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Coolidge skelbia 
toleranciją

Siūlo A. D. Federacijai ar 
tiulis su lusija

Italijos darbininkai atmeta 
fašistų sutartį

Britų delegatas ragina A. D. F 
susiartinti su Rusija

pareiškė 
darbini.!

darbinin

Coolidge už tautinę ir 
tikybinę toleranciją

Kalbėdamas Amerikos Legio
nierių suvažiavime smerkia 
militaristų diktavimą

i vietoj to žemės tautų visuo- 
| menių protuose nesukursime to
lerancijos.”

Savo kalboj prezidentas įspė
jo ir nuo militaristų, pareikš
damas, kad “kiekviena kariuo
menėj tarnaujančių žmonių or
ganizacija, kuri siekias sukur
styti visuomenės mintį tikslu 
viešosios opinijos* spaudimu 
priversti valdžią daryti žygių, 
yra begalo pavojinga.”

Coolidge grįžta namo
OMAHA, Nebr., spalio 7. — 

Prezidentas Coolidge su Žmona 
specialiu traukiniu apleido 
mahą ir ketvirtadienio rytą 
sugrįžęs Washingtonan.

OMAHA, Nebr., spalio 7. — 
Atvykęs į Amerikos Legionie
rių konvenciją, prezidentas 
Coolidge vakar pasakė kalbą, 
kurioj jis pareiškė, kad pasauly 
negalės būt pastovios taikos, 
kol neišnyks tautų nesikenti- 
mai, kol neapykantos nepava
duos tautų geri norai ir tole
rancija. Apgailaudamas, kad 
ir Amerikoj pasireiškia žmonių 
nesikentimai, pastaruoju laiku 
ypatingai ėmus bujoti religinė 
neapykanta, prezidentas pasa
kė, kad ' D • vo apvaizda neda
vė nė vienai kuriai nors gimt 
nei ar tautai monopolio natrio 
tizmui ar charakteriui” ir kad 
karo laiku “nė vieno žmogaus 
patriotizmas nebuvo ginčija
mas, ne jo naudingumas kves
tionuojamas* dėl jo tautinės kil
mės, dėl jo politinių pažvalgų, 
arba jo religinių įsitikinimų.”

“Musų izoliacijos dėka,” sakė 
prezidentas. “mes savo krašte 
turėjome mažiau vidurinių try
nimos ir kovos, ne kad kai ku
rie kiti kraštai. Tečiau ir 
tarp įvairių, mūsiškių rasinių, 
tikybinių ir socialinių grupių 
pasireiškė nuomonių netoleranci 
jos, pažvalgų siaurumo ir spren 1 
dimų stangumo, kas* turėtų čia 
išnykti. Vargiai begu yra kas 
blogesnia bendruomenei, kaip 
kad tikybinis tarpusavio nesi- 
kentimas.”

“Aišku,” sakė toliau Cool
idge, “kad kas karu buvo laimė
ta, žlugs vėl, ir mes iŠ naujo 
imsimės ruoštis kitam karui, 
jeigu mes neišsklaidysime ra-(
ainių antagonizmų, baimės, ne- merys ir jo sūnūs 
apykantos, nepasitikėjimo, ii svaiginti.

Ci
bus

Italijos darbininkai prieš 
fašisty sutartį

KOMA, Italija, spalio 7. — 
Italijos General© Darbo Konfe
deracija, kurį, kaip ir Anglijos 
Darbo partija, yra socialistinė | 
organizacija, priėmė rezoliuci-. 
ją, kuria ji atsisako pripažinti 
paskelbtą vakar sutarti, pada
rytą tarp Italijos pramoninin- 

partijos

pramo- 
fašistų 

vie-

kų sąjungos ir fašistų 
sekretoriaus Farinacci.

[Einant ta sutartim, 
nininkai pripažįsta tik
darbininkų unijas, kaipo 
nintėles Italijos darbininkų kla
sei atstovaujančias organizaci
jas. Visokias derybas vesti ir 
sutartis daryti su darbininkais 
samdytojai turėsią tik su* fašis
tų unijomis.]

PERKŪNAS UŽMUŠĖ ARKLĮ 
APSVAIGINO DU ASME

NIU.

ATLANTIC CITY, N. J., spa 
lio 7. Amerikos Darbo Fede
racijos konvencijoj šiandie lai 
kė kalbą, kaipo broliškas dele
gatas, Anglijos komunistų va 
das, parlamento narys A. Pur- 
cell. Savo kalboj jis 
vilties, kad Amerikos 
kai užmegsią artimų 
santykių su Rusijos* 
kais.

“Mes neturime bijot naujų 
idėjų,’’ sakė Purcell. “Mane 
dažnai stebino, kad amerikie
čiai, visados pažangiausi, visa
dos greiti priimti naujas idė
jas mechaninių išradimų srity 
ir biznio organizacijoj, visados 
buvo labiausiai atsilikę priimti 
naujas* socialines Ir politines 
idėjas.

“Lygiai kaip kad Britų dar
bininkai siuntė delegacijas i 
Rusiją, taip, aš tikiu, padarys 
ir Amerikos Darbo Federacija. 
Nebijokite, kad kas jus dėl te 
niekintų. Ar Abraomas Lin- 
kolnas nebuvo niekinamas? Ar 
Samuelis Gompersas, arba Eu 
genius Debsas, tie didi Ameri 
kos sūnus*, nebuvo niekinami, 
koliojami, šmeižiami ir perse 
kiojami?”

Purcell pasakė, kad vienintė 
lis Amerikos darbininkų — ne 
tik Amerikos, ' ('t viso pašau 
lio baltosios ra ės darbininkų - 
išganymas esąs tarptautiniame 
profesinių sąjungų judėjime, 
kurs pakeltų darbininkų padėtį 
Azijoj ir Afrikoj, padėtų^jiems 
susiorganizuoti nuosavus prote 
sines sąjungas ir išsikovęti di
desnį mokesnį ir geresnes dar
bo sąlygas.

Amerikos Darbo Federacijos 
prezidentas VVilliam Green, at 
sakydamas į Purcello kalbą, pa
reiškė, kad Amerikos darbinin
kai niekados nesidėsią su Rusi 
jos darbininkų judėjimu, kurs 
stojąs už nuvertimą valdžios. 
“Mes,” sušuko Green, “nenori
me mokėti tokios kainos, su
sidedam! su ana klase, kuri 
sunaikintų mus, jeigu galėtų ” 

Kitas Britų broliškas delega
tas savo kalboj ragino pradėti 
tarptautinį judėjimą už 
kinimą vaikų darbo.

[Pacific and Atlantic Photo]
Sir Hari Singh, Indijos pro

vincijos Kashmir naujas valdo
vas. Ta provincija turi 3,000,-1 
000 gyventojų ir yra labai tur-I 
tinga. Valdovas metams gauna 
apie $5,000,000.

Sir Hari prieš kiek laiko An
glijos teismuose figūravo kaipo 
"Mr. A.”, iš kurio šaika priga
vikų buvo išviliuojusi $500,- 
000. . . '

Riffiečiai išsprogdino iš 
daviką savo vadą

Keletas kitų gentelių vadų. bu
vo taipjau nužudyta dėl par
sidavimo priešui

panai-

Stengsis dėl panaikinimo Rusai švenčia sugrjžimę 
ekonominiu sienų . stiprios degtinės

WASHINGT()NAS, spalio 7. Ties svaiginamųjų gėrimų san
krovomis stovi .ilgos eilės 
žmonių vodkos nusipirkti

Tarpparlamentinės sąjungos 
konferencija savo » paskutinėj < 
sesijoj šiandie priėmė rezoliu
ciją, kad butų pradėta tirinėti 
ekonominės sienos tau) Euro
pos valstybių, idant galų ga
le jas visai panaikinus.

Tą rezoliuciją įnešė Suomi
jos delegatas Prokop, kaipo 
substitutą pasiūlytai Vokietijos 
delegato Adolfo Brauno rezoliu- 
cijiiį, kuria buvo rekomenduo
jama, ka^l Europos valstybės 
padarytų tarp savęs muitų su
tartį.

Einant Prokopo rezoliucija, 
konferencijos ekonominių ir 
finansinių klausimų komisijos 
subkomisija turės dalyką iš
studijuoti ir pranešti sekamai JŲ atsinešę skardinius 
tarparlamentinės sąjungos kon- kiti ąsočius, kiti dagi kibirus, 
ferencijai. i Reikalavimas degtinės buvo

_ taip didelis, kad sankrovininkai 

Teismas reikalauja įro- kiek kiekvienam ėmėjui duoti, 

dyti, kad caras nebegyvas visos sankrovos buvo 
tos.

_ t Kiekviena policijos 
kimštinai prikimšta 
kurie, bešvęsdami 
trupu J perdėjo. Nežiūrint to 
tečiaus tvarka buvo visur išlai 
kyta.

MASKVA, spalio 7. Rusų 
žmonės linksmai švenčia sugrį
žimą senovės laikų vodkos. Da
lina prohibicija, kuri buvo įve 
sta Rusijoj vienuoliką metų at
gal, sovietų valdžios tapo vėl 
panaikinta praeitą sekmadienį.

Vakar Maskvoj buvo parduo
ta naujosios 40 nuoš. degtinės 
netoli 100,000 kvortų; kituose 
miestuose, kaip praneša, par
duodama taipjau labai gausiai.

’ Ties degtinės sankrovomis iš 
pat ryto stovi ilgiausios eilės 
žmonių, laukiančių savo eilės 
nusipirkti baltakės. Kai kurie

Indus,

caro N i kak- 
pusbroli*, 

Valstijų 
kad jam

ištuštin-

nuovada 
žmonių, 

begerdami, 
Nežiūrint

INDIJONAS, Už ŽMOGŽU
DY BE, BUS PAKARTAS

Masiniai mokytojy kilnoji 
mai ir paleidimai

KAUNAS [U]. — šiuo mc- 
tu visoje Lietuvoje eina masi
niai mokytojų kilnojimai ir da
žni Jiuosavimai nuo einamųjų 
pareigų. Nė koki mokytojų 
pasiaiškinimai, 'įtikinėjimai, 
aukštųjų ponų neduoda mažiau-, 
šių rezultatų. Dabartinė moky
tojų padėtis visiškai nenorma
li: šiąndie dirbi, rūpinies;, 
smarkiai aikvoji energiją sun
kiam mokyklos darbui, o ryt 
atsidursi, kur pipirai auga...

Tenka patirti, kad Lietuvos 
Mokytojų Profesinės Sąjungos 
Centro Valdyba renka smulkias 
žinias ir skundus visų nuken
tėjusiųjų mokytojų. Ir gerai 
daro viena rūpinasi sunkia 
mokytojų padėtim, antra gi 
apsaugoja nuo žuvimo taip įdo
mią klerikalinės sauvalės me
džiagą, kuri atėjus progai ga
lės būti tinkamai sunaudota.

Lenku šnipu byla

WARSAW, Ind., spalio 7. — 
Trenkęs perkūnas vakar vieną 
farmerio Drudge arklį užmu
šė. tris kitus sužeidė. Pats far- 

buvo ap-

Deportuoja 50 “negei- 
džianiŲ” svetimšaliu

TANŽ1RAS, Morokka, spalio 
7. — Iš mūšių zonos praneša* 
kad riffiečiai suėmę savo virši
lą Si Mohamedą Zezianą, Abd- 
tl-Krimo valdžios užsienių rei
kalų ministerį, pririšę jį ties 
armotos nasrais ir išsprogdinę. 
Jis buvęs kaltinamas dėl išda
vystės.

Keletas kitų maurų gentelių 
vadų buvę taipjau nužudyti 
dėl tos pat priežasties.

Francuzų ir ispanų jėgos pa
galiau susijungė rytinėj mūšių 
fronto daly.

Pranešimai .skelbki, ikad 
Abd-el-Krimas stropiai ruošias 
pulti vakarinį _to fronto galą. 
Visas savo kariuomenės dalis, 
esančias kitose vietose, kur jos 
dabar nėra taip reikalingos, 
jis skubotai traukia į ten.

NEW YORKAS, spalio 7-
Gyvenąs dabar New Yorke ru
sų kunigaikštis Sergiej Geor- 
gievič Romanovsky, kurs sako
si esąs artimiausias gyvas likęs

! buvusio Rusijos 
jaus 11. giminaitis, 
kreipėsi į Jungtinių 
teismą, prašydamas,
turtų, kuriu caras Nikaiojus l ‘ U(-S,0N’ ,;V“ ’ s^h° 7' ~
turėjo Amerikoj. Jo prašymas'Ateinant, seštadien, ėta buš pa* 
tečiau buvo atmestas. Teisėjas'ka,ta;, Walapi gentės .ndijo- 
John P. O’Brien pareikalavo, t "as- Ge0’’Fe Sujmam.e, pasmer- 
kad teisimu butų pristatyti tik ‘ x x £
riausi įrodymai, kad caras jau 
nebegyvas,, nes pasakomis ir 
gandais apie caro mirtį teismas 
negalįs remtis.

Šimą vieno taksi šoferio, Arthu- 
ro Cavello. Buvo kreiptasi į 
prezidentą Coolidge, kad jis 
mirties bausmę pakeistų, bei 
prezidentas atsisakė.

KAUNAS, LUZJ. Rugsėjo 9 
d. Vyriausiajam Tribunole bu
vo nagrinėjama Lietuvos pilie
čių Rimkevičiaus ir Mikausko 
bylA. Juodu buvo savo laiku 
nuteisti įvairiems terminams 
kalėti už tarnavimą lenkų ka- 
riuomienėj kaipo partizanai ir 
už tai, kad juodu du metus te
rorizavo gyventoj us-lietu vi us.

Kariuomenės Teismas juos 
pasfnerkė 15 metų sunkiųjų 
darbų kalėjimo.
Tribunolas teismo 
patvirtino.

Darbininko

Vyriaus "ua 
sprendimą

Vilnius su Lietuva —ant Visados!

Didelis Masinis Mitingas
oku- 

žu-

Tiesa apie jų smegenis 
solonams gali būt 

nemaloni

VOKIETIJA PERKA AKME
NIS KLAIPĖDOS KRAŠTE

SAN FRANC1SCO, Cal., spa- 
j lio 7. — Imigracijos vyriausy- 
I bė atgabeno čia penkiasdešimt 
'negeidžiamų svetimšalių, su
gaudytų įvairiose rytų ir pietų 
valstijose, kurie bus depor
tuoti iš Amerikos. Tie svetim
šaliai tai esą arba kriminalistai, 
valkatos, beturčiai, pamišėliai, 

larba aziatai, atvykusieji j Jun
gtines Valstijas nelegaliu budu.

Vienur žiema, kitur vi
durvasario karščiai

WASHINGTONAS, spalio 7. 
— Washingtono D-ras Arthur 
MacDonald, kurs nori įsteigti 
valdžios laboratoriją “abnorma- 
lems klasėms” tirinėti, žada į- 
nešti kongresan bilių, kad kon
greso nariai duotų savo smege
nis pasverti. Tirimo daviniai 
butų viešai paskelbiami, taip 
kad krašto piliečiai, išrinku
sieji 86 senatorius ir 435 kon- 
gresmanuš, žinotų, kiek smege 
nų turi jų reprezentantai 
Washingtone.

KLAIPĖDA, 15. IX. (Elta), 
r— Stabilizavus valiutą Vokieti
ja, nuo karo laiko netaisiusi ke
lių, pradeda taisyti visus savo 
plentus ir šiam tikslui Klaipė
dos krašte užpirko daug akme
nų, kurie laivais ir geležinke
liais gabenami Vokietijon.

byla.
Tą pat dieną Vyr. Tribunole 

buvo nagrinėjama darbininko 
Baltrūno byla, kuris savo laiku 
buvo Kariuomenės Teismo pa
smerktas 6 metams sunkiųjų 
darbų kalėjimo už komunisti
nės literatūros platinimą. Tei
siamąjį gynė prisiekusis advo
katas Zimanas, kuris įrodė, 
kad Baltrūnas tik skaitęs, bet 
ne platinęs literatūrą. Vyriau
sia Tribunolas sumažino jo bau
smę iki 8 mėn. paprasto kalėji
mo.

Dabar Laikas

gedulingam prisiminimui penkių metų lenkų 
pacijos musų sostinės Vilniaus ir pagerbimui 
vusių kovoj už jos laisvę, įvyks

RYTOJ, SPALIŲ 9 d., 7:30 v. v.
CH. LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

Geriausi kalbėtojai: — Lietuvos konsulas P. Ža- 
deikis, Naujienų ReTm k torius P. Grigaitis, adv. F. 
Bračiulis, Chicagos uni versite prof. Lowett, balt- 
gudžių, ukrainiečių, čechų atstovai ir kiti.

