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Graikai įsiveržė į
Bulgariją

Liet. Žinią redaktorė Bort 
kevičienė kalėjime

Sunki lenką okupuotą 
sričių padėtis

Neįsileidžia Amerikon 
grafo Karolyi žmonos

300 žmonių užmuš
ta kovoje Damaske

’ v • iLietuvos Žinių redaktorė 
pasodinta kalėjime

Bostono Sandara spalio 20 
gavo iš Kauno šitokią kable- 
gramą:

KAUNAS, 15. — Nesuimp 
kėjus pabaudos, Bortkevičienė 
šiandie pasodinta kaiėjiman 
mėnesiui. — (Pasirašęs) Sleže
vičius.

[P. 'Bortkevičienė yra Lietu
vos žinių redaktorius. Ji buvo 
traukiama tieson už išspaus
dintus L. žiniose straipsnius.]

Graiką artilerija bombar 
duoja Bulgarą miestelį

Bulgarijos valdžia kreipėsi į 
Tautų Sąjungą prašydama 
sudrausti Graikus.

300 žmoniŲ užmušta ko
voj Damasko mieste

22. — 
gauta

Padėtis Balkanuose daro 
si vis sunkesnė

spalioVIENNA, Austrija, 
22. —Telegrama iš Sofijos pra
neša, kad dėl Graikijos ultima
tumo Bulgarijos valdžia pa
siuntė Tautų Sąjungai protes
to , notą, paremtą Tautų Sąjun
gos konvencijos 10 straipsniu.

Bulgarijos kariuomenei Grai
kijos sienoj duota įsakymas 
stengtis visomis jėgomis prieš 
graikus ir neleisti jiems žigiuo- 
ti į Petricą.

Graikai įsiveržė i Bulpariją
SOFIJA, Bulgarija, spalio 

22. Bulgarų telegrafo agen
tūra skelbia, kacĮ GraiKų arti
lerija jau įsiveržus į Bulgari
jos teritoriją, užmušus penkis 
sargybinius ir ėmus bombar
duoti Petricą. t

Graikai užėmę tris bulgarų 
postus. Petricas esąs pilnas 
makedoniečių pabėgėlių, bėgan
čių nuo graikų granatų ir šrap
neliu.

LONDONAS, spalio 
Exchange Telegrapho 
iš Bagdado telegrama praneša, 
kad. franeutų kovoj su druzais 
ir ar____ _______  _____ —
vę užmušta trys šimtai žmo
nių.
J. V. laivai plaukia į Egiptą

VVASHINGTONAS, spalio
22. — Viceadmirolas 
pranešė laivyno departamentai, 
kad Jungtinių Valstijų karo 
laivai Lamson ir Coghlan tuo
jau išplauks iš Gibraltaro į 
Aleksandriją, Egiptą, idant ga
lėtų. būti arti Sirijos pakraš
čių. Laivai gal po trijų ketu
rių dienų bus jau Aleksandri
joj.

LONDONAS, spalio 22. — 
Pasak Daily TelegrapK oficia
liuose rąteliuose Londone žiū
rima su neslepiamu susirūpini^, 
mu į Graikų-Bulgarų kivirčus. 
Padėtis, aako, darantis ten dar

IIUnCU7LŲ KOVOJ SU UIUZUIS t |
raliais Damasko mieste bu-1 r!h,tesn« dcl neramumų AM-

Welles

Koki jau buvo tauzą 
"laimėjimai” Morokoj

Londone areštuota dar 
du komunistų vadu

LONDONAS, spalio 22. — 
Praeitą naktį Scotland Yurdc 
agentui suėmė dar du komunis
tų vadu, Art h urą McMiinusą 

ir John T. Murphy. Jie kaltina
mi dėl sąmokslo leisti lapelius 
ir atsišaukimus, kurių tikslas 
yra kurstyti maištą. Apie Mc- 
Manusą sakoma, kad jis esąs 
galva nedidelės komunistų agi
tatorių kuopelės, veikiančios 
sulig tiesioginiais įsakymais iš 
Maskvos.

PARYŽIUS, spalio 22.
Premjeras Painleve pranešė at
stovų buto finansų 
kad Morokkos 
franeuzų nuostoliai 
dienos buvo toki: 
2,176, tarp jų 39 
sužeistų 8,297.

komisijai, 
kampanijoj 
iki spalio 1 
užmuštų - 
karininkai; 

Kampanijos
išlaidos pinigais buvo 950 mili- 
onų frankų. ' 

Franeuzų nuostoliai 
nuo laiko kaip 1920 
Franci j a 
mandatą, 
sužeistais 
lusiais.

Franeuzų režimo Sirijoj iš
laidos nuo 1920 metų iki pa
baigai 1921 metų buvę 2,000,- 
000,000 (2 miliardu) frankų, <. 
šiais 1925 metais išleista dar 
197 milionai frankų.

si rijoj, 
metais 
kraštu.

kaip 
gavo tam 
buvę 6,626 užmuštais, 
ir be žinios piapuo-

nijoj, ypatingai Skutary.
Bulgarijos valdžia siūlo suda

ryti mišrią karinę komisiją, 
kuri ištirtų įvykusias kautynes 
sienoj. Bet, sprendžiant iš A- 
tėnų telegramų tono, Graikų 
diktatorius Pangalos, matyt, 
nusitaręs reikalauti, kad daly
kas butų tuojau išlygintas.

Nors ir vieni ir antrieji su
tinka, kad užpuolimas galėio’ 
būt suprovokuotas komitadžų' 
arba neregularių Makedonijos 
kalniečių bandų, bet kautynes; 
kilo regulariems Bulgarijos ka-! 
reiviams puolus graikus. Pra- , . v ,. . .
neša, kad Bulgarijos kareiviai J"“.
tvirtiną, jogei jie gindamies šo
vę graikus, pastariesiems pra
dėjus juos šaudyti.

Kariuomenė saugo sieną
ATĖNAI, Graikija, spalio 22.

Premjeras Pangalos pareiš
kė, kad Graikijos kariuomene 
neperžengus sienos Į Bulgari- ■" 
jos teritoriją, bet buvus pa-( 
statyta išilgai sienos. Iniciati- 
va- tolimesniems karo žings
niams esanti tuo tarpu palikta 
generolui, kom^ųiduojančYam 
trečiajam armijos korpusui 
Salonikuose. j

ATĖNAI, Graikija, spalio 22., 
Laikraščiai paskelbė taria

mai karo vyriausybės pareiški
mą, kad Graikų kariuomene. 
kaip šiandie įeisianti į Bulgari- Į 
jos teritoriją ir i 
Petricus ir Porojų, kurie busią 
laikomi okupuoti, ligi iš Bulga- Į 
rijos bus gauta’pilha satisfak-; 
ei ja.

K

[Pacific-and Atlantic Photo]
Traukinys, kuris nušoko ndo bėgių netoli Portlando, Ore.

SPENCER, la., spalio 22. - 
Futbolo žaisle Spencer viduri
nės mokyklos mokiniui Cough- 
enerui, 16 metų, buvo nulauž
tas sprandas, ir berniukas tuo
jau mirė.

Paklydęs miške vaikas 
žuvo sniego audroj

AR NORI Kį PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Naujienos pagelbės jums. 
Desėtkai tūkstančių Naujienų* 
skaitytojų ieško bargenų Nau
jienose ir skaito klasifikuotų
jų skeDnmų puslapius kasdie
ną. Parašykite į Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra
si t greičiausia.

Klasifikuotųjų skelbimų kai-(

NEGACNEE, Mich., spalio 
22. - Praeitą sekmadienį du 
berniukai, Waimo Makt, 14 mo
tų, ir Tino Johnson, 17 metų, 
grįždami iš “kempės” namo, 
užėjus smarkiai sniego audrai, 
paklydo miške. Vakar rytą Ti
no Johnson pagaliau atsibastė 
į vieną fauną netoli Člarks- 
burgo. Jo kojos buvo nušalu
sios, veidas sutinęs; jis buvo 

I vos gyvas. Ieškotojų būrys tą 
patį vakarą rado ir jo draugą, 
Makį, bet jau negyvą, sušalusį.

ANGELI, AUSTRIJOS
PYTOJAS, MIRC.

spalioVIENNA. Austrija,
22. — Vakar mirė garsusis Au- 

portretinin- 
su-

uos: vienas colis (apie 30 žod- strijos tapytojas 
žiu) vienai dienai, $1.05, dau-Įkas, Heinrich von Angeli, 
giau kaip vieną dieną 92 centai laukęs 85 metų amžiaus.
j dieną; asmenų paieškojimai 
po 70 centų už colį į dieną.

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose. . • i

Rado vyskupą negyvą

NEW ORLEANS, La.; spalio 
32. — Vyskupas Ed. Parkei\ iŠ 
Concord, N. H.; rastas Bienvil- 
le viešbuty lovoj negyvas.

PUNSKAS, , Suvalkų apskr. 
rūgs. 30. [Elta]. — Čia nepa
keliami mokesčiai taip spaudžia 
žmones, jog pasakojama greit 
reiksią sunaikinti ūkiai dėl šios 
naštos. Lenkų policija sauvali- 
nėja kaip ir kitur. Paskutiniu 
laiku susidomėjo, kas skaito 
Lietuvių laikraščius, kas juos 
prenumeruoja, kieno vardu pa
reina laikraščiai. Ypatingai į- 
kyrųs yra Inalėnų policininkai. 
Išnaudodami žmonių bailingu- 
mą visai nachalingai reikalauja 
pinigų neva “skolinti” iš žmo
nių, esančių policijos priežiū
roj, kad niekad neatiduotų. Ta
čiau ne tik “skolinti” pinigų 
reikalauja policija, bet ir deg
tinės “fundyti” arba save vai
šinti. Be šitų visų policinin
kų esama begalė šnipų. Jie pro
vokuoja gyventojus, ieško gin
klų, raštų, laikraščių, bet tik 
nieko neranda. Nesenai iškrėtė 
Valinčią. kaimą, ieškodami šau
tuvų, bet nerado.

Dvarų žemė, kaip Taurrfftt- 
kiuose, -Peleliuose, Seivuose, 
Zabariškiuose, šaltėnuose, ati
duoda lenkų invalidams, kolo
nistams, karininkams, nuvu- 

, * arba net 
i kriminalistams, plėš* antims 
žmones (pav. Peleliuose). Vie
tos gyventojai lietuviai jos 
siškai negavo

WA$H.INGTONAS, spalio
22. 4— Valstybės sekretoriaus 
įsakymu, Jungtinių Valstijų 
konsulas Paryžiuj atsisakė 
duoti pasnorto vizą žinomo 
Vengrų grafo Karolyi žmonai, 
kuri norėjo atvykti vėl į Amo 
riką atlankyti kai kuriuos Čia 
savo draugus.

Kai praeitą pavasarį ji atsi
lankius Amerikon susirgo ir 
jos vyras, grafas Karolyi, va
žiavo prie ligonies, Valstybės 
departamentas leido jam atva
žiuoti, bet paėmė 
kad jis jokių čia 
nelaikytų.

Grafas Karolyi
žvalgų žmogus ir didelis Veng
rų diktatoriaus Horthy priešas. 
Neįsileisdamas Amerikon Ka- 
rolyių, Kellogg bene klauso 
Horthy valdžios norų.

iš jo žodį, 
kalbų niekur

radikalių pa-

Steigia bedarbiams pro
fesinio lavinimo 

kykias
mo-

22.
pradė

imunui'VH, nuris iiubuku nuo uvgių neįuii i vi uaiiuo, v.v.
(125\mylių atstume). Toj nelaimėj vienas žmogus tapo užmuštas l3*ems partizanams,
ir 20 sužeisti. ' I kriminalistams,

Meksikos senatas priėmė 7,000 Gango kariuomenės
žemės įstatymą paimta nelaisvėn

vi-

nuosavybes parduoti per tre
jus metus

MEKSIKOS MIESTAS, spa
lio 22. Senatas- vakar pirmu 
skaitymu priėmė prezidento 
Calleso pateiktą žemės įstaty
mą, kurs turės eiti kaipo kraš
to konstitucijos 27-tas straips
nis/

Einant tuo įstatymu, svetim
šaliai, kurie turi nuosavybių 
tam tikrose zonose Meksikoj 
palei sieną ir pajūriuose^ bus 
priversti parduoti jas trejų me
tų laiku nuo įėjimo įstatymo 
g’alion. Jie g'alčs tečiau tas 

nuosavybes pasilaikyti, jei pei šimt mylit; 
tą laiką pasirūpins tapti Meksi- Kantone.

