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Rinkimuose j Klaipėdos Krašto Sei 
mėlį laimėjo vokiečiu blokas

Amerikos karo laivai siun 
čiami į Egiptą

Stovės Aleksandrijoj, 
šę ginti amerikiečių 
sukilusio] Sirijoj

Graikija pasiuntė Bulga 
rijai ultimatumą

spalio 
vyriausy-

Jungtinių .Valstijų karo laivai 
siunčiami į Egiptą

I ................................. —

Rinkimu į Klaipėdos kraš-1 Graikija pasiuntė Bulga
ro Seimelį daviniai rijai ultimatumą

Nepilnos žinios rodo, kad rin
kimui laimėjo vokiečių blo
kas; lietuviai visai prakišę.

Duoda Bulgarams 48 valandas 
laiko reikalavimams išpildy
ti; mobilizuoja armiją

WASHINGTONAS, 
21. — VVashingtono 
bė įsakė dviems Jungtinių Val
stijų karo laivams,- esantiems 
Gibraltare, tuojau išplaukti
Aleksandriją, Egiptą, ir būti 
ten pasirušusiems kiekvieną 
valandą vykti, jeigut butų rei
kalo, į Siriją, kur dabar verda 
sukilimas, esančių len ameri
kiečių gyvybėms ir turtui ginti. 
Laivai pasiųsta, Amerikos kon
sului Beirute, Sirijoj, prašant.

Pranešimai apie neramumus 
Sirijoj rodo, kad jų centras 
dabar yra Damasko apielinkėj.

pasinio* 
reikalus

Kinuose vėl atsinaujina 
piliečių karas

Karas kaltas dėl pikta 
darybiy padaugėjimo

Susekė caro monarchisty 
lizdą Lietuvoje

ATĖNAI, Graikija, spalio 
21. — Ryšy su įvykusiomis 
sienoj, netoli Demirhisaro,

Laivas skęsta; 35 įgulos 
žmonės išgelbėta

jų dar su-; kautynėms. Graikų valdžia PRI

K LAI PĖDA, Lietuva, spalio 
21. — Įvykusių Klaipėdos kraš
te rinkimų į krašto Seimelį an
kstyvieji daviniai -
rinkta tik arti pusės visų pa
duotų balsų — rodo, kad rin
kimus laimėjo tos partijos, ku
rios stoja už Klaipėdos krašte 
autonomiją. Tos partijos, bū
tent Liaudies pmjjja (Volks- 
partei). Socialdemokratų ir 
žemės Ūkio partija (Land- 
\virtschaftpartei) bendrai gavo 
35,000 balsų, tuo tarpu kai Lie
tuvių partija, komunistai ir 
kitos mažesniosios grupes tesu
rinko 2,750 
kad gavus 
Seimely.

balsų, taigi nė tiek, 
bent viena vieta C V

sako, kad 
regu 1 arės

21.
lg-

[Pacific and Atlantic Photo]
Eugene Sandow, vienas stip

riausių vyrų pasaulyj, pasimi
rė Londone, spalių 14 d., turė
damas 58 metų amžiaus. Mirė 
jis nuo trūkimo kraujo sudy- 
no.

Kinuose, 
rusėjo krašte 

ir Nankino, 
rūstesnį po-

ir padarius maištą 
kariuomenės 

iki šiol 
vado,

klau- 
Čang

V,u Pei Fu kurs

Rinkimai į Klaipėdos Seime
lį turėjo įvykti spalio 19 dieną. 
Seimeliu tikrėjo būt išrinkta vi
so 29 atstovai, tuo tarpu buvo 
paduota iš viso dvidešimt sąra
šų su 290 kandidatų, taip kad 
jų tik dešimtas kandidatas te
turėjo progos patekti į Seimelį. 
Associated Press žinioi išvar
dytos Liaudies, Socialdemokra
tų ir Žemės Ūkio partijos su
darė vokiečių bloką, taip vadi
namą Einheitsfronto bloką, ir 
jis, kaip pasirodo, laimėjo rin
kimus. “Lietuvių partija” ži
nių agentūra, matyt, vadina 
bendru vardu grupes, priešin
gas vokiečiams.

siuntė Bulghrijui ultimatumą, 
duodama jai keturiasdešimt aš- 
tuonias valandas laiko Graikų 
reikalavimams šipildyti. Beika- 
lavcimai gi toki.

Iz Sumokėti 2 milionu i ra il
iuziškų frankų atlyginimo.

2. Oficialiai pareikšti gailesio 
ir atsiprašyti.

3. Nubausti atsakomi ngus
Bulgarijos’ karininkus.

Nors atrodo, kad Demirhi
saro posto puolimas buvo su 
ruoštas komitadžų arba nere 
gularių bandų, bet 
puolimą įvykinus
Bulgarijos kariuomenės dalis.

Bulgarija nori tardymo
Girdėt, kad Bulgarijos val

džia pasinius sudaryti mišri;; 
komisiją iš Graikų ir Bulgarų 
karininkų, kuri incidentą ištir
tų vietoj. » t
Siunčia kariuomenę į Bulgariją

LONDONAS, spalio 2i.
Exchange Telegraph praneša, 
kad minisčerių konferencijoj 
AtenUose vakar vakarą Graikų 
valdžia nutarė pasiųst; kariuo
menę į Bulgarijos teritoriją it 
užimti Petrišą, kurs yra Make- 
donų-Bulgarų komiteto centras.

NEW YORKAS, spalio 
— Italų prekybinis laivas 
nacio FĮono, kurs praeitą pir
madienį bevieliniu telegrafu 
šaukėsi pagalbos, išgelbėti ne
pavyko ir jis paliktas jurėšo, 
jau baigiąs skęsti. Visa tečiau 
jo įgula, susidedanti iš 35 žmo
nių. tapo išgelbėtu.

Laivui šaukianties pagalbos, 
garlaivis President HarGing pa
siskubino į nelaimės vietą, bet 
dėl audros ir smarkiai sujudu
sių jūrių ilgai negalėjo arčiau 
prieit ir paduot žmonėms pagal 
bos. Tik šį rytą, audrai kiek 
apsistojus, be to paliejus į jūres 
aliejaus vilnims nuraminti, lai
vo įgula pavyko paimti į 
ir pargabenL į garlaivį.

Tsolino ir “krikš-

W INGTON AS, spal io
21. — Kalbėdamas vakar meti
niame Nacionales Kongregucio- 
nalistų Bažnyčių tarybos susi
rinkime, prezidentas Coolidge 
pareiškė., kad bažnyčios apla
mai turinčios stengtis daryti į- 
takos žmonėms, mokinti juos 
gerbti įstatymus ir tuo budu 
stiprinti Jungtinių Valstijų res
publikos pamatus. Jis pareiš
kė, kad dėl stipraus padaugė
jimo nusikaltimų ir piktadary
bių, kurių šiandie nuolatos at
sitinka, kaltas esąs didysis ka
ras, kaip ir visi pirmiau buvu
sieji karai.

Coolidge pasakė, kad vienas 
svarbiausių šiandie reikalų tai 
esąs reikalas gyviau susįrū-1 
pinti jaunuomenės švietimu ir 
auklėjimu, idant pakėlus jos 
dorą ir įkvėpus jai daugiau 
pagarbos krašto įstatymams.

/ '----------- »
KAUNAS. [Lž]. — Politine 

policija šiomis dienomis suse
kė Kaune rusų monarchislų or
ganizaciją —• slaptą rusų ka
rininkų ir kareivių sąjungą, 
kurios tiksals, įvykus pervers
mui Rusijoje,, padaryti tą patį 
Lietuvoje, t. y. atstatyti neda
lomąja Rusiją.

Pas organizacijos narius ras
ta daug monarchistinės litera
tūros.

Kauno miesto ir apskr 
viršininko byla

/ KAUNAS, rūgs. 29. [LŽ]. 
Kauno apygardos teisme buvo 
nagrinėjama Kauno miesto ir 
apskrities viršininko p. Mor
kaus byla, kurį socialdemokra
tų partija buvo patraukusi at
sakomybėn už Lietuvos profe
sinių sąjungų centro biuro įs
tatų neregistravimą. Kauno 

’ ajtygardos teismas socialdemo-

valtis

Batų valytojų streikas

NEW YOBKAS, spalio 21.
Harleme sustreikavo visi batų 
valytojai, reikalaudami dides
nes ulg-os.

AR NORI KĄ PARDUOT 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Geriausios pačios 
kur užsiimančios 

litika '
NUNEATON, Anglija, 

21. 4-- Kalbėdamas čia 
Astor davė 
kaip padaryti, kad
butų geros moterys, 
čėplas toks: suinteresuokite

tos,
po

/

lordas 
receptą vyrams, 

jų pačios 
Tas re-

p.,, . , . . peimynų su rą aeiliksiąs tokios okupacijos, pa-L neturėdamos
o o Lr zvj i m/Y Aiuna nrivm'kiM • 7 vsak pranešimo, esąs priversti 
Bulgariją sumokėti reikalauja
mą atlyginimo sumą, o taipjau 
likviduoti komitadžus, 
nuolatos keli.n neramumus sic 
noj.

kurie

Fašistai ima draust sa- 
vo chuliganUs nuo 

smurto
ROMA, Italija, spalio 

Fašistų tarybą, pačiam 
jums, liniui pirmininkaujant,

20.
Musso-
n u tarėNaujienos pagelbės

Desėtkai tūkstančių Naujienų užginti fašistams neštis gink- 
skaitytojų ieško bargenų Nau- lūs arba vėzdus laike savo de- 
jienose ir skaito klasifikuotų- monstracijų. Be to taryba pa
jų skelbimų puslapius kasdie- skelbė, kad kiekvienas juod
ini. Parašykite į Naujienas ką marškinis, fkurs laike demon- 
turit parduoti, o pirkėjų atra- ’stracijos padarytų smurto dar- 
sit greičiausia.

Klasifikuotųjų skelbimų kai
nos: vienas colis (apie 30 žod
žių) vienai dienai, $1.05, dau
giau kaip vieną dieną 92 centai 
j dieną; asmenų paieškojimai 
po 70 centų už colį į dieną. spalio 21.

Parduokit kas jums nereiks- rius Nelson

bą, busiąs aštriai baudžiamas.

AVIATORJUS UŽMUŠĖ 
AREŠTUOTAS

ŽĄSĮ;

ŠANHAJUS, Kinai, spalio 21. 
Pilietinis karas 

Kurs iki šiol 
airp šanhajaus 
dabar jau priima
budi, politinėm ir karinėn are- 
non grįžus maršalui Vu Pei 
Fu, kuris nuo 1922 iki 1924 
metų buvo karinis diktatorius 
Pekine,
dviem Kiangsu 
divizijom, kurios 
sė Mandžiurijos 
Tsolino.

Maršalas
prieš metus laiko 'buvo s'usijun 
gūsių čang 
čionių generolo” Feng Juhsia- 
no nuverstas, ir iki šiol buvo 
pasišalinęs į centralinę Kiniją, 
dabar vėl pasirodė scenoj opo
zicijoj prieš Pekiną ir Mandžu- 
rijos Čang Tsoliną.

Pranešimai skelbia, kad tarp 
maršalo Vu Pei Fu ir Feng 
Juhsiano įvykęs vėl susitari
mas ir kad Feng’as savo būsti
nėj, Kalgane, jau kurs laikas 
ruošęsis karo žygiams, matyt,

Sovietai kalbą apie cenzu-prieš čBn!22“!l—

ros panaikinimą Amerika perkasi anglis 
Kontr-revoliikijo*« pavojų Didžiojoj Britanijoj 

kas jau praėjęs, pašalinimas —-------
cenzūros žinioms sovietų vai-' LONDONAS, spalio 21. — 
džiai’ nebekenksią*. Nevv Yorko anglių pirkliai pir

ko Anglijoj 50,000 tonų kieto- 
MASKVA, s^iho 21. So- sios anglies.

vietų valdžia ėmė rimtai svar-C [Mat Amerikoj kietosios an- 
styti klausimą dėl pa,naikinimo Slies kasyklų darbininkai strei- 
cenzuros užsienių spaudos tele- ^l°ja nuo 
gramoms, ,o taipjau klausimą Pėdžios, ir krašte 

užsienių - 
prekybos monopolio a’eparta-1 
medto naujais pamatais. ;

Cenzūros panaikinimo 
; simu argumentuojama 
kad kontr-revoliucijos pavojų! 
laikas jau praėjęs ir dabar so- Arthur Berry, gyvenąs Kanka- 
vietų valdžia taip įsitvirtinus, kee,, III., buvo atvykęs čia pas 
kad davus laisvę užsienių tele- savo brolį farmerį, Edwardą 
gramoms bijotis ko nors blo- Berry. Jis buvo atsivežęs ir 
gesnia, negu kartais kokio ne- savo šunį, airdalių veislės. Pa- 
malonumo, nebesą reikalo. ‘viešėjęs pas brolį, Arthuras iš- 

Be to, spaudos laisvės sųvar-’vyko su reikalais į Kaliforniją, 
žymas vis tiek nesulaikęs piktų palikdamas šunį pas farmerį. 
pranešimų apie Rusijos daly- Praslinkus porai dienų šuo

dėl perorganizavimo'

rugsėjo menesio
• pasireiškia 

jau to kuro stoka.]

kiau
tą i p,

, Paliktas šuo vienas par
bėgo namo 630 mylių

SLAYTON, Minn., spalio 21.

savo pačias politikos dalykais, jkus, leidžiamų iš Pataitės kra- prapuolė. Dabar gauta iš Kan- 
Pasak lordo Astoro, daugybė jštų’ir kitokių šaltinių užsie-

-šeimynų suįrą dėl to, kad mo-įniuose. Tatdi busią logingiau 
\ - -j - į ko veikti, ■ suteikti užsienių koresponden-

ima žiūrėti tik madų, rūbų, už
siima liežuvavimu, 
liais.
riausios žmonos,) geriausios šei
mininkės esančios tos. 

I *—

interesuojasi politika ii 
I menes reikalais. 

I

Lenkai gauna 100 nuli- kratų partijos skundą atmetė, 

jony doleriy paskolos / ———LIMPAMOSIOS LIGOS

NEW 'Y ORKAS, spalio 21.— 
Pranešimai iš Londono 
kad J. P. Morgan and Co. 
Viennez bankas beveik jau pa
baigę derybas dėl lOO.ilOO.OOO 
dolerių paskolos Lenkijos val
džiai.

KAUNAS. — Bugpiucio mė
nesyj Kauno medicinos ir sani- • 1 9 • Y ' • uY* Talijos skyriuje užregistruotas 
>61 susirgimas limpamosiomis1 
ligomis. Palyginus su 'liepos 
mėnesiu, matyt, kad susirgimų 
skaičius 
mėnesyj 
girnai.

sumažėjęs, nes liepos 
užregistruoti 72 susir-

Du užmušti traukiniui i - pirštų laikrodėliai
sudaužius automobili

MONTE KARLO, spalio 21. 
— Ne kiek senai pradėta ne
šioti laikrodėliai ant rankos, 
dabar jie jau jjasirodo ir ant

MOLINE, III., spalio 21. - 
Rock Island pasažieriniam trau
kiniui sudaužius kryžkelėj au- . , .
tomobilį, juo važiavusių dvi 'pirštų. Juos dėvi jau kai kurios 
jaunos moterys buvo užmuš- ičia nuolatinės gemblerių įstai- 
tos, o vienas vyriškis ir viena gos lankytojos. 
moteriškė skaudžiai sužeisti, rodeiiai, apsodinti 
Nelaimė atsitiko netoli nuo šio nešiojami ant pirštų, kaip kad 
miestelio. I žiedai.

Mažyčiai laik-
deimantais,

Dabar Laikas

i

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

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

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

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

kakee laiškas, kad šuo at.-u 
dęs namie, labai suliesėjęs ir 
su pūslėtomis kojomis. Iš for
mos, Minnesotoj, į Kankakee, 
Illinois, bus apie 630 mylių, ir 
tą kelionę šuo vienas pats pa-

ir ištikimumą jie bus darė per apie tris dienas.
asmeniškai atsakomin-

v

tams pilną laisvę siuntinėti iš 
tik primenantskandalė- Rusijos žinias, 

Jis gi patyręs, kad ge- jiems, kad už jų žinių akura-

kurio?
V I." uo-

tingumą 
laikomi 
gi. DUPARTAMENTJNE KRAU

TUVĖ MOKO ŠOKIMO
AUKSO PARVEŠ Iš

Stiprus žemes drebėji
mas Meksikoj

GUAYAMAS, Sonora, Meksi
ka, spalio 21. Vakar čia bu
vo jaustas stiprus žemės drebė
jimas. Namai buvo smarkiai 
supurtyti, tečiau žalos nepada
ryta, ir žmonių niekas nenu
kentėjo. lai pirmas žemės 
drebėjimas čia per pastaruo
sius dvejus metus.

Buvus nebylė per 13 mė
ty atgavo žadą

JEFFERSON CITY,
— Armijos 

r leisdamasis
lingas per paskelbimus Naujie-{mėn su savo aeroplanu, pataikė viena moteriškė iš IMalinės, ku- 
nose. /

Mo., 
aviato- 

že-

DAUG 
ANGLIJOS Į AMERIKĄ

LONDONAS, spalio* 21. — 
Sekamą keliohę garlaivis Mau- 
retanija išgabens iš Anglijos 
į Jungtines Valstijas apie 25 
milionus dolerių auksu.

Federalis oro 
nai Chicagai ir apielinkci 
našauja:

Nenusistojęs oras,' gali

d ie- 
pra-

spa-
Viena vietos didžiu- 

... autuvai

14 FRANCISCO, Cai
21. - 
departamentiniy

lio 
lių 
yra įsteigus šokimo mokyklą

‘ savo
1 tėms. Iš karto pamokos būda

vo tik kartą savaitėj 
galniui mokinių tiek dtfug at
sirado, kad dabar pamokos lai
komos kasdien. Už pamokas iš 
mokinių jokio mokesnio neima
ma, jos duodamos vieni dykai, 
dagi toli pažengusioms moki
nėms. Nemaža tos mokyklos 
mokinių yra patapusių 
profesinėmis šokėjomis.

kostumerių” mergai

bet il-

jau
___ _ būt

HAAGA, Olandija, spalio 21. lietaus; truputį šilčiau; stipro-j -------r-
Viename Olandų bažnytkai-.kas, didžiumoj vasaros vakarų • DANV1LLE, III., spalio 21.—

4 «• M < A. • j i >• n'nciltTrvui'il n in akIamy, netoli Maastrichto, per pa
maldas Šv. Gerhardo garbei,

auto

’ g ~ —-----------tr -------y |

* į žąsų būrį ir vieną jų užmušė, ri per tryliką meti>buvo neby- 
Jis tapo areštuotas. ;lė, staiga atgavo kalbą.

yėjas. Paslydus ir apsivertus jo
Vakar temperatūra . viduti- mobiliui Dixie vieškely, apie 

niškai siekė 39° F. šešios mylios nuo čia, vakar va-
šiandie saulė teka 6:10, lei- karą užsimušė Valentine Reese, 

džiasi 5:00 valandą. 740 East 36-th St., Chicago.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., (Tiicago, III.



NAUJIENOS, Chicago, IR ketvirtadienis, Sp. 22, 192Ž

51 • f viešiesiem’! darbams organizuo- spėjo šiaip taip pripuo&mai
iVc^S Į ti. Sumanius steigti vaistinę pagriebti1 nuo lauko, ir tai dail

w • . • [vietiniai vaistininkai valdybos
T rekomenduotiems žmonėms siu- 

r----------------- lč dideles nuolaidas, net per
. ’ pus pigiau. Vaistinę steigs,
Šiaulių miesto valdybos,u■,bna *r "^aisit^uotiT J vaistai. Taipgi kreipiama į vai-darbuotė gomų produktų gamybą. Komi

sija vienoj dešrų dirbtuvėj ma- 
------- -— luinoj rado supuvusią mėsą iš 

ŠIAULIAI, 1925. IX. 19. -Jdirbant. Panašių dalykų girdėt 
Šiandien miesto burmistras p.J1 kitose gaminamų produktų 
Sondeckis viešai pranešė mles- sotyse. Su :uo griežtai kovos, 
to valdybos darbus, atliktus ir.TaiPPst skiriama pinigai kovo 
dar atliekamus. Kur yra vie-^i su Veneros ligomis, kurios 
Burna, darbai nėra uždaryta padėtis Šiauliuose baisi. Rinkoj 
slaptai kabinetuose, Žmonės ai- statoma išrietės,., nes iki šitn 
Bkiau supranta, mažiau nepasi- (žmonės neturėjo kur išeiti 
tenkinusių. Be to, perimdama gamtos reikalavimais. Steigs 
valdyba iŠ senos valdybos reika- amatų mokyklą, kad parengtų 
lų tvarkymą rado daug apsilei
dimo, neatlikta. Keletas mies
to piečių apgyventų, privačią 
žmonių, kur išgyventa dešini 
metų (įstatymu perreina apsi
gyvenusio nuosavybėn tiek lai
ko valdžius) perėjo jų nuosa
vybėn ir valdybai prisėjo atsi
sakyti. Taip pat miestui pri
klausančius durpynus, apie ke- pramogas, 
lėtą šimtų ha, išnuomavo, se
nos valdybos neapsižiūrėjimu, 
ministerija privačiai Amerikos 
lietuvių bendrovės 
Čia i imdama sau 
neerzinti žmonių, 
kslais, atsisakyta 
399,000 litų mokesnių pajamų. 
Kada nejudinamojo turto mo
kesnių naujoji valdyba numatė 
240,,000 vietoj buvusių 120,- 
000 savininkai nerimo sakyda
mi “atėjo driskiai pražudyti”. 
Ir taip daug vargo prisehta tu
rėti aiškinant užmetimus. Są
matoj numatoma pajamų virš 
1,500,000 lt. 
įnešta Šiaulių 
dėta daugiau 
švietimam R 
n uos. yra nemokančių skaityti. 
Iš priaugančios kaitos taippat 
apie virš 30 nuoš. analfabetų, 
bet tvarkant numatoma liksiant 
15 nuoš. Paskirta suma ir su
augusios liaudies švietimui, 
nors menka (7,000 It.), bet 
pradedama, kad1 šviesesnė var
guomenė iškovotų sau geres
nę būtį. Liaudies mokyklos, 
kur daugiau lanko basi, nu- 
skarmalavę ir tankiai alkani. 
Vaikai įvedama pusryčiai nors 
šiek tiek užkandant. Dabar yra 
daug lankančių vaikų,, kurie*’ 
kelios dienos kaip valgė. Nori
ma 
kur 
nes 
pat 
šių 
šių

amatninkus, nes iki. šiol sunku 
rasti specialistų. ' Daug numa
toma darbų, daug atliktų, bet 
pinigų mažai. Ieškoma rasti pa
skolą. Kad liaudis po darbų 
neitų aludėsna steigs skaityk
las, salę atremontuoti duota 
“Kultūros” b-vei 5,000 litų, kur 
suvargusieji rastų švaresnes

elektros ste
pei n iv. Kad 

agitacijos ti- 
nuo apie

Daug kas naujo 
gyvenimai!. Pra- 

domės kreipti 
senų žmonių 56

įsteigti senelių prieglaudą, 
paliegusi atgyvenusi žmo- 
rastų pragyvenimą. Taip- 
numažinta žemesniųjų kla 
buto mokesnis, kuris liku- 
ostų įstatymais buvo aukš- 
kij. prisėjo pakeiti varguo

menei. Kaliniams padidintas 

dienos davis, vietoj buvusių 60 
centų dienai. Kalėjimo ir polici
jos aprūpinimas dalim iŠ savi
valdybės pusės teikiant kurą, 
butą ir šviesą daroma žygių iš
imti iš valdybos sąmatos, kaipo 
De jai priklausanti sritis. Iš Hi- 
kijavo dvaro norima ir tikima
si gauti (jau patvirtinta) apie 
50 ha žemės, kur galėti) išdirb
ti produktų prieglaudai. mo 
kyklų vaikus vasarą išvesti po
ilsiui. Išgauti apit> 80,000 lt.

