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Fašizmas Italijoje 
įsistiprina

Saugumo konferencijoje
/

prieita prie sutarimo
Svetimos valstybės agentai api 

plėšę traukiny sovietų 
’ valdininkus

Italija perorganizuojama 
diktatūros pradais

K rašto parlamentas netenka
savo teisių; jis turės tik pa
tariamo balso

naikinama.
nymams
skirta specialė 
ryba.

6. Įstatymų
teisių įstaigos

nuo 
Pasak

Įstatymų suma* 
išnagrinėti bus pa 

legislaturos ta'-

leidžiamoji ir 
bus pilnai pri- 

vykdomosios 
diktatoriaus

klausomos 
valdžios.
Mussolinio ir kitų fašistų vadų 
pareiškimų, tik asmens, prita
riantieji fašistų partijos sie
kimams, tegalės užimti vietas 
valstybės tarnyboje.

7. Visokios draugijos ir or
ganizacijos, kurios nepritaria

ROMA, Italija, spalio 10. - 
Fašistų partijos taryba, kuri 
ką tik pabaigė savo sesijas, pa
teikė projektus visiškam Itali
jos |>olitinės ir socialės struk 
turos perorganizavimui. Vy-^.nn^v.jvo, 
riausi naujosios tvarkos Italijoj ’valdžiai arba trukdo jos darbą, 
bruožai yra šie: |bus likviduotos, arba pastaty-

1. Monopolis deryboms dėl tos po valdžios priežiūra. Sve 
algų prikląuso tik valdžios pri- tur gyvenantieji italai, kurie 

i valdžią, neteks 
piliečio teisių, o jų turtas Ita
lijoj bus konfiskuotas.

šitokiomis aštriausios reak
cijos reformomis, fašistų juod- 
marškinių milicijos šautuvais 
paremtomis, visas Italijos val
džios aparatas pavedama i rau
kas fašistų grupės, kuri atsaku 
tik diktatoriui Mussoliniui. 
Tos reformos tai yra visiška •> 
panaikinimas politinės demo
kratijos, kaip ta demokratija 
šiandie visur suprantama.

pažintoms unijoms ir samdyto- agituos prieš 
jų sąjungoms. Priverstina ar- 
bitracija tarp darbo ir kapitalo 
ir privalomas valdžios paskir
to trečiųjų teismo sprendimas: 
streikininkai baudžiami kaip 
kriminalistai. .♦,«> -

2. Senatą renka valdžios pri
pažintos darbininkų unijos, 
samdytojų sąjungos, p n
nes ir kitokios draugijos, 
baltiniai tečiau senatoriai 
silieka senato nariais iki 
vos galvos.

3. Visiškas panaikinimas 
tų savivaldybių ir municipalitt 
tų, turinčių mažiau kaip 5,000 
gyventojų. Centralinė valdžia 
pati paskirs jiems viršininkus,, 
kuriem teikiama pilniausia ga
lia ir kurie' bus atsakomingi 
tik centralinei valdžiai. Val
džios nuožiūra tas pat gali būt 
padaryta ir didesniuose mies
tuose.

4. Visos kooperacijų draugi
jos, — kurios dabar turi mil
žiniškos svarbos Italijoj, 
bus konsoliduotos ir valdžios 
kontroliuojamos.

5. Parlamento atstovų butui 
visai atimama teisė pateikti 
įstatymų sumanymus. Ta teisė 
priklausys tik vykdomajai 
džiai. Parlamentas turės 
patariamo balso. Jo galia 
kinti kabineto krizį visai 
mažinama arba dagi visai
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Saugumo konferencijoj 
prieita prie sutarimo

LONIM)NAS, spalio 10.
Britų diplomatiniuose ratel.įie* 
se gauti iš Lokarno konfiden
cialiai pranešimai rodo kad 
konferencijoj dėl saugumo pa
kto santarvininkai su vokie
čiais priėjo prie susitarimo vi 
sais svarbiausiais punktais.

Abd-ol-Krimo kariuomenė 
atakuoja Aždirą
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Visi kaltinami dėl dalyvavimo 
komunistų putše Tatai* Bo 
nare
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Puolė soviety trauklųjį 
atėmė dokumentus

RYGA, Latvija, spalio 10. 
Maskvos laikraščiai praneša.

svetimos ir sovietams nepalan
kios valstybės agentai, su pen 
kiolika gerai ginkluotų bandi- 

ekspresinio 
traukinio 
trisdešimt 

Maskvos.

Maskvos-Varšuvos 
Tatai įvykę apie 
penkias mylias nuo

Puolikai patylomis įsibriovę 
į diplomatinį vagoną ji? apvogę 
Lenkų komunistų partijos vada 
Bombullą, vieną užsienių rei
kalų komisaro čičerino sekre
torių Filietrovą ir keletą kitų 
komunistų internacionalo na
rių, atimdami iš jų dideles su
mas pinigų ir jų gabentus 
svarbius dokumentus. Puolikai 
savo darbą padarę per dešimt 
minučių ir, iššokę ir traukinio, 
pranyko miške.

Komunistai tuojau pakėlę 
triukšmo, atbulu traukiniu su
grįžo stotin ir pranešė Mask
vai, kuri ant tų pėdų pasiuntė 
tris čekos milicijos kompanijas 
apsupti mišką ir sugauti plėši
kus. Bombullas, Filietrovas ir 
kiti komunistai gavo įsakymą 
grįžti Maskvon, kur jų laukia 
karo teismas už bailumą.

Kaltinamieji dėl nužudy 
mo Matteotti išteisinti

'. 1 stambieji Mussolinio sėb
rai teismo pripažinti nekalti; i 
teisiami dar penki

ROMA, Italija, spalio 10. — 
Visi stambieji fašistų vadai ir 
diktatoriaus Mussolinio padėję 
jai: buvęs-fašistų partijos sek
retorius Giuseppe Marlnelii, 
buvęs vidaus ministerijos spau
dos biuro direktorius Cesare 
Rossi, buvęs fašistų organo re- 
daktbrius Fillippo Fillippelli ir 
dvidešimt kitų fašistų viršilų, 
kurie buvo kaltinami dėl nu
žudymo praeitų metų birželio 
mėnesį parlamento atstovo so
cialisto Giacomo Matteotti,i ta
po daliai*, valstybės gynėjui 
rekomenduojant, teismo ištei
sinti.

Traukiami tieson dar penki 
asmens, kaltinami kaipo tikrie
ji tos žmogžudybės dalyviai, 
būtent; Amerigo Dūmini, Albi 
no Volpi, Giuseppe Viola, Ani- 
leto Proveromo ir Augusto 
Malachia. Abejojama tečiau, 
kad ir pastarieji butų nubausti, 

(kadangi kaltinamųjų tik keturi 
'yra suimti, penktasis yra pasi-

MANILEA, Ispanų Morokka, slėpęs. Keturiems kaltinamie- 
‘spalio 16. Biffiečių vadojsiems teisme nesunku bus vi 

J Abd-el-Krimo kariuomenė va- są kaltę suversti tam penkta- 
pa !kar šautuvais • ir armotomis- jam, kaip tikrajam kaltininkui, 

'atakavo ispanų jėgas Aždiro 
apygardoj, bet buvo atmušta.

500 šeimynų pasidavė
MADRIDAS, Ispanija, spa

lio 10. -t-- Karo ministerijo-**. 
pranešimas skelbia, kad apie 
500 Mtala gentės šeimynų pa 

Naujienos pagelbės jUms>idavllsios ispanams Morokkoj. 
Desėtkai tūkstančių Naujienų J
skaitytojų ieško bargenų Nau- ItclllJOS niRSOflcll SUStilb“ 
j ienose ir Skaito klasifikuotų- do Savo darbuotę 
jų skelbimų puslapius kasdie-, ----------
ną. Parašykite į Naujienas ką ROMA, Italiją, spalio 10'. 
turit parduoti, o pirkėjų atra- Vyriausias Italijos masonų 
šit greičiausia.

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

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

paskerdusiam parlamento at 
stovą, ir tuo budu patiems bau
smes išvengti.
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Kišineve prasidėjo 280 
komunisty byla

No. 240

AR NORI Kį PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

30 Brazilijos maištinin
ku užmušta

[Pacific and Atlantic Photo]
DINAMITU PAKEITĖ UPĖS VAGĄ. — Kad sutrumpi

nus kelia, nedarant ilgos alkūnės aplink Schuylkill upės išsi- 
lenkimą ties Port Clinton, Pa., gelžkelio inžinieriai pakeitė, 
upės vagą, prakasdami jos taipalkuny kanalą. Tasai kanalas, 
1,200 pėdų ilgumo, buvo pramuštas dinamitu, kaip matyt 
paveikslėly. Suvartota 1,700 dinamito.

........... ...... —4------ -------- ....

KIŠ1NEVAS, Besarabija, spa
lio 10. $iandie čia prasidėjo 
tardymas bylos 280 komunis
tų, kaltinamų dėl dalyvavimo
1924 melų rugsėjo mėnesį ko
munistų putše Tatai* Bonarc. 
Kaltinamieji yra daugiausiai 
valstiečiai rusai, rumanai,
bulgarai, albanai ir vokiečiai. 
Svarbiausi kaltinimai toki, kad 
jie nužudę vieną Rumanijos 
karininką ir keletą policininkų 
ir bandę Besarabiją paskelbt: 
sovietų respublika.

Maskvos laikraščiai andąis 
buvo paleidę pasakų apie Ru 
manijos vyriausybės žiaurumus 
svetimiems elementams Besa
rabijoj, ir fantastišką pareiški 
mą, kad buk apie 1,000 asme 
nų buvę nužudyta. Be abejo, 
kai kuriais atvejais 
buvo, bet Maskvos
pranešimai toli perdėti.

represijų 
laikraščių

Komunistę streikas Pa 
ryžiui visai nepavyko

PARYŽIUS, spalio 10.—Pro
testui dėl karo Morokkoj ir dd 
gyvenimo reikmenų brangumo 
Paryžiaus komunistai buvo 
šiandie paskelbę visuotiną dvi
dešimt keturių valandų streiką. 
Streikas tečiau visai nepavyko. 
Buvo sustreikavę vos arti šim
to autobusų tarnautojų, šiaip 
gi visi darbininkai atsisakė da
lyvauti streike.

Visuomenės 
tvarkai išlaikyti 
buvo pastačius

Latvijoj įvyko parlamento 
(seimo) rinkimai

15 žmoniy žuvo trauki 
niui nukritus upėn

Rinkimuose dalyvavo 44 
jos, išstačiusios arti 
šimtų kandidatų

parti- 
šešlų

RYGA, Latvija, spalio : 
Latvijos respublikoj, kur: 
užilgo švęs septynerių 
savo nepriklausomybės sukak
tuves, ką tik įvyko parlamento 
(seimo) rinkimai. Latvijoj sei
mo rinkimai laikomi kas pen- 
keri metai. Renkama 100 at
stovų. Krašto prezidentas reu- 

pilieėių

10.
: nu
metu

saugumui ir
vyriausybė

strateginiuose karnas ne visuotinu 
punktuose kareivių ir policijos J balsavimu, bet seimo, 
sargybas, tečiau jokių neramu-1 šiais rinkimais net keturias- 
mų neįvyko. dešimt keturios partijos ir gru

Komunistai planavo paskelb- P®8 buvo pastačiusios savo kan- 
:: streiką atei didat0 sąrašus, ir tų kandida-
nantį pirmadienį arba trečia- Lų buvo pastatyta I y •___ X.. 4
ti dar visuotiną

KOMA, Italija, spalio 10.
Del smarkios lietaus audros 
Kalabrijoj atsitiko baisi nelai
mė. Pasažierinis traukinys, 
bėgdamas per Ponsa upės tiltą 
kurs buvo smarkiai pakilusio 
vandens gadintas, nuvirto 
upėn ir penkiolika žmonių žuvo 
nelaimėje.

Tiltas, kurį traukinys ką tik 
prieš tai buvo pervažiavęs, bu 
vo taipjau vandens nuneštas

Besiskubinanti nelaimės vie 
ton. lokomotiva taipjau nukrito 
upėn, bėgdama per trečia van
dens gadintą tiltą, bet maži 
nistas ir jo padėjėjas išsigelbė
jo.

darbiniu- šimtų, nors 
paklausyti renkama tik šimtas.

t arti šešių 
atstovų seimandienį, bet kai dabar 

kai visai atsisakė' 
jų, komunistai veikiausiai ne- 
bebandys daugiau save diskre- Pašiepia tokį nepaprastai dide- 
dituoti.

Florencijoj fašistai pa 
skerdy 18 žmoniy

PARYŽIUS, Francija, spalio 
10. Laikraštis L’Humanitc 
paduoda, kad pastaraisiais fa 
šistų smarkavifnais Florencijoj 
aštuoniolika žmonių buvo už 
mušta ir keturiasdešimt su 
žeista.

[Spalio 3 dieną Florencijoj 
buvo nužudytas vienas fašistų 
viršila, kurs buvo užgavęs sąs 
kaitininką Bandinelli, atsisa
kiusį išduoti jam masonų są
rašą. Po to prasidėjo fašistų 
smurto žygiai prieš masonus u 
kitus fašistų priešus.]

Latvijos laikraščiai aitriai

lį skaičių partijų, sakydami, 
kad Latvija yra viena mažiau
sių valstybių, bet kai dėl par
tijų skaičiaus, tai nė didžiau
sia valstybė pasauly negalimi 
su ja susilyginti.

Vienų tik žydų buvo šešios 
skirtingos partijos, pastačiu
sios visa bendrai trisdešimt 
kandidatų. Rezultatas buvo 
toks, kad jie, dėl savo susiskal
dymo, neteko seime dviejų vie
tų.

Bramley, Britų darbi
ninkų vadas, mirė

or 
deno vadas, Domizio Torrigla- 

. na, išleido įsakymą visoms ma
sonų ložoms nelaikyti jokių mi 
tingų ir paliauti aplamai viso
kią masonų darbuotę, kol nebus 
duota kitokių instrukcijų. Sa
vo įsakyme Torrigiana sako, 
kad masonų darbuotė veikiau
siai teksią suspenduoti, kol ne
busiąs panaikintas naujasis 
Italijoj įstatymas prieš slaptas 
draugijas.

BUENOS AIBES, Argentina, 
spalio 10. — Montevideo pra
neša, kad Kio Grande do Sul 
valstijoj, Brazilijoj, sus’rėmi- 
me tarp federalės kariuomenėm 
ir maištininkų ties Santa Rita, 
trisdešimt maištininkų buvę 
užmušta ir daug sužeista^

Traukiniui susikūlus 1 
užmuštas, 4' sužeisti
BLALOCK, Ope., spalio 10. 

-f Susikūlus čia einančiam į 
Chicagą Union Pacific trauki
niui, Continental limited, maši
nisto padėjėjas Lee buvo už
muštas, o mašinistas Hali ir 
trys pasažieriai skaudžiai su
žeisti.

SIOUX CITY, Iowa, spalio 6. 
- Šį rytą čia nukrito pirmas 
sezono sniegas, bet greitai vėl 
nutirpo.

IjONDONAS, spalio 10.
Iš Amsterdamo, Olandijos, pra 
neša, kad praeitą naktį ten 
staiga miręs žinomas Britų 
darbininkų vadas ir pirmiau 
buvęs parlamento narys. Fred 
Bramley. Į Amsterdamą jis 
buvo išvykęs dalyvauti profesi
nių sąjungų internacionalo 
vykdomojo komiteto konferen
cijoj,
amžiaus.
buvo Britų profesinių sąjungų 
(tradesunion) kongreso sekre
torius.

Bramley buvo 51 metų
Nuo 1923 metų jis

Oficialia oro biuras šiai die
nai pranašauja t

Chicaga ir apielinkč: Ap
siniaukę; nedidelė temperatū
ros atmaina; vidutinis 
sis vėjas.

Vakar temperatūra viduti
niškai siekė 41° F.

šiandie saulė teka 5:58, lei
džiasi 5:16 valandą.

maina-

1 užmuštas, 10 sužeistų 
traukiniams susikūlus
TAMPA, Fla., spalio 10. — 

Penkiolika mylių nuo čia šį ry
tą susimušė du Atlantic Coa^t 
linijos traukiniai. Katastrofoj 
vienas asmuo buvo užmuštas, 
o dešimt sužeisti.

Vyskupas Karevičius ruo
šia tikinčiuosius ...Saiman
/ -----------

UKMERGĖ [Lž]. — Rugsė
jo 19 ir 20 d. lankėsi čia vys
kupas Karevičius. Pasitikimas 
buvo ne koks: ant kelio niek V 
nebuvo jokių vartų, jokių orga
nizacijų ir šiaip žmonių pasi
tikti buvo nedaug. Darė kiek • 
įspūdžio tik išstatyti Iš abiejų 
pusių gatvės į bažnyčią karei
viai.