Turtingas rhuzikalis programas. Dalyvauja 
didysis Birutės Choras, p-ios S. Krasauckienė, O. 
Biežienė, p-lė V, Bigeliutė, Dzimdzi-Drimdzi, Jau
noji Birutė, Jaunuolių Orkestras ir kiti.

Kam rupi musų brangios sostinės atvadavimas 
iš svetimų nelaisvės, tas privalo atsilankyt Spalių 9 
d. į Ch. Lietuvių Auditoriją. ’ f

/Vilniaus Vadavimo Komitetas ir 
prisidėjusios prie jo organizacijos.

Fordas patobulino mo
torą aeroplanams

DETROIT, Mich., spalio 7.- 
Henry Ford skelbia, kad nau
jas inžinas lengviems aeropla- 
nams-fliveriams beveik jau esąs 
pabaigtas dirbti jo eksperlrųen- 
tinėj laboratorijoj Dearborne. 
Inžinas esąs aštuonių cilinde- 
rių, 200 arklių jėgos. NeužiL 
gio bus daromi bandymai.

MILWAUKEE, Wis„ • spalio 
7. — Vietos pilietis Lavvrence 
Engle, kasinėdamas senovės in- 
dijonų “milžinkapius
Trap ežeru, žemėms iš viršaus

lies Fish

Associated Press praneši
mais vidurinių vakarų valsti
jose, kaip Montanoj, Pietų Du- 
kotoj etc. šalta ir sniego vieto
mis prisnigo penkis colius gilu
mo. Termometras nukritęs iki 
25 laipsnių Fahrenheito.

Dagi Illinois valstijoj, apie 
Dckalbą, praeitą naktį buvo 
stipri šalna, termometras buvo 
nukritęs iki 28 laipsnių.

Tuo tarpu Kentycky valstijoj 
siaučia stiprios kaitros, ir dėl 
tų kaitrų Louisvillės mieste 
visų mokyklų vaikai paleisti vi
sai savaitei vakacijų.

Chicagai ir 
lis oro biuras 
našauja:

Didžiumoj apsiniaukę ir vė
su; vidutinis, didžiumoj rytų 
vėjas.

pra

Yes,-Gary yra “bone 
dry” — tik 249 te- 

areštuoti
GARY, Ind., spalio 7. In

diana valstijos prohibicininkai 
giriasi, kad ta valstija esanti 
“bone dry”. Matyt. Gary mie
stelio policijos raportu, per 
praeitą rugsėjo mėnesi čia bu
vo areštuota girtų girčiausių 
173, butlegerių — 59, girtų 
automobiliais važiuojančių — 
17, viso labo 249 asmens.

Planuoja susisiekimą 
oru tarp Londono 

ir Kairo

Atėjus didžiam darbimečiui Lietuvoje, 
ne vienas pageidauja ir laukia, kad kas nors 
ateitų jam talkon. Dabar pasiųstas Lietu- 

Į von doleris, kitas suteiks musų giminėms 
didelį džiaugsmą ir bus geru talkininku jų 
darbuose.

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

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

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

nukritus buvo gyvius urve pa-1 Vakar temperatūra vidutiniš- 
laidotas. Gelbėtojai per dešim-ikai siekė 49° F.
tį valandų dirbo, iki jį atkasė. Į šiandie saulė teka 5:54, lei- 
ir rado jį dar gyvą. džiasi 5:22 valandą.

LONDONAS, spalio 7. — 
Hassan Paša, buvęs Egipto 

valdžios narys, baigia čia per- 
traktaciją dėl įsteigimo regu- 
lario susisiekimo oru tarp Lon
dono ir Kairo. Numatoma, kad 
kelionė butųs galima padaryti 
per trisdešimt šešias valandas. 
Susisiekimui bus vartojamr me
taliniai vokiečių aeroplanai.

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, UI
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PRAKALBOS
j 'lemoje

Jubiliejaus Metas 1925! 
“MILIONAI ŽMONIŲ. DABAR GYVENANČIU 

NKIIKMIRS ANT AMŽIŲ!!!” 
Ar žinai. kas įsteigė! jubiliejų ir ką tas atvaizdina?
Ar žinai, kas bus pol925 metų? * ,
Ar žinai, kas ir kada prisakė šešias .dienas dirbti darbą, o septintą 

dieną švęsti ir ką tas reiškia?
Ar Žinai. kokią žvarbo tūli žmonijos Istorijoj, pnseh iinčioss datos: 

1874, 1914, 1918 ir 192&-ti metai? Jeigu nežinai tai ateik, 
girdėk ir džiaugkis su tą linksmybę, kurios visas svietas tamstai 
negali suteikti!,.

Pėtnytioj, 9 d. Spalio, 1925 m. 
K. Bojariuno Sal., 12003 S. Halsted St., 

WEST PULLMAN
Pradžia 7:30 vai. vak. Kalbės S. BENECKAS. 
įžanga Kuosa. Nėra kolektos.

Rengia ir kviečia T. S'. B. S.

KORESPONDENCIJOS

Ratine, Wisc.
—------- i—

Pranešimas

BU*U«*U* dusulio antpuoli* U du.in.nti* H*y Foror *b»te«nai ir »W-
valdomt nuo Miattea .ekund, iki trijų minučių. vartojant Dr. B. BCHIFFMANN‘8

DUSULYS

išnaudoti darbininkus. Ar ne. 
butų daikas darbininkams pra
dėti organizuoto uniją automo
bilių išdirbyatėj ? Darbininkai 
pagalvokit I

tai labai blogai jaučiasi. Per 
parengimus turi būt to vengia 
ma. Tam yra diskusijos, nuro- 
dinėt kitų sriovių blogus dar
bus, o ne vaidinimuose. Vaidi
nimuose tas netinka ir užgau
tasis negali pasiteisinti.

Spalių 4
Sąjunga 4 
kių balių, 
no i »
kad nieko

—J. Bartkus.

A. L, THOMAS
LIETUVY8 ADVOKATAS

12037 Normai Avė.
Tel. Pullman 7097

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, inorgičiai.

drauge su ALT. Sandaros 35

d., Proletarų Meno 
kuopa rengiu kau- 

Mutyt Proletarų me- 
labni siukos,
neįstengia geresnio

kuopa, ruošia įvairų spektaklį surengti, kaip tik kaukių balių 
spalio 11 d., Tumer salėj. Pro 4£ažin ar nebūtų tinkamiau už-
gramas bus sekamas. Statoma I vardinti vieton Lietuvių Prole-
.._____ <<n..„„„x;„ . -r,  L .. n • -r • .

3514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Jx>uis Avė. 

CHICAGO. ILL.

T.U ■ - -;*wm<

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Ketlzie 8952

Vilnius
1323-1923

Istorijos apžvalgą parašė
K. Binkis ir P. Tarutis

Tiedu naujos dvasios Lietuvos rašytojai, lengva Ir kiekvienam 
puprantaina kalba pradeda savo raštų:

“Vieta, kurioje stovi dabar Vilnius, Senovėj buvo apaugusi 
milžiniškomis giriomis. X—XII šimtmečiais veik visa Lie
tuvos žemė žaliavo liepomis, uržuolais, ošė šimtmetinėmis 
pušimis ir gaudė eglių tankumynais, o tų girių pavėsy 
liūliavo didžiuliai ežerai ir tekėjo vandeningos upės.”
Ten, tose giriose, gyveno briedžiai, stirnos, šernai, meškos, 

ūdrai ir daugybės kitokių laukinių žvėrių; o paupiais knibždėti 
knibždėjo bitelių spiečiai ir saldu medutį .darė.

Vilnius yra didelė ir labai puiki knyga, su daugybe paveik- - 
alų ir reprodukcijos: ją skaitai ir gerėsi — tai yru turtas, ku
ris turėtų rastis pas kiekvienų Žmogų.

Lietuvi, tu nebūki be Vilniaus,
Vilnius musų buvo, musų bus!

Įsigyk Vilnių ir susipažink.
Kaina su prisiuntimu $4.00. — Parduoda

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Str., Chicago, III

scenoje “Paparčio žiedas”; Jau- tarų Meno Sąjunga — Lietuvių 
nos lietuvaitės sudainuos dc-.“Proletarų Kaukiu Sąjunga, ku 
šimtį dainelių; bus Ir kitokių' 
pamarginimų. Užsibaigus pro
gramų! — šokiai iki 11 vai. na
kties. širdingai kviečiame vie
tinius ir iš apielįnkių miestelių 
lietuvius.

Dar mes, Racine’d lietuviai, apgarsinimų mačiau, tai 
mylintys laisvę, nesame išnešę ’ didelis programas. Dalyvaus J. 

1 protesto rezoliucijos prieš Lie- Krasnickas iš Clevelando, O 
įtuvos klerikalų žiaurų pasielgi- Pctrašionienč ir visa eilė’ so
mą seime su progresyviais at- į listy ir du chorai. Matyt, kad 
’įta¥o,> aUiKd Ateitiečiai kruta,

; Vaikams lietuvių kaflbos mo
kyklėlė irgi įsteigta; pamokos 
būna šeštadieniai 
pietų

rioj visi galėtų pasislėpti — 
Brooklyno ir Chicagos sostinių 
vadai. , v .
' Nedėlioj, spalių 11 dięną, At
eities choras rengia koncertą 
Lietuvių svetainėj. Kiek iš 

bus

TIK KĄ GAVOME Iš LIETU
VOS “Lietuvos Socialdemokra
tų Partijom XII Suvažiavimo 
Smulkų Aprašymu”.

Labai įdomi knyga. Plačiai 
aprašo XII suvažiavimo eiseną, 
jo atstovų kalbas, etc.

Galima gauti Naujienose. 
, Kaina 20 centų. 

. • * 1 t

10

2 vai. po
L. 1). Kliube 310 Main

9

M. Kasparaitis.

Detroit, Mich.
Vakarai

3

)
Bugsėjo 20 d. “Ateities 

“Aido” chorai, Lietuvių svetal- 
nėj, surengė koncertą daininin- 
ko S. Rimkaus sušelpimui. Biz- 
nišku žvilgesniu tas vakaras bu- ! 
vęs gana pasekmingas. Klek te- i * 
ko patirti nuo pačių rengėjų, 
pelno dėl S. Rimkaus liko - 
$218.10. Geni parama naujam Z 
dainininkui. Dabar nors trum- ( 
pai pažymėsiu to koncerto pro- 

Koncertą atidarė anų 
sudainuodami bendrai 

ir Pabuskime 
Dainavo neblogai. 

Kazakevlč ne- 
Apie kitus solistus 

rašyti. Bet 
dauginus la- 
koncertus Ir

S. Rimkus

ir

Geriausiai rankoms padirbtos

Itališkos Armonikos
Mes išdirbame ir importuo

jame, visokių rųšių pirmos klc- 
soš rankomis dirbtų Itališkų 
Armonikų geriausių visame pa
saulyje. Dešimčiai metų garan
tuotos. Musų kainos yra ma
žesnės negu kitų išdirbėjų. Dy
kai armonikų instrukcijos pir
kėjams. Mes garantuojame, kad 
jus galėsit groti ant musų di
delės Armonikos iš muzikos no
tų pasipraktikavus apie 4 mė
nesius. Rašykit angliškai dėl 
pilnų informacijų. Dykai pri
siunčiamo iliustruotą katalogą.

RUATTA SERENELLI CO.
817 Blue laland Avė. Dept. 40 

CHICAGO, ILL.

i

81

žinomi ir populiari laik
rodėliai pasauly. Beveik 
tiek pat žmonių perka 
Ingersolijius kasmet, kaip 
kitų išdirbimų Amerikoj 
sudėjus daiktan.

•Jie yra atsakanti laikro
dėliai ir pigiausiai ap- 
kaiųuoti.

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šį kuponų kasdieną ir priduok j Naujienų ofisų ar į sto- 

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

Vienas skaitytojas ar skaitytoja turi teisę gauti tik vienų kuponų 
kas dienų ir ną daugiau per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodamai var
das pavardė ir adresas skaitytojo“.

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

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

.................................................. Atkirpk čia
Data: Spalio 8, 1925

gramą, 
chorai, 
Internacionalą 
iš miego.
Solisto (ruso) 
buvo.
daug nėra ką ir 
reiktų nekifriems 
vintis, o ne pult į 
nervuoti publiką.
yra dar jaunas dainininkas, tu
ri tvirtą balsą ir lavinant ga
lės būti geras dainininkas atei
tyje, bet šitam koncerte ir jis 
prasčiau dainavo, dėlto, kad ne
seni jam buvo daryta operaci
ja. Bet ar šiaip 
bant, S. Rimkus 
dainavime. <

Dar apie chorus, 
turi didesnį chorą, kaip kad 
“Aidiečiai” ir geriaus dainuoja. 
Matyti geresnį mokytoją tuvi. 
“Aido” choras pusėtinai suma
žėjęs ir dar, sako, nuo šio kon
certo kili apleisią chorą vien 
tik dėlto, kam bendrai rengė 
koncertą su Ateities choru. 
Kiek teko matyti iš šito kon
certo, tai “Aidiečiai” baisiai 
neužkenčia “Ateities” choro, 
kad net garsindami “Vilny” ii 
“Laisvėj” nedėjo nei Jų vardo. 
Bet už tokį darbą, nuo pirmi 
ninko tą vakarą ir atėmė. “At
eitiečiai” juokias, o “Aidiečiai” 
rausta už tokią žioplą politiką.

Rugsėjo 27 dieną, Lietuvių 
svetainėj Amerikos Darbininkų 
Apšvietos Draugija statė veika
lą “Buožės”, 3 aktų tragediš- 
ką dramą. žmonių buvo ne
mažai. Veikalą sulošė Dramos 
Draugija. Nekurie aktoriai 
lošė tikrai artistiškai.

Tik vienas, kas man netiko, 
tai parmininkas to vakaro, ku
ris be kandžiojimų kitų srovių 
negalėjo apsieiti, ir jis Jau ne
be pirmą kartą taip pasielgia. 
Draugija turėtų persergėti jį, 
kad dauginus to nebūtų. Ypač 
kuomet publika ateina ir užsi
moka įžangą ir gauna koliot,

ar taip kal- 
progresuoja

Ateitiečiai

Mis. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUšERKA

3101 So. Halsted 
Tel. Yards 111» 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai ] ‘ ’ 
vusl 
vairi jos 
bučiuose, 
ningai 
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 
1 vai. vakare, i valančios nuo i nu o

• Nedaliomis, nuo 10 iki 1.
3333 So. Halsted St.

NORĖDAMI* 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-įJ 
NYTI VISADOS KREIPKITftS | 
PAS MUS. TAS JUMS BUS- 

ANT NAUDOS.

S. L FABIONAS Cik

praklilęa- 
Fennsyi- 

llgon- 
Sąži- 

patar-

St.. kampas 31 gal.

7*

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR- J 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir r 
Parduodam Laivakortes.

K

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

Tel. Central 4411. Va), duo 9-4
Gyvenimo vieta: 

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vienų vakarų, išskyrus ketvergų. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Apsimokės jums pažiū
rėti vardo ant ciferblato

LIETUVIŠKA APTIEKA
MKS. A. zimmerman;

Savininkė . )
Visoki vaistai ir patarimai kaip 
juos vartoti. Receptai išpildomi su 
atsargumu. Visoki toilct setai ir ki
ti reikalingi daigtai dėl vyrų, mo
terų ir merginų. Visada kreipkitės;

Brighton Park Aptieka
4254 Archer Avė., '

Phone Lafayette 6149

JOHN KUCHINSKAS '
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St.
Telefonas CanaI 2552

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

Modeliai $1.75 iki $11.00 Garsinkitės Naujienose

SKAITYTOJAU!
PAREIKALAUK SAU KATALOGO 

PASIRINK SAU DOVANAS 
DYKAI D EL JUSU

IR

A. A. OLIS
; ,t ADVOKATAS

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

Vnlcd mis
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

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

Tel. Dearborn 9057

A. A. SUKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. VVashington St. 

Cor. VVashington & Clark

)

Namų Tel.: Hyde Park 8895

r-r*-***

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak. 3226 S. Halsted Chicago 
Tel. Yards 4681

State
Miestas......... .

I^pililyk ir siųsk Naujienoms

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

Naujienoj jums teikia 
kuponus kasdieną ir dar 
priedais duoda daug ku
ponų tiems, kurie užmo
ka pinigus iškalno prenu
meruodami Naujienas 
sau ar kitiems.'

Daugink savo kuponus 
prisiųsdamas naujų skai
tytojų ir rinkdamas juos 
kitokiais budais.'