Visi klausytojai liko paten
kinti išk/lausę rimto • plano iii 
pasiryžimo ateities darbuotėj. 
Pritariama visose srityse, eina
ma tikrais rūpimaisiais keliais. 
Daug kartais ‘trukdė’ Vninisteri- 
jos (darbus organizuojant)/

į giausia jau gerokai papuvus}, 
o daugelio tt4>ėra nevežiau dar 
ir po šiai dienai ir baigia puti 
ant lauko miežiai, avižos,-žir
niui, o kai kur dar yra užsili
kusių kviečių ir net rugių, ža
liuojančių gubose. Bulvės, kur 

'Žemose vietose, jau visai supu
vo arba baigia puti, tad dau
geliui ūkininkų bulvių gal ne
liks nei sėklai.

O dar kas blogiausia, kad 
dėl baisaus šlapumo žmonės 
negali įsėti rugių, ir iki šiol 
tėra pasėta tik pačiose aukšto
se vietose, o žemesnėse negali
ma įeiti į dirvą, o lietus vis 
dar tebelija ir po šiai dienai, 
ir jei kartais pakitaiko, kad 
apseina be lietaus porą dienų, 
tai jau stačiai naujiena. Pa
vyzdžiui ir paskutinėmis die
nomis porą dienų nebelijo, už 
tai penktadienį, 2o rugsėjo va
kare lijo smarkiausis lietus 
su stipria perkūnija ir su nuo
latiniais žaibais, kaip vidurva
sario metu (lija taip pat ir 
šiandie), šių metų šlapimetis 
Lietuvoje žmonelėms padarė 
didžiausių nuostolių, o jei dar 
neleis jsėti rugių, tai ir visai 
blogai bus.

Lietuvos darbininkas.

LIETUVIŠKI ŠOKIAI
STRUMILL HALL, 158 E. 107th Str.

Šeštadieny!, Spalio 24 d., 1925 
įžanga vyrams 35c., Moterims 25c. 

Pradžia 7:30 vakare. Gera Muzika.
/
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Šviesą Ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant ifimokėjimų. •

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

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

(darbus organizuojant)/
— Tindi—Kinai.

Lietuvoj didelis šlapi 
mėtis

NAUJIENŲ
Pinigų1 Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai. po piet.

nenormalias ir ia bai

musų 
tenka

KAI NAS, 27 rūgs. — Lie
tuvoje jau treti metai iš eilės 
turime 
šlapias vasaras, ir dėliai
nepaprastų šlapimečiu, 
neturtingai valstyLvlei 
pakelti didelių nuostolių.

l'žpt įeitais 1D23 metais bu
vo labai lietinga vasara ir Nu
dilo, ir per tai laukuose dauę 
supuvo šieno, vasarojaus ir 
bulvių, ir be to dėl didelio šla- 
pimečio išgedo pasėti rugiai ir 
to pasekmės buvo tokios, kad 
praėjusiais 1924 metais ^Lietu
voj blogai teuzderėjo rugiai ir 
buvo labai pabrangusi duona. 
Praėjusiųjų metų vasara irgi 
buvo labai lietinga, betgi nors 
ruduo buvo gražus, dėka ku- 
iro žmonės turėjo galimybes 
•uvižti sausą vasarojų ir gerai 
įsojo rugius. Gi šią vasarą yra 
veik dar blogesne, negu kad 
buvo užpereitais metais. šią 
vasarą tas nelemtasis įlietus tai 
stačiai Izegalinis: per visą va
sarą gero oro tebuvo kokios 3 
savaitės, o daugiau vis lijo ir 
Ii jo.

šiemet to, kad Buvo
lietinga vasara, betgi dabar 
rudeny lija dar daugiau, negu 
kad lijo vasaros metu. Nuo 

rugpiučio mėnesio 
įsilijo, kad veik vi- 
diena iš dienos lijo

pabaigos 
lietus tiek 
są mėnesį 
kasdien.

Tokie begaliniai lietai labai 
kliudo laukų darbams ir pū
do visokius javusj ir niekaip 
negalima suimti juos nuo lau
kų. Del nuolatinio lietaus va
sarojų žmonės mažai kas te-

K AP
Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui

Iškirpk šį kuponą kasdieną ir priduok į Naujienų ofisą ar į sto- 
tj, arba savo išnešiotojui sykį į mėnesį ir bus apmainyta į tikrus 
United Profit Sharing kupolus, 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 rlatoiAis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaity|<Ąjo. -

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

I
I Už metus—150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—35,

Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai anl pareikalavimo.
..............................................  Atkirpk Čia ..................................................
Data: Spalio 22, 1925

CORP\O«ATIO**3fttfA
; v <' V> 7 PRESENT FOR « ^*3 \ kS
01 UNITED PROFIbSH^'lU

-1a/am rr«ir.Trfpilat 2?' . 'f'

UratTon
IRAI O TO

.« o*

X A. L. THOMAS 
LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė.
. . TeJ. Pullman 7097

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

PAVLAVIČIA
Undertakers Co.,
Automobiliai vestuvėms, 

krikštynoms ir t. t.
Grabus parduodam pigiai

3238 So. Halsted St.',
Phone Boulevard 7667- < ' 

Rezidencija Boulevard 9828

Muzika JOHN POCIUS.
Kviečia L. R. R. P. KLIUBAS

Koncertas ir Šokis su Dovanomis
Rengia

LIET. RAUDONOS ROŽĖS PAŠELPINIS KLIUBAS
Cicero, Illinois , (

Subatoj, Spalio-Oct. 24,1925
LIETUVIŲ lllfOSYBES SVETAINĖJ
14 to s įr49(os Čourf, Cięero, Illinois

•- Koncertą išpildys Marcella Kutis, solistė, J. Žuronas, solistas ir Harino- 
njr Trio: Anton Hlavka, Charles Rind ir George W. Pierce.

Atsižymėjusiems Waltz šokėjams Ima dovana $40.00 vertės, 2ra dovana 
$15.00 vertės.

Pradžia 7:30 P. M.
Įžanga 75c. su drapanų pasidėjimu

Kaip Aš Uždirbu Pinigu Namie
Ir tuo budu padedu Jurgiui, nes jo alga pradeda mažėti

Kiekviena moteris arba saveaižlaikanti mergina gali uždirbti ekstra pinigų. Daugumas jų dabar 
jau užsidirba — savo namuose — Kaip Auto Knitting Apsimoka Trijais Budais

Rašo MARY WHITMAN

prisikimšęs

“JJ^JANO MIELAS, jums reikė
jo pamatyti bažnyčioje jų 

šiandien. Ji išrodė tikrai *dowdy‘.. 
Tikru sarmata! Mary būdavo vi
suomet taip gražiai apsirengtus! 
mergina kol ji nebuvo 
vedusi tų įlankos ^klerką, 
nau, kad ir jis

“fi-š-š I Ji važiuoja 
To. Ji sėdi užpakaly 
H išgirsti.“

Aš išlipau Iš gatvekario ant 
sekamo kampo ir keletu likusių 
4)lokų parėjau pėsčia namo 
pas Jurgj. Mano kartybių tau
rė pradėjo lietis per viršų ir 
man reikėjo keletu minutų, kad 
sulaikius utgal mano iiesiver- 
žiančiai ašaras ant mano de
gančių skruostų.

Gatvekaris buvo 
žmonių ir jie nepastebėjo manęs 
pirmiau, bet aš girdėjau — ir 
mano veidas paraudonavo iš aar- 
matos. Aš tikrai išrodžiau 
'<lowdy‘ ir aš tai žinojau. Nie
ko nėra taip slegiančio nioter|, 
kaip sena skrybėlė ir seni rūbai

apsi- 
Aš ma

tai atjaučia ” 
ant šio ka- 

juaų. Ji ga-

A*

“Ji pagelbėjo mums sunkiose laikuose paversti liuosas valandas j ekstra dolerius

Aš nenorėjau, kad Jurgis jaustųsi prasčiau negu pir
miau kas link musų piniginių reikalų. Mano vyras yra 
vienas iš tų “baltkalnievių vyrų”, kurių algos neužten
ku dėl pragyvenimo išlaidų. Aš buvau privatiška sekre
torė ir užsidirbau užtektinai pinigų dėl savo patogaus 
pragyvenimo, bet kuomet apsivedžiau ir pragyvenimas 
vis kilo ir kilo augštyn, aš labai tankiai primindavau 
Jurgiui, kad aš bučiau užganėdinta, jei aš gaučiau ir 
vėl kur nors darbų, bet jis visuomet sumuodavo mano 
idėją.

Bet kartus patyrimas šio neilėldenio ryto, tai jau 
vo perdaug dėl manęs Aš nusprendžiau kuomet ėjau 
-no pėsčia nežiūrint Jurgio prieštaravimų, aš turiu 
lirbti sau pinigų itel rūbų.

Kuomet aš parėjau namo, aš buvau prisirengusi 
inksma, kaip ir visuomet, Jurgį radau ramiai sau
krinti ir skaitanti nedėldienio laikrašti ir J° bis ramu
mas mane biskį suerzino. Dar didesniam pabloginimui 
viso dalyko, jis atskleidė žurnalų su paveikslais, kuomet 
iš |ėjau į kambarį ir išsireiškė, kad jis dur niekad pir
miau nematė dėvint merginas tokiais gražiais- rūbais 
kaip Š|met.”

Ąš išėjau iš, kantrybės, ištraukiau laikraštį iš jo ran|m 
ir sušukau, “Jei nori matyti gražius rubua, kodėl nenu- 
perki savo pačiai gražesnių rūbų ?”

Kuomet aš begau j savo kambarį rėkdama Ir nešda
ma tų žurnalo sekcijų, uždariau kambario duris, pavirtau 
tkersai lovos ir pradėjau graudžiai verkti. Jurgis tirtėjo 
o-ie durių, pasibaladojo kalbėjo į mane, bet aš 
įsileidau.

sušuko: “Aš žinau kur mes galime tas pančiakas par
duoti Čia put ir nei gali nieks nežinoti kas jas pada
rė I" Tas darbas man sekėsi, 
čia put * ‘ 1
daugiau pinigų negu siųsdama geras pančiakas kompa
nijai. /

aš pardavinėjau pančiakas 
ir Huriuluu, kad tuo budu dar galiu uždirbti

čiau
Uavo, 
namų

Vienų

bu- 
na- 
uz-

Imti
ru

Vienų syk|, kuomet mes rengėmės eiti iš namų, aš 
pasirodžiau prieš Jurg| gražiame, gražiai apsiuvinėta 
mes kauto kurį aš buvau mačiusi skelbimuose Park & 
Taylor išpardavime ir parodžiau gražų mažiukų svete- 
rukų, kurį fbuVau nunėrusi pati su pagelba Auto Knitt
ing.

Jo burna atsidarė ir iš nusistebėjimo negalėjo nei žo
džio ištarti, po valandėlės prabilo: 
Marijona?“

“Aš užsidirbau juos pati,” atsakiau linksmai. Norėjau 
pamatyti kaip Jis žiūrės j tų naujanybę. .

“Ir sveterį, taipgi?" jis paklausė ir aš numaniau kų 
jis mano kiek tas sveteris kainuotų perkant.

“Taip, tas sveteris’- aš atsakiau, "jveterl as 
riuu pati I”

“Bot. Marijona, 
nerti!”

‘Kur tu juos gavai,

ai nežinojau, kad tu, guli taip

paiki

gerai

jo ne
rankoms Jurgi,“ aš atank|au, 

kitokiu budu. Ir priežastis tavo 
kad aš viską laikiau paslaptyje.“

“Ir tu sakni, kad kompanijos 
pančiakų dųpartamentas pirks 
tavęi tus pančiakas?” jis 
klausė.

nuo
pa-

“jie 
padarytas 

kaina,
yra, kad

na-

Po kiek laiko aš ut .Įsėdau ir pradėjau draskyti 
tus tų žurnalų, kur| buvau ištraukusi iš Jurgio 
Bet paskiau greitai atsisėdau ir pradėjau žiūrėti 
rašt|. Pamačiau paveikslėly moterj, kuri tlisiai 
I mane, laikydama bankini čekį savo rankoje, o 
imu buvo užrašyti sekami žodžiai, "Kaip aš 
>inigų namie — Auto Kniting. Apsimoka Trljah

Aš perskaičiau kiekvienų žodi šio skelbimo,
iš užbaigiau skaičiusi, aš pamačiau, kad aš suradau tai, 
10 aš ieškojau. Aš nusprendžiau parašyti dėl sraulkme- 
iu, bet užluikyti paslapty nuo vyro. Paskiau aš išėjau it 
tavo kambario ir padariau gerus pietus ir mee sykiu po 
>letų praleidome laikų linksmai. Tų vakarą aš pasiun- 
iiau kuponą skelbimo The Auto Knitter Hoeiery Uom- 
pany.

I sku- 
rankt). 
| laik- 
žiurejo

ant vir- 
uždirbu 

Budais. '

Kuomet

Kad padarius savo niunkų trumpą, aš atradau jų pa
siūlymų taip parankų 
Knitter {rengimus 
Knitter.

kai! aš tuojau išsirašiau 
ir sykiu su jais mažytę mašinų,

Auto
Auto

Kuomet Jurgis 
savo liuesų laikų 
>iš nusiunčiau pirmutini ‘savo . . ___
gerai nunertų pančiakų kompanijai j pančiakų' skyrių, 
^r|štančla pušta aš gavau nuo jų ček|.

darbavoii banke, aš suvartojau 
prie mašinos. Gule pirmut nio rnenėno 

siuntini minkštų, šiltų,

VISŲ

Taip aš vi.-i noriau pančiukaa bet po trumpo laiko 
nelabai daug jų Hiunoiau kompanijai ir kuomet paslap
čia pasakiau tavo draugei Gracijai apie tai, tai tuojau

"Ai vemukėjHu 
iiA išmokau nerti 
nojimo yra tu,

Jurgi' puiiurėja į mane tokiomis akimis, tartum Jih 
manė, kad eė eju pavogusi tuos naujus dalykus 
jį pasvadinnu ir

"Dabar klausyk, mylimasis,”, ai pasakiau švelniau, bet 
įtikinančiai, ‘(ąr tu nemanai,’ kad tu -dabar užtektinai 
uždirbi pinigų? Taip buvo, tiesa, tūlų laikų, bet kuo
met viskas taip labai pabrango ir tavo alga ne daugi
nasi bet mažinaai, ar tąi nėra gertu dalykas, kad nė 
gailu uždirbti pinigų tuo budu dėl rūbų ir kitų reika
lingų pMilinktminimams dalykų, kurių mes negalime 
turėti kitu budu,”
, Ir aš pro.dč|au įkalbinėti Jurgiui ir pertikrinčti jo 
sena idėjų, kad “mano moteris neturi dirbti".

“Tu žinai taipjau gerai, kaip ir ai," ai pasakiau, 
“kad vidurinė klasė žmonių dabar turi kuosunkiauslai 
kovoti. Kiekviena# tai žino. Pažiūrėk | vedusias mote
ry i, kurios eina | bitnj. kad pagelbėjus dėl 'savo vyrų f 
Nieks už tai nemano jukio blogumo apie juos. Ar ne 
mano planus užsidirbti .pinigų liuosame laike namie, 
noaplaidžiant tavęs nei mažos Elenukės, geriau negu 
eiti kur nors darban? Nieks gali nežinoti nei biskio 
apie tai P

Tas rodosi įtikino Jurgi, 
bus. Ji; palakė:

“Tuhi ti) vis prieMaravai 
tu turi tiojų. Parodyk, kaip

Tadu paėmiau tų lengvų Auto Knitter iš klozeto
ir parodžiau Jurgiui kaip su ja dirbti. Ai turėjau jau 
užtektinai praktikom, a4 pudnrluu pančiakų taip greitai, 

knd Jurgio akys ko tik !S kaktoj nciukrito.

“bot 
neži-

liepiau pasiklausyti mano pasakos.

aš buvau tikru, kad taip

muų. M ar v bet rodosi,
tu tai padarei.”

NORĖDAMI;
PIRKTI. PARDUOTI AR M AI-f 
NYTI VISADOS KREIPKITRS f 
PAS MUS. TAS JUMS BUS,.

ANT NAUDOS. V

L L FABION AS Cu

809 W. 351h St, Chicago 
TeL Bo levard 9611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus Ir 
Parduodam Laivakortes.

K.GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearborn Room 1111-12 

Tel. Central 44XL Vai. nuo 9-4 
Gyvenimo vieta: 

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310 

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas
190 No. State St. Room 844 

Tel. State 3225 • 
Valandas nuo 9:30 iki 4:80 vai.

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

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

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

JOHN KOGHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St 

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

b i z

A. A. OL1S
ADVOKATAS

11 S. La 3alle St., Room 2001
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6

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

Pėtnyčios.
V.

"Taip,” 
ims visas 
pančiakas ■ už 
bet kas dar 
aš galiu savo 
pat namie ir 
giau 
nekalbant Jau apie tai. kiek aš 
galiu padaryti darbo namams 
taip kaip padariuu š| svcterĮ.”

Jurgis tiesiog nusistebėjo, ir 
kuomet jis suprato kaip geras ir 
naudingas mano darbas yra pa
sakė, kad jis nesipriešina ma
no tolimesniam darbui ir fak
tiškai, dar paslapčiomis buvo 
uŽKiinėdi n t-HM mano biznio paty
rimu. Aš vis nėriau, t>s*<ia* rt sau 
labai Kražių nėrinių dėl mmvo 
mažai dukrelės, pančiakų dei 
Jurgio ir daug gražių nėrinių 
dėl namų ir pardavimo.

Pasekmė buvo ta, kad aš nei 
mano mažu Elenukė nėjome lauk 
be mums reikalingų dalykų, ru
deni arba žiemų. Kuomet atėjo 
pavasaris ir vasara, aš pradė
jau nerti gražius dalykus, spor
to ir golfo pančiakas, tikreny
bėje aš visai mažai nėrinių siun- 

kompanija man visuomet pageibė- 
kaip aš galiu net ir 

nėriniu biznio.

Tel. Dearborn 9057

aš atsakiau, 
mano gerai 

garantuotų 
geriausia
darbų parduoti čia 
uždirbti dar dau- 

negu siųsdama kompanijai, 
tai. 

darbo

kotnpanjai, bet 
net prisiuntė man knygutę 
pradėti statyti mu pagelba

Dabar aš turiu gražių dalykų dėl aavęs, dėl Elenukes 
ir lel namų ir visai nesijaučiu “prasikaltusi” kuo
met aš perku kų nors todėl, kad aš neimu nei cento 
taip vadinamų ‘ “šeimynos pinigų” pinigų, kuriuos 
Jurgio uždirba.

Kuomet aš išgirstu moteris nusiskundziant apie bran
gumų rūbų, aa visuomet bandau joms įkalbėti kaip Au
to Knitter gali jonji pagelbėt. ir sutaupyti pinigų 
užsidirbti pinigų namie liuosame laike. Aš išaišknau, 
kud Auto Kntter dėl namų darbo yra labai parankus, 
kad nunėrus nėrinius dcl namų ir dėl savęs, o jeigu 
jos nori, gali likusių dalj nusiųsti kompanijai ir gauti 
už ta! atsakančių kuinų.

Nežiūrint kui jus gyventumėt, aš tikrai žinau, kad 
jus norite žinoti apie Auto Knitter, kuris tiek daug 
reiškia dėl manęt. Nežiūrint nieko tuojau parašykit 
The Auto Knitter Hosiery Company ir dasižinokit^ apie 
namų industrijų 
yra padarę su 
pasiūlo. Siųskit savo vardų ir adresų ant žemiau pažy
mėto kupono - 
er Hojiery Company, Ine., Dept. 4'2610, 630 Genesee St., 
Buffalo, N. Y.

kuri laukia jūsų. Dasižinokite kų kiti 
pagelba Auto Knitter ir ką jie jums

be jokios atsakomybės. The Auto Knitt-

The Auto Knitter Hosiery Co., Ine
Dep„ 42610, 630 Genesee St., Buffalo, N. Y.
Atsiųskit man visas informacijas apie uždirbimu pi

nigų' ir sutąupinimo pinigų namie su pagelba Auto 
Knitter, pasakykit kaip Auto Knitter apsimoka trejopu 
budu. Aš |dedu 2c. pašto ženkleli dėl persiuntimo iš
laidų. Suprantu, kad užtai neturėsiu jokios atsakomy
bės.

Vardas

Gatvė, numerio

PaAUi Valstija

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 

Cor.
W. Washington St. 
Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

J. P. VVAITCHES
Advokatas

Tel. Pullman 6377 Roseland,

10717 Indiana Avė..
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St.
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 6096
SPECIALISTAS egzaminavoji 

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

JOHN B. BORDEN •
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington St. Rooin 1310
Telephone Dearborn 8946 I

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

Namų Telefonas Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie SU Room 530 
Tel. Central 6390

Vak. 8223 S. Halsted SU Chicago

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

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

Cicero Ketvergo vakare
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 ▼. v.

S. HalAted St. T. Boub 6737
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L.S.S. Pildomasis Komitetas
I. J. Čeponis, 4138 Archer Avc.
J. šmotelis, 10604 Edbrooke Avė., 
A. Vilis, 2241 N. Western Avė.
J. Vilis, 2135 N. Spaulding Avė.
M. Jurgelionienė, 1739 S. Halsted Si.
P. Grigaitis, 1739 So. Halsted St.
A. Grcbelis, 10225 Perry Avė.

— visi Chicago, III.

LJS.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas — J. Vilis, 2135 North 
Spaulding Avė., Chicago, 111.

Sekretorius — M. <i, Mauricas, 433i
S. b'airfield Avė., Chicago, III.

Finansų sekr. — O. Banienė, 1729 W.
Monroe St., Chicago, 111.

Kasierius — J. Kondratavičius, 10611
Edbrooke Avė., Chicago, III.

Knygius — M. Krikščiūnas, 1311 So.
50th Ct., Cicero, III.
Nariai — A. Kemėža, A. Vilis.

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

Mekleriai, prisidengę 
‘‘darbininkiška” 

skraiste
Parti-Amerikon 

jos, Lietuvių Sekcijos (’entro 
Biuras išleido lapelius su ant 
galviu “Netylėkime!“ Tuose la
peliuose atsišaukiama Į lietu 
viii-* darbininkus Amerikoje, 
kad^jie protestuotų prieš l.ie- 
tuvos klerikalų terorą ir “pa
sikėsinimą ant 400 žmonių lai
svės ir gyvasties“.