Bažnyčioje vyskupas Karevi
čius pasitikusiems pasakė pa-, 
mokslą, ypatingai skatindamas 
tverti ir dėtis į visokias klei 
kališkas brolijas bei organizaci
jas ir kad per busimus rinki
mus į savivaldybes ir į Seimą 
butų renkami tik tų organiza
cijų nariai... Vyskupas ruošia 
tikinčiuosius ne dangun, bet 
Seiman.
*—Ukmergėje rugsėjo 21 d. 

anksti rytą prie sentikių ka- / 
pų, karo teismo nutarimu tapo 
sušaudyti du pagarsėję čia ban
ditai — plėšikai Marcinkevi
čius ir šiškn

Audra New Yorke; 5 
užmušti, 20 sužeistų
NEW YORKAS., spalio 10.— 

New Yorke ir apielinkėi šian
die siautė smarki audr/a, pa
dariusi daug žalos. Penki as
mens buvo užmušti ir daugiau 
kaip dvidešimt sužeisti. Hud- 
sone daug mažesnių laivelių 
ir didelių baržų sudaužyta, 
tūkstančiai medžių išlaužyta, 
telefonų ir telegrafo vielų nu- 
traukyta. Audra tęsės per še 
šioliką valandų.

Buvęs Serbijos karaliu- 
nas mirė elgetyne

LONDONAS, spalio 10. — 
Sir Howard, Britų ambasado
rius Jungtinėms Valstijoms, 
kurs buvo parvykęs vakacijoms 
namo, šiandie išvyko atgal j
VVashingtoną savo pareigų eiti * vičų dinastija.

LONDONAS, spalio 10. — 
Daily Express praneša, kad ku 
nigaikštis Georgy Kristič Milan 
ObrenoviČ, buvusio Serbijos 
karaliaus Milano sūnūs, vakar 
miręs didžiausiame skurde vie
name Vengrijos elgetyne. Nie
kas dagi jo kūno neatsiima 
palaidoti. Su jo mirtim pasi
baigia senoji Serbijos Obrenc-

Dabar Laikas
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 kiekvienų siuntinį.

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.



[KORESPONDENCIJOS
Kenosha, Wis.

809 W. 351h St., Chfcago 
Tel. Bo» Jevard 0611 ir 0774 <

PADAROM PIRKIMO IR PAR- • 
DAVIMO KAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir į 
Parduodam Laivakortes.

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

Ateikit j musų ofišą ir daleiskite 
I pilnai jumis išegzaminuoti, su X-Ray 
ir labaratorijoj, tas pilnai pasakys, 
kas jums yra ir kur randasi liga ir 
ar jus galit būt išgydytas. Mes tu? 
rime geriausius Europinius ir Ameri
koniškus įrengimus. Musų X-Ray 

i 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 trubeįiai, odos ir į 
VENERINES ligds, yra musų speci- 
alumas per 28 metus.

Mes turime pas save visus naujau
sius serumus.

“606” ir “914” ■
• i M L *

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

Mes, gydome vyrus ir moteris.

The People’s Health
Institute

reikalu. [kliaučiai jau ant tiek “olrait,” jj 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 
k u r i 8 "nedaro 
spėliojimų”. Gal 
but7 kad jus jau 

-"esat gydęsis pus

Pirmadienis, Spalio 12, 1925NAUJIENOS, Chicago, m.

Kažin ar Pruseiką ap

Gili, Specialistas

i A. A. OLIS

BRING«yOUR
Brooklyn, N, Y.

Nepavyko įsipiršti.
10

tas IR

jusO —

Data: Spalio 12, 1925

Kad p. B. 
gerove, tai 
vardas ko’ 
ir Jis yra 
nenuorama

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

A. L. THOMAS
L1ETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė. 
Tel. Pullman 7097

Veda bylas visuose teismuose, 
, Abstraktai, morgičial.

ADVOKATAS
i Salje S|., Room 2001 

Vai. nuo 9-6

bo” redaktorius,' 
parengimuose.” 
vyksiant Unijos 
gaunu “Advance’ 
nešta, kad tokis nutarimas pas
Brooklyno lietuvius padaryta. 
Bet, “kaip žmogus storojas, tai 

ivis kitaip stojas,” ir tai išėjo

- komunistų) trerovę. 
M. tai kas kita. Šio 

ne košer ’’

prie 
kam 

Bet jei- 
"išeina

Dr.
40 No. Wells St., z I

kampas Washington
Valandos: Panedėlyje, Ketyęrge ir 

Pėtnyčioj: 9-6. Utaminke, Seredoj ir 
Subatoj: 9-8. Nedėldieniais ir šven-I 
temis: 10-1.

NORĖDAMA 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-į 
NYTI VISADOS KREIPKITfiS J 
PAS MUS. TAS JUMS BUS

ANT NAUDOS. į

L FABION AS C&.

SKAITYTOJAU!

State
IšpilJyl4 ir siųsk Naujienonm

Protestas prieš klerikalų 
smurtą. 

------------------------------- ■ ■ ■

Daugely Amerikos lietuvių 
kolonijų lietuviai subruzdo 
prieš klerikalų smui-tą L.iętu- 

A oj. Vienur- kitur šaukiami 
masiniai susirinkimai, kuriuose 
išnešamos protesto rezoliucijom 
ir t. p. Neatsiliko nuo to ii 
Kenoshos lietuviai. Rugsėjo 
27 d. keturios progdesyvės 
draugijos (be komunistų) su 
:rei\gū prakalbau kaipo pro
testo mitingą prieš klerikalus 
kalbėtoju buvo drg. P. Grigai
tis, kuris nuosekliai nurodė kle
rikalų išleistų įstatymų blėdin- 
gurną Lietuvai,
tis aiškiai nurodė, 
klerikalai nepaliaus 
tuvos žmonių laisvę, 
žmonių ūpas ir bile 
ną ateis Maskvos
ar Varšuvos prošepanas ir pa
ims Lietuvą, nes nebus. kare 
ginti. Pasak Grigaičio, jei kas 
biskį pažysta pasaulio istoriją, 
tai tas gerai žino, kad kur tik 
daugiau buvo varžoma piliečių 
laisvė, tai ten laipsniškai nu
puolė žmonių ūpas ir toji vals
tybe subirėjo — paliko ubagų 
Aalis. žodžiu, drg. Grigaitis 
nuosekliai kalbėjo, aiškiai nu
rodydamas kadėmų išleistų įs 
tatymų blūdingumą Lietuvai ii 
ragino- laisvę mylinčius žmones 
prieš tai protestuoti, kas buvo

Drg. Grigai- 
kad jeigu 
varžę Lie
tai nupuls 
gražią <|?e 
b(f še vilkus

rinkamą rezoliuciją.,
Po pirmos kalbos, pailsėjus 

kalbėtojui, buvo leista duoti 
kausimai, kuriuos išimtinai, 
davinėjo komunistai Baubonfs 
ir .Mačiulis. Kad jau tie mu
sų komunistai ir nemandagus: 
vietoj davus klausimą, jie ar. 
sistoję rėžia “spyčių vis,

kad jų draugus komunistus tai 
vienoj, tai kitoj šaly kišą į ka
lėjimus persekioja ir t. p 
I jų “spyčius” drg. Grigaitis 
nuosekliai ir mandagiai atšaki 
nėjo, bet jie neužganėdinti ir 
murma atsisėdę, 
.rūpinasi darbininkų 
dar nieko, nes jo 
kas dar yra geras 
žinomas - tik kai|>o 
draugijų susirinkimuose, kame 
vis kalba apie darbininkų (su
prask 
Bet p.
vyro vardas jau 
Jis buvo pagautas varant 
“munšainą” ir už tą gavo pa 
tupėti 6 mėnesius šaltojoj.

Dabar kitas klausimas: ką 
jis išnaudojo varydamas ir 
pardavinėdamas tuos nuodus— 
munšainą (sulyg vietos, laikra
ščio padavimo, tai • Mačiulio 
buvo varoma prastas, nuodin
gas munšainas, 
gąvo 6 
mokėt) 
žufju.š, 
kad j is 
O dabar išėjęs 
vaikščioja pasirėdęs mat jam 
nereikia dirbti, nes jis gali iš 
“dvasios šventos gyventi.” Bu
vo manoma, kad gal jis išėjęs 
iš kalėjimo liausis Sukau t drau
gijų susirinkimuose ir kitur a- 
pie darbininkus,” Bet kur 
tau, — dar garsiau šūkauja. | 
Tai matote kokie jie darbinin
kų užtarėjai. Kas jam galvoj, 
kad jis darbininkų sveikatą 
naikina ir dolerius vilioja; bi- 
le jam gerai, o jus galite sau 
ir jo pagamintus nuodus ger
ti.

Padengimui lėšų buvo renka 
mes aukos. Aukavo šie po 
$1: A. Pakšys, T. Jelenvskas, 
A. Kvederas ir J. GeČius; pu 
50c.: S. Pocius, J. šalčius, J 
Mainorius, A. Banis, V. Lin
kevičius, A. žemaitis, N. Jo- 
navičia, J. Gedvilas, K. Kančie 
nė, J. Kasputis ir vieno neįs
kaitoma pavardė. * Bijūnėlis.

už tai jis ir 
mėn. arba $1,000 užsi 

darbininkus ar buv- 
Juk kiekvienam aišku, 
išnaudojo darbininkus 

iš kalėjimo

[Pacific and Atlantic Photcj
Nauja mada. Paveiksle paro

doma Italijos gražuolė, kuri 
vaikšto juros pakraščiu. Ji dė
vi savo rųšies “pajamas”. Ro
mos dorovės dabotojai sako, 
kad esą nepadoru tokie drabu
žiai dėvėti ir vardan doros skel
bia karą prieš tas madas.

mos sezoną. O prelegentu tu 
įėjo būti “pate” Vabalas. Ir 
matomai, jie buvo ant tiek 
“tikri,” kad kriaučių lokalas vi 
sa tai padarys, kad nelaukę ne; 
unijos susirinkimo pranešė ofi
cialiai Unijos spaudai, kad 
Brooklyno lietuvių lokalas nu
taręs rengti apšvietos vakarus 
ir kad “brolis Pruseiką, “Dar- 

kalbės ruošų 
Dar prieš j 
susirinkimui, 
ir Jau pra

Tai Vardas 
INGERSOLL 
ant laikrodėlio ciferbla
to yra jūsų apsaugoji
mas. Tai yra ženklas 
tikros GARANTIJOS 
Ingersoll Laikrodėlių, 
lai reiškia didžiausia 
vertę.

Modeliai $1.75 iki $11.00

Juokingas sutvėrimas 
musų Vabalas-Pruseika. 
kokia senmergė: vjsokias 
mones panaudotų, kad Tik 
nors galėtų įsipiršti, 
gu, anot tos pasakos,
iš leistrų,” lai nekas nori ir 
žiūrėti. Taip yra ir su musų 
Vabalu. Netekę vargšai minių 
ir negalėdami prie jų prieiti 
ir skiepyti savo apšvietą, su
manę prisipiršti Brooklyno 
kriaučiams už švietėją. Bet 
tos jo piršlybos taip nepavyko, 
kad išėjo net juokinga. Pa
naudodamas vieną aidobliubim 
binį, jis (Pruseiką) įkalbėjo 
tam aidoblistėliui, kad Jis pa 
sistengtų pravesti pas kriau- 
čius nutarimą rengti “apšvte 
tos” vakarus per ateinantį žle

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

tj, arba savo išnešiotojui sykį j mėnesį ir bus apmainyta j 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 apmainyniui, turi būt prįjuodama 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 ............................... ..................

su šiuo “apšvietos1 ______ __________ ______________ _
Įvyko lietuvi^ lokalo suslrin- Į kad net nutarė kviesti Prusei- 
kimas ir visą Pruseikos skymą ką už prelegentą. Mat svar 
nunešė margis i 
Nors jojo klapčiukai slėpė, kadjėmū 
čionai norima duoti “< 
Pruseikai ateiti ir “šviesti’’ ____ ______ _
Brooklyno kriaučius, bet pas-1 įvyksta viski kitaip — 
tavieji tai suprato ir visą ko | taria” pasikviesti sau už prelc- 
munistimps “apšvietos” dairbą gentą. Kažin ar Pruseiką ap 
atmetė. O kad visa tai buvo’gavo Unijos valdybą su tokiu 
paties Pruseikos skymas įsipir- ■ pasigyrimu, ar pats save, Vei
sti brooklyniečiams už “švietė- kiaušiu kad pats save. Nc,w 
ją,” tai aišku ir iš to, kad nie Phiseika pasirodė tokis skys 
kas iš lietuvių neraSinSja į tas, tokis vaikiškas savo pasi- 
“Advance” ir nieko neraportųo-1 gyrimais, kokį Unijos vlršinln- 
ja nei Unijos valdybai nei nie ! kai varge gali sau jsaivalzduo- 
kam kitam. Bet kaip “pate“ Į.ti. —A. P. Serbas.
Pruseiką sėdi Generaliam Ofi I------------
se, tai jis pats ir padare tokį į 
pranešimą “iš kalno,” nes Jis 
buvo “šiur,” kad jo skymas 
praeis. Todėl jis ir pasirūpi
no juo greičiau informuoti li
nijos valdybą, kad Brooklyno i

Maf svar 
ant uodegos Į bu: nesenai brooklynieūiai pri- 
" ~’čpė, - vinū rezoliuciją reikalaujant 

’čenčius” j Pruseiką pašalinti iš “Darbo” 
“šviesti”. red. vietos, o dabar, štai mat.

• “nusi

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn S t., Room 1111-12 

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

3323 So. Halsted St.
Tęl. Boulevard 1310 

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St. Room 844

Tel. State 3225 r 
Valandos nuo 9:30 iki 4:30 tai.

Ęridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

Vakarais, nuo. o iki 8 vai. 
Nedėlioms nuo 10 ryto iki 12 

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

Gyvenkit 24 vai. Kasdien
$1.25

Važiuokite taip tan
kiai ir ‘taip toli kaip 
jus norite per visą sa
vaitę už dolerį ir kvo- 
terj. Pirkite “L” Pasą 
-— jus arba jūsų šei
myna gali jj vartoti 
bile kada — bile kur. 
Pamatysite kaip atpi
gins važinėjimą j dar
bą vakarais.
Chicago - Evanston - 
Niles, Center Pasas $2 

Bile “L” stotyje.

Gal bul, kadi jus dirbote visą va
sarą — bet jus turite vakaęijos 
porą valandų kas vakarą — jei jus 
norėsit kaip jas surasti. Astuo
nios darbo valandos dienoje, dar 
turi šešioliką valandų pasilsiui ir 
pasilinksminimui. Po darbui — 
važiuokit ant “L” j miesto mau
dynes, parkus, boliij lošimus, teat
rus, torest preserves. “L” važinė
jasi po visą miestą — jus išeikvo
si! mažiau laiko važinėdami ant 
“L” negu kitu kokiu budu — tai 
reiškia daugiau laiko dėl pasilink
sminimo. Suplanuokit biskį eks
kursijos šį vakarų.

i''1" " ■ ■ 1 1111 -■>

JOHN MINSKAS
L\WYEH 

f1 • L 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.

CHICAGO RAPID TRANSIT

PAREIKALAUK SAU KATALOGO 
PASIRINK SAU DOVANAS

DYKAI D EL

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

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

C AT N0.H63 
yooo&uPOiH

Adresas
1 Pr pvioMinr ruAvoR

Miestas

Klausyk ir Tėmyk ‘ 
0 Polam Tel. Randolph 1034—-

3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 
7—9 v. v. apart Panedėlio ir 

PėtnyČios.

to paper

Ask about

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 menesius .... 35 kuponus

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

Dr.HUMPHREYS’ 

Tl • Gi*ip« Influen;

COLDS
Ift pirmo pasirodymo slogų 

— vartok Dr. Humphreys’ 
"11”. PraSalinkit &alt| Ū Jūsų 
siutomos — Jos taipgi geros 
nuo gripo. Laikykit namie 
"77". Bukit prisirengę prie 
slogų ir gripo. "77" yra var
tojama per 80 tn. Jos yra iš
bandytos. Gaukit "77” šiandie♦

At all Druggists 30 cente.
HUMPHREYS’HOMEO. MEDICINECO. 

156 William Street, New York

Garsinkitės Naujienose

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 

Cor.
W. Washington St. 
yVashington Clai

Namų Tel.: Hyde Park 3395

—

J. P. WAITGHES
Advokatas

Tel. Pullman 6377 Roseland, I’L

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St.
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 6096
SPECIALISTAS egzaminavoji- 

me abstraktų ir nejudinamo tei
to teisėse. Taipgi [vedu visokius su
dus.