PEKINAS, spalio 22. če- 
kiango kariuomenės ą-enerolai, 
paveržusiejl iš 
valdovo, čang Tsolino, beveik 
visą Kiang.su provinciją, skel
bia, kad arti Nankino, \ kur 
Mandžurijos jėgos, besifrauk- 
damos į šiaurę, kėlės per Jan- 
gtse upę, jie paėmę nelaisvėn 
7,000 mandžuriečųi.

Vaičau paini tas
KANTONAS, Kiną4 

22. Po smarkios ko\vE, ku
rioj abiejose pusėse buvo daug 
užmuštų ir sužeistų, Kuomin- 
tanjcco kariuomenė paėmė Vai- 
čan miestą, apie aštuoniasde- 

vasaros r,,frs nuo

Fordas siūlo laivynui 
metalinius orlaivius

LONDONAS, spalio 
Britų darbo ministerija 
jo steigti visą eilę mokyklų, 
kur bus bedarbių jaunimas la
vinamas įvairioms darbo profe
sijoms. Pirma tokia mokykla 
buvo atidaryta vakar Birming- 
hamo amunicijos dirbykiose, su 
4(X) bedarbių berniukų, nuo 19 
iki 25 metų amžiaus. Veikiai
bus atidarytas kitas centras
Newcastle, kur bedarbių jau
nimas bus mokomas žemės ūkio 
darbų.

X r , i ■ i

Mandžulijoš DiriŽaheliai butų tik 130 pėdų
ilgumo ir pareisią nebran
giau kaip 300,000 doleiių

spalio

WASHINGTONAS. spalio 
22. Automobilių fabrikinin- 
kas Henry Ford per savd atsto- 

' vą pasiūlė laivyno sekretoriui 
padirbti- .Jungtinių Valstijų lai
vynui nedidelių metaliniu diri- 
žabelių. Dirižabelis butų tik 
150 pėdų ilgumo, ' ir jo pūslė 
butų iš plono, bet stipraus me
talo. Toks orlaivis pareitų ne
daugiau, kaip 300 tūkstančių 
dolerių, tuo tarpu kai d iri žabe
liai Shenandoah klasės pareina 
apie miliono dolerių.

Leiiky suimtieji lietu
viai lakūnai išvežti

Gardinau •
VILNIUS, rūgs. 30. [Elta].

“Slowo” rašo, kad nusileidę 
Vilniuj du Lietuvos lakūnai, 
lenkų kariškos sargybos lydimi, 
pervežti iš Vilniaus Į Gardiną. 
Aeroplanas nugabentas į Po- 
rubankos aerodromą.

LOS ANGELES, Gal., spalio
22. Praeiti! naktį čia buvo 
jaustas lengvas žemės drebėji
mas.

1 Kiniečiams tapo užginta įei
ti į Kantono svetimšalių kon- 

užimsianti1 Gaisras supaikino mies-cesiJ<1 šaminą. Dagi svetim
šaliai, einantieji į koncesiją, tu
ri duot savo bagažus reviduoti 
pastatytiems už koncerne s r - 
bos sargybiniams. 

. —------------- •

Trys sovietu valdinin
kai sužeisti autui 

susikūlus

tą Borneo saloj Dabar Laikas
HAAGA, Olandija, spalio 21. 

— Kablegrama iš Batu vijos 
praneša, kad didesnė dalis Pon- 

Dviejy vaiky motina tianako miesto, Borneo salos 
nusižudė, iššokdama pietuose, tapus gaisro nušluo- 

lnnp-p ta. Nuostoliai siekią 1^ milio-
nų floririųj Ar buvo ir žmonių 
aukų., kablegrama nepaduoda, j

NUŠOVĖ LAIVO KAPITONĄ
OMAHA, Nebr.t spalio 20.— 

Vienoje vietos departamenti- 
nėj krautuvėj iš antro aukšto 
pro langą iššoko Mrs. Myrtle 
Lipp, 23 metų, dviejų vaikų 
motina, ir užsimyšė. Padare ta
tai iš gėdos ir susikrimtimo, 
kadangi krautuvės žvalgai bu
vo pastebėję ją vagiant, ir 
areštavo. Ji buvo pavogus po
ros dolerių vertės brasletėlį. 
Dvi jos mažos, 8 ir 9 metų, 
dukrikės valiau buvo surastos 
viename krutamu jų paveikslų 
teatre, belaukiančios mamos.

MASKVA, spalio 22. —•! 
Automobiliui trenkus į elektri
nio tramvajaus stulpą Maskvos 
priemiesty, trys važiavusiejiLONDONAS, spalio 21. -

Telegrama iš Antverpeno pra- įovietų valdininkai buvo skau-
neša, kad ten pasažieriniame
garlaivy Melita, priklausančia- Maskvos milicijos 
me Canadian Pacific laivų cirul> Maskvos sovietų 
kompanijai, tapęs nušautas nistracijos departamento 
laivo kapitonas Clew. Nušovęs mlnin]tas Averianov ir Mask-| 
jį vienas laivo oficierų. vog gaisro departamento virši-‘ 

. ninkas Perov.

' džiai sužeisti. Sužeistieji yra:1
viršininkaa!

admi-
pir-'

GREITAS BIZNfS K0RR
Jos tokia laimė, vis ište- 

kėt už žmogžudos
Federalis oro biuras šiai die

nai Chicagai ir apielinkei pru- 
Ąrthur O’- našauja:

Į Niaukstosi; gali būt 
su savo žmona. Išėjęs iš teismo nedidele temperatūros 
kambario, jis paėmė po ranka na; stiprokas vasaros 
kitą paną, Evą Stevenslutę, ir- vėjas, 
gi iš Elkharto, nužygiavo į į Vakar temperatūra 
kauntės klerko raštinę, gavo niškai siekė 41° F. z 
leidimą vesti, ir tuojau čia pat šiandie saulė teka 6:11, lei- 

<buvo teisėjo sujungti. džiasi 4:58 valandą.

GOSHEN, Ind., spalio 22.
Elkharto pilietis
Keefe gavo teisme išsiskyrimą |

OAKLAND, Cal„ spalio 22. 
— Našlė Eva Bollingfrienė tu
rėjo jau keturis vyrus, ir kiek- 

lietaus; vienas jų mirė, teismo pasmer- 
atmai ktas mirties bausmei už žmog- 
vakarų žudybę. Pastarasis jos vyras, 

Alfredas Bollinger, buvo pra- 
Folsomo 
vėl ište- 
Calvino

viduti-
Alfredas Bollinger, 
eitą savaitę pakartas 
kalėjime. Dabar ji jau 
kė j o už penkto vyro, 
Williamsb, dailidės.

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

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, UI

Kiang.su


Sis tas iš Lietuvos
KAUNAS, 1925, IX, 21. — 

šiandien Lietuvoj savo spau
dos reikšme didelė. daug at
lieka ir dar gali attikti; priva
lo, įves reikalai tekini bėga pir
myn, l>et sunki padėtis nelei
džia. O gal būt įprastu budu 
perdaug dejuojama, skundžia
masi. Laikraščių ir knygų lei
dimo tempas dalmrtiniu laiko
tarpiu įtempiamas daugiau. 
Laikraščiai, . leidžiami grupių, 
įstaigų ar partijų maža teturi 
skaitytojų. Dienraščiai vos su
sigraibo iki trijų tūkstančių, 
o kiti, savaitiniai, net iki tuks- 
tanties. Tuo budu negali apmo
kėti net rinkėjų, o kų jau be 
kalbėti apie tolimesnius dar
bininkus ir bendradarbius. Mo
kama norma eilutei puslitis 
arba litas. Išrinktieji saviškiai 
gauna ir augščiau. Oficiozas 
ir dar vienas kitas verčiasi iš 
savo pajamų. Priežastis: ne- 

_darbas ir tamsumas. Kitus at
stumia laikraščių turinys, kur 
žmonės ieškodami pramogos 
ar žinių, banda šmeižtus. Inte
ligentų tarpe £aip pat kalba
ma apie jų turinio reformą, 
ypač provincijoj, žurnalai dygs
ta ir vėl susmunka, jeigu ne
išeina (mėnesiniai) per keletą 
mėnesių vienas numeris. Spe- 
čialių (žemės nkio, tikybinių 
ir kt.) laikraščių straipsniuo
se partijos kiša savo obalsius ir 
reikalus. Be to, partiniai agi
tatoriai rašo politikos ir... 
specialius straipsnius savo rei-

Plačiosios masės mažai skai
to. Šiauliuose, pavyzdžiui, išei
na savaitiniai “Šiaulių Naujie
nos” (miesto oficiozas), “šiau
lietis” ir žurnalas “Kultūra”. 
Be to, leidžia daug knygų, šie 
laikraščiai neperdaug rodo sa-

» bet žydai lame pat mieste, kur 
jų mažuma, išlaiko net dien
raštį. Mažuma, pasirodo, dau
giau reiškia kultūroj, negu 
atvėpusi, įsikibusi kitų skver- 
nuosna, dauguma.

' Knygų leidimas sunkus, nes 
teišperka vadovėlius arba efek
tingas, 
Kitos 
damos, 
kai ar
daugiausia 
mis:
kitų, kur literatūra stovi aukš
tam laipsny. Firmos daro įvai
rių klinčių išduodant honora
rą. Yra nuotikių, kai išspaus
dina knygą, susitarus tuo lai
ku ilmoketi, neišmoka arba su-

valdžius uždraustas, 
labai palengva parduo- 
nes Lietuvos valdinin- 
kiti inteligentai skaito 

svetimomis kalbo-
rusų, lenkų, vokiečių ar

mažina suradę aibes veikalo 
priežasčių... bet atspausdina. 
Tų Šposų, gal būt, nepergyve
na žymus autoritetai. Na, ir 
eina literatai “geografijų” ver
sti. Maža yra originalų, arba 
ji? nežymus, arba netikę, nors 
kartais Parnasas dėl pęros 
puslapių knygutės 1 siikelia 
triukšmą. < Kai kurios leidimo 
firmas sujudina spaustuvės ka
pitalistus bankrutuojarit; * i»

Zeęeriai gyvena gerai, ge
riau laikraštininkų, , nes į mė
nesį už surinkimą normos 
(9000 raidžių, apie 150 eilu
čių penkiais kvadratais) gau»- 
na nuo 500 lįtų ir daugiau. 
Mitrampažai porą ar trejė^ 
šimtų daugiau, ii^aikraštinin- 
kas už tokios pat normos šib 
rinkimą žinių gauna daug rmu 
žiau. Neimu žymiųjų tan skai
čium Įlinkėjai lietuviai ar iš 
Lietuvos kilimo' yra blogi spe
cialistai sulyginus su vokie
čiais, kuriuos spaustuvės par
sitraukia. Nemokėdami lietu
vių kalbos geriau renka už 
vietinius.

Spaustuvės įtaisytos senoviš
kai, paprastos raidės ir rinkė
jai. Linotypai yrą tik poroj 
spaustuvių, viena rotacinė ma
šina ir niekur dar nesigirdžia 
monotypų ar kitų vėlesnių pri
taikymų spaustuvėms.

Su autoriais ir laikraštinin
kais spaustuvininkams ar lei
dėjams yra sulyginamai daug 
lengviau kovoti, negu su orga- 
rfzuotdis profesininkais zece- 
riais, kurie visados gauna rei
kalavimų patenkinimą.

Iškylančių literatų maža. 
Maža ir laikraščiams bendra- 
darbių, taip jog kartais spaus
dinant laikraštį trūksta rank- 
laščių, prisieina redaktoriams 
kuo nors užpildyti k arba kaip 
mačiau, vienam laikraščiu) 
linkstamus straipsnius rašė zc- 
ceriai, nesiverčiantieji tuo, ar
ba ėmė rankraščius (skolino) 
iš kito laikrkščio, ten pat spau? 
džiamo, ir su pakeitimais ant 
galvių talpino. Maža feljetonis
tų.