Lict-sVų komunistų Biuras 
vartoja lapės gudrumą. Savo 
at išaukime jisai apsimeta, kad 
jam neva rupi visų 
laisvė Lietuvoje, ir 
dejuoja, kad Kauno 
persekioja liberalus,
tarpu kiekvienas žmogus pui
kiai žino, kad 
pažįsta laisvę 
vii tų Rusijoje, 
yra komunistų 
s.?, žiauriausiu
jama ir liberalai, ir socialistai, 
ir visi, kurie nepriklauso val
dančiai partijai. O ar mūsiš
kiai komunistai i.ada nors pro- 

'v<. prieš šitą despotizmą, 
Maskvos viešpačių tero- 

Niekuomet. Jie ne tiktai
smerkia bolševikų bude- 

, bet dar juos giria ir gar-

jisai net 
viešpačiai

Tuo gi

jaus 
nąjį 
:)UVO 
raidžios,
aukas 
usidėjo

komunistai pri
tiktai sau. So- 

kur valdžia 
partijos ranko- 
budu persėk io-

prieš 
ra? 
ne 
liūs
bina!

Vienok nelengva yra vilktu 
pa-'ėpti savo uodegą po avi
nėlio kailiu. Vilko uodega ky
šo ir iš to komunistų Biuro la
pelio. Jisai neva ragina ame
rikiečius remti kovojančius už 
laisvę Lietuvos darbininkus, o 
betgi jisai stengiasi apjuodin
ti ir apšmeižti labiausia susi- 
pratusiąją ir geriausia susi
organizavusią ją Lietuvos pro
letariato dalį Jaetuvos social
demokratus. Ve ką jisai sako:

“Lietuvos darbininkai ne
gali viešai leisti savo laik
raščių. Daug kartų jie ban
dė ir visi jų leisti laikraš
čiai buvo konfiskuoti, uždą-

kovoti su priešais, apspitusiais 
juos iš visų pusių. Socialdemo
kratų dalyvavimas valdžioje 
tuo metu daug prisidėjo prie 
to, kad Lietuva galėjo išgelbė
ti savo gyvybę ir Įsteigti savo 
respubliką. Be to, socialdemo
kratai tuomet dėjo visas pa
stangas, kad suvaldžius kari
nius elementus, kurie siekė 
prie Įstrigimo savo diktatūros 
Lietuvoje. Kaip tie reakciniai 
gaivalai neapkentė už tai -.so* 
ialdemokratu aiškiai parodo 
as faktas, kad jie tuomet nu
audė žymų socialdemokratą 
larbuoloją Dr. Valiuką ir jo 
žmoną.

kokios pusės metų te 
prieš I sušaukiant Steigia- 
Seimą socialdemokratai 
priversti Įpasitraukti iš 

kadangi ji pateko į 
klerikalų, su kuriais 
liaudininkų renegatas

Galvanauskas. Ir nuo to laiko 
mcialdemok ratai niekuomet 
langiaus Lietuvos valdžion ne 
>uvo įėję. Steigiamojo Seimo, 
oaskui pirmojo Seimo ir ant- 
•cjo Seimo metu socialdemo- 
uatairiie paliovos stovėjo opu
me joje ir nepailstamai kovojo 
u klerikalais. Kai liaudinin

kai buvo sudarę bloką su ka- 
lemaitA -lai sotcia’demolki^aitai 
kovojo ir prieš juos. Kiekvie
nas žmogus, kuris liktai skaito 
laikraščius žino, kiek interpe- 
iacijų, ir paklausimų valdžiai, 
uck protestų Seime ir už Šei
rio sienų yra iškėlę siK’ialde- 
nokrazi prieš nylicjnfnkų 
auvalę, nrięš spaudos perse
kiojimą, prieš darbininkų orga
nizacijų varžymą ii’ prieš vi
nis kitus despotizmo pasireiš
kimus. Vienok tie begėdžiai, 
ką tituluojasi “Lietuvių Sek- 
•ijčs Centro Biuru”, turi, drą- 

lapelyje, kad 
padėję kleri- 
darbininkus!
sako, durnų 

melagių

[taria despotų, nežiūrint kur 
jie butų, ir kokiomis plunk** 

Inomis dangstytus!. O musų ko- 
Imunislai garbina žiauriausius 
pasaulyje despotus, 
bolševikus. Todėl 
darbininkai neprivalo
jokio dėmesio j jų veidmainių 
gus atsišaukimus.

Prieš Lietuvos klerikalų te 
rorą reikia 
bet ne 
kurie 

šmeiži 
žmonių
gai, sąjungkčiai, turi prie kiek
vienos progos stengtis numas- 
kuoti tuos “raudonuosius” 
maklerius, kad jie . negalėtų 
mulkinti ir išnaudoti žmones.

Kurijos 
lietuviai

kelti savo balsą, 
kartu su komunisais, 
padeda klerikalams 
kovotojus už darbo 

laisvę. Musų drau

•Gydytojas apžiūrėti sumuš
tuosius nebuvo prileistas.

Klausiame p. Minislerj:
1) ur jam žinoma, kad Kau

no Sunkiųjų Darbų Kalėjimo 
administracija neteisėtomis in
strukcijomis privertė politinius 
kalinius badauti?

2) ar žinoma, kad rugsėjo 
6 ir 7 d. korpuso vedėjas Bra
žys ru kitais kalėjimo tarnau
tojais žiauriai sumušė politi
nius

3) jei žinoma, tat kas pada
ryta ar daroma, kad nusikaltu- 
sieji J/litų pašalinti ir patrauk
ti atsakomybėn? .

fcią interpeliaciją laikome 
skubota.

Socialdemokratų Frakcija:
K. Bielinis^ St. Kairys, L.

Purėnienė, V. Galinis, J. 
Plečkaitis, J. Markelis, M. 
Markauskas ir J. Daukšys.

kalinius?

Socialdemokratu frakcijos 
interpeliacija teisingu

mo ministeriui
Netvarka kalėjimuose nuo

lat didėja. Kauno Sunkiųjų 
Darbų Kalėjimo administraci
ja priešaky su jos viršininku 
Razminu sąmoningai daro įvai
rius politinių kalinių 
apsunkinimus. t

Dar š. m. liepos 25 
no Sunk. Darbų Kai. 
tracija atėmė

d. Kau- 
adminis- 

iki tol turėtas 
teisios ir su- 

kriminalistais.lygino juos su
Tą pačią dieną / pasimatymas 
su giminėmis buvo leistas tik 
per dvejas grotas, 
reikšdami protestą 
nuo pasimatymo su
mis ir nepriėmė maisto iš jų

Kaliniai 
atsisakė 
giminė-

įau- konflikto tikėjosi taikiu 
budu likviduoti incidentą. Ta
čiau kaliniams teko apsivilti: 
administracija sąmoningai ne
norėjo taikiai išrišti kilusio iš 
jos kaltės nesusipratimo. Ka
liniams teko griebtis paskuti
nių priemonių ' kovai už savo 
tifises. piepos 29 d. paskelbė 
badavimą, Įteikdami administ
racijai sekančius reikalavimus:

1. a) leisti su giminėmis 
pasimatyti kaip ir pirmiau 
už stalo, be\ ne per grotas; 
b) grąžinti teisę budėti vir
tuvėje ir kad nebūtų bau
džiami karceriu ar kitu bu-

Del 
OdosLigę

Žmonės, kurio" turi niežėjimus per 
metų eilę, gauna ramų miegą ir pa
ilsi bevartodami Cadum Ointment. 
Jis prašalina niežėjimą tuojau, su
minkština ir gydo odą kur tik ji yra 
sužeista ar paraudonavusi. Cadum 
Ointment yra geras, nuo išbėrimų, 
spuogų, Šlakų, skaudulių, užkrėsti! 
dedervinių, suskirdusios odos, išbėri
mų, slogų išbėrimų, karščio, pilės, 
pučkų, skaudulių, užgavimų, nudegi
mų, šašų, dedervinių, žaizdų ir t. t. 
Jei jus negalite gauti Cadum Oint- 
me.nt savo aptiekoje, tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Company, 
576 Fifth Avenue, New York.

KENTĖJIMAI
JAUNįl MERGINŲ

Iš

Cambridge, Mass.
LSS. 71 kuopos susirinkimo

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

St., kampas 313101 So. Halsted 
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyi- 
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.

Telefonais:

Pašalinti su pagelba Lydia 
E. Pinkham’s Vegetable 
Compound. Mokyklų mo
kytojos patarimas.

Evanston, Wyoming. — “Keletą 
metų atgal aš turėjau nesmagumus

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 
ašaToja. Patarimai dykai.

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

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

f’el. Blrd- 81M 
U. Woitklerdcx- 

BAN18
AKUAERKA 

Pasekmingai pa
tarnauja mote- 
•ims prie gimdy- 
-n o , patarimai 
lykai i.._._‘—

ir merginom#.
3113 South 
Halsted St.

mote rimą

^DR. HERZMAN***
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojai, 
chirurgas ir akušeris.

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

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

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

( Dienomis: Canal 
3110. Naktj 
Drexel 0950 

Boulevard 4186
3235 S. Halsted St

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. y.

Tai yra netiesa. Lietuvos 
darbininkai jau senai leidžia 
Kaune “Socialdemokratą“, ku
lis, ners ir buvo datig kartų 
baudžiamas ir persekiojamas, 
bet visgi ėjo ir eina. Komu
nistinių melagių Biuras, vadi
nasi, nori Įkalbėti 
čiams, kad 
tas” tai me 
rastis!

Poliaus tame lapelyje ran
dame dar stambesnį šmeižtą. 
Jame sakoma:

amerikie
Socialdemokra

“Ir liaudininkai ir social
demokratai nekovoja už dar
bo 
darni
kalama ^smaugti

žmonių reikalus. Jie bu- 
valdžioj padėjo kleri- 

darbinin-

akis 
nors 
bernai.

meluoti gali 
juodašimčių

šitaip per 
tiktai kokių 
pasamdytieji

Socialdemokratai, visų pirma 
visiškai nedalyvauja Lietuvos 
valdžioje jau kokie šeši metai. 
Tik po to, kai sugriuvo atža- 
gareiviškoji Taryba, kuri pa
statė prezidentu p. A Smetoną, 
socialdemokratai buvo įėję į 
valdžią. Tai buvo Lietuvos res
publikos kūrimosi laikas, kuo
met 'Lietuvos žmonėms reikėjo

ges rašyti savo 
socialdemokratai 
ką’ams smaugti

Drąsia* akyj,
k bi jo. Lietuviškų
ekeijos biuras nesidrovi savo 

lapelyje rašyti net tokius da- 
ykus, už kuriuos patys Lietu
vos kademai galėtų duoti jiems 
iebių sendvičių. Jus žinote, 

tekiais “argumentais” kademų 
’ulai ir jų klapčiukai steįigia- 

i atremti opozicijos priekais- 
'us dėl tų biaurių darbų, kil
iuos daro dabar line valdžia, 
lie sako joge? socialdemokra
tai ir, valstiečiai liaudininkai 
smerkia valdžios politiką tik
tai dėl to, kad jie pavydi kri
kščionims ir patys nori įsi
skverbti į jų vietas. O dabar 
žiūrėkite, ką rašo apie social
demokratus ir v. liaudininkus 
savo lapelyje komunistų Biu
ras:

kusius maisto produktus;
2. imtis tinkamų priemo* 

nių gydymui valstybės lėšo
mis kalinių Stasio Dreilingc 
ir Vinco Steckio.

3. Pagreitinti bylų tardo
mą ir jų nagrinėjimą.

4. a) sutvarkyti baltinių 
plovimą;
b) paįvairinti maistą, nes 
pastaruoju laiku duodamas 
kasdien vienodas viralas pie
tums ir vakarienei;
c) pakeisti senus suplyšu
sius čiužinius ir šiaudus.

5. Grąžinti visas teisėtas 
iki šiol turėtas sąlygas ir 
kad jos nebūtų bet kurio 
valdininko keičiamos.

Kuopos susirinkime, kuris į- 
vyko spalių 11 d., be paprastų 
reikalų buvo pasibrėžta ir pla
tesnio veikimo planas šiai žie
mai. Nors neviskas dar skelb- 
tina, bet tarp kit ko nutarta 
paminėti 20 m. sukaktuves Lie
tuvos revoliucijos ir LSS. Pami
nėjimas bus rengiamas gruo
džio mėnesy ir susidęs iš trijų 
atskirų parengimų, būtent: 
prakalbos, teatras' su šokiais ir 
draugiška vakarienė. Bus suvai
dinta veikalėlis “Doros Brigi- 
da”. >

Taipgi kuopa panaujina klau
simą, jau pirmiau svarstytą, 
būtent: kad sušaukti LSS. VI 
Rajono konferenciją. Tam dar
bui tapo išrinkta ir komisija, 
kuri, be abejones, netrukus ką 
nors praneš.

Iš svarbesnių raportų buvo iš
klausytas protesto prakalbų ra
portas. Beikia(ii pasakyti, kad 
protesto prakalbos įvyko per 
LSS. 71 kuopos pasidarbavimą. 
Kuopa tą darbą sumanė ir laiš- j 
kais kreipėsi į įvairias draugi
jas, kviesdama prisidėti prie to 
darbo. r

Pasekmės prakalbų buvo ge
ros. Protesto rezoliucija pri
imta; aukų surinkta $61.78. 
Pasidalino su sandariečiais pu
siau, kuopai liko $28.89, kurie 
bus pasiųsti socialdemokratams.

Dabar kuopos ižde jau ran
dasi apie 50 dol. Socialdemokra
tams aukų, įvairiai surinkta, bet 
kadangi kuopos nariai dar tebe
sidarbuoja tuo reikalu, tai Lie
tuvon dar nesiunčiama; tikimės 
surinkti dar daugiaus.

LSS. 71 kuopa nelabai skait
linga nariais, bet visi jie darbš
tus draugai; veikdami įvairiose 
organizacijose, jie. turi gero 
pritarimo Cambridge’o visuo
menėje.—Urbonas.

• i ? I

kiekvieną mėnesi, 
tokius kaip mergi-' 
nos tankiai turi, iri 
kiekvieną sykį ta- Į 
bai kentėdavau. Aš. 
mokinau mokykloje 
ir man buvo labai 
sunku, nes visuo
met tame laike tu
rėdavau sirgti po 
div tris dienas. Vie
ną dieną mano mo
tina patarė, kad aš

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Are., 2 labos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų Ir 
Vaikų ilgu.

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

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

, “Jie yra opozicjoj klerika
lams tik dėlto, kad patys no
ri valdžios.’*

šitaipKuomet komunistai 
atvirai kartoja kun. Šmulkščio 
“argumentus”, stengdamiesi 

diskredituot priešingas klerika
lams partijas, tai* tik mažas 
vaikas gali tikėti, kad jiems 
rimtai rupi kova prieš klerika
lizmą. Jiems rupi visai ne tas. 
Lietuvos klerikalų despotizmas 
jiems yra tiktai priekabė, kad 
turėjus progos parėkauti ir 
pažvejoti dolerių tarpe nepro
taujančių žmonių.

Kas tikrai neapkenčia des
potizmo, tas niekuomet neuž- .35—40 sykių kiekvienam.

Tai paprasčiausi reikalavi
mai. Del jų kaliniai kelias didi
nas kentėjo badą.

, Pastaromis dienomis admi
nistracija ir vėl psaižymejo ne 
girdėtai žiauriais darbais.

Rugsėjo 6 d. korpuso vedė 
jas Brazys su sargų buriu už 
puolė politikos kalinių 75, 76, 
77 ir 78 kameras. Minėtasis 
Bražys kaišiojo panosėn brau
ningą ^purindamas sušaudyti. 
Akyvaizdoj ^76 kameros kali
nių Bražys pagavo už plauki 
kalinį 
meros, 
suko 
Po to 
žemio 
pačią dieną viršau 
jų tarpe 15 moterų medavo pie 
tų, nei vakarienės, (ii rugsėje 
7 d. apie 8 vai. vakaro korpu
so vedėjas Bražys, valdininkai 
Kazakevičius su -sargų buriu 
(jų tarpe Mackevičius) išvedė 
iš karcerio i išeinamąsias vie
tas kalinius Alfonsą Lukoše
vičių, Kazį Preikšą, Joffę, Jur
gį Stumbrį ir Aiziką Lipčicę 
išrėdytus mušė nagaikomis po

Kalendrą, išvilko iš ka- 
suspardė kojomis ir iš- 
dešinės rankos nykštį. 
22 kalinius sukišo po- 

urvan — karceriu. Tą 
iršaus 80 kalinių

DĖBSO PRAKALBOS 
ILLINOIS VALSTIJOJ

sekma- 
v. p. p. 
Church

Senelis Eugene V. Debs šį ru
denį lankysis su prakalbų marš
rutu Illinois valstijoje. Prakal
bos jam yra rengiamos šiose 
vietose:

Collinsvile — Miners Temple 
fheatre, penktadieny, lapkričio

Stauton — Miners Theatre, 
pirmadieny, lapkr. 9.

Galesburg Armory, 
iieny, lapkr. 15 d., 2:30

Gan ton — Ch ristina
Auditorium pirm., lapkr. 16 d.

Peru—Tufner Hąll, ketvirt., 
lapkr. 19.

Streator—Eagles Hali, sekm., 
lapkr. 22 d., 2:30 v. p. p.

Peoria—Old Armory Bldg., 
pirm., lapkr. 23 d.

Auburn—Miners Hali, pirm., 
lapkr. 30 d.

Kituose miestuose irgi bus 
rengiamos prakalbos: Nokomis 
(lapkr. 8 d.), Gillespie (lapkr. 
29 d.), Mt. Vernon, Davenport, 
la. ir kitur, bet ten dar nėra 
paimtos svetainės.

vartočiau Lydia E. Pinkham’s Vege- 
table Compound, ir aš taip padariau. 
Jos suteikė man didelio palengvini
mo. Į metus taiko aš apsivedžiau ir 
po gimimo mano pirmo kūdikio aš 
pergreitai atsikėliau ir sugadinausa- 
ve. Tas suteikė man tiek nesmagu
mo, kad aš vos tik galėjau pavaikš
čioti ir atlikti namų reikalus. Aš ži
nojau, kad Vegetable Compound pa
gelbėjo man pirmiau, aš vartojau ir 
dabar. Jos sustiprino mane ir aš da
bar turiu penkis mažus kūdikius. Se
niausias šešių metų, jauniausias 5 
mėnesių ir turiu dvinukus trijų me- 
įų amžiaus ir vieną 5 metų amžiaus. 
Aš dirbu visą namų darbą, skalbiu, 
Iirosinu ir gerai jaučiuosi. Mano svei
kata priguli nuo jūsų gyduolių.” — 

Mrs. Verbena Carpenter, 127 — 2 
Avė., Evanston, Wyoming.

S. M. SKUDAS
GRABORIUS

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

1911 Canalport Avė.
Tel. Roosevelt 7532

Kodėl Nebūti 
Sveiku?

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

dabar yra išgy
domos vartojant 
naujausį Euro- 
)inį gydymą ir 
čirškiant jgyduo- 
es tiesiog i 
eraują, sykiu su 
dtomty gyduo- 
ėmis dėl viduri- 

Jos 
ne- 

ir 
gy- 
im- 

portuotų iš Europos ir kitų Šalių. 
Mes jas visas turime pas save sta- 
ke ir taipgi žinomas vokiškas 606 
ir 914. Musų institute tiktai dak
tarai specialistai prižiūri asmeniš
kai ligonius. Musų kainos yra ne
brangios ir jus galite mokėti po 
tiek po kiek jus norite, bHc kokiu 
nors budu net ir po išgydymo jū
sų. X-Ray egzaminacija dykai. 
Su analyza kraujo, šlapumo ir ki
tais serumais be jokių abejonių. 
Mes turime labai geras pasekmes 
gydyme visokių rūšių ligas, pa
vyzdžiui: kraujo suirimus, reuma
tizmą, nervingumą, krutinės skau
dėjimus, nugaros, šonų skaudėji
mus, skilvio trubelius, pūslės ir 
inkstų trubelius, slinkimo plaukų, 
prakaitavimą, nemalonų kvapsni, 
senas žaizdas, užpakalines žarnos 
trubelius ir visokios rūšies priva- 
tiškas ir veueriškas ligas. Mes 
esame specialistai daugelio metų 
ligoninėse ir klinikose praktikavi
mo . Todėl, ateikite pas mus ir 
Sasveikite, tai reiškia jūsų laimė. 

I6ra skirtumo kiek daktarų nega
lėjo jums pagelbėti, ateikite j mu
sų ofisą, mes pagelbėjom tūkstan
čiams kurie buvo nustoję vilties 
eidami pas kitus daktarus.

Ofiso valandos: Panedėlyj, Ket
verge ir Pėtnyčioj nuo 9 ryto iki 
5:30 po pietų. Utarninke, Sere- 
doi ir Subatoj nuo 9 ryto iki 8 
vakare. Nedėliomis ir šventadie
niais nuo 10 iki 12 dieną.

Lincoln Medical Institute
DR. BOWES, Specialistas ir 

'Medikalis Direktorius

nių gydymų, 
visos yra 
kenksmingos 
turi stiprią 

ančia jėga, daugumas jų yra

8 So. Clark St.
Viršui Triangle Restaurano 

Sekamos durys nuo Astor teatro

LIETUVIŠKA APTIEKA
MRS. A. ZTMMERMAN, 

Savininkė
Visoki • vaistai ir patarimai kaip 
juos vartoti. Receptai išpildomi su 
atsargumu. Visoki toilet setai ir ki< 
tl 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. Chicago, III.

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

DR. I. E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

v

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

Kampas North Avė. ir Rdbčy St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.

3421 So. Halsted St.
Valandoj: nuo 10 iki 12 ryte.

Namų telefonas Spaulding 8633 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia 

................. i ........... ............

Boulevard 3686 Cicero.4676
DR. J. P. POŠKA 

Gydytojas ir Chirurgas 
3133 So. Halsted St.

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

nuo 3 iki 9 vakare.

Dr. Lawrence P. Slakis 
DENTISTAS 

4454 So. Western Avė. 
Valandos:

nuo 10 ryto iki 9 vai, vakare.M

TXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXH

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

V"'—  1 ——   11

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVYS DENTISTAS 
4712 So. Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO

*

Dr. Maurice Kahn
4631 So. AsrlanJ Avė.
Po 1 d. lapkričio mano 

rezidencijos
Tel. bus Hyde Park 4000

u ■ ■ ■ ■■■

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

1724 So. Loomis, kampas 18 ir Blu« 
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 0587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St 
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nua

8 iki 2 vai. po pietų.

, Ofiso tol. 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., Ckieage 
arti 31st Street

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

Phone Canal 1713-0241 
Res. Midway 5512 

DR. R. C. CUPLER. 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

^KELLOGG’S 
TASTELESS CASTOR OIL

Labai geras castob oil pa
darytas dėl medikalio var
tojimo. Be skonio. Stipru
mas ir grynumas nesimai- 
no. Prašykite Kellogg’s 
butelukuose ir su tabeliais. 
Pas visus aptiekorius.