CAT NO.HG3 
tS0OoG»uPO'is

Vardas

CH£wiN0 ŠW£S.l
Adresas

J. P. WAITCHES
Advokatas

Tel. Pullman 6377 Roseland, ’*L

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St.
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 6096
SPECIALISTAS egzaminavoji- 

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

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. VVashington St. Koom 1310 
Telcphone Dearborn 8946

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

Namų Telefonas Kepublię 9600

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

77 W. VVashington St. Koom 911 
TeE Central 6200

Cicero Ketvergo vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223 i 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo ; 
6-8 v. v. Suoatoj nuo 1-7 ▼. ». I 
3236 S. Halsted St. T. Boul. 6737 į <
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Iul^° programas pasidarė pa- žymių skirtumų randasi ir cializmo tvarka reiškia ne tik 
■ l^kj ■ t j vyzdingu visoms darbininkų kai* kuriuose kituose punktuose 'tai nuoasvybės formos pakeiti-Į 1^1 B partijoms, stovinčioms socializ- Vienas jų tai žemės klausimas, j mą, bet ir visai naują ekono-

• mm A A A mo pamatais. Visos socialisti- f Erfurto programo metu visi, m>nę organizaciją. šitoje or
socialistai, kurie buvo priėmę ganizacijoje turi naudotis 
mokslinio socializmo teoriją, sprendžiamu balsu įmonės sa- 
laikėsi tos nuomonės, kad' že- vininkas 
mės ūkyje 
tvarkosi turi eiti tokia pat ka- visuomenė.

Ketvirtadienis, Sp. 8, 1925

Of icialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 
eina kartą savaitėje, Ketvirtadieniais

October 8, 1925

LJS.S. Pildomasis Komitetas:
i. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.
J. šmotelis, 10604 Edbrooke Avė.,
A. Vilis, 2241 N. Western Avė.
J. Vilis, 2135 N. Spaulding Avė.
M. Jurgelionienė, 1739 S. Halsted St.
P. Grigaitis, 1739 So. Halsted St.
A. Grebelis, 10225 Perry Avė.

— visi Chicago, III.

'T

nės partijos jį, galima sakyt, 
nusikopijavo, pakeisdamos Jn,- 

---------------------me tiktai tas dalis, kurios lie- 
Eilinis No. 131 'eia ypatingos Vokietijos sąly- 

---_gas.
Karo metu tečiaus Vokieti

jos socialdemokratų partija su-

Tek BiTd.
M. \Voitkieiricz- 

BANIS
AKUiERKA

Panekmingai pa
tarnauja mote- 
i-ima prie gimdy- 
m o , patarimai 
tykai moterims 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted St.

ku vėl susidarytų atatinkama I 
suma ir butų galima kitą tūks
tantį pasiųsti.

Draugai ir pritarėjai, pasirū
pinkite tuojaus sukelti tukstan- 
tį litų, siųsdami duokles ir au
kas Fondo komitetui. Aukas 

prie kapitalizmo miestas ir tt.), darbininkai ii priimame neaprubežiuotomis 
", Taigi įmonių vedi- sumomis: kas gali aukoti $100, 

pitalo koncentracija, Vedanti mui socializmo tvarkoje turės tam ačiū už šimtą; kas $50, 
prie stambiųjų įmonių įsigalė sudarytos tam tikros ukic labai ačiū ir už tai; kas duos

(valstybė, valsčius,

LJS.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas
Spaulding Avė., Chicago, III.

Seki eloi iiis —— M. (i Mum ietis, 4333 nuip t roii metai atural Vokieti- S. Eairfield Avė., Chicago, III. aP'e ue-’1 meiai avK«l VOKieu- 
Einansų sekr. — O. Banienė, 1729 W. jos socialdemokratai vėl susi

vienijo, tai jiems reikėjo įsigy- 
* ti tokį programą, kuris galėtų 

patenkinti visas jungtinės par- 
Įtijos sroves. Buvo išrinkta 
komisija pagaminti programo 
projektą. Jos darbas užsitęsė 
iki dabar. Komisijos pirmi
ninku pradžioje buvo paskirtas 
K. Kautskis, bet. iki ji pabaigė 
savo darbą, jos sąstatas pasi 
keitė. (Erfurto programo au
toriui teko dėl akių ligos laiki
nai visai paliauti dirbus, o pas
kui jisai apleido Vokietiją ir 
apsigyveno Austrijoje (kur ji
sai yra gimę-s). Komisijai te
čiaus, kuri rengė galutiną pro
jektą, didysis socializmo teore
tikas prisiuntė škicą, tuo bųdu 
žymiai palengsvindamas josios 
darbą. Stambiausiu žmogum 
šitoje komisijoje buvo drg. Ru 
dblf Hilfei’ding, autorius garsio
jo veikalo “Das Finanzkapital” 
(Finansinis Kapitalas), kurį so
cializmo mokslininkai laiko kaip 
ir Markso “Kapitalo” tęsiniu. 
Hilferdingas išdėstė naująjį 
projektą partijos suvažiavimui.

Heidelbergo suvažiavimas pri
ėmė programo projektą ištisai 
kaip jisai buvo parašytas, tik 
su viena maža pataisa (teismų 
klausimu). Reikia tikėtis, kad 
jisai ras tiek pat pritarimo ki
tų šalių socialistų partijose, 
kiek fcrfurto programas.

Heidelbergo programas Žy 
miai skiriasi nuo pastarojo, ir 
butų keista, jeigu jisai nesiskir
tų. Prieš 34 metus darbinin
kų padėtis pasaulyje buvo dau
geliu žvilgAni-tek-visoi kitokia, ne-

— J. Vilis, 2135 North sKilo, ir kiekviena atskala pasi- jimo ir smulkiųjų įmonių nyki- tarybos iš aukščiaus minėtųjų !$20 ar .$10, gerai ir tiek; kas

Monroe St., Chicago, III.
Kasteriu* — J. Kondratavišius, 10611 

Edbrooke Avė., Chicago, Ui.
Knygius — M. Krikščiūnas, 1311 So.

50th Ct., Cicero, III.
Nariai — A. Kemėža, A. Vilis.

LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJA (LDLD.)
Centro Sekretorius — K. Matuliauskas, 515 Carrollton Avė., Baltimore, Md. ,

L. S. S. VIII Rajono kon 
ferencijos protokolas

Konferencija įvyko rugsėjo 
27 d., 1925 m., Naujienų na
me, 1739 S. Halsted St., Chi
cago, III.

Kadangi negalėjo atvykti Ra
jono organizatorius, drg. J. Vi
lis, tai konferenciją atidarė sc 
kretorius, drg. M. J. Mauricas, 
1:30 vai. popiet.

Tvarkos vedėju tapo išrink 
tas drg. J. Lapaitis, kuris pa
skyrė mandatų komisiją iš 
draugų A. Vilio, J. šmotelio ii
K. Barono.

Mandatų komisija raportavo, 
kad įkonferencijoje dalyvauji 
3 kuopos su 9 delegatais. 4-os 
kuo;>os išrinktieji delegatai, 
drg. J. Kavaliauskas ir K. Man- 
kus,
taip pat ir du delegatai nuo
L. S. J. Lygos. Kaipo atstovas 
nuo LDLD., konferencijoje da
lyvauja K. Baronas, ir nuo L. 
S. D. Rėmimo Fondo — F. Ska
marakas. Viso delegatų 11.

Sekantis dienotvarkės punk 
tas — LSS. VJII Rajono vai 
dybos ir komisijų raportai. Se
kretorius praneša, kad Rajono 
valdyba veikė nelabai 
gai, nes joje trūksta 
Du nariu — drg. A. 
ir Krikščiūnas yra
IJeutvon, o drg. J. Kondrrata 
vičius nesilankė valdybos posė
džiuose. Bet bendra padėtis 
Rajone gera. Rajonas ir pri- | 
klausančios tkuopos turėjo ke 
lėtą labai gerai pavykusių ren
gimų. Visuomenės pritarimas 
socialistų darbui didelis. . 
terialiu atžvilgiu i Rajonas 
kosi irgi pusėtinai; ižde 
$15. — Raportas priimtas 
nu balsu.

Komisija rengimui išvažiavi1 
mų praneša, kad pereitą vasa
rą buvo surengtas vienas išva
žiavimas į Jefferson miškus > svę.

Konferencija užsidarė 5 vai. tis, kad dauginus kaip per tris 
vakaro.

M. J. Mauricas,
VIII Rajono sekret.

neatvyko. Neatsilankė

sekmir-
3 narių.
Kemėža

iškeliavę

Ma-
lai-

vie-

Pildomasis Komitetas yra nu
taręs rengtis prie Lietuvos re
voliucijos ir LSS. gyvavimo 20 
metų sukaktuvių. šitų su
kaktuvių pažymėjimui yra pa
skirtas visas ateinantis gruo
džio mėnesis. Drg. šmotelis 
kviečia, kad ir VIII Rajonas 
imtų dirbti šituo reikalu.

Lietuvių Darbininkų Litera
tūros Draugijos atstovas, drg. 
K. Baronas, praneša, kad Drau
gijos darbuotė apmirus, nes 
trūksta veiklių žmonių. Rajo 
no ribose randasi viršaus 100 
narių; duokles visi užsimoka.

Nuo LSD. Rėmimo Fondo ra
portuoja drg. F. Skamarakas, 
kuris praneša, kad tarpe svar
besnių Fondo darbų Chicagoje 
buvo išleistuvių surengimas 
draugams Kemėžams birž. 28 
d. Beverly Hills miške. Tas 
rengimas davė $66.65 gryno

gamino naujus programas. Ku mo, kaip ir pramonėje bei pre elementų.
Bet gyvenimo prakti-, tarybų sudarymo turi eiti gre 

ta kovos dėl paėmimo valdžios 
į darbininkų klasės rankas (ži 
noma, demokratinės.tvarkos rė
muose, kaip minėta šio straips
nio pradžioje).

Naujasis programas taip pat 
smulkiaus, negu pirmesni socia
listų programai, kalba apie dai 
oininkų klasės uždavinius tarp 
tautinėje politikoje — apie 
tų apsisprendimo teisę, 
tautinių mažumų teise*', 
kovą su imperializmu, apie 
stybių nusiginklavimą,

kyboje.
ka parode, kad šitam punkte 
MaYkso spėjimas neišsipildė: 
stambieji žemės ūkiai ne tiktai 
nesugebėjo nustelbti smulkiuo
sius ūkininkus ir paversti juos 
proletarais-beturčiais, bet kai 
kur smulkusis ūkis net pasiro
dė esąs stipresnis už stambų
jį. Visoje eilėje valstybių po 
karo didieji dvarai tapo išpar
celiuoti ir stambiuosius žemės 
valdytojus pakeitė smulkus sa
vininkai.

Kad žemės ūkyje vystymas5 
eina ne tokiu keliu, kaip indus
trijoje, socialistai jau senai bu
vo pastebėję, ir suprantamas ivos demokratizaciją, 
dalykas, jogei į tai atkreipė sa
vo dėmesį ir Heildelbergo pro
gramo rašytojai. Apie didė
jantį stambiųjų įmonių įsigalė
jimą tas projęrąmas kalba tik
tai pramonėje, prekyobje ir su
sisiekime, bet ne žemės ūkyje.

Su stambiųjų pramonės irt*, 
įmonių augimu auga ir tarnau
tojų bpi inteligentų skaičius. 
Heidelbergo programas pažymi 
kad šito visuomenės sluoksnio 
reikšmė taip ekonominiam gy-

| VlfcrfaF co*. l ai JI nn?)

Kova dėl tokių ūkio pagalios duos dolerį-kitą, ačiū 
ir tiems, žodžiu, mes ir musu 
draugai Lietuvoje busime dė
kingi kiekvienam aukotojui.

Siųskit ir neškit aukas Fon
do iždininkui:

J. šmotelis,
1739 S. Halsted St., 

Chicago, III. -

tau- 
apiti 
apiu 
val- 
apic

Jungtinių Europos Valstybių 
sudarymą ir apie Tautų Sąjun

Reikia palinkėti, kad Heidel 
bergo programa? tiek pat pri 
sidėtų prie darbininkų sąm.) 
nes pagilinbho, kiek yra priši 
<:ė.ięs f-enas s K. Kautskio kuri 
nys.

Lawrence, Mass.
Iš LSS. 61 k p. veikimo.

Ar Jusn 
Oda Niežti 
Arba Dega
Daug kentėjimų nuo visokių odos 

li<U galima prašalinti laiku varto
jant Cadum Ointment. Jis prašalina 
niežėjimų ir degimų iš sykio ir yra 
labai minkštinantis ir gydantis kur 
tik yra oda sužeista ir paraudonavu
si. Cadum Ointment yra geras nuo 
išbėrimų, spuogų, šlakų, slogų išbė
rimų, karščio, pilės, pušku, šašų, de
dervinių, niežėjimų, išbėrimų, žaizdų, 
jsidrėskimų, užžavimų, skaudulių, nu
degimų, vabalų įkandimų ir t. t. 
Jei jus negalite gauti Cadum Oint
ment savo aptiekoje, tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Company, 
576 Fifth Avenue, New York.

<®-DR. HERZMAN™
—Iš RUSIJOS—

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

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

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

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

( Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drexel 0950 

Boulevard 4186
3235 S. Halsted St

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. ▼.

Telefonais:

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 18 melai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 labM 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, noo 2 Ud 
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

yenime, taip ir politikoje tolyn ^’ioiganizavus,
Musų kuopa yra naujai su- 

bet veikimu ne 
kitų kolionijų. 
susirinkime, lie- 
kuopa nutarė iš-

atsilieka nuo 
Pirmam savo 

labai Pos m- 10
Nebaigtais reikalais buvo 

svarstoma senojo pramogų ren
gimo komiteto klausimas. Nu
tarta jį likviduoti ir pavesti 
Rajono valdybai, kad ji rūpin
tųsi Rajono koncertu, kuris 
įvyks gruodžio mėn. 20 dieną.

Naujais reikalais eina klausi
mas apie Rajono valdybos pa 
pildymą. Vieton išvažiavusiu 
draugų Kemėžos ir Krikščiūno gu šiandie, ir socialistai netu

rėjo to patyrimo, kurį jie įgijo 
per paskutinį ketvirtadalį su- 
viršum šimtmečio. * Erfurto 
programas atsirado tuo metu, 
kai Vokietijos soclaldemokra 
tai tik-ką buvo pergyvenę 12 
metų persekiojimą 
tuosius 
padariusius socialdem.
nelegale. T'i-k po to, kai Vokieti
jos “geležinio kanclerio” reži
mas krito, socialdemokratams 
atsidarė plati viešo veikimo 
dirva; tiktai tuomet ji, kas
dien susidurdama su praktiš-

vis labiaus didėja. Didžiųjų 
įmonių tarnautojai ir inteligen- 
tiniai darbininkai bus L___
svarbi jėga kuomet visuomenė protestą prieš klero roak-
paims į savo rankas kapitalis- Lietuvoje, ypatingai pasi-
tinius 
klasei nėra reikalo bijotis 
šitie žmones butų s

biznius. Bet darbininku žymėjusią smurto žygiais Seime 
\jviS kad bii'želio 20 d., kuomet buvo jė- 

______________ socializmo Pašalinti iš posėdžių salės 
priešai. Atvirkščiai, juo labiatls1 atstovai Bielinis, Lapinskas ii
didėja inteligentinių darbinin Grinius. Kuopos 

. ...... irkų skaičius, tuo jų padėtis da- tilpo Keleivyje i
rosi labiaūs panaši į proleta
riato padėtį, jų reikalai verčia 
jtiofl eiti išvien su visa darbi

rezoliucija 
‘Naujienų-

S. M. SKUOAS
GRAB0R1US

Palaidojimus aprūpina gerai ir 
dailiai; busite patenkinti. Au
tomobiliai vestuvėms, krikšty
noms ir t. t.

1911 Canalport Avė.
Tel. Roosevelt 7532

Telephone Ynrds 0994

DR. MAURIGE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

Ofiso Vaįandos: 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 B!«a 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6858

M
M 
H 
M 
M 
H
K

Dr. Lawrence P. Slakis 
DENTISTAS 

4454 So. Western Avė. 
Valandos: 

nuo 10 ryto ikf 9 vai, v

se.
Rugpiučio 21 d. 

pa bendrai su sandariečiais su- 
. Kal

bėjo abiejų pusių kalbėtojai: S. 
Michelsonas ir V. Čekanauskas. 
Dviem dienom vėliau, rugp. 23 
d., vėl tos pačios organizacijos 
turėjo bendrą pikniką. Jame 
kalbėję J. Gegužis ir Paulaus
kas. Abiejuose rengimuose 
publikos atsilankė nemažai. Iš 
atlikusio pelno musų daliai te
ko $80.37. Tuoj po pikniko 
mes pasiuntem į Lietuvą soci- 
nld|emokrat<ų .{partijai, ■dra'ųgų 
K. Bielinio ir J. Paplausko var-

musų kuo-
H 
M vakare.ixfflxxxraraxxxxxxxxxxxx

ninkų klase ir kovot prieš ka- J’^ngė protesto mitingą, 
pitalizmą.

