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Anglija nepatenkinta 
Lietuve 

a

Kruvini juo d marškinių žy
giai Florencijoj

Fašistai nori, kad streikininkai 
butų baudžiami mirtim

Italijos fašistai vėl 
ėmė smarkauti

Florencijoj jie daug žmonių su
mušė, paskerdė ir jų namus 
sunaikino.

LONDONAS, -spalio 8. — Iš 
Italijos praneša, kad dėl fašis
tų spaudos pradėtos kampani
jos prieš masonus, per pastarą
sias dvi savaites įvairiose Ita
lijos dalyse įvyko didelių nera
mumų, ypatingai Florencijoj, 
kur fašistų smurtas pasiekė au
kščiausio laipsnio. Apie pen
kiasdešimt žmonių buvo baisiai

Rusai nutraukė darybas 
su Amerikos firmomis

Amerikiečiai įtūžę, kad Vokie 
čiai, duodami Husams kredi
tų, gadina jiems. biznį

♦ * ■
RYGA, Latvija, spano 8.— 

Vietos čia kelių didelių Ameri
kos pramonininkų pertraktaci- 
jos sų sovietų valdžios kopei a- 
tyvų organizacijomis vakar 
staiga nutruko. Vietos sovietų 
prekybas delegacija mat gavo 
iš Maskvos telegramų, kuria 
pranešama, kad Vokietijos vals
tybės bankas davęs Maskvos

Tarpparlamentinė konfe
rencija pasibaigė

Delegatai išĮceliavo į Ottawą, 
Kanadą, kur dar laikys sesi 
jas. *

I
. . 8

VVASUINGTONAS, spalio 8.
Tarpparlamentinėj sąjungos 

konferencija, kurioj dalyvavo 
keturiasdešimt vienos valsty
bes parlamentų atstovai, savo 
šešių dienų sesiją Washingtone 
vakar pabaigė ir visi delegatai 
išvyko į Ottawą, Kanadą. Ten 
konferencija vėl susirinks svar
styti problemų dėl pavojingų

Baisi ekspliozija f .. . . .
Viena moteriškė užmušta, dau

giau kaip šešiasdešimt su
žeistų

ST. LOUIS, Mo., spalio 8.— 
La Clede Gas Light kompanijos 
dešimties aukštų triobesio rūsy 
šiandie įvyko smarki amonijos 
ekspliozija, įurios viena mote
riškė buvo užmušta, o daugiau 
kaip šešiasdešimt asmenų su
žeista. Daug yra pavojingai 
sužeistų. Visi sužeistieji nuga
benti į ligonines. Po ekspliozi- 
jos tuojau kilo gaisras, kurs 
grėsė visą triobesį sunaikint1.

Lietuvos Seimo narių skai
čius busiąs padidintas
KAUNAS [LŽ]. - Kaip te- 

ko patirti, Ministerių Kabine
tas ateinantiems metams padi 
dinęs Seimo išlaidas, kadangi 
busiamąjam Seime busią 8 at 
stovais daugiau, t. y. vieton 78 
busią išrinkti 86 atstovai, jų 
tarpe 6 atstovai iš Klaipėdos 
krašto ir 2 iš Lietuvas dėl gy 
ventojų prieaugio. .

Nesulaikoma Šiaulių 
policijos sauvalė

Anglija esanti nepaten-1 Fašistai nori mirtim bau 
sti streikininkuskinta Lietuva

Atsisakymas leisti lankams tu
rėti konsulatą Klaipėdoj ne
rodąs gerų Lietuvos norų

Naujaja fašistų taisoma konsti
tucija valdžiai teikiama ne
apribota galia

sumušta, masonų, ar bent žmo- valstybės bankui kreditų sumai narkotikų prekybos kontrolės ir ( —--------------
tautines x.«v . v.
Euronm Ciceriiias svečiuose pas

1 ' i ‘ Hindenburgą

LONDONAS, spalio 8. — 
Vietos oficialiuose rateliuose 
pareiškiama nepasitenkinimo dėl 
Lietuvos-Lenkijos derybų pairi- 
mo.

Sako, kad Anglijos užsienių 
reikalų mjn isterija pranešus 
Kauna valdžiai, kad Lietuvos 
atsisakymas leisti Lenkams ati 
daryti savo konsulatą Klaipėdoj 
anaiptol nerodąs jos gerų norų 
nusitaikyti su Lenkais.

Susekė sąmokslą nužu
dyt Meksikos jjrezidentą

ROMA, Italija, spalio 8. — 
Didžioji fašistų partijos' taryba 
savo slaptame susirinkime su
taisė krašto konstitucijos pa
keitimų projektus. Tie pakei
timai toki, kad valdžiai sutei
kiama pilniausia kontrolė viso
kiausiai pramonės, politikos ir 
administracijos darbuotei. Ši
tuo siekiamos begalo sustip
rinti valdžios rankas ir visai 
nusilpninti opoziciją.

Kadangi stipriausia opozicija 
fašistams yra socialistai, 
fašistai siekiami 
mirtiną smūgį,
darbininkus kuriems dabar va- 
dovauja socialistai, po' fašizmo

cai
duoti jiems
patraukiant

Trys sąmokslininkai areštuota; 
vienas pabėgo, iššokęs pro 
vagono langą

MEKSIKOS MIESTAS, spalio 
8. — Jalisco valstijoj vakar bu- • 
vo susektas sąmokslas nužudyti! 
Meksikos prezidentą Caliesą. | 
Suimta trys sąmokslininkai, bet 
gabenant juos į Meksikos Mies
tą, vienam jų pasisek© paspru
kti, iššokus pro vagono langą.

Sąmokslas buvo valdžios prie
šų suplanuotas miestuose Say- 
ula, Guzman ir Yahualica. Są
mokslininkai buvo taip vadina
mos “naujosios armijos” na
riai. Kaipo sąmokslo dalyvis 
suimtas taipjau vienas trauki
nio konduktorius, gelžkeliečių 
sąjungos narys.

vėliava. Tuo tikslu fašistų ta- fašistų keršto žygiams.
ryba nutarė įsteigti pramonės | Benciolini, kurs buvo pasi- 
ir darbo priverstinos arbitrą- slėpęs, buvo surastas, išvilktas 
cijos komisiją. Streikai bus lai-'gatvėn ir žvėriškai fašistų pa- 
komi nusikaltimu, baudžiamu'skerstas. Visi

Imirties bausme.

nių, įtartų, kad jie pritaria 75 milionų markių, arba 18,- 
masonams, sankrovos ir namai 750,000 dolerių Amerikos pini- 
buvo išplėšti ir sunaikinti. gaiš. Telegramą pasirašęs so- 

Didžiausių fašistų riaušių »bu- vietų finansų komisaras Sokol- 
vo Florencijoj praeito šeštadie- nikovas, 
nio naktį.

Norėj'o masonų sąrašo
' Tą vakarą vienas fašistų va- 

dhs, milicijos viršila Luppori- 
ni, kartu su kitu savo sėbru 
Gambacčianiu, atėjo pas Flo
rencijos sąskaitininką Bandine- 
llį, jau seną, 60 metų žmogų, 
ir pareikalavo, kad jis Išduotų 
jiems visų vietos masonų sąra
šą.

i Bandinelli atsisakė Išduoti. 
Fašistų viršilą Lupporini tada 
kirto jam kumščia į veidą. Bu
vęs namuose Bandineilio drau
gas, Benciolini, išsitraukęs re- nuo 10 iki 12 
volverį, Lupporinį nušovė, 
jo sėbrą Gambacciani sužeidė.

ženklą* smurto žygiams
Tai davė pradžią^ kruviniems

klausimų, liečiančių 
mažumas įvairiose 
valstybėse.

Svarbiausios rezoliucijos, ku- 
, kurs vietos delegaci-' rios buvo tarpparlamentinės są- 

ją instruktuoja paliauti per- jungos priimtos 
traktacijas su amerikiečiais.
kadangi iš Vokiečių esą laukia- rių pasižadėjimas 
ma dar daugiau kreditų. .

Amerikos pramonininkai 
įtūžę

Amerikos firmų atstovai
to įtūžę. Del netekimo Rusijos ir nekliudė, tokių erzinamų čia 

kaltina keletą klausimų, kaip Jungtinių Vals- 
skkydami, tijų įstojimas į Tautų Sąjungą 

ir valstybės sekretoriaus Kel- 
logo atsisakymas įsileisti į Jun
gtines Valstijas ‘Britų parla
mento narį, komunistą Shapurji 
Saklatvalą, kaipo delegatą į 
tarpparlamentinę konferenciją.

dėl

BERLINAS, spalio 8. So- 
i Washingtono vietŲ užsienių reikalų . komisą- 

. konferencijoj, tai sąjungos na- ras» Georgy čičerin, vakar bu 
‘ i pasižadėjimas nepaliauti \o svečiuose pas Vokietijos pre- 

darbuotis dėl įvykinimo visuo- zidentą Ilindenburgą.
tinos taikos, dėl visuotino nusi- ’ derino atsilankymą pas Hin-
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ginklavimo ir dėl tarptautinių 
teisių kodifikavimo.

Konferencija vengė kliudyti,

denburgą čia laikoma kaipo ge- 
riausį įrodymą, kad 
jos ir Vokietijos 
draugingi ir artimi

tarp Rusi- 
dabar yra 
santykiai.

Žy dų keliavimas Paiesiinon

Gyvenantieji užsieniuose ita
lai, kurie smerks Italijos val
džią, bus laikomi kaipo išdavi
kai, o 
turtas

todėl pasmerkiami, ir jų 
Italijoj konfiskuojamas.

Dr. Heron, Amerikos 
socialistų darbuoto

jas, mirė
spalio 
kable- 

Vokieti-

BURLINGTON, lowa, 
8. •*- Gimta čia šiandie 
grama iš Miuncheno, 
jos, praneša, kad ten miręs Dr
George D. Heron, žinomas A- 
merikos ^socialistų darbuotojas, 
pirmiau buvęs kongregaciona- 

Per rugsėjo mėnesi Jistų kunigas. Dr. Heron buvo1
JERUZOLIMAS, Palestina, 

spalio 8.
j Palestiną atkeliavo viso 3,609. įsteigėjas žinorrtos New Yorkc!
zyihj imigrantai. I Rand School mokyklos.

užsakymų jie
Nevv Yorko bankų, 
kad tie bankai skoliną Vokie
čiams pinigus nedideliu nuo
šimčiu, o Vokiečių bankai 
tuos pinigus vėl išskoliną Ru
sams kreditų pavidalefir imą 

nuošimčių me- 
o tams. Jie sako, kad jeigu A- 

j menkos vaidžia nesudradsianti 
■bankininkų duoti nųoiatai pas- 
|kolų Vokiečiams, tai Jungtinių
Valstijų 
neteksią 
Pr.baltės

rakandai na
muose buVo sudaužyti ir viduj 
padegti. Nuo to užsidegė visi 
namai. Ugnies gesyti gaisri
ninkų fašistai neprileido, r 
namai sudegė iki pamatų.

Po to fašistai ėmė laužtis | 
kitų savo priešų namus ir vis
ką plėšti ir naikinti, 
jie išplėšė namus 
parlamento atstovo 1 
parlamento atstovo

Puolė socialistų i
Atstovas Baidėsi tuo tarpu 

buvo išvažiavęs iš Florencijos. 
Namie buvo tik jo Žmona n 
duktė. Abiem jom su vargu pa
vyko pabėgti nuo fišistų, kurie 
viską namuose išplėšė ir sunai
kino. Tai padarę, jie puolė ki 
to socialisto, buvusio parla- 

įmento nario Pilati, namus. Ka- 
Įdangi vidun jiems įsilaužti ne- 

“i pavyko, tai nuo stogo jie per
šovė Pilatį taip,, kad jis vargiai 
bepasyeiks.

• i
Nužudė mieganti.

Kiti fašistai įsilaužę į žinomo 
advokato Consolo namus. Con- 
solo jau miegojo, ir fašistai jį 
miegantį, jo žmonos akivaizdoj, 
nužudė.

Tą patį vakarą fašistų buri>«z 
įsivertė į teatrus ir sustabdė 
vaidinimus, o publiką išgainio
jo į gatves. Pergolos teatre 
buvo keletas anglų, kurie pasi, 
priešino fašistams, bet buvo už 
tai taip sumušti, kad vieną jų 
teko gabenti į ligoninę.

Be kita 
socialistų 

Targetti ii* 
Baidėsi.
namus

Reichsbanko pirminin
kas atvyksta Amerikon

pramonininkai visai 
rinkos ir Rusijoj, b 
valstybėse.

Waukegano policijos 
viršininkas kaltina

mas 4el švindelių

Tardo Sanhajaus Įvykius
Anglijos, Amerikos ir Japoni

jos teisėjai pradėjo tardymą: l. 
Kinai boikotuoja u-

sANIIAJUS, Kinai, spalio 8.
Tarptautinė teisėjų komisi

ja, susidedanti iš Britų, Ameri
kos ir Japonijos teisėjų, vaka • 
pradėjo savo tardymą įvykių 
šanhajui, praeitą gegužės mė
nesį, kur svetimšalių koncesijų 
policija nušovė keletą kiniečių 
demonstrantų.

Kiniečiai tos komisijos tardy
mą boikotuoja. Jie visai atsi
sakė jos darbe dalyvauti.

Dvidešimt dvi kiniečių orga
nizacijos, tarp jų studentų są 
jungos, darbininkų sindikatai, 
kiniečių mokytojų ir pirklių 
organizacijos paskelbė manifes 
tą kiniečių ir anglų kalbomis, 
paduodamos penkias priežastis,

WAUKEGAN, 111 
—Lake kauntės grand Jury in 
kriminavo vietos policijos vir
šininką Blatzą, [ 
sąmokslo ir šantažo. Jis, būtent, 
sugalvojęs išleisti knygą, kurioj' 

'turėjo tilpti Waukegano polici- 
įjos istorija, su policininkų pa
veikslais, ir tai knygai rinkęs iš 
vietos biznierių skelbimus. Skel
bimams rinkti jis siuntinėjęs 
policininkus, ir jei kurie biznie
riai nenorėję skelbimo duoti, 

njtie buvę policininkų įspėjami, 
kad jiems busią Jbloga, ir prie 
to parodydavę laišką su polici
jos viršininko parašu. Pinigai 
už skelbimus buvę iš anksto 
imami, bet knyga niekados ne
buvo išleista.

' NEW YORKAS, spalio 8. — 
Viename departamentiniame 
magizine jau parduodami Fordo 
aeroplanai po $2,500.

8. -- 
kurio

NEW YORKAS, spalio 
Brokeris P. G. Stamm, 
firma bankrotavo, nusuko ban
ką ant 60,000 dolerių ir, sėdęs 
į savo jachtą, paspruko.

ŠIAULIAI [Lž]. — Rugsėjo 
mėn. 11 d. apie 3 vai. po pietų 
turgaus metu pil. J. Maskalen- 
ka su keliais savo darbininkais 
turgui darė pirkimus.

Jį užpuolė policijos raštinin
kas Juozas Proninskis ir sumu
šė. Proninskis, matyti, prieš 
tai buvo kieno tai sukruvintas 
ir sumuštas. e

Proninskiui pradėjus mušti 
Moę,kalenka. šis ėmė šauktis pa
galbos. Atbėgęs policininkas 
palaike Proninskio pusę, suė
mė Moskalenką su darbininkais 
ir nuvedęs nuovadon be jokio 
tardymo ir klausinėjimo pradė
jo mušti brauningu. Moskalen- 
kai pramušta galva.

Byla perduota Valstybės gy
nėjui.

WASHINGTONAS, spalio 8. 
Generalis pašto viršininkas 

spalio 8.-paskelbė, kad 50 krašto pašto 
j biurų pajamos per rugsėjo mė

nesį buvo $28,551,485, lai yra
kaltinamą dėl $2,653,756 daugiau, ne kad rug

sėjy 1924 metų.

DANAI STATO MARGARINO
FABRIKĄ

(Elta). 
Klaipė- 
dvarą,

KLAIPĖDA, 15. IX. 
—Danai, nesenai pirkę 
dos krašte Klemenhofo 
įsteigė bendrovę margarino
fabrikui tame dvare statyti. 
Šio mėnesio pabaigoj jie mano 
parsigabenti iš Danijos maši
nas..

IŠ VILNIAUS
Prieš mokyklų lenkinimą
Paskutinių laiku tarp Vil

niaus lietuvių, gudų ir žydų at
stovų įvyko keletas pasitarimų 
dėl švietimą ministerijos reika
lavimo visuotinąją Istoriją ir 
vis. geografiją dėstyti lenkų 
kalba. Viename tokių pasitari
mų nutarta pasiųsti švietimo 
minisiteriui kolektivin; moti- 
vuotą prašymą pakeisti minis
terijos parėdymą arba nors su
laikyti jo vykdymą ligi ta byla 
bus išspręsta Vyriausiajame 
Administiįiciniame Tribunole, 
kur tautinės mažumos yra pa- 
davusios skundą. Kalbamąjį 
prašymą ministeriui yra pasira
šiusios Gudų Mokyklos D-ja, 
Lietuvių “Ryto” švietimo D-ja, 
Centralinis žydų šviet. Komite
tas ir žydų “Tarbut’o” D-ja.

--------------------- ,— i

Spręs Amerikos - Olan
dijos ginčą dėl Las 

Palmas salos
HAAGA, Olandija, spalio 8. 

—Jungtinių Valstijų ir Olandi
jos valdžių pakviestas, D-ras 

is 
Kiniečiaj tai*ptautinio teisingumo teis

mo pirmininkas, apsiėmė būti 
dėl

dėl kurių kiniečiai tam tardy* Huber, Šveicarijos pilieti 
mui yra priešingi.
pareiškia, kad tardymas negalįs
būt bešališkas ir jo sprendimas Laniminku isspjęsti ginčą 
negalįs būt teisingas. Visas da 'J'as Pa^as salos, kūną savinas 
lykaą esąs Britų sufabrikuotas, Jungtinės Valstijos ir Olan- 
o Amerika duodantis jiems sa 
ve už nosies vesti.

Kinų nacionalėj šventėj, spa
lio 12, vietos kiniečių organiza
cijos planuoja milžinišką de- 
rrtostraciją protestui prieš vien
pusišką tardytną.

dija. Las Palmas sala yra Ba
rniajame vandenyne, pusiaukely 
tarp Olandų salyno ir Filipinų.

AVIATORIUS SUDEGS

Dabar Laikas

ORĄ
Chicagai ir apielinkei oficia

lia oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Nenusistojęs oras) vėsu; vi
dutinis, didžiumoj žiemių vė
jas.

BERLINAS, Vokietija, spa
lio 8. — Dr. Hjalmar Schacht, 
Reichsbanko pirmininkas, va
žiuoja į Ameriką. Spalio 9 jis 
išplauks iš Hamburgo. Važiuo
jąs tik su vizitu pas New-j Vakar temperatūra vidutfriiš- 
Yorko Federal Reserve banko kai siekė 54° F. 
pirmininką Ben. Strongą, ir jo 
misija esanti grynai asmeninė, džiasi 5:20 valandą.

šiandie saulė teka ,5:55, lei-

CHANUTE FIELD, Bantoul. 
III., spalio 8. Skrendant užsi
degė ore aeroplanas ir nukrito 
žemėn. Juo lėkęs leitenantas 
JVheeler, 34 metų, žuvo ugny.