JOHN B. BURDEN
(John Bugdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washinglop St. Room 1310 
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
Tol. Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted S't^ Chicago C 
Tel. Yards 4681

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

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

Cicero Ketvergo vakare 
4917 W. U SI. Tel. Cicero 8223 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 v. *. 
3236 S. Halsted St. T. lloul. 6737
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i MUSŲ MOTERIMS
l-------------------------- Veda Dora Vilkienė  Veda Dora Vilkienė

Kį IR KAIP VIRTI nioti į triubeles ir vėl pakepin
ti aut sviesto.

.....  ■■ n.,R|, , , „ , , , ,

1/2 kvortos g inge r ale.
Padaryk siropą iš cukraus ir 

vandens virdama 10 minutų. 
Atšaldyk ir pridėk vaisių sun
kos ir vaisius. Duok gerai at
šalti, prieš paduosiiant į stalą 
įpilk ginger ale. Įdėk į kiekvie
ną stiklą šmotuką ledo.

NAUJIENOS, Chieago, UI.
YUM-YUM

slyvų

SVAJONE—NE PYRAGAIČIAI OBUOLIŲ BLYNELIAI GRANDŽIŲ FRAPPfi

miltų
miltų 
sukapotų ydates

i 2 puoduko sviesto bei taukų 
1 puodukas rudo cukraus.
1 kiaušinis, gerai suplaktas
1/2 puoduko taip vadinamų

“Rolled Oats”
2 šaukštuku baking povvderio 
V* šaukštuko druskos
1 šaukštuką cinamonų 
Nutmego 
11/2 puoduko
1 3 puoduko
2 3 puoduko 
arba razinkų.
Cukruų ir sviestą kartu ge

rai ištrink. Sudėk gerai iš
plaktą kiaušinį, ryžių kruopas, 
razinkas. Miltus su baking 
powder persijok ir sudėk. Su
dėk ir likusią dalį. Su šaukš
tu paėmus dėk* ant išsviestuo- 
tos blėties ir kepk neperkaršta- 
nie pečiuje 15 minutų.

2 puoduku gerų baltų kvie
tinių miltų.

1 šaukštukų baking poyvder 
Yt šaukštuko druskos
1 šaukštukų laukų arba svies

to
3 kiaušinius
’X> puoduko pieno
6 nunokusius obuolius
Nulupk obuoliu n, supiaustyk 

į ketvirtainius šmotukus. Išplak 
gerai kiaušinius, pridėk taukus, 
pienų. Paskui persijok sau
sus dadėčkus keletu sykiu ir 
pridėk prie pirmojo mišinio, 
įmerk obuolius į tešlą ir virk 
gihiose taukuose.

3 puodukus vandens
2 puodukus cukraus
2 puoduku sunkos iš orand- 
džių
1/3 puodukus 

citrinos
Padaryk siropą 

denį su cukrum
Nuimk nuo ugnies ir atšaldyk 
Pridėk vaisių suką, 
kad butų kaip košė, 
gražiuose augštuose stikluose.

Yt svaro džiovintų 
supiaustyk šmotukais 
1 puodukas baltų miltų 
1 šaukštukas sodos 
Yi šaukštuko druskos 
% puoduko kvietinių 

“Bran” (sėlenų).
1 3 puoduko inolassro
1 puodukų pieno. Sumaišyk 

sausus pridėk ir keletą sykių 
persijok per sietą. Sudėk sly
vas, paskui sėlenas ir pieną. Iš-i

• M • O V • . 1

BIZNIERlįJ DOVANOS 
NAUJIENy MAS

KARADUI

KEPTOS MORKVOS

FRANCVZIŠKI BLYNELIAI

2

1

Paimk šaltų virtų morkvų, 
supiaustyk .ketvirtainiais arba 
apskritais šmotukais. Apipilk 
pienu, o paskui apibarstyk 
miltais. Kepk ant taukų arba 
sviesto. Paduok prie mėsos 
arba žuvies. Vaikams ir taip 
be nieko gali duoti.

VAISIŲ PUNČIUS-GĖRYMAS

arba IRSKAITYKIT KAS DIENĄ 
PATĖMYKIT PERMAINAS

Sunkos iš

virdama van-
10 minutų.

Sušaldyk, 
Paduok

SURIO RITULIAI

rican” sūrio 
Vi puoduko 

duonos trupinių
sausos baltos

druskos 
nuo baltymo.

Pridėk su- 
galo sudėk

14 šaukštuko
Atskirk trynį

Sumaišyk duonos trupinius su 
kiaušinio trynimu.
rį, druską. Ant
išplaktą kiaušinio baltymą. Pa
daryk ritulius. Kiekvieną ritu
lį apibarstyk su duonos trupi
niais. Virk taukuose.

kiaušiniu
puoduką pieno
puodukų miltų
šaukštuku baking powder 
šaukštukų druskos 
uogų kasės arba jtelly.
šaukštukų tirpyto sviesto
įpilk kiaušinius. Pridėk

sviestų ir pienų. Persijok sausus 
pridėčkus. Sudėk viską kartu 
ir lengvai išmaišyk.
sviesto arba taukų ant skaitą 
rados ir kepk kaip blynus. Per
dek su uogų koše, arba jelH. 
Gali sudėti blynus arba suvy-

Uždėk

2 puoduku cukraus
2 puoduku vandens

2/3 puoduko citrinų sunkos
1 puoduką orandžių sunkos
2 3 puoduko pineapple 

kos
2 puoduku supiaustyto

apple
1/2 puoduko supiaustytų

nių

SALDŽIŲJŲ BULVIŲ 
RITULIAI

sun-

pine-

vyš-

4 vidutinio didumo saldžius 
bulves.
1 kiaušinis ' (gerai išplaktas) 
1/2 šaukštuko druskos 

.Baltos duonos trupinių 
Truputį pipirų 
Išvirk bulves. Nulupk ir 

leisk per mašinėlę. Jeigu
per- 
i)ui-

vės bus labai minkštos, gali ir 
šaukštu sumaišyti, nors geriau 
yra per mašinėlę leisti. Sudėk 
druską, pipirus ir kiaušinį. 
Apibarstyk su duonos 
niais ir virk taukuose.

trUpi-

ŠALDYTA OBUOLIŲ KOŠĖ

2Į4 puoduko pašildytos obuo
lių košės.

1 /3 puoduko sunkos nuo 
citrinos

1 puoduką Grandžių sunkos
2/3 puoduko cukraus
1 kiaušinio baltymą
Sumaišyk viską kartu. Padėk 

ant ledo ir kada pradės šalti, 
išplak kiaušinio baltymų ir 
pridėk, vėl išmaišyk ir duok 
sušalti. Paduok statau, gra
žiuose stikluo'se.

2555 2560

žemiau seka dovanos musų 
biznierių, kurios bus Išdalytos 
Naujienų Maskarado daly
viams, kuomi nors ypatingu pa

maišyk. Kaip tam tikroje hle-įžymėjusiems, ar tai kliubams 
kinėje (muffin-tinis). Apie 20 
minutų.

PAJUS Iš ŽALIŲ OBUOLIŲ

pow-

ar pavienėms ypatoms. Naujie
nos apvertindamos kiekvieną 
dovaną suteiktą per kiekvieną 
biznierių, prašo savo skaityto
jų, kuoarčiausia susidraugauti 
su šiais biznieriais ir biznio įs
taigomis ir nuolatos remti 
juos.

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

1922 So. Halsted St. > 
4177 Archer Avė.

Tešla: IV2 puoduko miltų 
3/4 šaukštuko druskos 
V2 šaukštuko baking 
derio 
1/3 puoduko taukų 
4 6 šaukštai šalto vandens. 
Pripildymas: 5—6 obuoliai 
3/4 iki 1 puodukai cukraus 
1 /8 šaukštuko druskos 
1 šaukštuko nutmeg 
1 šaukštuką sviesto 
Išmaišyk ir persijok miltus,

druskų baking povvderj. Sudėk j 5rkių Tūbų Radio Sėt $50.00 
taukus dviem peiliais pjaustyk Dovanoja J. BUDINK, 
taukus, maišydama taukus su 
miltais, 
kai nesusimaišyt 
Išpalengvo pilk vandenį vis 
maišydama peiliais. Nevartok 
šaukšto, 
dalis. T“ 
kuomažiausia liesti tešlų ran
komis. Padėk ant pajaus to- 
rielių, apibarstyk su trupučiu 
miltų. Kuomet lyginsi tešlą, 
tai pradėk nuo vidurio lygin
dama šonų link. Kuomet sudėsi 
tešlų an pajaus orielio— už- 
barstyk trupių miltų, o pas
kui užberk pusę cukraus. Su
dėk obuolius, o paskui užberk 
likusį cukrų. Suvilgink tešlos 
išlaukinius kraštus. ‘Uždėk

| Pianų ir kitokių muzikalių 
Daryk taip, pakol tau- daiktų krautuvė, 3343 So. Hal

su miltais.'sted St. Chieago, III.

t Pečių vertės .............. $19.00
Padalink tešlų į dvi Dovanoja ' PETER BARSKIS 

Išlygink, nors stcngkis Rakandų, karpetų, pečių ir ki- 1__ -• 11_ ___________ •. - . ....... . —tokių daiktų krautuvė, 
1748 West 47th St. 
Chieago, III.

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

1721 West 47-th St.
Chieago, III.

Perlo karolius, vertės $15.00
viršui likusių tešlos dalį, kurių Dovanoja CHAS KINDER 
tokiu pat budu išlygink. Viršų-1 Auksinių daiktų ir laikro-

tešloje padaryk skylu-tinioje
tęs su šakute i|* kraštus su
spausk 
nutes.

Kepk pečiuje 35 mi-

džių krautuvė, /
2422 West 47-th Street, 
Chieago, III. ’

J. Pavlavičia 
Undertakers Go., Ine. 

Automobiliai vestuvėms 
krikštynoms ir t. t.

3238 .So. Halsted St.,
Phone Boulevard 7667 

Rezidencija Boulevard 9828
Chieago, III.

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.

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

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.

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

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

3317 So. Halsted Street, 
Chieago, IK.

Perlo karolius, vertės $10.00 
Dovanoja P. K. BRUCHAS,

Deimonto, aukso daiktų krau
tuvė,

&321 So. Halsted Street,
Chieago, III.

Pusę tuzino paveikslų $10.00 
Dovanoja W. J. STANKŪNAS, 
Fotografas,

3315 So. Halsted Street, 
Chieago, III.

(Laiptus langams plauti, ver
tės $5 dovanojo Jul. Adomai
tis Naujienų rėmėjas, 5650 
l^ishop St., Chieago, III.

No. 2555. Graži sporto suknelė. 
Gera jaunai mergaitei dirbančiai ofi
se arba lankančiai mokyklą.

Sukirptos mieros 16 metų, 36 iki
14 colių per krutinę. 36 mierai rei
kia 3% yardų 40 colių materijos.

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

Naujienų: Pattem Dept., 1739 So. 
Halsted St., Chieago, Iii.

NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St., Chieago, Iii.
čia fdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No...........■—
Mieros _ ....... ............... per krutinę

(Vsirciiaa ir paavctrciC)

•VM* *•««•••••••••••••• •*•••••*••*••*•***••*****••*•***••**•****

i M lesta* ir valai.)

No. 2560 Graži, iš vieno šmoto 
suknia. Gera prie darbo, namie ar
ba ant gatvės.

Sukirptos mieros 16 metų, ir 36 
iki 44 colių per krutinę. 36 mierai 
reikia 3% yardo 40 colių materijos.

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

Naujienų: Pattem Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chieago, III.

^NAUJIENOS Pattem Dept.

1739 S. Halsted St., Chieago, III. 
čia |dedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdj No...... ........
Mieros ..........................  per krutinę

ardas ir pavarde)

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8952

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

CHICAGO. ILL.

Elektros prosų vertes $4.2u 
ir skutimosi įtaisus vertes $3 
dovanojo A. J. KAREIVA & 
SON Hard\vare ir maliavų 
krautuvė, 4537 So. Wood St., 
Chieago, III.

Perlo karolius arba portei- 
garų vertės$5 aukojo CHAS. 
MĮCHEL, auksiniu daiktų ir 
laikrodžių krhutuvė, 3323 So. 
Halsted St., Chicagd, T1I.

•A •i 1 " 1 '

(Adresas)

(Miestas ir vaJst.j 
c___________________________

■ Liaudies Universitetas
Tas, kuris turi 37 metų “Vienybės” komplektus, turi 

namuose turtą, kurio kultūrinė vertė atstoja pagarsėjusią 
pas amerikonus "Five Foot Book Shelf” išleistą Harvardo 
universiteto prof. pagelba.

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

Keturi doleriai ant metų reiškia truputj daugiau kai 
centas j dieną. O už juos gausite “Vienybę” kas antrą die
nų ir tižiauraitSs kas dienų.

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

Perfumų ir Ružės, vertės $3 
Dovanoja OREMUS DRUG CO 
Gyduolių išdirbėjai,

3313 So. Halstd Street, 
Chieago, III.

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

čeverykų krautvė, 
3235 So. Halsted Street, 
Chieago, III.

Tai tiek iki šiai dienai —kas
daugiau ?
---------------- - -------  , ... ............

50 centų už pinigines 
telegramas be skirtumo 
sumos ir adreso ilgumo.

I 
Mrs. MICHNIEV1CZ-VIDIKIENE 

AKUŠERKA I
3101 So. Halsted St., kampas 31 gal. 
Tel. Yard. 1119 
Baigusi aku še- 

kolegiją;
i I ga i p rak t i ka 

l’ennsyl- 
vani.jos ligotu- 
bučiuosi!. Sąži 

patar-^^^r 
nauja, visokio- - V
sc ligose prieš <• " 
gimdymą, l...k« ■

M ■ aS
gundymo.

Už dyką pa- 
tarimas, dar irK^S»V ^5 ? 
kitokiuose rei- V R-į •/ ,, 
kaluose mote- 1 JK
rims ir mergi- 
noms kreipki g
tės, o rasite pa-H 
gelbą.

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

DR. SERNER, 0. D.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Turėk švarias, sveikas akis 

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

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

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

LIETUVIŠKA APTIEKA
MRS. A. ZIMMERMAN, 

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

Brighton Park Aptieka
4254 Archer Avė., 

Phone Lafayette 6149

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

3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 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. Chieago, III.

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

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

nuo 5:80 iki 7:80 vakare.

DR. I. E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

8:30 vakare.
Ofiso telefonas Pullman 1198 
Namų telefonas Pullman 0349

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Ave^ Room 209

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 12 iki 2 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4988.
Namų telefonas Spaulding 8688

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Boulevard 8686 Cicero 4676
DR. J. P. POŠKA 

Gydytojas ir Chirurgas 
3133 So. Halsted St.

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

* nuo 8 iki 9 vakare.

rimiTminnmimiiii

Dr. Lawrence P. Slakis
DENTISTAS

4454 So. Western Avė.
Valandos:

10 ryto iki 9 vai. vakare. H xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxnuo

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Res., €j641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1980. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Office Boulevard 7042
Dr. C. ,Z. Vezelis 

LIETUVYS DENTISTAS
4712 S'o. Ashland Avė., 

near 47th Street
CHICAGO

Tel. Blvd. 8UŠ 
ĮM. VVoitkierkz- 

BANIS
AKUŠERKA 

Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gimdy- 

Įm o , patarimai 
dykai moterims 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted St.

<®-ŪR. HERZMAN"®
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, 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 7:30 vaL vakare.

( Dienomis: Canal 
J 3110. Nakt|
j Drexel 0950

i į Boulevard 4186
3235 S. Halsted St

Vąl.: 9—10 iš ryto Ir po 8 v. ▼.

Telefonais:

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Aveo 2 liboe 

Chieago, 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 ild "8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

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

Telephone Yr.rds 0994

DR. MAURICE KAHN
• 4631 So. Ashland Avė.

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

iki

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6853

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, 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 Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

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

Optometrist
Boulevard 6487

fc/^4649 S. Ashland A v.
Kampas 47-tos 

ant 2 lubų

K

’ Phone Canal 1713-0241 
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

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

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

IŠTYRIMAS KRAUJO
Dykai Klinika 
Tiktai dėl Vyrų

Dykai patarnavimas daktaro

606 914
Ligoniai moka tiktai biskj už gy
duoles. Pasekmingai gydomos vi
sos kraujo, odos, inkstų, pūslės ir 
reumatizmo ligos.
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakare.
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. dieną

National Health Clinic |
1657 W. Madison St.

Garsinkitės Naujienose
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i MUSŲ MOTERIMS
t   ■ ■■■—Veda Dora Vilkienė ■■■■■■ ■■Veda Dora Vilkienė

KĄ IR KAIP VIRTI nioti į triuheles ir vėl pakepin
ti aut sviesto.

kvortos ginger ale.
Padaryk siropą iš cukraus ir 

vandens virdama 10 minutų. 
Atšaldyk ir pridėk vaisių sun
kos ir vaisius. Duok gerai at
šalti, prieš paduosiant į stalų 
įpilk ginger ale. Įdėk į kiekvie
nų stiklą šmotuką ledo.