Turiniu knygose viešpatau
ja mada traukti iš kapų nelik- i 
vijoms Vytautas, kryžiuočius 
ir nuvarvinus paleisti scenon ' 
gainioti^, badytis, arba įdavus i 
karžygiui kardą leidžiama temp
ti per žudomą minią. Pereklės j 
įvairios “dukterys” Ttvergžda- 1 
mos rašo valsų akordus arba 
dūsauja meilėje. Kai kas mė
gina kunigą — šių dieni) gero- 1 
jų — tempti scenon (“Sudrum
sta Ramybe”). Nors sakoma 
kūrybą nepriklausant nuo įta- ' 
kos, bet mūsiškę šiltos vietos ,

Lietuviai ir Lietuvaitės Tėmykit

BAZARAS, BALIUS IR ŠOKIAI
Atsibus

Nedėlioj, 25 Spalio-Oct., 1925
Kaip 7 vai. vakare 

MILDOS SVETAINĖJE, 
3142 So. Halsted St.

Rengia
Lietuvių Vyrų ir Moterų Pašelpinis Kliubas
Atsilankiusieji busit pilnai užganėdinti’. Prie 

to bus dovanų. įžanga 35c.
Užprašo KOMITETAS.i- ; ■ ■

DVEJOS PRAKALBOS
, Temoje:

Dievo Karalija Jau Atėjo!
“MILIŪNAI ŽMONI V, DABAR GYVENANČIŲ NEBEMIRS 

ANT AMŽIVII!”

Ir Jubiliejaus Metas 1925!
Ar žinui, kus įsteigė jubiliejų ir ką tas atvaizdina?
Ar žinai,dtas bus po 1925 metų?
Ar žinai, kas ir kada prisakė šešes> dienas dirbti darbą, o septintą 

dieną švęsti ir ką tas reiškia?
Ar žinai, kokia svarbą turi žmonijos istorijoj, pasekančios datos: 

1874, 1914, 1918 ir 1925-ti metai. Jeigu nežinai tai ateik, girdėk 
ir džiaugkis su ta linksmybe, kurios visas svietas tamstai ne
gali suteikti!

Subatoj, 24 d. Spalio, 1925
Fradžia 7:30 vai. vakare, kalbės A. STEPONAITIS.

Nedėlioj, 25 d. Spalio,
/ Pradžia 3 vai. po pietų, kalbės S. BENECKAS 

Miesto škulės salėj, 138-ta* ir Elm, 
Indiana Harbor, Ind.

Jžiinįa Liuesą. Nėra Kolektos.
Rengia ir kviečia T. S. B. S.

Naujienų 
Maskaradą!”

Į NAUJIENŲ MASKARA
DĄ ! Lapkričio-Nov. l-rną, 

ta

6 valančią vakare, Ashland 
i

Blvd. Auditorium, Van 
Buren ir Ashland gat.

•« kMlkl*. I,

KMikly MrtptataM Ir f 
Mjta^a. yr* fclyku cjrraa

NAUJIENOS, ChicAgo, III.

A. L. THOMAS 
LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė. 
Tel. Pullman 7097

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičlai. 

---------

3DK3OC

■varbea Mnynai ir tautai

rtaM m«U«rUkab taiko- 
tarytai. atvirai Ir laisvai

KŪDIKIU 
'GEROVĖS skYRIUo ..... .uumuMgffiimnJuum 
DEL APRŪPINIMO

l MOTINŲ IR JŲ 
^KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

j£U0MET motina turi laimės sulaukti kūdi
kio, ji turi suprasti, jog jos kūdikis gimė 

su įgimta teise gauti geriausią globą ir geriau
si galimą maistą. Vienok, yra tūkstančiai mo
tinu, kurios negali žindyt savo kūdikio, ir duoti 
jiems atsakanti maitinimą, reikalingą jų pil 
naro vystymuisi,

Toms motinoms 
daktarai rekomendavo 
ir išrašė Borden’s Ea
gle Pieną per virš 65 
metų, kaipo vienatini 
saugų ir išbandytą pa 
.vaduotoją mot i n o s 
pieno.

Jūsų kūdikis 
dėl palaikymo atsa-» 
kančios sveikatos, tu** 
ri būti maudomas kas 
dien, aprengiamas pa-? 
togiomis drapanomis, 
ir valgydinamas mais* 
tingu penu,

'Jeigu
jus noYit gauti dykai 
nurodymus jūsų kal
toje, kaip maitinti kfi 
idikj su Eagle Brand 
Pienu ir padaryti j| 
tvirtu ir sveiku, išpil* 
Idykit sekantį kuponą 
8r prisiūskit miųns,

Kadangi
Eagle Pienas yra leū- 
įgvai ir greitai suvirš
kinamas ir patiekia 
kūdikiui maistingą 
|>eną, kuris nenuvar- 
Igins jo švelnaus skiL 
Me Ir žarnų.

THE BORDENICOMPANY
Borden Building New York

KUPONAS
Pažymekit, katr% Norit

Penėjimo Kūdikių Kūdikių 
Instrukcijos Valgiai Knyga
VARDAS ______ ____________________ 6
ADRESAS ___________ ______ (Lithuanian

Visi lietuviai ir lietuvaitės, iš artimųjų ir 
tolimųjų vietų; be skirtumo klasių, luo

mų ir stonų, gražiai papuošę savo kūną 
ir pasiėmę drauge savo sielą apeikite.

ir pagarba patriotų verčia to- 
mis vėžėmis slinkti.

Kritikoj girdi net pasauli
nių veikalų peikimu. ArJja vėl: 
didelius' pasaulinius veikalus 
(Don Kichot) išverčia kelioli- 
ką kartų sutrumpinę, kas visų 
reikalų sudagina. “Kad ir ne
žmoniškai, bile kitoniškai,”

V—T. R.
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Taisyklingas Maudymas ir Rėdymas 
Svarhiis b
i z , |X -' •

Kūdikius reikia syk) j dieną mau
dyti, jei gydytojas nejsaką kitaip 
Rytmetis geriausias laikas (pirm 
penėjimo), nors galima ič vakare, jei 
patogu. Kūdikio nereikia maudyti 
bent valandą po penėjimo, neigi tuoj 
prieš išvežimą oran. ,

• Pirm bambos ulgijimo reikia tik 
skepeta nubraukti. Paskui maudyti 
vonioje. Tą vartojant reikia įšildyti 
karštu vandeniu, o paskui diųrtlti 
kiek reikia šalto. Vanduo turi būti 
tokio šiltumo, kai kūnas, apie 98 iki 
100 laipsnių Fahrenheit. Patartina 
\artoti termometrą. Jie nebrangus 
ir butini griežtumui. O jei negalima 
tai motina turi patikrinti vandenį su 
alkūne. Jei vanduo patogiai šiltas 
kunui, tai gana. Niekados neliek 
karšto vandens j vonią kūdikiui ten 
esant, nes yra pavojus nuplikinti jo 
opią odą. s

Pirm nurėdymo, pridabok, kad vis
kas jau butų prirengta. Abrusai, mui
las ir milteliai turi būti po ranka. 
Muilas turi būti gryniausias, baltas 
ir be kvepalų. Labai mažhi jo var
toti, ir svarbu pridaboti, kad ukdi- 
kis butų po maudymui gerai numaz
gotas, kad muilo nei trupučio ant 
odos neliktų. Motinos rankos turi 
būti švarios, o drapanose nereikia 
špilkų,> kad neįdrfiskus kūdikiui.

Maudant, kūdikio galvą reikia 
plauti pirmučiausia. Pridabok, kad 
muilo neįeitų j akis, švarus ranka-- 
Juostis aprištas ant akių išvengs to.

Įmuilink galvą gerai ir numaz
gok pilnai ir greitai... Po to veikia 
atydžiai ir lengvai nutrinti visą kū
nelį su minkšta skepetėle. Po to pil
nai numazgok visą odą nuo muilo. 
Nušluostyk su šiltais minkštais ab- 
rusais, neturint, bet pridėliojant. Jei 
kūdikis atydžiai nusausinamas, tai 
miltelių labai mažai reikia. Grynas 
taikumas reikia įdulkini tik į odos 
raukšles, po rankomis ir tarpukiš- 
kyj.

I
Muštardo maudynės naudingos dėl 

nerviškumo ir nemiegojimo. Taisant, 
reikia pridėti pilną šaukštą muštar- 
dos į šešetą galionų šilto vandenio. 
Kūdikį tenai laikyti reikia dvi ar tris 
minutas, o išėmus gerai nutraukti 
ir tuoj paguldyti, šita metode pa
prastai tuoj iššauks atgaivinantį 
miegą. Nepatartina muštardo mau
dynė šiltame ore, jei- to nesako gy
dytojas.
Tėmyk Pavojus ženklų Nedapenėjimo

Didžiuma tėvų nedapenėtų vaikų 
neturi nei mažiausios idėjos, kad jie 
yra aukos pavojingos padėties. Ar 
jus manot, kad vienas trečdalis musų 
vaikų mokyklose butų nedapenėti ir 
nedasverti jei tėvai tą žinotų ? Ne- 
da penėjimą s visados veikia paslap
čiomis. Visą sistemą galima pakeist 
jei nebus ganėtino skaičiaus sotybės 
maisto, bet tas kasimas eina taip iš
lėto, kad motinos ne tuoj jį pastebi.

Apsaugok savo vaiką pridėliodama 
Borden’s Eagle Pieną prie jo kasdie
ninių valgių. Nesenai vesti eksperi
mentai tarpe mokyklos vaikų paro
dė, kad Eagle Pienas ypatingai vei
kia gydant nedapenėtus.

Kūdikiai kenčianti nuo odos išbė
rimų, suskirdimų, pučkų, saulės nu
degimų ir t.t. jie suranda didelį pa
lengvinimą nuo vartojimo Cadum 
Ointment. Cadum Ointment galima 
vartoti ir ant labai švelnios odos 
bile kūdikio be baimės. Jis yra Pran
cūziškas prirengimas padarytas 
Amerikoj, jis geras nuo pučkų, .slo
gų išbėrimų, nusibrežimų, įsipiovi- 
mų, nusidrėskimų ir bile kokios odos 
ligos.

Skaityk šituos straipsnius kas sa
vaitę ir pasidėk ateičiai.

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

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

....... ■.................... '
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NORĖDAMA 
PIRKTI, PARDUOTI AR M AI* j 
NYTI VISADOS KREIPK1TM? 
PAS MUS. TAS JUMS BUS,.

ANT NAUDOS. <

!. L. F ABION AS C6

809 W. 3510 St., ChlMĮl Į
Tek Bo ievard 0611 ir 0774 f 

PADAROM PIRKIMO IR PAR- J 
DAVIMO RASTUS.

Pasekmingai, siunčiam pinigus Ii £ 
Parduodam Laivakortes. rj 

V—..... w
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K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearbom St^ Room 1111*12 

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

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1311

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, i (skyrus ketvergį. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
Z ADVOKATAS

Miesto ofisas 
190 No. State St. Room 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

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

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

JOHN KUCHINSKAS
LAWYEL

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St ’ 

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

A. A. OLIS1
ADVOKATAS

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

V&kcHciis
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

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

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St. 

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

J. P, WAITCHES
Advokatas

Tel. Pullman 6377 Roseland, DJ.

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St.
Kambarys 1420 i

Telefonas Dearborn 6096
SPECIALISTAS egzaminavojl- 

me abstraktų ir nejudinamo tui- . 
to teisėse. Taipgi veda visokius su
duš. /

IOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington St. Room 131(1 
Tclephone Dearbom 8946

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

Namų Telefonas Kepublic 9600

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

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

Vak. 3223 S. Halsted St, Chicago

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

77 W. VV’ashington St. Room 911 
Tel. Central 6200

Cicero Ketverge vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 V. V. i 
3236 S. Halsted St. T. Boa!. 67l< l j

_______  ._________________|
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Kraujo Cirkuliacija
Rašo Dr. A. J. Karalius.