MITCHEL FJELiD, N. Y., 
spalio 8. —, Aeroplanų rungty
nėse užsimušė civilis aviatorius 
Clarence Chamberlain, jo mo
noplanui nukritus žemčn.

LOK ARNAS, Šveicarija, spn- 
lio 8. Miestas įsteigė kalne 
didelę elektrinę iškabą "PAX”, 
kaip graudenimą saugumo pak
to konferencijos delegatams.

Atėjus didžiam darbimečiui Lietuvoje, 
ne vienas pageidauja ir laukia, kad kas nors 
ateitų jam talkon. Dabar pasiųstas Lietu
von doleris, kitas suteiks musų giminėms 
didelį džiaugsmą ir bus geru talkininku jų 
darbuose.

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Dt



i • . ikūdikiui kieto maisto

iu-

dėl

U

DEL APRŪPINIMO

Borden’s Eagle Pie 
nas nėra naujas 
maistas kūdikiams. 
Motinos jį vartoja 
per virš šešiosde- 
šimts septynius me

Motinos kurios pa
čios išaugo Bor
den’s Eagle Pienu 
šiandien peni jį sa- 
vo vaikučiams.

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

! SIEKINES VANOS
i Elektros prietaisai niank- 

štinimui kūno 
(Electrical treatment)

Husiška-Turkiška Pirtis
Šios vanos ir pirtis prašalina 

diflig jūsų ligų.
Pirtis ir kambariai fl* 4 
nakvinei ..........   I ■ ■ w

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

Tel. Boulevard 4552

EROVes SKYRIUS

MOTINŲ IR <JŲ 
KŪDIKIU SVEIKATOS,

Kas Dedasi 
Lietuvoj
Provincijos vaizdai

viso to stoka, 
kur nusipirkti 
švaresnes vie- 
Jeigu kaimy-

ŠIAULIAI, 1925. IX 17. Nors 
didesniuose miestuose žmonės 
neturi kur eiti, išskyrus baž
nyčią, purvinas gatves ir kalė
jimus, bet provincijoj Jaučia
ma dar didesnė 
Netik kad nėra 
laikraščių, nėra 
tos atsikvėpti,
nas nuperka laikraštį mieste, 
subėga norintieji pasiskaityti. 
Tuo bud u mažai brošiūrėlei ar 
straipsniui pavyksta patraukti 
savęsp žmones. Prie to prisi- 

kurie 
bausmė

mis atstumia žmones kitaip
Ne viena davatka ro- 

E™*!“"’“’. žančium baido moksleivius ki-
KuAigai apsi- 

grąsina JltlIA <l|JI V11I4.p«l«l c • a • v •
gydymą, žinodami, kad nemokytis, neiti tuo prieš tl- 

padarimus
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Mes rekomenduojame sekančius 
“nedaryk”, manydami, kad viduti-1 
nė motina nėra tiek gerai infor- .
muojama apie savo ir savo kudi- (leda lazduoti klebonai, 
kio gerovę, kiek turėtų būti. Dide-'vįrkdydami pragarų 
Ii žingsniai padaryta tų žinių pra- . , ,
platinimui per valdžios įstaigas ir mis atstumia žmones 
kitur, bet Bordens Kompanija, su- galvoti. 
I * ............................................ ..
pi nimi su Eagle Brand Pienu, pa-----------
duoda šitus nedaryk, užpildymui taip manančius. 
’PM?s”i.vaomk uiM.Mii.n_ie patari;'seilėdan»i< Seni>
mus apie l. , .....
tokius 
suteikti gydytojas, kada reikia

Nepenėk
geriausia gali dėjimą7, nors miestų kaikurie 
nda reikia. ' . . . . , ,

kūdikio per dažnai ar kunigai nesipriešina mokslui.
| Baudžiauninku ūpas dar tebe- 

ku<hki<. vakare nep.-'viešpntauj., ..Kulturos,’’ “Jau-
kūdikio vakare, jei ne- nimo” ir kitos organizacijėlės 
vidurių liuosavęs per pamatus .stato, bet Jų tiek 

čiulpti tuščią maža, kad dimgsta visumoj. 
rtr I Neturi pinigų, neturi knygų.

(Vieną, kas geriausia visur klo
jasi - degtinės pardavinėji
mas. Valstybės dirbyklos varo 
be atsikvėpimo, gerk ir gerk 
kiek nori. Kaikas pradeda at
sisakyti parapijai duoklę, kelius 
pilti, tik katalikiškai žiauri ku
nigo letena viską užčiaupia liep
damas Dievo vardu, o ne, utsa- 

ne-.kysią nuo bažnyčioj, tada pra- 
(,c" žuvęs, žmogau. Visi pravar
pa- džiuos bolševiku, kunigas ne- 

kalėdos, (nors yra ir nejsilei- 
ika.nU| džiančių juos).

Valdžia tvarko.
: dintas viršininkas neįlenda, iš-

Negnrdyk 
penėjus.

Neguldyk 
bus gerai 
dieną.

Neduok kūdikiui 
bnnkutę,’:

Neduok kūdikiui vaistų ar 
duoliu be daktaro patarimo.

Neduok kūdikiui arbatos,! kavos j 
ar alkoholinių gėrimu.

Neduok kūdikiui šokolado, sal
dainiu ir t. p. ,

Neduok kūdikiui kieto maisto 
uirm metų ir tada tik po truputį 
ir lengvai r/.:* J“‘' '........

Neskupėk s> 
mui; vanduo 
dčiimui.

Neousk ant 
ataušimo.

suvirškomose formose.
i vandeniu atsigėri- 
pagelbsti vidurių

•
kūdikio valgio

maisto daugiau, 
vienam sykiui.

pasekmės gaunamos kada 
mišiniui tik-ką šviežiai

su reikalinga niausi >s 
pieno 
gaminti.

Nevartok jokių kitokių
prie bonkutės, išskyrus čiulpiką. I 

Nepalik kūdikio vieno su ban
ku te.

Nepasitikėk kam kitam išvalyti
indus ir bonkutes; prižiūrėk Situs leidžia įstatymus, 
svarbius dalykus pati.

Nepamiršk sykį į savaitę kūdi
kį pasverti.♦ - - - -
(Iglau kai dvidešimts minutų.
piku burnoje. Nežaisk su kūdikiu

Kur paso-

Gandai, Jog 
; naujai išleistas įstatymas, kad 

___ 'inusavinti “Gamintojo”, namus 
Neleisk kūdikiui čilpti bonkutę Šiauliuose. Kaip kairlis atšim- 

llgiau kai dvidešimts minutų. , _
Neleisk kūdikiui užnuigti su Čiul- P&—gelandama. 

piku burnoje. Nežaisk su kūdikiu 
no valgiui. Lai jis ilsisi rainiai ne- « .
judonms. pažangai.

Neleisk vaikams žaisti su maistu; išmintis nieko nejaučia, nema- 
nebandyk ių doinę nukreipti ar' 
Žaisti su jais valgant. ,

Neduok vaikams valgyti tarp ant kaklo.
'■"svpnvelvk vaikams kvailai n.ais-! Pad6tis Piieškareja. Žmonės 
ta ryti. Lai ima užtektinai laiko pratę dejuoti prieš karą, dejuo- 
sukraintymui. . | ;a dabar prisiminę ostmarkių
bi priedermė, kurios nereikia už- ar rublių laikus. Stato baku- 
mojti. žes, tebedengia šiaudais..

Neragink vaikų valgyti. Jei jie į _ . ..
kasdie atsisako valgyti prie stalo,1 KM nėra neskohna. 
pasirodavyk su gydytoju. I

Skaityk

Diena iš dienos nauji smūgiai
Laukine kaimiečio

to naujo rožančiaus metamo

t
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UETĮIVIŠKI ŠOKIAI

rwtir>

$3.35
U.

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St 

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR M AI-V 
NYTI VISADOS KREIPKITR8 ? 
PA8 MUS. TAS JUMS BUS, 

ANT NAUDOS. 1

L. FABIDNAS CB

x Naujos mados panČiakos, nauju rudeninių spalvų, 
specialiai po $1.59

SKAITYTOJAU!

State

Upildyk ir siųsk Naujienoms

nuo karto baudomis apdovano
ja laikraščius. Deginu knygas. 
Autoriai režiseriai, profesoriai, 
vikėjai tremiami, spardomi.

Visas aparatas' sukasi ir su
kasi nuo ryto iki vakaro, nuo 
vakaro iki ryto. Nėra kas ne- 
apžiūrėta. Kairiuosius išstato 
priešų laukan ir bombarduoja. 
Užsiundo ir puola raminti.

Kodėl ne lygus prieš įstaty
mus?

Neatsako! Skurdus atdusis 
veržiasi iš krūtinių tarp tyrų, 
žmonėmis apgyventų. Kodėl?

Kitaip manantis pasiskelbia 
> riešu ir atakuoja nors nenori, 
trauks į juodųjų sąrašus, kad 
ir nevertas to. Kodėl?

Nauja šluota gražiai žiuoja.

I 1 111

A. L. THOMAS 
LIETU VYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė.
• Tel. Pullman 7097 

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

■■■■ ——g..m-M!!u.raitė

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti j tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

PRAKALBOS
, Temoje *

Jubiliejaus Metas 1925!
“MILIONAI ŽMONIŲ. DABAR GYVENANČIŲ 

NEBEMIRS 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 reišjda?
A)- žinai, kokią r.varhą tuii žmonijos istorijoj, pasekančios datos: 

1874, 1914, 1918 ir 1925-ti metai? Jeigu nežinai tai ateik, 
girdėk ir džiaugkis su tą linksmybę, kuriofl visas svietas tamstai 
negali suteikti!

Nedėlioj, 11 dieną Spalio, 1925
Plaišia lygiai nuo 3 vai. po pietų.

Union Hali, 428 Wisconsin St., Račine, Wis.
’l’ą pačią dieną nuo 7 vai. vakare.

Liberty Hali, ant 8th St., Waukegan, III.
Abiejose vietose kalbės S. BENECKAS' iš Chicagos, Iii.

Visi bukite ant šių stebėtinų prakalbi}, 
Jžanga liuosa; nšia kolūkių.

, * Rengia ir kviečia T. B. S

—.......
____________ _____________________________ ...... . ........................ —— - - --------------■ r- —— ----------------- — —■- —■ ..

Subatoj, Spalio 10 d., 1925
STRUMIL HALL, 

158 E. 107 St.
Įžanga 25 centai. Pradžia 8 vai. vak.

Waršawsky’o Antra Laida 
Savaitinių Specialų

Moterims ir merginoms čcverykai, su naujais raište
liais ir leisais, iš gun melai, patentuotos ir nauji šviesių 
spalvų rudi, militarūnid ir žemomis kulnimis.

Kiekviena pora garantuota
$5.85 vertės, šiame išpardavime
specialiai, po

ATYDAI DEL STORŲ MOTERŲ
ištisų pilnas pasirinkimas puikios avalynės visokių stylių ką tik atėjo, dėl kojų kurioms sunku pritaikyti.
Milton ir Lew Warsawskiai, užbaigė mokyklas kaipo kojų daktarai, asmeniškai prižiūrės kojas dėl 

kurių sunku pritaikyti.
Mes turime žinomus Boston i ans čeverykus dėl vy iu rudeninius modelius.

Waršawsky’s Reliable Shoe Store
> / 1341 S. Halsted St. Kampas Liberty St. 7 4

■■■■ .. . ‘ ..n.......... I " ' ‘ ................  - . ........-
_ --------------------- ---------------------------------------------------

809 W. 351h SI., Chicago
Tel. Be ievard 0611 ir 0774 J 

PADAROM PIRKIMO IR PAR- J 
DAVIMO RASTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ifr 
Parduodam Laivakortes.

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

Valandos: nuo G iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus ke t vergą. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 Na State St. Room 844

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 Sq. Halsted St.

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

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

JOHN KUCHINSIAS
LAWYER

A. A. OLIS
► ADVOKATAS

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

rai s
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

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

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. VVasKington St.

Cor. Washington & Clark

PAREIKALAUK SAU KATALOGO IR
PASIRINK SAU DOVANAS

* f

DYKAI D EL JUSU —

Pinl- 
Pasko 

la su rekomendacijomis Ir nuo- 
atvdži.i Siluoj .tr.ip.- Mmčiais, bet ir tos ne visi gan- 

uitis kas savaitę ir pasidėk ateičiai., na.
I Policininkui fanatizuotl ir ne
prižiūrint vardą žeminant. Mie
stukuose varo žmones iš gatvių- 
bažnyčion. 'Suėmę girtą ap
daužo, pasisavina brangesnius 
jo daiktus (žiedus, laikrodžius). 
Skursta šalis. Daugėja .peštu
kų ir vagišių. Daug analfabe- 

Įtų, nors dabar sąlygos tokios, 
Ijog gali įvesti privalomąjį mok
slą. Ne>sigirdžia.

Vienuolijos dygsta. Tėvai Je
ronimai organizuojasi, ima į 
savo rankas — bendrabučius 
auklėti gimnazistus (es) ir ki
tus moksleivius. Iš užsienio 
nauji transportai kuniginių du
kterų — vienuolių.

Tindi-Rindi.

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujieinų kablegramų 
sistemą.

Namų Tel.: Hyde Park 3395

šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimų.

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

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

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
* I *

Iškifpk šį kuponą kasdieną ir priduok į Naujienų ofisą ar j 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 vieną kuponą 
kas dieną ir ne daugiau per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

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

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

Atkirpk čia

NAUJA ŠLUOTA GRAŽIAI
> ŠLUOJA.

Data: Spalio 9, 1925

ŠIAULIAI. — Pakeista aps
krities viršininkai saviškiais, 
departamentų direktoriai, mini- 

! eteriai savo ir savi. Pradėta 
šlavimas1, mainymas mokytojų, 
nuovadų viršininkų. Jeigu ne- 
maino — gerkle uždaroma. Pir
miausia išparceliuota dvarai 

-priešų, aprūpinta 'saviškiai.
I šluojama nieko nekaltas te
atras, opera. Ne savo atmos
fera kenkia. Rekomendacijos 
saviškius artina prie dangaus 

■ vartų, net žemėje. Veikalai 
i teatre figūruoja, kur kunigas' 
svarbiausią rolę (“Sudrumsta 
ramybė”) atlieka, nors turinio ■ 
ir nebūtų.

Laikraščiai cenzūruojami, ti- Į 
trinami. Mitingai uždaromi 
tiesą pasakyti. Numeris po 
numerio konfiskuojami, kartas

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

Naujienos jums teikia 
kuponus kasdięną 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.

fiAT.H*. Si**.

C AT NO.HG3 
^90oG>u|x),,(

PtPPf amihY ruAvori

A
Vardas

Adresas

Miestas

J. P. WAITCHES
Advokatas

Tel. Pullman 6377 Roseland,

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St.
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 6096
SPECIALISTAS egzaminavo ji- 

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

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Wa»hington St. Room 1319
Telephone Dearborn 8946

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

Namų Telefonas Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 530
Tel. Central Gk'JO

Vak. 3223 S. Halsted S't., Chicago
. Tel. Yards 4681

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

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

Cidio Krivi i j-., vakari 
4917 VV. 14 St. Tel. Cicero 8223 
Ant B» idycpoi t<. Si-iviI.i) mm 
G 8 v. v Subatoi nuo ’ v 
3236 S. Halsted St. T. Boul. 6737
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Virš 160,000 taupymo 
depozi torių, įskaitant di
delį skaitlių 

LIETUVIŲ ============= 
patvirtina saugumą, patart 
navimą ir parankumą šios 
Batikos.U..................

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

FIRST TRUST AND 
SAVINGS BANK

Melrin A. Trrvlor, Prezidentss.

Randasi
žemutinio I

Dearbom, 
Ir Clark

Monroe
Streets,

JUMS PATIKS ŠIS BANKAS
Kuomet jus surasite su išdirbta 

repu t vija kas link stiprumo ir sau
gumo. kad šis banaks kad yra; kuo
met jų j surasite banką kur draugiš
kas patarnavimas visuomet yra su
teikiamas kaip šioje batikoje, rem- 
kit tą Lituką ir pasinaudokit dar ir 
savo prū įdėjimu.

Jūsų biznis pavestas musų prie
žiūrai bus tinkamai įvertintas ir at
liktas, vi;i jūsų 
gaus asmeninį 
/viršininkų.

piniginiai reikalai 
patarnavimą musų

KOTRYNA JONIKIUTft

The STOCK YARDS
IRUSI & SAVINGS

4150 South Halsted St

I-------------------------- --------—-------------------------------

Lietuvių 
Kliubams!
Viešas užkvietimas į Naujienų Maskaradų, kuris 

įvyks Lapkričiu 1-mų dienų, 1925 met,. »
Ashland Boulevard Auditorium

Mes, Naujienų Maskarado rengėjai, šiuo atsi
kreipiame viešai į visus Lietuvių kliubus veikian
čius Chicagoje ir apielinkėje, dalyvauti Naujienų 
Maskarade augščiau minėtą dieną ir vietoje. Mes 
pageidaujame, kad musų> kliubai apart dalyvavimo 
Maskarade “incorpore” išrinktų po vieną teisėją 
nuo kiekvieno kliubo, kad pagelbėjus mums teisin
giau ir bešališkiau atlikti dovanų išdalinimą, labiau
sia pasižymėjusioms ypatoms, grupėms ir kliubams, 
laike Makarado; todėl mes prašome:

1. Pakelti šį klausimą artimiausiame kliubo su
sirinkime ir padaryti atatinkamus tarimus, prilan
kius šiam reikalui.

2. Išrinkti vieną (nuo kiekvieno kliubo) teisėją, 
išsprendimui dovanų.

3. Įteikti išrinktam teisėjui atatinkamą manda
tą su kliubo valdybos parašais ir antspauda ir įsa
kyti jam užsiregistruoti save Naujienų ofise, bent 
penkias dienas prieš Maskaradą.

Naujienų Direkcija rengdama šį maskaradą, 
turėjo mintyje ne pasipelnymą, bet kuodidžiausį 
susidraugavimą, Naujienų, (šio vienintelio visuo
meninio dienraščio Amerikoje) — su draugijomis, 
su biznio įstaigomis ir sujungimą visų lietuvių 
draugingumo ryšiais.

Naujienų Maskarado rengėjai, atsišaukdami į 
kliubus ir atskirus draugijų narius bei pavienes 
ypatas, prašo skleisti tą musų mintį platesnėje vi
suomenėje ir pagelbėti mums šbkurti įr palaikyti 
kuodidžįausį lietuvių draugingumą ir rėmimo kits 
kito, musų visų naudai.

MASKARADO RENGIMO KOMISUA.

Valet THE SAFETY RAZOR KURIS 
PATSAI GALANDA SAVO BLADES 

Pilnas autfitas $1.00 ir $5.00
Razor

^Sharpem Ittelf

THE SAFETY RAZOR KURIS

Pardavimui visose krautuvėse kuriose 
parduodama Razors ir Hiades

Suvienytų Valstijų Naci- 
onaliai Parkai i

Kasmet Suvienytų* Valstybių 
tautiški parkai užima svarbes-1 , 
nę vietą gyvenime. Kasmet 
daugiau žmonių važiuoja iš ' 
miestų ir ūkių Aplankyti tuos 
parkus. Tautiški parkai yra 
kongreso paskirtos žmonėms 
žemės, ir yra tam tikras biu
ras (National Park Service), 
kuris prižiūri parkus. Central 
Parkas Neiw York e, Lincoln 
parkas Chicagoje ir Golden 
Gate parkas San Franciscoj, 
nors ir labai puikus ir ypatin
gai gražiai užlaikomi parkai, 
visvien nėra tautiški parkai. 
Tautiškuose parkuose žmogus 
tik įvedė kelius, visa kitą gam
ta aprūpino.