YUM-YUM

SVAJONĖ—NE PYRAGAIČIAI OBUOLIŲ BLYNELIAI GRANDŽIŲ FRAPPfi

1/į puoduko sviesto bei taukų 
1 puodukas rudo cukraus.
1 kiaušinis, gerai suplaktas
1/2 puoduko taip vadinamų

“Rolled OaK
2 šaukštuku baking po\\
14 šaukštuko druskos
1 šaukštuką cinamonų
Nutnuego
1 ’/2 puoduko
1/3 puoduko
2/3 puoduko
arba razinkų.
Cukruy ir sviestą kartu ge

rai ištrink. Sudėk gerai iš
plaktą kiaušinį, ryžių kruopas, 
razinkas. Miltus su baking 
powder persijok ir sudėk. Su
dėk ir likusią dalį. Su šaukš
tu paėmus dėk* ant išsviestuo- 
tos blėties ir kepk neperkaršta- 
me pečiuje 15 minutų.

2 puoduku gerų baltų kvie
tinių miltų.

.dovio

miltų
miltų 
sukapotų .dates

Yi šaukštuko druskos
1 šaukštuką laukų arba svies

to
3 kiaušinius
i/į puoduko pieno
6 nunokusius obuolius
Nulupk obuolius, supiaustyk 

j ketvirtainius šmotukus. Išplak 
gerai kiaušinius, pridėk taukus, 
pieną. Paskui persijok sau
sus dadėčkus keletą sykiu ir 
pridėk prie pirmojo mišinio, 
įmerk obuolius į tešlą ir virk 
giluo'e taukuose.

2

Sunkos iš

virdama van-
10 minutų.

puodukus vandens 
puodukus cukraus 
puoduku sunkos iš orand- 

džių
1 3 puodukus

citrinos
Padaryk siropą 

denį su cukrum
Nuimk nuo ugnies ir atšaldyk. 
Pridėk vaisių suką. Sušaldyk, 
kad butų kaip košė. Paduok 
gražiuose augštuosc stikluose.

SURIO RITULIAI

KEPTOS MORKVOS

1 puodukų tarkuoto “Ame
rican” sūrio

Yi puoduko 
duonos trupinių

sausos baltos

FRANCUZIŠKI BLYNELIAI

kiaušiniu
puoduką pieno
puoduką miltų
šaukštuku baking powdcr 
šaukštuką druskos 
uogų košės arba jelly. 
šaukštuką tirpyto sviesto 

Supilk kiaušinius. Pridėk

2

Paimk šaltų virtų morkvų, 
supiaustyk .ketvirtainiais arba 
apskritais šmotukais. Apipilk 
pienu, *o paskui apibarstyk 
miltais. Kepk ant taukų arba 
sviesto. Paduok prie mėsos 
arba žuvies. Vaikams ir taip 
be nieko gali duoti.

VAISIŲ PUNČIUS-GĖRYMAS

pridėčkus. Sudėk viską kartu 
ir lengvai išmaišyk. Uždėk 
sviesto arba taukų ant skau-J 
rados ir kepk kaip blynus. Per- apple 
dėk su uogų koše, arba jellf.
(iali sudėti blynus arba suvy- uių

2 puoduku cukraus
2 puoduku vandens

2/3 puoduko citrinų sunkos
1 puodukų orandžių sunkos
2 3 puoduko pineapple

kos
2 puoduku supiaustyto

sun-

pine-

i/2 puoduko supiaustytų vyš-

2335 2360

sporto suknelė.No. 2555. Graži
Gera jaunai mergaitei dirbančiai ofi
se arba lankančiai mokyklą.

Sukirptos mieros 16 metų, 36 iki 
44 colių per krutinę. 36 mierai rei
kia 3% yardų 40 colių materijos.

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

Naujienų: Pattem Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, III.

No. 2560 Graži, iš vieno šmoto 
suknia. Gera prie darbo, namie ar
ba ant gatvės.

Sukirptos mieros 16 metų, ir 36 
iki 44 colių per krutinę. 36 mierai 
reikia 3% yardo 40 colių materijos.

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

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

(4 šaukštuko
Atskirk trynį

Pridek au
galo sudėk

druskos 
nuo baltymo.

Sumaišyk duonos trupinius su 
kiaušinio trynimu.
rį, druskų. Ant
išplaktą kiaušinio baltymų. Pa
daryk ritulius. Kiekvieną ritu
lį apibarstyk su duonos trupi
niais. Virk taukuose.

SALDŽIŲJŲ BULVIŲ
RITULIAI

4 vidutinio didumo saldžias 
bulves.
1 kiaušinis ' (gerai išplaktas) 
1/2 šaukštuko druskos 

.Baltos duonos trupinių 
Truputį pipirų 
Išvirk bulves. Nulupk ir 

leisk per mašinėlę. Jeigu
vės bus labai minkštos, gali ir 
šaukštu sumaišyti, nors geriau 
yra per mašinėlę leisti. Sudėk 
druską, pipirus ir kiaušinį. 
Apibarstyk su duonos 
niais ir virk taukuose.

per-
hul-

ŠALDYTA OBUOLIŲ

trtipi-

KOŠĖ

21/) puoduko pašildytos obuo
lių košės.

1/3 puoduko sunkos nuo 
citrinos

1 puoduką orandžių sunkos
23 puoduko cukraus
1 kiaušinio baltymą
Sumaišyk viską kartu. Padėk 

ant ledo ir kada pradės šalti, 
išplak kiaušinio baltymą ir 
pridėk, vėl išmaišyk ir duok 
sušalti. Paduok stalan, gra
žiuose stikluose.

NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia j d ėdu 15 centų ir prašau at- 

t

siųsti tr.«n pavyzdi No.... ..........
Mieroa ......... .................per krutinę

NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
čia |dedu 15 centų ir prašau at

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

(Vardas ir pavarde) (Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Mlastaa ir valst.)
(Miestas ir valst.)

Y2 svaro džiovintų slyvų 
supiaustyk šmotukais 
1 puodukas baltų miltų 
1 šaukštukas sodos 
Yi šaukštuko druskos 
Yi< puoduko kvietinių arba 

“Bran” (sėlenų).
1/3 puoduko molasses
1 puoduką pieno. Sumaišyk 

sausus pridėk ir keletą sykių
persijok per sietą. Sudėk sly- Naujienų 
vas, paskui sėlenas ir pieną. Iš- viams, kuomi nors ypatingu pa
maišyk. Kaip tam tikroje ble-' s įžymėjusiems, ar tai kliubams 
kinėje (muffin-tinis). Apie 20 
minutų.

BIZNIERIŲ DOVANOS 
NAUJIENŲ MAS

KARADUI
IRSKAITYKIT KAS DIENĄ 

PATĖMYKIT PERMAINAS

žemiau seka dovanos musų 
biznierių, kurios bus Išdalytos 

Maskarado daly-

PAJUS Iš ŽALIŲ OBUOLIŲ

Tešla: 1 puoduko miltų 
3/4 šaukštuko druskos 
’/o šaukštuko baking 
derio 
1/3 puoduko taukų 
4

pow-

ar pavienėms ypatoms. Naujie
nos apvertindamos kiekvieną 
dovaną sutelktą per kiekvieną 
biznierių, prašo savo skaityto
jų, kuoarčiausia susidraugauti 
su šiais biznieriais ir biznio įs
taigomis ir nuolatos remti 
juos.

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

1922 So. Halsted St.
4177 Archer Avė.

6 šaukštai šalto vandens.
pildymas: 5—0 obuoliai

3/4 iki 1 puodukai cukraus 
1/8 šaukštuko druskos 
1 šaukštuko nutmog 
1 šaukštuką sviesto 
Išmaišyk ir persijok miltus,

druską baking powderį. Sudėk | 5rkiy Tubų Radio Set $50.00 
taukus dviem peiliais* piaustyk Dovanoja J. F. BUDRIK. 
taukus, maišydama thukus su| pjanų jr kitokių muzikalių 
miltais. Daryk taip, pakol tau- daiktų krautuvė, 3343 So. įtai
kai nesusimaišys su miltais.'ste(i st. Chicago, III. 
Išpalengvo pilk vandenį vis 
maišydama peiliais. Nevartok ~ "■ 
šaukšto. Padalink tešlą į dvi Dovanoja 
dalis.’ P ’’ ‘
kuomažiausia liesti tešlą ran
komis. Padėk ant pajaus to- 
rielių, apibarstyk su trupučiu 
miltų. Kuomet lyginsi tešlą, 
tai pradėk nuo vidurio lygin
dama šonų link. Kuomet sudėsi 
tešlų an pajaus orielio— už- 
barstyk trupuį miltų, o pas
kui užberk pusę cukraus. Su
dėk obuolius, o paskui užberk 
likusį cukrų. Suvilgink tešlos 
įšlaukiniu3 kraštus. Uždėk 
viršui likusią tešlos dalį, kurią 
tokiu pat budu išlygink. Viršu- 
tinioje 
tęs su šakute i|* kraštus su
spausk, 
n u tęs.

| Pianų ir kitokių muzikalių

Pečių vertės .............. $19.00
’i PETER BARŠKIS

Išlygink, nors stengkis Rakandų, karpetų, pečių ir ki- :__ ________________  •......................

tešloje padaryk skyhi-

Kepk pečiuje 35 mi-

J. Pavlavičia 
Undertakers Co., Ine. 

Automobiliai vestuvėms, 
krikštynoms ir t. t.

3238 . So. Halsted St.,
Phone Boulevard 7667 

Rezidencija Boulevard 9828
Chicago, III.

Naujienų Spaustuve 
yra Unijinė Spaustuvė.

Šviesą ir pajiegą suvedame | senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimų.

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine. '

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

tokių daiktų krautuvė, 
1748 West 47th St. 
Chicago, III.

Elektrinė Lempa, vertės 
Dovanoja
Rakandų, kaurų, karpetų, 
ir- fonografų krautuvė, 

1721 West 47-th St. 
Chicago, III.

$19 
PIETKIEWICZ

$15.00Perlo karolius, vertės 
Dovanoja CHAS KINDER

Auksinių daiktų ir laikro
džių krautuvė, /

2422 West 47-th Street,
Chicago, III.

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

3317 So. Halsted Street, 
"Chicago, IK.

Perlo karolius, vertės $10.00 
Dovanoja P. K. BRUCHAS,

Deimonto, aukso daiktų krau
tuvė,

Š321 So. Halsted Street,
Chicago, III.

Pusę tuzino paveikslų $10.00 
Dovanoja W. J. STANKŪNAS, 
Fotografas,

3315 So. Halsted Street, 
Chicago, III.

ILaiptus langams plauti, ver
tės $5 dovanojo Jul. Adomai
tis, Naujienų rėmėjas, 5650 
llishop St., Chicago, III.

Rusiškos ir Turkiškos

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

12th STREET
Tel. Kedzie 8952

VIENYBE

Perlo karolius arba portei- 
garą vertės$5 aukojo CHAS. 
MĮCHEL, auksinių, daiktų ir 
laikrodžių krhutuviė, 3323 So. 
Halsted St., Chicagd, 111.

Liaudies Universitetas
I 5 j , ■ > \ J v |\

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

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

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

VIENYBE,
Brooklyn, N. Y.193 Grand St

Elektros prosų vertes $4.2o 
ir skutimosi įtaisus vertes $3 
dovanojo A. J. KAREIVA & 
SON Ilardvvare ir maliavų 
krautuve, 4537 So. Wood St., 
Chicago, III.

Perfumų ir Ružės, vertės $3 
Dovanoja OREMUS DRUG 
Gyduolių išdirbėjai,

3313 So. Halstd Street, 
Chicago, III.

co

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

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

Tai tiek iki šiai dienai —kas 
daugiau ?

50 centų už pinigines 
telegramas be skirtumo 
sumos ir adreso ilgumo.

gal.

Telefonais:

3
-t

Tel. Rlvd. 8188 
M. Woifkiericz- 

BANIS
AKUAERKA

Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gimdy- 
m o , patarimai 
dykai moterims 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted St.

Mrs. MIGHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše- K 
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 nuc
8 ryto iki 1 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

DR. SERNER, 0. D.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Turėk švarias, sveikas akis 

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

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

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

r————— ............... . ....*

LIETUVIŠKA APTIEKA
MRS. A. ZIMMERMAN, 

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

Brighton Perk Aptieka
4254 Archer Avė.,

Phone Lafayette 6149

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

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

pietų ir 6 iki 8 vakare.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

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

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

. nuo 5:80 iki 7:30 vakare.

DR. I. E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

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 8683 

Ultravioletine Šviesa ir diathermia

Boulevard 3686 Cicero 4676
DR. J. P. POŠKA 

Gydytojas ir Chirurgas 
3133 So. Halsted St.

1248 So. 49th Avė., Cicero 
Valandos 9—12 dieną, 7—9 vakare 
Cicero: Utarninke ir Pėtnyčioj 

* nuo 3 iki 9 vakare.

£XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Dr. Lawrence P. Slakis 

DENTISTAS 
4454 So. Western Avė. 

Valandos:
m nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare. * xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1980. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d. 

k...... ..................
z— ' ....... .... ......

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVYS DENTISTAS 
4712 So. Ashland AveM 

near 47th Street 
CHICAGO

*arūR. HERZMAN-f*
—Iš RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 16 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, 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 7:80 vai. vakare.

( Dienomis: Canal 
3110. Nakt|
Drexel 0950

Boulevard 4186
3235 S. Halsted St

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 ▼. ▼.

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

— -
.... i
Telephone Vnrds 0994

DR. MIURIDE KAHN
• 4631 So. Ashland Avė.

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 

1724 So. Loomis, kampas 18 ir Bl«« 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6858

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th SU 
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 
6 iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuo 
/ 8 iki 2 vai. po pietų.

k - ■
Ofiso tel. Boulevard 9698 

Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3103 So. Halsted SU Cfcieago 
arti 31st Street

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

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

Optometrist
Tol. Boulevard 6487

... 4649 S. Ashland A v.
Kampas 47-tos 

ant 2 lubų

/■- ... ..... ..... ——
Phone Canal 1713-0241

Res. Midway 5512
DR. R. C. CUPLER,

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS'
Kampas Oakley ir 24 St. 

Ofiso vai. nuo 2 iki 4 kasdien. 
Panedėly ir ketverge nuo 3 iki 8 v.

Specialistai užsise- 
nėjusių chroniškų Ii- 
gų vyrų, moterų ir L.^1 
vaikų. Daktarų M e- 
dikalė Laboratorija. jk 1

DR. HORVAT, DR. WILL1NG 
1347 W. 18 St., kampas Blue Island 
Avė., 2 fl. Valandos nuo 9 iki 8 
kasdien. Nedėlioj nuo 9 iki 12.

IŠTYRIMAS KRAUJO ' 
$1 + $1 
Dykai Klinika 
Tiktai dėl Vyry

Dykai patarnavimas daktaro 
Europinės

i Gyduoles
Ligoniai moka tiktai biskj už gy
duoles. Pasekmingai gydomos vi
sos kraujo, odos, inkstų, pūslės ir 
reumatizmo ligos.
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakare. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. dieną

National Health Clinic 
1657 W. Madison St. .. . . . ->
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FAŠISTINĖS REFORMOS-
• e e e • •• •••••

GALUTINAI NAIKINA DEMOKRATIJA.
• '••••• <• m • !• • • •

VISIŠKAS PANAŠUMAS 1 SOVIETŲ TVARKĄ.
• • e e * e * e e e e • •

FAŠIZMO SILPNUMAS.

' NAUJIENOS, m

PALAIMINTI ubagai 
DVASIOJE .

Italijos fašistai ryžosi visiškai panaikinti deipokra- 
tiją ir suvaryti j ožio ragą darbininkus. Jie nutarė pa
daryti šias reformas valstybėje: kad atstovų butas netu
rėtų teisės daryti įstatymų Sumanymus ir reikšti nepasi
tikėjimą valdžiai; kad senatas butų renkamas tiktai dali
nai, ir tai ne visų piliečių, bet tiktai darbdavių susivieni
jimų, fašistinių unijų ir kitų valdžios pripažintųjų profe
sinių organizacijų (likusiąją dalį senato skirs valdžia); 
kad įstatymų leidinio įstaigos ir teismai butų po valdžios 
kontrole; kad visos organizacijos, kurios yra priešingos 
valdžiai arba trukdo jo veikimą, butų uždarytos; kad vie
tinės savivaldybės miestuose butų panaikintos, ir mies
tams valdyti centralinė valdžia skirtų tam tikrus komisa- 

• rus; kad visos kooperacijos butų sujungtos ir pastatytos 
po valdžios kontrole ir priežiūra; kad ginčai tarpe darbi
ninkų ir darbdavių butų sprendžiami privalomos arbitra- 
cijos keliu, dalyvaujant darbdavių sąjungų ir fašistinių 
darbininkų unijų atstovams; kad streikai butų laikomi 
baudžiamais nusidėjimais, už kuriuos tam tikruose atsiti
kimuose butų skiriama net mirties bausmė.