Pagaliau, labai žymiai pakei
stos yra tos programo dalys, 
kurios gvildeną, socializmo tvar
kos įvykinimo klausimą.

Iki revoliucijų, kilusių įvai
riose Europos šalyse apie di
džiojo karo pabaigą, socialistai 
tegalėjo imti šį klausimą tik
tai iš grynai teoretinės pusės. 
Teorija gi visuomet stengiasi 
išdėstyti dalyką kuopaprasčiau 
šioje formoje. Todėl socialistaj 
pirmiaus tenkindavosi tuo, kad dais, 780.30 litų, 
nurodydavo, jogei socializmo į- [ 
vykinimui reikia darbininkų. hiugųs, ---------
klasei paimti valdžią į savo rengiasi dauginus veikti.

ir rezignavusio iždininko Kond
ratavičiaus išrinkta: Rajono iž
dininku A. Lekavičia, nariais— 
Ona Vilienė ir A. Rypkevičia.

Knygų peržiurrėjimo komisi- 
jon išrinkta .J. šmotelis ir J. 
Lapaitis.

Į L. S. J. Lygą darinkta dar 
vienas atstovas, drg. J. Lapai
tis, kuris (kartu su Dr. A. 
Montvidu ir F. Skamaraku) 
lankys Lygos susirinkimus. A- 
pie tai nutarta laišku pranešti 
lygučiams.

USD. reikalais nutarta para
šyt atsišaukimą į pažangiąją ko gyvenimo klausimais ir at- 
visuomenę, kad ji remtų Lietu- virai kovodama su savo prie- 
vos darbininkų spaudą ir pa- šais, gavo progos aiškiai patik- 
dėtų jiems kovoti už krašto lai- rinti, kas jos programe yra tei

singa, o kas ne. Reikia stebė
jaus kaip per tris 

dešimtis metų tie dėsniai, ką 
buvo priimti Erfurto suvažla 
vime, išlaikė ir praktiško 
venimo bandymą jr priešų 
tiką.

Vienok šiandie Vokietija jau 
yra ne ta, kas ji buvo pradžio
je devyniasdešimtųjų metų. Di 
džiausiu atmainų jai atnešė ka
ras ir revoliucija. Seninus ne 
tiktai valdžia, bet ir visa Vo
kietijos sistema buvo priešin
gos darbininkų klasei, šiandie 
militarinę monarchiją tenai y- 
ra pakeitusi demokratinė res
publika, kuri tapo sutverta 

: daugiausia organizuotųjų dar- 
bininkų pastangomis. Iš kaize- 

•rio valdomos, fnonarchinės vals- 
(tybės darbininkai negalėjo ti
kėtis nieko gera; jie galėjo žiū
rėt į ją tiktai, kaipo į savo prie 
šą. Bet į dabartinę Vokieti
jos valstybę darbininkai Jau 

iems rupi ne 
kad ji sugriūtų, bet kad. ii bu
tų apginta. Todėl naujame 
Vokietijos socialdemokratų pro
grame sakoma:

LIETUVIAI DAKTARAI

nelem-
Bįsmarko įstatymus, 

partiją,

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

3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

• 1707 W. 47tb S».
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų.

į Jefferson 
kartu su Pirmyn Mišrium Cho
ru. Išvažiavimas buvo labai 
sėkmingas: 
nepaprastai 
liko pelno.

Delegatai 
cialistų Partijos 
praneša, kad partija dabar la
bai sparčiai auga. Į partiją 
rašosi nemažai naujų narių; du 
piknikai, kuriuos rengė partija, 
davė daug pelno.

Ketvirtosios kuopos delega
tas, dr-gė Mauricienė, rapor
tuoja, kad kuopa gyvuoja ge 
rai. Įstojo du nauji nariai. 
Kuopos mitingai laikomi regu 
liariai kas mėnesis. Aštuonias- 
dešimt-pirmosios kuopos dele
gatas, drg. A. Lekavičia, rapor
tuoja apie savo kuopą: jos vei
kimas esą tolyn vis gyvesnis; 
j kuopą įstojo 3 nauji nariai, 
ir žada įstoti dar keletas. 137 
kuopos delegatas, drg. J. Kond- 
ratavičius, praneša, kad jo kuo 
pa, nors neskaitlinga nariais, 
bet veikia sutartinai ir turi iž
de arti šimto dolerių. — Visų 
kuopų delegatų raportai pri
imti.

Po to konferencijai davė ilgą 
ir nuosaikų pranešimą LSS. Pil
domojo Komiteto atstovas, drg. 
J. šmotelis. Jisai papasakojo 
apie gerai pavykusį bendrą su 
sandariečiais protesto mitingą 
prieš klerikalinę reakciją Lie
tuvoje ir tolinus pranešė, kad

publikos atsilankė 
daug, ir Rajonui'

į Cook county So-
susirinkimus Naujausia Vokietijos So

cialdemokratu programas
Vokietijos socialdemokratų 

partija, kuri nesenai laikė sa
vo suvažiavimą (parteitagą) 
Heidelberge, priėmė naują pro
gramą. Tai yra svarbus įvy
kis ne tiktai Vokietijos, bet ir 
viso pasaulio socialistų judėji
me.

Iki didžiojo karo Vokietijos; 
socialdemokratai turėjo progra 
mą, priimtą Erfurto suvažiavi
me, 1891 m. To programo au
torius buvo Karolis Kautskis, 
kuris, be to, paraše platų to. r * . jos valstybę dąi
programo paaiškinimą knygoje, žiuri kltaip J.

užvardintoje “Erfurto Progra-1 
mas.” Tos knygos rankraš į 
peržiurėjo K. Markso bendra
darbis, Friedrichas Engelsas. 
Viso pasaulio socialistai pripa
žino ją geriausiu marksistinio 
socializmo vadovėliu ir ji bu
vo išversta į daugelį Europos 
kalbų. (Lietuviai turi sutrum
pintą to veikalo laidą, po vardu 
“Socialdemokratų Mokslo Pa
matai,” išleistą Amerikoje.)

Vokiečių socialdemokratų Er-

gy- 
kri

“Demokratinė 
yra patogiausia 
ninku klasės 
kovai, taigi ir
vykinimui. Todėl 
mok ra tų Partija gina respu
bliką ir stoja už jos tolesnį 
išvystymą.”

Dabar, vasaros sezonui pasi- 
vietiniai sąjungiečiai 

... ............ ....... t _ .To- 
rankasi ir privatinę nuosavybę! Jei mes kviečiame visus pro- 
darbo bei susisiekimo priemo- taujančius Lawrence’o darbi
nėms pakeisti visuomenine. Di- ninkus stoti į LSS. kuopą ir 
džiųjų socializmo mokslininkų (darbuotis kartu su mumis. Jei 
raštuose, beje, būdavo aiškina- ^’u mes snausime, tai nieko ge
ma, kad tas nuosavybės formos 'ro neturėsime, tiktai užaugir.- 
pakeitimas negalės įvykti štai- s*1116 ragus savo priešams —

klerikalams ir komunistams. 
Atėjo laikas laužti ragus tiems 
atžagareiviams, jungiant susi
pratusių jų darbininkų jėgas į 
daiktą ir skleidžiant miniose so 
cializmo idėją. Draugai, no
rintys įstoti į Lietuvių Sosialis- 
tų Sąjunga gali kreiptis į bet 
kurį musų kuopos narį plates
nių informacijų. v

F. A. Vareika.

giai ir kad gamybos tvarky
mas socializmo tvarkoje nebus 
atliekamas pagal vieną kok; 
nors kurpalį (žiur. pv. K. Kaut- 
skio veikalą “Ant Rytojaus pu ( 
Socialės Revoliucijos”), bet i 
partijų programos tie moksli
ninkų išvadžiojimai nebuvo de
dami. Todėl paviršutiniškai 
protaujantys žmonės dažnai įsi
vaizduodavo, jogei socializmas 
busiąs įvestas daug-maž tokiu 
budu: susiorganizavę darbinin 
kai nuvers buržuazinę valdžią 
ir paims valstybės galią j save 
rankas; po to naujoji valdžia 
atims žemę, fabrikus, kasyklas 
ir geležinkelius iš kapitalistų 
ir pavers juos viso krašto nuo
savybe — ir bus atliktas kriu
kis. Šitokių fluvulgarizuotų 
šablonų, kaip žinia, mėgina su- ( 
kurstyti “socializmą” Rusijoje mis dienomis iš L. S. D. 
bolševikai.

I Kad tokių nesusipratimų ne
būtų, naujojo programo auto- 

respublika riai ryžosi nušviesti soefaliza 
dirva darbi- cijos klausimą aiškiaus. 
paliuosavimo tyrimas, kurį turėjo įvairių ša- 
socializmo į- lių socialistai, būdami valdžiose, 

Socialde- parodė, kad valstybės galiosi pa (------------- ----------------------
ėmimas į savo rankas dar , iždas paliks tuščias, tuščiu lai- 
anaiptol neišsprendžia pamati 1 kyti jį butų negerai. Fondo 
nių socializacijos problemų. So 'valdyba norėtų, kad greitu lai

Aukos Lietuvos Socialde 
mokraty Partijai

Pasiunčiama 1000 lity; gauta 
dvi stambios aukos

Lietuvos S. D. P. greitu 
ku aplaikys stambią auką.

Pa-

lai- 
šio- 
Rė- 

mimo Fondo pasiųsta Lietuvon 
tūkstantis litų.

Prieš išsiuntimą gauta dvi 
stambios aukos, būtent:

LSS. 81 kuopa $20.00 
Mokslo Draugai $17.00. 
Išsiuntus dabartinį siuntinį, 

Socialdemokratų Rėmėjų Fondo

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 
ir 6:80 iki 9:30 vakare

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

A. L DA VIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan 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’

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

Valandos, 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
daliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

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

Optometrtot
Tel. Boulevard 6487
4649 S. Ashland Ar.

Kampas 47-tos 
ant 2 lubų

Phone Canal 1713-0241 
Re.s. Midway 5512 

dr: r. c. cupler. 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS' 

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

f

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

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 12 iki 2 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4988.
Namų telefonas Spaulding 8633 

Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia

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 PStnyčioj 

nuo 8 iki 9 vakare.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

...................Hll »■

Office Boulcvard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

IJETUVYS DENTISTAS 
4712 S'o. Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO

Specialistai užsise- 
nčjusių chroniškų li
gų vyrų, moterų ir 
vaikų. Daktarą Me
dikais Laboratorija.

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

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, 
chroniškų ir^ slaptų ligų

Gydo su pagalba 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 l®i
Nedėlioj nuo 2:30 iki 4:30 po piet

Dr. J. W. Beaudette
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Babravičiaus vardas galįs pritraukti tūkstančius žmonių sieke Saratoga Springs. Spa- 
į tokią svetainę, kurioje tie žmonės niekuomet nebųva. ?io 7 dieną Burgoyne siūlė per- 

____________ trauką. Bet jis atsisakė pasi- 
Babravičius turi gražų balsą, bet jisai nėra popule- duoti Amerikos vedėjui Gatės, 

rus, Musų žmonėms jisai yra svetimas, kadangi jisai toli Tuomet Amerikos generolas 
nuo jų stovi. Be to, jie nemėgsta eiti j svetaines, kuriose ftlTŠ 
jie jaučiasi suvaržyti. 0 Babravičiui yra “per prasta1 
dainuoti “lietuviškose salėse”.

tflGl—M.fgfal.'M .tll.JK—Į.-.a'.U!LU  - * ?« ■■■gl.B.M.

BABRAVIČIAUS KONCERTAS NEPAVYKO.

SO. BOSTONO KLERIKALAI KALTINA 
PROTESTO MITINGĄ.

CHICAGOJE BABRAVIČIUI SEKĖSI NE GERIAU.

i^lFit^SToY-SoNRfvARTllOSE IR NE POLITIKOJE.
Užėjęs šitą temą, So. Bostono juozapiečių laikraštis 

ir drožia “krikščionišką” pamokslą, kad net viskas braš
ka. Reikia rfianyti, kad kitu du tos kolionijos laikraščiu 
į tą pamokslą atsakys, ir tuo budu south-bostoniečiai vie
toje džiaugsmo, kad susilaukė “žavėjančio” artisto, turės 
tiktai daugiaus barnių, piktumo ir nervų sugadinimo.

Mums išrodo, kad jie be reikalo vaidijasi: Chicagoje 
mes irgi turėjome šiek-tiekl patyrimo su kalbamuoju ar
tistu ir dabar jau žinome kai kuriuos dalykus, kurių pir- 
miaus nežinojome. \ '

Pirmutinį koncertą tam artistui rengė “Naujienos”. 
Jos išgarsino jį taip, kad per keletą savaičių jo vardas, 
pirmiaus beveik niekeno čionai negirdėtas, buvo visų 
chicagiečių lupose. Vienok, kai atėjo koncerto diena, tai 
pasirodė, kad vos apie šešetas šimtų žmonių prisirengė 
atvykti į svetainę ir užsimokėti įžangą. Kadangi rekla
mai buvo išleista daug pinigų, tai koncertas davė rengė
jams deficito.

Tuomet Chicagos klerikalai prapliurpo panašiu bu- 
du, kaip dabar So. Bostono “Darbininkas”. Tiesa, čia 
pirm Babravičiaus koncerto nebuvo jokio masinio pro
testo mitingo, todėl klerikalai negalėjo sakyti, kad publi
ka esanti “sudemoralizuota” politinėmis prakalbomis; bet 
čia už keleto mėnesių prieš Babravičiaus pasirodymą 
buvo dainavę ir smuikavę vieni “Lietuvos valstybės ope
ros artistai”. Jie labai suvylė chicagiečius, ir “Naujie
nos” juos pakritikavo. Todėl, kai menkai pavyko Babra- 
vičiaus koncertas, tai vietos kunigų laikraštis šoko rėkti, 
joge i kaltos esančios “Naujienos”, nes jos savo “vienpu
siška” kritika atgrasinusios žmones nuo koncertų.

Tie priekaištai “Naujienoms”, žinoma, buvo netei
singi, ką paskui visi aiškiai pamatė.

Kai buvo rengiamas antras koncertas Babravičiui, 
tai susidarė platesnis rengimo komitetas, į kurį įėjo ir 
“visuomenės atstovai”. Bet, nežiūrint to, kad koncertas 
buvo reklamuojamas labai uoliai, naujos publikos atsi
lankė į jį tik koks ketvertas ar penketas šimtų. Antrą 
kartą paklausyt artisto atėjo beveik visi tie patys žmo
nės, kurie buvo pirmame jo koncerte, ir daugelis dar at
sivedė po vieną savo draugą.

Pasirodė tuo budu, kad į tokios rųšies koncertą vi
soje Chicagoje galima sukviesti daugių-daugiausia de
šimtį ar vienuoliką šimtų žmonių. Ir tai apie pusė tų 
žmonių eina tiktai tuomet, kai jie žino apie artistą ne tik
tai iš reklamos, bet ir iš jo dainavimo.

Dabar, jeigu milžiniškoje Chicagos lietuvių kolioni- 
joje galima tik per didžiausias pastangas “suvaryti” į 
Orchestrą Hali tarp 600 ir l,000( žmonių, tai kiek gi pu
blikos galėjo tikėtis matyt Babravičiaus koncerte south- 
bostoniečiai?

Jie sakosi paėmę tam koncertui gražiausią salę Bos
tone, Symphony Hali, kurioje sutelpąį 3,000 žmonių. Ir 
ji buvusi “pustuštė”. Kitaip ir būti negalėjo!

Ir nėra ko čia kaltinti. Tai buvo ne kieno nors nusi
dėjimas, o tiktai klaida. Klaida tame įsivaizdavime, kad

„ kad britai grįžtų Anglljon ir 
daugiau nebekovotų Amerikos 
armiją. Kongresas neužtvirt- 

Amerikoniška gi publika apie Babravičių nieko ne-!no tą sutartį, ir britai buvo lai- 
žino ir nenorės nieko žinoti, kol. jisai nebus išgarsintas komi nelaisvėj iki garo pabal
tam tikrų agentūrų. Kad jos garsintų jį, jisai turi būt Burgoyne pasidavimas 
Įgijęs vardą didžiuosiuose Europos teatruose. Patys somyb..s kare> nea nudžiugino 
amerikonai savo nuomonės apie artistų vertę neturi, jie [yjgyg amerikiečius ir jų drau- 
giria tą, ką giria Europa.