Iš viso turime devynioliką 
tautiškų parkų iš 10,859 ket- 1

| virtainių mylių. Visi tie parkai, 
1 apart vieno, ‘randasi į vakarus 
nuo Mississippi upės. Rytuose, 
vienintelis. parkas yra Lafa- 
yette parkas ant salos Maine 
valstijoj. Kiekvienas parkas 
turi savo ypatingą dailę ir gro

žę, ir gali lygintis <su Europos 
gražiais parkais. Šiame strai
psnyje aprašysime įvairių tau
tiškų parkų ypatybes. Paduoti 
metai parodo, kada Kongresas 
paskyrė parkus. |

Mount Rainior (1899 m.) par
kas randasi Washingtono valsti
joj, ir yra užgesęs ugniakalnis, 1 
nuo kurio šono teka dvidešimts- 
aštuoni ledynai arba.ledo upės. 
Crater Lake (1902 m.) Oregon 
valstijoj yra puikus mėlyno 
vandens ežeras užgesusios vul- ' 
kano gerklėj. Yosemite parkas 
(1890 m.), Californijoj, turi į 
apart garsios Yosemite Valley , 
ir puikių vandenpuolių, dar la- 
bai daug sniegu apdengtų kalnų. 
Glacier parkas (1910 m.) Mon
tanos valstijoj pasirodė, kuomet 
žemė truko toj apylinkėj ir vie
nas šonas paftilo į viršų ir ap
dengė kitą šoną. Cionais ran
dasi kalnai iš kelių tūkstančių 
pėdų augščio ir apie šešias-de- 
šimts ledynų pristato vandens 
šimtams ežerų. Ant vieno eže
ro per visą vasalą plaukia ledi
niai kalnai.

Yellovvstone parkas (1872 m.) 
\Vyoming valstijoj, apart gar
sių geizerių, turi daugelį šalti
nių, kurie nuduoda spalvuotų 
mineralinių depozitų, šiame par
ke yra daugybė laukinių gyvu
lių. Rocky Mountain parkas 
(1915 m.) Colorados valstijoj 
turi didelius sniegų apdengtus 
kalnus ir puikius ledynus. Mėsa 
Verele parkas (1906 m.) laiko 
paslėpęs griuvėsiuose praeities 
civilizaciją. Mount McKinley 1 
parkas (1907 m.), Alaskoj, ap
supa augščiausią kalną pasau
lyje; elnių randasi čionais apie' 
8,000. Grand Canyon parkas 
(1919 m.), Arizonos valstijoj, I 
turi didžiausią plyšį pasaulyje. 
Kiti tautiški parkai yra Hot; 
Springs parkas (1832 m.) Ar- 
kansas valstijoj. Sequoia par
kas (1890 m.) Californijoj, Ge- 
Yieral Grant parkas (1890 m.) 
Californijoj, Wind Cave (1903 
m.) South' Dakota valstijoj, 
Platt parkas (1904 m.) Oklaho- 
moj, Sullys Haill (1904 m.) 
North Dakota, Hawaii (1916 
m.) Havvaiijoj, Lassen Vulka
nas (1916 m.) . Califrnijoj, ir 
Zion parkas (1919 m.) Utah 
valstijoj.

Tautiškuose parkuose valdžia 
aprūpina viešbučius ii’ šiaip vie
kas apsistojimo vietas, kur žmo
nės gali ant kiek laiko apsisto
ti. Beveik visuose parkuose yra 
gerų vaikščiojimui ir važinėji
mui kelių. Valdžiai kas met 
kaštuoja apie $1,087,000 užlai
kyti tautiškus parkus. (FLIS). i

I

50 centų už pinigines 
telegramas be skirtumo 
sumos ir adreso ilgumo. 
Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus • 
brangi dovana.

Klausima^—
Rūkytojo paprastą 

cigaretų
Kodėl Turkiškas 
tabakas yra toks 
brangus dėl ciga- 
retu?

Atsakymas—
Rūkytojo Helmar 

cigaretų

Jis yra puikiau
sia ir geriausis 
tabakas pasauly
je dėl cigaretų.

Mis. MICHNIEVIGZ-VIOIKIENE
AKUšERKA

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

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

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

kampas 31

htd

gal.

iel. Blrd. M1M 
į I. Woi<kievdc«- 

BANIS
AKU4ERKA 

’asekm ingai pa- 
arnauja mote- 
ims prie gimdy- 

L o , patarimai 
tykai moterimi 
r merginoms.

3113 South 
Halsted St.

«*DR. IIERZMAN^

DR. SERNER, 0. D,

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Turėk Svarias, sveikas akis

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

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

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

Turkiškas tabakas auga Turkijoj. Pa
prastas tabakas auga Amerikoj. Tur
kiškas taba’ as turi gerumą ir kainuo
ja daugiau negu kokia kita rųšis tabako.

LIETUVIŠKA APTIEKA
MRS. A. ZlliMERMAN, 

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

Brighton Park Aptieka
4254 Archer Avė.,

Phone Lafayette 6149

Baksas 10 arba 20

LIETUVIAI DAKTARAI
DIDŽIAUSI SANDELIAI VISOKIŲ IŠOIRBIMŲ

Pečiai
The Peoples Furniture Cbmpany Krautuves 

yra pripažintos tarpe kitų Chicagos Krautuvių, 
kad šios Kratuves parduoda daugiausia pečių. Ir 
kaipo faktas yra, kad šios Krautuves pirkdamos 
.milžiniškus skaičius pečių visuomet turi progos nu
pirkti už žemesnę kainą ir tas už žemesnę kainą 
pirkimas visuomet daleidžia šioms Krautuvėms 
teikti sdvo kostumeriams didelius pinigų sučėdyji- 
mus ant Pečių.

ALCAZAR anglims 
ar medžiais kūrina
mi pečiai po

$12.50
CROWN dėl kietų ’ r 
anglių pečius

$58.50

HOT Blast pečius 
. <lel visokio kuro

$24.50
ECONOMI pečiai 
pilnai parceliuoti 
dėl kietų ir minkš
tų anglių f

$87.50

CROWN šildomi 
pečiai visokiam ku
rui 16 colių u’gna- 
vietė, po

$24.50
Vėliausios Aados 
Parlor Heaters ma- 
hogany baigimo

$89.00
Parduodam ant lengvų išmokėjimų. 

Krautuves atdaros vakarais.
PAMINKITE VARDĄ IR KRAUTUVIŲ 

ADRESUS

■pyo large5^

uRNrrURE roB BETTERHOME

u.

4177-83 Archer Avė.,
M. KEŽAS, Vedėjas.

1922-32 So. Halsted St
J. NAKROMS, Vedėjas.

12th STREET
Tel. Kedzie 8962

3514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. l/juis Avė. 

CHICAGO, ILL.

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

3464 So. Halsted S't.
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St. Chicago, III.
I.II I I .1 ■ ■■

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

DR. I. E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

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

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 12 iki 2 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.
Namų telefonas Spaulding 8633 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia 
L -*---------------------

Boulevard 8686 Cicero 4676
DR. J. P. POŠKA 

Gydytojas ir Chirurgas 
8133 So. Halsted St.

1243 So. 49th Avė., Cicero
Valandos 9—12 dieną, 7—9 vakare 
Cicero: Utarninke ir Pėtnyčioj 

nuo 8 iki 9 vakare.

TxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxX:
M 
M 
M 
M
M 
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Dr, Lawrence P. Slakis
DENTISTAS

4454 So. Western Avė.
Valandos:

nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare.3 nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare. M xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
DR. M. T. STRIKOL 

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

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVYS DENTISTAS
4712 So. Ashland Avė., 

near 47th Street
CHICAGO

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

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:20 vai. vakaro.

• į Dienomis: Canal
3110. Naktį 
Drexel 0950 

Boulevard 4186
3235 S. Halsted St

Vai.; 9—10 iš ryto ir po 8 ▼. ▼.

Telefonais:

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos .

Moteriškų, Vyriškų Ir 
Vaikų ligų.

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

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

Ii

Telephone Ysrds 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Are.

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

1721 >So. Loomis, kampas 18 ir Blm 
Island. Ofiso valandos nuo 2 11d 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6358

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dienų, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgo 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

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

Optometrtot
.MH&SžffOhhTel. Boulevard 648?

, ak^4649 s- Ashland A».
Kampas 47-tos 

ant 2 lubų

Phone Canal 1713-0241
Res. Midwąy 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. 
............................ m ir x ui—

Specialistai 
nėjusių chroniškų 
gų vyrų, moterų 
vaikų, 
dikalč Laboratorija

DR. HORVAT. DR. VVlLLiNG 
1347 W. 18 StM kampas Blue Island 
Avė., 2 fl. Valandas nuo 9 iki 8 
kasdien. Nedėlioj

uŽsise- 
li- 
ir 

Daktarų N e-

nūo 9 iki 12.

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

James Pearson, 
Box 192. Drummond, Wi».

PE-RU-NA
Pagelbėjo ūmiose negero

vėse kasdiena daugiaus kaip 
per* Penkiasdešimts metu.

Gydo’kosulį, salti, katara, 
viduriu ir žarnų pagedima ir 
kitoniškus katąrinius sto
vius.

Parsiduoda visur 
Tabletuose ir kaip skystimas 

<4
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AM. LIET. VAIZBOS BUTAS.

Penktadieni? $ i

Užsimokėjimo kaina:
paštu;
............................... $8.00 

4.00 
2.00 
1.50 
.75

Chicagoje —
Metams
Pusei metų
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiams
Vie nam minėsiu!Editor P. GKIGAITia

1739 South lluUtod StMH 
Chicago, I1L 

Teleghoae BooMTelt 8500

Ciiicagoje per neAiotojusj
Viena kopija ............   8c
Savaitei ................................   18c
Mėnesiui •__ ;... ...............   ....... 75c

Subscription Ratas i
$8.00 per year in Canadh.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

8c. per copy.

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
* paštu:

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

Lietuvon ir kitur ušaieniuose: 
(Atpiginta)

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

orderiu kartu su užsakymu.

Entered as Second Class Mattel 
March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, 111., undar the act of 
March 2nd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So» Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Hoosevelt 8500.

VILNIAUS UŽGROBIMO SUKAKTUVĖS. 
: : : j : :

SĄLYGŲ NENUSISTOVĖJIMAS EUROPOJE.
• •••••
• ♦ 4 « • • ‘ •

• VIENOK TAIKA EUROPOJE STIPRĖJA.
e • e • • *»

VILNIAUS KLAUSIMĄ IšRIš DEMOKRATIJA.

Bostono lietuviai profesiona
lai ir biznieriai įsteigė Ameri
kos Lietuvių Vaizbos Butą 
(Lithuanian American Gham- 
ber of Commerce), kurįs pra
dėjo leisti ir savo organą, “A- 
merikos Lietuvių 
Žinias.”

Iš pirmojo to 
merio patiriame apie Vaizbas tuvių biznieriuose. 
Buto organizatorių tikslus. Jie 
sakosi norį suvienyti Anjerikos 
lietuvius biznierius, kad jie ga 
lėtų geriau'tvarkyti “musų prp.

Vaizbos Buto

laikraščio nu-

* r

. . stengsis įstatyti lietuvius į vai- jį pagerbti, nežiūrint partinio maisto' klausimu,
juiiskonsultas. Prie organizaci- vjetas ir įpiršti juos po ję nusistatymo. Bet tas asmuo mano, jog įvykus 

Utinėms partijoms į kandidatų uk buvo čia atkeliavęs ne at- ras ir “spasabas,” 
Bet to negalima pa- lankyt Amerikos lietuvius, o galvoja.

siekti kitaip, kaip tiktai darant tiktai savo klerikalinės partijos simas 
susitarimus Su amerikoniškais reikalais. ]
politikieriais, vadinasi, apsi 
imant remti jų politiką. Jeigu 
Vaizbos Butas eis šituo keliu, 
tai jisai nė nepasijus, kaip pa
virs amerikoniškų kapitalistinių

Miestų 
yra viena 

problemų, kurią 
i x n . išspręsti.į Pažangiems žmonėms, be abe- 
Jonas buvo piktu matyt, kaip ^u7L';ak0"pro( 
nepartirie ir daugumoje dagi is( 
klerikalų priešų susidedanti or- 

politikierių trankiu. ganizacijU tūpčioja apie tą at-
K v * jžagareivį; o klerikalai neparo-

Mes tikime, kad Vaizbos Bu-aė jai už tai net jokio, dėkin- 
Kai paskui to paties 

Bet, nepasirūpinę at-t Vaizbos Buto surengtas Babia

“Naujienos” laiko savo pa
reiga pirmoje vietoje tarnauti 
darbininkų reikalams, bet jos 

• VV4# J» A AMVt V V C* a T VA AAaVBKJlA 1./ A. C

monę ir veitelgystę ir koordi- dar*"» k,akh»- ,jeigu eitų pr!eš
nuoti musų spėkas.
Buto organas pažymi, kad Ame
rikos lietuviai turi nemažai su- 
sišelpimo draugijų, kultūrinių 
ir politinių organizacijų, bet 
biznio organizacijų jiems trūk
sta. Amerikiečiai steigė daug 
įvairių bendrovių ir sudėjo į jas 
milionus dolerių, bet visos jos 
nuėjo niekais. Nesisekė jiems

iŠ 18 profesijų ir užsiėmimų. 'Bąra§ugt
Ka9 iŠ to išeis? i

Sunku pasakyt, ar šis bosto
niečių darbas turės didesnį pa
sisekimą, negu pirmesnieji to
kios pat rųšies sumanymai; 
bet išrodo,, kad prospektai yra 
neblogi. Naująjį lietuvių Vaiz
bos Butą organizuoja gabių ir 
energingų žmonių griipė. Pats' 
gi biznierių organizavimo rei- to organizatoriui neturi blogų gurno, 
kalas yra, be abejonės, svar- norų.
bus ir ras plataus pritarimo lie- skirt savo uždavinius nuo poli- viČiaus koncertas nepavyko ta- 

tikos, jie jau suspėjo suklu.pt So. Bostono klerikalai tuojaus i 
savo pirmuose žingsniuose. Kai pasinaudojo proga “išpeizoti” 
kun. Šmulkštys andai atvyko į rengėjus.
So. Bostoną sakyt savo klerl- i Iš to aišku, kad nei politika, | 
kališką pamokslą, tai (kaip bu- nei politikavimas tai naujai or- 
vo minėta laikraščiuose) lietu- ganizacijai į sveikatą neis. Mū
viu Vaizbos Buto atstovas ėjo sų patarimas jai todėl yra: lai- 
pusitikti jį stotyje. Kuriam kytis nuo politikos ir nuo visa, 
galui tatai reikėjo daryt? čia kas tik politiką atsiduoda, kuo 
veikiausia buvo vadovautasi tą- toliausia. Tai yra nelengva, 
ja mintim, kad Lietuvos kle- bet tai yra vienintelis būdas 
rikalų vadas yra “žymus sve- nepasidaryti sau priešų plačic- 
čias iš Lietuvos,” todėl reikia joje visuomenėje.

Tie, kurie 
patapui, atsi- 
— mažai te
auginto klau- 

rimčiausių
žmonėms teks 

Ir ju<J> jie greičiau 
pradės apie tai galvoti, *tuo gc- 

.East.
OOO-------

H
Thomas Mott -Osborne, buvu- 

sis Sing Singo už 
taip vadinamą Welfare Leagu 
Association. Ta 

. pinsis kalinių šv

veizda, įsteigė

Šiandie sukanka lygiai penkeri metai nuo tos dienos,
,v—T* *17*1 * • 11V1V7JV 14 4 VIKRIO* llVdlOVAV J J VI iv*

kai lenkų kariuomenė paveržė Lietuvai Vilnių. Cnica- taippat ir su kooperacijomis 
goję ir kitose didesnėse Amerikos lietuvių kolionijose yra Kiek amerikiečiai turi biznio į- 
rengiami masiniai mitingai, kad pakartojus lietuvių pro- staigų, tai beveik visos jos yra

Vaizbos teisin2U(K>ius biznio atstovų in
teresus, — tuo labiaus, kad 
daugumos lietuvių biznierių pa
dėtis nedaug tesiskiria nuo! 
darbininkų padėties. Ir pa-1 
tiems biznieriams, ir musų vi
suomenei butų geriaus, jeigu 
biznieriai užmegstų tarp savęs 
pastovų ryšį ir stengtųsi kits 
kitam padėti ir kits nuo kito 
pasimokinti.

! Viena nąuda butų ta, kad jie 
galėtų daugiau prasilavinti, —

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXTTX
H Apie Įvairius Dalykus

testą prieš tą Lenkijos militaristų smurtą ir pareiškus vedamos pavienių asmenų arba k°“riųtr- 
v;i„io..= mažiukių kompaniją,- suside- trūksta. Antra, biznierių oi

U L I*
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Apleidus 
daugiau

amerikiečių pasiryžimą remti Vilniaus krašto gyvento
jus, kuriuos spaudžia okupantų valdžia.

Jau ne pirmu kartu yra žymimos šitos nemalonios'ši 
sukaktuvės, ir gal būt jas teks žymėti dar ne vieną sykį. 
Tarptautinė padėtis Europoje nerodo, kad Lietuva ga
lėtų gretai atgauti iš lenkų savo senąją sostinę. >

Tikėjimas, kad Vilniaus kraštas galįs artimoje atei
tyje sugrįžti prie Lietuvos, remiasi tuo, kad sąlygos po
karinėje Europoje dar nėra galutinai nusistovėjusios, 
įvairios taikos sutartys tarpe didžiųjų valstybių, kurios 
nustatė atskirų kraštų teritorijas ir santykius tarpe jų, 
turi tiek daug ir taip stambių ydų, jogei per šiuos visus 
metus po karo teko nuolatos jas taisyti ir perdirbinėti. 
Kaip tik dabar šitokiu taisymo darbu yra užimta Locarno 
konferencija.

Natūralūs dalykas, kad šita nenusistovėjusi padėtis 
Europoje sudaro pamatą kiekvienai nepatenkintai tau
tai tikėtis, jogei vieną gražią dieną aplinkybės pasikeis 
josios naudai. Iš to daugiausia ir lietuviai semia savo 
viltį dėl Vilniaus atgavimo.

g;anizacija turėtų pasirūpinti iš- Tarptautine kalba. Mies 
dirbti sveikesnius ir doresnius 
santykius 
klientų, 
nežiūrint uoliai skelbiamo ©bal
sio “Savas' pas Savą,” musų biz
nieriai anaiptol ne visuomet 
geriausia patarnauja savo “kos- 
tumeriams;” kartais net negra
žiai nuskriaudžia juos. ' 
kenkia ir pačiam bizniui. Ne- hia apie reikalingumą tautoms 
teisingumo, beje, yra visur, ir labiau susiartinti ir susiprasti, 
musų biznieriai gal būt nėra ^uo pačiu laiku pasireiškia visur 
tuo atžvilgiu blogesni už kai nepaprastai didelis tautinis ju- 
Rurias inteligentiškas profesi- dėjimas. Dar niekuomet tau- 
jas. Bet dalykas tame, kad ko- (-tos nebuvo tiek susidomėjusios 
vai su neteisingumu prof esi jo- savo kalbomis. Gaivinama to
se tų profesijų žmonės vienija- ki°s kalbos, kurios, kaip buvo 
sį, ir patyrimas rodo, kad 'pro- manoma, jau yra mirusios. Pa- 
fesionalų organizacijos l 
daug nuveikti profesinės etikos' 
'kėlmie.

dančių iš labai mažo skaičiaus 
'žmonių. Jokio pastovaus ry
šio tarp atskirų biznierių nėra.