Šitas reformas sumanė fašistų partijos centralinė 
taryba ir daugumą jų jau patvirtino Mussolinio ministe- 
rių kabinetas. Manoma, kad jisai patvirtins jas visas; o 
paskui jos bus pervarytos parlamente ir pavirs įstatymu. 
Tuomet Italijoje išnyks paskutiniai demokratinės tvar
kos likučiai ir įsikurs gryna diktatūra.

Mūsiškių ekstra-kairiųjų bol
ševikų vadas, Juozas Baltru
šaitis, nors ir labai piktai ėda
si su Maskvos sendvičių mau- 
motojais, centristais, bet yisgi 
yra labai atsidavęs bolševiz
mui ir kiekviename “Aido” nu
meryje liaupsina jį kiek dru-> 
tas. Paskutinėje to organo lai
doje jisai iškelia į padanges 
sovietų Rusijos spaudą.

Į Baltrušaičio rankas pate
ko Rusijos komunistų partijos 
centrinio komiteto leidžiamos 
“Rabočaja Gazeta” pluoštas. 
Jisai tur-but čiupinėjo tą laik
raštį, kaip kokią šventą relik
viją, ir skaitė jį, mušdamas' 
kakta poklonus į grindis, nes 
jo aprašymas tos “Gazetos” 
yra pilnas davatkiško dievotu
mo.

Ekstra-kairiųljų redaktorius 
dievobaimingai paduoda kiek
vieną smulkmeną apie “Gaze
tos” antgalvį; apie paaiškini
mus, pridėtus prie jo skliau
teliuose; apie tai, kaip tie paai
škinimai yra trumpinami, ir 
kaip jie reikėtų versti į lietuvių 
kalbą, ir t. t. Paskui (tur-but 
pakštelėjęs į tą Maskvos popie 
rą) jisai ima dideliu sielos su
sijudinimu pasakoti, kokių ste
buklingų dalykų jisai joje su '

[Pacific and Atlantic Photo] .
Chico Hattori^ garsi japonų 

šokėja. Ji tuiinti nepaprastai 
didelio pasisekimo Tokio mie
ste.

tik yra gera arba bloga darbi 
ninku gyvenime: kaip apsieina 
su darbininkais fabriko admi
nistraciją, ką veikia arba ne 
veikia darbininkų unijos, ir t. 
t. Bolševikų organas esąs iš 
viso pilnas kritikos, papeikimų, 
valdininkų nusikaltimų aprašy
mų ir “net” sovietų viršinin
kų pajuokimų; ir jeigu “rabko- 

to organe, girdi, esą visko, ko i ras” parašąs apie blogą kurio 
tiktai susipratęs darbininkas nors viršininko pasielgimą, tai 
galįs trokšti. Jo turinys susi- niekas rašytojo už tai neperse 
dedąs viena, iš moksliškų ži- kiojąs. Valdžia ir komunistų 
nių “be tendencijos”. Pavyz-! partija darbininkų korespon- 
džiui: <

įvyksta ir tokie, kurių valdžiai 
nepageidauja; nes ji, nežiūrint1 
milžiniškos armijos šnipų, visgi 
nesugeba užgniaužti kiekvieną 
žhionių pasijudinimą. Fabri
kuose darbininkai neretai pa
daro mitingus (ypač, kai išky
la streikas), kuriuos^ išperia 
valdžiai kailį, kiek tik į jį tel
pa. Bet su spauda yra daug 
kebliaus. Laikraštį arba kny
gą viešai leist negalima, jeigu 
valdžia tam priešinasi. O so
vietų valdžia ar duoda žmo
nėms leist laikraščius, kokie 
jiems patinka, arba rašyt į 
laikraščius tą, kas jiems patin
ka?

Visi žino, kad ne. Ir Baltru 
šaltis tatai žino labai gerai. 
Sovietų Rusijoje nėra kitokių 

I viešų laikraščių, kaip tiktai tie. 
kuriuos leidžia valdžia arba k(» 
munistų partija. Socialdemo
kratų spauda tenai yra ’ pa
smaugta; socialistų revoliucio
nierių (ir dešiniųjų, ir ^kairių- 
jų) spauda taip pat; buržuazi 
nė spauda taip pat. F riešin
goj i bolševikams spauda tega
li eiti tiktai arba užsieniuose, 
arba “požemyje” (nebegaliai) 
Jeigu sovietų šnipai sugaunu 
ką nors beskaitant arba be 
platinant tokią spaudą, tai tas 

.žmogus eina į kalėjimą, į ka
torgą arba “k stienkie” (ant 
sušaudymo).

Tai yra faktai. Vienok tas 
galutinai sukudikėjęs Pitts- 
burgh’o rašytojas tvirtina, kad 
sovietų Rusijoje gyvuojanti 
“pilna žodžio ir spaudos lais
vė”!

Chicagos lietuvių rezoliucija
Priimta masiniame susirinkime Lietuvių Auditorijoj, 

spalių 9 d.

Bolševikų centralinio komite-
Ar galima Rusijoje kritikuot 

bolševizmo sistemą?
Kritika, kurią į bolševikiškus 

laikraščius parašo jų 'bendra
darbiai | ir “rabkorai”, gali ap
mulkinti tiktai mulkį, kuris, ne

KADANGI 1920 metais spalio mėnesio 9 diena lenkai 
ginkluota jėga užgrobė istorinę Lietuvos sostinę Vilnių ir 
apie trečdalį Lietuvos teritorijos, kurią jie iki šiol tebe
laiko užėmę;

KADANGI Lietuvos teisė prie savo senosios sostinės 
ir kitų Lenkijos užgrobtųjų žemių yra neužginčijama, ne
žiūrint visos priešingos propagandos, vedamos tarpe pa
saulio diplomatų ir spaudoje lenkų pinigais;

KADANGI tenka su apgailestavimu pažymėt, jogei 
Lietuvos valdžia iki šiol perinenkai reagavo į lenkų intry- 
gas Vilniaus klausime (Lenkijos konkordatas su Vatika
nu) ir net leidosi į pavojingas derybas su okupantais 
(Kopenhagos konferencija);

KADANGI Lenkų valdžia, pamindama civilizuoto pa
saulio priimtus padorumo įstatymus, žiauriai ir sistema- 
tingai persekioja okupuoto krašto'gyventojus, uždarant 
jų mokyklas,. prieglaudas, laikraščius, ir t. t., įmetant į 
kalėjimus tuos, kurie gina savo tautos reikalus, — tai

TEBŪNIE NUTARTA, kad mes, Chicagos Lietuviai, 
susirinkę šiandien, 1925 metų spalių 9 dįeną, Chicagos 
Lietuvių Auditorijoje, pakartojame savo griežčiąusį pro
testą prieš lenkų.smurto žygį ir pareiškiame savo tvirtą 
pasiryžimą ir toliaus stoti už Vilniaus krašto atvadavimą, 
ir taip pat

TEBŪNIE NUTARTA, kad šis masinis susirinkimas 
pasižada ir kviečia visą Amerikos lietuvių visuomenę 
karščiausiai remti okupuotųjų Lietuvos žemių gyvento
jus jų kovoje'prieš lenkų priespaudą, — ir pagaliau

TEBŪNIE NUTARTA, kad šis susirinkimas reiškia 
savo giliausią užuojautą Lietuvos liaudžiai šių nelaimin
gųjų jai sukaktuvių denoje ir ragina ją darbuotis ir bu
dėti, kad diplomatų machinacijos neapsunkintų josios pa
stangas dėl Vilniaus krašto.

Pirm. g. Rodis, 
Sekr. M. Vaidyla.

viskas
“N.”

kitokių 
“su ten 
dauguma

dentus labai gerbiančios ir ap žino, ką reiškia spaudos laisvė, 
ginančios nuo’ priešų. %

Papasakojęs tatai, “Aido” j 
redaktorius su pasipiktinimu' 
pastebi: kaip komunistų prie- 
coi Hviurn a Irai nf i artvia- ! , ,

gi laisvė yra tam tikra teise 
piliečių, be atsižvelgimo į par
tijų skirtumus. Didelė partija 
(ypatingai, jeigu ji turi vai 
džią savo rankose) visai nega
lėtų gyvuoti, jeigu ji savo tar-

Jeigu patys bolševikai savo 
spaudoje kits kitą kritikuoja n 
kits kitam prikaišioja įvairias 
šunybes, tai tatai yra vidujini?

Pastebėtinas dalykas, kaip ta Italijos fašistų supla
nuotoji tvarka yra panaši į Rusijos sovietizmą!

Fašistinėje Italijoje ta1’’) pat, kaip ir bolševikiškoje 
Rusijoje, visuotinas baigsimas yra panaikinamas, vyk
domoji (ekzekutyvė) valdžia darosi vyriausiu organu val
stybėje, ekonominės žmonių organizacijos paimamos į 
valdžios rankas, visos kitos organizacijos pakenčiamos 
tiktai tiek, kiek jos remia valdžią; teisėtos darbininkų 
unijos palieka tiktai tos, kurias kontroliuoja valdan
čioji partija.

Ir lygiai taip, kaip Rusijoje, valdančiosios partijos 
centralinis komitetas fašistinėje Italijoje diktuoja val
džiai. Per centralinį gi komitetą vykdins savo diktato
rišką galią partijos vadas Mussolini.

neveidmaininga* 
darbininkų ir 

valstiečių reika-

apčiuopti!’’

“Aido” re- 
apie tą ne-

Tie naiviai žmogučiai, kurie įsivaizduoja, kad Rusi
jos sovietų tvarka esąs paskutinis žodis pasaulio progre
se, turėtų dabar atidžiai pastudijuoti Italijos fašizmo 
sistemą ir pasakyti, ar ji iš tiesų yra žinksnis pirmyn, pa_- 
lyginant su demokratija.

Mes manome, kad Italijos juodmarškinių sugalvotoji 
tvarka yra ne progresas, bet milžiniškas žinksnis atgal 
nuo to laipsnio, kurio yra pasiekusios šių dienų demokra
tinės valstybės, 

t

Bet jeigu yra regresas fašistinė tvarka, tai toks pat 
regresas yra ir bolševikiškoji valstybės konstitucija. Nes 
jiedvi yra panašios viena į antrą, kaip du lašu vandens.

Fašistai įveda nuogą diktatūros tvarką dėl to, kad 
demokratiniu budu jie neįstengia valdyt.

Jeigu didžiuma piliečių fašistams pritartų, tai jie ne
naikintų visuotino balsavimo ir neslopintų laisvų organi
zacijų. Jeigu darbininkai eitų su fašistais, o ne su fašiz
mo priešais, tai valdžiai nereikėtų fašistinėms “unijoms” 
teikti privilegijuotas teises.

Taigi tas Italijos juodmarškinių užsimojimas tikre
nybėje rodo tiktai jų silpnumą. Begėdiško smurto ir gin
kluotos jėgos pagalba fašistai gal kurį laiką sugebės atsi- 
•alkyti, bet ankščiaus ar vėliaus jiems turės ateiti galas. 
Ctvli jos darbo žmonės amžinai nevilks despotų jungo.

“Nižnij-Novgorode kumelė 
buvo pramanytu budu apvai 
sinta, — reiškia, moksliška*, 
be eržilo prisidėjimo, ir ji 
atvedė kumeliuką (bolševikų 
karalystėje, matote, 
eina “moksliškai”!
Red.)”.
Antra tenai esą ir , * 

linių. š:os jau visos 
dcncija”. Jų didelė 
laikraštyje.

Tendencija tai tam tikra, ra 
šytojo arba redakcijos duota; 
pakraipa, o ne bešališkas apra
šymas. Baltrušaičiui šitokios 
tendencingos žinios “Gazetoje” 
labai patinka, nes jose reiškia 
si tyra “bolševistinė dvasia”. 
Jose, anot jo,

“teisingai, 
stojama už* 
mažturčių
lūs. Tą neveidmaini ilgumą, 
tą draugišką širdingumą, ro 
dos, gali matyt — netik ma 
tyti, bet ir
(Pakšt, pakšt!) 
Susigraudinęs, 

daktorius atsimena
labąjį Grigaitį, kuris šventva
giškai išjuokė palaimintojo II 
jičo kelniaraištį ir pasiunčia jo 
adresu “pasiučiausią kontr
revoliucionierių”. Po to vėl 
šia savo pasakojimą.

“Spaudos laisvė” bolševi- 
kijoje.

Bolševikų “Gazetoje” esą 
kitų nuostabių dalykų da / .. 
ve kas: ■ “rabkorų” raštai. 
“Rabkor” tai “rabočij kores- 
pondent” (darbininkiškas ko
respondentas) , ką lietuviškai 
galėtum išreikšt žodžiu “darb 
koras” (kodėl ne “darkoras”?). 
Šie keistai vadinamieji žmonės 
rašą į bolševikišką “Gazetą’ 
visokias žinias, o ji talpinanti, 
gerokai jas “pataisius” ir su
trumpinus.

“Visos jos”, anot Baltru
šaičio, “išėjusios beveik iš: 
vienos formos, — brandžios? 
trumpos, tuščių žodžių nėra, I 
labai retai humoro rasi dvi 
tris1 eilutes.”

šai drįsta skelbti, jogei sovie-1 
tų Rusijoje nesą laisvos spau
dos ir kritikos!

“Sovietų Sąjungoj”, sako 
jisai, “dabar yra pilna žodžio 
ir spaudos laisvė. Išrodo, 
kad nutylėti prieš keno nors pe visiškai panaikintų kritikos 
klaidas, negerus darbus tehai ir diskusijų laisvę. Perna. 
>ra skaitoma moraliu prasi- metais mes matėme, kaip triuk- 
žengimu.”
Taigi aišku, kaip diena, kad 

socialistų ir kitų “pasiučiausių 
ko)i(tr-4’evoliucionil[eirių”* kalbos 
apie despotizmą bolševikijoje 
tai biaurus melas, kurio joks 
doras leninizmo sekėjas nepn-1 
valo paisyti.

Spaudos laisve apima teisę

Jus kovojat sa
Jus daugiau nieko 

pastumti į priešo giljo-

mokyklos mokina ausis 
jėgos įrankiu naudotis

Iš fabriko darbininko ligi 
universiteto profesorių

Nepaprasta gyvenimo karje
ra gali pasidžiaugti prof. J. 
Vryght, kurs dar nesenai buvo 
lyginamosios kalbotyros profe
sorių Oksfordo universitete. Ki
lęs iš neturtingos šeimynos, jis 
jau nuo pačios jaunuomenės tu
rėjo pats savim pasįrupinti. 
Tuo metu uždirbdavo jis kaipo 
nekvalifikuotas darbininkas po 
3.60 litų j savaitę ir labai apsi
džiaugė, kai jo uždarbis ilgai
niui 7.20 litų savaitei pasiekė. 
Geležiniu užsispyrimu daugino 
ir gilino žinias, kurias jam la
bai taupiai teikė šventadienio 
mokykla. Nors kasdien nuo 7 
vai. ryto jis turėjo būti fabri- 
koje, mokėsi jis naktimis ligi 2 
valandos. Turėdamas dvide
šimt metų jis jau įveikė loty
nų, franeuzų ir vokiečių kalbas. 
Ilgainiui išsimokė jis dar sep
tynias kalbas ir pradėjo rašyti 
nedidelius straipsniukus apie 
kalbos dalykus, kurie sužadino 

.mokslininkus ir pravėrė jam 
universiteto duris. Galiausia 
jam buvo pasiūlyta lyginamo
sios kalbotyros profesūra Oks
fordo universitete. Sulaukęs 70 
metų, apleido universitetą ir 
pasistatė sau namelius kaime, 
kur ir žada baigti savo žemės 
kelionę.

priimsi —darbo negausi. Nie
ko negali. '

Perskiria į priešus ir gerus 
išrinktuosius, 
vytarpy. 
negalit 
tiną.

Karo 
kapoti,
Kito negalit.

Pacifistas į kalėjimą, bedar
bis į gatvę, vaikai į pataisos 
namus, pradėjusieji teisių rei
kalauti atstatomi nuo darbo. Ir 
jie niekox negali.

Darbo jėga nebrangi — ma
ža surinksi karstui. Pramogų, 
be liežuvio, kitų neieškok, ne
gausi. Tokiu budu taip pat 
nieko negali.

Kniskis žemėse, suk mašinas, 
piauk užsiundytas kitus — už
tars tauta, pagirs kaimynai, iš
aukštins, jei pergalėsi, Tautų 
Sąjunga.

