaudamas tarė viziris— nenori 
pripažinti valdovo galybės.

—Mirtis jam, o jo pėdas 
žemėje šluota nušluoti, kad ne- 
liktų nė dulkės, nė kvapo.

—Pasigailėjimo, pasigailėji
mo...—verkė atvestasis, o cen
zoriai jo žodžius traukė | są
rašus sieksninėmis raidėmis.

—Taip yra, taip turi būti— 
tarė El-Rašidae ir pamojo ran
ka vizirui. Cemcelemcia Įsprau
dė jo galvą ir surūdijusiu pink
lu nudilino. Nepraėjo trys se
kundos, kaip atbėgo grakštus 
vaikinas, gražesnis už visus čia 
stovėjusius. ,

—Aš jį samdžiau opozicijai 
dirbti, aš kaltininkas! —šaukė 
vaikinas.

Pulkininkas Edward H. R. 
Green, New Bedfordo, Mass., 
milionierius. Sunkiai susirgus, 
jam buvo įleista kraujo. Dabar 
jis baigia pasveikti.

—Aha! — manė El-Rašidas 
dabar turim galą visam pa

daryti, piauk, vizite galvą...
Cemcelemcia, kaip pirmąjam, 

užbaigė tokiu pat budu gyveni
mą ir suplojęs rankas apsi 
džiaugė. Pamatęs lavoną puo
lė po kojų kitaą, kuris sakėsi 
esąs tikras kaltininkas, nes 
liepęs samdyti vaikiną, čia ji 
apkaltino. Bet vėl atpuolė 
žmogus, kuris įsteigę^ opozici
ją, jis kaltininkas. Jį apkal
tinus atbėgo kitas, kuris pa
taręs įsteigti ir t.t. Galų gale 
susirinko visi Ką-Aunu miesto 
gyventojai kaltininkais, o El- 
Rašidas su visizium Cemcelem
cia Kaltino juos.

-r-Ištiesų — sukdamas usus 
Įtarė El-Rašidas — teisingi tik 
mudu du esam krašte, tarpe 
minios.

—Tikrai, tikrai... — šaukė 
kaltininkai puolę veidu žemėn.

—Einam ? — pavadino El- 
Rašidas, — mums netinka bū
ti tarpe kaltininkų. — Ir nu
ėjo. Minia likusi nemalonėj 
valdovo sunkiai dūsaudama lie
jo ašaras.

Minia drebėjo prieš valdovą 
ir žuvusių vietoj statė pamink
lą su užrašu: “Garbingi prisi
minę kaltes, garbingiausi gi—- 
užmušti maloninga El-Rašido 
ranka“. Šalę paminklo eida
mas El-Rašidas kalbėjosi su vi- 
zirum Cemcelemcia svarbiais 
valstybės reikalais, ir, kad tam 
priduoti reikšmės, užsidegė 
pypkę.

DAINOS
Del keturių balsų

Surinktos L. Eremino

, Šios dainos tinka chorams ir 
kvartetams, o taipjau kiekvie
nam dainų mylėtojui. Susideda 
iš dviejų dalių: mišriems cho
rams ir vyrų chorams. Joje tel
pa 67 dainos su įvairiomis gai
dų kombinacijomis. Tvirtais au
dimo apdarais.

( įsigyk sau vieną šių dainų 
sąsiuvinį ir dainuok. Daina tai 
yra musų sielos suramintoja ir 
paguoda: liūdna — padainuok 
dainelę ir palinksmėsi, vargas 
tave spaudžia — padainuok dai
nelę ir užmirši, dvasios nupuo
limą jauti — padainuok ir su
stiprėsi, žodžiu, dainoje rasi tik
rą ir geriausią savo draugę. Si 
knygelė, taipgi yra didelis pa
puošalas namams. Kaina su pri- 
niuntimu $1.50.

NAUJIENOS 
17M fta. Halated St. 

Ckicage, ID.

—Nors mano cibukas reikš
mingesnis už paminklą — tarė 

j El-Rašidas — vis tik palieku 
jį žmonių akyse dukstantiems 
vėjams atsiremti.

Pasiekę (pievos atsigulė ji^ 
vizirui čiaudant, nuo tabako iš 

| kopūstlapio El-Rašidas užsnū
do. čia jam prisisapnavo bai
sus reginys: visi pavaldiniai ir 
valdininkai virvėmis ėjo"— kė
lėsi opozicijom

—Ką galėtų reikšti — pa
klausė išpasakojęs El-Rašidas 
viziriams Cemcelencia.

Blogą! - atsakė viziris — 
gali suprasti iš ano atsitikimo, 
jog šaly nėra nė vieno išliki
mo tarno ar tarnaitės. Malon. 
tavo ranka pasigailėjo kalti
ninkų, kai atleidai juos neišžu- 
dęs, nors butų gerai visiems 
galvas nuimit nuo pečių.

—Bet kas mokesnius bemo
kės, ką valdysim?..

Čia gudrusis viziras nusiste
bėjęs neturėjo atsako, bet jo 
padėtis neleido tyliu palikti:

O jeigu taip variagus pa
kvietus?...

—Man nubodo užsienio jork- 
širų lašiniai nevenzyti, nubos ir 
variagai, — tarė El-Rašidas su ’ 
sirupinęs.

—Bet kad nėra kitos išei
ties?..

—Gerai, kvieskim, — sutiko 
El-Rašidas ir nuo to laiko ne
tik' budeliai, bet ir teatro ar
tistai variagų veislės buvo. Jie 
paklusnus ir nesupranta čio
nykštės padėties, maža ir rūpi
nasi apie viską, išskyrus algą.

Teatre kilo panika: artistai 
variagai nesilenkė prieš valdo
vo galybę, o garbino savo kraš
to dievus. El-Rašidas pataria
mas vizirams Cemcelemcia pa
didino algą, kad tik jie lenktųsi 
dėl žmonių akių. Jie sutiko. 
Be to, variagai lindo visur ir 
šlavė, valė įstaigas,. Nuo augs- 

$1.25 < 
Važiuokite taip tan
kiai ir taip toli kaip 
jus norite per visų sa
vaitę už dolerj ir kvo- 
terj. Pirkite “L” Pasų 
— jus arba jūsų šei
myna gali jj vartoti 
bile kada — bile kur. 
Pamatysite kaip atpi
gins važinėjimą į dar
bą vakarais.
Chicago - "Evanston - 
Niles, Center Pasas $2 

Bile “L” stotyje.

čiauąio direktoriaus iki žemiau
sio sargo ėjo peršlavinėjimas 
ir pertvarkymas. Dar dabar te
beina ir eis toliau. ✓

—Tindi-Rindi. Razor 
Sharpena Itaelf

NAUJIENOS, Chicago, UI.

$1.25 — ir jūsų užbaigta
Žmonės kurie perka musų Neapru- 
bežiuotus “L” Pasus reguliariai, ži
no, kad jiems daugiau nereikia išlei
sti pinigų transportacijai per visų 
savaitę. Nėra skirtumo kaip tan
kiai jiems reikia važinėti po miestų 
— laike biznio valandų arba vaka
rais — mes apie juos pasirūpinsime; . 
arba duokit bile nariui savo šeimy
nos, be cento ekstra išlaidų. štai 
kodėl “L” Pasai yra daugiau negu 
bargenas transportacijoj — paliuo- 
suoja Jūsų mintis nuo jėškojimo cen
tų po kišenius. Su “L” Pasu jus 
žinote, kad jus nusipirkote geriausią 
transportaciją — pigiausia kaina.

ClilCAGO RAPID TRANSIT

z

Valei THE SAFETY RAZOR KURIS A PATSAI GALANDA SAVO BLADES
/VUĮOkJlrUp Pilnas autfitas $1.00 ir $5.00 

Pardavimui visose krautuvėse kuriose 
parduodama Razors ir Blades

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

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

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

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

DR. SERNER, 0. D.'

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Turėk švarias, sveikas akis

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

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

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

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

DR. HORVAT, DR. WiLL4i\U 
1347 W. 18 St., kampas Blue Island
Avė., 2 fl. Valandos nuo 9 iki 8 
kasdien. Nedėlioj nuo 9 iki 12.

LIETUVIŠKA APTIEKA'
MRS. A. ZIMMERMAN, 

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

Brighton Park Aptieka
4254 Archer Avė., , 

Phone Lafayette 6149

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

3464 So. Halsted S't.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir G iki 8 vakare.
» 'i i ——— i m ■ >i ■ n r-

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dieną

• ir 6:30 iki 9:30 vakare
4608 S. Ashland Avė.,

Netoli 46th St. Chicago, III.

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

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

nuo 5:80 iki 7:30 vakare.

DR. I. E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas - 

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

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

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

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 12 iki 2 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.
Namų telefonas Spaulding 8683 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

/"■ 1 1 " ' t
Boulevard 3686 Cicero 4676

DR. J. P. POŠKA
Gydytojas ir Chirurgas 

3133 So. Halsted St.
1243 So. 49th Avė., Cicero 

Valandos 9—12 dieną, 7—9 vakare 
Cicero: Utarninke ir Pėtnyčioj 

nuo 3 iki 9 vakare.
>i  ........................    u-..........—— ■—/

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

__ _ _ _ ja
Tel. Bbrd. 3UB 
VL Woitldewiex* 

BANIS -
AKUŠERKA 

Pasekmingai pa- 
.amauja mote
rims prie gimdy
ti o , patarimai 
lyk ai moterims 
r merginoms.

3113 South 
Halsted St.

DR, HERZMAN
—IŠ R U S I J O

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytoja*, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniikas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 
18th StM netoli Morgan St.