Nemalonu, kad taip yra su Babravičiaus koncertais, 
bet prieš tai nieko nepadarysi. Meno pasaulyje jisai dar janfes whitcomb Riley. 
nėra sau iškovojęs vietos, ir pasirodo, kad vien tiktai mo
kėjimo gražiai padainuoti (kelioliką vis tų pačių dainų ir 
arijų) šitaip tikslui nepakanka.

Tai kam čia tas partyviškas So. Bostono klerikalų 
organo riksmas? Kam čia tas mėginimai iš korcerto 
daryti sau politinį kapitalą ir keiktis?

Meną klerikalų priešai tikrai moka daug geriaus 
suprasti, negu tos davatkos, kuriomis remiasi kunigo 
Šmulkščio diktatūra!

Burgoyne pasidavimas 
užėmė svarbių rolę nepriklau-

gus pasaulyje, ir pranašavo ka
ro pasekmingą užbaigimą.

Spalio 7, 1853, Gimimo Diena 
_, šitas 

garsus ir mylimas Amerikos 
poetas gimė Greenfield, India
na, spalio 7, 1853 metais. Bu 
damas «unus advokato, jo šei
myna uorėj oi, kad jis sektų

tėvo pašaukimą, bet kadangi 
jis nemėgo mokintis, pabėgo iš 
namų ir piešė iškabas, kur tik 
galėjo. Per dešimts metų jis 
vaikščiojo per Ohio valstiją 
piešdamas visokius ženklus ant 
tvorų ir apleistų namų. 1877 
metais su knygų leidėju su- 
mislino publiką apgauti išlei 
džiant eiles po vardu Edgar Al- 
lan Poe. Daugelis žinovų ti
rtėjo, kad Edgar Allan Poe iš 
tikro parašė tas eiles, kol su
žinojo, kad tai buvo darbas jau 
no poeto. Potam jis pradėjo 
rašyti. Jo eiles mėgsta jau
nieji amerikiečiai, nes Jis dau
gelį eilių paraše apie Jaunystės 
atsitikimus ir jaunystės dienas. 
1915 metais Indi j anos guberna
torius išleido proklamaciją pa
skiriant jo gimimo dieną kai 
po šventę. Riley mirė liepos 
22, 1915 metais. [FLIS.]

mas europietis, kuris Renavo 
per Atlantiką mažu laiveliu, 
šių dienų apvaikščiojlmai pava
dinti “vynuogių- polikiai,” nes 
su savo vyrais rado labai daug 
vynuogių visoje šalyje. Ras
damas vynuoges Leif Ericsson 
pavadino naują šalį Vinland 
arba Gerąją Wineland.

Spalio 4, 1777, Germantown 
Kova, šioje dienoje įvyko per 
galėjimas Amerikos pulko po 
vadovyste Generolo Washhing- 
torio. Kiek laiko prieš šitą 
pergalėjimą, WashingtonFas bu
vo pergalėtas Brandywine ko
voje ir norėdamas pergalėti 
britus jis tuoj sumislino ata 
kuoti apsistojusius gritus Ger- 
mantovvn’e. Viskas buvo pui
kiai išplanuota. Amerikiečiai, 
sudarę keturius pulkus, pasirin
ko keturius kelius į German- 
town, ir visi ant syk turėjo 
maršuoti j tą miestą. Bet vi
sai netikėtai pulkas britų karei
vių buvo apsistojęs sename na 
me netoli Germantown, Ir tii 
britai netikėtai pagązdino pir 
mą amerikiečių pulką. Ir kuo
met migla apsupo miestą Wash- 
ington’o armijos du pulkai klai
dingai viens kitą atakavo ir ne
buvo sunku britams išvaikyti 
amerikiečius. Amerikiečiai ne 
teko 675 vyrų ir britai 535. 
Kad nors anerikieči:: neperga
lėjo britų, be;; visvien, tu drą 

d_________ sa čionais ir pasisekimai Sara
kurie savo gimimo šaly nuola-jtogcj vedė prie pase! rnipgo su- 

sivimijim; su f rančų mis.
Spalio 6, 1683, Vokiečių Die

na. Suv. Valstybių vokiečiai, 
šitą dieną apvaikščioja atvyki
mą pirmųjų vokiečių į šitą ša- 

Spalio 6, 1683 metais, bu-

atsakyta žmonėms, kurie išbu
vo mažiaus kaip šešios mėne
sius iš šalies. Bet buvo atsi
tikimų, kur žmonės pasiliko il- 
giaus kaip šešius mėnesius už
sienyje, bet galėjo prirodyti, 
kad turėjo, dėl gerų priežasčių, 
išbūti ilgiaus. Natūralizacijos 
tyrinėtojai prisirengę atsakyti 
pilietystę tiems, kurie Išbuvo 
ilgiaus šešius menesius již Su
vienytų Valstybių ribų.

Kl.: Kaip ilgai naturallzuotas 
amerikietis gali išgyventi už
sieny be pametimo pilietystės?

Ats.: Penkius metus sveti
moje šalyje ir dviejus metus jo 
gimimo šalyje.

Kl.: Jeigu išvažiuosiu Euro
pon tuoj po mano natūralizaci
jos ar pamesiu savo Amerikos 
pilietystę ?

Ats.: Jeigu išvažiuoju pasi
svečiuoti, pavojun nestatai pi- 
lietystės, bet jeigu į penkius 
metus jx) išdavimo natūraliza
cijos certifikato gryžtl J gim
tiną šalį, arba važiuoji į bile 
kitą šalį ir tenai nuolatal ap
sigyveni, tavo natūralizacijos 
certifikatas gali būti pertrauk
tas. Suvienytų Valstybių dip
lomatai, ypatingai konsuliniai 
oficieriai, svetimose šalyse, 
laiks nuo laiko, pristato Valsty
bės Departamentui ir Tlslngu- 
mo Departamentui vardus na- 
turalizuotų amerikiečių, kurie 
jų jurisdikcijose apsigyvenę ir

Apie Įvairius Dalykus
lxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxn

Profesorius truputį - parau
dęs ir 

“ A X

turėtų už
tūrėtų bu- 
gyvenimo

Studentų
Amerikos

30,000

nes;

atsakęs: 
pats laikaus tos

Na, '? 'uiome viena 
žiuri iš aukšto ’ knas

nuomo

tai apsigyvenę, šita įstatymo 
sekcija (15) liečia tik tuos na- 
turalizuotus piliečius, kurie pi 
liečiais mažiaus penkius metus.

Kl.: Vienas iŠ mano liudinin
kų, kuris pasirašė ant mano lį. Spalio 6, 1683 metais, bu-
^eticijos, išvažiavo. Ar galiu retys vokiečių atvyko į Phila- 
gauti 'kitą jo vietą užimti?

Ats.: Taip. Bet pirmiaus 
pasitark su natūralizacijos tyri- 
nėtojum, nes jis gal norės iš
klausinėti naują liudininką 
prieš išklausimą.

Kl.: Ar gminės gali būti liu
dininkais?

Ats.: Nekuriuose natūraliza
cijos teismuose (ypatingai Chi
cagoje) artimos giminės negali 
būti 
met patartina prašyt! pažįsta- 
UlUI

Kl.: Kalbu ir galiu rašyti an
gliškai, bet nežinau gramatikos 
Ar užteką,dėl egzamino? 1 
' Ats., Turi suprasti angliškai 
gana gerai atsakyti visus klau
simus. Kaslink rašymo, įsta
tymas reikalauja, kad tik turi 
pasirašyti po pieticija. • son upės. Britų pulkai buvo

[FLIS.] priversti trauktis atgal, kol pa-

liadininkais. Bet vlsuo-

\ie!on ^‘c nių.

delphiją ant laivo Concord, ir 
apsistojo toje Vitoje, kuri šian
die pavadinta Germantown. Šio 
pirmieji vokiečiai buvo menno- 
nitai iš Crefeld miesto. Jų ve
dėjas buvo jąunas advokatas 
Pastorius, kuriam nelabai senai 
tapo pastatytas puikus pamink
las Germantolvn’e.

Spalio 7, 1777, Pasidavimas 
Burgoyne. 1777 metais, Bur
goyne, vedėjas britų pulkų, ap
sistojo netoli Stillwater. Ame
rikos pulkams po vadovyste Ho- 
ratio Gatės, buvo įsakyti Bur- 
goyną iš čionais išvyti. , Ame
rikiečiai po • vadovyste Benedict 
Arnold, atakavo vieną dalį Bur- 
goyn’o armijos. Kova įvyko 
apie 12 mylių į rytus nuo Sa- 
jrataga Springs, netoli Hud- 
son upės.

ka švietimo srityj 
imti pirmą vietą, ji 
ti ihteflektuajjnio 
centras.

Bet taip nėra, 
skaičius (kai kurie
universitetai turi fiki 
studentų), trobesių imponuo
jantis didumas, laboratorijų 
kuopuil^'ausias įrengimas dar 
nieko nepasako, apie universite
to gerumą. Kiek universite
tas yra geras, tatai pirmoje 
vietoje pareina nuo to, kiek 
profesoriai yra geri.

O su profesoriais Amerikoje 
dalykai nekokie. Mokslo žmo
nės, sako Dr. Frank ' Bohn, 
žurnale “Forum”, pradeda ap
leisti universitetus. Apleidžia 
jie todėl, kad kitose įstaigose 
jie gauna nepalyginamai di
desnes algas, štai visai nese
nai gan žymus psichologijos 
profesorius apleido universite
tą ir nuėjo rašyti apskelbimus 
vienai maisto išdirbystės fir
mai! ,

Kodėl jis taip padare? Atsa
kymo toli nereikia ieškoti. Uni
versitete jis gaudavo $5.000 
metams, o dabar jam mokama 
$50,000 metams. Taigi jis gau
na dešimtį kartų didesnę algą.

Kuomet atkreipi dėmesio į 
tą faktą, jog kai kurie univer
sitetai moka savo profesoriams 
metams $3,392, nepilniems 
procesoriams $2,800, profetso- 
riams asistentams $2,300f*o 
instruktoriams tik $1,800, — 
tai pasidaro visai suprantama, 
kodėl nemažas skaičius, pačių 
gabiųjų profesorių meta uni
versitetus ir eina rašyti apgar
sinimus arba kokį kitą pelnin
gą darbą dirbti.

Prie tokių sąlygų, sako Dr- 
Bohn, Amerikos universitetai 
išauga j milžinus, bet intelek
tualiniu žvilgsniu jie negali 
prilygti geresniems Vokietijos-, 
Anglijos arba Franci jos uni- 
veisitetams. Ir toki padėtis 
tęsis tol, kol nebus labiau at
kreipta dėmesio į materialinį 
profesorių stovį.

♦ ♦

turime tarptautinęAr mes 
kultūrą?

“Ne”, atsako paskilbęs pa
saulio rašytojas Georg Brandos.

Mes turime tarptautinę . geo
metriją, astronomiją, chemiją, 
fiziką ir mediciną. Bet sude
rintos tarptautines kultūros 
mes neturime. Dar niekuomet 
pasaulyj, sako' Brande*, nepasi-

kin 
taip: 
kitų.

taut t 
tautas 

k < :e tarp nitinę kultūrą 
iii Jut ir kari >s Prie to- 

\ 1 nkybių 
i’ub musų, 
•ui bloga.

paprastai 
tai gera; kas

♦

• Amerikoje vis 
smarki agitacija,^ 
yra “žmonijos 
Nordikų teorijos 
tvirtina net, jog
žymesnieji žmonės 
priklauso nordikams.

Prie nordikų 
šviesianlaukiai, 
žmonės. Tokio 
nemažai galima

Vok iet i j o j, Angį i j o j,

dar vedama 
kad nordikai 

snietonėlė”.
šalininkai 

beveik visi 
pasaulyj

priskaitoma 
pailgo veido 
tipo žmonių 

užtikti Skan-
d inavijc j, 
e te.

Ar ta nordikų teorija turi 
rimtą mokslišką pa-

A 0
Jokio, atsako, piof. Franz 

Boas. kuris yra priskaitomas 
prie žymiausių Amerikos an
tropologų. Jo manvn.'u, nordi
kų teorija yra gryniausias ab- 
trirdts. Europoj r.čra ne vie
nos tautos, kuri hutų “tyra”. 
Visos jos yra maišytos. Visos 
tautos turi nordikų, alpinu ir 
ėtlokio tipo žmonių.

Nvlas dar nerodė, kad 
roriikai yra gabesvj ir proti
ni ii .abiau išsivystę, negu kiti. 
Ft-klas yra tas, sako Boas, kad 
m:«i socialinių sąlygų pareina 
žmonių elgimosi. Kuomet žmo
nės, gyvena maž-daug vieno- 

■hon sąlygose -— ar tai jie bus 
n jrdikai, ar alpina’, ar kokie 
kiti — tarp jų nebus* galima 
pastebėti didelių skirtumų. 
Amerikos mokyki.); yra ge- 
i aitsia* pavyzdys. Ja; lanko į- 
vairausių tautų va' ca Ir visi 
tyrinai rodo, jog, aplamai 
imant,, protinis išsivystymas tų 
vaikų maž-daug yra vienodas, 
nchnint į tai, ar Jis bus 
dikų, semitų ar kokių
(1 laltaodžių) vaikai.

Akjvaiždoj to fakto, 
nrof. Boas, yra didžiausi 
monč priduoti bet kckią j 
p e i erdikų teorijai ’ i 

♦ * 
*

(Jucagoj dabar laik) 
jes vienas žymiausių Anglijos 
žmonių. Juo yra Jbsepb. 
McCabe.

nor- 
kitų

sako 
nesų- 
reikŠ-

lekci-

McCabe išbuvo dvyliką metų 
katalikų vienuolyne. Poią me
tų jis profesoriavo katalikų 
kolegijoj, i šguldin ėdamas filo
sofiją. Paskui metė kunigys
tę ir pasišventė mokslui. Jis 
yra parašęs apie 70 knygų ir 
išvertęs iš įvairių kalbų (Mc
Cabe žino 10 kalbų) apie 50.

Amerikon McCabe atvyko 
laikyti lekcijas vyriausia iš 
evoliucijos srities. Kiek jis pa
žįsta evoliuciją, galima jau 
spręsti iš to, jog jis tą mokslą 
studijavo per pastaruosius 40 
metų.

Skaitytojams bus dar įdomu 
, sužinoti ir tai, jog Wells’o 
“Outline of History” pirmuo
sius skyrius, kur kalbama apie 
evoliuciją, žemės atsiradimą, 
etc. parašė Joseph McCabe. Jo 
vardo ten nėra tik todėl, kad 
katalikų dvasiškija to veikalo 
leidėjams pastatė tokį ultima
tumą: jeigu bus .minimas 
McCabe’o vardas, kaipo tų 
skyrių * autoriaus, tai visur tas 
veikalas bus katalikų boiko
tuojamas. Kuomet leidėjai pa-

Jęp.fai’kn

- ♦
Praeitą penktadienį Chicagoj 

kalbėjo sovietų Rusijos “genia- 
lingas” poetas Vladimir Ma- 
jakovski. Prie kurios rųšies 
poetų Majalkovskis prikilauso, 
— pigu įspėti, štai jo poezijos 
pavyzdys:

“Oknu!

ottuda
gde režetsia nebo 
dvorcov izzublennoi liniej 
vzletel
prostiorsia oriol samoderžea 
čemei čem ranše
zlei
orlinee.
Srazu —

t liūdi
lošadi
fonari
doma
i moja kazarma
tolpami
po sto
rinulis na ulicu”.
Ir visa tai vadinama poezi

ja!
Taip tai rašo futuristų poe

tai, prie kurių priklauso ir Ma- 
jakovski.

Ne be reikalo tad ir sakoma, 
kad pas F. T. Marinetti, futu
rizmo tėvą literatūroje, gimė 
mintis futuristiškai rašyti tuo
met, kai jis, grįždamas namo 
iš vienos linksmos puotos, į- 
griuvo į duobę, kur*buvo su
verstos visokios šiukšles.

—K. A.

Redakcijos Atsakymai
Antanui Cicėnui. Netilps.
Petrui šlakiui. — Talpiname 

žymiai sutrumpinę.

Tukstančiai šeimynų yra nusipir
kę pijanus pas Budrikę ir visi yra 
pilnai užganėdinti.

Didelis pasirinkimas pijanų.

Jos. F. Budrik
3343 So. Halsted St.

Stock Koom 3327 So. Ilalsted St.
u .. ...................................................................  Į Į —Z
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Rado gatvėj mirštan
čią mergaitę

Nužudyta Doltono 
slaugė

Jau užregistruota aštuoni 
fontanai. Visiems, reiškia, bus 
progos lošti ir laukti nereikės.