Lenką, vokietį, franeuzą ir 
kitus darbininkus laikyk prie
šais, taip nori tautos vadai, ga 
lėsi su jais kariauti palieptas, 
jog kito nieko tu dar negali.

Revoliucijas iškelk — grei
čiau užbaigs karo mašinomis, 
nuodų dujomis. Nieko gyvas 
negausi. —Tindi-Rindį.nes kaip tik ir neturi. Kiekvie- 

kuris tenai iš 
drįstų parašyti, kad pati sovie- 

pagvildertsime tą žo- tinę sistema yra netikusi, butų 
ekspresu pasiųstas pas Abrao
mą. O žmonių, kurie taip ma
no, Rusijoje juk yra milionai. 
Savo mintis išreikšti jie negali 

Baltrušaitis ir jo draugai to
kios laisvės nepasigenda tur-

šmingai Amerikos kapitalistinė 
spauda (republikoniškoji ne 
mažiau, kaip (demokratiškoji) 
kėlė aikštėn Teapot Dome 
skandalą, kuris labai kompro-' 
mitavo Washingtono valdžią. 
Bet niekas iš to triukšmo ne 
padarė išvados: ak, kokia do
ra, kokia teisinga ir laisvę my

Mes tikime, kad daugelis tų linti yra Amerikos valdžia ir 
davatkėlių, kurių “apsišvieti- republikonų partija! 
m ui” yra leidžiamas ekstra - 
kairiųjų laikraštis, taip ir da- ne tiktai aprašinėt atskirų vir- 
rys, kaip jiems pataria Balt , šininkų darbus, bet ir teisę 
rušaitis. Jų ramybes mes ne- kritikuot visą valdžios politiką 
ketiname drumsti. Bet kol jie visą valstybės tvarką ir val- 
pabąžnai durnos apie kairiąją adančiosios partijos principus, 
ausį to asilo, ant kurio prisikė-• Bet šitos teisūs Rusijos žmo- 
lęs iš numirusių Iljičas jos į
Maskvos Kremlių, tai mes kar- nas žmogus, 
tu su protaujančiais žmonėmis 
truputį ] 
džio ir spaudos laisvės klausi
mą sovietų Rusijoje.
Teisė išreikšt savo nuomonę.
žodžio laisvę svietas supran

ta taip, kad žmonės turi teisę 
savo Isusirinkimuose kalbėt, būt,dėl to, kad jie senai jau 
kas jiems patinka, yptingJi yrp paliovę protaut, kaip laisvi 
kalbėt tą, kas yra priešinga žmonės. Jie yra kandidatai į 
valdžiai ir jos politikai. Kaipo “leninizmo rojų”. O į rojų, 
teisėtas tokios laisvės apriba kaiį) žinia, gali patekti tiktai— 
vimas, yra laikoma tiktai už ubagai dvasioje, 
draudimas ragint piliečius prie 
piktadarybės — prie apgavimo,1 
užpuolimo ' ir smurto ar tai 
prieš atskirus asmenis, ar prieš 
valdžią. , •

Ar Rusijos žmonės turi tokią 
žodžio laisvę? 
ne.
kios kalbos prieš valdžią nėra jojimas, 
leidžiamos.
nai*nėra leidžiama
net susirinkti, jeigu valdžia iš ištikro tu dabar nieko negali? 
anksto nėra užtikrinta, kad pu-1 Vadai jų veržiasi švieson, ieš- 

šitos “išėjusios iš vienos for- sirinkime ji nebus kritikuoja- ko naujos išeities, naujos tvar
iuos” (t. y. redf^eijos perdirb ma. kos. "
tos) žinios tai, Smirdi, puikiau Tas pat, ir net dar didesniam užaugus, 
sias dalykas, kokį tik gali gaut laipsnyje, yra ir su spauda. Su-Į Mintis ir 
Nes jose pranešama visa, kas sirinkimai Rusijoje dar kartais vo, primetama prievarta.

tę-

be
ir

Ar gali?
Daug galinčios darbininkų

Visi žino, kad rankos tuščios1, štai, rodos, ims 
Sovietų respublikoje jo- kas ir prižers auksinių, bet kle-

Ne. tiktai tas; te-1 Daug galintieji surakinti re- 
žmor.ėms tėžiais, apjuosti pančiais. Jog

prijos perdirb ma. kos.
[irdi, puikiau Tas pat, ir net dar didesniam * užaugus.

Bet kalėjime talpinami 
Jie nieko negali.

norai duodami sa-
Ne-

-Įvairenybės
Nuo Reino ligi Gango

lįamišimo aukštybių pasiekė 
“Dzdiennik Budgoski”, reikšda
mas Lenkijos vardu teritoriales 
pretensijas. Imame iš jo raši
nio sekančias pabludusias išva
das:

“Prigimtas lenkų kolonizaci
jai plotas yra Rytų Prusai ir 
Štetino Pomerai. Galima spėti, 
kai lenkų tauta Berlyno nelen
kins, bet tikrai sulenkins Bres- 
lavą ir šteiną”..?Toliau seka:— 
“Jei Lenkija norėtų pasitenkin
ti Bavarijos role..., tai mes ga
lėtumėm susitaikinti su cariz
mu, net su bolševizmu. Mes ga
lėtumėm įkurti nuosavią slavų 
valstybę ir jos sienas prastumti 
ligi Reino krantų, galėtumėm 
paveldėti Indiją ir sukurti vals
tybę, sulyginti su kuria Britų 
imperija nykštuku atrodytų. 
Bet lenkų tauta turi kilnesnį 
pašaukimą...”

Visa ląimė, kad Ponas Dievas 
nedavė kiaulei ragų. [“!<•”]

Oulbranaen Trade Mark 
GULBRANSEN.

Vienatinis Pianas, kuris groja 
roles su jūsų pačių išreiškimu,
Lengvai grojate, išduoda gražų, 
garsų ir aiškų balsą taip pat kaip 
su rankom grojant. Galima pirk 
ti mokant $8.00 Į savaitę.

l’amatvkite pas
JOS. F. BUDRIK, 

3343 So. Halsted St.

e) ei nori turėt 
nuolatinį draugą — 
Skaityk Naujienas.



Visa šeimyna žuvo (ląsa ant O-to pust)

887

Nusišovė lovoj

per kitus

pavai

iems teks ši

1323-1923

visas

tai yra turtas, ku

MALT UTIMI

Chicago, III

Hitt and Runn BY HITT

24191
20916
4778-

ACROSS

Kliobui 
Ivanauskui 
Butienei 
Bartusevičiui

Liudny spaliy 9 d. su 
kaktuviy minėjimas

Bandykit
WENNER- 
STEN’S!

nau 
skai

TPc ap.e
THE C^Y MAKlg’ 
■R?Al KOME.V TO Į

• už visuomene 
krašto reikalus 
tai!

SUTAUPYKIT
SAVO DARBĄ
WENNERSTEh’S 

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

' kurs iš 
į Chicago 
Ghicagojo

TUAT WiLl -fct TIME-

CLOStb— r^~

pirmos kelionės i Cedar 
ant jų ties

Hammondo
Trunk pasažierinis

La SaUe St. Vilkas’ 
mirs Chicagoje

Cicilijai Miliskaitei 
Kazimierui TijuSul

kiek ir pasveikJ, 
į kankina visa eilė gana 
į ligų, kurios galų gale ji 
r nugalės.

kad jis paliko savo

atrado, kad 
bus smuiką.

Senieji munšainierių 
karaliai bėga iš 

Chicagos

\ TMA.T& GOT A (oOOD
(H iT- AND rte

l wouib
VOU °S> FoR-TUt

Į^lUfO^HATiOM,----- -- J
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22814—Rozalijai KočieneI 
4822—Petrui Andrijauskui 

20927 
22308
22317—Marijonai Šimkienei

Pinigai išmokėti 
bankus: »
55256—M. Krysczyunais 

4643—Vincui'Pociui

kurti 
skaudėjimo. 
, neivuotu* 

atitaiso, 
nuima kataraktą, ati 

trumpTegystę ir toliregystą 
Visuo-

šimtai, 
vien tik 
miesto, 
vyrukas, 
dienos ‘ 
vo kalboje Lietuvos valstybę 
vadino valstija. Jo garsi ir aiš
ki kalba, bet perstatydamas ty
čia susilpnino, kad negalima

J 6EE MiTT l 3už>T 
.OaK^EARD A COuPlt OF 
-PORK PACKtR^ ls>AX— 

w * «
TUEYWm (įONNA VIX

PR|CES> AOjAlH f

Didelis susirinkimas Lietuvių 
Auditorijoje

Suląistęs savo lovą gasolinu 
Ir ją uždegęs, Arthur Pearson. 
35 m., pats atsigulė lovon ir 
tada nusišovė šautuvu. Mano
ma, kad jis nusižudė dėl nelai
mingos meilės.

Maynard, 
užbėgo 

trau-

Good Riddle—When is a Raiše NOT a Raiše?

Tapo išgabentas Atlanta 
jiman.

Barborai Petrienei Ba- 
rauckienei

22299—Jurgiui Kudzmai
22320—Kazimierui čepskiui
20906—Uršulei Rumčikienei
4761—Apolonijai Grigulienei

55237—Evai Pranckienel
55246—Kazimierui Stravinskui

884—Stanislovai Jakubaus
kaitei 
-Petrui Letukui 
Jurgiui Mickui 
Juozai Kikilul

ką nori viešai 
gilų pritarimą

4724 
20907
4738—Marijonai Kuneikienei 

Ž2277—Onai Trionienei 
22279—Benediktui Milteniui 
55248—Jurgiui Jokubauskui 
95871—Jonui Leinartui

4776—Teklei Žilinskaitei
x 4791—Petronėlei Gendvilienei 
4807—Marijonai Areškienei

11625—Vincui Rasiuliui 
4809

Palengvins akių įtempimą, 
ošti priežastimi galvos i 
svaigimu, akių 'aptemimot 
mo, skaudamų akių karštį 
kreivas aki. 
taiso 
Prirenka teisingai akinius 
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. SpccialS atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augšČiau. Vai: 1( 
iki 8 vai. NedSliol 10 iki 1 vai. p. y 

1545 West 47th Street
Phone Boukvard 7589
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Biznierių Dovanos Nau 
jienų Maskaradui

visiems naujieniečiaim. Smui
ką yra verta $15.

Ponas Balsevičius užlaiko 
didelį pasirinkimą visokių mu
zikalių instrumentų ir padaro 
ant užsakymo. Jis taipgi 
specialistas taisyme ir perdir 
Irime muzikalių instrumentų i) 
armonikų. Esant reikalui, 
jieniečiai ir visi Naujienų 
tytojai prašomi kreiptis 
Balsevičių.

savo sankrovoje 
geriausia dovana

Smuiką ^reiškia 
meilę ir draugingumą. Ir ponas 
Balsevičius dovanodamas smui- 

pareikšti savo 
Naujienoms ir

yra stipri, drąsi, kovoja griež
tai ir nesibijo panaudoti gink
lu. Du tos šaikos nariai, avia- 
torius-butlegeris Schlieg ir 
Benium liko paslaptingai nu
šauti Douglas parke. Nušovė 
juos šaika vien už tai, kad jie 
bandė ant nedidelės sumos ap
sukti šaikos karalių.

Ši šaika yra jauna ir todėl 
tokia agresyvė. Senieji gi ka
raliai jaučiasi, kad jie užtekti
nai pasipelnė iš munšaino ir 
nelieskaito, kad verta yra ri
zikuoti savo gyvastimi, nes ir 
taip jiems užtenka pinigų, tad 
ir užleidžia be jokios smarkes
nės kovos savo vietas kitiems, 
bile savo gyvastį išgelbėjus.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą is Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį savo 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:
886:—Juzefai Jaučauskienei 

22313—Marijonai Baronienei 
22263—Mykolui Jurgio Daniu 

/ nui
Dominikui Budginui 
Pranui Katiliui

11620—Teklei Balčaitienei 
4785—Michajinai Ruzellenei 
4788—Mortai žilinskiepei 
4814—Onai Šiaučiūnienei 
4823—Marijonai Latošinskie 

nei 
Stanislavai Bartkevl- 
Čienei

22315—Agotai Tunaitykei
4757— Juozapui 

11615—Mataušui
4758- Palegijai 
4767—Izidoriui

55233—Onai Vingrytei
55245—Julijonai Kaulakienei 
20918—Antanui Zaniauskui 
4794—Olikei Fabijonavičaitei

4795—Monikai Fabijonavičai

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland A.ve.

Spalio 9 d., McKinley 
svet., Brigliton Park, 
klerikalų 
Susirinkimą šaukė 
Federacijos (kunigų) 
lys. Žmonių^ buvo

Jaunuomenės nebuvo, 
ateiviai iš visų dalių 
Pirmininkavo jaunas 
kuris viską iš los 

Draugo” atkalbėjo. Sa-

Chicagos munšainierių kara
lijoj vyksta didelės permainos. 
Senieji karaliai nuverčiami nuo 
sosto ir netekę savo valstybių 
bėga kur kitur, kur yra “svei
kesnis klimatas.”

Štai šiomis dienomis sugry
žo iš Waukegano kalėjimo 
Johnny Torrio, buvęs Cicero 
caras, kuris nieko nesibijojo ir 
prieš kurį visi munšainieriai 
turėjo nusilenkti. Sugryžo ir 
rado, kad jo valstybę jau visai 
kiti valdo. Todėl ir jis nieko 
nelaukęs išsinešdino iš Chica
gos pasiieškoti sveikesnės vie 
to?., kur jo priešininkų kulkos 
nepasiektų.

Kiki munšainierių karaliai 
irgi pabėgo ar rengiasi bėgti.

“Searface Ąl” Bro\vn, Torrio 
pavaduotojas Cieeroj, neteko 
savo galių ir jau nuo kelių mė
nesių gyvena Kansas City.

įLotfis Alterie, ’ užmuštojo 
O’ Banion dešinioji ranka, gy
vena savo ukej Colorado ir 
Chieagon nebegryšta.

Earl “Hymie” Weiss sku
biai likviduoja savo reikalus ir 
nešdinsis iš Chicagos. Jo drau
gai jau išsinešdino.

Naujais munšafnerių valdo
nais yra jaunuolių šaika. Prie
kyje jos stovi irgi jaunuolis.! 
šaika su savo jaunu karaliuku ■

šios įstaigos vedėju ir savi
ninku yra ponas Gustavas Bal
sevičius, geras Naujienų prie- 
telis ir rėmėjas.. Jis nors ir ne
didelį biznelį turėdamas neno
rįs pasilikti neprisidėjęs prie 
garsaus Naujienų Maskarado 
dovanų fondo. Jis peržiūrėjęs 
daugelį muzikalių instrumentų

čiulis, o Jaunuolių 
sugriežė Lietuvos 
tuo susirinkimas 
jau po 11 vai. nakties.

Taip tai Chicagos lietuviai 
paminėjo liūdnas spalio 9 d. 
sukaktuves. Žinoma, čia tik 
labai trumpai, chronikos for
moj, paduota eiga susirinkimo. 
Visų kalliėtojų kalbų nėra ir 
galimybės aprašyti, nes kiek
vienas jų pasakė labai daug 
svarbių dalykų, ir kiekvienas 
jų išreiškė viltį, kad Vilnius 
ankščiau ar vėliau bus atgau
tas, bus sugrąžintas Lietuvai. 
Jie skatino klausytojus ir to
liau remti kovą už Vilnių ir 
remti tas jėgas, kurios už Vil-

John W. VVorthington 
Šalie gatvės Vilkas 
Meksikos sugryžo 
kad numirti, visgi 
nemirs. Nemirs dėlto, kad fede
ralinė valdžia jo nepasigailėjo 
ir gulintį ant mirties patale 
suėmė, atgabeno į teismą ii 
tuojaus išvežė į federalinį kalė 
j imą Atlanta, Ga. Jis buvo tiek 
silpnas, kad reikėjo į teismą 
atnešti neščiuose, o kely j At
lanta visą laiką buvo po vai 
džios daktaro Sloan priežiūra.

.VVorthington buvo arti mir 
ties ir daktaras keturius sy
kius davė jam aštriną, stimu- 
lihntus. Bet užtikrinus, ką.l 
jis gali gyventi dar tiek laiko 
kad atbūti dviejų metų kalėj i 
mo bausmę ir išeiti ant. lais
vės., jis pats pradėjo kovoti su 
liga, taisytis ir manoma, kad 
jis gal dar 
nors 
sunki 
vistiel

Gandais 
dukterims virš $2,000,000. su
sidomėjo federalinė valdžia, 
nes jis nėra mokėjęs taksų jau 
nuo 1914 metų.

Jis yra nuteistas"* dviems 
metams kalėjiman už suktybes 
biržoje, bet besėdėdamas Ca|į.5 
fornijos kalėjime pabėgo Į Me
ksiką, kur ir gyveno iki savo 
slapto keletą dienų atgal su- 
gryžimo į Chicagą, “kad nu 
mirti.”