• Vaizbos Buto “žinios/’ to
linus, peržvelgia tuos mėgini- 

. mus, kurie iki šiol buvo daro- 
mi Amerikoje liet, biznierių 

•suorganizavimui. Jos kalba a- 
pie Lietuvos atstovo,* p. J. Vi
leišio, pastangas sutverti Ame
rikos lietuvių “Prekybos ir Pra
monės Butą,” apie Bostono ir 
New Yorko lietuvių .biznierių 
mėginimus susivienyti ir apie 
gyvuojantį Chicagoje lietuvių 
Vaizbos Butą. Del įvairių prie
žasčių iš šito judėjimo Koikas 

'didelių rezultatų nepasirodė. 
Taigi bostoniečiai dabar suma
nė pasiimti iniciatyvą, kad tą 
Amerikos lietuvių biznierių or- ( 
ganizavimo 4&bą’- pastačius, 

platesniais pamatais. įsteigę -- r----------------- r ---------- t
Vaizbos Butą savo kolionijoje, susivienymai ir daktarų drau- tarP 
jie ketina tokias pat organiza- gijos, taip galėtų susikurti ir 
cijas artimoje ateityje kurti ir biznierių Vaizbos butai, 
kituose Mass. valstijos mies- - _

tarpe biznio ir jo 
Visi gerai žino, kad,

į- mas pareina nuo to, k|d tą kal
tų augimo problema. — labui lengva išmokti. Sa-
Korespondencinė mokyk- Vera sako.’ kad. pakan,(a tri« 
lą kaliniams. — 
jaunos merginos 
džia namus?

Kodėl 
aplei-

mėnesių, kad išmokus esperan
to.
. Butų tikra palaima, jei espe
ranto įsigyventų. Tąsyk žmo
gus galėtų keliauti po visą pa-

Nežiūrint į tai, kad šiandien'šaulį ir visur be sunkumo Suši-
Tatai daugiau negu kada nors kalba- kalbėti. Be to, tai* labai su 

artintų įvairiai' tautas.. Dabar 
skirtinga* kalba yra viena di
džiausių kliūčių kodėl viend tau
ta nesupranta kitos.

Suprantama, esperanto nesu
naikintų dabar esančias kalbas, 
bet tik butų tarptautinė kalba, 
kurios pagelba įvairios tautos 
galėtų susikalbėti tarp savęs.

gali vyzdžiui hebrajų. «
! Tame žinoma, nieko nėra »
blogo. Bet bįogumas pasireiš- 

Kaip yra susikūrę advokatų ’^a ta(ia> kai {vairioms tautoms

ooo

Bet reikia pripažinti, kad tas nepastovumas Europo
je laikui bėgant mažėja. Didžiausieji priešininkai pra
ėjusiam kare, francuzai ir vokiečiai, jau yra per pusę su
sitaikę . Locarno konferencija gal būt atves juos prie 
visiško susitaikymo . Įsitvirtinus gi taikai ties Reinu, ne
trukus ramus santykiai irr»3 įsigalėti ir rytinėse Euro
pos dalyse.

Tuomet mintims apie kokį nors staigų “perversmą” 
tame plote, kur randasi Vilniaus kraštas, laipsniškai 
išnyks pagrindas. Tuomet viltys dėl Vilniaus atgavimo 
turės būt paremtos visai ne tuo, kuo daugelis jasias remia 
šiandie.

Tiesą pasakius, mes ir dabar nemanome, jogei lenkų 
okupuotoji Lietuvos teritorija bus išvaduota kokio nors 
“putšo”, sukilimo ar karo keliu. Ginkluotame lošime 
Lietuva turi nedaug progos, o pavojų iš jo galiojai būt 
labai didelių.

Musų įsitikinimu, Vilnius galės būt sugrąžintas Lie
tuvai tiktai bendroje Europos demokratizacijos eigoje. 
Juo stipresnė darysis demokratijos įtaka kiekvienos ša
lies viduje ir santykiuose tarpe atskirų šalių, tuo mažiaus 
turės šalininkų lenkų smurto politika ir tuo labiaus reik
šis Vilniaus krašto gyventojų tendencija susivienyti su 
Lietuva, su kuria juos jungia daugybė ekonominių ir kul
tūrinių ryšių.

Vilniaus atvadavimas turės būt bendras Lietuvos ir 
Vilniaus krašto žmonių darbas.

draugija ru- 
ietimu. O tai 

bus daroma pagalba korės>Jjn- 
decinės mokyklos.

Draugijos sekretorius W. B 
Carver sako, kad kalėjimas tu- 
ri apsaugoti visuomenę nuo kri
minalistų. Bet tai dar ne vi
sa. Kalėjimas turi taipgi su
rasti ir pašalinti tą nedatek- 
lių, dėka kuriam' kalinys atsi
dūrė kalėjime, žiūrint kai ku
rių kalinių rekordus pastebia- 
ma, kad jie metų metus pra
leido visokiose pataisos Įstaigo
se. Ką jie ten išmoko, ką su
žinojo apie gyvenimą?

Nieko. Ko gero iš tokio ka
linio galima tikėtis, jeigu jis ne
pažysta gyvenimb ir nemoka 
jokio darbo dirbti, 
kalėjimą, jam nieko
neliks daryti, kaip tik vėl užsi
imti tuo, kas jį atvedė į kalėji
mą. Taip dalykams esant, ka
lėjimas ne tik kad nepataiso 
kalinio, bet dar labiau sugadi
na.

- Naujai susikufusios draugi
jos vyriausias uždavinys ir bus 
prirengti kalinius prie gyve
nimo, kad jie apleidę kalėjimą 
galėtų kurį nors naudingą dar
bą dirbti. To atsiekti drau
gija mano pagelba savo kortH- 
pondencinčs mokyklos.

. ....... -

Kodėl jaunos merginos aplai
džia namus?

Į tą klausimą bando atsaky
ti Virginia Murray, Travefers’ 
Aid Society sekretorė.

Visų- pirma keliavimas yra 
nuo amžių užsilikęs instinktas. 
Kiekvienas žmogus mažesniame 
ar didesniame laipsnyje trokš
ta keliauti.

Jaunos merginos nerimsta 
vienoj vietoj. Jos nori svietą 
pamatyti; jos mano, kad kitur 
jos bus labiau įvertintos, dau
giau galės atsiekti. Teatras ir 
krutamieji paveikslai ypač vi
lioja merginas. Jos prisiskaitė 
visokių pigios rųšies apysakėlių 
ir pradeda svajoti apie tapimą 
didelėmis' artistėmis. žinoma, 
tik menkutis nuošimtis tų visų 
pabėgėlių atsiekia savo tikslą.

Praeitais metais, sako Murray. 
Travelers Aid Society perleido 
76,000 žmonių, tarp kurių bu
vo nemažai ir pabėgusių iš na
mų jaunų merginų. Visos jos 
apleido namus tuo tikslu, kad. 
kitur surasti sau įdomesnį gy
venimą. Didelė dauguma jų, 
priduria Murrity, karčiai 
tsivylė.

Amerikoj, kaip ir visur kitur, 
miestai auga nepaprastu spar
tumu. Ir juo kuri nors šalis 
yra labiau pakilusi industriniai, 
tuo miestų augimas yra spar
tesnis. Pavyzdžiui, Chicago 
auga stačiog pasakiškai. Į ke-. 
lėtą desėtkų metų ji užčhiė 
vietą tarp didžiausių pasaulio 
miestų. Daugiau to: miestų 
augimas nesiliauna. Iš ūkių 
žmonės bėga į miestus, nežiū
rint į propagandą, kad reikia 
grįžti atgal prie ūkių. Dabar
tiniu laiku farmeriai Amerikoj 
tesudaro 30 nuoš. visų gyven
tojų. Laikui bėgant tas skai
čius, pasak prof. East’o suma
žės iki 20 nuošimčių.

Taip dalykams esant, didie
siems miestams teks susidurti 
su nemažais keblumais. PrileL 
skime, kad Amerikos gyvento
jų skaičius pasidvigubina. O 
tatai įvyksią, kaip sako prof. 
Raymond Pearl (žiūrėk jo 
“Studies in Human Biology”), 
2100 metais. Tada AmeriVa 
turėsianti apie 200 milionų gy
ventojų. Tai maksimum gy
ventojų skaičius, kokį Amerika 
galinti išmaitinti. Apie įą lai
ką, Pearlo pranašavimu, New 
Yorkas išaugsiąs į 29,000,0(10 
gyventojų miestą!

Bandykite sau įsivaizduoti to
kį skruzdėlyną — miestą. Vie
na svarbiausių problemų tokia
me mieste bus. maisto pristaty
mo problema. Toliau eis ko
munikacijos klausimas. Jau ir 
dabar New Yorke yra nepap 
rastas susikimšimas, o kas bus, 
kai gyventojų skaičius padidės 
keturis kartus ar net daugiau? 

> Prof. East sako, kad New 
Yorkas tuo laiku turėsiąs trijų 
aukštų gatves. O kai dėl mai
sto, tai jau ir dabar, pasak jo, 
įvyko didelių permainų Ameri
kos žmonių vietoj. Prieš 70 
metų viešbučių, sąrašuose figū
ravę apie 50 įvairių mėsos “pai> 
rovų.” • Dabar to nėra. NJais. 
tas darosi paprastesnis. Pra
dedama daugiau vartoti daržo 

T. P. Grevis vice-pirminin- iškovota “priderama vieta” ša- tarptautiniai suvažiavimai ir gi vių, o mažiau mėsos.
Išviso, sako prof. East, rei

kia žmonėms labiau susirūpinti

tuose; taip pat jie atsišaukia į riams susivienijus, atsidarytų 
visos Amerikos lietuvius' biznie- nauji biznio šaltiniai, prie ku- 
rius, ragindami juos svarstyti irių jie dabar, veikdami kiek- 
tą klausimą ir dalintis savo vienas skyrium, negali prieiti, 
mintimis. Turėdami specialiai Jie, pav. galėtų imtis eksporto 
pašvęstą tam reikalui laikraš- iš Lietuvos Organizavimo, pada- 
tėlį, jie 'tikisi pasiekti daug rydami iš to naudos ir sau, ii 
didesnį skaičių biznierių, negu Lietuvos ukiui. /
pirmieji veikėjai toje srityje. liet mes norime atkreipti

. . /,r . . „ . ..... i bostoniečių dėmesį ir į kai ku-Naujojo Vaizbos Buto tikslai, .j rfu(?g pavojus> su kurjuis yn 
Asmens, suorganizavusieji surištas jų sumanymas. Jeigu, 

Bostone biznierių ir profesio- organizuojant lietuvių Vaizbos 
nalų susivienymą, praneša, kad Butą, bus per daug arti seka- 
jie nori atsiekti štai ko: ma panašios rųšies amerikonų

..... . j ! organizacijų pavyzdžiai^ tai tar-“1. Purėti abelną, bendrą, I .

reikalų. Apsunkinimas pasi- 
, daro didžiausias. Reikia, be sa- 

Pagaliau, lietuviams biznie- vo gimtosios kalbos, žinoti dar 
bent keletą svetimų kalbų. O 
kas blogiausia, kad žinant ir ke
lias kalbas visgi, taip sakant, 
netoli eisi. Prileiskime, kad 
Lietuvos pilietis moka latvių, 
estų, čekų ir lenkų kalbas. Ne
žiūrint į tai, kad jis mokės 
penkias kalbas, jis, kaip sakiau, 
toli negalės eiti. Vakarų Eu
ropoje jis bus nebylys.

I Prieš daugelį metų jau buvo 
galvojama apie tai, kaip pra
šalinti tą nemalonų reiškinį. 
Tuo budu ir gimė mintis sukur
ti tarptautinę kalbą. Tačiau 
atsirado daug kliūčių: priimti 
už tarptautinę kalbą bile vie
ną iš vartojamų kalbų pasirodė 
negalimu daiktu. Jei, sakysi
me butų priimta anglų kalba, 
tai vokiečiai, franeuzai, italai, 
cte. priešintųsi tam. Vokiečių 
ar franeuzų kalbos irz gi sutik
tų tokią pat opoziciją. Liko 
tad arba atgaivinti mirusią 
ma lotynų kalba, Bet dėl savo

pe jo ir musų plačiosios visuo
menes neišvengiamai kils kon
fliktas. Amerikonų vaizbos 

(butai yra ne tiktai biznio, bet 
ir politikos organizacijos. Tų 
organizacijų politika yra gry
nai kapitalistiška ir griežtai 

1 priešinga darbininkų intere
sams. Amerikoniškos “Cham- 
bers of Gommerce” stengiasi 
pravesti steitų legislaturose kalbą arba sukurti naują, dirb- 
naudingus kapitalistams ir tiną. Buvo kai kurių siulo- 
kenksmingus darbininkams įs- sunkumo ji jokiu budu negalė- 
tatymūs; jos varo propagau- prigyti. Prasidėjo naujų 

,dą prieš darbininkų unijas, ir kalbų kūrimas. Tos naujos 
tt. • kalbos gimė |r mirė viena po

i Darbininkai tarpe Amerikos kitai. Iki šiol jų priskaitoma
. Iš jų geriausia prigijo es-

Butų bergždžia šioje valandoje dėstyti, kokiu budu 
tas darbas galės būt atliktas. Bet mums aišku, kad Lie
tuva negali laukti iš imperialistų, kad jie savo noru ati
taisytų tą skriaudą, kurią jai yra padarę lenkai. Geriau
sia jai ir pačiai nesvajoti apie pamėgdžiojimą tų metodų, 
kuriais pasaulio imperialistai “liuosuoja” tautas. At
virkščiai, Lietuva juo tikriaus pasieks Sbvo tikslo sulig 
Vilniaus, juo tvirčiaus ji rems tarptautinėje politikoje 
tas jėgas, kurios su imperializmo politika kovoja. Tuomet 
ji palenks ir Vilniaus krašto liaudies simpatijas savo 
pusėn.

Kuomet Vilniaus krašto okupantai eis ranka už ran
kos su tais, kurie stoja už tautų pavergimą, o Lietuva 
laikysis išvien su tautų laisvės šalininkais, tai ji anksčiaus * 
ar vėliaus turės laimėti.

rimtą Amerikos lietuvių or
ganizaciją, kurioj galėtų su
tilpti ypatos įvairių pažval- 
gų ir dirbti bendrus svar
bius darbus, aplenkiant tikė- 
jimiškus ir politiškus narių 
nusistatymus.

“2. Lavintis ir bendradar
biauti komercijoj, profesija-' 
se ir abelnai biznyje. pačių1 
narių ir jos remiančių lietu
vių klientų naudai.

“3. Daryti koordinuotą įta
ką į Amerikonus, ir reika-: 
lauti lietuviams, kaip, komer-Į 
cijoje, taip ir šalies arba 
vietinėj politikoje pndara- lietuvių su(laro milžiniška dau- 150. __ _____„
mos vietos. . gumą ir jie nieku budu nepa- peranto kalba, kurią sugalvojo

| kęstų, kad lietuvių Vaizbos Bu- Dr. Lazarus Zamenhof.
“ tas eitų tokiais pat keliais, kaip! J- D. Sayers, New Yorko ės

tos amerikoniško kapitalo įs- perantistų kliubo pirmininkas, 
taigos. Kaip jisai sugebės ne-'sako, kad pastaruoju laiku pa-

“4. Sujungtomis pajėgomį 
kooperuoti su Lietuvos va
džia ir Lietuvos prekybinin
kais ir pramonininkais, idant 
padauginti Lietuvos ekspor- patekti po amerikoniškų “Chani- sireiškia didelis atgijimas es
tus ir aprūpinti Amerikos bers of commerce” įtaka, mes perantų kalbos. Praeitais me-
hetuvnis Lietuvoje pagamin- neapsįįmame pasakyti. Bet oi- tais esperantistų kongrese Vien- 
tais produktais. 1 ganlzatoriai turi * apie tai rim'noje dalyvavo apie 4,000 dele-

* J * J * / ’ * Ir visi jie be
tikrinti sau musų plačiosios vi- jokių vertėjų liuosai galėjo su- 
suomenės užuojautą.

Dabar išrodo, kad Bostono • « • • « . * f '

5. Turėti kaip ii diaugiš- pagalvoti, jeigu jie nori ,v/> gatų iš 45 šalių, 
ką khubą, kur galima būt to
bulinti ir platinti 
susirinkimai, daile 
etc.”
Bostoniečių Vaizbos Buto jaus visai nepastebi.* Jo tiks- kaip vįenu balsu priėmė espe- 

priešakyje stovi V. A. Jenkins luose, kaip' matėme, kalbama ir ranto, kaip tarptautinę kalbą. 
— pirmininkas; J. Mikalonis ir apie tai, kad lietuviams turi būt Verslininkų ir mokslininkų

estetiški 
muzika,

sikalbėti tarp savęs!
Pasaulio Radio Mėgėjų Uni- 

lietąivjų, į Vaizbos Butas -to' pavo- ja, kuriai priklauso 17 šalių,

kai; K. Šidlauskas — k.'.stata- lies ir vietos politikoj. Tai juk pasiža,dėjo remti esperanto.
kas; Dr. J. C. Seymour sek- reiškia, kad Vaizbos Butas Toks esperanto populiariu# u-

11 • .

•<

šęimynų yra nusipir-Tūkstančiai
kę pijanus pas Budriką ir visi yra 
pilnai užganėdinti.

Didelis pasirinkimas pijanų.

Ar jus žinote, kad
Lietuvos Finansų Ministerija greit 

išleis knygų užvai(tintų “Visa Lie
tuva*’. šioje knįygoje bus surašyta 
visa Lietuvos statistika. Ar jus ži
note, kad rūkytojai, kurie pažysta 
gerumą, pasirenka Helmarus, nes 
jie užganėdina kiekvieną rūkytoją.

Jos. F. Buflrik
3343 So. Halsted St.

Slock Kooiu 3327 So. Halsted St.

Skelbimai Naujieno.se 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos. *

suklu.pt
Naujieno.se
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Sveikatos Dalykai
' f

MOKYKLĄ LANKANČIU VAI gali gerai mokintis mokykloje.
KŲ MIEGAS. iAlkanaš vaikas taipgi negali

---------  nukreipti atydos ant pamokų.
Mokslo Biuras yra užsiinte- Maistas, vaiklumas Ir miegas, 

resavęs mokyklą lankančių vai- Ld trys dalykai, kurie labai ar
kų sveikata. Būdamas užsiin- Urnai surišti, ikų sveikata. Būdamas užsiin- j Urnai surišti.
teresavęs jų sveikata, jis lygiai tymo medžiaga augimui, t. y. 

jų miegu, nes 
vienas svarbiausių

interesuojasi 
miegas yra 
faktorių vaikų sveikatoje.