Dr.HUMPHREYS*

JOL
COLDS

Iš pirmo pasirodymo hIoku 
vartok Dr. Humphreys’ 

"77”. Prušalinkit Šaltj iš jūsų 
sistemos j Jos taipgi geros 
nuo gripo. Laikykit namie 
“77". Bukit prislrenuę prie 
slogų ir gripo. “77” yra var
tojama per 30 m. Jos yra iš
bandytos. Gaukit “77” šiandie

At all Druggists 30 cente.
HVMPHREYS’ HOMEO. MEDICINEOO.

156 VVillism Street, New York
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ŽINIOS
Oficialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 

eina kartą savaitėje, Ketvirtadieniais

October 22, 1925 Eilinis No. 133

L.S.S. Pildomasis Komitetas
l. J. Čeponis, 4138 Archer Avo.
J. šmotelis, 10604 Edbrooke Avė., 
A. Vilis, 2241 N. Western Avė.
J. Vilis, 2135 N. Spaulding Avė.
M. Jurgelionienė, 1789 S. Halsted Si.
P. Grigaitis, 1739 So. Halsted St.
A. Grebolis, 10225 Perry Avė.

— visi Chicago, III.

L.S.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas — J. Vilis, 2135 North 
Spaulding Avė., Chicago, 111.

Sekretorius — M. G. Mauricas, 433.
S. b'airfield Avė., Chicago, III.

Finansų seki. — O. Banienė, 1729 W.
Monroc St., Chicago, III.

Kasteriu* — J. Kondratavišius, 10611 
Edbrooke Avė., Chicago, III,

Knygius — M. Krikščiūnas, 1311 So.
50th Ct., Cicero, III.
Nariai — A. Kemėža, A. Vilis.

Įtaria despotų, nežiūrint kur 
jie butų, ir kokiomis phinks- 

I nomis dangstytus!. O musų ko- 
Imunislai garbina žiauriausiais 
pasaulyje despotus, 
bolševikus, 'lodei 
darbininkai neprivalo 
jokio dėmesio į jų veidmainin
gus atsišaukimus.

'Prieš Lietuvos klerikalų te
rorą neikia 
bet ne
kurie 

šmeiži 
žmonių 
gai, sųjungkčiai, turi prie kiek
vienos progos stengtis n u mas
kuoti tuos “raudonuosius“ 
maklerius. kad jie . negalėtų 
mulkinti ir išnaudoti žmones.

Kurijos 
lietuviai

kelti savo balsą, 
kartu su komunteais, 
padeda klerikalams 
kovotojus už darbo 

laisvę. Musų drau

Gydytojas apžiūrėti sumuš
tuosius nebuvo prileistas.

Klausiame p. Ministerį:
1) ar jam žinoma, kad Kau

no Sunkiųjų Darbų Kalėjimo 
administracija neteisėtomis in
strukcijomis privertė politinius 
kalinius badauti?

2) ar žinoma, kad rugsėjo 
6 ir 7 d. korpuso vedėjas Bra
žys su kitais kalėjimo tarnau
tojais žiauriai sumušė politi
nius

3) jei žinoma, tat kas pada
ryta ar daroma, kad nusikaltu- 
sieji |.-utų pašalinti ir patrauk
ti atsakomybėn?

šią interpeliaciją laikome 
skubota.

Socialdemokratų Frakcija:
K. Bieliniu St. Kairys, L.

Purėnienė, V. Galinis, J. 
Plečkaitis, J. Markelis, M. 
Markauskas ir J. Daukšys.

kalinius?

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

Mekleriai, prisidengę 
‘darbininkiška” 

skraiste
Parti-

jisai nei 
viešpačiai

Tuo gi

komunistai pri
tiktai Fa u. So- 

kur valdžia 
partijos ranko- 
budu persekio-

Amerikon Darbininkų 
jos. Lietuvių Sekcijos Ontro 
Biuras išleido lapelius su ant 
galviu “Netylėkime!“ Tuose la
peliuose atsišaukiama į lietu 
vius darbininkus Amerikoje, 
kad # jie protestuotų prieš Lie
tuvos klerikalų terorą ir “pa
sikėsinimą ant 400 žmonių lai
svės ir gyvasties“.

Lict-sVų komunistų Biuras 
vartoja lapės gudrumą. Savo 
at-išaukime jisai apsimeta, kad 
jam neva rupi visų piliečių 
laisvė 'Lietuvoje, ir 
dejuoja, kad Kauno 
pci sekioja liberalus,
tarpu kiekvienas žmogus pui
kiai žino, kad 
pažįsta laisvę 
vii tų Rusijoje 
yra komunistų 
s.?, žiauriausiu
jama ir liberalai, ir socialistai, 
ir visi, kurie nepriklauso val
dančiai partijai. O ar mūsiš
kiai komunistai *.ada nors pro

4 'Ve prieš šitą despotizmą, 
prieš Maskvos viešpačių tero
rą? Niekuomet. Jie ne tiktai 
ne smerkia bolševikų bude
lius, L-e t dar juos giria ir gar
bina!

Vienok nelengva yra vilkiu 
pa-’ėpti savo uodegą po avi
nėlio kailiu. Vilko uodega ky
šo ir iš to komunistų Biuro la
pelio. Jisai neva ragina ame
rikiečius remti kovojančius už 
laisvę Lietuvos darbininkus, o 
betgi jisai stengiasi apjuodin
ti ir apšmeižti labiausia susi- 
pralusiąją ir geriausia susi
organizavusiųjų Lietuvos pro
letariato dalį - J Jetuvos social
demokratus. Ve ką jisai sako:

“Lietuvos darbininkai ne
gali viešai leisti savo laik
raščių. Daug kartų jie ban
dė ir visi jų leisti laikraš- 
Čiai buvo konfiskuoti, uždą-

lai yra netiesa. Lietuvos 
darbininkai jau senai leidžia 
Kaune “Socialdemokratą“, ku- 
i is, ners ir buvo datig kartų 
baudžiamas ir persekiojamas, 
bet visgi ėjo ir eina. Komu
nistinių melagių Biuras, vadi
nasi, nori įkalbėti amerikie
čiams, kad 
tas“ tai Jie 
rastis!

Tolinus tame lapelyje ran
dame dar stambesnį šmeižtą. 
Jame sakoma:

“Socialdemokra- 
darbininkų laik-

“Ir liaudininkai ir social
demokratai nekovoja už dar
bo žmonių reikalus. Jie bū
dami valdžioj padėjo kleri
kalams ^smaugti darbinin
kus’.

akte meluoti gali 
nors juodašimčių 
bernai.

šitaip per 
tiktai kokių 
pasamdytieji

Socialdemokratai, visų-pirma 
visiškai nedalyvauja Lietuvos 
valdžioje jau kokie šeši metai, 
lik po to, kai sugriuvo atža
gare iv iškoj i daryba, kuri pa
state prezidentu p. A Smetonų, 
socialdemokratai buvo įėję į 
valdžią. Tai buvo Lietuvos res
publikas kūrimosi laikas, kuo
met ^Lietuvos žmonėms reikėjo

kovoti su priešais, apspitusiais 
juos iš visų pusių. Socialdemo
kratų dalyvavimas valdžioje 
tuo metu daug prisidėjo prk 
to, kad Lietuva galėjo išgelbė
ti savo gyvybę ir įMeigti savo 
respubliką. Be to, socialdemo
kratai tuomet dėjo visas pa

stangas, kad suvaldžius kari
nius elementui. kurie siekė 
prie įsteigimo savo diktatūros 
Lietuvoje. Kaip tie reakciniai 
gaivalai neapkentė už tai so- 
ialdemokratii

'.as faktas, kad 
sūdė žymų 
larbuoloją Dr. 
taloną.

Socialdemokratų frakcijos 
interpeliacija teisingu

mo ministeriui

Del 
Odos ligą

Žmončs, kurie'turi niežėjimus per 
metų eilę, gauna ramų miegą ir pa
ilsi bevartodami Gadum Ointment. 
Jis praSalina niežėjimą tuojau, su
minkština ir gydo odą kur tik ji yra 
sužeista ar paraudonavusi. Cadum 
Ointment yra geras nuo išbėrimų, 
spuogų, šlakų, skaudulių, užkrėstų 
dedervinių, suskirdusios odos, išbėri
mų, slogų išbėrimų, karščio, pilės, 
pučkų, skaudulių, užgavimų, nudegi
mų, šašų, dedervinių, žaizdų ir t. t. 
Jei jus negalite gauti Cadum Oint
ment savo aptiekoje, tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Company, 
576 Fifth Avenue, New York.

KENTĖJIMAI
JAUNU MERGINI!

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

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

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

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

St., kampas 31 gal.

I'el. Blvd. 81M 
M, yVoitkleHci-

DR. HERZMAN™

Telefonais:

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

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

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

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

( Dienomis: Canal 
3110. Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 4186
3235 S. Halsted St

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

amauja mote- 
•ims prie gimdy- 
•n o , patarimai 
lykai moterims 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted St.

Cambridge, Mass.
Pašalinti su pagelba Lydia 

E. Pinkham’s Vegetable 
Compound. Mokyklų mo
kytojos patarimas.

DR. SERNER, 0. D.'

aiškiai parodo 
jie tuomet nu- 
socialdemokratą

Valiukų ir jo

kokios pusės metų te 
prieš 'sušaukiant Steigia- 
Seimą socialdemokratai 
priversti jpasitraukti iš

jaus 
nąjj 

OUVO 
valdžios, kadangi ji pateko į 
aukas klerikalų, su kuriais 
usidėjo liaudininkų renegatas 

Galvanauskas. Ir nuo to laiko 
socialdemokratai niekuomet 
Įauginus Lietuvos valdžion ne 
žuvo įėję. Steigiamojo Seimo, 
paskui pirmojo Seimo ir aut
ojo Seimo metu sorialdemo- 
:ratai*be paliovos stovėjo ope
li ic joje ir nepailstamai kovojo 
:u klerikalais. Kai liaudinin
kai buvo sudarę bloką su ka- 
lemaū\ -lai socia’demivkivitaj 
;ovojo ir prieš juos. Kiekvie
nas žmogus, kuris liktai skaito 
laikraščius žino, kiek interpe- 
’iacijų, ir paklausimų valdžiai, 
;iek protestų Seime ir už Sei
nų sienų yni iškėlę socialde- 
nokra/i prieš nylicjnfnkų 
a u valę, nrięš spaudos perse- 
Joijmą, prieš darbininkų orga
nizacijų varžymą ir prieš vi
nis kitus despotizmo pasireiš
kimus. Vienok tie begėdžiai, 
<ą tituluojasi “Lietuvių Sek
cijos (’.enlro Biuru“, turi, drą- 

lapelyje, kad 
padėję kjeri- 
darbininkus I 
sako, durnų 

melagių

•,os nišyti savo 
socialdemokratai 
ka’ams smaugti

Drąsięs akyj,
icbijo. Lietuviškų 
•akcijos biuras nesidrovi savo 
lapelyje rašyti net tokios da- 
ykus, už kuriuos patys Lietu- 
vos kademai galėtų duoti jiems 
iebių sendvičių. Jus žinote, 
tekiais “argumentais“ kademų 
’ulai ir jų klapčiukai stengia- 

i atremti opozicijos priekais- 
us dėl tų biaurių darbų, ku
lnus daro dabartinė valdžia, 

lie sako jogei' socialdemokra
tai ir. valstiečiai liaudininkai 
įmerkia valdžios politiką tik
tai dėl to, kad jie pavydi kri
kščionims ir patys nori įši
lk verbti. į jų vietas. O dabar 
žiūrėkite, ką rašo apie social
demokratus ir v. liaudininkus 
savo lapelyje komunistų Biu
ras :

, “Jie yra opozicjoj klerika
lams tik dėlto, kad patys no
ri valdžios.“

Kuomet komunistai šitaip 
atvirai kartoja kun. Šmulkščio 
“argumentus’’, stengdamiesi 

diskredituot priešingas klerika
lams partijas, lai* tik mažas 
vaikas gali tikėti, kad jiems 
rimtai rupi kova prieš klerika
lizmą. Jiems rupi visai ne tas. 
Lietuvos klerikalų despotizmas 
jiems yra tiktai priekabė, kad 
turėjus progos parėkauti ir 
pažvejoti dolerių tarpe nepro
taujančių žmonių.

Kas tikrai neapkenčia des
potizmo, tas niekuomet neuž-

d. Kau- 
adminis-

Netvarka kalėjimuose nuo
lat didėja. Kauno Sunkiųjų 
Darbų Kalėjimo administraci
ja priešaky su jos viršininku 
Razminu sąmoningai daro įvai
rius politinių kalinių 
upsunkinimus. ,

Dar š. m. liepos 25 
no Sunk. Darbų Kai.
t racija atėmė iki tol turėtas 
politinių kalinių teises ir su
lygino juos su kriminalistais. 
Fą pačių dieną / pasimatymas 
su giminėmis buvo leistas tik 
per dvejas grotas. Kaliniai 
reikšdami protestą atsisakė 
nuo pasimatymo su giminė
mis ir nepriėmė, maisto iš jų. 
Kaliniai norėdami išvengti ašt- 
rau.- konflikto tikėjosi taikiu 
budu likviduoti incidentą. Ta
čiau kaliniams teko apsivilti: 
administracija sąmoningai ne
norėjo taikiai išrišti kilusio iš 
jos kaltės nesusipratimo. Ka
liniams teko griebtis paskuti
nių priemonių 1 kovai už savo 
teises. ĮJepos 29 d. paskelbė 
badavimą, įteikdami administ
racijai sekančius reikalavimus:

1. a) leisti su giminėmis 
pasimatyti kaip ir pirmiau 
už stalo, b^t ne per grotas; 
b) grąžinti teisę budėti vir
tuvėje ir kad nebūtų bau
džiami karceriu ar kitu bu
du atsisakiusieji imti neti
kusius maisto produktus;

2. imtis tinkamų priemo
nių gydymui valstybės lėšo
mis kalinių Stasio Dreilingi: 
ir Vinco Steekio.

3. Pagreitinti bylų tardy
mą ir jų nagrinėjimą.

4. a) sutvarkyti baltinių 
plovimą;
b) paįvairinti maistą, nes 
pastaruoju laiku duodamas 
kasdien vienodas viralas pie
tums ir vakarienei;
c) pakeisti senus suplyšu
sius čiužinius ir šiaudus.

5. Grąžinti visas teisėtas 
iki šiol turėtas sąlygas ir 
kad jos nebūtų bet kurio 
valdininko keičiamos.
Tai paprasčiau* i reikalavi

mai. Del jų kaliniai kelias die
nas kentėjo badą.

, Pastaromis dienomis atimi- 
rlistraeija ir vėl psfližymėjo ne 
girdėtai žiauriais darbais.

Rugsėjo 6 d. korpuso vedė 
jas Bražys su sargų buriu už 
puolė politikos kalinių 75, 76, 
77 ir 78 kameras. Minėtasis 
Bražj’s kaišiojo panosėn brau
ningą ^rąlsindamaą sušaudyti. 
Akyvaizdoj 76 kameros kali
nių Bražys pagavo už plauki 
kalinį 
meros, 
suko 
Po to 
žemio

Kalendrą, išvilko iš ka- 
suspardė kojomis ir iš- 
dešinės rankos nykštį. 
22 kalinius -sukišo po- 

____ urvan — karceri n. Tą 
pačią dieną viršauA 80 kalinių 
jų tarpe 15 moterų medavę pie 
tų, nei vakarienės. Gi rugsėjį 
7 d. apie 8 vai. vakaro korpu
so vedėjas Bražys, valdininkai 
Kazakevičius su sargų buriu 
(jų tarpe Mackevičius) išvedi 
iš karcerio į išeinamąsias vie
tas kalinius Alfonsų Lukoše
vičių, Kazį Preikšą, Joffę, Jur
gį Stumbrį ir Aiziką Lipčicą 
išrėdytus muse nagai komis pi 
35 -40 -sykių kiekvienam.

Iš LSS. 71 kuopos susirinkimo Evanston, Wyoming. — “Keletą 
metų atgal aš turėjau nesmagumus

Kuopos susirinkime, kuris į- 
vyko spalių 11 d., be paprastų 
reikalų buvo pasibrėžta ir pla
tesnio veikimo planas šiai žie
mai. Nors neviskas dar skelb- 
tina, bet tarp kit ko nutarta 
paminėti 20 m. sukaktuves Lie
tuvos revoliucijos ir LSS. Pami
nėjimas bus rengiamas gruo
džio mėnesy ir šusidęs iš trijų 
atskirų parengimų, būtent: 
prakalbos, teatras’ su šokiais ir 
draugiška vakarienė. Bus suvai
dinta veikalėlis “Doros Brigi- 
da“. •

Taipgi kuopa panaujina klau
simą, jau pirmiau svarstytą, 
būtent: kad sušaukti LSS. VI 
Rajono konferenciją. Tam dar
bui tapo išrinkta ir komisija, 
kuri, be abejones, netrukus ką 
nors praneš.

Iš svarbesnių raportų buvo iš
klausytas protesto prakalbų ra
portas. Reikia***' pasakyti, kad 
protesto prakalbos įvyko per 
LSS. 71 kuopos pasidarbavimą. 
Kuopa tą darbą sumanė ir laiš
kais kreipėsi į įvairias draugi
jas, kviesdama prisidėti prie to 
darbo.

Pasekmės prakalbų buvo ge
ros. Protesto rezoliucija pri
imta: aukų surinkta $51.78. 
Pasidalino su sandariečiais pu
siau, kuopai liko $28.89, kurie 
bus pasiųsti socialdemokratams.

Dabar kuopos ižde jau ran
dasi apie 50 dol. Socialdemokra
tams aukų, įvairiai surinkta, bet 
kadangi kuopos nariai dar tebe
sidarbuoja tuo reikalu, tai Lie
tuvon dar nesiunčiama; tikimės 
surinkti dar daugiaus.

LSS. 71 kuopa nelabai skait
linga nariais, bet visi jie darbš
tus draugai; veikdami įvairiose 
organizacijose, jie. turi gero 
pritarimo Cambridge’o visuo
menėje.—Urbonas.

» / ?

DĖBSO PRAKALBOS 
ILLINOIS VALSTIJOJ

Senelis Eugene V. Debs šį ru
denį lankysis su prakalbų marš
rutu Illinois valstijoje. PrakaL 
bos jam yra rengiamos šiose 
vietose:

Collinsvile — Miners Temple 
Fheatre, penktadieny, lapkričio

Stauton — Miners Theatre, 
pirmadieny, lapkr. 9.

Galesburg Armory, sekma- 
iieny, lapkr. 15 d., 2:30 v. p. p.

Canton — Christina Church 
Auditorium pirm., lapkr. 16 d.

Peru—Tumer Hali, ketvirt., 
lapkr. 19.

Streator—Eagl.es Hali, sekm., 
lapkr. 22 d., 2:30 v. p. p.

Peoria—Old Armory Bldg., 
pirm., lapkr. 23 d.

Auburn—Miners Hali, pirm., 
lapkr. 30 d.

Kituose miestuose irgi bus 
rengiamos prakalbos: Nokomis 
(lapkr. 8 d.), Gillespie (lapkr/ 
29'd.), Mt. Vernon, Davenport, 
la. ir kitur, bet ten dar nėra 
paimtos svetainės.

kiekvieną menes), 
tokius kaip mergi-* 
nos tankiai turi, iri 
kiekvieną sykį la- Į 
bai kentėdavau. Aš. 
mokinau mokykloje 
ir man buvo labai 
sunku, nes visuo
met tame laike tu
rėdavau sirgti po 
div tris dienas. Vie
ną dieną mano mo
tina patarė, kad aš 
. Pinkham’s Vege-

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Turėk švarias, sveikas akis

Jeigu kenti galvos skaudėjimą^ 
jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
nu\yrgę, silpnos, skaudžios arba 
ašafoja. Patarimai dykai.

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

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

vartočiau Lydia E 
table Compound, ir aš taip padariau. 
Jos suteikė man didelio palengvini
mo. į metus laiko aš apsivedžiau ir 
po gimimo mano pirmo kūdikio aš 
pergreitai atsikėliau ir sugadinausa- 
ve. ’l'a.s suteikė man tiek nesmagu
mo, kad aš vos tik galėjau pavaikš
čioti ir atlikti namų reikalus. Aš ži
nojau, kad Vegetable Compound -pa
gelbėjo man pirmiau, aš vaitojau ir 
dabar. Jos sustiprino mane ir aš da
bar turiu penkis mažus kūdikius. Se
niausias šešių metų, jauniausias 5 
mėnesių ir turiu dvinukus trijų me
tų amžiaus ir vieną 5 metų amžiaus. 
Aš dirbu visą namų darbą, skalbiu, 
Erosinu ir gerai jaučiuosi. Mano svei- 
ata priguli nuo jūsų gyduolių.“ — 

Mrs. Verbena Carpenter, 127 — 2 
Avė., Evanston, VVyoming.

S. M. SKUDAS
GRABORIUS

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

1911 Canalport Avė.
Tel. Roosevelt 7532

LIETUVIŠKA APTEKA'
MRS. A. ZTMMERMAN, 

Savininkė
Visoki • vaistai ir patarimai kaip 
juos vartoti. Receptai išpildomi su 
atsargumu. Visoki toilet setai ir kit 
t; reikalingi daigtai dėl vyrų, mo
terų ir merginų. Visada kreipkitės: 

Brighton Park Aptieks
4254 Archer Avė., 

Phone Lafayette 6149

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Are., 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Ruo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 Iki 
4 vai. po plet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan- 
, dos ryte iki 12 vai. po piet.
Telefonas Mi^way 2880

/»■
Dr. Maurice Kahn 

4631 So. Asrtanif Avė. 
Po 1 d. lapkričio mano 

rezidencijos
Tel. bus Hyde Park 4000 
l----------------

LIETUVIAI DAKTARAI

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6853 .

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

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

pietų ir 6 iki 8 vakare.

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS 

M

1707 W. 47th St 
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 
G iki 8 vai. vak. Nedėliomis nūs

8 iki 2 vai. po pietų.
b . N I

Kodėl Nebūti 
Sveiku?

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

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.

dabar yra ifigy- 
domos vartojant 
naujausį Euro
pinį gydymą ir 
įčirskiant jgyduo- 
es tiesiog į 
irau ją, sykiu su 
citomi? gyduo- 
Smis dėl viduri

nių gydymų. Jos 
visos yra 
kenksmingos 
turi stiprią gy-

ne- 
ir

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

Ofiso valandos: Panedėlyj, Ket
verge Ir Pėtnyčioj nuo 9 ryto iki 
5:30 po pietų. Utarninke, Sere- 
doi ir Subatoj nuo 9 ryto iki 8 
vakare. Nedaliomis ir šventadie
niais nuo 10 iki 12 dieną.

Lincoln Medical Institute
DR. BOWES, Specialistas ir 

' Medikalis Direktorius

8 So. Clark St.
Viršui Triangle Restaurano

Sekamos durys nuo Astor teatro

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.
.. ..................................................... i

DR. I. E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

10748 So. Michigan^ Avenue ■. 
VALANDOS: 2—4 dieną. 6:80— 

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

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

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.