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

Dienomis: Canal 
, 3110. Naktj

IXrexeI 0950
Boulevard 41M

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

■■ ■ i ■

Telefonais:

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 18 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

■ 11
Telephone Ysrd* 0994

DR. MAURIGE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

> , ■

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6358

Į Į '—J

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47U> St
Valandos nuo ,8 iki 12 dienų, nuo 
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 

8 iki 2 vai. po pietų.
»Į ...... .. 1 - 1

Ofiso tel. Boulevard 9698
Rezidencijos tel. Drexel 9191 ,

Dr. A A. Roth
0

Rusas Gydytojas ir Chirurgą* 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

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

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

Phone Canal 1713-0241 
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, 
chroniškų 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 4:30 ir 8 iki lt, 
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet

Dr. J. W. Beaudette

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

P. B. Hadley, Liconsed
710 West 18th SUų Chicago, IU..

Viskas—kas reikalinga prie po- 
grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Leiskite mums 
pageibėti jums nu liūdimo valan
doje. Tel. Canal 8161

a
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Entered as Second Clasa Mattel 
March 17th, 1914, at the Poat Office 
of Chicago. 111., undar the ect af 
March 2nd 1879. Lietuvon br kitur užsieniuose: 

(Atpiginta)
Metama ...... ....... ~......... -...... - 1^.00
Pusei metų .......................... ..— 4.00
Trims miuesianaa ...................... 2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

orderiu kartu »u užsakymu.

UŽslmokšjimo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams ............................ ...... $8.00
Pusei metų ..................... ____ 4.00
Trims mėnesiams ........... ____  2.00
Dviem minesiama ...... L. ......... 1.50
Vienam minėsiu! ...........

Chicagoje per nešiotojui: 
Viena kopija ................ 8c
Savaitei -- ----------- 18c
Minėsiu! .... .. r.T-.„.. . .......... 75c

Suvienytose Valstijose, ne 
paštu:

Metams .......... ........... .......

Chicagoje, 
...... $7.00

Puaal metų ...................... ......... 8.50
Trims mšneaiams ......... ......... 1.75
Dviem mėnesiam ........... .....^. 1.25
Vienam mėnesiui \......... ...... .75

AOJ!ENWra^rnV Pirmadienis, Ru<*f 28, 1925

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8610.

=*
S.-D. NESIPRIEŠINA DERYBOMS DEL NEMUNO.

BET ĮSPĖJA PRIEŠ “POLITINIUS MONELNINKUS”.

A. A. PURCELL GAVO “SENDVIČIŲ”?

- Del derybų su lenkais Lietuvos partijos yra ne vie
nodai nusistačiusios. Valstiečiai liaudininkai, kaip žinia, 
laikosi tos nuomonės, kad valdžia visai neturėjusi siųsti 
savo atstovų į Kopenhagą, nes ir dėl miško plukdymo Ne
munu jokių derybų su lenkais vesti nereikią.

Bet socialdemokratai žiuri į tą dalyką kitaip, 
laikraštis, einąs Kaune, sako:1

“Mes manome, kad derybos su lenkais dėl Ne- 
, muno atidarymo reikėjo ir reika vesti. ? Reikia dėl 

to, kad jos neišvengiamai seka iš Klaipėdos kOnVen- 
cijos; reikia ir dėl to, kad miškų plukdymas Nemunu 
turės reikšmės Lietuvos ukiui ir ypač Klaipėdai. B^t 

* derybos neprivalo nė per žingsnį išeiti iš techniško 
susitarimo ribų.”

Jų

V. liaudininkai savo spaudoje yra pareiškę, kad, jei
gu jau ir negalima išvengti derybų dėl Nemuno atida
rymo (kaip to reikalauja Klaipėdos konvencija), tai jos 
bent neprivalančios eiti tarp Lietuvos ir Lenkijos. Lie
tuva turinti tartis tuo klausiniu tik su Santarvės valdžio-

su

SU

mis, kurios pasirašė Klaipėdos| konvenciją, o ne 
Lenkija.

Tuo gi tarpu Kauno “Socialdemokratas” rašo:
“Mes nededame ypatingos reikšmės tam, kad

lenkais pradėta derėtis betarpiai. Mes nemanome, 
kad tos derybos, kaip plačiai pas mus kalbama, nu
lems ir Vilniaus krašto ateitį?*
Lietuvos darbininkų laikraštis tečiaus pripažįsta, 

kad “politiniai monelninkai” gali panaudot Kopenhagos 
derybas ir negeriems tikslams. Todėl jisai įspėja Lietu- 
Vos demokratinę visuomenę budėti ir “laiku sustabdyti 
tokį valdančiųjų partijų žingsnį, kuris ateity galėtų pa
sunkinti demokratijai tinkamą Vilniaus klausimo iš
sprendimą.”

Socialdemokratai, kaip matome, žiuri į dalybą šal
čiau, negu liaudininkai. Rasdami, kad Nemuno atidary
mas yra reikalingas ir neišvengiamas, jie nesipriešina 
tam, kad šituo klausimu butų susitarta su lenkais. Bet 
tiktai šituo klausimu.

Klerikalai gi norėtų visais klausimais susiderėti su 
Varšuva. O liaudininkai nenori su lenkais derėtis nė 
dėl Nemuno.

Socialdemokratai tuo budu stovi (šitame ginče) 
kaip ir viduryje tarpe kitų dviejų didžiųjų Lietuvos par
tijų. Bus įdomu pažiūrėti, kuri tų trijų pozicijų paims 
viršų.

Ragarsėjusieji Anglijos darbininkų judėjimo “kai- 
riasparniai”, kurie per paskutinius metus taip uoliai agi
tavo už sovietų valdžią, gali, kad kokios, visai negarbin
gai pabaigti savo karjerą. Londo laikraščiai (Daily 
Grąphic ir k.) šiomis dienomis paskelbė sensacinę žinią, 
kad keletas Anglijos darbininkų vadų esą gavę iš Mas
kvos bolševikų milžiniškas sumas pinigų.

Tuoj po to Chicagos Tribūne korespondentas vieną 
tų vadų įvardijo savo telegramoje iš Londono. Tai esąs 
A. A. Purcell, Anglijos Darbo Unijų kongreso preziden
tas,' kuris praeitą gruodžio mėnesį keliavo Rusijon ir pa
skui, pagrįžęs iš tenai, išleido “raportą”, keliantį į pa
danges bolševikišką tvarką.

Anot Tribūne korespondento, mister Purcell gavo 
Maskvoje 5,000 svarų sterlingų ($25,000). Kai Anglijos 
darbininkų profesinių sąjungų viršininkai patyrė apie 
tai ir ėmė jį kvosti, tai Purcell pradžioje gynėsi ir sakė, 
kad tie pinigai esą jo nuosavi. Paskui jisai prisipažino 
gavęs juos iš sovietų valdžios, bet aiškinosi, kad valdžia 
atlyginusi jam tuos pinigus, kuriuos jam, bevažiuojant 
į Maskvą, kas ten pavogęs.

Kai jį tečiaus ėmė klausinėti, iš kur jisai turėjęs tiek 
pinigų prieš važiuojant į Rusiją, tai Pyrcell teisinosi, kad 
draugai buvę jam davę 5,000 svarų padaryti Rusijoj 
biznio.

Visa ta Purcell’o istorija labai atsiduoda “sendvi- 
čiais”. Čia arba yra tiesioginis papirkimas, arba koks 
nors nešvarus šmugelis.

[Apžvalga |į
GARBINIMAS.

. Kas yra, pagaliau, tie mūšų 
1 sandariečiai ? Ar jie yra demo

kratai, ar liberalai ar naciona
listai ? y

Jie sakosi esą Lietuvos vals
tiečių liaudininkų vienminčiai. 
Pastaruosius galima laikyt bur
žuaziniai® demokratais; jie yra 
ir išsivystę iš senosios Lietu
vos demokratų partijos. Bet, < 
kaipo demokratai, valstiečiai 
liaudininkai kovoja su Lietu
vos tautininkais (nacionalis
tais). y

1 Kitose šalyse taip pat reiš
kiasi priešingumas tarp demo
kratų ir nacionalistų. Pavyz
džiui, Vokietijoje: demokratų 
partija visą laiką eina prieš na
cionalistus. Tą pat matome ir 
Italijoje, ir Francijoje (Fran
ci jos demokratai, vadinasi “ra 
dikalais” arba “socialistais ra 
dikalais”).

Ir ne tik demokratai, bet U 
liberalai daugelyje šalių yra 
visai skirtinga partija nuo na
cionalistų. Jie kartais susideda 
su nacionalistais, . bet neretai 
ir kovoja prieš juos. Italijos li
beralai, sakysime, dabar eina 
išvien su demokratinėmis par
tijomis prieš fašistus (naciona
listus) ; Anglijos liberalai irgi 
anaiptol nėra nacionalizmo ša
lininkai, nes pamatinius jų pro
gramų punktus sudaro ne tau
tybe, bet tam tikri ekonominiai 
ir socialiai reikalavimai.

Tuo gi tarpu musų sandarie
čiai nori kartu būt' viskas: ir 
nacionalistai, ir liberalai ir de
mokratai. Už nacionalizmą jie 
net karščiau stoja, negu už 
liberalizmą arba demokratiją, 
štai, pav. kaip entuziastiškai 
garbina nacionalizmą Clevelan- 
do “Dirva”:

“...Dabar nacionalizmas tu
ri viską savo rankose (išsky
rus Rusiją)...

“Kaip doras tėvas saugojo 
ir užžiuri savo namus, savo 
šeimyną, taip doras naciona- 
listas-patriotas užžiuri 
gimltinį kraštą.”
Išeina, kad kitokių 

nių žmonėms gimtasai 
nerupi!

Kokiu budu tam sandariečių 
prisisapnavo, kad 

šiandie turįs 
rankose” ? Ar 

nacionalistai ?

savo

nuomo- 
kraštas

laikraščiui 
nacionalizmas 
“viską savo 
Franci ją valdo
Ar Belgiją vaklo nacionalistai? 
Ar Švediją ir Daniją valdo na
cionalistai ?

Išrodo, kad tas laikraštis ne
žino nė to, jogei ir pačioje Lie
tuvoje “viską savo rankose” 
turi ne tautininkai, bet krikš
čionys demokratai! Tautinin 
kų partija tenai iki šiol neįs
tengė nė vieno savo 
pravesti į Seimą.