Reikia žinoti, kaip svarbus y- 
ra miegas vaiko sveikatai, ir jo 
progresui mokykloje. Taip-gi 

x reikia žinoti kokius ryšius tuvi 
miegas su valgiu ir vaiko sva
rumu.

Ar žinai, kad vaiko miegą ga
lima pasverti? Negali išmie- 
ruoti kiek valandų vaikas mie
ga, bet gali žinoti ar jis užtek
tinai miega.

Kad aiškiau tą supratus, tu
rime žinoti, ką gydytojai ir ki
ti mokslininčiai sako apie val
gio vartojimą musų kūnuose. 
Pirmiausia, valgis reikalingas, 
kad sudrutinus širdį, virškini
mo raumenis, ir kvėpavimo rau-, 
menis. Kitais žodžiais, valgis 
pirmiausiai turi palaikyti gyvy
bę. Bet, yra ir kiti kūno rei
kalavimai, ir valgis turi juos 
parūpinti, šie reikalavimai yra

5
f TAUPYK ANGLIS,

Milionai tonų anglių galima 
šią žiemą sutaupyti padarant 
bent smulkių pataisų namuose 
ir atsargiau kūrenant anglis. 
Peržiūrėk namus dabar ir jei 
reikalingi kokie pataisymai 
pataisyk. %

šiuo žvilgsniu Komercijos de
partamentas duoda sekamų pa- 

Maistas yra sta tarimų:
Langai: Langai dažnai nėra 

atsakančiai pritaikinti, taip kad 
esama plyšių. Yra tam tikri 
“weather-stripping” (apsaugo- 
tojai nuo vėjo ir šalčio), kuriais 
galima languose plyšius užtai
syti.

Durys: Drabužio šmotas, 
kaltas prie grindų ar prie du 
rų, apsaugos nuo šalčio. Ap
žiūrėk, kad visos durys butų 
tvarkoje, gerai užsidarytų.

Grindys: Yra paprotys dėti 
dvejas grindis, ir tai reikia pri
pažinti, kad tai yra labai prak
tiškas dalykas. Kur esama tik 
vienos grindys, reikia peržiūrė
ti, kad nebūtų plyšių.

Skiepai ir palepini: Skiepų ir 
'palėpių durys ir langai turi 
būti taip pat atydžiai • peržiurk 
ti ir pataisyti, kaip ir kiti na
mo langai bei durys, 
skiepe šaldo visą namą. Jei ge
rai palepini užtaisyti ir ten šal 
tis neįeina, ten pasilieka pasto
vus oras ir dėlto ne! Šalčio vi
dun neįleidžia inr šilumą namo 
viduje užlaiko.

Kaminai: Kaip pečiai, taip ii 
kaminai privalo būti išvalomi 
kuodažniausiai. Tas paleng
vins kurinimą ir pagelbės na
mus palaikyti šiltais.

Pečiai, Pečiai neblogiau turi 
būti prižiūrimi, kaip automobi
liai'.
ras lygiai taip, kaip eikvoja
mas gazolinas sugeduslame au
tomobiliu j e. [FLIS. J

taisymui. Maistas yra kuras, 
kuris duoda šilumą, ir tvirtu
mą. . [FLIS.]

APSISAUGOJIMAS NUO 
ŠALČIŲ.

Atsiminkime, kad paprastai 
šalčiai yra užkrėčiami. Gema
lai šalčio gan veiklus ir tik ga
vus progą greit platinasi, bet 
daugelyje atsitikimų šie gema
lai butų per niek, jeigu tik iš- 
anksto aplinkybės butų gerinus 
prižiuriamos. Štai paprastos, 
aplinkybės, kurias turime turė
ti omenyje.

1. Nosyje ar gerklėje užsise- 
nėjusios ligos.

2. Nusilpnėjimas paprastai 
nuo ligų, girtuokliavimo, per-| 
sidirbimo, prasto maisto ir 

'damiegojimo.
I 3. Ūmus persidirbimas ar 

dviejų rųšių: veiklumo ir augi- šlapimas ypatingai kojų, 
mo. Tas pats valgis negali bu- pe^engvas apsirėdymas. 
ti vartojamas abiem. I Vi<lurlM užleidimas ar

Sakysim, žmogus turi medžio, kietėjimas.
- - ! 5. Prastas vėdinimas kamba-

rių ar net ir per didelis užsi- 
jis gali sudeginti ji dėjimas nevadintuose 

riuose.
1 'Turint kokį nors užslnescjusį 
nesmagumą privalome tuoj 

pagelbos.

ne-

SU- 
a

už-

šmotą. Jis gali sunaudoti ji 
statymui ar taisymui savo na
mo, arba ; _
kad susišildžius. Jei jis jį su
degina, jis negali iš jo nieko 
statyti. . . . . .

Valgis yra kaip tas medžio ^,e’P^s gydytojaus
kuras ir stoty- Sergėkitės patarimų pusgydy- 

Jei jis visas ar *°kių» kurie save aukš- 
---- - ;. tinasi gydytojais.

- - r,J Laikykimės nuosaikumo kas-
link valgio, poilsio ir miego, ir 
kiek galint pialeiskime Talką ty
ram ore. ųų

| Vėdinkim kambarius ir aarb- 
^vietes nuolatos.

Kiek galint užlaikykime ko- 
gau ai ir šiltai.

[FLIS.]

šmotas; jis yra 
mo medžiaga, 
vartojamas kurui, sušildymui ir 
kūno veiklumui, mažai arba nie
kas nelieka pataisymui ir staty- 
mui.

žiūrėkime, ką tai reiškia vai
ko sveikatoje.

Ar esi kada matęs vaiką, ku 
ris yra mažutis, bet labai gy-1. 
vas? Tas vaikas niekuomet •Jas 
nėra tykus, ir toks vaikas su
naudoja visą savo maistą kai-, 
po kurą. Labai mažai jam: 
lieka su kuriuo galėtų kuna 
statyti. Kad tikrai tą faktą 

ar vai- 
ne. prisilaikant valgymo, mank-
maistas Minimos, darbo ir poilsio tai- 
ei vai'.syklių jis gali sulaukti senat- 

|Vės. Jei turi širdies ligą, sau
gokis svaigalų ir tabokos, at
sargiai vartok kavą ir arbatą, 
saugokis visokių susierzinimų: 

~ valgyk vidutiniškai, nevalgyk 
Perdaug prieš einant gultf, al- 
___ : šviežiu oru, mankštinkis 
kasdien atvirame ore, bet da
ryk tai atsargiai, kad perdaug 
neinvargintumei savo širdies ir 

\ kraujo cirkuliacijos. Pasivaik
ščioti ir išlengva laipioti po kal
nus yra sveika, bet* tik netuo- 

jauti skausmą 
", Saugo- 

kis paleistuvystės ir perdidelio 
išdykavimo.

ŠIRDIES LIGOS

Universitetu išplėtimas mu, kad įstaiga tamaus ■ plačią
ja! visuomenei. Tas universi
tetas savo įtaką į gyvenimą 
yra labai išplėtęs ir plačiąjai 
visuomenei labai daug naudos 
neša. Toksai darbas varomas 
ir kitose valstybėse. Sakysim

asackUBetts valstybėje, kur 
iversiteto išplėtimo dalis pri- 

®kyria švietimo
Universiteto išplėtimas ? [ex- 

i-\nai v)nl daug naudos neša ša- 
les žemdirbystei. [FLflS.]

ištyrus, reikia sužinoti 
kas auga svarume ar 
to galima sužinoti ar 
eina jo kūno naudai, 
kas nedaro jokios pažangos sva
rume, tai yra du dalykai, kurie1 
labai svarbus. Reikia padau-1 
ginti maistą ir sumažinti veik-1 
lumą. Vaikas turi gauti dau- 1 
giau statymo medžiagos, g““’ 
geresnius ir didesnius pusry-,^‘-^' 
čius. Reikia žiūrėti, kad vai
kas anksti gultų ir gautų poi> I 
valandų daugiau 
kiiU pirmiau gaudavo, 
dienos aliku taipgi 
dingas.

Kokius 
augimu? 
veiklumą, 
augimo įvyksta, kuomet jis 
miega. Todėl ir buvo sakoma, 
kad galima vaiko miegą pasver
ti. Kas tikrai galima kas me-j*\ 
nes; padaryti. Klausimas - 
gulmrio ir nuolatinio augimo ĮJ 
yra svarbiausias vaiko fizinia
me progrese. ' Ar tavo vaikas 
ųžiuga per mėnesį tiek, kiek1

miego negu
Poilsis1 

labai nau

ryšius turi 
Miegas

Žmogus su nesveika širdžių 
negali dirbti sunkaus darbo,

miegas su • me^ ^uomeį 
sumažina -... _ , .. ‘ j krutinėję ar troškulį.Didesne dalis vaiko I, . ...

Jei turi svalga- 
ar esi suputęs tu- 
daktaro atsargiai 
Visos nesveikos 

būti daktaro pei- 
mažiausia kartą į

Nereguliaris širdies

turi dau-

scptynius

iri atsiduoti 
priežiūrai, 
širdys turi 
žiuriamos 
metus.
mušimas, kai-kada nieko nerei
škia, kai-kada jis yra labai pa
vojingas ir reikia eiti kuogrel- 
čiausiai pas daktarą.

[FLIS.]

Jei jis ke
turi

reikia? Jei ne, tai 
giau miegoti.

Vaikas, turintis 
mexis, turi miegoti vienuolika 
vai mdų kas naktį,
liati septyniose rytmetį, 
eiti miegoti ant astuonių vaka
re, kad išmiegojus vienuolika 
vai indų. Butų geriau, jei jis 
eitų miegoti ant septynių n 
keliu septyniose rytmetį, Ir a- 
part to pasilsėtų dienos laike. 
Po Uis dienos laiku tiek pat rei
kalingas, kiek ir miegas nakties 
laike. Vaiko kūną galima pri
lyti liti prie mažo enžino. Ne
galima reikalauti, kad jis. eitų 
dei imts ar dvyliką valandų be 
poi Isio.

Tėvai, paprastai, nelabai tiki, 
kad daug miego ir regularls 
miegojimo laika® yra reikalin
ga^ vaiko augimui. Reikia ži
noti, kad miegalius vaikas ne-

$1 įmokėki! $1 įmokėki! 
PRISIDĖKIT PRIE MUSŲ

PEČIŲ KLIUBO :
Prisidėkit prie musų Uni- 
versal, $1 įmokėjus, pečių 
kliubo šiandien. Pradėkit 
mokėti už jūsų žieminį pe
čių dabar, $1 įmokėjus gau
sit bile kokį pečių musų 
stake už tas žemas kainas 
dėl vėlesnio pristatymo. Mes 
patariame anksti pirkti pe
čius, nes jų kainos pakils, 
kaip tik šaltas oras užeis. 
Prisidėkit dabar, už $1 pa- 
laikysim bile pečių.

Kaip aržuolinis 
šildytojas

Tas kaip aržuolinis 
šildytojas neturi 
sau lygaus dėl grei
tos ugnies jei rei
kia. Dega su mink
štomis arba kieto
mis anglimis. Jo 
sienos yra labai ato- 
ros ir tvirtos kojos

$16,75 ,

pri-

Šaltis

Jei pečius sugedęs, ku-

gyvendamas ( 
uždarbiauda-
Unlversiteto

yra atdaras

O,

Milwauk.ee and Ashland Avenues Atdara Kiekvieną 
Ketvergo Vakarą

Detroit Jewel 
Combination

Anglių — Gaso — Medžio Pečius, 
gerai padarytas geležinis pečius, su 
kepimui pečiumi, kuri galima kū
renti anglimis, medžiais arba gasu, 
4 skylės dėl anglių ir 4 burneriai 
dėl gaso. Specialiai CQQ 7K 
dabar f U

Dvidešimt metų atgal, norė
damas įgauti universiteto mok
slą, reikėdavo “eiti į kolegiją.” 
šiandien jaunimas Jungtinėse 
Valstybėse, nežiūrint kokio luo
mo, gali įgyti mokslą niekur 
nevažiuodamas, 
pas tėvus, arba 
mas sau duoną, 
mokslas dabar
kiekvienam, kuris tiktai yra pa
siryžęs ką nors gyvenime pa
siekti.

Padarytoji permaina "pave
dimas universitetų žmonėms” 
yra taip vadinamas universite
tų išplėtimo judėjimas. Vals
tybiniai universitetai suprato 
tikslą, kad auklėjant savus stu
dentus jų nauėai, vesti taipgi 
prie to, kad tas auklėjimas pa
skui tarnautų valstybei Tą 
patį supranta ir privatiniai uni
versitetai ir kolegijos.

Uhive? itdtų plėtime'pjudi du 
principai. Sulyg numojo pa
didinimas universitetų niekini 
mo, universitetų , .Stirnas tei
kia aukšle šių mokuą tiems 
kurie negalėtų įgyti mokslo pa
prastu keliu. Kitu žvilgsniu, 
universitetų išplėtimas reiškia, 
kaip Wisconsino Universiteto 
prezidentas Birge pasakė: “Iš 
plėtimas žinių, pervedimas mo 
kslo praktikon ir įgautųjų žinių 
mokinimas sunaudoti konkreti- 
nių problemų rišimui kasdieni
nio gyvenimo dalykuose.”

Labiausiai žinomoji universi
teto išplėtimo sistema yra Wis- 
consino Universitete, kuris da
bartinę formą suorganizavo 
1906 metais. 'Tam reikalui dau
giausiai pasidarbavo preziden
tas Vau Ilise, kuris savo dar
bą pradėjo formaliu pareiški-

o

Dėkingos Motinos Liudymas
. Aukičiau pacituotas laiikas kalba pat, už aave .. ’ tJle 
vienu it daugelio l.i.v.nori.i mum. ,iunčiamų praneširaų. 
liudijant apie linksmu, davimus. gautus naudojant Bambino 
nuo vidurių uikietėjimo, vidurių dieglio, viduriavimo 
(diarrhoea).

Bambino pavyzdi, ir Dr. Richterio Knyga Mo
tinom. bus pasiųsta dykai kiekvienam, kas tik 
pareikalaus. Bambino parsiduoda visose vaistinėse 
po 35c bonka, arba galima gauti tiesiai ii labo
ratorijos.

F. AD. RICHTER & CO.
Bcrry & South 5th Sts., Brooklyn N. Y,

CLOTMINB HOUSE

.^Chicagos Didžiausia už vidurmiesčio Rūbų ir čeverykų Krautuvė
Atdara Kiekvieną
Suimtos Vakarą

MES TURIM JUOS! 
NAUJI MĖLYNI

DETROIT 
JKWEL

nuENT OVEN
THEY BAKE

BETTER*<

WITH door oi 
BOIUNO WATER 10INCHES ABOVE BURNER

Gasiniai Pečiai
Pažiūrėkit šios 4 bumerių gasinius 
pečius, kol pirksit kur nors kitur ir 
kitokius. Pilnai 
garantuoti $39

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

CICERO NAUJIENŲ 
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 
paduotu adresu. Kas nori gau
ti Naujienas kasdien, paduoti 
kokį spaudos darbą ar apgarsi
nimą į Naujienas, kreipkttūs 
pas

F. LUKOŠEVIČIUS 
1444 S. 50th Ct. 
Tel. Cicero 8187

lllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllffl

$45
Ekonomiškus Pirkėjus

Lietuviai pardavinėtojai: J. G. Dailydis ir M. J. Gustus

žiemos, 
Gra-

Diamond Weaves, Herringbones, 
Diagonals, Basket Weaves, 

Wide Wales, Cheviots
Tikslingai pasiūti naujų smart viena ir dviem 
eilėm guzikų modeliai. Visi su 2-kelnėmis

Didžiausia Vertė Mieste

$40 
$50

Patraukia
Dvi Didelės 2-Kelnių Siutų Vertės Subatoj. Šimtai siutų pasirinkimui.
Viena ar dviem eilėm guzikų. Naujų spalvų ir išdirbimų. Puikios vertės!

Didelis Base Burneris
Prisirengkite dabar prie 
pilkit šj didelį base burnerj. 
žus nikeliu trimūotas, daug* ugniai 
vietos, nepaprastai CEiCO
didelės vertės

CENTRAL DISTRICT
FURN1TURE CO.

Augštos rūšies rakandai, 
kaurai, pečiai, fonografai, 

pianai, radios.
3621-23-25 So. Halsted St, 

Chicago, III
Te’.ephone Boukvird 0987

Milwauk.ee
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HARRIET MONTVIDIENft
21 metų amžiaus mirė spa

liu 4 d. 1925 m., 10 vai. va
kare palikdama nusiminime 
vyrų Jonų ir 4 metų sūnų 
Luisą. Kūnas randasi 3342 Q 
\V. North Avė.

Laidotuvės įvyks šeštadie
nyje, spalio 10 d.» 2 vai. po 
piety į Lietuvių Tautiškas 
kapines.

Giminės, draugai ir kaimy
nai kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse. Pasiliekame nuliu- I 

’dę
Jonas Montvidaa ir B 

Sūnūs Luizas
Laidotuvėse patarnauja gra- I 

borius Eudeikis, tel. Yards 1741 1

A. A. TadsiuJns Yurkenas 
persiskvrC su Šiuo pasauliu 
spalio 7 d., 1 vai. ryte, buvo 
75 m. amžiaus. Paėjo iš Jū
žintų miestelio; Amerikoj iš
gyveno 35 metus. Lietuvoje 
paliko seserį ir brolių vaikus, 
čia Amerikoj sesers dukterį 
A. čepukienę ir sesers sUnus 
Izid. ir Pranų Daunius ir A. 
Baltakį. Giminės ir. pažįsta
mi kviečiami dalyvauti lai
dotuvėse, kurios įvyks suba- 
toje, spalio lt) d., 1 vai. po 
pietų į Tautiškas kapines. 
Kūnas pašarvotas pas Repu
kus, 4201 N. Marmora Avė.

Patarnauja graborius Eu
deikis.

JUOZAPAS MAMENAS
Musų mylimas pusbrolis 

persiskyrė su šiuo pasauliu 
sulaukęs 47 metų amžiaus 
spalio mėn. 6 d., 1925 m. 
9.45 vai. ryte. Paėjo iš Ske- 
monių miestelio, L’tenos ap
skričio. Amerikoje išgyveno 
19 metų.

Paliko dideliame nuliūdi
me Amerikoj pusseserį Julio- 
nų Valienę, Lietuvoj moterį 
Julioną, sūnūs Jonų, Vladis
lovų ir \nlanų. Kūnas pašar
votas raminsi 10928 Michigan 
Avė. Laidotuvės įvyks suim
toj, spalio 10 d., 2 vai. po 
pietų į Tautiškas kapines.

Visus gimines, draugus ir 
pažįstamus nuoširdžiai kvie
čiami* dalyvauti laidotuvėse 
ir sutrikti mirusiamjam . pa
skutinį patarnavimų.

Nuliūdę ir pilni gilios siel
vartus liekame t

Pusseserė Vidienė
Laidotuvėse patarnauja gra

borius Martin Otto, Telefonas 
Pullman 0286.