A. Vanagaitis, o jo vedamas 
Birutės Choras gražiai padai
navo garsiąją dainą “Ei pasau
li, mes be Vilniaus nenurim
sim!” Dainavo ir Jaunoji Biru
tė — vaikų choras; gražiai pa
dainavo keletą dainelių, jų tar
pe ir “Lai gyvuoja Lietuva!” 
Chorą, nepribuvus nuolatiniam 
mokytojui, vedė komp. A. Va
nagaitis.

Ona Biežienė gražiai padai
navo keletą dainelių. Naujienų 
Redaktorius P. Grigaitis pasu
ke rūpestingai prirengtą pra
kalbą, nurodydamas, kad tik 
pasaulinės dęinokratiios pagal
ba Lietuva gali tikėtis atgauti 
Vilnių ir, kad Lietuva pirmiau
sia pati turi būti tikrai de- 
mokratinga šalis. Pirmininkas 
S. Kodis perskaitė pasveikini
mą nuo didžiausios užrainiečių 
organizacijos “Sič” . išreiškia
mus Lietuvai »linkėjimus grei
tai atgauti Vilnių ir paliuosuo- 
ti okupuotąjį kraštą nuo sve
timo jungo. Ukrainiečiai pilnai 
užjaučia lietuviams, nes ir pa
tys kenčia lenkų priespaudą, 
velka grobiko uždėtą jungą.

S. K ra su liek i enė, akompanuo
jant V. Bigeliutei, gražiai pa
dainavo porą dainelių.

Kačarauskienė ir Zubukicnė, 
akompanuojant M. Yozavitui, 
dviese, abi pasirėdžiusios tau
tiniais lietuvių rūbais, irgi gra
žiai padianavo porą dainelių. •

Dar trumpą, bet labai tikslią 
prakalbą pasakė adv. F. Bra

Orkestras

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTĄ

prie bendro 
o Dovanų 

nieko ne- 
ate. O auko- 

suskaitomą 
kaą Fordą, kas 

tajerą, kas 
planą, kas 

r moterims, 
ar dešimkę 

auda vistiek

Klerikaly Vilniaus va 
davimas

UO*l UP To 'fUC |—L
tNTOR. OF TUt ORYlgb fcPPEAL 

and SĖLI UiM fUE STORY

l •XUE"mGKCObT' OF LIYJN6 
\ UL'll PAR vS A

FOR.TUE POPE J"

Park 
įvyko 

Vilniaus vadavimas.
Chicagos 

apskri- 
apie trys

i! BOHEMIAN
Štai Marquette Malt vaizba 

ženklia; įsitėmykit agorai, kac

Pereitą penktadienį, spalių 9 
d., buvo liūdnos lietuviams su
kaktuvės penkių metų, kaip 
lenkų grąbikai išplėšė Lietu
vai jos. sostinę Vilnių.

Nežiūrint labai prasto oro 
lijo ir snigo, ■ keli šimtai 

žmonių susirinko Lietuvių Au- 
ditorijon į masinį susirinkimą, 
kurį sušaukė Vilniaus Vadavi
mo Komitetas ir keliolika prie 
jo prisidėjusių draugijų. Susi
rinko, kad minint tas sukaktu
ves apkalbėti Vilniaus krašto 
padėtį, nuožmius okupantų per
sekiojimus Vilniąus krašto lie
tuvių ir kad išreikšti savo už
uojautą tiems persekiojamiems 
lietuviams, o kartu paęęikšti 
visam pasauliui, kad lietuviai 
neišsižada savo Vilniaus, jo 
niekad neišsižadės ir dė 
pastangas, kad Vilnius 
sugrąžintas Lietuvai.

Susirinkimą atitarė p.
Grušo vedamas Jaunuolių Or
kestras, sugrieždamas keletą 
gražių dalykėlių.

Po jo turiningą, bet gal per- 
ilgą kai dėl tokio susirinkimo, 
prakalbą pasakė Lietuvos kon
sulas (’Jiicagojr p. P. Žadeikis, 
aiškindamas padėtį okupuota
me krašte ir Lietuvos neginči
jamą teisę prie Vilniaus.

P-lė Aldona Grušaitė gražiai 
pagriežė smuiku; trumpai sa
vo įspūdžius papasakojo komp.

Marąuette Malt and Hops Co.
6250 So. Cainpbell Avė., išdir
bėjai kenuoto selyklo, sutiko 
paaukoti vieną kekę Marąuette 
Malt, verčios $10.

• Savininku šios įstaigos yra 
Jonas Kaminskas ir jų išdirba
mos selyklos, sako, yra labai 
geros dėl naminio alaus.

Istorijos apžvalgą parašė
K. Binkis ir P. Tarutis

Tiedu naujos dvasios Lietuvos rašytojai, lengva ir kiekvienam 
suprantama kalba pradeda savo raštą:

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

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

Vilnius yra didelė ir labai puiki knyga, su daugybe paveik
slų ir reprodukcijos: ją skaitai ir gerėsi — tai yra turtas, ku
ris turėtų rastis pas kiekvieną žmogų.

Lietuvi, tu nebūki be Vilniaus,
z Vilnius musų buvo, musų bus’

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Str.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje 
KOPERACIJOS BANKO

Biznieriai sukruskite’ Chica 
goję dar yra apie JjOO biznierių 
kurie turi prisidėti 
Naujienų Maskarad 
fondo; praneškite 
laukę kas ką aukoj 
ti galite dar ne 
daugybę daiktų: 
automobilių, kas 
drabužių eilę, kas 
čeverykus vyrams 
kas pinigais šimtinę 
—žodžiu bile ką, n

Herbert S. Donnelly, 29 m., 
pagelbininkas manažerio Pyre- 
ne Mfg. Co., 17 S. Jefferson 
St., jo žmona ir jų 5 metų du
ktė liko užmušti, kada jiems 
grįžtant savo nauju automobi
liu iš 
ežerą, 
netoli 
Grand 
kinyš.

galėtumėt pažinti kai pirkaite? 
grosernėse.

Ponas Kaminsk 
mas dovaną Naujidnų Mas^a 
do fondui turėjo lorą 
sinti tuos maskarądo dalyvius 
ir jų draugu 
dovana. Geras alui, kaip žino
te, yra labai tinkamas daiktas 
vaišėse, kaip žiema, taip ir va
sarą, ir nėra abejonės 
tuviai pono Kaminsko malt pil 
nai

niaus išliuosavimą kovoja. Mu
sų gi dainininkai ir muzikai, 
kurie jau ne pirmą kartą pa
siaukoja Vilniaus reikalams ir 
dalyvauja visuose parengimuo
se, surištuose su Vilniaus rei
kalais, ir šį kartą mus guodė 
savo dainomis ir muzika, ska
tino mylėti ir neužmiršti savo 
gimtojo krašto ir grūdino mu
sų Ivasią tolimesnei sunkiai 
kovąi kaip \su kasdieniniu gy
venimu, taip/ ir 
nius ar savo 
Ačiū jiems už

Susirinkimas vienbalsiai pri
ėmė atatinkamą rezoliuciją, (ji 
telpa kitoj vietoj). Aukų Vil
niaus vadavimo reikalams su
rinkta $110.52. Aukotojų są
rašas, tikiuosi, bus paskelbtas 
vėliau. —Vieš-kis.

Wen nersten’s
Bohemian Blend

Henning Wennersten Inc
' 2960 LAVVKF.NCF. AVĖ.,’ CHICAGO



NAUJIENOS, Chicago, III.

Lietuvių Raieiiuose PRANEŠIMAI ĮVAIRUS SKELBIMAI
(Tąsa ouo 5 pusi.)

buvo nugirsti aiš

noragą su

Vienu mažiau

REIKIA DARBININKŲpngu

MOTERŲISRENDAVOJIMUI
Lietuvos valstybės vaisiai REIKIA

NAMAI-ZEME

Senas biznis naujoj vietoj

BARGENAS

Matai Kas Dedasi?
KIEK PRA

RAKANDAI

nuo

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

nni 
sod

DR. JOHN J 
SMETANA

matymas reikalauja pagel- 
Gal būt, kad jums reikia aki- 

Pasitarkite su manim šian-
— Pritaikau taipgi akinius

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

uždirba po 
kiekvieno 

kiek jūsų 
laikytumėt ji

valgiu arba be 
vandeniu apšil- 
ir garadžius i§- 
floras.

VYRŲ 
dviejų 
vieno 
darbininkų

Lafayette 5153-6438

ROBIN BROS.

REIKALINGAS patyręs siu 
vėjas ant senų ir naujo datbo.

Atsišaukite ypatiškai 
5557 W. 63rd St., 

arba Telefonuokite 
Republic 10091

RedeemabJe fior 
ValcoHe Gjfts

PARDUOSIU 5 kamb. rakan 
dus, grojiklis pianas, 2 miega 
mo kamb. setai. 7 šmotų vai 
gomo 'kambario setas, viktrola 
karpetai, lempos, rašymui sta 
las ir kitokių smulkmenų.

1611 W. 55 Str.

PASIRENDAVOJA Storas, ge
ra vieta dėl “Malt ir Hops.” 
Pigi renda. Ilgas lysas. Klausk 

920 W. Randolph St.
United VVholesale Grocers

PARDAVIMUI buČernė ii 
grosernė, geras išdirbtas biznis 
greitai turi būti parduotas, lai 
mesite bargeną. Kreipkitės:

1810 So. Peoria St.

Veikalo “šėtono Karalystė” kuris 
(vyks spalio 18, Meldnžio svetai
nėj, tikietai parsiduoda Naujienų 
raštinėj, 1739 S. 
ros I ...........
Varpo redakcijoj, 3251 S. Halsted St. 
ir pas artistus.

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

nuo
prezidento 

išvežė iš Vilniaus 
pavaro j Lietuvą. 

Vaitkevičius ragino rem-
mo-

PASIREDAVOJA 2 flatai 6 
ir 4 kambariai, šviesus, švarus, 
elektra, gazas ir maudynė. Ren
da nebrangi.

4438 So. Artesian 
Lafayette 0265

PASIRANDAVOJA geras ga 
radžius.Į ■» -*

Klausk . t
1721 S. Halsted St.

1 augštas

Halsted St., Auš 
knygyne, 3210 S. Halsted St

PARSIDUODA kriaučių šapa, dir
bama naujus ir taisome senus, biznis 
šioj vietoj išdirbtas per 16 metų. Nu- 
pirksit cash ar ant lengvų išmokė
jimų. i

308 So. Hermitage Avė. ir 
Jackson Blvd.

gana anksti. 
Už “Naujienas” galima mokėti sykj 
| savaitę arba sykj j mėnesj. Gyve
nanti pažymėtame zone, o da neap- 
rupinami ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Tel. 
Boulevard 9663).

REIKALINGAS 
prie kostumeriško 
tina, kad mokėtų 
mašinos. Frank

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

KAMBARYS rendąi vyrui ar 
merginoms maudynė, garu ap
šildomas. Gera vieta gyveni
mui, arti karų linjjos. 1 lubos 

4340 So. Artesian ‘Avė.

REIKIA AGENTŲ 
$75 iki $150 j savaitę

Geri agentai uždirbs nuo $1850 iki 
$2000 nuo “dabar iki Kalėdų, pardavi
nėjant musų trijų rųšių overkautus. 
'Turim vietos dėl distriktų managerių 
Rašykit greit,

LOGAN McMAHON CO., 
Galion, Ohio.

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

Chicagiečių dovana salą 
kiečiams

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Lertnthal Plumbing Supply Co., 
1637 West Dlvislon St., 

netoli Marshfield

PARSIDUODA pekarnė, pusė ar
ba visa, gera vieta, visokių tautų; 
listus penkiems metams. Renda pi
gi. Nupirksi! pigiai. Kreipkitės i 

NAUJIENAS 
1739 S. Halsted St.

PARDAVIMUI kampinė bučernė, 
senai įsteigtas biznis, cash -biznis, 
renda $35; gera vieta lietuviui. Sa
vininkas išvažiuoja į Californiją.

At sišauk i t po 7 vai. vakare. 
7247 Perry Avė.

REIKALINGI mokanti Pia 
no polišeriai. Gera mokestis.

Kreipkitės
AMERICAN PJANO BENCH 

x MFG. CO.
415 W. Supperior St.

Moterų dirbtuvės darbui.
Valandos nuo 7 ryto iki 5 

po pietų. Subatoje darbas 
iki pietų.

THE WASHBURN CO., 
6126 So. La Šalie St.

BEVEIK naujas grojiklis pianas 
su benčium, rabine! ir 80 rolių, 
$160 cash arba išmokėjimais. Par- 
duųdu dėl mirties šeimynos nario.

Stvpher Nowakowska, 
2332 W. Madison St. 1 fl.

PARDUOSIU arba mainysiu 
savo bučernę ir grosernę, ge
roje vietoje, vėliausios mados 
fikčeriai, ledų dirbimo mašina, 
puikus ice box, geras stakas, 
riicing machine, naujas regis- 
teris ir t. t. Parduosiu biznį be 
namo raba su namu. Kaip kam 
patinka. Namas yra mūrinis, 
4 metų senumo, su šešiais di
deliais kambariais viršuje. Visi
kas vėliausios mados ir 3 dideli 
pagyvenimui kambariai prie 
krautuvės. Puikus beizmentas 
ir 3 karų garažas.

Savininkas, 
4625 So. Laflin St.

pavardžių 
kiai.

Perstatė 
skambino 
Lietuvos himnu 
žinskienė 
kienė. 
nesenai

NAMŲ STATYTOJAI
3804 So. Kedzie Avė. 

CHICAGO

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

Ant Platt’s Aptiekos
Pastebėkit mano iškabą
Valančios nuo 9:30 iki 

8:30 vakare.

Tai yra paprasti simptomai 
kuri

PARSIDUODA arba paslren 
davoja barbernė lietuvių ap 
gyventoj vietoj. Matyti galima 

1 lubos vakarais po 5 valandų.
I 3317 Auburn Avė.

su sekretorių 
, o nuo jo su- 
dauginsis jūsų

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St.

Nuo 10 ryto iki 8 vai. vakaro.

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

Mr. Smetona
Builders Suply & Luniber Co. 

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

NAUJAS 2 flatų mūrinis namas, 
moderniškas, 5—5 kambarių, gra
žiai malevotas ir dekoruotas, lotas 
40x144, antras flatas išrehduotas 
už $75. Pirmas morgičius $7500 — 
6%. Kaina už cash $15,000 
ninkas ant pareikalavimo.

Kreipkitės:
7516 Emerald Avė.

Tel. Normai 1138

Tel. Lafayette 4228
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiaiz

M. Yuška.
3228 W. 38th , Chlcato, Hl.

Laidotuvėse patarnauja gra 
bortus A. Masalskis, Tel. Bou 
levard 4139.

PARDAVIMUI 40 akrų farma, ge
ras 5 kambarių namas, naujai popie- 
ruotas ir malevotas iš vidaus, 2 di- 

apie 7 "akrai įtręštos 
$2800, 4 mylio

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

3549 So. Union Avę.

Kokiu tai budu Lietuvos val
stybės vaisiai, degtinėlė, pasie
kė musų -Chicagą. Butelio iš
vaizda daug kuo skiriasi nuo 
buvusios rusų monopolkos. 
Mėlynas k helis su žirgvaikiu; 
talpina ketvirtadalį litro (kvor
tos); stiprumas 40°; talpina 6 
lidelcs burnas (stikliukus) 
degtinės. Kaina: 1 litas 80 
centų. Butelis 30 centų; viso 
2 litai 10 centų. Gera darbinin
kė moteris per dienų gali užsi
dirbti šį Lietuvos degtinės bu
teliuką -Lietuvoje. įmokas pa
liko nesužinotas, nes reporte
ris pavėlino ir kasžin kas išgė-

REIK1A 
shearmenų, 
5 paprastų 
geležies atkarpų jarde, 
darbas, gera mokestis.

i Kohn Iron & .Steel ( 
2034 Soutbport Avė

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& KDW. CO.
Malevojam ir papieruojam. 1 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted S't.
J. S. RAMANČIONIS, Prez.

KRAUTUVIŲ ĮRENGIMAI 
Del grosernių, buėernių, dėlikate- 
sen, restauracijų, saldainių krautu
vių, keptuvių Specialia prlrengi- 
mas Sosthcim’s labai tvirta dėl 
keptuvės, pigiai. Pinigais arba iš
mokėjimu.

1912 SO. STATE STREET 
ALHAMBRA STORE FIXTURE CO.

ruų : 
dien 
prie likusių čielų akinių stiklų. Jau nuo senai gyvuoja Mar- 

ųuette parke Ideal Beauty 
Shoppe, kurią operuoja lietu
vės Ona Juozapai tie ne ir Zofi
ja Kvederienė. Šiomis' dieno
mis ši lietuvių gražinimo įstai
ga, persikėlė į naują pietą, bū
tent, 2535 W. 63rd St. Biznis 
visus mokina ekonomiškesnio 
gyvenimo, tad muši) lietuvės 
suvienijo gyvenimą su bizniu, 
tuo sumažindainos išlaidas pu
siau. —Rep.