Vadinasi, tas laikraštis pra 
simano net nebučiausius daly 
kus, kad tik parodžius naciona
lizmo “galybę”. Nejaugi toks 
aklas nacionalizmo garbinimas 
sutinka su sandariečių nutari 
mais rem i valstiečius liaudi
ninkus ir su jų deklamacijo
mis ap'2 “ckmokratybę”?

atstovo

ASILO KANOPA\

Rusiškių ekstra-kairiųjų c i. 
gano redaktorius, St. Sabas 
Baltrušaitis, užsimanė išniekin
ti Ką ukazo kramtą,iGruzij ą, ku- 
rią > begėdišku smurtu yra už
kariavę u pavergę Rusijos 
bolševikai. Jisai rašo:

paskui pagelbėjo joje social
demokratams (socialistams) 
šeimininkauti, būti šalies val
džia ir imperialistų (ypač 
anglų) tarnais. Bet po kele- 
tos metų du.rL>iuinka.i-bolše vi- 
kai sukilo, nuverta tą val
džią: tada Sovietų Rusija 
atėjo į pagelbą ir ta kapita
listų socialdemokratų val
džia visai išnyko taip greitai, 
kaip gegužės sniegas. Dabai 
Gruzija jau treti metai, kaip 
yra atsiliuosavus nuo impe^ 
rialistų ir yra .sovietų res
publika...”
Maskvos razbaininkų niek 

šišką užpuolimą ant Gruzijos, 
tas ekstra-kairiųjų dodonė va 
dina “atsiliuosavimu nuo impe
rialistų”!

Gruzijos respubliką buvo įs
teigę ne kokie nors imperialis 
tai, o tiktai to krašto žmonės 
—panašiai, kaip įsteigė savo 
respublikas daugelis kitų tau
tų, kurios iki karo buvo po sve
timu jungu. Kai senoji Rusi
jos imperija, rezultate pralai
mėto karo ir revoliucijos, ėmė 
irti per visas siūles, tai nuo jos 
atsimetė viena po kitos visos 
pavergtosios tautos — Lenki
ja, Suomija, Estonija, Latvija, 
Lietuva ir Kaukazo šalys — 
gruzinai, armėnai, totoriai ir 
t. t. Kai kurioms šitų naujų 
valstybių, tiesa, didžiosios im
perialistinės valdžios padėjo 
(ypatingai Lenkijai), bet yra 
gryniausia nesąmonė pasakoti, 
kad tos valdžios jas “sutvėrė”. 
Dauguma jų butų susiorganiza
vusios, net jeigu imperialisti
nės valdžios butų tam prieši- 
nusiosi.
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Gruziją didžiosios 
ne tiktai ne “sutvėrė”, 
keletą metų nenorėjo 
pripažinti. Ir kuomet 
kai ginklais sutriuškino ją, tai 
nė viena imperialistinė valdžia 
nekėlė prieš tai protesto. No 
protestavo nė kapitalistinė 
spauda. Ir tai dėl tos papras
tos priežasties, kad Gruzija 
nesidavė panaudot save prieš 
Rusiją. Kai anglų, ITancuzų ir 
Amerikos imperialistai rėmė 
“baltąsias armijas” , vedamas 
Kolčako, Denikino ir Vrangelio, 
ir organizavo karą prieš sovie
tų Rusiją, tai Gruzija laikėsi 
draugingo neutraliteto pozici
jos sulig Rusijos. Imperialisti
nės valdžios dėjo visas pastan
gas, kad įtraukus Gruziją į 
karą prieš sovietus, bet ji at
sisakė. Ve delko jos ir griežė 
dantį ant Gruzijos.

Kad Gruzijos pozicija buvo 
ištiesų drauginga Rusijai, tai 
matyt ir iš to fakto, kad sovie
tų valdžia (nežiūrint visos savo 
neapykantos prieš menševikus, 
valdžiusius Gruziją) padarė su 
Gruzija taikom ir draugingumo 
sutartį. Po sutarties ratifikavi
mo ji pasiuntė savo ambasado
rių į Gruzijos sostinę, Tiflisą, ir 
Gruzija pasiuntė savo ambasa
dorių į Maskvą. Tai buvo už 
keleto savaičių prieš tai, kaip 
bolševikų raudonoji armija įsi
laužė į Gruziją, kad ją užkaria
vus ! \

Sabo pasaka apie “darbinin
kų sukilimą”, kuris neva nu 
vertęs Gruzijos socialdemokra
tų valdžią, yra taip pat begė
diškas melas. Gruzijos valdžia 
buvo žmonių išrinkta visuotinu 
balsavimu. Seimas, kuris tą val
džią paskyrė, susidėjo iš 150 
atstovų. Tarp šitų 150 atstovų 
buvo 125 socialdemokratai, o 
visų kitų partijų tiktai 25. IŠ 
to matyt, kokią milžinišką įta 
ką Gruzijos liaudyje turėjo 
socialdemokratai. Bolševikų te- ■ . . . 1 ’ 11,

salosAlaskos
Aiaskos salos randasi prie 

pat Alaskos. Kadangi prie salų 
prieina šiltoji vandenyno srovė, 
tai didelių šalčių čia nėra. Sa
los pasižymi savo ganyklomis. 
Ganyklų esama 250,000 akrų. 
Pranašaujama, kad trumpoj at
eity ant salų išsivystys gyvulių 
auginimas iki tokio laipsnio, 
kad salos pasidarys “cow boy’*- 
jų” prięglobstimi.

Voltaire.

Mikromeg as
(Filosofinė apysaka)

Skyrius I

žvaigždės Sirijaus gyventojo 
kelionė į planetą Saturną.

dainelę — betgi

“...Po pasauliniam karui 
imperialistai neva sutvėrė 
naują valstybę — Gruziją,

valdžios 
bet per 
jos net 
bolševi-

Rade-

kai Gruzijos kariuomenė buvo 
sukoncentruota ties Turkijos 
siena, iš kur Gruzijai grūmojo 
pavojus. ; (

Tai ve kokie yra faktai. Kad 
Gruzija tapo bolševikų užka
riauta, tai yra pripažinę ir pa
tys užkariautojai. Anąmet, kąi 
Maskvos raudonieji jėzuitui 
pradėjo skelbti “bendrojo fron
to” obalsį, tai buvusiojo Vien
uos Internacionalo iniciatyva 
įvyko Berline trijų Internacio
nalų atstovų konferenciją, kad 
išrišus klausimą, ar socialis 
tai gali dėtis su komunistais. 
Toje konferencijoje Maskvą at
stovavo Kari Radek ir kiti ko- 
minterno šulai. ► Socialistų In
ternacionalo atstovas, Em. 
Vandervelde, konferencijos po
sėdyje pastatė jiems klausimą: 
kodėl komunistinė Rusijos val
džia sutrempė tautų apsispren
dimo principą, ginkluota jėga 
užkariaudama Gruziją?
kas į tai atsakė, kad sovietų 
valdžia “turėjusi” taip pada
ryti, nes jai esą reikalingi 
Gruzijos aliejaus šaltiniai.

štai kokia buvo to razbai- 
šaltiniai. Tokia pat priežastis, 
Ne “darbininkų sukilimas”, 
kaip, prasimano Sabas-Baltru- 
šaitis, bet Gruzijos aliejaus 
šaltiniai. Tokia pat priežastis 
dėl kokios užpuola ir pavergia 
silpnesniasias tautas visi impe
rialistiniai plėšikai.

Aukščiaus minėtoje. Berlino 
konferencijbje Gruzijos sočiai 
demokratų atstovas dar pareiš 
kė, kad Gruzijos valdžia sutin
ka duoti Rusijai tiek aliejaus, 
kiek tik jai reikės, ir dagi papi
gintomis kainomis, — taigi dėl 
aliejaus šaltinių visai nėra rei
kalo laikyti po vergijos jungu 
visą Gruzijos tautą. Bet Mas
kvos įgaliotiniai atsisakė apie 
tai kalbėti.

Socialistų Internaciųnalų 
(Londono ir Viennos) atstovai, 
pagaliau, pasiūlė • komunistų 
delegacijai, kad butų sudarytą 
bešališka komisija, susidedanti 
iš visų trijų Internacionalų at
stovų (Londono ir Viennos In
ternacionalai dar tuomet nebu
vo susilieję), ir kad ta komisi
ja pravestų Gruzijoje plebiscL 
tą (visų gyventojų balsavimą), 
idant nusprendus, ar ta šalis 
nori būt po Rusija, ar gyvuot 
nepriklausomai. Bet Komin- 
terno delegatai šitą pasiūlymą 
atmetė.

Tuomet socialistai pareiškė, 
kad jie žiuri į bolševikus, kai
po į plėšikus, lygius kapitalis- 
tiniemą imperialistams. Ir kon
ferencija išsiskirstė. Pasikalbę 
j imas apie “bendrą frontą” pa
sibaigė.