JOKŪBAS KALNAIT1S
Musų mylimas tėvelis per

siskyrė su šiuo pasauliu, mi
rė staigu širdies liga, sulau
kęs 64 metų amžiaus, sere- 
doj spalio 7 d. 1925 m. 11 
vai. ryte. Paėjo iš Kurlian- 
dijos gubernijos, šimberkių 
parapijos. Amerikoj išgyve
no 22 metu. Paliko didelia
me nuliūdime moterį Kotry
ną, sūnų Jonų ir 3 dukteris: 
Ameliją Vaitkienę, Mortą Ali- 
jošienę ir Lucijų Dusšek. Kū
nas pašarvotas randasi 1750 
\V. Augusta St. Laidotuvės 
įvyks subatoj, spalio 10. 8 v. 
ryto iš namų į šv. Mikolo 
Arkaniolo par. bažnyčių, o iš 
ten bus nulydėtas į šv. Kazi
miero kapines.

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

Nubudę ir pilni gilios siel- 
vartos liekame

Moteris, sūnūs, duk
terys ir žentai.

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį.

Garsinkites Naujienose

ČIKAGOS
ŽINIOSA

Y

Turisai išvažiuoja
Chicagiečiams žinomas Jef- 

ferson miškelis išrodo tikru ru
delio vaizdu; medžiai parudavę 
—iriekas tenai daugiau neren
gia išvažiavimų. Kur nokur 
pasimato vienas, kitas- piešėjas, 
gėrisi rudens spalvomis ir pie
šia paveikslus.

Jeffersono miške buvo daug 
pjįvažiavusių turistų, kurie pa
sistatę kempes jose gyveno. 
Tie turistai yra atkeliavę net iš 
U'ashingtono, Californijos, Flo
ridos ir kitų tolimų va’stijų. 
Pasikalbėjus su jais štai ką aš
patinau.

-Aš maniau, kad tamstos 
esate vietiniai gyveniniai, ir 
kad praleidus vasaros karščius 
t\ rūme ore, tik tam ir kempina- 
te? — paklausiau aš.

O ne, tamsta, mes ecamo 
iš toli atkeliavę. Mes visuomet 
keliaujame. Vakar septyni aii- 
tnobiliai išvyko Floriclon. o 
trys automobiliai išvyks šį va- 
k arą.

—Kodėl tamstos keliaujate?
— paklausiau.

— Mat keliauti yra daug pi
giau, negu mieste renduot’ fin
tą. Mes atvažiavome į Chica- 
gą pareitą pavasarį, pasipra
šėm pavieto leidimo, pasisam- 
dėm kempę ir taip gyvename. 
Musų vyrai dirba mieste, o mes 
būname čia.*—Nauj. Kep

Waukegano moteris 
nušauta

Mrs. iMinnie Meilinger, 21 
m., gyvenašlė, kuri gyveno pas 
savo motiną ir patėvį, ties \Vau- 
keganu, liko nušauta John Mc- 
Guire, 4945 So. Halsted St., 
Chicagoje, automobily. Pastara
sis parvežė ją namo ir pasakęs, 
kad jis pagausiąs užmušėją, 
kuris šovęs iš už. kampo, dingo 
.‘U savo automobiliu. Policija 
stropiai jo ieško ir yra paski
rus! $1,000 dovanų tam, kuris 
,lį sugaus.

Policija suėmė Frank Schlos- 
ser, 17 m., kuris taipjau lindo 
prie tos gyvanašlės ir kiek ži
noma, buvo susipykęs su Mc- 
Guire.

Pradės dėti vandens 
meterius

Viešųjų darbų komisionierius 
Spragile, nepaisydamas mies
to tarybos pageidavimų, pra
dės dėti vandens meterius j 
mažus namus ir flatus nuo
lapkričio 1 d. Miesto taryba pa 
geidavo, kad meteriai į mažus 
namus butų dedami paskiausia 
—už dešimties metų, kada tiki- 
mąsi metęrius sudėti į visus na
mus Chicagoje. Komisionie
rius sako, kad aplenkimas nie
ku nu namą kainuotų 25 nuoš. 
daugiau, negu dėjimas į visus 
namus paeiliui.

Sportas
U XI VERSAL ATLETŲ KLIU- 

BE RISIS BANCEVIČIUS

Dzūkas be ristynių, kaip an
tis be vandens, negali gyventi.

Nedelioj, taigi spalių 11 d., 
3 vai. po pietų, jis risis su 
Mack’u, bonirrų tigru. Be to, ri
sis dar Levickis su vokiečiu 
Willer ir Juzėnas su kokiu 
nors štarkiu ristiku.

Ateikite, fonių bus iki valiai.
— N.

SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonės r 
taip pataria Lietuvos bankai

Heims, Max Reinhardto 

žmona.

Lieluviii Rateliuose.
Bridgeportas

lllino’s Lietuvių Pašalpos 
Kliubo mėnesinis susirinkimas 
įvyko spalio 3 d., Ch. Liet. Au
ditorijoj. Kliubo pirmininkas J. 
Antanaitis atidarė susirinkimą, 
raštininkas A. Lazauskas per
skaitė protokolą, kuris tapo 
vienbalsiai priimtas.

Kliubo valdyba, kuri lanąo 
Susivienijimo Draugijų su
sirinkimus, pranešė, kad dėl ge
resnės tvarkos, Sus’vieniĘmas 
laikančioms Lietuvių Auditori
joj susirinkimus draugijoms 
yra nupirkęs tam tikrą rodyk
lę, kurioje bus sudėti draugijų 
vardai ir kokiomis dienomis 
laiko susinįnkimus arba paren
gimus. Auditorijos direktorius 
B. Butkus pranešė, kad bend
rovės reikalai eina geroje tvar
koje, kėdės yra jau išmokėtos 
ir yra depozituota $4,000 į Uni- 
versal State banką dėl apmokė
jimo gold bonų kuponų ;’taipgi 
sakė, kad dar yra Auditorijos 
šėrų neparduota būtent- už 
$15,000, kurie turi būt .išpai- 
auoti. Kliubiečiai apsvarstę 
nupirko už gold bonų kuponus 
du šėrus. Taipgi pranešė, kad
Auditorijos bendrovė rengia iš 
kilmingą vakarienę savo Audi
torijai, spalio 21 d. Vakarienė 
1 usianti gardi ir linksma, nes 
tai bus pirma vakarienė nuo
savoje svetainėje. Programas 
busiąs irgi puikus ir su “Dzim- 
dziais”. »

Baliaus komisija raportavo, 
kad viskas yra tvarkoma. Kliu- 
bo balius, kuris įvyks lapkričio 
7 d., Liet. Auditorijoj, bus ne
paprastas, nes tai bus dešimt 
metų sukaktuvių kaip kliubas 
gyvuoja ir kurie atsilankys į 
balių vyrai nuo 18 iki. 40 metų 
amžiaus, bus priimami dykai, 
be įstojimo mokesčio; taipgi 
kvietė, kad kožnas k’.’.ubietis 
pasistengtų prikalbinti jaunus 
vyrus įstoti į musų kliubą ir 
pasinaudoti ta puikia n»’oga, nes 
khubas yra tvirtas kaip nariais, 
taip ir pinigais: narių yra apie 
200, o kapitalo ižde — $4,500. 
Eliubas yra nepartivis n gali 
prigulėti įvairių pažvalgų įmo
nės kurie nori darbuotis kliubo 
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labui.
Buvo prisiųstas užkvietimo 

laiškas ant baliaus nuo Draugi 
jos Šv. Stanislovo. Laįškas ta
po vienbalsiai priimtas.

I Kai kurie išsireiškė, kad Au
ditorijos svetainė išrėdytų 
daug puikesnė, jeigu jos didie
ji langai butų padabinti su 
tam tikrom užlaidom. Padis- 
kusavus kliubiečiai nutarė pri
sidėti finansiškai prie papuo- 

lšimo Aud. langų ir tą patį va
balą suaukojo apie $10.

— A. Lazauskas.

Penki metai vergijos
■ • « l

Penki metai atgal, spalio 9 
d., 1920 m., lengų gaujos puolė 
ir užėmė Lietuvos sostinę Vil
nių. Ir ikišiol grobikai lenkai te

nimą Lietuvai sostines; jie ken
čia todėl, kad jie kovoja ir gi
na Lietuvos reikalus.

Vilnius yra Lietuvos širdis.
belaiko musų sostinę ir visaip 
ją kryžiuoja. Iš gyventojų li
ko atimtos visos1 pilietinės tei
sės ir juos pačius atiduota ne
dorų valdininkų sauvalei, sau
valei nuožmių okupantų, kurie 
naikina viską kas lietuviško ta
me krašte yra: uždarinėja lie
tuvių mokyklas, draudžia laik
raščius, uždarinėja prieglaudas, 
mesdami našlaičius gatvėn, lie
tuvius gyventojus ir net jau
nus moksleivius kemša į kalėji
mus. Netekę teisių betgi gy
ventojai yra apkraunami di
džiausiais mokesčiais, verčiami 
kareiviauti priešams ir ant 
kiekvieno žingsnio kęsti,, di
džiausią priespaudą ir panieką.

Jie niekam negali pasiskųsti, 
nes jie yra beteisiai ir niekas 
jų neklauso. Tad nors mes, 
amerikiečiai, užgirstame jų kar
tų skundą, suteikime tiems 
nelaimingiems Vilnijos gyven
tojams paguodą ir išreikštame 
jiems savo karštą užuojautą. 
Jie kenčia dėlto, kad jie yra 
lietuviai ir nori tokiais pasilik
ti; kad jie kovoja už sugrąži-

Kiekvienas gi žino, kad be šir 
dies niekas negali gyventi. Tad 
ir lenkai, išplėšdami Lietuvos 
širdį tikėjosi, kad Lietuva ne
begalės gyventi ir galų gale 
ji jiems teks. Bet lenkai apsi
vylė. Nė jokie persekiojimai, nė 
jokie nuožmumai, neįstengė Vil
niaus lietuvių ‘sulaužyti, neįs
tengė nugalėti jų dvasią. Lietu
vos širdis — Vilnius dar tebe- 
plaka, dar tebėra gyvas Lietu
vai. O kol jis yra gyvas, yra 
viltis, kad jis vėl bus Lietuvos, 
kaip kad buvo per šimtmečius.

Vilnius buvo musų, musų ir 
bus. Tik reikia daugiau pas
tangų iš musų puses1 padėti 
tiems drąsiems vilniečiams, ku
rie, nežiūrint persekiojimų, vis 
dar kovoja už Vilnių, už Lietu
vą!

Šiandie vakare visi Chicagos 
ietuviai ir lietuvės, susirinkime 

Lietuvių Auditorijon, 3133 So. 
Halsted St., paminėti liūdnas 
sukaktuves išpiešimo Lietuvai 
Vilniaus, išreikšti savo užuo
jautą persekiojamiems Vilniaus 
lietuviams, ištiesti jiems pagel-

bos ranką, tarti jiems savo pa
guodos žodį. Padėkime sugrą
žinti Vilnių Lietuvai, dar sykį 
pareikštame grobikams ir visam 
pasauliui, kad mes be Vil
niaus nenurimsime, kai Vil
nius yra Lietuvos ir Lietuvai 
turi priklausyti!

Minint šiandie liūdnas sukak
tuves, besiklausant geriausių 
kalbėtojų, mus pačius paguos, 
suramins, kartu įkvėps ir drą
są savo gražiomis lietuvių dai
nomis musų geniausi daininin- 
kai-ės. Daina visuomet buvo 
didžiausia lietuvių paguoda, di
džiausia lietuvių įkvėpėja. Ir 
čia mums dainuos ir didysis 
Birutės Choras ir S. Krasauc- 
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kienė, ir O. Biežienė, o ir vai
kučiai parodys, kad ir jie su 
mumis yra šioj liūdesio valan
doj. Jaunoji Birute ir Jau
nuolių Orkestras tai išreikš dai
nomis ir muzika. Bus dar 
Dzimdzi-Drųndzi ir kiti.

Tad visi bukime šiandie va
kare, kaip 7:30 v., Lietuvių 
Auditorijoj. Visi iki vienam.— 
Už Vilnių, už Lietuvos širdį!

— M. Z. / 
__________ 1- > »

Pasisaugokite netikrų 
čekių
L>iznieriai nepamir

škite, kad trys jauni msai su
kinėjasi po musų koloniją ir 
skleidžia beverčius čekius po 
vardu The Vita Food Co., ant 
North* Paulina St. Čekiai pada
ryti iš geltono popieriaus. La
biausiai turi saugotis valgo
mųjų daiktų krautuves, nes jie 
lengvu budu prigaudinėja. Pir
miausiai padeda $10.00 depazi- 
to. Į savaitę laiko apmokėda
mi savo sąskaitą, moka buk 
savo uždarbio čekiais. Tie če
kiai pasirodė be vertės. Pa lemi- 
ję tokius vyrus, prašau juos su
laikyti. Prašau man pranešti.

' A. LIEPOS
- 1621 So. Halsted St., 

Tel. Canal 6799'

— | ■■■
• Tel. Lafayette 4223
I Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriaufeiai.

M. Yuška.
3228 W. 88th Chicairo. III.

Pasalink Kosulį, Šalti, Gal- 
vagėle, Ramatizmą ir Visas 

Gyląs ir Skausmus
I

Vlsoae aptlekoM—35c Ir <5c puodukas Ir 
dudeli. Childran'a Musterole (lengvat

ai forma) 35c.

Geresnis nei Mustard Plaster.

Pasitarkit su 
Specialistu

-------- -------------- Kuomet jus su
sergate, tai pir
mutinis dalykas 
jus norite gauti 
gerą specialistą, 
kad jis jumis gy
dytų — tokį spe
cialistą, kuris tu
ri daug metų pa-, 
tyrimą ir tokio 
kuris “nedaro 
spėliojimų”. Oa.1 
būt, kad jus jau 
esat gydęsis pas 

daugeli gydytojų, bet vis be pasek
mių. Priežastis buvo ta, kad jie ne
žinojo, kokia jūsų liga buvo.

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

X-Ray Egzaminavimas 
ir patarimai visai dykai

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

Mes turime pas save visus naujau
sius serumus.

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

skausmo. Musų kainos už gydymą 
yra labai liberalės.

Mes gydome vyrus ir moteris.

The People’s Health 
Institute

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

kampas VVashington
Valandos: Panedėlyje, 'Ketverge ir 

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

Ir dabar — net ir neišsilavinę muzikoje — jus galit groti roleliais geriau, 
negu daugumas groja rankomis.

Yra smagumas klausyti kaip kiti groja, taip, — BET TIK iš jūsų pačių 
grojimo jus galit gauti didžiausj asmeninį užsiganėdinimą, kuris paeina iš 
jūsų pačių dasilytėjjmo ir jausmų.

Jus galit groti piano solo arba šokius ant Gulbransen tikru taktu ir rimtu. 
Jus net galit akomponuoti geram artistui ant to gražiais balsais instrumento. 
Daugelis artistų kurie nedainuoja su “mechaniška” muzika, dainuoja akom- 
ponuojant grojant rolemiš ant Gulbransen Registruojančio Piano. Paban
dykit jį.

‘ T 1 • "iJos. F. Budnk
3343 S,o. Halsted St.

Didžiausis Smagumas 
Muzikoje Y ra Kuomet 

Grojate Jus Patys

Klausyk ir Temyk 
0 Polam

BRING,n

šis musų prietelis dirba iš 
širdies ir neša naujus skaityto
jus Naujienoms kasdieną.

Darykit tai ir Jus
Štai kiek kuponų gausit už 

kiekvieną atneštą ar atsiųstą 
paštu naują skaitytoją:
Už metus   150 kuponų 
Už pusę metų   75 kuponus 
Už tris mėnesius .... 35 kuponus

Taip dirbdamas nepajusi, 
kaip sudarysi tokį skaitlių ku
ponų, už kurį teks geriausia 
dovana.

'•......... ..... ... . ...... .. . ......... ... .. ..... . .
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Po ryt “Birutės 
koncertas

Nuo šios dienos
Maskarado fondas 
apie $50. arba tiek verčios, sep
tyniomis dovanomis. Kaikurios

įtaisai yra 
vyrų, kad 

vietoj ir

Lietuvių Auditorijoj
Dzimdzi-Drimdzi. 

pasakyti, kad prisi- 
silpnį, su gana silp-

Vaičkaus Dramos 
Teatras

ypatingo “nepasakiusį pasakoji 
mą su gražia deklamacija “Pa
sikalbėjimas su Pacifiku.”

Buvo pristatytas ir “ekspre
so” šoferis Zaleckis, -kuris pa
pasakojo keletą juokingesnių 
atsitikimų iš kelionės.

Publikos buvo virš poros šim
tų. Ji jautėsi susivylusi, nes 
tikėjosi daugiau iš Dzimdzių 
pasirodymo ir todėl buvo be ti
po. Vėliau betgi šokiai kiek 
atitaisė publikos ūpą ir į ga
lą ji gana smagiai linksminosi, 
bent tie, kurie pasiliko šo
kiams. —Vieš-kis.

gaiš ...............
DYKAI KNY

GUTE
Kurioje parodo
ma Plumbingai 
ir nanvų apšildy
mo reikmenis ol- 
selio kaina.

APŠILDYMO 
REIKMENIS, 

ŠUTAU VY
KIT '/3

Priduokit skiČą 
dėl kainų ant ga
tavų Garu arba 
Karštu vandeniu 
apšildymo reik
menų. Musų len
gvas metodas su
taupys jums

Tokis geras programas y ? 
retenybė ir geruose, koncertuo
se. Tad visi bukite šiandie 
Lietuvių Auditorijoje. —V.

S. Krasauskienė yra netik ge
ra dainininkė, bet taipjau ta
lentuota vaidintoja-artistė. Ji 
taipjau yra labai darbšti biru- 
tietė ir Kvederui vedant Biru
tės Chorą, ji visados užimdavo 
pirmą vietą vaidinimuose. Bi
rutė jąja tikrai didžiuojasi ir 
džiaugsmingai praneša, kad ji 
dalyvaus kaipo solistė, Birutes 
sezono atidarymo koncerte spa
lio 11 d., Lietuvių Auditorijoj.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be i-k ausin o. 
Bridge geriausio aukso. -Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

motinos rolėj ir J. briedžio — 
kumiečio Bagočiaus rolėj. Vei
kalo finalas bus perdirbtas, la
biau pritaikintas scenai. Iš 
viso tame veikale dalyvauja a- 
pie 15 asmenų, jų tarpe žy
miausioj rolėj Onos — teatro 
premjerė* P. Tendžiulyte ir tėvo 
rolėj — patsai teatro vedėjas 

Iš sąstato matyti, 
teatras ruošias tu

šiandie yra Spalių 
penkių metų sukaktuvės lenkų

Dzidzi-Drimdzi pri 
sikėlimas

Mes, iš savo pusės jo prielan
kumą Naujienoms ir jo dovana 
labai apverti name, ir tikime, 
jog apvert’.ns ir ta ypata' kuzi 
laimės.

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimu, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso, 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumpregystę ir toliregystą. 
Prirenka teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į m'.-kyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augfičiau. Vai: 10 
iki 8 vai. Nedfilioi 10 iki 1 vai. p. p,

1545 West 17th Street 
Phone Boukvard 7589

dylų sąstatas^ visai skirtinga: 
nuo to, kurs buvo praeitame se
zone. Labai pagražina veika 
lą dalyvavimas J. Gulbinienės

| Lauksime to liūdno 
• iškilmihgo vaidinimo, 

•■.vyks spalių mėn. 11

J vielų ©ofTv^O B(T%
TDGCT 'BY Otf FORTUREE-BAYi 
AUPTHAT A\NT EHOtybHTo UUY 

) tiREAb fCltTHL WEEk- C

W. H. ESCH, Pron.
3643 South Halsted Street

Spalių mėn. 11 d. Hull House 
teatre, kampas Polk ir Halsted 
gatv. penkių metų sukaktuvių 
Vilniaus užgrobimo lenkais liū
dnam paminėjimui, Vaičkaus 
Dramos teatras stato “Laisvės'J- Vaičkus 
Kovotojus.’’ To veikalo pasta- kad .musų 
tymui parinktas geriausia vai- dieną patiekti Chicagos lietu

vių publikai ką tai iškilmingo, 
nepaprasto. Antraktų 
paskaitys apie Vilnių 
Vaičkus ir vargonais 
Pocius.