DIDELIS bargenas; 2 flatų me
dinis namas tarpe 43 ir M St. 
So. Whipple St. 5 ir 6 kambariai, 
2 karų naujas medinis garažas, 
extra lotas. Namas gerame padėji
me. Parduosiu pigiai dėl greito 
pardavimo. Kaina tik $6,250, cash 
$4000. Jocdan and Co.

3203 West 63 St. 
Tel. Hemlock 1700

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- groserio, kreipkitės 
pas S. Gritėnas, 3241 So. Halsted 
St. 2 fl. Tel, Boulevard 5066.

gijos įvai- 
kaina: 4 uncijų 
ir 40c. Vilnonios 

lkaina nuo 65c. 
Baltoji drobė užvalka-

JUOZAPAS ZIMONTAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sulaukęs 54 metų amžiaus, Spa
lio 10 dieną, 1 vai. ryte. Paėjo 
iš Naumiesčio kaimo, Tauragės 
apskr. Amerikoje išgyveno 20 
metų.

Kūnas pašarvotas randasi, 
4605 So. Hermitage Avė. lai
dotuvės įvyks Seredoj, Spalio 
14, 8 vai. ryto iš Eudeikio ko
plyčios, o iš ten bus nulydėtas 
į šv. Kryžiaus bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas j šv. Kazimiero ka
pines.

Visnus gimines, draugus ir 
pažįstamus nuoširdžiai kviečia
me dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti miiusiamjam paskutinį 
patarnavimą.

REIKIA gero vyro į mašin- 
šapį, turi įnešti į biznį $750 
Alga ir pelnas apie $200 į mė
nesį. Del susitarimo telefonuo- 
kitę. Harrison 1569

kriaučius 
darbo, gels- 
prosyti 

Mickas 
4138 Archer A!ve. 

Tel. Lafayette 7674

Amerikos Lietuvių Piliečių ir 
Namų Savininkų Kliubas laikys 
susirinkimą pirmadieny, spalio 12 
d„ 8 v. v. šv. Kryžiaus parapijos 
svet., 46 St. ir Wood St. Kviečia
me būtinai susirinkti visus, nes 
yra daug svarbių dalykų^ apsvars
tymui. —Valdyba.

Visų vaikų susirinkimas įvyks 
pirmadieny, spalio 12, Mark White 
Park svet. Library Room, 7:30 vai. 
vak. Manoma, kad Vanagaitis bus 
svečiuose, taipgi Uktveris su žais
lais. Visi vaikai, kurie nori good 
time turėti, tegul ateina. .

—Organizatorius.

sve.tis 
kas, bet neatsilankė. 
“Jis batęvojo, tai 
gere, ar perdaug 
sirgo”. Perstatė 
kų, bet Vaičkus

FRET^ our

Northsidėa jaunuolių draifgijė- 
lės Bijūnėlio tėvų .susirinkimas 
įvyks panedėly. spalio 12 d., 8 vai. 
vakarė, Liuosybės svet-, 1822 Wal 
bansia avė. Visi viršminėtos drau
gijėlės tėvai būtinai dalyvaukite. 
Svarbus reikalai bus svarstomi 
draugijėlės naudai. —Sekretorius.

patyrusių 
teamster ir 

Darbas 
Geras

ĮVAIRUS SKELBIMAI 
BAGDONAS BROS.

MOVING, EXPRESSING & COAL 
PIANO MOVING EXPERTS 

Long distance handliną. 
Turime daug metų patyrimą.

3406 So. Hateted St.
Phones: Yds 8408 — Elvd. 1969 res.

5 kambarių cottąge, 3 lotai, 
rinė barnė dėl karvių; puikus 
nelis. Randasi Steger, III. Mainy
siu ant bungalow arba dviejų flatų 
namo po 6 kambarius South Sidėj, 
Turiu 7,000 cash. Del platesnių ži
nių a tsi šanki t.

5709 So. Carpenter St.
Tel. Englewood 8187

alnkiečiams 
mušti..

PRANEŠIMAS MOTERIMS 
, Parsiduoda vilnonios 
riems nėriniams; 
•matkos 36c.,- 38c. 
skiautės vaikams 
iki $1.00. 1
ams ir paklodčms. Marškonius gi- 
os, kaina 1000 jardų nuo 10c. iki 

45c. Mano tavoras parsiduoda nuo 
35c. iki 50c. pigiau negu kitur.

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

Roseland. Draugijų Sąryšio dele
gatų susirinkimas įvyks spalio 13 d., 
8 vai. vakarp Aušros kambariuose, 
10900 So. IVI ichitfan -A.-v 
ir UeloRates atsilankykite paskirtu 
laiku, J. Tamašauskas, sek r,

KAINUOJA ŽMOGUI 
LEISTI $100.00?

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

likusį gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas dole

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

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė
tumei juos j banką ar spulką?

Naujienų. Spulka.
$6.00 gryno pelno ant 
$100.00 — pamislyk 
širtitas uždirbtų jei 
čia per 20 metu?

Ateik ir pasitark 
apie taupymo budus 
žinosi kaip greit 
doleris.

Amity Kliubas wu_ 
mažėjo vienu nariu. Spalio 1 d. 
Amity Kliubas palaidojo savo 
draugą Kazimierą Viskonty. 
Velionis buvo 20 metų am
žiaus, gimęs Amerikoj. Palai
dotas su bažnytinėmis apeigo
mis' šv. Kryžiaus bažnyčioje, 
l'own of Lake, švento Kazi
miero kapinest*. Paliko du bro
liu, kurių vienas, Jonas 
Ii prie Amity Kliubo.

RENDAI kambarys dėl vie 
no vaikino, su 
valgio, karštu 
domas. Taipgi 
sirendavoja. 1

6551 So. Talman Avė

PARSIDUODA buchernė ir groser
nė pietų pusėj, puikiausia proga pa
daryti pinigų, su visais įtaisymais ir 
visom mašinom parduodame už cash. 
Turiu parduoti šia savaitę, ne^ va
žiuoju j Lietuvą. Kreipkitės j 

Naujienas,
' 1739 So. Halsted St. No. 626

PAIEŠKAU vedusios poros 
Duodam dykai gyvenimą.i De 
platesnių žinių kreipkitės pas

Urbonavičių
3655 S. Emerald ave

Mes parduodame olselio kainomis 
visierns. Rasižinokite pas mus 
apie )jusų plumbingą ir namų ap- 
šildytno reikmesis. '

JEOPLES PLUMBING & 
Z HEATING STTPPLY CO.

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

Kas išprašys, neišprašys do
vanų, o kunigas tai išprašys. 
Laiškas po laiško, skundas po 
skundo ant vokiečių, kurie ka
ro laiku, traukdamiesi iš Lietu
vos išsivežė ir Salaku bažnyčios 
varpą- Salaku parapijos, Eže
rėlių apskričio, klebonas kun. 
J. Martinaitis susilauks savo 

čiai varpo iš Amerikos. 
Aštuoni salakiečiai jau nupir- 

579 svarų, kristaliniu bal- 
varpų. šis varpus yra ga

rantuojamas penkiems metams 
nuo plyšimo. Iki Klaipėdai siun- 

Kaip daug anl kart timo lėšas apmokės amerikie- 
tada ir greit išlei- įiai> o nuo Klaipėdos - - sa- 

Nubodi pasaka išėjo .iš lakiečiai. Gavus varpą, nereikės 
plak-

L.I-DV1K-A. K1BAKTIKNB

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
Spalio 11 d., 1925 m., 6 vai. iš 
ryto. Turėjo amžiaus, apie 60 
metų. Paliko didžiam nuliūdime 
dukterį Kazimierą Matulienę. 
Pragyveno Amerikoje apie 17 
metų . Paėjo iš Lietuvos, Kau
no rėdybos, Raseinių apskričio 
ir miestelio, laidotuves įvyks 
Spalio 14 dieną, 1925 m. apie 8 
vai. iš ryto į šv. Jurgio bažny
čių iš namų 914 W. 31 PI., po 
pamaldų į Šv. Kazin.-iero kapi
nes. ,

Užkviečiam visus gimines, 
draugus ir pažįstamus dalyvau
ti laidotuvėse.

Paliekam nuliūdę ir pilni gi
lios siel vartos

PARSIDUODA rakandai nvaži pa
rankus dėl mažos šeimynos, parduo
siu pigiai, taipgi galima rhndavoti ir 
kambarius, randa pigi $18.06 už 4 dėlės barnes 
kambarius. Kreipkitės vakarais po j žemės, kains 
penkių valandų, pirmas flioras iš miestuko, 
fronto. R. C. GILMORE

1710 Wabansia Ave. Dovvagiac, Mich.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip it 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

lyg Nerį, kuris 
pianu Amerikos ir

Dainavo Ber- 
po jos. — Bakaus-

Kun. Vaitukaitis, kuris 
gryžo iš Lietuvos, kal

bėjo apie Vilnių ir kitką. Ne
buvo prakalba, tik pamokslas. 
Kun. Vaitukaitis turi balsą, L-et bažriy 
neturi supratimo išlaikyti 
mą: atkartojo sakinius.po 4 ir'k(> 
5 kartus. Esą Lietuva serga be 
Vilniaus. Liepė nesiųsti ant 
kart daug pinigų, l>et tankiai 
po biskį. 
parsiunčia 
džia 
jo kall>os.

•, l*irimninka> pasakė, kad p.'tuku 
Vaičkus deklamuos. Jis dek
lamavo Vilnių ir apie Vilnių. 
Deklamavimas buvo visa gerk
le ir jes<i». I»s|>t><lžio 
nes žmones kalbėjosi ir juokė
si is to didelio rėk<ino. Artis
tas Sabonis lainavo apie Vil
nių. Dainavo trys jaunos mer
gaitės.

Kun. Vaitkevičius, kaip jis 
pasivadino, “grinorius”, davė 
“gerą” prakalbą. Jis gyvenęs 
Vilniuje ir*prie vyskupo Matu
levičiaus buvęs už sekretorių. 
Apie Lietuvą ir Vilnių mažai 
pasakyta. Viskas buvo apie 
vyskupo Matulevičiaus “var
gui” Vilniuje nieks nenuken
tėjo, tik vyskupas, kunigai ir 
klerikai. Jie baisiai bijoję, kaip 
kada apsirengę gulėdavo. Nu
važiavus vyskupui į Vilnių len
kai. nepasitiko jo. Stancijoj ra
do krūvą šaslavų. Bolševikai 
buvo jiems geresni už lenkus, 
tik iš mokyklų išmetė tikėjimo 
mokslo mokinimą. Svarbiausi 
dalis jo kalbos buvo pasveiki
nimas nuo “jo ekselencijos” 
lUetuvoš prezidento Stulgins
kio. Lenkai 
klerikus ii 
Kun 
ti Vilnių, jo prieglaudas ir 
kyklas, kad jie neužmirštų 
vo kalbos, žmonės nori nuva
žiuoti į Kalvariją (meJstis), 
Aušros vartus; nori pamatyt 
panelę švenčiausią, o negali 
nuvažiuoti, nes lenkai nelei
džia. 'Penai * yra švento Kazi
miero (lenkų karalaičio) kū
nas, bet negalima jo matyti. 
Lenkai neduoda pinigų lietuvių 
mokyklai, kaip kad Lietuvos 
valstybė palaiko lenkų mokyk
las Lietuvoje. Apie tautinį ju
dėjimą ir laisvę darbo žmonių 
visai neužsiminė. Viskas buvo 
itk vargai kunigų ir vyskupo. | 

Pirmininkas pranešė, kad tu
rėjo kalbėti ir sve.tis Mastaus-'

Pasak jo: 
tur būt pasi
valgo, tai ap
kalbėti Vaič- 
atšisakė. Pir

mininkas susimaišė; sakė jis 
klaidą turys, jis pats norėjęs 
kalbėti.

Beje, buvo pagarsinimuose 
pažymėta, kai įžanga dovanai 
ir kolektų nebus. Nors miesto 
svetainėse nevalia imti įžangos 
ir daryti jokių kolektų, vienok 
katalikiškai darė. Išdalino kon- 
vertus su parašu: “Lietuvi, ne
užmiršk Vilniaus! Vilniaus naš
laičiams auka.” PolicLtas bu
vo svetainėj, bet tame laike 
tur būt apleido svetainę, — 
nematė.

Rezoliuciją perskaitė “Drau
go” redaktorius, kun. Rėklai
tis, prieš lenkus protestuoda
mi delei Vilniaus.

Sugiedota himną; tris kartus 
surikta valio. Tuomi ir užsi
baigė. —R.

PARDAVIMUI grosernė ir dcli- 
catessen, biznis išdirbtas per 20 
metų, nėra konipeticijos, pigi ren
da, 7 kambariai dėl gyveninio. Kas 
norit gražioj vietoj gyvent ir pa- 
si/inryt nini»u atsišufikit greit, nes 
kitos tokios negnusit.

1413 E. 58 St.
Tel. Fairfax 2619

Nubudę ir pilfM^ gilios siei- 
vartos liekaTfnfT^

Draugai.
laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis, tel. Yards 1741

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS’:
“Naujienas” pradedama iSneMpti 

nuo 3-čios valandos ryto. Lietuviaf 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ir 
nuo 35-tos iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms^

JIESKO KAMBARIU
IEŠKAU kambario, Brighton 

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

4440 Sot Wbipple St.

Pirmadienis, Spalio 12, 1925

NAMAI-ZEME
Kas nori pirkti, 
parduoti, arba 
mainyti namus, 
farmas, lotus, 

taipgi ir viso

kius biznius, vi
suomet kreip
kitės pas

C. P. Suromskis & Co.
Real Ėst ate

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

$500 CASH
Du nauji po 6 kambarius mediniai 

bungalow, cementiniu pamatu, fur- 
nas šildomi, aržuolo ir rr/ahogany 
trimingai, lotas 30x185, netoli 103 ir 
Vincennes Ave., kaina nužeminta iki 
$5300 greitam pardavimui. Galit 
tuojau gyventi.

TOM McCALTHY & CO.
7526 So. Halsted St.

Stewait 1845

PARSIDUODA vieno pagyvenimo 
medinis namas 6 kambariai. Nu
pirksit už paprastą kainą.

Kreipkitės
7027 Ro. Maplewoo«l Ave. 

Tel. KepuDlic 9275

MORTGEClAI-PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Ave., 

Lafayette 6738

MOKYKLOS
VALENTINE 

DRESSMAKING 
COLLEGE

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

Phone Seeley 1643
M. E. HUTF1LZ, Manager
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ANGLU KALBA 
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam- šioje šalyje. 
Kurie kalba gerki angliškai visur 
turi pasisekimą ir pirmybę. Ang
lų kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stčs, pilietybės daug kitų daly
kų gali lengvai ir greitai išmok
ti pagal naują bįudą mokinimo Le- 
veskio Mokykloje klesose ir per 
laiškus (correspondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commercial 

3301 So. Halsted S’t., Chicago, III. 
(kamp. 33-čios gatv., 2-ros lubos) 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy 
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Vieną Mėnesį Dykai Ang
lų Kalbos Lekcijos

Geriausias njokinimas visoje 
šalyje. Ateikit tuojau 

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

Praktiškos Automobilių
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.
............ i-■■■—į--— . ■ i"1

Amerikony Kalba 
užima pirmą vįetą ne tik Ameri
koje, bet visur, todėl kiekvienas 
žmogus privalo jos mokytis. Mo
kantieji Amerikonų kalbos ir ra
šyti teisingai, jie pasirenka Šau
nias vietas ir gerai apmokamus 
darbus. Amerikonų kalbos, grama
tikos, aritmetikos, stenografijos ir 
kitų mokslo šakų galite sėkmin
gai išmokti Amerikos Lietuvių 
Mokykloje. Skaitym-ai lekcijų įro
doma knygose, o apeliuoti ir kal
bėti laviname be knygų, asmeniš
kai. Sąlygos kiekvienam mokiniui 
prieinamos. Mokslas eina dieno
mis ir vakarais. Kviečiame visus- 
as ateikite ir įstokite mokyklon 
šiandien.
Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 So. Halsted SL, Chicago, III.

50 vyrų reikia 
IŠMOKIT MURININKYSTĖS 

Uždirbkit $12 iki $16 j dieną.
Mes išmokinsim greit gerai ap
mokamos murininkystčs. busit už 
tikrinti nuolatiniu gerai apmoka
mu darbu. Klesos dieninės ir va
karinės. Lengvais išmokėjimais. 
Atsišaukite arba rašykite

1322 CLYBOURN AVE.