Kaip tad, 
faktų, drįsta
orgąno \ redaktorius 

nai beveik'visai nebuvo, todėl. Gruziją. Ar jam ne 
jokio sukilimo jie tenai nebūtų kad tą nelaimingą šalį smau-

akyvaizdoje šitų 
ekstra-kairiųjų 

šmeižti 
gana to,

galėję padaryti, jeigu butų 
norėję.

ir gia Maskvos deržimordos ?
Jisai, kaip toje pasakoje apie

Gruzijos valdžią nuvertė ar- asilą ir mirštantį liūtą, spiria 
mija, atsiųsta iš Maskvos.

planetos, kuri 
žvaigždę Sirijų, 

labai didelio 
Aš turėjau gar

Ant vienos 
skrieja aplink 
gyveno vienas 
proto žmogus, 
bės susipažinti su juo, kai jis
paskutini kartą buvo atvykęs 
į menkutį musų skruzdėlynėlį: 
jis vadinosi Mikromegas. Toks 
vardas labai pritinka visiems 
dideliems žmonėms. Jis buvo 
astuonių Ije*) aukščio: mano 
apskaičiavimu, aštuoniom Ije 
lygu dvidešimt keturiems tūk
stančiams geometrinių žings
nių, skaitaht po 5 pėdas kiek
vieną žingsnį. ’

Kai kurie matematikai, žino
ma, žmonės labai naudingi, 
tuojau tversią plunksnos, ap
skaičiuos ir suras, kad p. Mi
kromegas, Sirijaus gyventojas1, 
nuo galvos Ugi kojų turi dvi
dešimt keturis tūkstančius žin
gsnių, tuomet, kai mes žemės 
piliečiai teturime viso tik pen
kias pėdas; o musų žemės ap- 
linkis lygus, devyniems tūks
tančiams Ije; ir suras jie, kad 
jo planetos aplinkis turi būti 
21,600,000 kartų didesnis, negu 
musų mažutės žemelės. Nieko 
nėra? -gamtoje ^prieinamesnio ir 
paprastesnio, kaip apskaičiavi
mas. Pavyzdžiui, galime paly
ginti kai kurių karalių valsty
bes, būtent Vokietijos, Italijos, 
gurios galima apeiti per pus
valandį, su turkų, rusų arba 
kinų, valstybėmis; liet čia visai 
menkas palyginimas to didelio 
skirtumo, kurį prigimtis nu
stato tarp visa ekzistuojama.

Taip, kaip ūgis jo eksoelen- 
cijos turėjo aukščiau išreikštą 
aukštį, tai visi musų tapytojai 
ir tcplioriai be ginčo sutiks, 
kad aplinkis jo liemens galėjo 
būti penkių dešimčių tūkstan
čių pėdų, kas ir sudaro gana 
gražią proporciją. Jeig-u nosis 
sudaro trečią dūlį puikaus jo 
veido, _o puikus veidas sudaro 
septintą dalį jo puikaus kūno 
aukščio, tai reikia sutikti, kad 
nosis Sirijaus gyventojo turi 
6,333... pėdos su trupmena, — 
kas ir reikėjo išrodyti.

Kas link jo proto, tai jo pro
tas ypatingai išlavintas: jis tu
ri daug žinių. Jis padarė daug 
išradimų; ir jam dar nebuvo 
250 metų, kai jis, lankydamas 
pačią aukštąją planetos moky
klą, savo proto jėga, atspėjo 
virš penkių dešimtų Euklido 
sakinių — lygiai 18 sakinių 
daugiau, negu Blez Paskalis, 
kuris, sulig jo sesers žodžių, 
žaisdamas atspėjo trisdešimt 
du sakiniu, bet -gi kuris pas
kiau pasidarė pusėtinu mate
matiku, tik gan silpnu metafi
ziku.' Keturi šimtai penkios- 
dešimtais metais vos tik perei
damas iš vaiko amžiaus, p. Mi
kromegas padare daug skrodi
mų, perskrodė ne maža mažy
čių vabzdžių, neturinčių nė i 
šimto pėdų skersio, kurių pa
prastu mikroskopu nė neįžiūrė
si. Jis paraše apie juos gana 
įdomią knygą, bet gi kuri pas
kiau užtraukė jam ne maža 
nemalonumų. Didis jo šalies 
muftijus**) žmogus priekabus 
ir žiaurus, rado jo raštuose' j- 
tartinų, drąsių ir eretiškų ide7 
jų: kalba ėjo apie tai, ar vie- 
narųšis pagrindinis pavydalas 
Sirijaus blusos, vsu pavydalu 
straiges. Mikromegas labai są
moningai gynėsi ir patraukė 
šavo pusėn moteris. Dalykas 
tęsėsi 220 metų. Pagaliau muf- 
tijus su pagalba teisėjų, kurie 
tos knygos neskaitė, 
knygą panaikinti, o

keliauti nuo vie-

nuo vienos medžio šakelės 
kitos. Per trumpą laiką 

pralėkė visą paukščių ke- 
bet aš turiu pridurti, kad

bet

uždraudė aštuoniems šimtams 
metų susinešti su dvaru *).

Atskyrimas nuo dvaro jo ne 
kiek neužgavo, nes ten viešpa
tavo smulkios sąskaitos liežu
vavimai. Jis muftijui sudėjo 
sąmoningą
kuri šio nė kiek nesugraudino 
—* ir leidosi 
nos planetos ant kitos, norėda
mas pasiekti, kaip sakoma, pi L 
no išlavinimo proto ir širdies. 
Tie, kurie keliauja tik pašto 
karietomis arba mažais veži
mėliais, žinoma, nustebtų pa
matę karietas iš kitų pasaulių, 
nes mums, ant musų trupinio, 
sunku ir įsivaizduoti, kas ne 
musų apylinkėje. Musų keliau
ninkas puikiai žinojo pritrau
kimo dėsnius, ir visas pritrau
kiamas bei atstumiamas jė
gas. Jis taip puikiai jomis nau
dojosi: kai kada su pagalba 4 
saulės spindulių, kai kada* pa
dedant kometoms, pereidavo 
nuo vienos planetos ant kitos, 
panašiai, kaip paukščiai perle
kia 
ant 
jis 
lią,
jis nė karto nematė, tarp šito 
žvaigždėmis nusėto kelio, to 
puikaus Empirijo dangaus, 
kurį žymus Dergen’as, buk tai, 
matęs pro savo didinamąjį 
stiklą. Aš nenoriu pasakyti, 
kad p. Dergen’as nieko bema
tė — saugok Dieve!
Mikromegas buvo viėtoje ir 
jis geras žiūrėtojas, o man vis 
viena, aš nenoriu ginčytis su 
niekuo. Mikromegas sėkmin
gai pasisuko į šalį ir laimingai 
atvyko j Saturną. Nors ne nau
jiena jam buvo matyti visokių 
jaunaybių, bet tokia maža 
planeta, taip pat maži jos gy
ventojai, iššaukė jame didžiau- 
rio pasitenkinimo šypseną, nuo 
kurios negali išsilaikyti ir pa
tys išmintingieji žmonės.’ Sa
turnas tik 300 kartų didesnis 
už žemę, o piliečiai šitos pla
netos — nykštukai, kurių ugi? 
tik tūkstantis tuazų** ) auk
ščio, ar bent apie tiek. Jis pa
sijuokė iš jų su savo žmonė
mis, kaip juokiasi itališki mu
zikai, atvažiavę į Pranciją, iš' 
muzikos Liuli. Bet gi Sirijaus 
gyventojas buvo’ gana protin
gas ir jis tuoj suprato, kad 
galvojanti gyvybė negali būti 
juokinga tik dėlto, kad ji tetu
ri ne daugiau šešių tūkstan
čių pėdų ilgio. Jis tuoj artimai 
susipažino su Saturno gyvento
jais, nors šie iš karto ir ste
bėjosi juo. Jis susidraugavo su 
Saturno akademijos sekreto
rium, žmogum aukšto proto ir 
gerų pusių; nors šis nieko sa
vo neišgalvojo, bet puikiausiai 
išaiškindavo kitų išradimus, 
neblogai -sudėdavp eiles ir dide
lius darydavo apskaičiavimus. 
Aš čia paduosiu ’ skaitytojų į- 
domumui, originalų, Mikromc- 
go su sekretorium, pasikalbė
jimą. •

♦) Užsiminimas apie pati autorių: 
Voltaire buvo atiduotas sekimui vie
nuolio Baije už tai, kad šis savo fi
losofiniuose laiškuose pasakė, kad Ka
lios musų sielos vystosi kartu su ki
tais organais, kaip gyvulių (Pastaba 
pranc. leidimo).

**) Tua^a — 1,95 mtr.
(Bus daugiau)

Tuksiančiai šeimynų yra nusipir
kę pijanus pas Budriką ir visi yra 
pilnai užganėdinti.

Didelis pasirinkimas pijanų.
priteisė 
autoriui,

*) Prancūzų milia — 4 
sieks.
“) Muflijus, arabų dvasinių ir tei- 

, aiškinto
jo pareiga išduoti fetvų, kurią-

varstai 84

Ji parBlokštus savo priešus, kad ęinių jatatų, 3-$io laipsniu, 
užpuolė Gruziją tame momente,'jie žinotu jo “asilišką kanopą”! teuS

Jos. F. Budrik
3343 So. Halsted St.

Stock Roona 3327 So. Halsted St.

i



Biskis lietuviško skandalo
NNERSTEH'5

kalbas, etc

Didelis greitas kalėjime
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Mes dar nežinome kam teks 
pono Kinderio paskirtoji dova
na ir, suprantama, nežinosim
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PASIMIRS ŽYMUS POLI 
TIKIERIUS

I^abai įdomi knyga. Plačiai 
aprašo XI! nuvažiavimo eiseną, 
jo atstovų

Galima
Kaina 20

Yra suteikiama su pažinimu ir be 
skausmo. Musų kainos už gydymą 
yra labai liberalas.

■ Mes gydome vyrus ir moteris.

The People’s Health 
Institute

Maskarado rėmė- 
į daugelj biznierių 

prašydami prisidėti

Pas ponų 
daug tokių 
setų, pianų, 
dų, gaidų dėl grojiklio piano, 
smuikų ir daugybe kitokių 
muzikos instrumentų, ir kas 
pageidauja ko nors, pas Budri
ką ras gerų patarnavimų ir ge
rus daiktus.

Henry S tuokart, buvęs pa
vieto iždininkas, buvęs seno
sios (dabar 11) vardos aldcr- 
manas, taipjau buvęs miesto 
iždininkas ir žymus ^demokra
tų politikierius, pasimirė savo 
namuose 5650 S. Peoria St., 
po daugiau kaip metų laiko li
gos. Jis buvo 74 metų amžiaus.

Dr. Gili, Specialistas / 
40 No. Welis St, ' 

kampas Washington

Valandos; Panedėlyje, Ketverge ir 
Pfitnyčioj: 9-6. Utarninke, Seredoj ir 
Subatoj: 9-8. Nedeldieniais ir šven
tėmis: 10-1.

nai 
sako.