3421 So. Halsted St.
Valandoj: nuo 10 iki 12 ryt-c-

Namų telefonas Spaulding 8633 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia 

■ ...... .... . .....................>

Boulevard 3686 Cicero.4676
DR. J. P. POŠKA 

Gydytojas ir Chirurgas 
3133 So. Halsted St.

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

nuo 3 iki 9 vakare.

Dr. Lawrence P. Slakis
DENTISTAS

4454 So. Western Avė.
Valandos: 

nuo 10 ryto iki 9 vai, vakare.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

■ !■■■■■■— ..... .................................................. ..... III BIbZ

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelia

LIETUVYS DENTISTAS
4712 So. Ashland Ave^ 

near 47th Street 
CHICAGO

. Ofiso tol. 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., CUcage 
arti 31st Street

Valandos, 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis ir šventadienius 10—12 dlen.

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

Optometrist
Boulevard 6487 
S. Ashland Ar. 

47-tos 
lubų

Phone Canal 1713-0241 
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS' 

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

TASTELESS CASTOR 011
Labai geras castofr oil pa
darytas dėl medikalio var
tojimo. Be skonio. Stipru
mas ir grynumas nesimai- 
no. Prašykite Kellogg’s 
butelukuose ir su tabeliais. 
Pas visus aptiekorius.

DR.HUMPH.evS*

-H,
ĮFoi* Gript InfTuenza ]

COLDS
16 pirmo pasirodymo slouų 

vartok Dr. Ilumphreys’ 
"77”. l'rašalinkit 6altj i6 juaų 
aistemoe Jo« taipgi geroe 
nuo gripo. Laikykit namie 
“77”. Bukit prisirepgę prie 
slogų ir gripo. "77" yra var
tojama per 30 m. Jos yra iš
bandytos. Gaukit "77" šiandie

At all Druggbts 30 cente.
HUMPHREYS’ ROMEO. MEDICINEOO. 

166 VViIliam Street, New York

Streator%25e2%2580%2594Eagl.es
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KULTŪROS BŪRELIŲ SUVAŽIAVIMAS 
ŠIAULIUOSE

DIDELIS IR NAUDINGAS LIETUVAI DARBAS

AMERIKIEČIAI PRIVALO DĖTIS PRIE JO

BEGĖDIŠKAS ANGARIEČIO ŠMEIŽTAS /

išVakar “Naujienose” tilpo įdomi korespondencija 
Lietuvos apie “Kultūros” Bendrovės būrelių suvažiavi
mą. Tiesą pasakė jos autorius, jog amerikiečiams turi būt 
didelis džiaugsmas, kad iš Lietuvos ateina žinių ne tik
tai apie smurtą ir reakciją, bet ir apie konstruktyvį pro
greso darbą.

Tokia įstaiga, kaip “Kultūros’’ bendrovė Šiauliuose, 
kuri leidžįi puikų žurnalą (“Kultūrą”) ir mokslinio tu
rinio knygas, yra be galo naudinga Lietuvai. Ir tas fak
tas, kad apie ją jau spiečiasi kultūros darbuotojų būre
liai, susiorganizavę įvairiose Lietuvos vietose, rodo, kad 
Lietuvos liaudis tą prakilnų darbą moka įvertinti.

Kaip iš tiesų butų gera,*kad prie to darbo imtų dė
tis ir pažangioji Amerikos,lietuvių visuomenė!

t i <4

i Mes nuolatos kalbame apie Lietuvos politiką, kadan
gi politika yra dideliai svarbus dalykas Lietuvos gyveni
me. Nuo valdžios gerumo arba blogumo žymiai priklau
so žmonių padėtis. Jeigu valdžia trukdo apšvietą ir var
žo liaudies laisvę, tai kraštas negali sparčiai progresuo
ti. Valdžios priespauda ypatingai apsunkina gyvenimą 
darbininkams ir kitiems ekonominiai silpniems visuome
nės sluoksniams. Nes turtingi žmonės gali papirkti vald
žios tarnus ir atsiginti nito jų sauvalės, o biednam žmo
gui nėra išsigelbėjimo.

Lietuvos valdžia dabar kaip tik ir yra tokia, kuri 
spaudžia biednuomenę ir pataikauja turtingiemsiems. 
Kol ji nebus pakeista, kol klerikalinieins farizejams ne
bus išplėštas iš nagij valstybės vairas, tol darbo žmo
nėms tenai bus sunku kovoti už savo gyvenimo reika
lus.

Bet turime neužmiršti, kad politika tai anaiptol ne 
viskas. Tik bukaprotiškos bolševikų davatkos gali įsi
vaizduoti, kad valdžia su pagalba durtuvo, žvalgybos ir 
kalėjimo galinti sutverti visa, kas tiktai jai patinka. Gy
venimo praktika rodo ką kita. Žmonių apšvieta, jų mo
kėjimas tinkamai tvarkyti savo reikalus, jų išmanymo 
laipsnis ir jų paporčiai, žodžiu — žmonių kultūra, reiš
kia daugiaus, negu valdžia ir politika.

Jeigu Lietuvos žmonės butų kultūringesni, tai ir 
klerikalai tenai negalėtų viešpatauti. Klerikalų valdžia 
remiasi tiktai žmonių tamsumu ir kultūrinių krašto at
silikimu. >

Taigi ir tam, kad Lietuva galėtų kaip galint grei
čiaus nusikratyti klebonų ir špitolninkų jungo, reikia 
geisti, kad jos žmonės rimtai imtųsi kultūros darbo.

Iš kultūros būrelių suvažiavimo, įvykusio Šiauliuo
se, mes matome, kad tas darbas tenai jau yra pradėtas 
ir vystosi labai sėkmingai. Jeigu atsiminti, kokiose var
gingose sąlygose tenka gyventi Lietuvos žmonėms ir 
kiek visokių kliūčių sutinka kiekvienas jų žingsnis iš 
klerikalų pusės, tai reikia tiktai stebėtis, kad tenai jau 
yra tiek daug nuveikta.

“Kultūros” bendrovė ne tiktai leidžia žurnalą ir kny
gas, ji taip pat steigia knygynus, rengia vakarinius kur
sus ir paskaitas, turi dramos sekciją ir radio ir yra pa
dariusi pradžią liaudies universitetui. Apie 1600 žmonių, 
susidėjusių į kultūros būrelius, stengiasi šitą darbą iš
plėsti visame Lietuvos plote.

Jie kviečia ir mus, amerikiečius, dėtis prie to darbo. 
Dėkimės! , •

Zigmas Aleksa-Angarietis rašo savo vierniems pa- 
rapijonams Amerikoje:

“Kas paturi baltąjį terorą Lietuvoj? Baltąjį tero
rą Lietuvoj paturi.... socialdemokratų ir liaudinin-
kų vadai”.
Kuo jisai remia tokį nuostabų kaltinimą? Kame yra 

bent vienas faktas, rodantis, kad Lietuvos socialdemo-

kratų vadąi “paturi baltąjį terorą?” Tokių faktų nėra; 
priešingai, yra daugybė faktų, rodančių, kad Lietuvos* 
socialdemokratai nuolatos ir neatlaidžiai kovoja prieš 
klerikalinį terorą.

Šitaip begėdiškai šmeiždamas socialdemokratus, 
Aleksa pats patarnauja klerikalams, nes jisai demorali
zuoja darbininkus.

Bet pagalvokite, kur tų komunistų logika. ‘
Visai nesenai mes skaitėme viešą Lietuvos komu

nistų partijos centro komiteto atsišaukimą, kuriatne so
cialdemokratams buvo siūloma eiti į “bendrą frontą“ su 
komunistais. Tas centro komitetas savo atsišaukime sa
kė, jogei jisai jau esąs net nutaręs agituoti, kad darbi' 
ninkai balsuotų už socialdemokratų kandidatus į Seimą.

Socialdemokratai, žinoma, statys kandidatais j Sei
mą savo įtakingiausius žmones, t. y. vadus. Reiškia, ko
munistų centro komitetas (kuriame tarp kitų sėdi ir 
Aleksa) žadėjo raginti darbininkus, kad jie balsuotų už 
socialdemokratų vadus.

O dabar Angarietis skelbia, kad socialdemokratų va
dai palaiką “baltąjį terorą!” Na, ar ne “kreizė” tas Mask
vos burdingierius? ,

Šis tas iš Lietuvos -* • *
/ .................. .. ""............ M

Rašo Tindi-Rindi

ŠIAU’LIAI, 1925, X, 1. Tuo 
laik'u, kai vienas iš musų ekun 
dėsi* džiova, antras mažkrau- 
jyste, trečias reumatizmu, dar 
kiti surado aibes akyse ar au
syse nenormalumų, purvino
mis Šiaulių gatvėmis išėjome 
už miesto. Žydai pradarę du
ris liejo gatvėn paplavas arba 
dulkino nakties kaldras. Dar
bininkų, ieškančių darbo, bū
reliai 10—29 žmonių slankio
jo didesnėmis gatvėmis, šalia 
pašto, prie- rinkos. Būreliai 
buvo didesni palyginus kelis 
metus atgal. Ginkluoti kalėji
mo tarnautojai varė prasikal
tusius kalinių uniformoj sura
kintus po du, arba vieną — 
retežiais kojas ir rankas su
rišus. Praeiviai, — maži vai
kai, gimnazistai, mergaitės ir 
suaugę panašius išvaizdos ne
jaukiai dairėsi. Kiti kalinių bū
riai tempe gatvėmis vežimus 
su vandens bosais, kaip seno
vėj Romoj vergai, arba nešė 
lauk iš kalėjimo/bosais mėšlą 
(savo) užterždami gatvės orą. 
Rinkoj sustatyta ginkluoti 
šluotomis, kuri yra pačiam 
miesto centre, kas antra die
na užteršiama atvažiuojančių 
turgun žmonių, slave šiukš
les ir dumblą kraudami kalnų 
kūgiais, kurių iš rinkos ploto' 
susidaro nemažas skaičius, i •

Kalėjimas daug ką išdirba 
žmonėms už menkiausių kainą 
(garniturių pasiuva už 7 litus), 
bet administracija jų darbu 
nepriverčia apdailyti pat j ka
lėjimą, ištaisyti švariau. O 
gal ir jų protas. nesupranta 
aukštesnės švaros! Lygiriu su 
senovės ^kuicigaikščių pože
miais, kur nematyti nė spindu
lio šviesos. Retkarčiais suren
gia kaliniai koncertą, kur at
lanko išrinktoji pakvietimais 
publika, Viskas, kas mums ži
noma. Dabar sėdi naujas kali
nys, “Šiaulių Naujienų“ re
daktorius, trečiu kartu patal
pintas, 
bar, už 
tikybos 
mą” ir 
mų.

i
Užmiesčio tuštuma, žiūrim 

miestan. Aukščiausios ir žy
miausios vietos dvi: Imžnyčia 
su kryžium ‘'bokšte ir kalėj i- 
puis su tokiu pat kryžium ant 
stogo. Dar daugiau ištempėm 
kaklus _ ir nutilom. Taip, tik
rai prieš akis vaizdai tie pa
tys. Tarp spyksančių laužų 
kur-ne-kur drebėjo trobelkos 
— liaudies mokyklos. Jų ištolo 
nepastebėsi. Nė viena nesirė
mė dangaus. Mes žiūrėjom.

Dubmlinos ir purvines gat
vės suko kamuolius dulkių 
leisdamos trečdalį savo tūrio 
dfengun, arba palijus klampi
no iki kelių praeivius. Aludė 
prie aludės. Sunku rasti kiek 
gražesnę išeigą. Du kino teat* 
rai rodo pasaulio sensacijas 
užnuodindami valdininkų (ku
rie daugiausia lanko) ar gini-

matyt ant ilgiau da- 
kiršinimą visuomenės, 
įžeidimų, “komuniz- 
aibes kitų prasikalti-

amatą
nes viduj daug

nazistJų galvas. Ne vienas no
rėtų ant liūto jodinėti ar kris
ti nuo kairio jūron. Bet mies
te nėra nė tigrų, nesirango go
rilos langais, o prūdai nesto
vi prie aukštų kalnų. Dar du 
nauju kino teatrus stato, čia 
yra “Viktorijos” viešbutis, tū
zams susirinkti. Retkarčiais 
atvažiuoja valstybės opera su
dainuoti porą arijų,*talaluškų, 
arba dramą pastato iš reper
tuaro ši bei tą, bet tai retai 
— maža šiauliečiams, čia pat 
organizuojama liaudies opera, 
kuri kol

Žiemos 
pakviečia 
ska»i lyti 
užeina 
Atkirsti 
kvabČia 
“'Maliauskus

Prirašo, dejuoja, skundžias, 
kai inteligentų visose srityse 
trūksta. Žmonės vietoj gydy
tojų'' eina pas burtininkus, fel
čerius ir kitus panašius. Kai- 
muosie ir mieštuose nėra in
žinierių geriau suplanuoti ba
kužių statybą, nuleisti vande
nį. Nėra agronomų-ukininkų, 
daržininkų, gyvulių augintojų. 
Nėra tikusių liaudies mokyto
jų. Nėra mokančių 
amatininkų,
svetimtaučių dirba išsijuosę. 
Spaustuvės neturi gerų zece- 
rių — ir čia svetimtaučiai. 
Svetimtaučiais dabdaviai ge- 
gihii? užsitiki, negu saviškiais. 
Laikraščiai neturi tikusių ben
dradarbių, feljetonistu^ nėra 
perdaug ir rašytojų, nors kai- 
kas numato perviršį.

Taip pat {Lietuvos laikraš
čiuose bendradarbiauja% kita
taučiai, ypač žydai. Užsienio 
laikraščiai! paduoda greičiau 
žinias iš Lietuvos, o vėliau sa
viškiai perspausdina. Nėra 
vietoj pastebinčių bendradar
bių. Literatūroj daugiausia 
vertimai arba užmirę patrio
tizmu originalai. poetai dyla. 
Visi nusižiūrėję į valdininlpj 
ėdžius užbihipnohizuoija tingi
niu. Pesimistų dėl blogo gyve
nimo nemaža yra. O kol dar 
kiekvienas pasieks aukštesnį 
išsilavinimą daug, dąug van
dens nutekės nuo1“ paViršės 
Bet to reikia, nors tuo rūpin
damies dejuoja 4

Panašiai ir gyvename. Kas

kas neiškyla aukštai.
sezonu “Kultūra” 

profesorius paskaitų 
sekmadieniais, ’kur 

rekinomatogrhfininkai. 
mokėjo užmeti mins 

kuniginiai saviškius 
arba kapelionai

ima algą menką, kas vidutinę kiniečių nepasitenkinimą, o tie 
ar didesnę, visi dejuoja skur- kelia buntą.
džiii'bedurbiu. Aukštesnėse sfe- Toks tvizlinimas žinoma, ne- • ■ Irose tos pat dejonės, skundai, turi jokio pagrindo. Judėjimą 
Lygina su geresniais laikais prieš svetimšalius sukėlė ne 
prieškariniais ar vokiečių oku- bolševikų agentai, ale tas fak- 
pacajos, nors anais laikais tas, kad svetimšaliai perdaug 
taip pat dejuodavo. Dejuoja pradėjo šeimininkauti Kinijoj, 
ūkininkas dėl stokos pinigų, Jeigu priėjėti prie to dar ir tai, 
kni savo lauke galėtų išaugin- jog europiečiai visuomet žiūrė
ti j šimtų galvijų pardavimui, davo iš aukšto į kiniečius, tai 
ar keletą šimtų vištų, ančių, bus suprantamas pastarųjų įtu- 
žąst|. Pardavęs pinigus turėtų žimas. Joki tauta negali pa
kišti į visas savo ūkio kojines kęsti vieno dalyko: ji nepakęs 
(ką dabar daro) ir pats ge- tvirtinimo, kad ji proto žvilgs- 
giau gyventų. Dabar reikalin- niu stovi žemiau, neegu kitos 
gas Lietuvoj tik vienas geni- tautos. Daugelis gi europie- 
jus, kuris išrastų būdą dejones čių su panieka žiuri į aziatus 

Taip pat labai (kiniečius ir japonus); jie tvir- 
švaros. Bet kas tina, kad aziatai iš 'prigimties 
“pertekliuj inteli- yra menkesnių gabumų, negu 

Tatai, žinoma, er- 
pinigų. zina kiniečius. Štai kodėl ir 

Be jų negalima pradžios pada- pats judėjimas visų pirma pra
ryti, o be pradžios nėra galo, sidčjo studentų tarpe. 
Piniguočiai gi užimti savo rei
kalais.

Juoda duona ir bulvės — 
kasdieninė duona. Dar dabar 
stebinsi iš vokiečių, kurie oku
pacijos laikais maitindavus 
kiaušiniais ir sviestu (eier, 
Butter). Ūkininkas kiekyierią 
kiaušinį, kurių per metus ke- 
liasdešimts surenka iš šimt- 
hektarų. ukio, veža parduoti ir 
nefiistengja daugiau Jjsigyven- 

Vištos perbrangiai kui- 
o sviesto, kai kur vir- 

keliamos karvės, neduo-

versti' darbu.
nutolta nuo
darys-, kai
gontų” nėra kam dirbti. Svar- europiečiai, 
bi yda trukumas

civili-
euro-

Reikia pasakyti, kad 
čiai buvo sukurę aukštą 
zaciją dar tuo laiku, kai 
piečiai gyveno puslaukinių
žmonių gyvenimą. Bet vėliau 
ęuiopiečiai juos pralenkė. O 
tai todėl, kad kiniečiai gyveno 
atsiskyrę, kad jiems truko ak
stino “smagenis judinti.” Ant
ra, didelis neparankumas žmo
nėms buvo kiniečių raštas. 
Faktinai kiniečių raštas neturi 
raidžių, — jis susideda iš dau
gybės ženklų, ir beveik •kiek
vienas ženklas reiškia žodį. Juo 
apšviestesnis žmogus, tuo jis 
daugiau ženklų žino. Kinietis 
turėdavo išmokti nuo 20,(MM) iki 
40,000 ženklų, kad galėjus sun
kesnį filosofišką raštą skaity
ti. Kad išmokti toki skaičių 
ženklų, reikėdavo pašvęsti apie 
devynerius metus!

Taip dalykams esant, tik re
tas kinietis temokėdavo skai
tyti tikrąja to žodžio prasme. 
Dabar dalykai pasikeitė. Prieš 
kokius trejus metus kiniečiai 
įvedė abėcėlę, kuri susideda, 
regis, iš 26 ar 27 raidžių. Ki
niečiui dabar nereikia praleis
ti devynis metus, kad išmokti 
skaityti, — jis išmoksta skai- 

ra gimusios “nelaimingais me- tyti į kokias keturias ar pen
kias savaites.

Ta revoliucija rašte sukėlė 
revoliuciją ir žmonių prote. Ki
nietis dabar pradėjo skaityti, 
galvoti ir pastebėti kas dedasi 
pasaulyj. Jis nebenori savo 
žemėj nusilenkti prieš europie-

ti jų.
nuoja, 
vėrtiis 
da.

Stoka naujų idėjų gyvenime, 
nėra kas prašviečia. Kyla, bet 
labai, labai menku tempu.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Apie Įvairius Dalykus
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Prietarų aukos. — Kinijos 
atbudimas. — Beždžio
nių ūkis.
šiais metais Japonijoj žudosi 

didelis skaičius merginų, kurios 
su^uu^® 20 metų amžiaus. Ta 

rekolekcijomis•• moksleiviams jĮsaužudysčių ■epidemija pareina
• •• 11 • į nuo prietaro, kuris Japonijoj

<rvdv-’jau gyvuoja nuo daugelio šimt-
gerą kelią atvesti.

Yra mieste kelioliką j 
tojų, advoaktų, mokytojų ar 
kitų s profesionalų. Dvi darbi
ninkų organizacijos: profesi
nė ir federacija. Asablyvoš mo
terėlės sutrauktos į Zitos, 
zapiečių ir kitas kuopeles 
kaltų Dievo kūdikių”, iš 
bedieviams keiksmai garu 
čiasii į padebesius, 
juos!

J Kuršėnų pusę yra kartu
vių kalnas sukilėliams, knx 
caro tarnai ne vieną tempė 
aukštyn sukvietę apylinkės

Juo- 
“ne- 
kur 
ver-

žegnok

paiso to prietaro. Ir išviso 
jaunoji gentkartė nelabai tam 
prietarui betiki. Tik tėvai tan
kiai visokiais budais kliudo, 
kad jų sūnus nevestų nelaimin
gais metais gimusių merginų.

Daugelis merginų, kurios y-

mečių.
Sulig to legeljdarinio tikėji

mo, visos merginos, gimusios 
nelaimingais metais (žinomais 
kaipo hinoe —- urna), nos kolegijoj, 
pasižyminčios labai blogu bu
do. Esą jeigu vyras veda mer-

tais” mokinasi profesijos, ka
dangi jos nesitiki kada nors iš
tekėti. Iš 250 merginų, kurios 
mokinasi akušerystes, 67 yra 
gimusios bėgiu hinoe—urna. 
Tas pats pastebiama ir medici-

— J. Kishimato, aukščiau mi- tį, kuris atvykoz išnaudoti jį.
Esą jeigu vyras veda mer-'nėtosios draugijos direktorius,1 Jis reikalauja, kad su juo bo

giną, kuri yra gimusi bėgiu to1 sako, jog nėra galimybes tik- tų pradėta skaitytis. Ir juo 
periodo, tai jo ženybinis gyve- rai pasakyti kiek merginų nu- žmonės pradeda labiau auši
nimas esąs nepaprastai nelai-‘ sižudo ačiū tam prietarui, vie-1 šviesti, tuo labiau tas judėji- 
mingas. Nors prietaras pasi- nok tas skaičius esąs pusėtinai mas didėja.mingas.
lieka prietaru, vienok Japoni-'didelis. Net gan apšviesti tė- 
joj dar randasi gan didelis vai, sako jis, neleidžia savo su
skaičius žmonių net tarpe ap- nui vesti /nelaimingais* metais

Net gan apšviesti tė-

žmones žiūrėti ir drebėti prieš šviestųjų, kurie nieku budu ne- gimusios merginos. Jie tai 
apsodintą sutiks, kad jų sūnus vestų mer- daro ne todėl, kad patys pri- 

ginas, gimusias bėgiu hinoe—‘duotų kokią nors svarbą prie- 
uma. Laimei tas hinoe urna įtarui, bet todėl, kad skaitosi su

Nese- 
! sias hinoe urna įvyko prieš' nai įvykęs toks atsitikimas. 
’20 metų. Tuo budu tos japo- Vieno profesoriaus sūnūs norė- 
nų merginos, kurioms šiais me-'jęs vesti kito profesoriaus dūk
tais sukako 20 metų, gimė pojterį, kuri buvo gimusi 
nelaiminga “planeta.” Dvide- iningais
šimts metų Japonijoj skaitoma profesorius svyravęs ir nelabai 

I ideališku amžių merginoms ve-‘norėjęs, kad jo 
sti. Ir desūtkai merginų nu- 'merginą. šis

• sižudė paskutiniais keliais mė- kaip giliai yra 
(nesiais, kadangi jos neteko vii- tas prietaras. 
' ties ištekėti. . ’

jų galybę. Dabar 
moksleivių medžiais.

—Eikim! tariau.