Kraujas yra savo rųšies au
dinių. Ne liereikalo
dinių. No be reikalo kraujas
vadinama gyvybės skystimu. 
Kraujas ištarpina visas medžia
gas, kurios maitina ir augina 
kitus audinius; kraujas visiems 
čio plazma vadinamo ir iš dvie
jų celių arba kraujo rutulėlių: 
baltieji ir raudonieji, rutulėliui. 
Dar randama kraujo lėkštelėmis neleidžia kalkių druskos iš pro-1 
vadinamų kūnelių, kurių reikš- trombino trombiną padaryti ir1 
mė nevisai suprantama. dėlto kraujas sukreka. Yra at-

Plazma vadiname visą kraujo sitikimų, kur kraujas negali su
skysti gyvame kūne; kraujui krekėti; tada asmuo nuo krau 
sukrekėjus pasidaro serumas— jotakos gali mirti, 
skystis po sukrekėjimo. Plaz
ma sudaryta daugiausia iš van
dens ir kitų didelės svarbos me
džiagų: neorganinės druskos 
natro. kalkių, kalijaus, gele
žies ir tt. Kalkių druskos ver
čia širdį susitraukti, kalijaus 
druskos širdį atliuosuoja. Sa
koma, kad šitos druskos 
mina širdies plakimą.

Iš organinių sudėtinių 
pažymėti proteinai: fabrinoge- Arterijos tolyn nuo širdies, 
nas, serumo albuminas, globų- ei'ia plonyn iV plonyn, galų ga
linas ir paraglobulinas ir kt. le virsta voratinkliais, vos įma- 
Apart to plazmoje randame rie- tomais sudynėliais, kuriuose jos 
balų, cukrų, kurie įeina iš virš- baigiasi, o venos prasideda. Ve- 
kinimo aparato; ir visokios rų- nos jungiasi ir artyn prie šir- 
šies atmatos; taip-gi hormonai, dies eina storyn ir storyn. Ar- 
pagaminti vienoj kuno daly ir terijomis cirkuliuoja, taip sa- 
siunčiami sujudinti kitas kuno kant, geras kraujas, nešąs mal- 
dalis, tokios medžiagos, kurios stą jr deguonį; venomis krau- 
naikina ligų perus;, galų gale jas atneša celių atmatas. Arte-,* 
turi fermentai, kurių vienas rijų kraujas raudonas, venų 
(protrombinas) lošia svarbią tamsiai melsvas.
rolį kraujo koaguliavimo (su- valo kraują, atima iš jo anglis-, 
k rekėjimo). 7

Raudonųjų rutelėlių yra dau
giausia. Kubiniame centimet
re kraujo sveiko žmogaus jų 
randama apie penki milionai. 
Moterų kraujuje pusė miliono 
mažiaus. Jie turi raudonąją 
kraujo medžiagą hemoglobiną, 
kuris gali susijungti su įvai
riomis dujomis (gazais), ypa
tingai su deguoniu ir anglies 
dvideginiu. Tie susijungimai, 
kaip pamatysime, labai svarbus 
alsavime. Ligos mažina šitų 
rutulėlių skaičių; kartais skai
čius pasididina pv. lipant į auk
štus kalnus, kur mažiau de
guonies. Amenija arba maža 
kraujyste vadiname tokią ligą, 
kurioje raudonųjų rutulėlių I 
skaičius žymiai sumažėjęs.

Svarbiausias raudonųjų 
tulolių darbas yra išnešioti de
guonį (oksigeną) iš plaučių vi
siems audiniams. O tai jie at
lieka ačiū hemoglobinui; kuris, 
kaip sakėm, lengvai jungiasi su 
deguonimi.

Baltieji rutulėliai dirba visai 
kitokį darbą. Kubiniam centi
metre sveiko žmogaus kiaujo 
jų randame vidutiniškai apie 
astuoni tūkstančiai. Vienok 
skaičius labai nepastovus. Jie 
prisideda prie virškinimo pro
teinų ir riebalų transportacijos 
kraujuje: tur būt dėl to po val
gio jų ."kaičius pasididina. Nėš
tumas ir šalta maudynė ir-gi 
padidina jų skaičių. Baltiji 
rutulėliai sudaro apsaugos ar- čių arteriją (arteria pulmona- 
miją atremti įvairiems ligų pe- lis) į plaučius, kuriuose Jį pa
lams. Už tat apkrėčiąmos Ii- ima keturios plaučių (pulmona- 
gos žymiai padidina jų skaičių* rinės) venos ir nuneša į kai- 
aplamai, kiekvienas apsikrėti- rįjį prieširdį, iš kur Jisai (per 
mas padidina baltųjų rutulėlių prieširdžio-skilvelio atvarą) pa- 
skaičių. Pv. susirgus plaučių tenka į kairįjį skilvelį, iš kurio 
įdegimu jų skaičius gali pakil- per aortą pumpuojamas J visas 
ti iki 40 ir 50 tūkstančių kubi- kuno dalis, 
niam centimetrę kraujo. Tūlos j 
ligos jų skaičių sumažina (pv. 
vidurių tifus).

MIS. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
/ AKUšERKA

visokius tasai gali laikyti ir pnslspau- dęšimt sekundų (30 širdies .pla- slėgimą. Juo širdis smarkiau
džia vožtuvas prie atvaręs, f kimų). Ketvirtą dalį šito lai-'plaka, jud didesnis kraujo slė- 
kurią jilsiai išlietų, jei tuo tarpu ko paima kraujo apytaka plau-'girnas. Sukietėję kraujo te>ka- 

Ne visi organai, gauna mieji sudynai, įvairus nuodai 
'lygią dalį kraujo. Eksperi- kūne paprastai padidina krau- 
mentais įrodyta, kad per mi- jo slėgimą, 
nutę šimtas gramų kojos gau
na 5 kubinius centimetrus krau
jo, kuomet pasaginės liaukos 
100 gramų tuo pačiu laiku gau
na 560 kubinių centimetrų 
kraujo. Didesnėse arterijose 
greito 
tina ir pulsą. Stovinčio žmo
gaus širdis paprastai greičiau 
plaka, negu gulinčio. Visokį 
apsikrėtimai paprastai pagreiti
na širdies plakimą. Yra ligų, 
kurios stabdo širdį. Aplamai 
imant, sveiko žmogaus širdis 
plaka apie 78 kartus į minutę. 

Kraujo tekėjimas turi savo

papiliapniai raumenys nesusi- čiuose. 
trauktų ir nepalaikytų vožtu
vus atatinkamoj pozicijoj, šio
ji prieširdžiu veikme vadinas) 
prieširdžiu sistolė. Tuojau pra
sideda skilvelių sistolė, krau
jas varoma į arotą ir pulmona- 

’irines arterijas, kurių atvaras 
saugoja mėnulio pavidalo vož- 

J<drih,-valirJ\A 
svoris ir sudynų elestlngumas

koštuvai: jos sulaiko 
nuodus ir ligų imhtis.

Koaguliacija arba krekėjimas, 
Kraujo suk rėk ėjimu gamta sta
bdo kraujotaką. Krekėjimas įį 
vyksta štai dėl ko. Kraujuje

kraujas visuomet yra kalkių druskų ir 
medžiagos vadinamos protrom
binu. Kraujuje taip-gi yra pro
teinas. Kalkių druskos » per
keičia protrombiną į trombiną. i 
o šis paskutinis (trombinas) 
brino marškos. Kraujo teka- 
niuose sūdyme yra medžiaga ;iu<(tumia vožtuvus |inkui alva. 
antm-pmbrnu vadmama, kun^ h. trivartis VQŽtuvas suIai. 

. j ko kfaujo sugrįžimą i širdį.
(Šiuomi ’ baigiasi sistolė, o pra
sideda diastolė arba poilsis. 
Sykiu užsidaro prieširdžių-skil- 

| vėlių vožtuvai, mėnulio pavida
lo vožtuvai kiek vėliaus. Pir
mieji pagamina pirmąją širdies 
garsą; mėnuilo pavidalo vožtu
vų užsidarymas pagamina ant
rąjį širdies gamą. širdies si
stolė užima apie dešimtą dalį 
'sekundos, diastolė —- apie pusę 
sekundos; reiškia širdis didesnę 

jg dalį laiko ilsisi.
Vožtuvai, žinoma, apsaugoja 

nuo kraujo varvėjimo tenais, 
kur nereikia. Jei kokis nors 
vožtuvas tinkamai neužsidaro, 
tai kraujas varva į tą kamba- 

• relį, kurį tau vožtuvas saugoja. 
1 Jei atvara permaža, tai sun
kiau kraują pervaryti arba už
ima ilgesnįl aiką. Toki pakri
kimai pakeičia širdies garsus.

įvairios apkrečiamos ligos 
gali sukelti širdies vidurinės 

' plėvės įdegimą (endokarditas) 
ir tuomi pažeisti vožtuvus. 

Plaučiai iš- Reumatizmas, tonsilų įdegimas, 
- šv. Vito šokis ir plaučių įdegi- 

rukštj ir kitokias nuodingas du.! dažniausia pagamina endo- 
jas (gazus), o jakuos ir inkš- (ž‘urėk hgų skyriuje);
tai apvalo kraują nuo tokių

Perdidells Kraujo 
slėgimas reiškia širdies persun- 
Kų darbą ir dėlto visuomet pa
vojingas dalykas.

3101 So. Halftted St., kampas 31 <at.

paga-

reikia

ru-

Cirkuliacijos aparatas, 
kuliacijos aparatas sudarytas Į 
iš centralinės pompos, širdies, 
iš einančių nuo širdies i visas 
kūno dalis sudynų. vadinamų 
arterijomis, iš nesuskaitomos 
daugybės mažutėlių voratinklių 
arba kapilarinių sudynėlių, »ku-1 
riuose arterijos baigiasi; ir is 
ten, kuriomis kraujas sugrįžta

■y

...................................■

Virš 160,000 taupymo 
depozitorių, {skaitant di
deli skaitlių

LIETUVIŲ 
patvirtina saugumą, patar
navimą ir parankamą šio* 
Banko*.

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

FIRST TRUST AND 
SAVINGS BANK

Meltin A. Traylor, Prezidentas.

Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
ri jos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Fennsyl- 
vanijos ligon 
bučiuose. Sąži 
ningai patar 
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gė’rbį’r'*

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

I. Woitkiriricuk 
BANIS

AKUAEKKA
Pasekmingai pa
biriau ja mote-
•Ims prie gimdy- 
n o , patarimai 
lykai moterims 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted St.

leL Blrd. 91M

DR. SERNER, 0. D.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Turėk švarias, sveikas akis

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

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

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

LIETUVIŠKA APTIEK A'
MRS. A. ZIMMERMAN, 

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

Brighton Park Aptieka
4254 Archer Avė.,

Phone Lafayette 6149
> UI

<^DR. HERZMAN^
tokius elektros prietaisus.

Ofisas 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 
Droxel 0950

Boulevard 4186
3235 S. Halsted St

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. ▼.

Telefonais:

DR. CHARLES SEGAL ’
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
* 4729 So. Ashland Ave^ 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS: 
Nuo 19 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

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

rezidencijos
Tel. bus Hyde Park 4000 

i >

Širdis sudaro svarbiausią, bet 
medžiagų, kurias plaučiai negu- "e vienintelę cirkuliacijos jėgą, 
lėtų pašalinti. Prie apvah-mo I Arter‘J°s Plona plžve-
prisideda ir oda. Tokiu budu le vadinama intima, bet aplin- 
širdis pumpuoja kraujų; arteri-|kui ,ŠIOJ‘ Povėle įsupta rau- 
jomis kraujas teka į visas ku- memais ir eestingais audimais, 
no dalis ir išnešioja joms jg. i Elastingumas lošia svarbių ro- 
guonį ir maistą, o venomis su-P?’ Pripildžius skystimu gele- 
grjžta į plaučius, kur apsivalo žinę dūdą jokia jėga daugiau 
nuo angliarukšties, vėl eina į 
širdį, iš kurios arterijomis vėl 
į visą kūną eina, paskui atgal 
ir taip nuo gimimo iki mirties. 
Pereidamas per jaknas ir inks
tus kraujas apvalomas nuo to
kių kenksmingų medžiagų, ku
rių plaučiai negalėtų 

širdis tai keturių

meniais ir elestingais audiniais.