Tėmykite mane visi priete- 
liai ir Naujienų skaitytojai, 
tai aš jums pranešiu kas kų 
aukavo ir kas ką aukuos.

Alaus 
ggan 
jimo 
šių, kad nusipirkus sau lais

ir patarimai visai dykai
Mes gydome labai pasekmingai vi

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

Mes turime pas save visus naujau
sius serumus.

tai jiems duota pras- 
kameras ir jais buvo 

negu su ki- 
kada pradė- 
jais pradėtą 
už kiekvie-

J. F. Budrik, 3343 South 
Halsted St., buvo pirmutinis 
suteik usis dovaną augščiaus 
minėtam tikslui. Jis dovanojo

Keletą dienų
Anna Evaskus, 4062 S. Maple- 

!wood Avė., apsilankė jos sena 
i pažystama Mrs. Petronia La- 
zowski, farmerė iš Knox, Ind., 
metai laiko atgal turėjusi ga
liūną prie 42 ir Campbell gal
vių. Ji atvyko su savo duktere, 
Mare, 14 m. Jos kalbėjosi iki 
sutemo ir , Evaskienė pakvietė 
Lazauskienę nakvoti pas ją. 
Lazauskienė gi sake, kad ji 
norinti savo ūkę parduoti ir su- 
gryšti miestan pas savo drau
ges. Bet ant rytojaus ji iš
vyko miestan nusipirkti keletą 
reikalingų dalykų. Sugryžus 
abi moterys nusitarė pasiga
minti pietus. Evaskienė iš 
užančio išsiėmė pinigų maišelį, 
išėmė kiek pinigų ir padavė sū
nui nupirkti reikalingų pietums 
dalykų, o likusius pinigus pasi 
dėjo į komodę. Pinigų gi bu
vę apie $1,200. Lazauskienė 
urnai atmainiusi savo nuomonę, 
atsisakiusi nuo pietų ir tik pra
šė tuojaus pašaukti, Mortą Se- 
dauskienę, 4118 S. May St.t ku
ri norinti pirkti farmą. Evas
kienė tai padarė ir kada ji at
sivedė tąją moterį, tai Lazaus 
kienė pasiūlė pirkėjai tuojaus 
važiuoti į Indianą apžiūrėti far
mą, nelaukiant nė pietų. Evas
kienė išlydėjo Lazauskienę, jos 
dukterį ir tariamąją pirkėją 
i automobilį. Sugryžus į vidų 
Evaskienė pasigedus savo pini
gų ir išbėgusi ląnkan prišoko 
prie automobiliaus ir prašė sa
vo buvusių viešnių leisti jas 
perkratyti. Bet vieton to 
Lazauskienė paleido automobi
lių, nuvilkdania Evaskienę visą 
bloką, pirm negu ji parpuolė ii 
nukrito nuo automobilio.

gražiai ir keistai Naujienų pasiuntinis P. Gal 
Tuo reikalu tapo skis, apžiūrėjęs tų sėti} ir pasi- 
apie 70 laiškų

Už trijų dienų Lazauskienė 
sugryžo atsiimti pirkinius, ku
riuos ji pirmiau pamiršo. Ją 
lydėjo du vyrai, kurie tuos pir
kinius norėjo paimti. Bet Evas
kienė sukalė tokį triukšmą, kad 
susirinko šimtai žmonių, kurie 
Lazauskienę ir jos dukterį su
laikė iki atvyko policija.

Taip Evaskienė, per parkai* 
bėtoją, pasakojo savo bėdas 
Maxwell policijos teisėjui.

Lazauskienė teismo paklaus
ta kur yra pinigai atsakė: “Ką*; 
Aš nieko nežinau japie juos. 
Viršutiniame aukšte gyvenanti 
moteris buvo su manim ir duk
tere namie, kada Evaskienė iš 
ėjo. Tokiu pat budu kiek lai
ko atgal ji pametė savo žiedus. 
Aš nesiūliau jai $50, jei ji tuo 
jaus pašauks kostumierką. Ii 
aš nusivežiau ją į 
parką ir leidau jai 
kiek tik ji norėjo, 
bėgo paskui mus.”

Tečiaus teisėjas 
dėjo tą bylą iki spalio 8 d. 
paliuosavo Lazauskienę už $■ 
000 kauciją.

Charles Kinder, 2422 W. 47 
St., dovanoja puikius perlo ka
rolius. Anot Galskio, jis labai 
myli puikiais rūbais pasipuo
šusias, puikiomis maskomis 
dekoruotas paneles. Ponas Kin
der sako, tėmys kuri 
bus gražiausiai pasipuošusi ir 
tai užkabins $15 vertės' perlus 
(žinoma, taip jau nebus: po
nas Kinder to padaryti negalės, 
nes maskarade bus tam tikri 
teisėjai, kurie nuspręs kam tu
ri perlai tekti).

Galskis apžiūrėjęs perlus ir 
tiesiai ten ant vietos nufotog
rafavo. Jei nebus padaryta 
klaida, tai perlai bus tokie, 
kaip matot paveikslėlyje.

Ponas Kinder augščiaus mi
nėtu adresu turi puikių aukso 
daiktų krautuvę ir yra pla
čiau žinomas vietos lietuviitms, 
kaipo nuoširdus žmogus ir gied
ras biznierius. Jisai yra gerai 
žinomas ir Naujienoms kaipo 
rimtas jų rėmėjas.

Palengvins akių įtempimų, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu 
mo, skaudamų akių kaišti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktų, ati
taiso trumpregystę ir toliregystf 
Prirenka teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da 
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augSčiau. Vųl: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. f

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589
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Kaltinu, kad jos kito miestelio 
viešnia pavogusi $1,200.

J. Bitunjo, kurie liko užmušti 
ir negrų Al. Robinspn, kuris 
liko sunkiai sužeistas.\ Superin
tendentas Levvis W. Sfchlecht 
tapo policijos suimtas tardi- 
marns, nes sužeistasis Bobin- 
son pasisakė, kad jis ir trys 
kiti darbininkai atsisakė lipti 
kopėčiomis, nies kopėčios išro
dė silpnos. Vienok Ik'vlin nu
ėjo dirbti ir prarado savo gy- 
vaslį.

Dykai Klinika 
Tiktai dėl Vyry, 

Dykai patarnavimas daktaro

606 » 914
Ligoniai moka tiktai biskj už gy
duoles. Pasekmingai gydomos vi
sos krabjo, odos, inkstų, pūsles ir 
reumatizmo ligos.
Valandos nuo 10 lyto iki 8 vakare.
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. dienų

National Health Clinic
1657 W. Madison St.

gauti Naujienose 
centų.

siais garsais pilas 
giškos versmes

Tai tokia bus pono Budriko 
dovana vienam ar vienai lai
mingųjų Naujienų maskarado 
dalyvių. Ar daugelis iš Naujie
nų skaitytojų tikisi tą dovanų 
laimėti?klausęs muzikos garsų, kokius 

tasai instrumentas išduoda, nu
piešė sekamų paveikslėlį (Žiū
rėk paveikslas viršuj): Skam
ba stygos ir gitaros, sako, bū
ras barabapų muša, /kareiviai 
griežia “Over the top”, garsus 
artistai sotų dainuoja, panelės 
gieda švelniais balsais, ir or
kestrus, ir vargonai, ir kalbos, 
monologai suderinti ir puikiau-

Naujieną 
jai kreipėsi 
Chicagoje, 
prie apdovanojimo tų žmonių 
kurie ateis į Naujienų Maska- puikų 5-kių tūbų Radio set’ą 
radų kiltai, 
pasipuošę, 
išsiuntinėta 
jau atsikreipta asmeniškai prie 
daugelio biznio įstaigų ir biz
nierių, ir visur Naujienų pa
siuntinis, P. Galskis, sako, su
tikęs gerų pritarimų.

Iki šiai dienai jau gavo ke
letą dovanų, kurias čia ir pa
skelbiame Naujienų skaityto- • v • • •
jų žiniai.

Trys darbininkai liko už
mušti ir vienas labai sunkiai 
sužeistas nukritus geldai su 
cementu ir nuvertus dalį k<j- 
prcių prie budavojimo didelio 
Metropolitan namo prie Ran- 
do'lph ir La Šalie gatvių.

Cemento gelda nukrito nuo 
14 augšto, nutraukdama su sa
vim ir vienų darbininkų, James 
Devlin, 13 W. Grand Avė., mū
rininką. Gedda krisdama kitoj 
vietoj užkliuvo už kopėčių ir 
nunešė dalį paspirų, nutrauk
dama ir tris darbininkus, Wal- 
ter, Rusby, 1715 Criily Ct. ir

iki maskaradui, bet pata
riame moterims ir panelėms 
nepatingėti atsilankyti pas jį 
ir apžiūrėti kaip tie perlai at
rodo, o kam ko reikia pasipirk
ti tuojaus.

Tuo tarpu tik tiek apie au
kotojus, rytoj bus daugiau.

Federalinis teisėjas Wilker- 
son jau nuo kelių dienų tyrinė
ja kodėl dviems nuteistiems 
kalėjiman bu t Jėgeriams' Lake 
ir Druggan, pavieto kalėjime 
buvo duodama daug laisvės. 
įLake. liko paliuosuotas prieš 
laiką, o Druggan tiek daug 
kalėjime laisvės turėjo, kad 
gyveno ligoninėj ir kada tik 
norėdavo, tada pasišalindavo 
iš kalėjimo ir negryšdavo net 
po keletą dienų. Jis būdamas 
kalėjime vedė ir savo platų 
butlegerystės biznį, nes su juo 
galėjo kiekvienas pasimatyti 
kas tik to norėjo.

Tyrinėjant pasirodė, kad vi
są tų laisvę kalėjime jiems da
vė pinigas. Ir tų paslaptį išda
vė ne kas kitas, kaip patys 
Lake ir Druggan. Kaip Uike, 
taip ir Druggan liudydami pri-j 
sipažino, kad jie yra davę ka-. 
Įėjimo viršininkui Westbrook 
ir kitiems* kalėjimo valdinin
kams desėtkus tūkstančių do
lerių kyšiais. “Mes tepę m vi
sus, net ir kalėjimo katę 
ir jai jie pirkdavę pieno.