Taip, per keletą šimtmečių 
snaudę kiniečiai pradeda aty 
busti. Ir tas jų atbudimas la
bai nustebino baltveidžius, ku
rie visokiais budais išnaudojo - 
Kinijos žmones.

—Palauk, kas ten, kaminai? ^Puoia kas 61 metai.- Vėliau- tuo, ką kiti pasakys.
Prieš akis iškilę kamįnąi 

leido durnus, kurie leidosi že
myn į gerkles. Gatvėse nulau
žyti sodinti medeliai draikė 
durnus, švarino orą.

Vasarą 'išvažiavus mokslei
viams namo apmiršta jaunys
tės dvasia, tik spekuliantai, 
pėrpirkliai, sklaidydami skver
nus, gaudo pirkėjus. Į rudenį 
vėl atsigauna. Dabar iš mies
to yra šiek hek studijuojančių 
užsieniuose ir viduj.

Automobilių daugiau 
Dar prieš karą, kada 
kasiau rankomis mažas 
mas, į metus kartą peTvažiuų- jos dalyj. Esą vienas Japoni- 
davo Šiaulius pagrečiu ke|i jos ūkininkas turėjęs nepapras- 
automobiliai. Visas miestas iš- tai gražią kumelę. Kumelė bu- 
eidavo gatvėn. O ypač, kąi vusi tiek 
pirmą kartą pralėkė orlaivis, ko neprisileidusi. Iš to legen- 
net baimės įvarė kitiems prą- dariško atsitikimo, sakoma, iš
naša u j antiems pražuvimą,^ Ke-'sivystęs ir prietaras, kad visos

metais.
nelai 

Pirmasis

sūnūs vestų tų 
faktas parodo, 

įleidęs šaknis

Sekmingesnei kovai su tuo

----- ooo —
John Hopkins universiteto 

medicinos fakultetas įsteigė 
beždžionių ūkį, kur bus nuo
dugniai studijuojama tie gyvū
nai. Mokslininkams ypač ru
pi patirti kiek daug panašumo 
yra tarp žmogaus ir beždžionės.

Iki šiol didelė dauguma bež
džionių, kurias tyrinėjo moks
lininkai, buvo negyvos. Me
džiotojai nušaudavo jas ir jiar-

Manoma, kad hinoe—urna le- prietaru naujoji draugija ski-i gabendavo, bet jie nič nieko 
genda paeina iš Kinijos. Pa-'na dovanas už pranešimą apie 

‘4/ • 1 • •• • •sak kitos teorijos, ta legenda j “nelaimingais metais” gimusias toriją. 
išsivysčiusi iš vieno atsitikimo,' merginas, kurios yra vedusios galima

jodą. • 
žemes išsivysčiusi iš vieno atsitikimo, 
būdą- kuris įvykęs šiaurinėj- Japohi-

naravista,” jog’ nie-

nežinodavo apie tų gyvūnų is- 
Beždžionių, ukyj bus 

galima stebėti kiekvienų gyvū
nų ir patirti jo amžių, dietų ir 
papročius.

Bus kreipiama daug dėmesio 
į studijavimų embriologinio kpip

ir laimingai gyvena. Nurodo
ma į baroną Hiroyukį Kato, žy
mų Japonijos švietėją kuris ap
sivedė prieš tėvų valią su hi
noe urna periode gimusia mer- žmogaus, taip ir beždžionės iš
gins ir labai laimingai gyveno, sivystymą. Taipgi atidžiai bus 
Jo žmona dabar yra 80 metų sekamas beždžionių socialis gy- 
amžiaus.

Nuirs toli-gražu ne visi tiki 
tąja legenda, vienok diena, iš 
dienos skelbiami 
pranėšiihai apie 
metais” gimusių 
žudystes parodo,
taras tarp japonų yra 
prasiplatinęs.

venimas. Yra žinoma, kad daug 
gimsta negyvų ' beždžionių. 
Mokslininkai bandys patirti to 

Jie mano, kad stu
dijavimas beždžionių žymiame 
laipsny j prisidės prie geresnio 
supratimo žmogaus kūno ir jo

merginos gimusios nelaimin
gais metais irgi pasižyminčios 
savo “naravu,” kaip .toji ūki
ninko kumelė... Ir kokiu tai 
budu pradėta tikėti,, kad nelai
mingi metai kartojasi periodiš
kai kas šešios dešimtys pir- 
rųi metai.

Praeitais metais Tokio mies
te susikūrė draugija vardų 
Kokumin Rekkon Įlokokia. 
Draugijos vyriausias tikslas y- 
ra kovoti su hinoe—ūma prie-į apie kiniečius nelemčiaur.ių ži-1 

susirūpinę tarų. Draugija pagelbsti jner- nių. Girdi, “raudonieji” visą tą 
perviršių, gilioms surasti vyrus, kurie nu- košę verda; jie skleidžia tarp

karų plentu 1() 
miesto gimną- 
atostogų dvirą- 
lauke kaimietis 

žegnojosi

Ii melai prieš 
kilometrų nuo 
žaiste. važiavo 
čiu. Pamatęs 
klaupėsi ant kėlių,
nuvaryti velnių ir kaimynams 
su išgastim pasakojo kaip pig
ioji dvasia ant dviejų ratų vą- 
žiavuwi. Dabar jau dviračių 
nesuskaitoma.

Užteks, eikim!
*

Laikraščiai labai 
Lietuvoj inteligentų

laikraščiuose priežastį, 
“nelaimingais i1" 
merginų 
jog tas

sau- 
prie- 
gana

ooo

Pastaruoju laiku daug 
ma apie Kiniją. "Skelbiama

laso
Tel. Lafayette 4223

Plumbing, Heating 
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai.
M. Yuška,

3228 W. 38th Chicago, III.
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$100.00
Fonografas
Didžiausia
Dovana
Gauta iki

krautuvė

arba Perlo karolius 
vertės $15.00 

. CHAS. KINDER 
Auksinių daiktų ir laik 
rodžių krautuvė.

2422 W, 47th Street 
Chicago, III.

Sieninį laikrodį 
vertės $15.00

A. R. JUNIEWIECZ
Aukso daiktų ir laikrod 
žiu krautuvė.

3317 So. Halsted St.
Chicago, III.

Keliauninkų laikrodį 
vertės $24.00

KARL NURKAITIS
Laikrodininkas

159 N. State St.

Elektros prosų vertės $4.25 
Skutimosi įtaisus vertės $3.00

A. J. KAREIVA & SON 
Hardware ir maliavų krautuvė 
4537 So. Wood St., Chicago, III.

Elektrinė Lempa vertės $19.00 
Z?PIETKIEWICZ 
Rakandų krautuvė 

1721 West 47th St., Chicago, III

Sliperius vertės $3.00 
WILSON’S FASKION

SHOES
Čeverykų krautuvė
3235 So. Halsted St.

Chicago, III.

PEOPLES FURNITURE 
COMPANY

Lietuvių Rakandų Ben
drovė, savininkai dviejų 
didžiausių krautuvių, lie
tuvių Amerikoje.

1922 So. Halsted St. 
4177 Archer Avė.

Chicago, III.

Perlo karolius 
portcigarų vertės $5

CHAS. MICHEL 
Auksinių daiktų ir laik 
rodžių krautuvė.

3320 So. Halsted St. 
Chicago, III.

Electric Grįll vertės $20.00 
BRIDGEPORT ELECTRIC COMPANY 

1619 W. 47th St., Chicago, III.

Perlo karolius 
vertės $10.00

P. K. BRUCHAS 
Deimanto ir aukso daik 
tų krautuvė.

. 3321 So. Halsted St.
Chicago, III.

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

daiktų krautuvė 
hicago, III.

Pirma Didžiausia Dovana $100,00 Pinigais
* f 1 ~~ ~ *

Rengkitės j Naujienų Maskaradą! Vyrai, moterys, merginos, ir grupės bei kliubai! Visi turi teisę prie visų dovanų, kas pasižymės įvairumu savo rūbų ar

Smuikų vertės $15.00 
International Music Shop 

Savininkas
G. BALSEVIČIUS

1722 W. 47th Street 
Chicago, III.

Pinigais $15.00
BOWMAN DAIRY COMPANY 

140-158 W. Ontario Street 
Chicago, Illinois

Si. Vj h "MHM/ii

PETER BARŠK1S
Rakandų, karpetų, pečių ir kitokių daiktų

1748 West 47th St., Chicago, III.

Laikrodėlis su retežėliu ir peiliuku vertės $30.00 
J. LUKAS 

Keliaujantis auksorius 
1116 N. Clark Street

Kilt ei i
* BOHEmiAN89

Keisų Malt 
vertės $10,00

Marųuette Malt 
and Hops Co.

Vedėjas
J. KOMINSKAS

6250 S. Campbell Av 
( hicago, III.
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Alsavimas

__ jį “ u
, ‘ itinės tuštumas, 

SaKę* nlonAni

mergaitės

biznieriai.

1-ma dovana moteriškas

kautas yra apvertinamas wedding cake, verčios

tokia ar

sako busiąs nepaprastai 
pyragas, šviežias ir sal- 
Pyragas dar nėra iškep- 
bus iškeptas tada, kai

3-čia 
kautas.

Y.
Ra- 

nereikės

2-tra dovana yra moteries 
suk ne.

» 
dovana

Dujos (gazai) paprastai 
visuomet tirpsta skystime, pav.

FASHION CLOAK SIIOP 
3234 So. Halsted St.. aukoja 
keturis daiktus, dėl trijų mote
rų ir vieiios mergaitės, viso 
$77.48 verčios.

Matai Kas Dedasi?

POHS

Chica-

'ik
I h.

dis su didžiausiais kraujo sudy- 
nais, ir tos jėgos, kurios paga
mina oro įkvėpimą, sykiu pa
veikia ir į tuos organus (ne 

;plaučius); pasidaro čiulpimas. 
1 Kai alsavimo raumenys sustoja 
veikė, pilvo tuštumo organai 
nustumia diafragmą aukštyn i 
jos paprastą poziciją. šon
kauliai užima savo seną pozici
ją, elastingi plaučiai susitrau
kia ir išstumia orą; paskui kru- 

, diafragma ir 
Iplaučai vėl savo darba iš nau- • *• 
jo pradeda. Diafragmos nusi
leidimas nustumia pilvo tuštu
mo organus žemyn ir priekyn, 
pilvas išsipučia ir vėl susitrau-

Rašo l)r. A. J. Karalius.
Oras sudarytas iš įvairių du

jų (gazų), kurių svarbiausi y- 
ra deguonis (oksigenas) ir a- 
zotas. Be deguonies gyvi daik
tai negalėtų apseiti. Alsuoda
mi mes paimame šitas dujas 
(deguonį) per plaučius, 
kurių, kaip jau esame
kraujas jį visiems audiniams 
išnešioja. Mes įkvėpuojame ir 
kitas dujas, bet jos musų kū
ne* jokio darbo * atlikti negali.

• _ „ • , 3 1'___ VUT<W looipuviit II W1 SUBIV1ŽIU*įsi gerai žinome, Kad be oro, f. *. , ‘ . .. x x., , . : kia; vaikai dažnai pilvo tuštu-t. y. be deguonies mes grei- . . . * ,.. . .
, .. . v. mu ir alsuoja. Karlais tiktaitai užtrokštame, mirštame. . t . / . , , vr, , • , . xi • *. i- [Viršus plaučių juda - dažnaiPerskirus dujas sušlapinta plc-1 . ... .;. . , .

vele, jos greitai susimaišo - ™terys š,t°klu b"du alsu0Ja- 
, 4 Mes paprastai greičiau orą i-tasai procesas vadinasi osmo-. .. 1 ......... , .traukiame, negu išleidžiame,zas. Jei skystimas, pasaky-j ... .

sim kraujas, turįs deguonies 
pridedama prie turinčių ang
liarukšties audinių, tai dujos . .... ..... . . .. . K. . - kad iš tolo girdėti; sveikas(deguonis ir angharuKstis) ga
na lengvai užima vienos, kitų ;
vietą, t. y. deguonis eina Į au
dinius, o angliarukštis į krau
ją. Kraujas nešioja deguonį vi
siems audiniams, bet tas de
guonis yra susijungęs su he
moglobinu. Susidūrus su gy
vais audiniais, deguonis atiduo
dama audiniams, o angliarukš
tis paimama ir venų kraujo ne
šama į plaučius, kur to organo 
celėse (plaučiuose) angliarukš
tis atiduodama, o jos vieton iš 
įkvėpto oro imama deguonis.

liarukštis) maikosi.
Arterijų kraujas susiduria 

su audiniais ir juose randa 
daug angliarukšties, kuri jame 
tirpsta ir chemiškai jungiasi. 
Kraujo deguonis, susijungęs su 
hemoglibinu, susidūręs su au
diniais randa mažesnį slėgimą. 
Kadangi deguonis ^mažiau sle
giamas, tąjį jisai pereina į au
dinius; anglarukštis slegiama 
daugiau — todėl ji greitai pe
reina į kraują. Plaučiuose vis
kas atvirkščiai: vieni; kraujas 
paliuosuoja angliarukštį ir ima 
deguonį, nes plaučių alveoluo- 
se oras užtari daug deguonies 
ir mažai angliarukšties, o krau- o__
juje yra daug angliarukšties, o'priežastis yra ta, kad 
mažai deguonies deguonis firma teikėsi paaukoti 
lengvai išeina iš alveolų, o ang-'stambių keletą dovanų, 
liarukštis iš kraujo į alveolus to, sujudo ir mažesnieji

nose yra alsavimo centras, ku
rį judina angliarukštis. Kai 
krauju j e prisirenka užtektinai 
angliarukšties, alsavimo cent
ras siunčia jėgą alsavimo rau
menims, jie pradeda dirbti ir

oras imama. Juo sunkiau 
plaučiams dirbti, juo daugiau 
alsavimo centras veikla, nes 
angliarukštis jį smarkiau judi
na. Jei kraujuje mažiau ang
liarukšties, tai alsavimo centras

silniau judinama, alsavimas žy
miai lėtesnis. Paskutiniu lai
ku pradėta vartoti angliarukš- 
tis atgaivinant užtroškusius ir 
gauta gerų rezultatų, — geres
nių, negu vartojant deguonį.

Biznierių Dovanos Nau 
jienų Maskaradui

Naujienų Maskarado dovanų 
fundas, .šiomis dienomis pašoko 
gana aukštai. . To pašokimo 

viena 
gana 

Apart 
musų

»1 slėgimas susilygina.
Ore yra ir kitokių (tujų, bet 

Alsavimas pagamina savo rų- jos musų kunui nepaprastose 
šies balsą, kuris vienok tiktai aplinkybėse nesvarbios; užtat 
nesveikų žmonių toks garsus,'apie jas ir nėra reikalo kalbe- 
kad iš tolo girdėti; sveikas ti. žinoma, oras gali būti su- 
žmogus alsuoja beveik negir- terštas nuodingomis dujomis.

Pailsęs alsuoja grei- dulkėmis ir kt., bet apie tai
Alsavimas pa- čionais ne vieta kalbėti. Apla- kaulas, verčios $37.50.

alsuoja Sveikas žmogus pa
prastose aplinkybėse alsuoja 
nuo 10 iki 24 kartų per minu
tę Vaikai ir seniai alsuoja 
greičiau; moterys ir-gi truputį 
greičiau.

įkvėpto oro imama deguonis. * Dujos labai greitai susimai- 
Paskutinis apsimainymas vadi- s? 
naši išlaukinis (laukujis), o 
pirmutin isvidurinis (vidujis) vandeny, dalis dujų chemiškai 
alsavimas.

Alsavimo aparatas sudarytas 
iš nosies, gerklės, stemplės ir 
plaučių. Per šituos organus 
oras pereina šiek tiek apšildy
tas 'ir galų gale susiduria su 
krauju, kuris, kaip sakėm, ati
duoda angiiarukštį, o paima 
deguonį.

Alsavime dalyvauja diafrag
ma ir raumenys, kurie judina 
šonkaulius. Plaučiai tai du 
elastingi maišai, su alsąvimo 
dūdomis, įdėti į kaulinius rė
mus, kurie iškloti minkštais 
audiniais ir kiekvienas plautis 
apsuptas orą neperleidžiančia 
plėve. Kai rėmai skečiasi, tai 
plaučiai arba skečiasi arba pa
silieka tuštuma tarpe rėmų ir 
plaučių. Padidėjus krutinės 
tuštumai (krūtinėj) oro slėgi
mas plaučiuose palieka mažes
nis, negu atmosferos slėgimas 
ir todėl oras eina į plaučius 
kol slėgimas susilygina. Juo 
daugiau krutinę išpučiama, juo'

džiamai.
čiau ir garsiau.
prastai ritmingas; įvairios li-'mai imant,, oras visur yra ge- 
gos pakrikdo alsavimą įvairiais ras, apart tokiose vielose kur 
budais - nesveikas žmogus1 perdaug angliarukšties (užda- 
dažniausia greičiau ir sunkiau:rytuose kambariuose), kur oro 

’ ’ « * slėgimas permažas (ant aukš
tų kalnų), kur yra kokių nors 
nuodų ir tt.

Alsavimas eina visai auto
matiškai, ,mts savo valia jo ne
galime kontroliuoti. Smage-

su skystimu susijungia. Dujų 
susimaišymą ir susijungimą da
linai kontroliuoja slėgimas; di
desnis slėgimas - daugiau du
jų skystime ištarpina. Plau
čiuose ir audiniuose slėgimas 
nelygus, ir tai palengvina du
jų apsimainymą.

į Įkvėptame ore visuomet dau
giau deguonies, o iškvėptame 
daugiau angliarukšties (anglies 
dvideginio). Rezerve esąs o- 
ras visuomet turi daugiau ang
liarukšties. Ką-tik įkvėptas 
oras susiduria su tokiu oru, ku
riame yra daugiau augliu rakš
ties ir dujos (deguonis ir ang-

Štai Budas Išgydyti 
Rupturą

SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

lo prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

ma. Giliau įkvėpiant šonkau
liai skečiasi, krūtinkauliai iš
stumiama pirekyn. Diafragma • 
— tai dugnas, kuris susitrauk
damas krutinės tuštumą dar

. daugiau padidina. Krutinėję, 
yra netiktai plaučiai, bet ir šir

Puikus Paties Namie (lydymas. Kuri 
Kiekvienas Gali Vartoti 2\nt Bile Ko
kios Rupturos Dideles ■ Arba Mažos

Nieko nekaunuoja bandymas
Su ruptura žmonės visoje šalyje yra tie

siog nustebinti stebėtinomis pasekmėmis la
bai priprastu budu gydyme rupturų, kuris 
atsiunčiamas dykai kas tik reikalauja. Šia 
stebėtinas Rupturų Gydymas yra tikra pa
laima žmonėm* su rupturomls: vyrams, 
moterims arba • valkams. Yra paskelbtas 
kaipo pasekmingiaužias būdas, koks kada 
buvo iftrastas ir visokie diržai ir palaiky
mai yra nereikalingi.

Nedaro skirtumo kaip bloga ruptura yra, 
kaip IlKni jų** J" turite arba kaip sunku ją 
užlaikyti; nėrė, mirtume kiek rųiių diržų 
jau jų* etate vartoję, te^ul niekas nesu
laiko gauti Aj DYKAI (įYDYMĄ. Gal būt 
jus manote, kad. jus negausite niekur pa
gelbės arba jūsų ruptura yra taip didelė 
kaip kumėtis, Ai puiki sistema sukontro
liuos jc ir. užlaikys vietoje, tiesiog jus- nu
sistebėsite su tokiu magiiku veikimu. Taip
gi pagelbės išgydyti ir tas vietas, kur rup
tura teėjo kiaurai, taip kad greitai jus ga
lėsit lengvai drbti biie kokj darbų, ižrodys, 
kad jus niekad neturėjot rupturos.

Jus galit gauti dykai bandymų tų puikių 
gydančių prirengimų, tik atsiųskit savo var
dų ir adresų pas W. A. COLLINGS, Ine., 
14 C. Collings Building, Watertown, N 
Nesiųskit pinigų. Bandymas yra dykai, 
ėykit tuojau - ftiandien. Gal 
jumi neAioti diržų visų amžių.

Trr
šis

$13.98 ir, kaip matot paveikslė
lį yra labai puikus ir klasiškas.

4-ta dovaną, tai moteries je- 
kutė.

Kaip matote paveikslėly j e, 
tai yra labai klasiškas kautas. 
Ar tai bus tas pats kautas, mu
sų pasiuntinys, Galskis tikrai 
nežino. Pas juos kautų yra to
kia daugybė, kad jokiu budu 
negalima buvo išžiūrėti katras 
tikrai bus duotas, ir Galskis 
nupiešė tą, kuris jam labiausia 
patiko.

ši jakutė yrai taip vadinamo 
“crepe” audimo ir yra apverti- 
nama $3.50.

Sudėjus į daiktą šias visas 
dovanas sudaro labai puikų rin
kinį, ir viskas tas teks ketu
rioms ypatoms.

Ponas Lipshitz, šios krautu
vės vedėjas nori matyt, kad 
moterys, mergelės ir panelės, 
butų puikiai pasipuošusios Nau
jienų Maskarade ir jis pats ža
da būt ir viską pamatyt. Reng- 
kitės ponios ir panelės, oi reng- 
kitės!

NATURAL HEALTH INSTITUTE
nuo ligų

Kraujo, Odos, Plaučių ir Užkietėjimo
Valandos nuo 10 ryto iki 6 vakaie. Panedėly ir ketverge nuo 10 

ryto iki 8 vakare. Nedčlioj nuo 10 iki 12 dieną.
DYKAI KLINIKA KIEKVIENĄ PfiTNYČIĄ, nuo 1 iki 5 vakare 

109 N. Dearbom St., Suite 606, imkit elevatorių iki 6 lubų

Vilnius 
1323-1923

Čia Galskis irgi padarė sa
votišką piešinį, bet atsižiūrint 
į vertę, kuri yra $22.50, reikia 
spėti, kad toli nesuklysta. Suk- 
ne gali būt visiškai 
dar gražesnė.

<3iven FREEvM our 
PAfg-K 

Redeemable ror
Gifts

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

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

Istorijoj apžvalgą parašė 
K. Binkis ir P. Tarulis '

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

“Vieta, kurioje stovi dabar Vilnius, Senovėj buvo apaugusi 
milžiniškomis giriomis. X—XII šimtmečiais veik visa Lie
tuvos žemė 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
ria turėtų rastis pas kiekvieną žmogų.

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Str Chicago, 111

Fashion Cloak Shop yra tai 
krautuvė moteriškų rūbų pa
čiam lietuvių centre, Bridgepor 
te. Pas juos yra vėliausios ma
dos rūbai, kaip tai kautai, dre- 
sės, jokės ir kitokie aprėdaiai 
dėl moterų ir mergaičių. Jie 
duodami šias dovanas dėl Nau
jienų publikos norėtų, kad Nau 
jienų skaitytojai nepamirštų jų 
krautuvės. čia jie ras visko, 
ko reikia moterims ir už tavo
ms nė kiek brangiau nemokės.

JUČUS SISTERS RESTAU- 
RANT, 1608 W. 47 St. dovano
ją puikų vestuvių pyragą, ang
liškai 
$5.00.