Visi turnamento dalyviai 
valo būti vietoje prieš 8 
Pasivėlinusieji turnamente 
galės dalyvauti, nes nebus 
ko sulošti 36 skylės.
/Informacijų galite gauti 

fonuojant Lietuvių Golfo 
ban “Boulevard 6648”.

Sykiu vyksta ir lietuvių
terų golfininkių turnamentas 
toj pačioj vietoj ir laiku.

Prizai
Sumanesni lietuviai biznie

riai nupirko kliubui prizus 
taures ir kitokius daiktus.

Julius Zawliewicz, 
Morgan St., auksinių 
krautuvninkas ir 
pirko puikią taurę.

Chas. Michel, 3320 So. Hals- 
ted St., auksininkas ir optikas1, 
aukoja irgi puikią trofiją.

Universal Pharnmcy, Walter 
Truskauskas, 3301 So. Ilalsted 
St., žinomas aptiekorius, auko
ja vyrams puikų skustuvą 
tvą), o moterims parfūmų 
są.

Minėtus daiktus galite
tyti aukotojų biznio vietose.

šiuomi visiems aukotojams 
kliubo vardu ištariu širdingą 
ačiū.

BIZNIERiy DOVANOS 
NAUJIENŲ MAS

KARADUI

Wennersten’s
Bohemian Blendpn- 

val.
ne-
lai-

P-lė Elizabeth Eiserman, 20 
m., 3130 W. 42 PI., liko ras
ta mirštanti gatvėj prie 3680 
Archer Avė. Nugabenta Sv. 
Antano ligoninėn ji neužilgo ir 
pasimirė.' Daktarai rado, kad 
jos galva buvo perskelta.

Manoma, yra, kad* ji yra au 
ka automobilinių plėšikų. JI 
gryžo namo, praleidusi vakarą 
pas Mrs. Alvina Stephens, 1541 
\V. 17 St. Ji iš ten išvažiavo 
9 vai., o už 40 min. ją rasta 
merdėjančią gatvėj. Spėjama, 
kad ją pastvėrė plėšikai, kada 
ji laukė gatvekario prie Ash
land ir Archer gatvių, įsivilko 
į automobilį ir ją apiplėšę iš
metė gatvėn; krisdaiha ir per- 
siskėlė galvą į akmenis. Jos 
skrybėlę rasta už mylios nuo 
tos vietos,, kur ją pačią rasta, 
bet šemolės ir lietsargio nesu
rasta.

Spaliu Devintoji
tele- 
kliu-

P-lė Emma Bacon, 38 
slaugė Chicago Tuberculosis 
Institute skyriuje Doltone, liko 
nužudyta nežinomo paktadario 
tame miestelyje, jai vėlai va 
kare gryštant namo.

Slaugė gryžo iš.Chicagos ir 
iš stotiesi ėjo namo, kuomet 
ant jos gatvėje užpuolė nežino
mas piktadaris. Ją užpuolikas 
vilko daugiau kaip bloką, pas
kui ją išgėdino ir galiaus bru
taliai pasmaugė. Pasmaugęs 
pametė elėj.

Policijai tyrinėjant žmogžu
dystę išsiaiškino, kad pastaro
mis dienomis labai daug mote
rų ir merginų toje apielinkėje 
buvo užkabinėjama negrų ir ki
tokių patvirkėlių ir jos išsigel
bėjo tik arba bėgimu, srba šau
kimu pagelbos.

Policija jau suėmė keletą nu
žiūrimų asmenų, jų tarpe viena 
negrą iš Gary. Taipjau tapo 
suimtas Heizelcrest miestely, 
ant kurio didžiausia nuožiuia 
puola. Jis yra pabėgęs iš ka
lėjimo, važiavo tuo pačiu trau
kiniu su nužudytąja slauge, jo 
kišeniuje'rasta kruvinos ske- 
l>etaitės ir ypač . svarbiausia, 
padarytos puoliko pėdos Purvy^puolimai buvo padaryti, 
ne, kuomet jis kovojo su slau- nj Spėja, kad Crowe yi’a neuž- 
ge, pilnai atatinka suimtojo plč- ganėdintas naujų policijos ka- 
šiko pėdoms. pitonų parinkimu, nes jis norė-

( hieago FuberculcsiS Institu- jęS įkišti skeletą, savųjų žmo- 
te paskiro $1,090 dovanų tam. nįy jr todėl dabar darąs puo- 
kuris sugaus slaugės Bacon už ijmU8 anį politikierių globoja- 
mušėją. niii. vietų.

ni..

Suėmė 200 gembleriy
Valstijos prokuroro Crowe 

policija užvakar padarė puoli
mus ant kelių gembleravimo įs
taigų ir suėmė daugiau kaip 
200 gemblerių. Ypač daug 
gemblerių suimta Bill Lewis 
namuose, 41 VVest 22nd St. ir 
Lake View Athletic kliube, 744 
N. Clark St.

Kadangi visi tie gembleria- 
vimo urvai buvo globojami po 
litikierių ir policijos, tad tarp 
jų kilo triukšmas ir kiekvienas 
dabar bando atspėti, kodėl tie 

, Vie-

mų. vietų.

Apiplėšė brangmeny 
pardavėją

Frank Rifas, 25 m., pardavė
jas Trachtenberg and Pritz 
ker, brangmenų sandėlio, tapo 
dviejų plėšikų užpultas Straus 
triobėsy. Iš jo atimta $50,000 
vertės brangmenų.

Steigs aviacijos stotį
! Jungt. Valstijų aviacijos vir
šininkas gen. Patrick, užgyrė 
įsteigimą didelės valdžios avia
cijos stoties Chicagoje, jei bus 
įasta tinkama vieta. Kartu 
butų įsteigta didelė aviacijos 
mokykla. Vieta numatoma 
prie 63 ir Cicero gatvių, kur 

= didelius plotus žeiriės turi mo
li kyklų taryba.

Ar turite KOSULYS? 
Kodėl nepamėginti

Severas 
Cough Balsam.

Gera, saugi ir patikėtina 
gyduolė nuo kosulys.

Kaina 26 ir 50 centai.

Nuo peršalimo nėra 
nieko (oresnio, kaip

Severais
Cold -and Grip Tablets.

Kaina 30 centai.

Tos dvi gyduolės yra geriausiai dėl 
kosulio, peršalimo ir užkimimo.

Pirmiausiai kreipkis j aptieką.

.— 20 žmonių sužeista

Dvidešimt žmonių liko sužei- 
sta dideliam arklių vežimui už 
kliudžius Harrison gatvekarj 
prie 2419 W. Harrison St. Lan
gai liko išdaužyti, vienoj pusės 
sėdynės išdraskytos, o ir vis4 
gatvekarį pripilta pilavinų, ku
rių 5 tonus tas vežimas vežė. 
Bet daugiausia žmonių liko su- 

kilusioj panikoj gatveka-žeista 
ry.

Golfas
Turnamentas

, w. F. SEVERĄ ČO.
CEBAR rapids, iowa

Hills

Tel. I.afayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška.
3228 W. 38th Chicago, III.

Sekamų nedėldienį Oak 
golfo aikštėje lygiai 8'vaf. ry
to prasideda lietuvių golfinin- 
kų turnamentas, kuriame daly
vauja visi lietuviai golfininkai. 
šitas turnamentas parodys kas 
ištikrųjų geriausias musų golfi- 
ninkas, kas yra lietuvių čam- 
pionas.

Runn
J Re/ĮBuu.-1 just ] 
TbOKOUT AM ACClbEMT 
TWCY- ifc IGF.T Hurr 
TKY PAY r-J

Į—J

SUTAUPYKIT
SAVO DARBĄ
WENNERSTEH’S 

reikalauja tik penkio 
liką minutų virimo. 
Mes padarome dau
giau jūsų 
darbo dir- 
btuvėje.

SKAITYKIT KAS DIENĄ IR 
PATĖMYKIT PERMAINASPenki metai atgal, tuoj po 

padarymui laikinės taikos, len
kų gaujos, vadovaujamos gen. 
Želigovskiui ir kurstomos fran- 
cuzų, puolė musų sostinę Vii " 
nių ir ją užėmė, parodydami 
visam pasauliui, kad lenkai yra 
tik paprasti grobikai ir bandi-" 

, tai, nesiskaitantys nė su savo 
žodžiu, nė su padarytomis su- 

3303 „o. tartimis. Tai buvo spaliu 9 d.,
• daiktų 

optikas, nu

me

(bri- 
bak-

ma-

—Dr. A. J. Karalius, 
Golfo KI. prezidentas.
Praeitą nedėlią turėjo 

įvykti minimas golfo turna
mentas, bet dėl lietaus 1§ ryto 
Kliubo valdyba perkėlė turnirą 
iki sekančio nedėldienio. Gi tą 
dieną golfininkai ir golfininkės 
turėjo progos pasipraktikuoti, 
o jau tada susiremti ištikrųjų 
už čampionatą. Padaryta gra • 
žiu “skores” tą dieną: Dr. žil
vitis 86 kirčius, Mileris 88 kir
čius, Dr. Naikelis 92 kirčiu, 
Kasputis taipgi gerai lošęs, 
lerienė 119 kirčių. Daugiau 
teko sužinoti.

Liet.

Dr.
Mi-
ne-

ŠIANDIE RITASI POŽĖLA

šiandie Columbia Hali svetai
nėj (48 ir Paulina St.) K. Po
žėla susikibs su italu F. Ferero.

Risis taipgi ukrainietis Bi- 
hun su V. Soldat ir Zavvacki 
su La Bouche.

įdomumas šių ristynių yra 
tas, kad jas rengia žymus len
kų obivatelis, kuris deda pa
stangų sukabinti Požėlą su Me- 
yersu. Šiose i-istynSse ix-jęi l>vi« 
bandoma kaip nors sukliudyti 

tuodu ristiku. —N.

LIETUVON

Naujos nupigintos kainos ten it at
gal 3 klesoj iki Kauno ir atgal $203 
iki $215, pagal laivų.

GERA NAUJIENA. Naujas S. V. 
j įstatymas pavelija atlankyti Tėvynę 
; ir būti metus, paskui be kliūčių grįžti 
! Amerikon nežiūrint kvotos.

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND, 
P1TTSBURGH, ARABIC siūlo grei
tų kelionę į Cherbourg, Southampton, 
Antwerp. Daug laivų išplaukia kas 
savaitė.

r Visi musų 3-čios klesos keleiviai 
^auna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.

Kreipkitės prie mus vietinių agen- 
arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State SU Chicago, III.

tų

FOR
16FT* pr.k WK- L

" AMktE 41 §00
4 W)mt

1920 ra Lenkai užgriebė netik 
Vilnių, bet ir kitus didelius plo
tus Lietuvos teritorijos.

Praėjo penki metai. Bet len 
kai vis dar tebelaiko Vilnių, to 
belaiko visą trečdalį Lietuvos 
teritorijos. Grobikai, ginkle, 
pagelba pavergę svetimas že
mes, jh visu nuožmumu puola 
rr persekioja to krašto gyven
tojus, kad galutinai juos paver
gus, kai sulaužius jų priešini 
roąsi pr espr.udai . id padariu.. 
juos naolmkkiis vinb:l>r.ms ir 
savo ptv?rgejarr.?. Jie visame 
krašte už įm inėja lietuvių ir 
bkltgudcj mokyklas, kont’i 
kuoja 'durašč'ui* per-
s.kioja gyventojs. Nepripažin
dami gyventojams — lietu
viams ir baltgudžiams jokių pi
lietinių teisių, grobikai betgi 
verčia juos tarnauti tų grobikų 
kariuomenėje,, o likusius namie

- , 1 \ 1 1 au ciunuapdeda nepakeliamais mokės- žiausias klaidas, 
čiais, kartu juos atiduodami 
kiekvieno valdininko sauvalei, 
be teisės kam-nors pasiskųsti.

Per penkius metus Vilnijos 
krašto lietuviai kentė žiaurią 
lenkų okupaciją, kentė nuož
miausius okupantų pasityčioji
mus ir priespaudą. Kenčia tą 
priespaudą ir dabar. Ir kentės 
gal dar ilgai, vis tikėdamies 
vis laukdami tos dienos, kada 
jie vėl taps laisvi, kada Lietu
vos sostinė Vilnius vėl priklau
sys Lietuvai. Tik ta viltis ir

Lietuviu RateliuoseI duoda jiems ištvermės kęsti 
~ priespaudą, neįpuolant despera-

cijon ar beviltin nusiminiman. 
Jie nenusilenkjp pavergėjams, 
bet kiek, gali ir kur tik gali su 
tais pavergėjais kovoja. 

| Kiekvieno musų pareiga yra 
paremti tuos drąsius kovotojus, 
kurie nežiūrint priespaudos ir
nuožmiausių persekiojimų, ne žemiau seka dovanos musų 
puola priešui po kojų, bet drą- biznierių, kurios bus Išdalytos 
šiai iškėlę Lietuvos vėliavą ve- Naujienų Maskarado daly- 
da su okupantais sunkią ir ne- viams, kuomi nors ypatingu pu- 
lygią kovą. Musų pareiga yra sižymėjusiems, ar tai kliubams 
išreikšti bent užuojautą tiems ar pavienėms ypatoms. Naujie- 
drąsiems kovotojams.

Spalio 9 d. paminėjimas
*Tai geriausia galime padary

ti atsilankydami į didelį mass- 
mitingą, rengiamą liūdnam pa
minėjimui penkių metų okupa
cijos musų sostinės Vilniaus. 
Jis įvyks penktadieny, spalio 9 
d., Lietuvių Auditorijoj, šaukia

nos apvertindamos kiekvieną 
dovaną suteiktą-per kiekvieną 
biznierių, prašo savo skaityto
jų, kuoarčiausia susidraugauti 
su šiais biznieriais ir biznio įs
taigomis ir nuolatos 
juos. (.

Bandykit
WENNER- 
STEN’S!

Henning Wennersten Inc.
2960 I.AVVKENCE.AVE., CHICAGO * *

remti

(Tąsa nuo 6-to pusi.)

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Fonografą vertės .... $100.00 
PEOPLES FURNITURE CO. 
arba Lietuvių Rakandų Bendro
vė savininkai dviejų didžiausių 
krautuvių, lietuvių Amerikoje.

1922 So. Ilalsted St.
4177 Archer Avė.

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

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

Palengvins akių įtempimų, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamų akių karštį, atitaiso, 
kreivas akis, nuima kataraktų, ati 
taiso trumpregystę ir toliregystų 
Prirenka teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da- 

i romas su elektra, parodančia ma- 
Specialė atyda at

kreipiama į mokyklos Vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 10 
iki 8 vai. Nedėliok 10 iki 1 vai. p. p

1545 West 47th Street 
Phone Bo ui e va r d 7589

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

1748 West 47th St.
Chicago, III.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausių mai
stų. Garantuojame visų savo darbų, ii 
Žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai

1545 West 47th Street
Netoli Avhlanr* Avė.

ki-

$19Elektrinė Lempa, vertės 
Dovanoja Z. PIETKIEWICZ 
Rakandų, kaurų, karpetų, pečių 
ir fonografų krautuvė,

1721 West 47-th St.
Chicago, III.

4

Perlo karolius, vertės $15.00 
Dovanoja CHAS KINDER

Auksinių daiktų Ir laikro
džių krautuvė,

2422 West 47-th Street,
Chicago, III.

SKAUSMAI IR DIEGLIAI 
VISAME KŪNE

Mrs. Procktor reportuo- 
ja, Kad ji gavo gėrę pagelbę 
vartodama Lydia E. Pink- 
ham’s Vegetable Compound.

Pa. — “Aš rekomen- 
?inkhąm’s Vegetable 

Compound dėl ken
čiančių moterų. Aš 
išvartojau jų ketu
ris butelius ir aš 
dabar jaučiu 100 
nuošimčių geriau. 
Aš buvau labai 
silpna ir neturėjau 
apetito, ambicijos 
ir buvau pavargu
si visuomet. Aš 
turėjau dieglius ir 

_ skausmus visame 
kūne ir taipgi tankiai turėjau galvos 
skaudėjimus. Aš pamačiau jūsų skel
bimų laikrašty “Pittsburgh Press” ir 
sumaniau pabandyti jas. Man jos la
bai pagelbėjo ir aš rekomenduoju jas 
dėl moterų nuo visokių ligų”. — Mrs. 
J. H. Prockter, Box 1, East Liberty 
Station, Pittsburgh, Pa.

Tokie laiškai patvirtina gerumų 
Vegetable Compound. Tos moterys 
žino .iš praktikos kokių pagelbų jos 
gauna. Jų laiškai parodo dideli norų 
pagelbėti ir kitoms moterims Kurios 
kenčia nuo panašių trubelių. Tegul 
tie patyrimai pagelbsti jums—dabar. 