O tepti reikėję. Tai todėl, 
kad kaip tik juos atgabenta į 
kalėjimų 
čiausias 
blogiaus elgiamųsi, 
tais kaliniais. Tik 
jo jie tepti, tai su 
elgtis gerinus. Bet 
nų laisvę jie brangiai mokėję. 
Jie išmokėdavę kalėjimo virši
ninkui |>o $2.500 į mėnesį, o 
jeigu norėdavo kokio didesnio 
patarnavimo, tai turėdavo at
skirai mokėti IM) keletą tūks
tančių dolerių. O ir šiaip nuo
latos be jokios priežasties jiems 
tekdavo mokėti ir mokėti. Jei
gu viršininkai laiku pinigą ne
gaudavo, ar kaliniai bandyda
vo derėtis, tai tuojaus pradė
davo su jais nedorai elgtis. To
kiu budu jie esą ir turėję mo
kėti, kad gavus nors tiek lais
vės, kiek turi kili kaliniai. Esu 
jie j metus laiko viršininkams 
sumokėję virš $30,000.

Tai patvirtinti sutinka ir 
nickurie kalėjimo valdininkai, 
labai artimi viršininkui žmo
nės. Pats AVestbrook užsigina, 
kad jis jokių pinigų nesąs ga
vęs. Jis sako, kad tai esąs suo
kalbis sunaikinti jį politiniai. 
Prokuroras irgi pradeda abe
joti, nes esą kaliniai ir AVest
brook pagelbininkai perdaug 
greitai prisipažinę ir ' perdaug 
noriai suverčių kaltę ant AVest- 
brooko.

Teisėjas įsakė AVestbrookų 
areštuoti. Nors jis dabar ser
ga, bet vistiek atėjo į teismą 
ir užsistatė $5,000 kaucijos.

Tyrinėjimai grafto kalėjime

Biznierių Dovanos Nau 
jienų Maskaradui

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTĄ

Pasitarkit su 
Specialistu

- ■   •'—j Kuqmet jus su-
I sergate, tai pir- 

mutinis dalykas 
jus norite gauC 

specialistą., 
kad jis jumis gy- 

— tok* spe"
X cialistą, kuris tu-

ri daug metą pa- 
tyrimą ir tokio 
kuris “nedaro 
spėliojimų”. Gal 
būt, kad jus jau 
esat gydęsis pas 

daugelj gydytoji}, bet vis be pasek
mių. Priežastis buvo ta, kad jie ne
žinojo, kokia jūsų liga buvo.

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

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be ( skausmo, 
dridge geriausiu aukso. Su musų 
uleitom galima valgyti kiečiausių mai
stų. Garantuojame visų savo darbų, i) 
lemas musų kainas. Sergėkite save 
lantis, kad nekenktų jūsų sveikata?

(l'

T M j:

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.
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K AZIMI ERA M ACEVIČ1EN ft 
po tėvais Kazimiera Jakštuitė

Persiskyrė su šiuo pasauliu po 
sunkios ligos sulaukus 25 metų 
amžiaus, Rugsėjo-Scpt. 27 d. 
trečią valandą iš lyto.

Laidotuvės įvyks Seredoj 
Rugsėjo-Sept. 30 d. aštuntą 
vai. iš ryto/iš namų 625 W. 31 
St. Visus gimines, draugus ir 
pažįstamus kviečiame dalyvauti 
laidotuvėse.

Lieka nubudę:

Vyras, motina, seserys, 

brolis ir visi gimines.

lieluviil Sareiinose
Roseland

lie-, Čionai staigiai pasimirė 
tuvis Romaldas Bulavvas, apie 
11 metų amžiaus. Koroneriaus 
pripažinimu, jis miręs nuo šir
dies ir plaučių ligos; priežas-

vudinda-
9 metus

klausoma. Tapo nutarta rengti 
lokį vakarų ir liko pavesta 
tuo rūpintis kuopos valdybai.

Taipjau buvo nutarta ir kuo
pai prisidėti prie Vilniaus Va
davimo Komiteto spalių 9 die 
nos apvaikščiojimo. 
rinkta du atstovai:
kaltis ir K. J. Semaška.

Susirinkimas buvo smagus ir 
skaitlingas. Prie kuopos prisi
rašo vis naujų narių, taip kad 
kuopa nuolat auga. —Koresp.

PRANEŠIMAI

Liko iš-
B. Simo-

Lietuvių Tautiškas Choras turi 
savo repeticijas kožną pėlnyčių, 
8 vai. vakaro vielinėj svet., po 
bažnyčia, ant kampo 35 gal. ir So, 
Union Avė. Visi vaikinai ir mer
ginos yra kviečiami atsilankyti ir 
dalyvauti iš vien, lietuviškai, links
mai, rainiai ir drąsiai, susipraskim, 
susiraoškim ir žengkin pirmyn. 
Valio, Valio, Lietuva musų kilu 
augštyn. Su pagarba, kviečia

—Komitetas.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

NAMAI4EME NAMAI-ŽEME

A *!• A
ANTANAS LEONAS

"Musų mylimas vyras ir tėve
lis persiskyrė su šiuo pasauliu 
Sulaukęs 49 metų amžiaus, 
Rugsėjo 25 d., 2:30 vai. dieną. 
Paėjo iš Praviskių kaimo, Liud- 
vinavos parapijos, Mariampolėa 

•apskr., Suvalkų rėd. Ameriko
je išgyveno 27 metus.

Paliko dideliame nubudime 
motelį Izabelę po tėvais Pa- 
pečkiutė, 3 sūnūs, Antaną, 
Juozapą ir Andrių, dukterį Al- 
virą, brolį Alesandrą, seserį 
Elzbietą. Kūnas pašarvotas 
randasi 10256 Commercial A v. 
l.aidotuvės įvyks Utarninke, 
Rugsėjo 29, 8 vai. ryto iš namų 
10256 Commercial Av. į Sv. 
Juozapo bažnyčią So. Chicagoj, 
kurioj įvyks gedulingos pamal
dos už velionio sielą, o iš ten 
bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse.

Nubudę liekame,
Moteris, vaikai, sesuo 
ir brolis..

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

tis - alkoholis.
J j visi žinodavo ir 

vo Komas. Komas apie 
išdirbo pas Charles
kaipo janitorius. Kadangi Cik 
Strumilas ilgai išbuvo galiūno 
biznyje ir turėjo nuosavų sve
tainę, tai ir Romų, jojo darbi
ninką, daugelis pažino. Romas 
mylėjo išsigerti ir jam tas ne
buvo draudžiama, bet kad Ro
mas valgydavo ta patį, kų ir 
Strumilų šeimynų, tai jam ir 

J issigėrimas nedaug kenkdavo.
Bet vėliau ir jam gėrimas pra
rijo atsiliepti į sveikatų ir ka
da p. Strumilas savo vietų iš
nuomojo kitiems, o pats apsi
gyveno prie
Avė., tai nors Romas pasiliko 
senojoj vietoj, 
geros priežiūros 
laikė ir rugsėjo 25 d

10500 Prospect

bet nebetekęs 
neilgai bcat- 

apie 7 
vai. vakare, atverčiamoje kra-
sejo pasimirė pirma negu spė
jo pribūti pašauktas daktanus 
Makaras. Paliko savo pusbrolį 
Petrą Adomėnų, gyvenanti 
10551 Edbrooke Avė., kur ir 
bus pašarvotas. Laidotuvųs bus 
antradieny į Visų Šventų baž
nyčių, o iš ten į Šv. Kaziimero 
kapines. —Beržas.

LMSA. susirinkimas
i i

Nutarta prisidėti prie Vilniaus 
Vadavimo Komiteto.

Ciceriečiai džiaugiasi, kad jie 
nepriklauso prie Chicagos; sa
ko, kifd daug mažesni taxai, ne
gu Chicagoj. Džiaugiasi ir savo 
miesto administracija, ypatin
gai miesto kolektorių Timothy 
J. Buckley. Jis yra gimęs ir už
augęs Ciceroj, tarp ateivių, dau
giausia tarpe lietuvių. Būdamas 
čia per daug metų, sako, jis mo
ka suprasti jų reikalus. T. J. 
Buckley atlieka teisingai savo 
pareigas* ir kožnas bei vienas 
gali pas jį gauti patarimų kiek
viename didesnės svarbos .klau
sime.

Abelnai Ciceros administraci
ja prielanki patarnavimais savo 
piliečiams. Taxų jie Ciceroj mo
ka tik vienų trečių dalį to kiek 
mokama Chicagoj, todėl daug 
žmonių ten apsipirko sąvastis 
su mažai pinigų ir mokasi po 
valiai. Pardavimų sąvasčių už 
taxas labai mažai, arba visai 
nėra. Miesto kolektorius visada 
praneša iškalno tokiems žmo
nėms pirmiau, negu pardavi
mas būna paskelbtas.

Tų viską atlieka dėl piliečių 
tik kolektorius T. J. Buckley, 
kuris tarnauja jau per daug 
metų. Šiame miestelyje apsigy
venusių yra labai daug tautų, 
bet neblogai sugyvena tarp sa
vęs. —- G.

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS:
“Naujienas” pradedamą išnešioti 

nuo 3-Čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ir 
nuo 35-tos iki 31-mos gatvės yta ap- 
) lipinami “Naujienoms” gana anksti. 
Už “Naujienas” galima mokėti sykį 
j savaitę arba sykį j mėnesį. Gyve
nanti pažymėtame zone, o <la neap- 
rupinami ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneškite šiuo adreso: Aušros 
Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Tcl. 
Boulevard 9663).