Pripildžius skystimu gele-

8=

JUMS

pašalinti, 
kambarių

skystimo į ją nesuvarys; bet 
guminėn dudon galima kad ir 
pilnon dar šiek tiek daugiau 
skystimo įvaryti. Kai širdis 
varo kraują į aortą jinai išsi
skečia. Kai širdis Jau nesi
traukia, tai arterijos elestinga- 
sai sluogsnis dar traukiasi. Jei 
mėnulio pavidalo vožtuvai at-

ratimeninis krepšys: sudarytas ^a* negali atgal į
iš dviejų skilvelių ir dviejų.sugrįžti, arteįijų eles-

Skilveliai sudaro į tin»uma^ varo krauJ? tolvn * 
riiiai nnnčia Kni. plonesnes arterijas; Tuo bu-

prieširdžių. 1
viršų, o prieširdžiai apačią. Kai
rysis prieširdis ir kairysis skil
velis storesnį už dešiniuosius, 
bet kairysis skilvelis storiau
sias.
kalą su venų krauju ir plau
čių cirkuliacija. Kraująs iš 
viršutinių galūnių, galvos ir ka
klo susirenka į viršutinę dyką-

Dašinėji pusė tu ri rei-

du arterijų elestingumas yra 
antra didelė jėga kraujo cir
kuliacijoj. širdis dirba tiktai 
leike sistolės, arterijų elastin
gumas veikia ir laike diastolės. 
Juo plonesnės arterijos, juo 
daugiau jose rezistencijos (at
sparos) kraujo tekėjimui: juo

ją veną (vena cava superlor) ir įpoliau nuo širdies, juo arterijų 
per ją į dešinį prieširdį; krau- silpnesnė, širdies impulsas 
jas iš žemutinių kuno dalių 
patenka į tą patį kambarėlį 
per žemutinę dykąją veną (ve
na cava inferior). Iš dešinio
jo prieširdžio kraujas įeina į 
dešinį skilvelį, iš čia per piau-

ir arterijų elastingumas laips
niškai nyksta — mažose arte
rijose kraujas cirkuliuoja ly
giai ir silpnai, lėtai, 
jose kraujas eina 
voratinkliuose jisai 
venose teka.

Venomis kraujas 
į širdį.
tiek varomas, bet jau nėra už
tektinai jėgos jį atgal sugrą
žinti. Todėl reikia kitokių jė
gų. Pirmiausia krutinės tuš
tumos čiulpimas laike įtrauki
mo oro. Gal būt aiškesnis fak
torius yra venų vožtuvai, ypa- 
tinpfai tie, kurie leidžia svoriui 
(slėgimui) stabdyti tekėjimą.

Limfa. Kraujas tiesioginiai vas, kairysis arba dvivartis Tie vožtuvai taip sudaryti, kad 
prieširdžiai kraujas lengvai pereina, bot at- 

Kai gal grįžti begali. Nuo vieno 
kraujas stumiamas

Atvaras iš prieširdžiu į skil
velius apsaugotas vožtuvais----

1 dešinysis arba trivartls vožtu-

Arteri- 
bangomis, 
sriovena;

teka atgal 
Kraujas dar yra šiek

nesusiekia su cėlemis. Iš krau- vožtuvas. Abudu 
jo išsisunkia savo rųšies skys- krauju sykiu prisipildo, 
timas vadinamas limfa, kuris kraujas teka per dykąsias ar-(vožtuvo 
susisiekia su celėmis. Limfoje ba pulmanorines venas; Ji- prie kito dalinai Širdies plaki- 
yra maistas cėlėms. Reiškia sai eina per atvaras ir priešir- mu, dalinai krutinės tuštumo 
celes maitina ne kraujas tiesio- džio į skilvelį į atatinkamą skil- čiulpimu, bet svarbiausia rau- 
giniai, bet limfa. Limfa taip- velį ir beveik pripildo jų tu§-1menimis, kurie venas spaudžia 
gi paima celių atmatas ir jas tumą. Kraujui kįlant skilvely, ir varo kraują prie sekamo 
atgal kraujui atiduoda. Lim- vožtuvai pradeda atsidaryti —'vožtuvo, kur pasikartoja tas 
fa cirkuliuoja savo rųšies sudy- kraujas juos pakelia. Tuo lai- pats procesas.
nuošė, kuriuose yra daug lim- ku prieširdis susitraukia, šuva-Į Aplamai imant, kraujas ap- 
fos liaukų, o tos liaukos tai ro J skilvelį tiek kraujo, kiek vaikščioja visą kūną per tris-

Randasi ant 
žemutinio f 1 o r o

Dearborn, 
ir Clark

Monroe
Streets,

PATIKS SIS BANKAS

LIETUVIAI DAKTARAI
—— ............. A

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

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

pietų ir 6 iki 8 vakare.
............................... ■ „ ...... r

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

1724 So. Loomis, kampas 18 ir Blae 
įsi and. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

» .................. !■

' 1 11 " ' 1
Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų.

KOTRYNA JONIKIUTĖ

The STOCK VARŪS

4150 South Halsted St

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šį kuponą kasdieną ir priduok į Naujienų ofisą ar į sto

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

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

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

Už metus—150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—35.
Katalogai bu tukstanžiais dovanu dykai ant pareikalavimo.

Data: Spalio 23, 1925

Kuomet jus surasite su išdirbta 
reputacija kas link stiprumo ir sau
gumo, kad šis banaks kad yra; kuo
met jus surasite banką kur draugiš
kas patarnavimas visuomet yra su
teikiamas kaip šioje bankoje, rem- 
kit tą banką ir pasinaudokit dar ir 
savo prisidėjimu.

Jūsų biznis pavestas musų prie
žiūrai bus tinkamai įvertintas ir at
liktas, visi jūsų piniginiai reikalai 
gaus asmeninį patarnavimą musų 
viršininkų.

TRUST & SAVINGS 
BANK

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 4Gth St. Chicago, III.

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.V.... . . . . .. . . . . .
DR. I. E. MAKARAS 

Gydytojas ir Chirurgas 
10748 So. Michigan Avenue 

VALANDOS: 2—4 dieną. 6:3b— 
8:30 vakare.

Ofiso telefonas Pullman 1193 
Namų telefonas Pullman 0349 v- 1

.-y....,,—.. ........................ ■ ■■ ............ ......................    -............... ......  ....  ......

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avė., 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.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte. 

Namų telefonas Spauldlng 8638 
Ultravioletinė Šviesa ir diathermia 

h | ........................... ■

Boulevard 3686 Cicero 4676
DR. J. P. POŠKA 

Gydytojas ir Chirurgas 
3133 So. Haistęd St.

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

nuo 3 iki 9 vakare.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dr. Lawrence P. Slakis
DENTISTAS

4454 So. Western Avė.
nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare.

H

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

»   —""i i 11111 11 L ■■■ ■ "
... ............................... . 1

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

L1ETUVYS DENTISTAS 
4712 So. Ashland Ave^ 

near 47th Street 
CHICAGO

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexe) 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 
arti 31st Street

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

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

Optometrist 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Av.

Kampas 47-to« 
ant 2 lubų

Phone Canal 1713-0241 
Res. Midvvay 5512

DR. R. C. CUPLER,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

—*

Butkus Undertaking
- • Co., Ine.

.P. B. Hadley, Licensed 
710 West 18th St., Chicago, III.

Viskas, kas reikalinga prie pa- 
grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Leiskit nuiins 
nagelbėti jums nuliūdimo valan
doje. Tel. Canal 3161

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.

i
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* Uisimojcgjimo kaina
Chicagoje — paštu:

Metams .............. ,
Pusei metų ........ «
Trims minesianaa 
Dviem mintiniams 
Vienam minėsiu!

Cliicagoje per nelietojo*: 
Viena kopija .... ........ .

Savaitei .........................
Minėsiu! ________ _____

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltu:

:...... . $8.oo
..........- 4.00

.....2...... 2.00

..... „...... 1.60
............. .75

8c 
18o 
75c

Subacription Ratas:
18.00 per year in Caiiada.
17.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

8c. per copy. '

Entered as Second Clasa Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, 111., under the act of 
March 2nd 1879.

$7.00
8.50
1.75
1.25

... .75

Pusei metų .............. .
Trims in8nėšiam s ..

. Dviem mėnesiam _
Viešam minėsiu! ...

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams .................................- $8.00
Pusei metų .................  4.00
Trims minėsiantis 4 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

laiške, gali kalbėti ne darbininkų organizacijos atstovai, siau-legallai gyvuoti Rusijos nių laisvių, bet praktikoje vi- 
o tiktai policijos nuovados viršininkas, ir dagi tokios nuo
vados, kuri yra papratusi elgtis su piliečiais, kaip rusiš
kas Der^imorda. _______ __ _r __

Savo “ultimatume” Krupavičiaus gizelių išperėtieji pakenčiama socialistinė opozi 
“federantai” reikalauja paklusnumo sau “ir Lietuvos vai- ei j a. 
stybei”; jie pasisako ištyrę “nusidėjusio” jiems piliečio 
pasą ir turį galią “parėdyti”, kad jisai butų ištremtas!

Ar reikia stebėtis, kad tą “dokumentą” su džiaugsmu 
išspausdino vokiečių nacionalistų laikraštis “Memeler 
Dampfboot” ir panaudojo jį rinkimų agitacijoje prieš 
lietuvius?

socialdemokratų partija ir, nors sai neveikia ir ta sovietų kon- 
nereguliariai,, galėdavo pasiro- stitucija, kuria mėgina priden- 
dyti socialistiniai laikraščiai; gti savo nuogybę bolševikiški 
sovietuose dar šiaip-tuip buvo diktatoriai. Gerai, kad komi- 

i- įetas stengiasi painformuoti a 
pie tai Amerikos visuomenę, 
kuri apie santykius Rusijoje 
iki šiol nusimano labai mažai.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
IU. — Telefonas: Roosevelt 8590. 

------------- -----------------

PRALAIMĖJIMAS KLAIPĖDOS “FRONTE”.

KLERIKALŲ POLITIKOS SĖKMĖ.

“KRIKŠČIONIŠKOJI FEDERACIJA 
KLAIPĖDOS KRAŠTE.

JDOMUS “DARBININKIŠKAS” DOKUMENTAS.

KLAIPĖDA TAI NE KLEBONO PARAPIJA

Nėra nieko netikėto tame, kad Klaipėdos “fronte” 
lietuviai tapo sumušti. To visi laukė, kurie tik bent šiek- 
tiek buvo susipažinę su padėtim tame krašte.

Lietuvių pralaimėjimų prirengė neteisinga ir nede- 
mokratinga Lietuvos valdžios politika, kurį buvo vedama 
Klaipėdos krašte nuo pirmos dienos jo prijungimo prie 
Lietuvos. Kauno klerikalai norėjo šeimininkauti Klai
pėdos krašte taip, kaip klebonas šeimininkauja savo pa
rapijoje. Per trejus metus klaipėdiečiam^ .nebuvo duo
dama tų teisių, kurias Lietuva pasižadėjo suteikti jiems 
Steigiamojo Seimo priimtoje rezoliucijoje ir paskui pasi
rašytoje su Santarvės valstybėmis Klaipėdos, konvenci
joje. Klaipėdiečiai dabar už tą politiką išdavė “resytę” 
(kvitą), pravesdami į Seimelį vokiečų bloko kandidatus.

Pirmoji telegrama apie rinkimų į Seimelį rezultatus 
remiasi dar ne pilnais daviniais. Ji spėja, jogei lietuvių 
partijos nesurinkusios nė tiek balsų, kad gautų bent vieną 
atstovą. Bet jeigu galutiniai daviniai ir parodys, kad 
lietuvių partijoms tenka viena-antra vieta Seimelyje, tai 
vistik pamato džiaugtis bus nedaug. Ką čia reikštų vie
nas, du arba net ir pugĮtuainis atstovų, palankių Lietuvos 
valstybei, kuomet visas Seimelis susideda iš 29 narių!