Tai, 
puikus 
dutis. 
tas, o
laimėtojas ar laimėtoja parei
kalaus. Įsivaizdinkit sau, kad 
laike Maskarado susipažino vie
na graikšti porelė ir susimylė
jo. y ienas iš jų turėjo laimės 
gauti dovanomis tą pyragą. 
Praėjo kelios dienos po Maska
rado, porelė sutinka apsivesti. 
Nueina bažnyčion, paduoda už
sakus ir trejetui savaičių pra
bėgus įvyksta vestuvės. Oi kaip 
vietoje, kaip saldus, kaip nau
dingas tada bus šis pyragutis! 
Na, sakysim pyragą laimi ve
dusi moteris? Jei tai butų 
paprastas pyragas, pastebėjo 
mums viena moteris, tai butų 
nieko, bet vestuvių pyrago juk 
bile kada valgyt lyg nepritik
tų, tai kas tada?

Galskis užsimąstė ir valan
dikę pagalvojęs tarė, “Susipyks 
su vyru, pakels peklą ir po tam 
taikinsis.” Kaip ten nebūtų 
gavus pyragą rasim galimybių 
jį sunaudot.

šeimininkės Uždirba Pinigų ir 
Sutaupo Pinigų Nerdamas

Namie
Kad suvedus reikalus žmonos ir 

šeimininkės, kuri nori uždirbti dau
giau pinigų, bet turi būti namie, kad 
prižiūrėjus savo šeimyną ir namus, 
The Auto Knitter Hosiery Co., Ine., 
pasiūlo mažą rankinei? mašina kuri 
vadinasi “Auto Knitter”, ant kurios 
operatorka gali nerti minkštų šiltų 
vilnų pančiakas, pagal nurodymus 
suteikiamus kompanijos.

Per daug metų ta neriamoji ma
šina pagelbėjo tūkstančiams moterų 
kurios nori padidinti savo jplaukas, 
tos mažos neriamos mašinos toms 
moterims labai pagelbsti ir jos ner
damos uždirba nemažai pinigų dėl 
užlaikymo šeimynos ir namų.

Kuomet alėjo mašinų amžius, tos 
neriamos mašinos liko labai page
rintos. Rankomis nerimas negali su
silyginti su šio nerimu ir pamažu 
rankų nerimas visai išnyko. Dabar 
Auto Knitting randasi modemiškose 
namuose, greitas, malonus, bet ne 
mašinų darbas, dar prie” to galima 
dadėti malonumą darbo namie.

Faktiškai, ši mašina dabar yra 
vartojama netik Jungtinėse Valsti
jose, bet taipgi ir kitose šalyse. Au
to Knitting įvedė j namus artis
tinį nerimo darbą. Ši mašina jau la
bai daug pagerino šeimynų ir pa
gelbėjo pinigiškose reikaluose.

Su šia mašina galima nerti su 
daugeliu adatų iš sykio vietoj dvie
jų rankomis ir darbas atliekamas la
bai greitai. J vieną dieną galima pa
daryti labai daug darbo.

Su Auto Knitter galima nerti mo
terų ir vyrų pančiakas, vaikams 
pančiakas/ vaikams batukus ir dau
gelį kitų mažų dalykų. Taipgi Sve
telius, Kepures, Golfo Pančiakas, 
Gražias Pančiakas, Batukus, šali
kus.

Standard pančiakas galima par
duoti kaimynams ir į vietines krau
tuves, o kitas galima nusiųsti j kom
panijos pančiakų departmentą ir 
gauti už jas nustatytą kainą.

Kompanija sako, kad ji yra jau 
priėmusi ir išmokėjusi virš dviejų 
ir pusės milionų porų pančiakų pa
darytų ant išdirbtų mašinų. Kompa
nija yra 10 metų senumo, įsteigta 
1915. Ir turi investavusi daug kapi
talo. Smulkmenas galit gauti jei pa- 
rašysit pas Auto Knitter Hosiery 
Co., Ine., Buffalo, N. Y.

(Skelbimas)
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Klausyk ir Tėmyk
0 Polam

py- 
Sisters 

nufotografavo vie

Galskis apžiūrėjęs visus 
ragus esančius Jučus 
valgykloje 
ną, kuris jam labiau pasidabo
jo, bet, mes perspėjame skaity
tojus, jog tai nėra vedybų py
ragas. /

Ačiū Jučus Sisters- valgyklai, 
Naujienų Maskaradas pasidarė 
dar įvairesnis.

Biznieriai sukruskite!
goję dar yra apie 100 biznierių 
kurie turi prisidėti prie bendro 
Naujienų Maskarado Dovanų 
fondo; praneškite nieko ne
laukę kas ką aukojate. O auko
ti galite dar ne suskaitomą 
daugybę daiktų: kas Fordą, kas 
automobilių, kas tajerą, kas 
drabužių eilę, kas pianą, kas 
čeverykus vyrams ir moterims, 
kas pinigais šimtinę ar dešimkę 

-žodžiu bile ką, nauda vistiek 
bus.

BRING-VOUR
Mew Subscri'ber® 
foour papef b

A&K us 4>oat

an<J

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

Darykit tai ir Jus

štai kiek kuponų gausit už 
kiekvieną atneštą ar atsiųstą 
paštu naują skaitytoją:

Už metus   150 kuponų 
Už pusę metų   75 kuponus 
Už tris mėnesius .... 35 kuponus

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

Pilniausia garantija 
už siunčiamus pinigus 
Lietuvon, duoda Naujienos.
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Tiktai

$2
Ten ir atgal

MILWAUKEE

CHICAGOS 
ŽINIOS

Nedėlioj, spalio 25 
Klauskite C. & N. W. Geležin
kelio Tikietų Agento apie 

smulkmenas »
Chicagos Tikietų Ofisai: 

148 S. Clark St. 
Tel. Dearborn 2323 
226 W. Jackson St. 
Tel. Dearborn 2121 

arba PasseViger Terminai

Mirė garsus ugniagesių 
šuo

Canalport Avė. ugniagesiai ne
teko savo “Felix’’

.adison & Canal Sts. 
Tel. Dearborn 2060

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 $3.00 i savaitę.

Pamatykite pas
JOS. F. BUDRIK, 

3343 So. Halsted St.

Visa taip vadinamoji VVest 
Side gerai pažino Canalport 
Avė. ugniagesiiį šunį “Felix, 
the Famous Fire Dog”. Kur 
tik atvykdavo 25-ta ugniage
sių komanda, ten visuomet bū
davo ir Felix. Jis sėdėdavo pir
mutinėj vietoj ir kur tik ugnia
gesiai lipdavo, ten ir jis visuo
met pirmas lipdavo, nežiūrint 
kaip pavojinga vieta butų.

Prieš devynius metus tas 
šuo, tada benamis ir išalkęs, 
atėjo i 25-tos komandos stotį, 
prie Canalport ir Union gatvių 
ir ten pasiliko. Ir nuo to laiko 
;;s niekad nesiskirė su ta ko 
mauda ir neapleido nė vieno 
gaisro, kuriame ta komanda 
dalyvavo. Vos tik varpas su
skambėdavo, kaip šuo būdavo 
savo vietoj, sale šoferio ir lėk
davo į gaisro vietą.

Visi apielinkės gyventojai tą 
šunį pažino ir jį mėgo. Todėl 
kada jis susirgo mėnuo atgal, 

j tai daktarai uždyka jį gydė, o 
|jam mirus, Karpen Bros, pa
dirbo jam gražų karstą. Ugnia
gesiai irgi vaigšto nusiminę, 
tarsi netekę savo brangaus 
draugo. Prie stoties iškabin
tas mirties kaspinas — mat 
yra numirėlis.

šiandie ryte bus to šunies 
Felix laidotuvės. 10 vai. ryte jį 
išlydės iš stoties, su dkleie pro
cesija apneš apie visą apielinkę 
ir tada išveš palaidoti jį Wil-

Ui PAIN- 
EXPELLERIS 

Praveja Skausmus!

paeina nesmagumai.
Pain-Lxpe!!eris palengvina kraujo 
aukepima ir atsteigia normali 
kraujo tekėjimą giliomis.

35c ir 70c vaistinėse. Tėmykite, kad butu 
Iškaro vaizbaženklia ant pakelio^

F. AD. RTCHTER & CO. 
Barry & South 5th Sta. 

Brooklyn, N. Y.

Wennersten’s>
Bohemian Blend

'low Springs miške, kur daug 
; vaikų apsilanko pamatyti bizo
nus (buffalo). Pathė nuims
nuo laidotuvių kintamuosius

'paveikslus, kurie paskui bus 
• rodomi teatruose. Ugniagesiai 

• stengsis pastatyti ant jo kapo 
puikų paminklą. Jie pasitiki, 

I kad prie šio darbo savo auko
mis prisidės ir visi apielinkės 
gyventojai ir vaikai, kurie tą 
šunį labai mylėjo.. Ir pats pa- 
minkslas bus statomas primin
ti vaikams apie tą garsų Canal
port Avė. ugniagesių šunį “Fę- 
lix, the Famous Fire Dog.”

Du nušauti butlegerių 
kare

į Henning Wennersten Inc.
• 2960 LAWRENCF. AVĖ . CHICAGO

i Pasak policijos, • Chicago 
Heights iškilo naujas karas 
tarp butlegerių ir tame kare 
jau du žmonės liko užmušti. 
Abu nušautieji yra italai, vie
nas jų yra karčiamos savinin
kas. žmogžudžiai pabėgo, bet 
policija suėmė du užmuštųjų 
draugus ir juos tardys apie tai, 
kas galėjo užmušti jų draugus.

BOMBA POLICISTO NA
MUOSE

I ________
Parako bomba sprogo karido- 

riuje namuose prie 4657 Lin
coln Avė., kuriuose gyvena po- 
licistas J. MeCarthy, dirbantis 
valstijos prokuroro ofise. Jis 
yra pasižymėjęs butlegerių gau 
dyme ir manoma, kad todėl 
jam bombą ir padėjo.

Vaikas nušovė mer
gaitę •

t’žvakar vakare pas Bag- 
nievvskius, 2583 Elston Avė., 
susirinko didelis būrys vaikų į 
jų dukters Eleonor vardadienį. 
Vaikai labai smagiai linksmi
nosi, kaip urnai pasigirdo su
vis ir viena mergaitė krito ne
gyva, o kitas vaikas liko sužei 
stas. Visas linksmas pokilis 
greitai pavirto į liūdesio vietą.

Pasirodė, kad vienas svečių, 
Stanley Malinki,' 13 m., 321 
lx)x St., surado seną surūdiju
sį šautuvą, kurio niekas jau 
per desėtką melų nevartojo 
Nemanydamas, kad šautuvas 
gali būti užtaisytas, jis at
kreipė jį i vaikus. įr paspaudė 
gaiduką, šautuvas netikėtai iš
sišovė ir Virginia Przybilski, 7 
m., 2640 Holly Avė., liko nu
šauta ant vietos. Perėjusi per 
ją kulka taipjau gana sunkiai 
sužeidė Edvvardą Dzaiko, 8 m., 
2586 Elston Avė.

Užklupo bravorą
’ —ui___ :—.

Prohibicijos agentai, vado
vaujant pačiam prohibicijos di
rektoriui E. C. Yellowley, už
puolė Troy Ice and Beverage 
Co. bravorą prie 3032 W. 21 
PI. ir suėmę daug tikrojo alaus. 
Tas bravoras pirmiau priklau
sęs Lake ir Druggan. Bravore 
esą liko rasta 1,500 statinių 
alaus.

Kitoj vietoj, prie 4913 Polk 
St., rasta didelę munšaino dir
btuvę. Trys italai liko areš
tuoti.

Vakar teismo t keliu — in- 
junctionais — liko uždaryta 18 
saliunų vieniems metams.

Sportas
KAS BUS?

Spalių . 27 d. bus minėtina 
diena lietuvių sporto istorijoj. 
Lietuvis ristikas • bandys nu
imti karūną nuo galvos didžiau 
šiam lenkų ČėhipiOnui 'St. Zby- 
szko. Priegtam reikia dar atsi
minti, kad ir Požėla šį kartą 
turės nepaprastai gerą rtstiką 
— Minnesptos čempioną. Sar- 
palius irgi parodys ką jis gali.

šį se/oną tai bus pirmos ati
darymo ristynės. —Z.

Atsiimkit laiškus iš Pašto
Šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegul 
nueina į vyriausįjį paštą (Clarl 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
dow” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laike 
tik keturioliką dienų nuo pa 
skelbimo. %

901 Ajunis John
903 Aptiekorius Justinas

K P
906 Bagdonas Juozapas
907 Baltuška A
909 Bielawski Jozef
914 Deniumeni Nastasija
915 Dektyer'Leokadja
918 Geneikis J
920 Gobovicz C
924 Hegedus M i klos
928 Jasaitis George

930 Karlovitz Mary
934 Kukėnis Juazapas
936 Linkus T E
938 Luksene pese
941 Minovitch J
942 Miskowiec Anna
943 Miller R
944 Miller J S
946 Paradeis Anna
947 Pavvlauskis Shaustantin
952 Rimkus Louise
953 Ruikis Paul
954 -Rūtas Wilim
955 Rymkevicz Juzef

\ 956 Rymkewicz Juzef
963 Toliušis Dominik
969 Zadeikis John
972 Zielinska Mery

Lietuviu Rateliuose.
North Side

šimtas purų juokų
——.... .. ■ " 1

Nedėlioj, spalio 2g d. Liuo- 
sybės svetainėje, 1822 Waban- 
sia Avė., Pirmyn Mišrus Cho
ras rengia šaunų vakarėlį, ku
riame galima bus pamatyti 
šimtą purų juokų. Visi north- 
sidiečiai gerai atsimena kaip 
pereitais metais Pirmyn Miš
rus Choras buvo surengęs ke
letą juokingų vakarėlių, kuriuo
se publika turėjo juoko iki au
sų. šis gi vakarėlis bus da ge
resnis, ties jame kiekvienas at
silankęs galės pasisemti šimtą 
purų juokų. Taip bent sako re
žisierė Dundulienė, kuri tam 
dalykui darbuojasi išsijuosusi. 
Tiktai gerbiamoji publika ne
pamirškite skaitlingai atsilan
kyti, nes vakarėlis rengiamas 
ne dėl pelno, bet kad parodžius, 
jog Pirmyn choras darbuojasi 
dailės srityje, nors tai ir nelen
gvas darbas kaipo darbo žmo
nėms. — Dainininkas.

Bridgeportas
Plėšikų siautimas.

Plėšikai vėl visu smarkumu 
pradėjo siausti Bridgeporte. 
Veik kasdie atsitinka plėšimų. 
Tarp nukentjusių yra daug lie
tuvių. Padėtis darosi tokiu, kad 
vakare pavojinga yra ir iš na
mų išeiti. Reikėtų vietos gy
ventojams sukrusti ir privers
ti -valdžią apvalyti Bridgeportą 
nuo vagilių.

Ar turite KOSULYS?
Kodėl nepamėginti \

Severa’s
Gough Balsam.

Gera, saugi ir patikėtina 
gyduolė nuo kosulys.

Kaina 25 ir 60 centai.

Nuo peršalimo nėra 
nieko geresnio, kaip

Severa’s
Cold and Grip Tablets.

Kaina 30 centai.

To3 dvi gyduolės yra geriausiai dėl 
kčsulio, peršalimo ir užkimimo.

Pirmiausiai kreipkis į aptieką.

W. F. SEVERĄ CO.

CEDARRAPIDS, |()WA

Pereitą sekmadienį, apie 11 
vai. vos išliptas iš gatvekario, 
prie 34 Jr Halsted gatvių, 3 
jauni plėšikai užpuolė A. Žal- 
pį. Atėmė netik pinigus, bet 
bandė nuvilkti ir naują overko- 
tą. 'Pečiaus pasipainiojo auto
mobilius ir plėšikai pabėgo —a.

(Tąsa ant 8-to pusi.)

Q Geriathdai rankoms padirbtos Q 

Itališkos Armonikos | 
$ Mes\ išdirbame ir irnportuo- $ 

jame, visokių rųšių pirmos kle- 
$ sos rankomis dirbtų Itališkų 
y. Armonikų geriausių visame pa- G 
£ šaulyje. Dešimčiai nvetų garan- $ 
Q tuotos. Musų kainos yra ma- 0 
$ žesnes negu kitų išdirbejų. Dy- |įįį 
Q kai armonikų instrukcijos pir- 0 
$ kėjams. Mes garantuojame, kad 
0 galėsit groti ant musų di- 0 
$ dėlės Armonikos iš muzikos no- $ 
ęį tų pasipraktikavus apie 4 mė- 0 
$ nesiūs. Rašykit angliškai dėl* 
*5 pilnų informacijų. Dykai pri- M 
9 siunčiame' iliustruotą katalogą.

R U ATT A SERENELLI CO.
S 817 Blue Island Avė. Dept. 40 $ 
O CHICAGO, ILL.

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAI

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso, 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumpregystę ir toliregystą 
Prirenka teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 10 
iki 8 vai. Nedšlioi 10 iki 1 vai. p. p

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantą be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pieitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, i) 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

HlllllllllllllllllllllllllilIlIMIM
Atėjo Kultūros No. 9. — 

Kaina 40c. Galima gauti 
NAUJIENOSE,

1739 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Miiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiim

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

» II — ..................... ..................-1^

BIZNIERlĮį DOVANOS NAUJIENŲ MASKARADUI
Skaitykit kas dieną ir patėmykit permainas

žemiau seka dovanos musų 
biznierių, kurios bus išdalytos 
Naujienų Maskarado daly
viams, kuojni nors ypatingu pa
sižymėjusiems, ar tai kliubams 
ar pavienėms ypatoms. Naujie
nos apvertindamos kiekvieną 
dovaną suteiktą per kiekvieną 
biznierių, prašo savo skaityto
jų, skuoarčiausia susidraugauti 
su šiais biznieriais ir biznio įs
taigomis ir nuolatos remti 
juos.

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

1922 So. Halsted St.
4177 Archer Avė.

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

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

Laikrodėlį vertės .. $30.00 
aukojo J. LUKAS, keliaujantis 
laikrodininkas ir auksoriUs, 

1116 N. Clark St., 
Chicago, III.

“Electric Grill” vertės $20. 
BRIDGEPORT ELEC'I'RIC CO. 
Elektros inžinieriai ir kontrak- 
toriai

1619 W. 47 St.
Chicago, 111.

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

1748 West. 47th St.
Chicago, III.

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

1721 West 47-th St.
Chicago, III.

Perlo karolius, vertės $15.00 
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 žįędų.

3317 So. Halsted Street, 
Chicago, III.

Smuiką ...................... $15.00
International Music Shop, G. 
BALSEVIČIUS savininkas,

1722 W. 47th St.
Chicago, III.

Pinigais ..................... $15.00*
Bowman Dairy Ccmpany, 110- 
158 W. Ontario St., Chicago. 

__ _____ /
Dantų pataisymas vertės 

$15.00, DR. C. Z. VIGELIS, 
Dentistas

4712 <S. Ashland Avė.
Chicago, 111.

Keisą Malt ............... $10.00
Marųuette Malt and Hops Co., 
J. KOMINSKAS, vedėjas,

6250 So. Campbell Avė., 
Chicago, III.

Perlo kablius, vertės $10.00 
Dovanoją P.’4 K BRUCHAS,

Deiųionto', aukso daiktų krau
tuvė,
f Š321 So. Halsted Street, 

"Chicago, III.

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

3315 So. Halsted Street, 
Chicago, III.

Plunksną vertės .... $5.00
Kvepalų vertės ...... $5.00 

TUPIKAITIS PHARMACY,
233 S. 115 St. 

t

Roseland, III.
-----T---------v

Laiptus langams plauti, ver
tės $5 dovanojo Jul. Adomai
tis, Naujienų rėmėjas, 5650 
Bishop St., Chicago, 111.

Elektros prosą vertes $1.25 
ir skutimosi įtaisus vertės $3 
dovanojo A. J. KAREIVA & 
SON Hardsvare ir maliavų 
krautuvė, 4537 So. Wood St., 
Chicago, III.

Setą iš 12-kos............. $6.00
O. Benošius, aptiekorius, 1(»1G 
W. 47th St., Chicago, III. 

t 9

12 “Ezevvash” pakiukų $6. 
EZEWASH CHEMICAL CO. 
Pauderio ir “Salutaro” dirbė
jai, 639 W. 18 St., Chicago, III.

Perlo karolius arba portei- 
garą vertės$5 aukojo CHAS. 
MICHEL, auksinių daiktų ir 
laikrodžių krautuvė, 3320 So. 
Halsted St., Chicago, III.

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

3313 So. Halstd Street, 
Chicago, 111.

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

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

Tai tiek iki šiai dienai —kas 
daugiau ? t

Hitu and Runn—Alas! Alack a Day! Does a White Hope Yet Remain ?
J OH'. CARUĄtoE..

just ukc ututt L
coutb COnTrol msTfeMPER]
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Lietuvių Rateliuose. PRANEŠIMAI ĮVAIRUS SKELBIMAI ■ REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI
SIMONAS BAJOR1NAS

Mirė Spalio 19 d., naktį 1925 
m., sulaukęs amžiaus 52 metų. 
Velionis buvo nevedęs,'paėjo iš 
Jukainių kaimo, Viduklės vata, 
Raseinių apsk.

Laidotuves atsibus Spalio 23 
d., 8:30 ryte iš namų 919 W. 33 
PI. j šv. Jurgio bažnyčią, iš 
bažnyčios į šv. Kazimiero ka
pines.

Laidotuvėms rūpinasi Jieva 
Navukauskicnė ir Antanas Jon- 
čius.

(Tąsa nuo 7-to pusi.)

Cicero

Prašome giminių ir pažįsta
mų dalyvauti laidotuvėse.

Velionis
tos Lietuvos

Graboriua
Butkus.

Paliekame
Anūkai Jieva, Antanas.

priklausė Palaimin- 
draugystėj.

patarnauja

nuliūdę,

Pirmas Lietuvių Liuosybės 
Namo Bendrovės šokių vakaras 
įvyko pereitą šeštadienį. Jis 
buvo surengtas ant greitųjų, 
šokėjų atsilankė labai mažai, 
gal nesuspėjo pamatyti apgar
sinimus.

Sekamas vakaras bus alpi
nantį sekmadienį, spalio 25 d. 
Bus šokiai, o gal ir pamargi- 
nihių. Tada pamatysime kaip 
šėrininkai atsineš prie save 
Bendrovės vakarų ir kaip jit 
juos rems. Ypatingai tie "gera
širdžiai”, kurie daug kalba, dar 
daugiau žada ir vis kartoja: 
"mes tai gerai veikėm”. Dabar 
yra proga jiems pasirodyti ir 

'pamatysime kas remia bendro
vę. Kaip ten nebūtų, šėrininkų 
uždavinys yra lankytis i b-vės 
vakarus, o jeigu ne 
pirkti neparduotus 
butų geriausia.