Moterų prie landros, mokamos ge
ros algos. Indų plovėjų. $17 j sa
vaitę. Piie virtuvės, 6 dienas, $15 
I savaitę. Prie namų darbo, $15 į 
savaitę, kamabrys ir valgis. Pirmų 
virėjų, $30 j savaitę. Veiterkų, $18 
į savaitę. | dirbtuves, 37c. į valan
dą. Merginų prie pentres, $16 į 
savaitę ir valgia. Taipgi turime ir 
daugiau gerų vietų.

SOUTH PARK EMPLOYMENT , 
«AGENCY, .

4191 So. Halsted St., 
kampas 42 St., 2 augštas

REIKIA DARBININKĮ)
VYRŲ

ĮVAIRUS skelbimai
BAGDONAS BROS.

MOVING, EKPRESSING * COAL 
PIANO MOVING EXPERTS 

Long distance handling. 
Turime daug metų patyrimą.

3406 So. Halsted St.
Phones: Yds 3408 — Blvd. 1969 res.

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& KDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už

laikėm malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
I CHICAGO

, *
l ‘ - - - - ■ ■ ■ —

Mašinistų, 80c. j valandą. Auto
mobilių mechanikų, $40 j savaitę. 
Automobilių plovėjų, $35 į savaitę. 
Kabinet dirbėjų. 75c. j valandą. Kar- 
penterių, 80c. j valandą. Gręžimo 
preso operatorių — 50c. j valandą. 
Virėjų, $40 j savaitę. Inžinierių, 
$45 į savaitj. Vyrų prie namų dar
bo, $60 j mėnesį! kambarys ir valgis. 
Darbininkų, 50c. į valandą. Prie 
lentų pjovimo, $35 j savaitę. Prie 
išsiuntinėjimo tavorų pagelbininkų, 
$22 j savaitę. Prie virtuvės, $20 į 
savaite. Taipgi turime daug ir ki
tokių darbų.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY, 

4191 So. Halsted St., 
kampas 42 St., 2 augštas

BRIGHTON PARK
Netoli nuo Archer ir Crane 

Čo. dirbtuvių, namai: 6-6 kam
barių, bungalow stogu, karštu 
vandeniu šildomas, augštas 
skiepas. 4-4 kambarių, Gable 
rtogu, pečiumi šildomas, aug
štas skiepas, uždaromi užpa
kaliniai porčiai. 2 flatų, muri
nk, 6-6 kambarių, pečiumi įšil
domas, $9000. 2 flatų, mūrinis, 
5-5 kambarių, $12000. 3 flatų, 
medinis, 5-5 kambarių, $9000. 
Taipgi parduosiu medinę cot- 
tage Bridgeporte, lengvais iš
mokėjimais. Taipgi statome 
barnus pagal jūsų planą.

H. KOPLEWSKI, 
3992 Archer Avenue

Tel. Lafayette 9305 arba
Republic 8915

Ka: nori pirkti, 
parduoti, arba 
mainyti namus, 
fermas, lotus, 
taipgi ir viso
kius biznius, vi
suomet kreip
kitės pas

C. P. Suromskis & Co, 
. Kcal Ėst ate 
Visuomet busit užganėdinti 

3352 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 9641

MORTGECIAI-PASKOLOS

RAKANDAI

/ MAINYK!!!
MAINYK .SAVO NAMĄ ANT 

F A B M O S
160 akerių. 80 akerių dirbamos, 

80 akerių gero miško. Nauja 4 
kambarių stuba, maža barnė, šuli
nys, sodnas, gera žemė; 75 mylios 
nuo Chicagos. Geri keliai. Kaina 
—$2,000; skolos imsiu nedidelę 
Chicagos prapertę.

Klausk ar rašyk tuoj.
B. R. YASULIS, 

3708 Deodor Street 
Indiana Harbor, Ind.

i
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION , 
3804 South Kedzie Ave^ 

Lafayette 6738 
-

MOKYKLOS

PARSIDUODA PIANAS
Valgomojo kambario setas, žie

minis pečius, lovos, kamodfs ir JL
Viskas turi f

rugsėjo 29 d j
Atsišaukite:

2857 So. Emerald Avė.
3 fl. front.

NAUJŲ BUNGALOW 
BARGENAS

$1500 įmokėti, $50 į mėnesį
būt parduota iki Murinės, 6 kamh. octagop snn

PARDAVIMUI

parloras, aržuolo trimiifgai ir 
grindys, lietaus lašų vana, pro- 
sinimui lenta, viskas vėliausios 
mados, Marųuette Manor.
6228 Fairfield Avė., arba phone 

, Prospect 0604

r.............. ....................................
VALENTINE 

DRESSMAKING 
COLLEGE

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

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

zxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

aIa.
KARTONAS KONČIUS*

Musų mylimas draugas persi
skyrė su šiuo pasauliu sulau
kęs 45 metų amžiaus, nevedęs, . 
Rugsėjo 26tą d., 4:15 vai. va
kare, 1925 m. Paėjo iš Ginta- 
liškės kaimo ir parapijos, Kre
tingos apskričio. Amerikoje 
išgyveno 15 metų, priklausė 
prie S. L. A. 55-tos kuopos ir 
Švento Juozapo draugystės.

Kūnas pašarvotas randasi 
722 W. 120 St. W. Pullman, III. 
laidotuvės įvyks Utarninke, 
Rugsėjo 29 d., 8 vai. ryte iš na
mų 722 W. 120 St. j Šv. Petro 
ir Povilo bažnyčią, kur atsibus 
gedulingos pamaldos už velio
nio sielą, po pamaldų bus nu
lydėtas į šv. Kazimiero kapi
nes.

Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
mirusiamjam paskutinį patar
navimą.

Nubudę ir pilni gilios siel- 
vartos liekame,

i
Jo mylintis draugai.

Del platesnių žinių kreipki
tės telefonu Pullman 0434.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, tel. Yards 1741

Rugsėjo 19 d. Lileikio dirbtu
vėje, įvyko moksleivių susirin
kimas. Pirmiausia buvo laiky
ta centro valdybos susirinki
mas. Senoji valdyba perdavė 
Visus dokumentus naujajai ir 
naujoji centro vaidyba užėmė 
savo vietas. Tarp kita ko buvo 
nutarta prisidėti prie bendro 
V. V. K-to apvaikščiojimo spa
lių 9 dienos. Liko išrinkta vie
nas delegatas, t. y. K. J. Sema
ška, kuris teiksis atstovauti 
LMSA. centrų.

Padarius trumpa pertraukų 
I buvo laikyta 2 kuopos susirin
kimas. I LMSA. 2 kuopų įstojo 
naujas narys, J. Kaulinas. Jisai 

• seniau yra buvęs šios organiza- 
, ei jos nariu, kada dar Valparai- 
I soje mokinosi. Po raportų buvo 
, truputis diskusijų delei rengi
mo paminėjimui 25 metų su
kaktuvių Lietuvos inteligenti
jos darbuotojų, kurie reikala
vo, kad Lietuva butų nepri-

Iš draugystės Palaimin
tos Lietuvos veikimo

Mes parduodame olsebo kainomis 
visiems, Dasižinokite pas mus 
apie jūsų plumbingą ir namų ap
šildymo reikmenis.

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING 3UPPLY CO.

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

■ - - *

PARSIDUODA šiaučiaus ša-.
pa, gerai įtaisyta. Biznis gerai, PARDAVIMUI didelis pikni- 
eina. Išdirbta vieta per 7 me- daržas, 11 akrų žemės ir 

viešbutis, jei reikia, 10 mylių 
nuo Chicagos. Yra visi moder
niški įrengimai. Einu lauk 
biznio. Naujienos, 1739 
Halsted St., Box 618

564 W. 18 Str.

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

Tai yra paprasti simptomai, dėl 
kuri matymas reikalauja pagel

ios. Gal būt, kad jums reikia aki
nių? Pasitarkite su manim šian
dien. — Pritaikau taipgi akinius 
prie likusių čielų akinių stiklų.

Nedėlioj nuo 9 iki 11.

DR. JOHN J.
SMETANA

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

Kampas 18 gatvės, 3-čias augštas 
Kambariai 14, 15, 16 ir 17 

Ant Platt’s A p tiekos
Pastebčkit mano iškabą

Valandos nuo 9 ryto iki 8:30 va
kare. Nedėlioj nuo 9 iki 11 ryto.

»• ..................—----- l

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■!

Matai Kas Dedasi?

FREEvM O1|F

Rpdeemabte ror 
VakaHe Gjfts

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

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

oerAiv

Draugystė Palaimintos Lietu
vos laikė mėnesinį susirinkimų 
sekmadieny, rūgs. 13 d., Chica- 
gos Lietuvių Auditorijoje. 
Trumpai suglaudus, šiame šio 
susirinkime padaryta šiuos ta
rimus. Skaitytas protokolas ir 
priimtas. Pirmininkas pranešė, 
kad iš First Trust and Savings 
banko paimta $500 ir padėta į 
Universal State Bank ant 
checking account. Auditorijos 
raportas priimtas. Nutarta pri
sidėti prie Vilniaus Vadavimo . 
Kom. ir išrinkti delegatai iš šių 
draugų — Kl. Buožis ir Kaz. 
Pocius. Į Draugystę jslojo dvy
lika naujų narių. Ant galo se
ka raportai nuo ligonių. Tuomi 
susirinkimas ir užsibaigė. Drau
gystės turtas $8,520.19.

— Ig. Žilinskas, Rašt. i

PIRKIT PLUMljlNGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes parduodame Alsiems olsebo 
kainomis

Levinthal Plumbing Supply Co., 
1637 West Division St., 

netoli Marshfield

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

1912 SO. STATE STREET 
ALHAMBRA STORE FIXTURE CO.

ISRENDAVOJIMUI '
PARENDAVOJIMUI 2 fialai 5 

ir 6 kambariai. Kas nori pigios 
rendos ir didelių kambarių, atsi
šaukite. Taipgi turiu flatus po 3 
ir 4 naujus kambarius. Atiduosiu 
pigiai. «

4100 So. Map|ewood Avė. 3 fl.

Pranešimai

ANT RENDOS 8 kambariai, ele
ktra, vana, naujai dekoruota ant 
antrų lubų. Visi kambariai šviesus, 

' gražioje apielinkčj. Renda pigi. 
; Kam reikalingi panašus kambariai, 
meldžiu atsišaukti.