Paskutiniame vajuje moterų pirkė
jų šio produkto, 98 iš 100 raportavo, 
kad jos gavo pagelbų vartojant Lydia 
E. Pinkham’s Vegetable Compond. 
Jos yra parduodamos visur pas aptie
korius.

Sharpsburg, 
loiu Lydia E.

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iž pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 
‘ ‘ padaryt, iog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nesvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs iitikro iveičia nedrasky
damas dantų emalės — tas sun
kus uždarinis pagriios tapo il- 
riitas.

Didelė tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert Pharmacal Co^ Saint 
Lows, U. S. A.

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

3317 So. Ilalsted Street, 
Chicago, B;.
Perlo karolius, vertės $10.00 

Dovanoja P. K.' BRUCIIAS,
Deimonto, aukso daiktų krau

tuvė,
3321 So. Ilalsted Street, 
Chicago, III.

Kodėl Nebūti 
Sveiku?

Yra proga dėl kiekvieno sergan
čio vyro arba moteries, kad atga
vus savo sveikatų naujame Euro- 
piejiškame-Amerikoniškame svei
katos institute. Beveik visos ligos 

---------- .dabar yra išgy- 
domos vartojant 

/udiMA naujausį Euro- 
P*ni gydymų ir 
įčirŠkiant gyduo- 
es tiesiog į 

kraujų, sykiu su
V / ffjį kitomis gyduo-
// B lemis dėl viduri-
py n'^ gydymų. Jos
L visos ^yra

kenksmingos ir 
stiprių gy

dančia jėga, daugumas jų yra im
portuotų iš Europos ir Ritų šalių. 
Mes jas visas turime pas isave sta- 
ke ir taipgi žinomas vokiškas 606 
ir 914. Musų institute tiktai dak
tarai specialistai prižiūri asmeniš
kai ligonius. Musų kainos yra ne
brangios ir jus galite mokėti po 
tiek po kiek jus norite, bile kokiu 
norų budu net ir po išgydymo jū
sų, X-Ray egzaminacija dykai. 
’Sū analyza kraujo, slapumo ir ki
tais serumais be jokių abejonių. 
Mes turime labai geras pasekmes 
gydyme visokių rūšių ligas, pa
vyzdžiui: kraujo suirimus, reuma
tizmų, nervingumą, krutinės skau
dėjimus, nugaros, šonų skaudėji
mus, skilvio trubelius, pūsles ir 
inkstų trubelius, slinkimo plaukų, 
prakaitavimų, nemalonų kvapsnį, 
senas žaizdas, užpakalines žarnos 
trubelius ir visokios rųšies priva- 
tiškas ir veueriškas ligas. Mes 
esame specialistai daugelio metų 
ligoninėse ir klinikose praktikavi
mo . Todėl, ateikite pas mus ir 
pasveikite, tai reiškia jūsų laimė. 
Nėra skirtumo kiek daktarų nega
lėjo jums pagelbėti, ateikite į mu
sų ofisą, mes pagelbėjom tūkstan
čiams kurie buvo nustoję vilties 
eidami pas kitus daktarus.

Ofiso valandos: Panedėlyj, Ket
verge ir Pėtnyčioj nuo 9 ryto iki 
5:30 po pietų. Utarninke, Sere- 
doi ir Subatoj nuo 9 lyto iki 8 
■vaicare. Netlcliomia ir Šventadie
niais nuo 1O Lki dieną.

Lincoln Medical Institute
DR. BOWES, Specialistas ir 

Medikalis Direktorius

8 So. Clark St.
Viršui Triangle Restaurano

Sek a.v os durys nuo Astor teatro

ne-

Škuli Is In Eminent Danger
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Pusę tuzino paveikslų $10.ty)
Dovanoja W. J. STANKŪNAS,1
Fotografas, - j

3315 So. Halsted Street, ||||||||||||||l|||y||||||||||||||||||||||||||||||ffl
Chicago, 111. i CICERO NAUJIENŲ

C-IZ A ITVTai AMC
Perfumų ir Ružės, vertės $3.

Dovanoja OREMUS DRUG
Gyduolių išdirbėjai,

3313 So. Halstd Street,
Chicago, III.

CO.'

Sliperius, vertės ....... $3.00
Dovanoja WILSON’S FASH- 
ION SHOE,

Čeverykų krautvė, 
3235 So. Halsted Street, 
Chicago, III.

Tai tiek iki šiai dienai —kas 
daugiau ? 7

SKAITYTOJAMS
šiuo pranešu, kad nuo spa

lio 12 d., 1925, dabartinė Nau
jienų stotis bus panaikinta, o 
visi joj atliekami ar priimami 
reikalai bus perkelti po žemiau 

1 paduotu adresu. Kas hori gau- 
i ti \Naujienas kasdien, paduoti 
i kokį spaudos darbą ar apgarsi- 
i nimą į Naujienas, kreipkitės 
I pas

F. LUKOŠEVIČIUS / 
1444 S. 50th Ct. 
Tel. Cicero 8487

BY HITT
T

j kopė lut 60DS 
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NAUJIENOS, Chicago, lū

NAMAI-ŽEMELietuvių Rateliuose.
Lafayette 5153*6438

RUBIN BROS.Meldžiu patalpinti Naujieno

Turtingas programas

ne-*

K a t

Kun. praloto K ruso vardadienis

JIEŠKO DARBO26!)

daromas

(PRIVEDIMAI REIKIA DARBININKŲ
VYRŲNorth Side

pušies energingo saleslokalo

MORTGECIAI-PASKOLOS

ISRENDAVOJIMUI

MOKYKLOSPadėka

AUTOMOBILIAI

RAKANDAI

NAMAI-ŽEME
6 kambarių

.Gerui 
žmonių, 
galėjau 

ilgainiui 
darbų;

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

j savaitę arba sykį j mčncsj 
nanti pažymėtame zone 
rūpinami ankstyvomis “ 
tuoj praneškite šiuo adresu

South Side; 
biznis.

2410 W. 47
3408 W. 63

purei kškime 
ir savo karš
tai jų kovai.

savų daini-

For- 
kiek 

leng-

Atsišaukite.
3407 S. Wallace St

VALENTINE 
DRESSMAKING 

COLLEGE

PARSIDUODA dclicattessen 
• I 

ir groserne.

Ketvirtadienis, Sp. 8, 1925

Jonas Montvidas ir
Hunus Luizas

ir per 
Plates- 

klausk asmeniš-

PAlRSIDUODA grosernė, de 
licattessen ir notion krautuve

pas ... _____
St. 2 fl. Tel. Boulevard 5066

žodelį tiems mano drau- 
ir Naujienų skaitytojams, 
mane atjautė laike mano 
ligos ir ištiesė savo pa

rankų kada aš buvau

(Tąsa nuo 5 pusi.)

, 7:30 
šiame 
daug 

kiekvienas

pusbrolis 
pasauliu 
amžiaus

pmoka
ir va

Pirkit Plunksnas Tiesiai nuo 
IMPORTUOTOJU 

Su dideliu sUtaupymu

RAKANDAI pardavimui, var
toti 2 mėnesiu, riešutinis mieg* 
ruimio setas, valgomo kamba
rio setas, moliair parloro setas 
karpetai, lempos, paveikslai 
pianas, puikus bargenas.

1839 Wes 55th St.

kitokių tautų 
parduosiu pigiai.

Joe Povilonis, 
6104 S. State St.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

TURIU parduoti arba mainy
ti 2 augštų namų, su grosepne 
Yra mūrinis garažas dėl 2 ka
rų. JOHN STEFKAS,

22.52 W. 54th Place

Kas nori pirkti, 
parduoti, arba 

mainyti namus, 
farmas, lotus, 
taipgi ir viso

kius biznius, vi
suomet kreip

kitės pas

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Martin Otto, Telefonas 
Pullman 0286.

PARSIDUODA
kandai už gana prieinamą kainą. 
Pardavimo priežastis — važiuoju 
skubiai į Lietuvą. Turi būti visi 
rakandai parduoti į 2 dienas. Kam i

’ "e sku-. 
vakaro,!

PARDAVIMUI dry goods 
biznis, įsteigtas per 12 metų; 
parduosiu pigiai ir priežasties 
ligos. Atsišaukit.
Ed. Michels, 2649 W. 43rd St.

Tel. Lafayette 4416

PASl'HENPAVftjA storas, ge- 
ra vieta dėl “Malt ir Hops.” 
Pigi renda. ligas lysas. Klausk 

920 W. Randolph St.
United Wholesale Grocers

Kreipkitės:
' 1359 W. 59 St

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

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzae Avė., 

Lafayette 6788

tėvai marijonai 
jo laikas nuo

. ..1 viskas cash biznis.
Parsiduoda iš priežasties kito biz
nio.
1414 W. 74th St. corner Bishop St

Veikalo “šėtono Karalystė” kuris 
|vyks spalio 18, Meldažio svetai
nėj, tikietai parsiduoda Naujienų 
raštinėj, 173!) S. Halsted St., Auš
ros knygyne, 3210 S. Halsted St. 
Varpo redakcijoj, 3251 S. Halsted St. 
ir pas artistus.

Tel. Yards 7282 
BRIDGEPORT PAINTING 

& KDVV. CO.
Malevojam ir popieruojam. 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

PARDAVIMUI grosemė ir deli- 
catessen, biznis išdirbtas per 20 me
tų, nėra kompeticijos, pigi renda, 7 
kambariai dėl gyvenimo. Kas norit 
gražioj vietoj gyvent ir pasidaryt pi
nigų atsišaukit greit, nes kitos to
kios progos negausit.

1413 E. 58 St.
Tel. Fairfax 2619

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

Į North Sidės Viešų Knygy
nų pareina visokių pakraipų 
laikraščių, taipgi ir iš Lietuvos 
“Kultūra” ir “Krivūlė,” kuriuo-Į 
se zdaug moksliškų ir naudingų 
straipsnių. Patartina northsi- 
diečiams naudotis knygynu, o 
ne džiguoti aut kampų.

—Northsidietis.

Vieną Mėnesį Dykai Ang
lų Kalbos Lekcijos

Geriausias mokinimas visoje 
šalyje. Ateikit tuojau

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

Lietuvių kriaučių 269 
balius.

North Sidės vaikų draugijė
lės “Bijūnėlio” pamokos jau 
prasidėjo. Pirmos repeticijos 
įvyko nedėlioj, spailo 4 dienų, 
Liuosybės svet., 1822 Wabansia 
Avė. Vaikučių susirinko ne
mažas būrys ir po vadoviste 
P. Sabpalio vėl pradėjo žieminį 
sezonų. Patartina, kad North 
Sidės vaikų tėvai visi atvestų 
savo vaikučius prie “Bijūnėlio,” 
nes “Bijūnėlis pirma vhikų 
draugijėlė Chicagoj ir jos pa
vyzdį pasekė ir kiti, 
kos atsibuna kaip ir pirmiau, 
nuo 10 iki 12 valandos iš ryto, 
Liuosybės svetainėj. .

REIKALINGAS krihučius prie 
vyriškų kostumeriškų drabužių.

Kreipkitės:
K. Laucius

3305 S. Auburn Avė.

draugui ir kaimy 
lalyvauti lai 

Pasiliekame nuliu

PARSIDUODA ice cream par- 
lor, cigarų, cigaretų ir kitokių 
mažų daiktų, biznio vieta 
gyventa lietuvių; renda 
brangi. Atsišaukite:

1437 S. 49th Ct., Cicero

PARDAVIMUI automobilius 
Appcrson sedan, 1923, pirmos 
klesos padėjime. Bargenas.

1821 W. 35 St.

ANT rendos Storas 729 W. 18th 
St. Garu apšildomas, janitoriaus. 
patarnavimas ir beizmentas, 100 
pėdų frontas. Jeigu bus patogu, 
galima bus padalyti j du. Taipgi 
4 kambariai dėl gyvenimo. Pigi 
renda. Atsišaukit pas dženitorių.

729 W. 18th St.

NAMŲ STATYTOJAI
3804 So. Kedzie Avė. 

CHICAGO

Atsi- 
rašykite arba* telefonuo- 
tolimesnių informaciją.

Madison, Chicago, III 
Seeley 1643 ,

KAMBARYS dykai vedusioms 
žmonėms arba senai moteriai, dėl 
platesnių žinių kreipkitės nuo 5 v. 
vakare, subatoj ir nedėlioj visą 
dieną.

4329 S. W|ishtenaw Avė.

PARDAVIMUI groserio rakandai 
už visai prieinam^ kainą, kaip tai: 
lentynos, baras, kendžių šovkeisas, 
kainotas *registeris, svąrstyklė ir 
taipgi yra pardavimui trokas 2-jų ir 
pusės tono. Yra ir kitų smulkių 
daiktu reikalingų prie panašaus biz
nio, George Bratts, 3500 So. Union 
Avenue.

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

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

netoli Marshfield

atsilankytų. Tiki- 
bus gražus progra 
programo šokiai ir 
Įžanga gi visiems

50 vyrų reikia 
IŠMOKIT MURININKYSTĖS 

Uždirbkit $12 iki $16 i dieną.
Mes iŠmokinsim greit gerai ap 
mokamos murininkystės, busit už 
tikrinti nuolatiniu gerai 
mu darbu. Klesos dieninė 
karinės. Lengvais! išmokė j im 
Atsišaukite arba rašykite 

1322 CLYBOURN AVĖ.

IEŠKAU darbo už virėją. 'Pu
riu ilgų metų patyrimą. Galiu 
virti amerikoniškus ir lietu
viškus valgius.

3348 S. Morgan St.

Ant rytojaus buvo iškilmin
gos; mišios, altoriai buvo pa
puošti gyvomis gėlėmis ir ap
šviesti įvairiom šviesom; nors 
ir buvo darbo diena, bet pava
pi jonų prisirinko pilna bažny
čia. Mišios buvo laikomos asi
stuojant vietos kunigams. Prie 
vargonų giedojo p-ia Saurienė. 
Daug vaikų priėjo prie komu 
nijos.

Po mišių salėn susirinkę mo
kyklos vaikai sveikino pralotų 
Krušų dainomis ir teikė jam 
įvairias dovanas. Pralotas at
sakė jiems tinkama prakalba.

Į pietus susirinko apie dešimt 
Chicagos ir apielinkių kunigų, 
o vakare dar daugiau • pribuvo 
ir visi sveikino pralota delei jo 
vardadienio ir sudainavo “Il
giausių metų, ilgiausių metų.”

—Senas Parapijonas.

Teatrališkas Kliubas Lietuva lai
kys savo mėnesini susirinkimą ket
verge, spalio 8 d., 8 vai. vakare 
Davis Sųuare Purk svetainėj.

—Valdyba.

PLASTER board po 4c. už 
ketvirtainj pėdos; dastatome 6, 7, 
8, 9, 10 pėdų augščio. Pilnas pasi
rinkimas lentų, stogų dengimo ir 
nioldingų. Greitas patarnavimas. 
Greitas dastatymas visur, šaukit 

Mr. Smetona
Bullders Suply Lumber Co. 

2228 W. Madison St.
Tel. VVcst 1090 — Seeley 4062

J. Pavlavičia 
Undertakers Co., Ine. 

Automobiliai vestuvėms 
krikštynoms ir t. t.

3238 So. Halsted St.,
Phone Boulevard 7667 

Rezidencija Boulevard 9828
Chieago, 111.

Parsiduoda delicatesen, 
grosernė su ice cream parlo- 
ru, labai patogioj vietoj, prie
šais parką, biznis gerai išdirb
tas. Atsišaukit.

Wm. Weese,
2812 W. Marquette Rd.

buvo S v. 
priežasties 

Kruso var

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS’:
“Naujienas” pradedama išnešioti 

nuo 3-Čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ir 
nuo 35-tos iki 31 -mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti. 
UŽ “Naujienas” galima mokėti sykj 

Gy ve
da ncap- 

Naujienomis”
• : Aušros 

Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Tel. 
Boulevard 9663).

B-vės ščri- 
šeštadie- 
po pietų, 
180 New 
Jeigu šė- 
įdėti pi

da 1 y vaukite 
nes yra užkvies- 

kurie išdės-

PARDUODU arba mainau ant au- 
tomobiliaus grosernę, tabako ir ken
džių štorą, 4 ruimai pagyvenimui 
priežastis, einu j savo namą, 
rie turite mašinas atsišaukite

505 W. 32 St., 
Telefonas Michigan 0602

PARDAVIMUI . pigiai Molt and 
Hops Storas. Kartu ir Fordas. Už 
gerą, teisingą pasiūlymą atiduosiu. 
Biznis išdirbtas gerai.