Iš Birutės. Bilu rėš choro dainų 
praktika veikalo Keistučio mirties, 
vieni] merginų atsibi^ ketvirtadienio 
vakare Mark VVhite svet. Vienų vy
rų penktadienio vakaro spalio 23 <1. 
Raymond Chapel, 816 W. 31 St. Visi 
vyrai dainininkai bukit laiku kaip 8 
vai. vak. Dar yra priimami į chort] 
nauji dainininkai, gruodžio 13 d. Lie
tuvių Auditorijoj Birutė perstatys 
muzikalį veikalą Keistučio Mirtis.

i.....................—

Repeticijos veikalo Ponas Daugn- 
noris įvyks pėtnyčioj, spalio 23 d., 
1925 m., 7:30 vai. vak. McKinley 
l’aik svetainėj. Visi Rutiečiai buki
te laiku, nes jau trumpas laikąs.

K'z.isiėrius.

REIKAILINGAS cornbination 
pečius; turi būti geram stovy
je. PraiH’škit laišku, t

A. YtNikeAvicz

1907 Evęrgreen Avė.
■.............. .. .. 1

JIESKO DARBO
PAIEftKAU darbo barzda- 

?kutykioj vakarais arba nuo
latos; 8 metų turiu patyrimą,

VYRŲ

Atydai

Salesmanų

79 ir Western Avė.

tai iš 
šertis. Ta

Birutės Choro dainų praktika vie
ni] vyri] atsibus penktadienio vakare, 
spalio 23 d./ Raynvond C’napel, 816 W. 
31 St. Visi vyrai dainininkai bukit 
laiku kaip 8 vai. vak. Valdyba.

ASMENĮJ JIESKOJIMAI
v

PAIEŠKAI’ draugu: Juoza
po Daukšo ir Juozapo Savic
kio. Turiu svarbų reikalų.

Jonas Jesutis,
Gen. Del.

Pittsburgli, Pa.
——5

2113 S. Halsted SI. (greičiausiai auganti 
sub-divizija Chicagoj.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

$1,800,000 parduota 
pirmutines 10 dienų.

REIKIA dešrų prikimšėjų 
vyrų arba moterų.

Kreipkitės
Sinai Sausage Co.
3355 S. Halsted St.

$1,000,000 daugiau ap- 
artmentų ir biznio sa
vasčių bus atidaryta į 
keletą dienų.

M A R DONA BU DR ECKIEN ft
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Spalio 20 <1., 192į> m., 11 vai. 
iš ryto. Turėjo amliaus apie 
45 metus. Paliko didžiame 
nuliudime ^yrą Jurgį Budreckj 
ir sūnų Joną. Priklausė prie 
draugijos Susivienijimo Lietu
vių Amerikoje R. K.> t *

Paėjo iš Lietuvos, Kauno 
rėdybos, Telšių apskričio, la
paičių kašmo.

Laidotuvės įvyks Spalio 23 d. 
1925 m. iš namų 3429 Auburn 
Avė. į fiv. Jurgio bažnyčią apie 
8 va!., po pamaldų j sv. Kazi
miero kapines.

ISRENDAVOJIMUI REIKIA DARBININKŲ

draugu* iv pui 
vauti laidotuvėse.

gimines,

Palieka nubudę,
Vyras Jurgis ir sūnūs 
Jonas Budreckai.

Laidotuvėm patarnaus gra- 
borius A. Masalskis, Telefonas 
Bouievard 4139.

STASYS SADAUSKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu su
laukęs *38 metų amžiaus, Spalio 
20,d., 19?5, 4 vai. ryte. Paėjo 
iš Bartnykų valsč., Suvalkų 
rėd., Vilkaviškio apskr. Ame
rikoje išgyveno 18 melų.

Paliko dideliame nuliudime 
tėvus, brolį ir seserį Lieuvoj.

Kūnas pašarvotas pas grabo- 
rių F. Radžiu, 668 W. 18th St. 
laidotuvės įvyks Subatoje Spa
lio 24, 2 vai. po pietų iŠ grabo- 
riaus Radžiaus 668 W. 18th St. 
į Lietuvių Tautiškas kapines.

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

l^aidotuvems rūpinasi P. Ga- 
deiko 1606 S. Halsted St.

Peter Gadeiko.
Laidotuvėse patarnauja gra

borius J. F. RadŽius, Telefonas 
Canal 6174.

JUOZAPAS LANKAUSKIS

Mirė Spalio 20 d., 1925, utar- 
ninko vakare 8 ir 10 m., katik 
sulaukęs 33 metų amžiaus. Pa
eina iŠ Lietuvos 
Kaltinėnų parap., 
Amerikoje išgyveno 15 metų, 
turi vieną brolį Joną ir brolienę 
Marijoną ir puseserę Vincusę ir 

.švoget j Joną Dičiuną. Lietuvo
je tėvas ir mitina, seserį Juli
jona ir brolį Kazimierą ir švo- 
gerj.

Laidotuvės įvyks Subatoje 
Spalio 24, 8:30 vai. ryte na
mų į šv. Kryžiaus bažnyčią, o 
po • pamal tų į šv. Kazimiero 
kapines. Jo kūnas pašarvotas 
Po num. 4430 S. Harmitage Av.

Kviečiam visus gimines ir 
pažįstamus, draugus dalyvauti 
paskutinį kartą laidotuvėse,

Pasiliekam dideliam nuliu
dime. /

Brolis, Brolienė ir puseserė.
Patarnauja graborius L J. 

Zolp, tel. Bouievard 5203.

iš Kalniškų
Kauno gub.

ANGLYS - KOKSAI
Mes pristatome tiktai geriausios 
rųšies anglis. Musų atsvėrimas 
yra garantuotas per Chicago Coal 
Mercnants Association, atsvėri
mas per Liscenced City VVeigh- 
manth.

E. J. McŲuaid
5822 So. Racine Avė
Tel. Wentworth 0209-4760

šėrininkus< 
ir nelauktigriaudenau budėti 

kitų pagelbos; namas yra nui-* 
sų savastis ir turime jąja rū
pintis. Iš vakarų rengimo turi
me padengti nuomą, kurios 
negauname iš tuščios sankro
vos. O tai lengva padaryti, tik 
reikia noro. Todėl sekmadieny 
visi bukime savo vakare.

—Direk. Koresp.

RENDA! 5 ruimu llatas, ga
ru šildom#?; * 
dyne. Kaina $35 mėnesiui.

1016 W. 56th SI. 
šaukit' Havmarket (>888

MOTERŲ

‘ 7 •Impvovementai DA
BAR yra įvesti.

i Atvažiavo iš Lietuvos
patarnavimu, 
atvyko pas savo 

Wariakojis, 551 W. 
jos dukrelė Mary 

turėjusi

Sky- 
laivu Re- 

moti- 
14th 
Koz- 
iabai

Naujienų Laivakorčių
I riaus 

public
I ni) P* 

Place,
• lovski. Kelionę
_ smagią ir neturėjusi jokių kliū

čių, nes Naujienos viską gerai 
ir rūpestingai' buvo prirengu
sios kas tik buvo reikalinga ke
lionei.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KIEK PRA-KAINUOJA ŽMOGUI 
LEISTI C 100.00?

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

likusį gyvenimą.
* Kiekvienas musų praleistas dole
ris sudaro nematomą juostą cen
tų ir kiekvienas centas atlieka 
tam tikrą darbą. Praleisdami cen- 

i tą paskui centą, dolerį paskui do- 
, lerio, mes greitai praleidžiame 
Šįmtą 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. Spulką. uždirba po 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno 
$100.00 — pamislyk kiek jūsų 
šimtas uždirbtų jei laikytumėt jį 
čia per 20 metų?

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

NAUJIENŲ SPUEKA, 
1739 So. Halsted St.

Nuo 10 ryto įki 8 vai. vakaro.

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS:
‘'Naujienas” \ pradedama išnešioti 

nuo 3-čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ir 
nuo 35-tos iki 81-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms’’ gana anksti. 
Už “Naujienas“ Kalima mokėti sykj 
j savaitę arba sykį j mėnesį. Gyve- 

1 nanti pažymėtame zone, o da neap- 
rupinami ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynas, 3210 So. Halsted-St. (Tel. 
Bouievard 9663).

Simpatškas — 
Mandagus — 
Geresnis Ir Pi
gesnis Už Ki
tų Patarnavi
mas.

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas: 
4605-07 S. Hermitage Av 

Tel. Yards 1741 ir 4010
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafavette 0727

SKYRIUS 
4904 West 14th St., Cicero. 

Tel. Cicero 8094.

vra elektra, mau-' * KEIKAIJNC.A gerui patyru- 
i si moteriškų rūbų siuvėja, ran- 
' kų ir mašinos darbas prie pui- 
1 kių sukpių, kuutų, etc. Grei
tai atsišaukit.

6419 S. Western Avė.SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RENDA 1 kambarys dėl vie

no ar/dviejų vaikinų, su valgiu 
ar be valgio. Kambarys šildo
mas. Visi parankamai ant v’e~ 
tos. Brighton Park, 2 lubos.

1359 S. Rock\vell *^t.
RENDAJ kambarys vienai 

ar dvk.m ypatom, garu šildo
mas; yra ‘maudynė, elektra, 2 
lubos, šoninės durys. Matyti 
galima vakarais po 6 vai.

950 W. 33rd Si.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
BAGDONAS BROS.

MOVING, EXPRESSING & COAL 
PIANO MOVING EXPERTS 

Long distance handling. 
Turime daug metų patyrimą.

• 3238 So. Halsted St.
Tel. res. Yds 3408—Blvd. 7667 Office

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& KDW. CO.
Malevojam ir popieruojam.

Iaik< -n malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
J. S. RA^ANČIONIS, Prez.

Už-

STONGDENGYSTfi
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas ir 
garantuojamas už $4. Automobilių 
trokij patarnavimas Chicagoj ir apie
linkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
jstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė. 
Phone Kawndale 0114.

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

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

netoli Marshfield

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų 
matkos 35c.. 38c. .i. ..... 
skiautės vaikams. I 
iki $1.00. Baltoji drobė užvalka
lams ir paklodčms. > Marškonius gi
jos, kaina 1000 jardų nuo 10c. iki 
15c. Mano tavoras parsiduoda nuo 
35c. iki 50c. pigiau negu kitur.

Frank Selemonavičius 
504 W. 33r<| St. Prie Normai Avė.

Augščiausias api'ube- 
žiavimas Chicagoj.

REIKIA merginos prie namų 
darbo, nereikia skalbti. Pagei
daujama, kad mokėtų virti.

P. Goldman
750 Independence Blvd.
Tel. Van Buren 8067

Atvažiuokit i ŠIAN
DIEN j didelį atidarymą.

HINKAMP AND CO.
308 N. Michigan Avė.

Room 222 
Mr. Morse.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA keleto salesmenų 
pardavinėti priitengtas sub- 
divizijoj savastis, kurios yra 
pasiūlomos Chicagos gyvento- 
jame. Randasi skersai kelio 
nuo publiškOi parko, tiktai 11 
mylių nuo vųlurmiesčio. Labai 
gera tnųisportacija geležinke
liu ir gatvekariais. Biznio ir 
rezidencijos lotai. Yra suros, 
vanduo, šalytakiai, viskas ap
mokėta. (

Mums reikjp vyrų pilnam 
laikui arba - dalinant laikui. 
Prisidėkit prie musų štabo ir 
pasidžiąukit pasisekimu. Klau 
skit Mr. Pozlin

Room 204
ashington St.163 W.

Tel. Dea?born 4147

REIKALINGAS porteris 
restaurantų. Turi Imti paty 
ręs tame darbe.

Atsišaukite.
7359 S. Western Avė.

KEIKIA
shcarmenų į geležies atkar-

pų jardą. .
* * • .

Steiner Iron and Metai Co.
1103 So. Washtenaw Avė.

Kcllllcl* t <4111 v •

ir 40c. Vilnonius saPb 
kaina nuo 65c. Alga 

nesį. 
kitę.

REIKIA gero vyro i mašin- 
turi įnešti į biznį $500. 

ir pelnas apie $200 į mė- 
Del susitarimo telefonuo- 
Harrison 1569.

11 iki 2

. RAKANDAI
PARSIDUODA rakandai — furni- 

šiai, dėl 6-šių kambarių, parduosiu 
visus ant syk ar po vieną. Norim® 
parduot greitai, važiuojame į kitų 
miestą.

10535 Edbręoke Avė.

PARDUOSIU 5 kambarių rakan
dus, grojikli.s 
kambario setai, 7 šmotų 
kambario setas, viktrola, 
lempos, rašymui stalas 
smulkmenų.

Atsišaukite
1611 W. 55 Str.

pianas, 2 miegamo 
valgomo 
karpetai, 

ir kitokių

PARDAVIMUI
88 NOTŲ grojikus pianas, su 

benčium ir 91 role ir kabinetas, 
naujas 750, gerame stovyje, par
duosiu už $135. Mr. Adolph Kuhn, 

2332 W. Madison St. 1 11.
PARDAVIMUI bučernė ir gro- 

sernė, greitu laiku. Visokių tautų 
apgyveritoj vietoj, biznis išdirbtas 
per 18 metų. Renda pigi. Yra vi
sos mašinos; Viskas pirmos klesos. 
Savininkas važiuoja Lietuvon.

11)713 S*, Michigan Avė.
Tel. Pullman 7059

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui bučernė ir grosernė, 

labai pigi renda, 4 ruimai užpakaly 
dėl gyvenimo. Krautuvė verta $2500, 
parduosiu už $700, jeigu greitai kas 
pirks.

542 W. 29 St.
Tel. Lafayette 6271

Parsiduoda bučernė ir grosernė 
Brighton Parke visokių tautų apgy
vento) apielinkėj. 4 kambariai pa
gyvenimui prie krautuvės.

Atsišaukite
4235 So. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 5153-6438

RURIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

REIKIA agentų pardavinėti
rubus išmokėjimo pagrindais.

Atsišaukit:
Hnlsted Credit House

\ 1227 /S. Halsted St., 3 lubos

PARSIDUODA kriaučių šapa. Biz
nis išdirbtas per 5 m. ir eina ge
rai. šapa gerai įrengta. Dafbt> pa
kanka dėl dviejų darbininkų. Par
siduoda, nes savininkas vyksta Lie
tuvon. Joe Koll,

08 N. Main St., Kenosha, Wis.

REIKIA * 
mill room, 
kandų.

General

patyrusių vyrų į 
prie novelty ra-

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

M r. Snietana
Builders Suply & Luniber Co. 

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

————i
'Mes parduodame olselio kainomis 
visiems. Dasižinokite pas mus 
nnie jūsų plumbingą ir namų ap- 
šildvmo reikmenis.

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CO.

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

Novelty Furn.
Mfg. Čo.

4538 So. Marshfield Avė.

2459 Cottage Grove Avė ant 
pa/rdavimo restourantas. Biz
nis geras, $55 arba $70 j die
nų; renda pigi. Priežastis —- 
partnerys serga; turiu parduok 
ti greitai.

REIKA'LINGAlS patyręs savo 
darbe 'buėeryH. Turi mokėti 
lietuvių ir lenkų kalbas.

Kreipkitės:
3946 So. Albany Avė.

SAVININKAS parduoda krau
tuvę ir 6 kambarių flatų, 2 
karų garažų. Tuojau galima 
gyventi. Labai puikioje vieto
ję. 2952 W. 63 St. Netoli Sac- 
ramenR) av>ę. šaukit Prospect 
9875.

ČAiRDAVIMUI restaurahtas 
arba ieškau partnerių. Restau-

REIKIA patyrusių cabinet 
dirbėjų, turi turė| patyrimą ( wK___ __________
prie novelty rakandų, nuolat rano savininkas yra barberys, 
darbas. General Novelty Furn. užtat nori 

partnerį. 
773

parduoti arba gauti
, Mfg. Co.

1538 S. Marshfield Avė. W. Adams St.

EXTRA BARGENAS!
Parsiduoda pirmos klcdos 

įrengta bučernė ir grosernė; 
nupirksi! už pirmų teisingą pa
siūlymų. Priežastis pardavimo 
— partnerių persiskyrimas. 
Biznio yra daroma apie $2000 
į savaitę. Ateik tamsta ir pa
sižiūrėk; nereikia pirkti, jei 
matai, kad biznio nėra. Dirba 
3 darbininkai. Biznis daromas 
tiktai casb. Gera vieta pinigų 
padaryti į trumpų'laikų.

Kreipkitės:
Naujienų Skyrius, 

3210 S. Halsted St.
Box 266

NAMAI-2EME
Kas nori pirk U , 
parduoti, arba 
mainyti namus, 
farmas, lotus, 
taipgi ir viso
kius biznius, vi
suomet kreip
kitės pas

C. P. Suromskis & Co.
Keal Ėst ate

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

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė geroj vietoj; biznis 
gerai išdirbtas. Parduosiu pi
giai ir greitai. Nemokantį dar
bų išmokinsiu.

2119 S. Halsted St.

PARSIDUODA cigarų ir ci- 
garetų storas tarp dirbtuvių, 
4 kambarių pagyvenimas; pi
gi renda. Gera proga geram 
žmogui.

5017 So. Halsted St.

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė. Gera vieta ir išdirb
tas biznis. Nauji visi rakan
dai. Turi būt parduota šių sa
vaitę. Kreipkitės:

559 W. 37th Str.

PARDUOSIU bučemę ir groser
nė už pirmą ir teisingą pasiulimą. 
Vieta dėl biznio ir gero biznieriaus, 
labai gera, dėl to, kad randas ant 
biznio gatvės ir geroj apielinkėj. Par
davimo priežastis — liga šeimynoj.

Atsišaukit
SCSI So. Hnlsted St.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, iš priežasties mano vyro mirties, 
turiu parduoti greitai ir pigiai.

Turiu dvi bučemes, seni išdirbti 
bizniai, galit pasirinkti katrą norėsit.

SavininkėK. VATDŽIUNIENĖ,
1967 Canalport Avė.

Tel. Canal 3054

PARSIDUODA grosernė lietuvių 
apgyventa ir svetimtaučių, biznu; ge
ras, renda pigi ir pigiai parduosiu. 
Nemokantį biznio pamokysiu; neleisk 
savo motei; dlrpti kitam, lai dirba 
dėl savęs.

3512 So. Lowe Avė.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė, teisingas pasiūlymas nebus at
mestas. Biznis išdirptas per 12 me
tų, 4 kambariai gyvenimui.

Atsišaukite
Tel. Michigan 0576

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė už pusdykį, 5 ruimai dėl pagyve
nimo. Lenkų tautos apgyventa. Kas 
norit pinigų uždirbti pasisisku- 
binkit.

Kreipkitės *
.2065 W. 18th St.

PARDAVIMUI bekernė, gera 
vieta, biznis jau 20 metų se
nas, retai! ir olselio biznis.

Kreipkitės:
850 (West 18tli St.

PARSIDUODA Beauty Shop 
lietuvių apgyventoj apielinkėj. 
Biznis eina puikiai. Turiu greit 
parduoti. 'Parduosiu pigiai.

Tel. Roosevelt 8951

NAMM-2EME
IŠSIMAINO Ž8 VLATŲ

naujas kampinis muro namas, North 
Sidėj tarpe Kedzie Avė. ir Lawrence 
Avė., visi flatai po 4 kambarius, 
court bildingas parduosiu už $230,000 
arba mainysiu ant bizniavo namo, 
arba priimsiu kelis mažus namus 
kaipo pirmą, jmokėjimą, namas išsi
moka pats su 7-jų metų rendoms, 
namas turi būt parduotas arba išmai
nytas i trumpą laiką.

Kreipkitės pas, *
F. G. LUCAS & CO.

4108 Archer Avė., 
Phone Lafayette 5107

'PARDUODU farmą 80 akrų, vi
sa aplinkui aptverta. Nauji dideli 
budinkai, yra šulinis ir mašinos. 
Parduosiu greit ir pigiai dėl mir
ties moters. Farma randasi 11/2 
mylios nuo Goodman, Wis.
, T. žičkus,

P. O. Box 18, Goodman, Wis.

PARSIDUODA arba apsimaino ant 
rosemės ir bučernės 2 flatų 6 po 6 

karštu 
mados 

tik 2 metų

grosemės ir bučerr 
kambarius mūrinis namas, 
vandeniu šildomas. Naujos 
įtaisymai. Namas yra 
senumo.

6 kambarių bungalow, 
namo. Elektra, vanos.

2 lotai prie 
Bungaloiv 

randasi ant 12420 So. Racine Avė.
Savininkas

4550 So. Turner Avė.

PASISKUBINK,IT, MAI- 
NININKAI 

/
■

PARSIDUODA bizniavęs nau
jas muro namas, štoras ir 3 
flatai po 4 kambarius. Parduo
siu pigiai arba mainysiu ant 
4 ar 2 pagyvenimų namo vie
nuolyno arba Bridgeporlo apie- 
linkes. Namas randasi Brigh- 
ton Parke. Didelio biznio vie
toj. Namas tuvi būt parduo
tas arma išmainytas šių savai
tę. Atsišaukit pas

F. G. Lucas & Co.
, 4108 Archer Avė.
Phone Lafayette 5107

DAR VIENA PROG>
Parsiduoda 2 pagyvenimų namas 

po 5 kambaijius, lotas prie šalies, tik 
$1,000 jmokėt, $30 ant mėnesio.

Atsišaukite
S. MARKŪNAS,. 

1193o So. Ix)we Avė. 
Tel. Pullman 5089REIKIA GREITAI

Reikalauju geros buČemės, mainyt 
j namą, namas 5 kambarių.

Atsišaukite
S. MARKŪNAS,

11930 So. Lowe Avė. .
Tel. Pullmun 5089

PARDAVIMUI naujas kampinis 
mūrinis bungalow, bargenas. Biskj 
įmokėti, kitus kaip rendą. Randasi 
59 Place ir Lawndale Avė. Visi 
įrengimai moderniški. šaukit savi
ninką.

Tel. Lawndale 6915 
t

PARSIDUODA 2 flatų namas, 4-4 
kambariai, randasi, 4816 So. Honore 
St., 1 flatas tuščias, galima užimti 
tuojau. Priežastį pardavimo patirsit 
ant vietos.

A. SURMA, 
4816 So. Honore St.

TĖMYKIT. Jeigu nori savo na
mą ar biznj parduoti ar išmainyti, 
tai pas mane kostumeriai laukia ga
tavai su pinigais, dėl greito patarna
vimo matykit

STANLEY M1CKEVIČIA,
3159 So. Halsted St.,
Tel. Boulevar 9408

MORTGECIAI-PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Avė., 

Lafayette 6738
i ---- --------------- --------- —>

$200 iki $10,000
Paskola žemės savininkams. Kad 
pagelbėjus nusipirkti namą. Užmo
kėti taksus, nuošimčius arba morgi
čius. Namo pataisymui, užmokėji
mui skolų, jeiti j biznj. Pugu, tikra, 
greitas patarnavimas.

RELIANCE REALTY & 
MORTGAGE CO.,

30 N. LaSalle St. Franklin 1808.

MOKYKLOS
/.................................. ■ ------------------------------------

VALENTINE 
DRESSMAKING 

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

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ANGLU KALBA 
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam' šioje Šalyje. 
Kurie kalba gerai angliškai visur 
turi pasisekimą ir pirmybę. Ang
lų kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stės, pilietybės ir daug kitų daly
kų gali lengvai ir greitai išmok
ti pagal 
vesldo 
laiškus (correspondence). 
nių paaiškinimų 
kai arba laišku.

, LE VESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commercial

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

xxxxxxxxxxxxmr»xixxxxxxy
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