Teatras- 
Muzika |

Chas MicheI, 3323 So. Hals- 
, , . ted St., auksinių daiktų krau-

.. . tu ves savininkas, po ilgo gai
so is ų j j sutiko duoti vieną iš 

dviejų daiktų: jei bus moteris, 
duosiąs perlo karolius, verčios 
$5.00,

Biznieriai sukruskite: Chica- 
goje dar yra apie 100 L emerių 
kurie turi prisidėti prie bendro 
Naujienų Maskarado Dovanų 

praneškite nieko ne
laukę kas ką aukojate. O auko
ti galite dar ne suskaitomą 
daugybę daikių: kas Fordą, kas 
automobilių, kas tajerą, kas 
drabužių %eilę, kas planą, kas 
čeverykus vyrams ir moterims, 
kas pinigais šimtinę ar dešimkę 
—žodžiu bile ką, nauda vistiek

Ijeigu, daleiskime, pasitaikytų
vyras, tai dovana turėtų būt
vyriška. Ir reikia pasakyt po-1 
nas MicheI protauja labai logiš-' 

sakysime, laimėtojas pasi-' 
taikė iš eilės vyras ir jam štai • 
tenka perlai! Ką gi jis darys su1 
perlais ? Kad išeiti iš tos keb-1 
lios padėties, ponas MicheI pa* 

■darė tam tikrą parėdymą ir vi-* 
■si keblumai liekasi prašalinti' 
pirm, negu jie pasirodė, 
mėtoj u, Dieve duok, bus 
ris, gauna perlus; o jei 
— porteigarą.

langus iŠ lauko taip pat be jo
kio keblumo, kaip ir iš vidaus. 
Šis instrumentas yra įvertina
mas apie $5.00.

Ponas Adomaitis, kaip sakė
me, nėra biznierius; jis duoda
mas šią dovaną garsiam Nau
jienų Maskarado fondui, turi 
vieųintėlį norą, padaryti gerą 
savo mylimam dienraščiui — 
Naujienoms, kurių rėmėju fis 
buvo nuo pat pirmos Naujienų 
įsikūrimo dienos ir, taipgi norą 
apdovanoti bent vieną iš tų 
žmonių, kurie ateis į Maskara
dą tinkamai pasipuošę.

. Vienok, reikalaudami sugrą
žinti musų valstybės pagrobtą
ją dalį, mes vaduovaujamies ne 
vien istorija, bet ir dabartimi. 
Jeigu Vilnijos gyventojai, nors 
kadaise ir buvę lietuviais, šian
die didžioj daugumoj pareikš
tų noro palikti ten, kur jie da
bar randas 
nieko o tik 
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laimingos ateities
Bet taip nėra, Vilniaus kraš-'fiją 

tas, nežiūrint į priespaudai 
persekiojimus per ilgus metus.'džius 
neateitolino nuo Lietuvos. Nors juokdarius, štukorius 
dauguma gyventojų, kaip ir;stvilė 
visi lietuviai desėtkas metų 
gal, nespėjo įgyti politinės 
monės, bet turėdami progos 
sirinkti Lietuvą ar Lenkus, 
beabejo pasisakys už mus.
nografiniu žvilgsniu Vilnija pri- lo ir su visa publika. Pasta- 
klauso mums. rasis buvo visai naujienybė ir

Taigi istorija ir dabartis pa- publikai gana gana patiko. Už-į 

rodo, kad okupuotasai kraštas baigė savo gana ilgą ir nieko

Garantuoti 
augštos rųr 
šies mau- T 
dynių įrengi
mai, 5 pėdų 
maudynė, bal
tai enameliotas 
Closetas ir dide
lė J.avatory, sy
kiu su fitin-

Nelygiose ko- kartą yra pareiškę, kad be gin
klo jo neatiduos. Bet yra dide- 

kurie lis dar klausimas, ar ginklas es- 
,ti visad ištikimu saugotoju už
grobtų plotų.

i
Mums, Amerikos lietuviams, 

yra svarbu vienas dalykas — 
jog okupuotoji Lietuva galimu 
paliuosuot. Tas laikas, kuomet 

I visi lietuviai susijungs į vieną 
šeimyną, nėra taip toli. Mu
sų nuolatipis darbas ir mokė
jimas išnaudoti aplinkybes, įvy
kins tą greičiau negu, kad dau
gelis mano. • —M. V.ni'd

Pažiūrėję į žemlapį pastebč- priklauso ne kam . kitam, bet 
sim, kad mažiausia vienas treČ- Lietuvai. Tiesa, šiuo laiku, jį 
dalis Lietuvos žemių yra Len- turi pagrobę lenkai, kurie ne- 
kijos pagrobta 
vose, penki metai atgal, mes ne 
tekom daugelio plotų 
musų istorijoj sulošę taip svar
bią rolę. Pirmąją vielą, žino
ma, užima Vilnius, tas puikus 
miestas, tarp gražiausių slėnių 
ir kalnų, ant kurių dar iki šiam 
laikui stovį gausių senovės lie
kanų.

Į vakarus nuo Vilniaus yra 
visiems girdėti Trakai, su Keis
tučio pilim ant ežero salos. • 
Daug atsiminimų yra surišta su 
Trakų pilim, kuri nekartą iš-' 
gelbėjo Lietuvos sostinę 
kryžeivių ir kitų priešų.

Toliau į pietus, rasinyS? 
gardelio miestą taipogi 'okupuo
tą penki metai atgal. Kiekvie
nas, kurK skaitė musų istoriją, 
atsimins, kad Naugardėlis tai 
pirmas sukurtos Mindaugo lai
kais, galingos Lietuvos centras 

žodžiu, į kurią pusę nepąsi- 
duosirn, visur surasim istorinių 
liekanų, padavimų, dainų, ku
rios visad liudys, kad Vilnius 
su savo apielinkėm buvo ir yra 
Lietuvos

ir sykiu 
kurs į- 

dieną ir 
prasidės lygiai 7 v. vak. —y.

Cll Tęti YOL) WUAT H ITT— . /
Put OUT Akb blOlAI A 1 

■fclME ON ŠOKE TUąmpS AMO L.

'Alt'UL *BOIL L
AM FA^UlOUtb EtKilMlb

Naujienų ving Cabinet”, arba lietuviškai 
pakylo dar sakant, skutimusi įtaisus, $3.00 

verčios. • Ponas Kareiva yra la
bai praktiškas žmogus: jis duo
damas šias dovanas aiškiai su
prato, kad Naujienų Maskarado 
bus labai įvairios publikos su 
įvairiais reikalavimais. Prosas, 
tai labai gera dovana gaspadi- 
nei, net ir merginai, kuri yra 
ekonomiška ir nori rėdytis 
gerąi-, visuomet nuprosytomis 
dresėmis. Skutimusi 
labai reikalingi dėl 
viską laikyti vienoj 
vartoti kada reikia.

Užvakar 
“prisikėlė” 
Bet reikia 
kėlė labai 
nu programų.' 

Pirmiausia visiškoj tamsoj 
V. Dineika, kaip kokia dvasia, 
padeklamavo apie Dzimdzi-Dn- 
mdzt prisikėlimą. Deklamaci- 

mes nedarytumėm ja buvo nebloga.
palinkėtumėm jiems| Išeina* komp. A. Vanagaitis 

su savo paskaita apie “geogra- 
Publika čia tikėjosi 

daug juoko, nes ji į visus Dzįm- 
žiuri tik kaipo į kokius 

Bet ap> 
Vanagaitis pradėjęs 

at- juokais, greit perėjo prie rim- 
są to pasakojimo apie savo kelio- 
pa- uę, pasakojimo gana palaido, vi 
jie, sai neprirengto, tik vietomis 
Et pamargindamas dainomis 

lo ir su visa publika 
rasis

užgrobimo musų sostinės Vii 
niau. Paminėti tas liūdnas su
kaktuves Vilniaus Vadavimo 
Komitetas ir keliolika organiza
cijų šiandie vakare rengia Lie
tuvių Auditorijoj masinį mitin
gą su labai turtingu muzikali- 

išpildy-

• krautuvėje 
visokių na- 

daiktų, kaip 
kurį p.

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTĄ

mo, savo dainomis 
draugingumu.

šių metų Birutės 
bus be pretenzijų 
žvilgsniu, nes mes 
giausia jų turime, kad galėtu-1 
mėm pasirinkti; tečiaus cho
ras figūruos dauginus, o to 
musų publika ir nori. Tiesa,' 
butų malonu išgirsti tikrai ge-1 
rą solistę, nes mes jau esame1 
pasiilgę tikro dainavimo, bet 
jeigu jau ne iš lietuvių, tai 
Amerikos solistus nėra išroka- 
vimo. Birutei samdytis, nes mu
sų publika žino kur juos išgirsti

Abelnai imant, tai bus Biru
tės koncertas, ir sulig tradici
jos, Birutė visuomet pasižynr’ 
savo prisireųgimu ir išpildymu 
užduoties. O mes gi visi pri- k 
valome savo priedermę atlikt? 
tai reiškia, kad visi tenai 
sueitumėm pasiklausyti dainų, 
atgaivinti sielą, pasimatyti su 
draugais, priduoti ūpo ir ener
gijos birutiečiams bei jų vedė
jui Vanagaičiui, galų gale pa

sišokti. Tada.. tnigryžę namo 
[kiekvienas pamąstysim ir tar
sim sau:
-^Ot nors sykį pasilinksminau 

ir kaipo lietuvis savo 
mę gražiai atlikau.

Ateinantį sekmadienį, spalio 
11 d., Lietuvių Auditorijoj, Bi
rutė, su t p. Vanagaičiu prieša
ky, atidaro savo sezoną ir, bo 
abejo, pateiks chicagiečiams, 
kaip ir visuomet, daug malonu-'tų dovanų seka

liu programų, kurio 
me dalyvaus:

S. Krasauskienė, 
O. Biežienč, 
Birutės Choras, 
Jaunoji Birutė (vaikų), 
Jaunuolių x Orkestras (vaikų) 
Dzimdzi-Drimdzi 
ir kiti.

Štai
Galskis pridavė porteigaro at
vaizdą, tik, dievaž, mums jis 
neatrodo, kad tai butų portci- 
garas. Kaip jus, manote, kaip 

>šis daiktas vadinasi? Kaip ten 
l nebūtų, tečiaus ponas MicheI 
(■duos ne ką kitą, o porteigarą 
arba perlus. Butų geriau, kad 
maskarado dalyviai, nieko ne
laukę apsilankytų pas Michcl 
ir tas dovanas apžiūrėtų.

A. J. Kareiva and Son, 4537 
So. Wood St., pardavėjai kaip 
anglai sako “harchvare” ir ma
liavų bei popieros sienoms de
koruoti, paskyrė dvi dovanas, 
būtent,: Eleklrikinį prosą, ki
taip sakant, plieninį prosą su 
elektra šildoma, verčios $4.25 
ir, kaip amerikonai sako “§ha-

Biznierių Dovanos Nau 
jienų Maskaradui

Ponų Kareivų 
randasi daugybė 
mams reikalingų 
matote paveikslėlyj 
Galskis parūpino. Ponas Karei
va yra taipgi veikėjas lietuvių 
kultūriniame gyvenime ir vi
sados pasiryžęs remti kiekvie
ną gerą darbą. Lietuviai, Nau
jienų skaitytojai yra prašomi 
remti jo įstaigą, nusiperkant 
sau reigalingus daiktus pas jį. «

Julius Adomaitis, 5650 
Bishop St., mekanikas ir išra
dėjas, aukoja visai naują, ir 
dar niekur neparduodamą daly
ką — laiptus langams plauti. 
Šitas daiktas yra jo paties iš
rastas ir padarytas. Jis yra 
padavęs prašymą į U. S. Paten
tų raštinę, kad tą savo išradi
mą užpatentavus ir tikisi grei
tu laiku gauti patentą.

Pono Adomaičio išradimas fondo 
yra labai geras ir naudingas 
kiekvienai namų • šeimininkei, 
kuri norį užlaikyti savo langus 
švariai ir be vargo nuvalyti 
juos. Taipgi yra ir laba; pap
rastas daiktas. Jį labai lengva 
pritaikinti prie kiekvieno lango 
ir ant jo galima atsistoti lauko 
pusėje arba atsisėsti ir valytų



8
IIK |»a«aa^»«a •• • ------ 9

lumėt juos-j burką ar apulką?
Naujienų. Spulka.

$6.00 gryno pelno ant 
s 1(19.00 — pamislyk 
šimtas uždirbtų jei 
čia per 20 metų?

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

uždirba po 
kiekvieno 

.kiek jūsų 
laikytumėt jj

—Raštininkas.

jūsų

1739 So. Halsted St.
Nuo 10 ryto iki 8 vai. vakaro.

Veikalo “šėtono Karalystė” kuris 
įv) ks spalio 18, Meldažio svetai
nėj, tikietai parsiduoda Naujienų 
raštinėj, 173’AS. Halsted St., Auš
ros knygyne, 3210 S. Halsted St. 
Varpo redakcijoj, 3251 S. glaistei! St. 
Ir pas artistus.

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS:
“Naujienas” pradedama išnešioti 

nuo 3-čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki VVallace ir 
nuo 35-tos iki 31-mo:; gatvės yia an- 
iup>n >mi “Nnu'ienoms ’ gana anksti. 
Už “Naujienas” iralimH mokėti syki 
j savaitę arba sykį j mėnesį. Gyve
nanti pažymėtame zone. o <la neap- 
rupinami ankstyvomis “Naujienomis”

Boulevard 9663).

Lietuvių Tautiškas Choras turi 
savo repeticijas kožną pėlnyčią, 
8 vai. vakaro vietinėj svet., no 
bažnyčių, ant kampo 35 gat. ir So. 
Union Ave. Visi vaikinai ir mer
ginos yra kviečiami atsilankyti ir 
dalyvauti iš vien, lietuviškai, links
mai. ramiai ir drąsiai, susipraskim, 
susiruoškiin ir žengkjn pirmyn. 
Valio, Valio, Lietuva musų 
augštyn. Su pagarba, kviečia 

—Kor>. 9ctas.

kilu

šėri-
, ; nedėlio-

2 vai. po pietų,

Lietuvos Atstatymo B-vės 
ninku suvažiavimus įvyks 
ie, lapkričio 8 d., f 
šv. Jurgio dr-jos svet., 
York Avė., Nevvark, N. .1. Jeigu šė- 
rininkai nenori, kad jų įdėti pi
nigai žūtų, tai būtinai dalyvaukite 
šiame suvažiavime, nes yra užkvies
ti tam tikri ekspertai, kurie išdės
tys bendrovės dalykus.

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

at- 
ne-

Lietuvių Kriaučių Skyriaus 
A. C. \V. <>f A. susirinkimas 
Ims penktadieny, spalio 9 d., 
vai. vak., 1561 N. Robev St. šiame 
susirinkime bus svarstoma daug' 
svarbių dalykų, todėl kiekvienas 
narvs privalo būtinai atsilankyti.

—A. M. Kadsel, rašt.

269 
atsi- 
7:30

r

NAUJIENOS, Chicago, III. \ Penktadienis, Spalio 9, 1925

Draugystė šv. Alponso laikys sa
vo susirinkimą sekmadieny, spalio 
U d., šv. Jurgio parapijos svet., 
32 .PI. ir Auburn Avė, šis susirin
kimas bus labai svarbus.

—Frank Valavičius, rašt.

........idncMn Aun iiBini , I 
platesnių žinių kreipkitės nuo 5 v. 
vakare, subatoj ir nedėlioj visą 
dieną. 

4329 S. Washtcnaw Avė.

ll/AIDIIC MCI RIMAI

veikalo “šėtono Ka- 
penktndieny. spalio 

svet., 
butl- 
nesi-

Repeticijos 
ralystė” įvyks
9 <1.. 8 vai. vakaro. Meldažio 
2211 \Y. 23|-d l»l. Visi lošėjai 
nai malonėkit atsilankyti ir 
vėluoti. —M. Dundulienė.

RENDON kambarys vienam vy
rui, be valgio. Kambarys Nortb 
Sidės apielinkėj; švarus, šviesus ii 
vra visi moderniški parankumai. 
Matykit asmeniškai arba telefo- 
nuoicit nuo 6 iki 8 v. v. Nedėlioj. 
ir subatoj visų dieną. .

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

REIKALINGAS virėjas ir 
veiterka į restoraną dirbti. Dar
bas nuolatinis.

l'el. Brunsvvick 5615 2113 So. Halsted St.

Am
10 <1.

Driuzv^tės Meilės Lietuvių 
susirinkimas įvyks spalio 
7:30 vai. vakaro po utim. 1900 So. 
Union Avė. ir 19 gi. Visi draugijos 
nariai malonėkite susirinkti laiku 
ir atsivesti naujų mu’ių.

—I)r-stės Komisija.

Cbicagos Lietuvių Draugijos Sa
vitarpinės Pašalpos bertaininįs su- 
sirinkinas įvyks sekmadieny, Spa
lio 11 (I. kaip 2 vai. po pietų, Zven- 
zek Polek svet., 1315 I 
Avė. Draugai prašomi 
laiku. Ateikite ir visi 
padavė! aplikacijas ir 
pas draugijos daktarą,

—X. šaikus, rašt.

!. Ashland 
susisi nkl i 

tie, kurie 
jau buvot

Draugystės Palaimintos Lietuvos 
mėnesinis susirinkimas įvyks sek
madieny, snalio d., kai t vai. 
no nietų, Liet. Auditorijoje, 3133 
S. Halsted St.Nariai yra kviečiami 
skaitlingai atsilankyti dėl svarbių 
reika'u svarstėmui ir dėl svarbių 
pranešimų. —Ig. Žilinskas, rašt.

Repeticijos veikalo “Ponas Dau
gu noris” įvyks šiandie, spalio 9 d. 
apie 7:30 vai. vakaro. McKinley 
Park svet.. 39 gt. ir Western blvd. 
Visi rutiečiai lošėjai bukit laiku.

N. T. Buishas.

West Side. — Dr-stės Dr. V. Ku
dirkos susirinkimas įvyks 10 d. 
snalio, Meldažio svet., 8 vai. vak. 
Visi nariai malonėkite susirinkti. 
Turime svarbių reikalų. —Valdyba

18-os gatvės apielinkė. — ,SLA

PARDAVIMUI
Tel.' Republic 5550

NAMAI-i-ŽEME
PARSIDUODA grosernė ir bučer- 

nė; yra gera vieta, kas pirmiau, 
tas laimės. Nėra bučernių 4 blo
kai aplink; viskas cash biznis. 
Parsiduoda iš priežasties kito biz
nio.
1444 W. 74th St. corner Bishop St

RENDAI kambarys North Sidėj. 
šviesus ir švariai užlaikomas, ga-j 
ru apšildomas; dėl vieno ar dvie
jų vaikinų, prie mažos šeimynos. 
Su valgiu ar be valgio. Geistina,' 
kad atsišauktų nevartojantis svai-' 
galu ir laisvu pažiūrų. Gera trans-1 
portacija, arti Kedzie, Belmont ir, 
Elstcn karų linijų. Kreipkitės va
karais nuo 6 iki 10 vai. 2810 Barry 
Ave. Td. Irving 1246. x

RENDAI, ruimas dėl nevedu
siu vyru. Patogi vieta gyveni 
mui.