O tuo tarpu didelė dauguma gyventojų Klaipėdos 
krašte yra tikri lietuviai. “Liet. Žinių” korespondentas 
rašo iš Klaipėdos, kad, keliaujant skersai ir išilgai per to 
krašto laukus, neišgirsi žmonių kitaip sveikinantis, kaip 
— “laba” ir “labadien”.

Bet kuomet pilietiniai 
karai pasibaigė ir sovietų val
džia net jau rado galima duo
ti amnestiją tūkstančiams “bal
tagvardiečių,” kovojusių su 
ginklais rankose prieš sovietus, 
tai visa spaudos, žodžio ir or
ganizacijų laisvė tapo galutinai 
sutrempta.

„ x . v. . . . . v. . v , I Amerikos liberalai (deja,Bet ką jau čia kalbėt apie vokiečių nacionalistus kaltu su jaifl ir Debsaa su 
Klaipėdoje, kad ir to krašto darbininkai galėjo tik su di- tyiaureru!)' užmiršo, kad žvėriš- 
džiausiu pasipiktinimu žiūrėti į šitokius “krikščioniškų” kas Kronštadto jurininkų su- 
“darbininkų prietelių” žygius! šaudymas, baieix Soloveckų sa-

Yra pamato aštriai kritikuoti organizuotųjų Klaipė- ^alsusi^ 12 social-
dos krašto „darbininkų politini nusistatymą. Lietuvos ir pasmerkimas mirčiai ir Gru- 
socialdemokratai, pav. jau yra viešai nupeikę jų blokavi- zijos sukilėlių skerdynės,' « 
mąsi su vokiečiais kapitalistas ir dvarininkais. Bet rei- kad visa tai įvyko po kontr-re- 
kia neužmiršti, kad ligūsti: vaisiai auga ant to medžio, ku- (voliucin,,l kan* laikotarpio. Ar- 
ris randasi ligūstose sąlygose. . ?iauaioji l>."cs|>ai‘da sovievt«

, Jeigu nevb “darbininkišką maską uzsidejusieji gai- bolševikai ėmė daryti taiką su 
valai ateina j Klaipėdos krašto darbininkų tarpą ir kėši- 
naši jiems “patarnauti”, vartojant žandaro priemones 
prieš kitus krašto piliečius, tai suprantama, kad tie dar- ir kai *iie Jau ,r ekonomijos sri- 
bininkai ne tiktai atsisako ištiesti ranką tokiems savo ty^e a^met® ,sav.° revoliucinį 
užtarėjams , bet dar pajunta savyje pareigą ginti bend-ekonominę politiką.” Todėl są

rąs piliečių teises nuo jų. ♦ .kyt, kad pirmiaus bolševikus
---------------------- ' | vertųsi vartot terorą “politinė 

kontr-revoliucija,” o dabar tam 
terorui esąs pamatas galimoje 
(!) “ekonominėje kontr-revo- 
liucijoje,” yra gryniausias ab
surdas. Musų liberalai nesu- 
jyaiita to paprasto dalyko, kad 
pačių bolševikų politika, ir eko
nomija jau senai yra kontr-re- 
voliucinės! /

Politikoje bolševikai atėmė

revoliucionierių vadų procesas 
ir pasmerkimas mirčiai ir Gru-

šiausioji priespauda sovietų 
krašte prasidėjo tuomet, kai

buržuaziniu pasauliu ir su sa
vaisiais kontr-revoliucionieriais,

Kaip ten nebūtų, bet Klaipėdos kraštas taujie kuri 
nors Lietuvos parapija, kur žmonės yra papratę matyt, 
kaip vienu klebono rankos pamojimu pavirsta niekais vi
sos konstitucinių teisių garantijos ir kaip įvairus klerika
lų auklėtiniai, pasikeisdami, tai eina .žvalgybininkų parei
gas, tai sako agitacines “darbininkiškas” prakalbas, Lie
tuvos žmonės į tai žiuri, kaip į kasdieninę duoną; bet 
Klaipėdos gyventojuose šitokį reiškiniai kelia pasipikti-j 
nimo jausmą ir panieką visam tam, kas yra surišta su žmonėms vieną po kitos visas 
Lietuva. ' .

Na, ir dabąr turime nuostabų reginį,
• a ‘ ‘ l • a« a • ’ ......

Musų liberalui nesu-, f

tas teises, kurias jie buvo įgi- 
kad krašte nuversdwni caro valdžią,- 

, . . .,v. ... visuotiną balsavimą, žodžio
kuriame milžiniška dauguma piliečių yra gryni lietuviai, laisvę, spaudos laisvę, susirin- 
išsirinko visuotinu balsavimu Seimelį, susidedantį iš vo-tkimų ir organizacijų laisvę, tei- 
kiečių ir vokiečių simpatizatorių!

Kas bus su Klaipėdos kraštu, jeigu Lietuvą ir 
liaus valdys klerikalai? Kaip Lietuva gali tikėtis, kad su 
ja norės susidėti Vilniaus krašto gyventojai?...

j'»»< •>• w • - ■ ~*W\

Į Apžvalga)
ŠIŲ DIENŲ POLITINIAI 

PERSEKIOJIMAI.

Įvairenybės
NAUJI AMERIKOS 

PATYRIMAI

Klaipėdiečiai gal nebūtų išdavę tokią karčią “kvitą” 
Lietuvai per šiuos rinkimus, jeigu jiems butų tekę ken
tėti tiktai dėl kleboniškos Kauno valdovų pastatytos ad
ministracijos Klaipėdos krašte. Bet, negana to, kad klai
pėdiečiams nebuvo leidžiama išsirinkti savo valdžią, į jų 
kraštą dar buvo atsiųsta iš Kauno davatkynų tam tikri 
gaivalai, kurie juos nuolatos be reikalo erzino ir už
gauliojo.

Be kitų “lietuviškos kultūros” apaštalų, Mažojoje 
Lietuvoje ėmė veikti ir “krikščioniškoji darbo federaci
ja”, kurią tenai pagimdė dvejetas specialiai tuo tikslu de
leguotų kun. Krupavičiaus zakristijonų. Jie atvyko į 
Klaipėdos kraštą neva organizuoti darbininkus, bet tik
renybėje — skaldyti darbininkų jėgas ir veisti jų tarpe 
policijos nuovados bendradarbius. Kokiais jausmais ga
lėjo šituos nekviestus svečius priimti Klaipėdos krašto 
darbininkų organizacijos?

sę laisvai pasirinkti gyvenime 
to-1 vietą ir užsiėmimą, teisę išva

žiuoti iš Rusijos ir įvažiuot j 
,ją, teisę per savo atstovus 
Ikontroliuot administraciją, są- 

_ žinės laisvę (teisę tikėt arba ne 
koje), kurie tikisi, kad Ru- ^kėt), teisę rinkti teisėjus, ii 
sijoje išsivalys tokia laisvės L *• Ekonomijoje gi bolševk 
rųšis, kokios jie geidžia, tu- kai> atsisak? nuo komunizmo, 
ri dar skaitytis su tuo, kad 8raži,,a. kraštą. į valstybinio 
komunistinė sistema iki tam protekcionizmo sistemą, pana- 
tikro laipsnio reikalauja re-.ši« tai’ kok‘? gyVaV0 prie Cal’° 
gimentacijos. Matomai^lai-|va^^*os- "**k pagalvokite: da- 
sva nuo kontr-revoliucijos' kartinėje Rusijoje darbininkai 
politiniam fronte, valdžia to- jneturi teisės net organizuotis į 
li-gražu nėra apsaugota nuo,laisvas' nuo valdžios nepriklau- 
ekonominės 
jos, 
jos

Amerikoje yra susidaręs 
Tarptautinis Komitetas Politi- 
niems Kaliniams (International 
Committee for Political Pri- 
soners),, į kurį įeina visa eilė 
žymiausiųjų šiame krašte radi
kalų ir socialistų: Rogers N. kiško despotizmo teisinimas, o jr yra tikroji priespaudos ir te- 
Lald\\ in, Louis B. Boudin, Cla- gi eičiau tiktai išdėstymas prie- 1*01*0 priežastis sovietų Rusi jo- 
rence Darrow, Charles W. E r- žasčių, kurios gimdo ią despo-jje> Tempdama kraštą atgal į 
yin, Norman Itapgood, prof. Ro- tizmą. l>et visgi tas isdėsty- j politinę ir ekonominę vergija, 
bert Morris Lovett, James Man- mas yra parašytas tpkioje lor- sovietų valdžia eina prieš žmo- 

tenka 
žmones,

laisvas, nuo valdžios nepriklaū- 
koiitr-revoliuci- san^as Pr°feslnes sąjungas (u- 

’nijas)!
šita kontr-revoliucinė bolše

vikų politika taip valstybėje,

kurios sėkmėje ateitų ir 
politinis palydovas.”

Tai nėra tiesioginis bolševi- kaip ir ekonomijos srityje, tai

Štai vienas pavyzdys, ryškiai charakterizuojąs tų 
Lietuvos klerikalizmo klapčiukų “darbuotę” Klaipėdos 
krašte: j Vienam dvarininkui Balceriui “krikščioniško
sios darbo federacijos” skyrius pasiuntė laišką, kuriame 
sakoma:

“Kaip mums pas jus dirbą žmonės praneša, esą 
prie jūsų dabar tarnaujantis inspektorius daug sy
kių apkoliojęs žmones ir rodęs nepaklusnumų (!) 

/* musų organizacijai lygiai kaip ir Lietuvos valstybei”. 
Laiške, toliaus, rašoma, kad “federacija” patyrusi, 

jogei iš to dvaro esąs atstatytas kalvis Pakulis. Laiško 
autoriai dėl to pareiškia: z

“Tamstos pasielgimas prieš Pakulį, lygiai inspek
toriaus elgesys vers ir mus imtis priešpriemonių. Šiuo 
reikalaujame tuojau atsiimti Pakulio atleidimą ir nu
rodyti tamstos inspektoriui suvaldyti savo toną. Jei 

! per 3 dienas nebus mums nieko pranešta, tai mes pa
rūdysime, kad jūsų inspektorius butų tuojau'ištrem
tas, kurs gyvena tik su apsigyvenimo leidimu.”

Ką jus pasakysite apie šitokį būdą “spręsti” nesusi
pratimus tarpe darbdavių ir darbininkų?

Taip, kaip tame “krikščioniškos darbo federacijos”

rer Eugene V. Debs ir k. Ko- moję, kad išrodo, jogei auto-njy reikalus, todėl jai 
miteto tikslas yra teikti mo- rius stengėsi 1‘* 
ralę ir materialę pagalbą žm\j- neužgauti “delikatnų” ] 
nėms, kurie yra persekiojami mo simpalizatorių jausmų. Vi- 
del jų politinių įsitikinimų, ir šame straipsnyje apie politinę 
skleisti politinės laisvės idėja, priespaudą Rusijoje nejunti nė 

Nesenai T. K. P. K. išleido šešėlio tos pasibaisėtinos tra- 
brošiurėlę apie šių dienų poli- gedi jos, kurių pergyvena bol- 
tinius. persekiojimus (“Political ševikų apgautieji Rusijos dar- 
Persecution Today”) Įvairiose bininkai ir kankinamieji bei žu- 
šalyse. Ji susideda iš keleto domieji Rusijos socialistai. Tas 
straipsnių, paimtų iš įvairių straipsnis, beje, yra perspau- 
žurnalų ir laikraščių, ir paduo- sdintas iš liberalinio New Yor- 
da pluoštą ryškesniųjų faktų ko savaitraščio “Nation,” ku
ls politinio gyvenimo Italijoje, riam bolševikiškos agentūros 
Lenkijoje, Vokietijoje, Indijoj dar nesenai duodavo didelius 
je, Vengrijoje, Ispanijoje, < 
ponijoje, Estijoje, Bulgarijoje,'skelbimus. 
Rumunijoje, Venezeloje ir Ru
sijoje. y
lės sakoma, kad teinančioji j^ioj. bn)Si da|is 
je medžiaga tėra “tik mažai

kiek galėdamas vartoti smurtų prieš
i ’ bolševiz- kacj išlaikius galių savo ranko-

se.
Gaila, kad Tarptautinis Ko

mitetas Politiniems Kaliniams 
nesugebėjo iš šitokio žiūrėjimo 
punkto pažvelgti į politinės 
laisvės klausimą Rusijoje. Bet 
vistik reikia pasakyti, kad jo 
išleistoji brošiūra rodo žymų 
progresą Amerikos liberalų nu
sistatyme sulig sovietų. Dar 
nesenai' daugelis tų liberalų, 
kurių vardai figūruoja komite
to sąstate, visai nemokėjo kri- 