3237 S. Morgan St.
Phone Boulevard 1496

PABENDAVOJIMUI flatas 7 kam
bariai ant pirmo augšto, furnasu šil
domas, karšto vandens intaisai, va
nos, elektra, gasas — rendos $45.00 
j mėnesį. Šauk telefonu savininką: 

2828 Wilcox Avė.
Spaulding 9207

Proga visam gyvenimui 
Augšto

managerio veikti kaipo specia
lia atstovas pardavinėti parink
tų žemių North West Sidėje. 
Musų kainos yra žemesnės ne
gu kitų. Mes greit pradėsime 
plačiai skelbtis laikraščiuose ir 
per radio. Patyrimas nereika
lingas. Aš noriu tokio žmogaus, 
kuris nori uždirbti $10,(MM) į 
metus ar daugiau. Jus galit tą 
padaryti čia.

Klausk Mr. Couplin
North Side Realty Co.

Room 713
77 W. Washington St.

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

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CO.

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

Maišytos plunksnos .... 63c. svarui 
Žąsų plunksnos ............ 98c. svarui
Parinktos, suplėšytos $1.59 svarui 
Rankoms plėšytos, baltos $1.98 sv.

BECK’S DEPT. STORE.
3323-5 So. Halsted St., Chicago

PARDAVIMUI kampinis mo
derniškas, 8 apt. namas, fur- 
nas ir pečium šildomas, plie
no konstrukcijos, gasiniai pe
čiai, ledaunės, labai geras pir
kinys. Tel. Prospect 3922.

1635 W. 57th St., Ist fl.

ANGLU KALBA 
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam1 šioje šalyje. 
Kurie kalba gerai angliškai visur 
turi pasisekimą ir pirmybę. Ang
lų kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
st$s, pilietybes ir daug kitų daly
ki] guli lengvai ir greitai išmok
ti pagal nauja būdą mokinimo I-e- 
veskio Mokykloje klesose 
laiškus (correspondence). 
nių paaiškinimų 
kai arba laišku.

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commercial 

3301 So. Halsted SI., Chicago, III. 
(kamp. 83-Čios gatv., 2-ros lubos) 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxzxxy

AUGŠTOS ryšies Schroeder Gro
jikus Pianas, su elektros prijungi
mu, su rolėmis, benčiumi ir kabi
netu, verias $1000, parduosiu už 
$135"2332 W. Madison Stl 1 fl.

C. P. Suromskis & Co
Real Esi ate

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

PARDUODA bučernę ir groser
nę, biznis išdirbtas per 15 smetų. 
Yra visos mašinos ir trokas, daug 
šlako; lietuvių 
gyventa

PARSIDUODA bučernė, labai pi 
giai. Turi' būti tuojaus parduota 
Priimsiu mainais automobilių.

• 106 S. 5th Avc. 
MAYWOOD, ILL. 
Tel. Maywood 15

deras, Aug 
Visgaitis, br. Juoz. 
Juozas Gvergždis ir 
tiems, kurie mane 
gelbėjo laike mano

Dabar aš apleidau Oak 
ėst ir sugryžau Chicagon 
sveikesnis ir galys dirbti 
vų darbų. Bet susilaukiau 
naujų skausmų, nes po trijų 
metų ligos sugryžęs namo ne
radau juose sau vietos, 
dar, kad atsirado gerų 
kurie mane sušelpė ir 
t-usirast kamberėlį ir 

Pamo- į Šiokį tokį Įengvesnį
visgi geriau, negu ligoninėj bū
ti. Bet skaudu tai, kad tapau 
atskirtas nuo savo šeimynos, 
savo vaikučių, ir tai dėl nedo
rų katalikų pastangų, kad aš 
nebetikiu į jų prietarus.

—Petras šlakis,
205 S. Halsted St.

NAUJAS 2 fintų mūrinis namas, 
modemiškas, 5—5 kambarių, gra
žiai malevotas ir dekoruotas, totas 
40x144, antras flatas išrenduotas 
už $75. Pirmas morgičius $7500 — 
6%. Kaina už cash $15,000. Savi
ninkas ant pareikalavimo.

Kreipkitės:
7516 Emerald Avc.

Tel. Normai 1138

Lietuvių Kriaučių lokalus ren
gia koncertų ir balių nedėlioj. 
spalio 11 d., Amalgameitų
kriaučių unijos svet., 1564 N. 
Robey St., kampas North Avė. 
Šis vakaras bus pirmas lietuvių 
kriaučių istorijoj dėlto, kad vi
siems atsilankiusiems įžanga 
dykai.

Tiesa, nors lokalus neturtin 
gas finansiškai ir dar nespėjo 
atsigriebti nuo to smūgio, ku
rį uždavė Maskvos davatkos, 
valdydami lokalų per porų me
tų, bet kad dabartinė lokalo 
valdyba, nepridarė didelių išlai- 
dųt taipgi ir kriaučiai mažai 
dirbą, o kiti ir visai neturi 
darbo, taigi rengimo komitetas 
ir nutarė surengti tokį vakarų, 
kad visi kriaučiai galėtų sueiti 
ir praleisti linksmai vakarų. 
Todėl ir patartina, kad publika 
skaitlinkai 
mes, kad 
mas, o po 
žaismės, 
dykai 
nepamirškite atsilankyti

PARDAVIMUI dry good krau
tuvė, gera proga lietuviui; randa
si geroje vietoje. Krautuvė pilnai 
įrengta, naujas stakas, didelis nu
leidimas ant lyso.

Šaukit tuojau
Boulevard 9215

BENDAJ 5 kambarių flatas su 
visais įtaisymais, naujausios ma
dos. Randasi 4529 So. Savvyer avė

Kreipkitės į 3lubas iš užpakalio 
738 W. 31 St.

Phone Boulevard 9678

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos įvai

riems nėriniams; kaina: I uncijų 
malkos 35c., 38c. ir 40c. Vilnonios 
skiautės vaikams, kaina nuo 65c. 
iki $1.00. Baltoji drobė užvalka
lams ir paklodėms. Marškonius gi
jos, kaina 1000 jardų nuo 10c. iki 
15c. Mano tavom parsiduoda nuo 
35c. iki 50c. pigiau negu kitur.

l-'rank Seleinonavičius 
504 W. 33rd St. Prie Normai Avė.

PARSIDUODA groseris, 1412 S. 
49 avė., Cicero, III. ir 4 ruimui pa
gyvenimui. Renda $35 į mėn. Par
duosiu pigiai, nes turiu kitą biz
nį. Kas ieškot groserio, kreipkitės 

Gritėnas, 3241 So. Halsted

PARSIDUODA pigiai 5 kambarių 
geri furničiai ir flatas randavojas 
pigiai. Malonėkit matyt vakare 
tarp 6 ir 9 vai.
3360 g, Emerald Avė. 1-as aukštas 

Iš užpakalio kampas 34 St.

reikia gerų rakandų, būt 
bus. Kreipkitės nuo 6 vai 
subatoje visą dieną.

2136 N. Lavergne Avc.

Giminės 
nai kviečiami 
dotuvėse

kare 
vyrą 
Luizą 
\V. North

Didelės iškilmės 
Jurgio bažnyčioj ii 
kun. praloto M. L. 
dadienio. Jau iš vakaro pra
dėjo plaukti, gyvų gėlių bukie
tai, nuo parapijonų ir komite
tų, o ir klebonija pilna žmonių 
prisirinko sveikinti savo klebo-

PARDAVIMiUI pigiai dvi bu 
černės 
geras

pietų i Tautiškas kapines.
Visus gimines, draugus ir 

pažįstamus nuoširdžiai kvie
čiame dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti mirusiainjam pa
skutinį patarnavimą.

Nubudę ir pilni gilios* siel- 
vartos liekame

Pusseserė Valienė

TURIU keletu virš mieros lo
tų, netoli elęvatorių stoties ir 
bulvaro, parduosiu už akrų kai 
nų, $995 kožnas. Išmokėjimais. 
Veikit greit. Tas yra tikras 
bargenas. Mr. ROBINSON, 
Room 722, (> N. Michigan Avc.

Tel. State 7503

Pranešimas šv, Petronėlės na
rėms. — Ištikus mirčiai musų d-jos 
narės Agnieškos Oželienės, malo
nėkite susirinkti į švento Jurgio 
bažnytinę svet. kaip 8 vai. ryto 
ketverge, spalio 8 d. Reikia daly
vauti paskutiniame patarnavime 
gerbiamos Agnieškos. Kviečia B. 
Bytautienė, šv. Petronėlės Drau
gijos pirmininkė.

tiprus; dirbu
turiu. Neru-

HARRIET MONTVIDIENft
21 melų amžiaus mirė spa
li 4 <1. 1925 m., 11) vai. va

pai ikdama nusiminime 
Joną ir 4 metų sūnų 

Kūnas randasi 3342

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESS1NG & COAI. 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handling.

Turime daug metų patyrimą. 
3406 So. Halsted St.

Phones: Yds 3408 — Blvd. 1969 res

Aš esu graikų tautos ir no 
rėčiau paieškot 
dėl ženatvės. Aš 
numo, sveikas, 
visada ir pinigų 
kati ir negeriu moonshin. Mel
džiu merginos atsiliepti, *kuri 
norit gero ir teisingo žmogaus 
gauti. Atsišaukit / rašydamos 
laiškų angliškai.

John' Slieorge 
1620 S. Ashland avė., Chicago

PARSIDUODA 2 aukštų biznio 
namas su bučerne ir groserne; 
daroma didelis biznis, gražioje 
apielinkėje. Namas kaip naujas. Par
davimo priežastis — nusibodo biz
nis. Arba mainysiu ant 2 aukštų 
namo South Side.

5306 S. Union Avė.
Tel. Yards 1321

2407 W.
Phone ____ ___  .

Itf. E. HUTFILZ, Manager

Chi-Jonijos, nesi “Draugo” Redakci- 
pašau- ja jų talpinti atsisakė. Mat 

dar-pDraugo” redaktoriai daugumoj 
Vii- yra kunigai marijonai ir mus, 
kam katalikus, piktina, nes mes, šv. 

tai Jurgio parapijonys, tankiai pa
gerbiau) savo klebonų kun. pra
loto} Krušų. Bet “Draugas,” 
neva katalikiškas dienraštis, 
keršija musų pralotu!, kuris 
Draugų” per daug metų yra 

jį iki ėmė vesti 
tai jie pradė
ki iko pralotų 

šmeižti, o kada jis pereita žie
mų pareiškė žmonėms, kad ka
talikiškam laikraščiui nedera 
kunigus šmeižti, tai marijonai 
visai supyko 'ir iš keršto netal
pina žinių apie tai, kas gero y- 
ra musų kolonijoj. Jei vie
nuoliams valia pykti ir keršy
ti, tai mums katalikams, turbut 
valia skaityti Naujienas ir į jas 
rašyti, (žinutę talpiname žy
miai sutrumpinę, paduodami 
vien faktus, be jokių išvadų. 
Red.).

PARDAVIMUI mūrinė kataž, 
6 ruimų, furnasu apšildoma ir 
kiti visi parankumai. Yra ir 
garažas vienali mašinai. Kai
na prieinama.

3549 So. Union Avė.

jį Vilniaus Vadavimo Komite- Gerb. Naujienų Redakcija 
! tas ir daugiau kaip penkiolika |
Chicagos lietuvių didžiųjų drau- se šių mano žinutę iš musų ko 
gijų, šiame susirinkime 
cagos lietuviai dar sykį 

|liui parodys lenkų grobikų 
bus, dar sykį pareikš, kad 
nius turi priklausyti ne 
kitam, kaip Lietuvai, nes

' I .ietuvos sostinė, 1 .ietuvos

Rytdienos masiniame susirin 
kime kalbės geriausi kalbėto- palaikęs; kada 
jai: Lietuvos Konsulas P. ža- 

’deikis, Naujienų Redaktorius
P. Grigaitis, adv. F. Bračiulis, 
Chicagos universiteto prof. Lo- 

pvett ir draugingų mums tautų 
Į.tstovai: ukrainiečių, baltgu- 
džiųt čechų ir k.

Be to bus labai turtingas vo- 
kaliai-muzikalis programas, ku 
rį išpildys geriausios musų ar
tistinės spėkos: O. Btežienė, S 
Krasauckienė, V. Bigeliutė 
Dzimdzi-Drimdzi, Jaunoji Biru
tė, Jaunuolių Orkestras, Biru
tės choras ir k.

Ginkime savo sostinę Vilnių, 
padėkime Vilniaus lietuvių ko
vai už laisvę, 
jiems užuojautų 
čiausį pritarimų 
Pasiklausykime ir 
ninku, chorų ir orkestrų. Bu
kime visi rytoj Lietuvių Audi
torijoj.

Jei jau musų vaikai f Jaunoji 
Birutė, Jaunuolių Orkestras) ii 
tie skubinasi pagelbon Vilniaus 
lietuviams, tai jau mes tuo la
biau negalime praleisti nedaly
vavę šiame mass-mitinge. Buki 
me jame visi. Bukime rytoj. 
Bukime Lietuvių Auditorijoj.

REIKIA dviejų patyrusių 
shearmenų. Darbas geležies at
karpų jarde. Geras darbas, ge
ra mokestis.

Kohn Iroln & Steel Co 
2034 Southport Avė.

sau merginos 
(‘su 40 m. se-

Lietuvos Atstatymo 
ninku suvažiavimas įvyks 
ny, lapkričio 8 d., 2 vai. 
Šv. Jurgio <lr-jos svet., 
York Avė., Newark, N. J. 
rininkai nenori, kad 
nigai žūtų, tai būtinai 
Šiame suvažiavime 
ti tam tikri ekspertai, 
tys bendrovės dalykus.

P. S. Dalyvaujantieji privalo at 
sinešti su savim šėrus, o kitaip ne 
bus įleisti salėn. —Komitetas.

Lietuvių Kriaučių Skyriaus 
A. C. \V. of A. susirinkimas 
Ims penktadieny, spalio 9 d., 
vai. tak.. 1564 N. Robey St. 
susirinkime bus svarstoma 
svarbių dalvku. todėl 
narys privalo būtinai atsilankyti

- —A. M. Kadsel, rast

Laidotuvės įvyks šeštadie
nyje, spalio lt) d., 2 vai. po 
pietų į Lietuvių Tautiškas 
kapines.

JUOZAPAS MAMENAS

Musų mylimas 
persiskyrė su šiuo 
sulaukęs 47 metų 
spalio mėn. 6 d. 
9.15 vai. ryte. Paėjo iš Ske- 
monių miesteli;), t Ienos ap
skričio. Amerikoje' išgyveno
19 metų.

Paliko dideliame nuliūdi
me Amerikoj pusseserį .lulio- 
ną Valienę, Lietuvoj moterį 
Julioną, sūnūs Joną, Vladis
lovą ir Antaną. Kūnas pašar
votas randasi 101)28 Michigan 
Avė. Laidotuvės. įvyks suba-

Malcnėkite dar kartų suteik 
ti vietos Naujienose ištarti pa 
dėkos 
gams 
kurie 
ilgos 
gelbos 
Oak Forest ligoninėj.

Tariu didelį ačių Naujienoms 
ir Keleiviui, kurie mane lankė 
ir teikė suraminimų. Taipjau 
tariu širdingų ačiū šiems drau
gams: .Jonas Cinikas švogeris 
Juozapas Valonis, J. J. Karpiai, 

Gerbiamoji publika, tad žilvičiai, KI. Janonis, Kaz. Kve;
Paliliunas, Jonas 

Eliakis, br. 
visiems kl
ot jautė ir 
ligos.

DIDELIS bargenas. Pardavimui 
nauja bungalow, trijų mėnesių se
numo, šildoma karštu vandeniu, 6 
kambariai, viskas pirmos klesos. 
Kaina $9,800, parduosiu už $9,500. 
Jei daugiau bus cash, gaus da pi
giau. 

6918 S. Artesian Avė.

persiskyrė su šiuo pasauliu 
spalio 7 <1., 1 vai. ryte, buvo 
75 m. amžinus. Paėjo iš Jū
žintu miestelio; Amerikoj iš
gyveno 35 įlietus. Lietuvoje 
paliko seserį ir lirolių vaikus, 
čia Amerikoj sesers dukterį 
A. čepukienę ir sesers sūnūs 
Izid. ir Praną Daunius ir A. 
Baltakį. Giminės ir pažįsta
mi kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse, kurios įvyks suba
toje, spalio 10 <1., 1 vai. po 
pietų į Tautiškas kapines. 
Kūnas pašarvotas pas Repu
kus, 1201 N. Mannora Avc.

Patarnauja graborius Eu- 
deikis.

PARSIDUODA grosernė ir bučer- l v
nė; yra gera vieta, kas pirmiau,!-------- >■  -------- --7 -- ■ ■— — ■
tas laimės. iNčra bučernjų 4 blo-1 ^oanFSXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
kai aplink