2113 So. Halsted Str,

RENDAI įrengtas kambarys 
—hot water heat, — su viaaL* 
patogumais

3209 South Auburn Avė.
2 lubos

RENDAI kambarys vtenan* 
ar dviem jauniems vaikinams 
prie jaunos poros.

2922 Emerąld Avė.
1 lubos iš priekio

ĮVAIRUS SKELBIMAI 
BAGDONAS BROS.

129 kuopos susirinkimas įvyks 11 MOVING, EXPRESSING & COAL 
<1. spalio, 2 vai. po pietų, Dvorak PIANO' MOVING EXPERTŠ
Park svet. mie Cullerton (20-os) 
ir May gatvių. Visi nariai malo
nėkite susirinkti, 'riirįimv svarbių 
reikalų. —Valdyba.

/ ----------- L-------

Roselandiečiai. Draugvstė Šv. Pet
ro ir Povilo rengia labai iškilmin- 
i/ą balių kuris įvvks nedėlioję, spa
lio ’1 d.. Chas Strumilo svet.. 107 
ir Indiana ave. Visus kviečiame 
dalyvauti. —Komitetas.

Long distance handlinp. 
Turime daug metų patylimą. 

3j06 So. Halsted St. 
Phones: Yds 3408 — PJvd. 1969 res.

REIKIA DARBININKU

------------------------------ ----- ---------
PARSIDUODA groseris, 1412 S. 

49 avė., Cicero, III. ir 4 ruimai pa
gyvenimui. Renda $35 į mėn. Par
duosiu pigiai, nes turiu kitą biz
nį. Kas ieškot groscrio, kreipkitės 
pas S. Gritėnas, 3241 So. Halsted 
St. 2 fl. Tel. Boulevard 5066.

6 KAMBARIU cottage, 5 metų 
senumo, visur aržuolo trimingas, 
knygynai, bufetai, didelis fronti- 
nis ir užpakalinis porčiai, visas 
namas naujai dekoruotas, karštu 
vandeniu šildomas, su grindimis 
augštas, 50 pėdų lotas, 1 karo ga
ražas, didelė pieva medžiai, krū
mai, prie Roeksvell St., netoli nuo 
71 St. karų linijos, kaina $6200, 
lik $200 cash, kitus pn $30 i mėne
sį, įskaitant nuošimčius. Veik grei
tai. Atdara nedėlioj ir vakarais.

5 kambarių cottjige, 3 lotai, mū
rinė barnė dėl karvių; puikus sod
nelis. Handasi Stęgcr, III. Mainy
siu ant bunga)ow arba dviejų lotų 
namo po (i kambarius South Sidėj. 
Turiu 7,000 cash. Del platesnių ži
nių atsišaukit.

5709 
Tel.

So. Carpenter St.
Engjewood 8187

MOTERŲ,
REIKALINGA moteris kad 

ir su vaikais prižiūrėti namus 
už tų darbą duosiu kambarį dy
kai. Atsišalikite po 5 vai. vaka
ro. 2 lubos užpakaly

354 I So. Lowe Avė.

PARSIDUODA delicattessen 
ir grosernė.

Kreipkitės:
1359 W. 59 St.

PARSIDUODA grosernė, de- 
licattessen ir notion krautuvė.

1

REIKIA DARBININKŲ
A įsišaukite.

3407 S. Wa.llace St.

VYRŲ
REIKALINGA 2 kriaušių 

prie moteriško bei vyriško dar-

b0- IKreipkitės: * ■
6758 Wentworth Avė.

i
PARDAVIMUI malevos, hanl- 

ware krautuvė; daromas geras biz
nis; lenkų ir lietuvių kalonijoj, 
yra 5 kambariai gyvenimui, 2 ka
rų garažas. Parduosiu už $1950.

2237 W. 22 St.

Lietuvps Dukterų l)r-stės' susi
rinkimas įvyks spalio 11 d., 1 vai.' 
po pietų, Mark \Vhite svetainėj.’ 
Ateikit. —I*. Ju.aitienė, «kr. | vėliavos Ameri-

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINT1NG 

& HDW. CO.
Malevojain ir popieruojam. Už

laikėm malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

Matai Kas Dedasi?
koje No. 1 laikys savo mėnesini 
susirinkimą sekmadieni, spalio 11 
I., I vai. po pietų. Davis Sųuare 
Park svet.. prie 45 ir S. Paulina 
gatvių. Malonėkit visi draugai at
silankyti. nes turime daug svarbių 
reikalų apsvarstyti.

—F. Motuzas, rašt.

APSIVEDIMAI

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios jhjos įvai

riems nėriniams; kaina: -i uncijų 
malkos 35c., 38c. ir 40c. vilnonuos 
skiautės vaikams, kaina--nuo 65c 
iki $1.00. Baltoji drmiė užvalka
lams ir paklodėms. Marškonius gi
jos, kaina 1000 jaiilų nuo 10c. iki 
I5e. Mano tavoras 'parsiduoda nuo 
35c. iki 50c.' pigiau negu kitur.

Frank Selemonavičius 
504 W. 33rd St. Prie Normai Ave.

Ol|F
Rtfdeemable

Valu^He Gifts
“Save” reiškia gelbėti; išgel

bėti; išganyti; paliuosnoti; ap
saugoti; nedaleisti; pasinaudo
ti; čiedyti — bet šitame atsiti
kime reiškia ne daugiau, ne ma
žiau, kaip: taupyti ir pasinau
doti.

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

LIETUVON — 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

Atdara nedėlioj ir vakarais.
A. N. MATULIS & Co. 

6641 South Western Avė.
Tel. Republic 5550

SAVININKAS parduoda 30 pėdų 
lotą prie Fairfield Avė., netoli 71 
St. karų ir Maruuette Park., Visi 
asesmentai užmokėti, kaina $70(1. 
Atsišaukit vakarais arba sdbatoj, 
2 fl. Mr. Bray, 2500 Marųuettc Rd.

TEISINGAS PASIŪ
LYMAS

Parsiduoda dabar statomas 
rinis namas, 5—5 kamb., 3 bedrui- 
n«-iai, 18 pėdų ilgio frontinė, ir di
delis kičinas. ' Visas trųnas aržuo- 
lo, aržuolo karnizai frontinės, čai- 
ną klosetai, pcnti'ių kabinetai 8 
pėdų užpakalio porčiai - stiklais
apdirbti.^ Apron sinkas, kendle
elektrikas fikčeriai, karštu vande-

mu-

sau merginos 
esu 40 m. se- 
stiprus; dirbu 
turiu. Neru-

3 AUGšTŲ mūrinis namas $8500, 
6 fintai, rendų j mėnesi $90, netoli 
naujo marketo, jnainysiu j mažą 
narna primokėjus bi.sk j pinigų. At
sišaukit j šapą.

Joe Plpshka
1625 So. Jmferson St.

PARSIDUODA 2 aukštų mūrinis 
namas, 5 ir 5 kambariai; beizmen- 
tas aukštas su viškais. Porčiai su 
stiklais dengti. Kaina $10,400, cash 
$4,400. Kreipkitės, — 1 lubos.

4347 S. Talman Avė.

PARSIDUODA 2 flatų namas. 
Elektra, guzas. Bandys neša me
nesiui $50.00. Parduosiu pigiai..

Atsišaukite:
909 West 19 Place

REIKIA dviejų patyrusių 
shearmenų, vieno teamster ir 
5 paprastų darbininkų.- 
geležies atkarpų* jarde, 
darbas, gera mokestis.

Kohn Iron & Steel 
2034 Southport Avė.

Darbas
Geras

REIKIA siuvėjo prie abelno 
kostumeriško darbo ir prie 
sinimo senų rūbų.

S. ALEKNO 
2537 W. 63 Str.

Tel. ProspecV 9511

AUTOMOBILIAI
GERA PRpGA

pro-

Išsimaino ant loto žieminis so
dan automobilius, viskas yrax kaip 
lik naujas; geram padėjime, 
proga tam, kas turi lotų.

Pamatykit
Joe Vilimas 

4405 S. Fairfield Ave.
Phone Lafayette 5948

'. _........- 11

RAKANDAI

gera

Aš esu graikų tautos ir no 
rėčiau paieškot 
dėl že na t vės. Aš 
numo, sveikas, 
visada ir pinigų
kau ir negeriu moonslrin. Mel
džiu merginos atsiliepti, kuri 
norit gero ir teisingo žmogaus 
gauti. Atsišaukit rašydamos 
laišką angliškai.

John George 
1620 S. Ashland avė., Chicago

Aš meilės romansų miiionierius, 
jaunikaitis noriu susipažinti su 
savo tautos panelėmis — su inte
ligentėmis, dailininkėmis, artistė
mis ir jnylinčiomis dailę, sceną ir 
su darbo mergaitėmis. Tuojau ra
šyk, o daug laimėsi; gal ir patį ro
mansų milionierių sužavėsi ir t. t. 
Kas iš merginų parašys, kaip žiu
ri į vaikinus, kurie inteligentišku 
budu į pažintį sueina per laikraš
ti? Ar užsimoka merginoms mylė
ti vaikiną. kuris girtuokliauja? 
Prašau prishistj savo paveikslėlį. 
Ui gerus raštelius skiriu ant pir
mos pažinties vertės 5 iki 10 mei
lės romansų su paveikslėliu savo 
ant pamatymo.

Ant. Žalvarnėlis,
1739 S. Halsted St., Chicago

ĮIEŠKO kambarių
IEŠKAU kambario, Brlghton 

Parke iki 63 St., netoli karų 
linijos. Su valgiu pas gerus 
žmones. A. P.

4440 So. Wood Str.

Mes parduodame olselio kainomis 
visiems. Pasižinokite 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

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

Iš užpakalio kampas 34 St.

RAKANDAI pardavimui, var
toti 2 mėnesiu, riešutinis mieg-X

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35%

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plutnbing Supply Uo., 
1637 West Division St., 

netoli Marshfield

ruimio setas, valgomo kamba
rio setas, mohair parloro setas, 
karpętai, lempos, paveikslai, 
pianas, puikus bargenas.

1839 Wes 55th St.

PARDUOSIU 5 kamb. rakan-------- -— ----------- , - -
užPLASTER board po 4c. 

ketvirtainį pėdos; dastatome 6, 7, 
8, 9, 10 pėdų atigščio. Pilnas pasi
rinkimas lentų, stogų dengimo ir 
moldingų. Greitus patarnavimas. 
Greitas dastatymas visur, šaukit

Mr. Smetana
Buiklers Suply & Lumber Co. 

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

dus, grojiklis pianas, 2 miega
mo kamb. setai. 7 šmotų val
gomo kambario setas, viktrola, 
karpetai, lempos, rašymui 
as ir kitokių smulkmenų.

1611 W. 55 Str*

stu-

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

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

PARDAVIMUI

K R AUTU VIV ĮRENGIMAI 
Del grosernhj, bučernių, delikate- 
srn; restauracijų, saldainių krautu
vių, keptuvių Specialis prirengi- 
nms Sostheim’s labai tvirta dėl 
keptuvės, pigiai. Pinigais arba iš
mokėjimu,

1912 SO. STATE STREET 
ALHAMBRA STORE FIKTURE CO.

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

1437 S. 49th Ct., Cicero, III.

PARDAVIMUI pigiai dvi bu- 
černės, South Sid^; 
geras biznis.

2410 W. 47
‘ 3408 W. 63

daromas

St. ir 
St.

BUčėRNfi, pilnai* prirengta, yra c............... —
ledo mašina, užšaldomas kaunte- niu apšildomas pirmas flatas, bun- 
ris, elektra varomas mėsos malik-jgalow stogas, sun ptirlor, 30 pėdų 
lis, elektra varomas cash registe- lotas. Randasi prie Western Ave. 
ris, 4 svarstyklės, 4 mėsai kaladės ir 71 gatvės. Namas kada bus pa- 
ir kiti fikčeriai, bet perdaug jų,1 baigtas vertas $13000. Jei pirksit 
kad visus paminėjus. Tas priren- dabar, gausit už $11500. 
girnas kainavo $7800 mažiau negu 
2 metai atgal, greitam pirkėjui ati
duosiu už $2750. Biskį įmokėti, ki
tus mėnesiniais išmokėjimais. Pa- 
simatykit su Mr. Scanlan

Englevvood BųsbHVSs antį Real 
Estale Ex.enange 
6922 S. Halsted St. 

Phone Wentworth 3494

PARSIDUODA 4 kamb. mū
rinė cottage. Naujos mados j- 
taisymai. Aptverti tvora ir 
numalevota naujai. Kaina 2000 

6419 So. Kolin Avė.

Savininkas kontraktorius
JOHN PAKALNIS

18 AKRU, kurių lyginasi 144 di
deliems Intams, po $80 už lotą. 
Dvigubas pusė sekcijos kampas.

Klmiskitp vietos.
NORTHERN REALTY CO.

186 N. La Šalie SI.
Tel. Main 3411

3120 W. 53rd Place
Tel. Hemlock 0867 *'

1 ■ • ■ 1 ' V”
TURIU keletą virš mieros lo

tų, netoli elevatorių stoties ir
PARSIDUODA pekarnė, pusė ar- bulvaro, parduosiu už akrų kai 

lietas penkiems metams. Renda pi- $9.1.) kožnas. Išmokėjimais, 
gi. Nupirksi! pigiai. Kreipkitės, į Veikit greit. Tas vra tikras 

173»N£UHairted St. . bargenas. Mr. ROBINSON, 
No. 625 Room 722, 6 N. Michigan Ave.

Tel. State 7503-

■PARDAVIMUI kampinė bučėrnė,
senai įsteigtas biznis, cash biznis, T'TJRTU rmrcmoii •irh'i mn.inv> renda $35; gera vieta lietuviui. Sa- 1 ParUUOU dioa mainj-
vininkas išvažiuoja j Californiją. ti 2 augstų namą, su groserne

AtsiSnukit !><> 7 vai. vakare. yra mūrinis garažas dėl 2 ka- 
______  7247 Perry Ave-_______*'rų. JOHN STEFKAS,

2252 W. 54th PlacePARDAVIMUI grosernė, delikate- 
sen, cigarų, cigaretų, kendžių ir ki
tokių daiktų krautuvė. Randasi 
lietuvių apielinkėje. Biznis išdirb
tas per 20 metų. Priežastį patirsit 
ant vietos.

3423 S. Halsted St.

PARDUOSIU ar mainysiu ken
džių. tabako, vaikų žaislų ir dry 
goods krautuvė. Gera vieta dėl biz
nio, yra 4 kambariai gyvenimui, 
renda pigi, pardavimo priežastis 
svarbi, už $950. Arba mainysiu ant 
automobilio ar loto. Vilkit greit, 
gera proga.

2033 W. 69 St.

NAUJAS 2 flatų mūrinis namas, 
moderniškas, 5—5 kambarių, gra
žiai malevotas ir dekoruotas, lotas 
40 X144, antras flatas išrenduotas 
už $75. Pirmas morgičius $7500 — 
6%. Kaina už cash $15,000. Savi
ninkas ant pareikalavihio.

Kreipkitės:
7516 Emerald Avė.

Tel. Normai 1138^

PARSIDUODA šviežios mė
sos išvežtoj imo routas. Sąžipin- 
gam 
ryti

žmogui gera proga pada- 
pinigų. Atsišaukite

Box 622
1739 So. Halsted Si.

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

6918 S. Artesian Ave.
PARDAVIMUI mūrinė kataž, 

6 ruimų, furnasu apšildoma, ir 
kiti visi parankumai., Yra ir 

PARDUOSIU arba mainysiu garažas vienali mašinai. Kai- 
ničernę ir grosernę ant mažo na prieinama.
namo. Biznis visas cash, gerai 3549 So. Union Ave. 
išdirbtas ir visokių tautų ap
gyventas. Tel. Maywood 76 |

RESTAURANTĄS už pusę 
kainos. Parsiduoda arba išsi
maino ant namo, lotų, arba au
tomobilio. /

C. P. ŠUROMSKIS and CO.
3352 So. Halsted Str. ( 
Tel. Boulevard 9641

I PARDUODU muro namus, 6-6 
ir 5-5 kambarių. Taipgi turiu 
bungalow 5 ir 6 kambarių. Karš-, 
tu vandeniu apšildoma, kieto me
džio trimingai? viskas naujausios' 
mados. Namai randasi Brighton 
Parke, Marųuette Manor, N. Dado, 
savininkas.

5305 So. Turner Ave. 
Phone Republic 2319

PARSIDUODA visokių smulk 
menų grosei’ne už prieinam) 
kainą. . |

Kreipkitės:
3956 So. Westem Ave. Į

PARDAVIMUI 40 akrų farma, ge
ras 5 kambarių namas, naujai popie- 
ruotas ir malevotas iŠ vidaus, 2 di
delės barnes, apie 7 akrai įtręštos 
žemės, kaina, $2800, 4 mylios nuo. 
miestuko.

R. C. GILMORE, 
Dovvagiac, Mich.

, ■—«■■■■■ ------------------------ --------------------- ... ■■■- ------------------- -------------------------- I

PARDAVIMUI mūrinis na- Į
-------------——-------------------- : mas, 6830 S. Artesian Ave., 5

PARDAVIMUI bucernė ir kamb. apačioj ir 1 viršui, fur 
grosernė, geras išdirbtas biznis, nas šildomas, yra vana, landro j 
greitai turi būti parduotas, 
mėsite bargeną. Kreipkitės:

1810 So. Peoria St.

lai- gasas, elektra, ekstra lotas, 
karų garažas, $6,300 cash, 
mokėjimais.

2. 
iš i

PARDAVIMUI 2 aukštų medinis 
namas, 6 ir 6 kambariai, 
visas geras. Kaina labai prieina
ma, cash $2000 iki $3000. Kreipki
tės.

3935 S. Campbell Ave.
LL.'-J*. J. ',| "".‘■■■■.■"L' ■-■L. -!■.'!---------

Namas

MORTGECIAI-PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Are., 

Lafayiette 6738

MOKYKLOS
VALENTINE 

DRESSMAKING 
COLLEGE

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

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

^xxyxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ANGLU KALBA 
yra labai Svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam* šioje Šalyje. 
Kurie kalba gerai angliškai visur 
turi pasisekimą ir pirmybę. Ang
lų kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stės, pilietybės ir daug kitų daly
kų gali lengvąi ir greitai išmok
ti pagal nauja būdą mokinimo Le- 
veskio Mokykloje klesose ir per 
laiškus (correspondence). Platės-' 
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commercial .

3301 So. Halsted St., Chicago, III.
(kamp. 33-čiog gatv., 2-ros lubos)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxr------------------ ——----------------------

Vienę Mėnesį Dykai Ang
lų Kalbos Lekcijos

Geriausias 'mokinimas visoje 
šalyje. Ateikit tuojau

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

išmokyt murininkystrs
Uždibkit $12 iki $16 j dieną

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

1322 CLYBOURN AVĖ.