> o 
senelis Debsas anąmet, lyg no- 

v. _ Politinės priespaudos Rusi-,l’®Jttmas sukirsti liberalus, su 
VH i°S Joje gvildenimas yra silpniau- pasididžiavimu sakė: “Aš esmi

’v'° 0 onan/.m.. ... j •• - ■ - - Musų bolševikas nuo viršugalvio iki
, . . .. . .. supratimu, tas klausimas tenai k°ju padų!’ Komiteto išleis-

dalele visos istorijos apie poli- jš vjg0 yra stiltomua klaidingai, toje brošiūroje sovietų Rusija 
tinius šių dienų kalimus. | Brošiuros kompiliatoriai be tečiaus jau yru pastatyta tar- 

*2^?' Kinžo priima tą plačiai liberalų Pe kraštų, kurie neturi piheti- 
tarpe pasklidusią nuomonę, nes ir politinės laisves, ir bol- 
kad kontr-revoliuciniai sąmoks-1 ševizmas stovi greta su fašiz- 

j Rusiją esą mu«
bolševikiško teroro pamatas. Straipsnyje apie Rusiją yra

t0 sasiaie> visai nemonejo p 
Ja-j (ir, žinoma, gerai apmokamus) į tiškai ŽIur§ti į bolševizmų,

ga turi bendrą krypsnį griežto t - pasklidusią 
nusistatymo prieš tai, kas šian-1, 
die yra populiariai vadinama i 
“*-,A---- 1 teroru.” Kai dėl ,teroru.” Kai 

teroro” tečiaus, tai 
brošiūroje raštai

jį daug švelniau,

kaltuoju
“raudonojo 
telpantieji 
kalba apie
dalinai net pateisinančiu. tonu. 
Vienoje vietoje?" pav. ‘ randame 
šitokių /išvadžiojimų apie poli
tinę priespaudą sovietų kraš
te:

Straipsnyje apie Busi jų. yra
Bet šita nuomonė neišlaiko jo- nupiešta teroristinė nolševikų 

Yra juk Žvalgyba, Čeką, ir jos įpėdinė 
kad Ge-Pe-U (Gosudarstvennoje 

kieČiaĮisias ''despotizmas Rusiįd-! P°litičeskoję Upnfcvienije^ - ką 
je įsigyVeno kaip tik po to lai- (straipsnio autorius betgi visai 
ko, kai “baltagvardiečių armi-. klaidingai išverčia žodžius “Gė
jos,” vedamos Kolčako, Judeni-.neral Political Administrati- 

Įco, Denikino ir Vrangelio, bu- on”). be to, tenai aiškiai pabrė- 
“Tie pilietinių laisvių my- vo sumuštos visuose frontuose, žiama, kad dabartinėje Rusi- 

lėtojui musų krašte (Ameri- Prieš tai dar' galėjo bent pu- jojo ne tiktai nėra jokių politi-

kios rimtos kritikos.
tieUžginčijainak j faktas, jt

(Susekta gyvūnėliai: vienas 
graužia švinu, kitas 

cementų).
Daugelis pasakėčių rašytojų, 

moralistų sako, jog mažieji vi
suomet esti skaudžiami didžių
jų paikumo. Taip pastebi vie
nas “Matin” ''įžanginio straip-> 
snio autorius, rašydamas apie 
tuos pat gyvius, apie kuriuos ir 
aš čia kalbėsiu.

Tačiau, šiandien šis fabulistų 
sakymas ne visai atatinka tik
renybei. Atvirkščiai už Atlanto 
mažieji — skaudžių didžiuo
sius.

Gyvenam įvairiausių revoliu
cijų metui Ne tik pasaulis ap
imtas žmonių revoliucijų, bet ir 
gamta: žemė dreba, griaudama 
ištisus miestus, žudydama tūk
stančius žmonių, šimtmečiais 
fieužšalę vandens kanalai sukau
stomi ledu. Bet negana to. štai 
ir vabzdžiai subruzda, griauna 
žmonių kultūros vaisius.

Šiomis dienomis, mažas, ada
tos galvutės didumu, vabalėlis, 
naikindamas tūkstančius tele
fonų linijų ir nedidelis turkliu- 
kas, griaudamas Panamos kana
lų ir trukdydamas prekybos sux 
sisiekimų, — sudarė daug Ame
rikos Jung. Valst. inžinieriams 
ekspertams galvosūkio. Ne vie
nam laborantui piestu atsistojo 
plaukai.

’Jau kiek laiko keliuose A. J. 
Vals. apskričiuose daugelį tele
fonų abonentų dažnai ėmė skų
stis, jog jų aparatai neveikių. 
Telefonistų technikų pastangos, 
tikrinant ir dedant naujas ka
belių linijas, keičiant aparatus 
— visai nepatenkindavo gyven
tojų nusiskundimų.

Kadangi Amerikos telefonų 
kabeliai yra geros konstrukci
jos, tad jų nuolatinis gedimas 
turėjo sukelti didelio specialis
tų susidomėjimo, susirūpinimo 
bei nuostabos. Tie kabeliai pa
prastai yra sudaryti iš šešių 
šimtų porų susuktų metalinių 
vielų, kurios stipriai suspaustos 
nelaidininkės popierinės matės 
ir apipiltos iš oro storoku švi
no sluogsniu. Tad ne labai leng
va manyti, jog kuri išorinė įta
ka stengtų lengvai tokius elek
tros laidininkus sugadinti.

Pagaliau, vis tik vienam ty
rinėtojui pavyko pastebėti ma
ža švininiame kabelio sluogsnyj 
skylutė, o viduj, vadinamoj “the 
lead cable borer” juodas mažu
tis vabalėlis. Tai švinuoto kabe
lio gręžėjas, skylučių dirbėjas. 
Tai tikrai čia atradėjas turėjo 
sušukti “Enriką!”

Šitas gyvūnėlis moksle vadi
namas “scobicia declivis” turi 
porų gan stiprokų Utelių (man- 
dibula), kuriomis pragręžia švi
nu. Todėl šiems vabzdžiams su
graužtas švininį kabelio nelaidi
ninkų jie lieka neapsaugoti nuo 
drėgmės, indukcijos ir kitos ža
lingos išorinės įtakos, ir tuo bu
du telefonai sugenda. Minimi 
scobicia declivis suskubo jau su
gadinti daugybę telefonų kabe
lių linijų ir sudaryti Amerikos 
Jung. Valst. keletu milijonų do
lerių nuostolio.

Galutina nuo jų “veikimo” 
apsauga negarantuota.

Bet ir antras revoliucionie
rius, turklys, ne mažesnis kri
minalas.
<( Labai dažnai, karts nuo kar
to, pasirodo ■ Panamos kanale 
kaž kokia netikėta pasakiška 
sala> kuri neduoda praeiti lai
vams. Amerikos inžinieriai, pui
kiai žinodami jūrininkystę, ne 
mažiau — technikų, negalėda
vo suprasti iš kur tos salos at

sirasdavo. Tik dabar pavyko su
žinoti, kad maži turkliai pagrau
žiu betoninius cementinius ka
nalo kranto tinkus, pagraužiu 
padaro tikrus po uolomis tune
lius, ir didelės kranto uolos be 
stipresnės apatinė# atramos nu
griūdavo, į kanalų’ir sudaryda
vo ten salų.

šis turklys zoologų vad, “puo- 
as calva” be galo greit veisias. 
Pav., viena toji turklė per vie
nus metus padeda tūkstantį 
kiaušinių, iš kurių labai greit 
išsirita nauja karta, šie nauja- 
gymiai jau po dviejų savaičių 
pradeda graužti krantuose sky
les. Kalbamas gyvūnas turi la
bai tobulų gylį, kuris gręžia ne
blogiau už bet kurio šaltkalvio 
gręžtų. Toks “gręžtas”, vadin. 
pistonu, kurs spaudžiamas tur
klio raumenų ima suktis ir kaip 
koks sriubas per sraigę lenda 
gilyn daro druožlių.

Iki šiol įvairiausi mėginimai, 
priemonės, kurių buvo dedama 
Falls Church entomologijos sto
ties pašalinti šį gyvį, užkirsti 
jo pražūtingam darbui nieko 
teigiamo nedavė. Buvo mėginta 
leisti stipriausias nuodingas du
jas, smarkiausias didžiausias 
nuodų dožas. Viskas veltui. Tur
kiai kur gyveno, ten ir tebegy
vena, kaip varę, tebevaro savo 
darbų, visai nepaisydami Ame
rikos Jungt. Valst. labo nei į 
laisvo tranzito principus.

Kas įdomiausia, kad šie nai
kintojai randas ten, kur labiau
sia yra tobulas susisiekimas. 
Kas butų, jei scobięįa declivis 
persikeltų iš Amerikos, kur šim
tui gyventojų yra 12,7 telefonų 
aparatų (punktų) į šalis — 
kaip Francuzija, Suomija, Lie
tuva, kur šimtui gyventojų ten
ka tik 1—2 telefonų aparatais 
naudotis.

Aldoninas žmuidzinas.
f

Mintys

gus

budu mes esame
Tai kam dar

“kulturingumu” 
likome visgi dar

Ar ne tiesa, kad mes saky
dami ar skaitydami žodį “žmo

gau nejungiamai išsivaiz
diname tik vyrus, o kad ir mo
teris žmogus — mums ir į gal
vą neateina? Juk tai.lieka
na tos savotiškos ir visuotinos 
vergijos laikų, kai moteris ne
buvo skaitoma žmogumi.

Matote kaip stipriai- tas su
pratimas mumyse įsišaknėjo, 
ir mes savo pa-sąmonėj jį 
nuolatos turime, net nejausda
mi. O tokiu 
nekultūringi, 
girtis musų 
tuomet. Mes
dvasios vergais.

Saugokimės to, kad žodį 
“laisvė” nepadarytume tuo, kad 
ji beliktų suprantama tik to
kioj prasmėj kaip, pavyzd in 
uždarytajam narve paukšte
liui, juk po narvą vaikščioti ir
gi yra laisvė, taip suprantant; 
ir muse, pavyzdin, j delną su
gavus delną suglaudus juk ir
gi laisvės nenetenka (jeigu taip 
galvoti) ir gali po suglaustą 
delną “laisvai” vaikščioti. Ar
ba kalėjime žmogui juk irgi 
“laisvė” (kalėjimo sienose). O 
to siekia Lietuvos klerikalai.

Įrodymas to — spaudos ir 
susirinkimų “laisvė,” kurią jie 
Lietuvai gvoltu įgrūdo.

Šiauliai
Leonas Vitkauskas.

Gulbransen Trade Mark 
GULBRANSEN.

Vienatinių Pianais, kurijj groju 
roles su jūsų pačių išreiškimu, 
Lengvai grojate, išduoda gražų, 
garsų ir aiškų balsų taip pat kaip 
su rankom grojant. Galima pirk
ti mokant $3.00 j savaitę.

Pamatykite pas
JOS. F. BUDRIK, 

3343 So. Halsted St.
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Kas Yra Ispanijos 
Diktatorius

V. Blanko Ybanez apie Primo 
de Riverų.

V. Blanko Ybanez — genia- 
liškas Ispanijos romanistas, 
vienas žymiausių rašytojų pa
sauly. Savo pažiūromis būda
mas , gilus demokratas ir socia
listas, jis pasižymėjo, kaipo 
nenuilstamas laisvės kovotojas. 
Diktatūros režimui užviešpata
vus Ispanijoje, Blanko Ybanez 
priverstas buvo emigruoti 
Prancuzijon ir iš ten vadovau
ja kovai su diktatūra ir monar
chija. žemiau dedame didžio
jo rašytojo ir patrioto plunks
nos pieštų j į dabartinio Ispani
jos diktatoriaus paveikslų.