5306 So. Union Avė.
Tcl. Yards 1321

“kita rmgia, S, * REIKIA 01RBININ1Ų
ar Kviečia. | VYRŲ ir MOTEKVar kviečia.

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA- u 
LEISTI $100.00?

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

likusį gyvenimų.
Kiekvienas musų praleistas dole- mokestis gera^ 

ris sudaro nematomą juostą cen-' 
ų ir kiekvienas centas atlieka 
am tikrą darbą. Praleisdami cen- 
ą paskui centą, dolerį paskui do- 
erio, mes greitai praleidžiame

i REIKALINGAS Patyręs vyras ar 
moteris virėja.
gaminti' lietuviškus ir amerikoniš- 
kus valgius. Rarbrts nuolatinis,- — . J

Ųrighton Park Kestaurant
* 3955 Archer Avė.
Phone Lafayette 4741

Turi MOKĖTI

REIKIA DVIEJŲ PARDAVI- 
*1"!'?. \r, i^',unč'“lnc s«vo centus Np.TOJŲ V Ylių ir MOTERŲ dirbti dėl kitų. . I 2 J v

Atsiminkite tai, kada jus pralei- Su patyrimu arba be patyrimo. 
Ižinte pinigus. Atsiminkite, kiek Alga jr nuošimčiai. Gali uždir- 

tie pinigai uždirbtų jums jei padė-Į 
tumėt juos j banką ar spulką? į 

Naujienų. Spulka. uždirba po 
86.00 gryno pelno ant kiekvieno 1 - - - - - ... I

j bti nuo $50 iki $150 į sąvaitę. 
Atsišaukite.

$1()o.°o - p.unislyk kiek jūsų i11 W. Monroe St. Room 1713 
šimtas uždirbtų jei laikytumėt jj
čia per 20 metų?

Ateik ir pasitark su sekretorių 
apie taupymo budus, o nuo jo su
žinosi kaip greit dauginsis jūsų 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St.

Nuo 10 ryto iki 8 vai. vakaro.

Bridgeport. Susivienijimo Lietu
vių Draugijų ant Bridgeporto mėne
sinis susirinkimas įvyks, antradieny, 
Rugsėjo 29 d., 8 vai. vakare, Chica- 
gos Lietuvių Auditorijoj 3133 South 
Halsted St. Visi delegatai esate 
kviečiami dalyvauti suvirinkime.

A. J. Lazauskas, sekr

Klauskit Mr. L. Bilanky
■-■—-I!---------2—___ ___________ _

MOTERŲ
REIKIA —

Dviejų patyrusią moterų 
“coremaker” . Nuolat darbas, 
gera mokestis.

MASON DAVIS & CO.
7740 So. Chicago Avė.

PARDAVIMUI barbernės fik- 
čeriai yra pirmos klesos. Prie
žastis pardavimo, turiu kitą biz
nį. Kam reikalingi malonėkite ; 
atsišaukti Box 621, Naujienos,1 
1739 So. llalsted Street.

ge, 
ma. 
tės

iš
So.

Beauty Shop. 
gera vieta. '

PARDAVIMUI mūrinė cotta- 
karštu vandeniu 
Kaina nebrangi, 

pas ,savininką: 
3733 So. Parnell

apšildo- 
Kreipk i-

Avė.PARDAVIMUI
Biznis išdirbtas,
Renda $3o į mėnesį, garu šildo- į parsiduoda namas 8 kamba- 
ma. Biznis randasi tarp 2 kar- rių; Vana, elektra ir garažas.
lainių’. Atsišaukite tuojaus: ' Kreipkitės į savininką vakarais 
5058 So. Ashland Avė., Tel. 1 arba nedėlioj' iki 11 valandos.
Prospect 4932. Biznis 2 lubos.

PARSIDUODA namas 8 kamba-

I 548 W. 32 St. arti Wallace St.

PARDAVIMUI bučernė ir , gro- 
sernė maišytų tautų apgyvento! 
apylinkėj, biznis yra cash ir 
gerai išdirbtas per 12 metų. 4 kam- . ąi,įPI.nK 
bariai pagyvenimui. Priežastį pa- - ‘ ’
t irsi te ant vietos.

3001 VVallace Str.
Phone Michigan 0574

PARDAVIMUI medinis namas, 2 
gyveninių, po 5 kambarius, tiincn- 
tiniu pamatu, didelis cimentuo- 

elektra. 
Parduosiu arba mainysiu į kitą na
mą. Sayinr 

Kreiiikitės
6914 So, Robey Str. 

Tel. Hemlock 0515

medinis namas, z 
kambarius, fciincn- 
dideŪs 

yra vanos

as. Kaina $6,000.

$700 KIMBALL GROJIKUS 
PIANAS

DEL ligos parduosiu savo groji- 
klį su lienčiumi ir 72 rolės už 
$125.

Ateikite asmeniškai, klauskit 
MR DUBRO

2332 W. Madison St. 1 fl. 
_____________________________ 2_

PARDAVIMUI groserio, 
notion krautuvė, pigiai.

Kreipkitės:
A. CONDRICK, 

2859 So. Union Avė,

TURIU keletą virš mieros lo
tų, netoli elevatorių' stoties ir 
bulvaro, parduosiu už akrų kai 
ną, $995 kožnas. Išmokėjimais.

1 Veikit greit. Tas yra tikras 
lr bargenas. Mr. ROBINSON,
1 Room 722, 6 N. Michigan Avė.

Tel. State 7503

PARDAVIMUI barbernė. Tu
ri būt parduota greitai, nes 
Savininkas išvažiuoja į Colora- 
do. F. ROČKA

10334 So. Michigan Avė.

PARSIDUODA namas ir bučer
nė lietuvių apgyvento! vietoj. Biz- 

, nis gerai išdirbtas ir tain galiu 
' duot prirodymus.

Gera proga lietuviui. įnešti rei
kia $10,060, \

Atsišaukite:
4250 Archer Avė.

EXTRA! EXTRA!
Parsiduoda labai pigiai Restau- 
rantas, parduosime už pirmą 
pasiūlymą, teisingą pasiuliji- 
mą; priežastis partnerių nesu
tikimas. 2227 Calumet Avė.

MAINO bučemę ir grosernę 
su namu. 8 metai kaip laikome; 
nebenoriu daugiaus bižnio. Mai- 
nysiu/ant 2 pagyvenimų namo, 
arba loto. Pašauk Prospect 2559 
po 6 P. M. Agentai tegul ne
atsiliepia. j

NAMAI-ZEME
$1000 CASH

1029 W. 103rd PI.
5-6-7 kambarių mūrinis bungalovv, 
furnas šildomi, tile vanos, įmūrytos, 
ugnavietės, bufetai, tuoj gyvenkit.

Savininkas.
MR. PADDOCK

30 N. Dearbom St.
Randolph 0650

PARDAVIMUI puikus naujas dide- 
. lis 6 ruimų bungalow, visas kieto 
medžio išbaigtas, garo šilima, arti 

• mokyklos ir bažnyčios. Kaina $8750. 
įmokėti $2,000, kitus kaip rendą. Ma- 

, lonėkite pamatyti. Savininkas
5221 So. Sawyer Avė.

REIKALINGA ĮLOTŲ, 
turit 
Park 
caSh.

Kas 
gerus lotus, Brighton 
apielinkėj, nupirksim už 
Savininkai altsi&aukitc.

J. VILIMAS,
4405 S. Fuirfield Avė.

_______________
VISAI naujas, 2 flatų, mo

derniškas namas, 5-5 kamba
rių, lotas 40x144, kaina teisin
ga. Pamatykite savininką prie 
darbo. 7516 Emerald Avė.

PARDAVIMUI7 arba mainymui 22 
flatų namas 
mados, 
lašais, 
namas

7806 S.

umu.s, viskas naujausios 
vanos įniurytos su lietaus 
didelis Kewanee boileris, 
gerai pastatytas,

W. J. BUTCHER, 
Luflin Avė. Vincennes 8164

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

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Cemmercial

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

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

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

1300-10 W. Harrison Street 
Chicago, II1M Dept. L16

VISĄ RUGSĖJO MĖNESI MOKI- 
NAME DYKAI ANGLŲ KALBOS 
Geri mokytojai, geros pasekmės, 

dieninės ir vakarinės klesos. 
SCHOOL OF ENGLISH 

Ofiso kambarys 402 
21 E. Van Buren St.

Praktiškos Automobilių
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiureiimą 
jus išmoksite į kelias savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.

ŠTAI JŪSŲ LAIMĖ
Išmokiname Anglų Kalbos, Lietu
vių Kalbos, Aritmetįkos, Gramati
kos, Knygvedystės, Stenografijos, 
ir kitų mokslų. Musų mokyklos 
nauja sistema stebėtinai greitai 
užbaigiama pradinį mokslą j devy
nis mėnesius; augštesnį į dvyliką 
mėnesių. Amerikos Lietuvių Mo
kykloje jau tūkstančiai lietuvių 
įgijo mokslus, — šiandie jie yra 
laimingi! čia kiekvieną žmogų 
kad ir silpniausio proto padaroma 
milžinui Rytojaus nelaukite, atei
kite šiandien pasikalbiti apie mok
slo sąlygas, tas jums nieko nekai
nuos.
Amerikos Lietuvių Mokykla

J. P. Olekas, Mokyklos vedėjas 
3106 So. Halsted St„ Chicago, III.

IŠMOKYT MURININKYSTftS 
Uždibkit $12 iki $16 į dieną

Mes mokiname praktiškos muri- 
ninkystės prie patyrusių instruk
torių. Klesos dieninės ir vakarinės. 
Lengvais savaitiniais išniokt ji 
mais. Atsišaukite arba rašykite

1322 CLYBOURN AVĖ.