Lyg gyvų mato
menkų, negabų, tuščių ištvirkė
lį, kuris drauge su tokiu pat 
karalium panaikino konstituci
nę tvarkų tamsioje, klerikalų 
apsėstoje šaly. Ir ateina į gal
vų teisinga patarlė, kad despo 
tai' valdo kraštus ne savo pro
to gabumais, o “Dievo malone 
ir tamsios liaudies kvailumu.”

turėdamas aplink save draugus, 
kurie ne mažiau už jį buvo ap
kabinti visokiais ordenais, juos-

. . . v. .

visas buvo jau paskendęs sko 
lose.

Paskutinioji konstitucinė 
valdžia priepuolamai pasiuntė 
jį į Kataloniją kapitonu genero 
lu: ji neturėjo po ranka kito 
atatinkamo laipsnio karininko 
paskirti į tų vietų.

Tik kų atvykęs Primo de Ri 
vera tuojau išnaudoja savo pa

visuomet mini 
Primo de Rivera var- 
dabar jį tebevadina 
(mažasis Mikas, Mi- 
Iš tikrųjų, nežiūrint

30 metų laikotarpy, ispanai, 
norėdami nurodyti neregėto fa- 
vorizmo ir skandalingo despotiz 
mo pavyzdį, 
Miguelito 
dų. Ir, 
Miguelito 
kinkas).
į taį, kad jis tapo generolu lei
tenantu ir kad sauvalės pagal
ba valdo Ispanijų, versdamas 
nusilenkti prieš jį ‘ir patį kara
lių, Primo de Rivera liko tas 
pats Miguelito; nuo to laiko, 
kai jis buvo paprastu leitenan- 
tėliu, jo būdas visai nepasikei
tė. »

Jis yra brolvaikis to paties 
maršalo Primo de Rivera, ku
ris 1874 m. tapo revoliucinės 
valdžios išdaviku ir restauravo 
Burbonų dinastiją. šis marša
lai, neturėdamas vaikų, visų 
savo prisirišimų atidavė Migu
elito ir panaudojo visų savo į- 
taką, kad jaunuolis kuo veikiau
siai galėtų toliau tęsti garbiu 
gųsias savo giminės tradicijas.

Retai kas matė taip greit pa
darytų karjerų, kurių galima 
sulyginti gal tik su pirmosios 
Prancūzų * Revoliucijos genero
lų, taigi ir Napoleono karjero
mis. Šis gi pienburnis nemo
kėjo padaryti net nė vieno kar
žygiško gesto.

Jį matydamas visur, kur Is
panai kariavo; dvidešimts ke
turioms valandoms praslinkus 
jis visumet pridarydavo kų 
įfors “nepaprasto,” ka galima 
prilyginti tiktai Sido žygdar
biams.

Aš pripažįstu, kad jis galėtų 
būti ne visai blogas jaunesny
sis karininkas, narsus, kaip ii 
tūkstančiai kitų Ispanijos armi
jos karininkų. Visa gi pasta
rųjų nelaimė, yra tame, kad jie 
neturi tokių, 
Rivera dėdžių, 
gerinusiuoju 
jiems nedidelį pažymėjimų tar
nybos lape.
mo de Rivera niekuomet nega
lėjo ištraukti iš makšties kardo 
be to, kad už tai negautų nau
jo laipsnio arba kokios kitos 
dovinos už narsumų.

Kolonialinių karų laikotarpy 
jo dėdė padarė jį neva kokiu 

‘ tai heroizmo kommivojažierių. 
Jia pasiuntė jį į Kuba, Kad su- 
;1.‘. tų jam galimybės iš t-yk 

gauti keletą laipsnių ir tik ka
da buvo jau visai negražu rei- 
ka!.»uti jam naujų apdovanoji 
mų. Primo de Rivera buvo im
siu: tas į Filipinus rasti ten 
naijų laipsnių ir dovanų šie
nai iutę. Tokiu budu neturė 
darias dar ir 30 metų Primo 
de Rivera buvo įsikeltas į ge- 
neięlįis. ' Jis buvo pats jau- 
niaisias Ispanijos armijos ge
nerolas.

lYUVUlVl V J UVKJ * v *

tomis ir aukso pagražinimais, dėtį: jis ėmė vaidinti karžygio 
rolę labiausiai konservatinių ir 

račiau šie gražiausieji atsi- atžagareiviškų Barcelonos kla- 
žymėjimo ženklai neišgelbėjo 8jų akyse. , Nekreipdamas jo
jų nuo gėdos. Juos sumušė ir |<įo deramo į įvairius civilinius 
sumindžiojo Abd-el-Krimas, tas Bąrcellonols gubernatorius, jįs 
pats Abdas, kuris buvo jų ara- 8U vjsu savo autoritetu kišda- 
bų kalbos mokytoju ir jų nak-1 
tinių orgijų sėbru, jam tebe
sant ispanų valdininku Meilio
je. \ . /

Kaip žmogus Primo de Rive
ra turi 
kaip ir karžygys.
su juo tik du kartu, bet, ka-; kiekvienam 
daugi jis yra ne labai sudėti- likvidavimui, 

skaitytojas Į na figūra — tai tų dviejų pasi
kalbėjimų pilnai užteko, kad jį 
pažinti. Jisi gimęs < __
šioje puikiausio vyno tėvynėje, jsusidUrtų su žmogumi, 
ir mėgsta plepėti, kaip tikras1 
pietų žmogus. Jo kalbos leng
vumas butų naudingas, jeigu 
pas jį butų* šiek tiek inteligen
tiškumo.
Miguelito yra tikras Alfonso 
XIII pusbrolis; jo kilmė padarė 
jam viską lengvu; jis vaizduo
ja save visą ką žinančiu žmo 
gum ir tikisi, jog jis esąs gi
męs tam, kad kartodamas ba- 
nališkas tiesas,, išspręstų visas’ 
sunkiausius problemas. • » I

Savo pedantiškumu, pavirsti-' tis. 
’ i, suku- generolas

tiek pat “įdomumo,” 
Aš kalbėjau

vosi į socialinius konfliktus.
Tūkstančius kartų patys įmo 

nininkai, suprasdami, kad kon
fliktai kilo dėl menkos priežas
ties, norėjo 
kuo jaučiais 
Primo de

(susitarti su strei- 
darbininkais, bet 
Rivera priešinosi 
taikiam konflikto

—Leiskit man laisvai elgtis 
-^( ■ sakydavo jis. Reikalinga, 

Lherese, valkatos galų gale
, kuris 

turi... kaip aš. Aš juos priver
siu nutilti!

Galų gale Katalonijos kapito- 
„ A v. .v • Inas generolas susitarė su kara- 
Bet šiuo atžvilgiu |jum valstybės perversmo, 

kurio pagalba buvo panaikinta 
konstitucinė tvarka. Nieko ne
galėjo būti lengvesnio, kaip 
padaryti šį perversmą. Minis- 
terių kabinetas, vedamas pirmi.- 
ninko Algusemaso, susidarė iŠ 

i žmonių be jokios energijos, ne- 
I parodžiusių jokio noro prieširi- 

. Be to karo ministeris 
tiniškumu ir aplombu, suku- generolas Ezpura pasirodė 
riais jis sako kalbas — jis la esąs neištikimas, begėdis žrno- 
bai primena man improvizuotus gus; jis išdavikiškai susitarė 
generolus, kuriuos aš mačiau su savo maištininkais ginklo 
Meksikoje ir kai kuriose smul- draugais ir iš karo ministeri- 
kiose Pietų Afrikos respubli-j jos padėjo jiems vykinti au
kose. Jam dar tik reikėtų mokslą. Savo keliu ir laimė- 
pradėti rašyti blogus eilėraš- jusi Direktorija atsidėkavo, pa
čius, ir jis taptų tokiu pat “kar- skirdama jį aukščiausiu komi- 
žygiu,” kaip ir šitie generolai, sąru Marokoje.

Jeigu Alfonsas XIII butų no- 
užgesinti Katalonijos 

pa
nos 

pulkininkas lengvai bu 
Jis bu- 

visokių tų galėjęs ateiti į kapitono ge- 
ekstra- nerolo rumus, nutverti Migue- 
padaro lito už ausies ir nutremmti jį į 

Primo de Rivera šlykščiausią kalėjimą; ir viskas butų pasi- 
ypata visų jo tautiečių akyse ir baigę; jokių kitų incidentų ne- 
juo įdomaujasi tik kitataučiai.;butų buvę. Reikalinga paša 

Jo generolo rūbai slepia ne- kyti, kad šis Primo de Riveros 
Jis karo maištas Barcelonoje ir 

Madride buvo 
ninku maištas.
ir grasino armijos vardu, bet 
tikroji armija buvo likusi ka
reivinėse. Karininkų tarybos 
bijojo išvesti kareivius į gat
ves. Ką padarytų kareiviai, 
pamatę save 
maištininkų viršininkų, 
naikina jų tėvynės laisvę?

Bet nebūdamas poetu jis raše 
beveik visai pornografinius rėjęs 
“manifestus,” kuriuose vyris-!maištą, jam butų užtekę\ 
kieji lyties oi-ganai vartojami prastos telegramos; Barcelo 
kaipo sulyginimo terminai, žandarų
Yiioso manifestuose galima ra- tų sustabdęs maistų, 
sti ispanų moterims 
komplimentų ir kitus 
vautiškumus, kurie

kaip Primo de 
Jų narsumas 

atveju duoda

Atvirkščiai, Pn-

Jis niekuomet nevadovavo jo
kiai armijai. Jis visuomet bu
dai o po kieno nors komanda. 
Jis debiutavo armijos vado ir 
Direktorijos pirnujnnko rolėje,

kovos

metų 
Ispa-
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$17.50

minkytomis

$9.75
$15 vertes Alcazar, 
anglimis ir medžiais 
kūrenamas

M 
M 
N

minkštonvis angli- 
pe- $75 Crown, kietomis anglimi/ ku- , 

renamas, spe- CXQ Cfl 
daliai

$24.50, €rown, 
mis kūrenamas

J- čius, dabar

$32 tertės Tkononiy Hot Blast pe
čius, kūrenamas bile kokiomis an- 
gHmis, Speci«. $24.75

arba kietomis 

$69.50
Mėlynas arba

M

*1

xyrxxxxxx?xxxxYxxxxxxxxxxxxxxYXYTXYxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx?
• I *•'**■•• »

Didžiausis Pečių Išpardavimas Chicagoj
ČIA YRA TOKIOS ŽEMOS KAINOS, KAD JUS NIE

KUR NEKALI T SULYGINTI /
■*<»’ *

Nelaukit kol užeis dideli šalčiai — pirkit sau pečių dabar! Jus
taupysit beveik pusę pinigu pirkdami bile pečių šiame išpardavime 
šimtus yisokių pečių jus rasite čionais nepaprastai pigiomis kainomis

Į ŠILDOM! 'PEČĮAr\.

$95 vertės Economy Mėlynas arba 
Pilkas, minkštomis 
anglimis kūre
namas
$120 Porecelininis
pilkas, kietomis anglimis kūrena
mas, dabar 
už $84.50

Taipgi daugybes kitokių bargenų. 
Parduodam ant lengvų išmokėjimų. 
Krautuvės atdaros vakarais iki 9 vai

Rivera pilnai susitaręs su ka
ralium organizavo Katalonijoje 
maištų ir, savo veikime nesuti
ko jokių kliūčių. Maža to, kai 
kuriuose visuomenės sluoks
niuose jo žingsnis iššaukė en
tuziazmų.

Tatai aš pripažįstu ir galiu 
visa tai išaiškinti. Miguelito, 
puikus plepėto  jas, užtektinai 
begėdiškas savo pasižadėjimuo- i 
se, parodė karštų susidomėjimų 
Katalonijos reakcininkų troški
mais, bet jis labai neaiškiai da
vė jiems pasižadėjimus; .bet ii 
to užteko, kad jam patikėtų 
turtingieji katalonięčiai, kurie 
palaiko Katalonijoje ‘reakcijos 
autonomijos idėjų, labiausiai 
karingi pramonininkai ir ka
pitalistai, bijodami darbininkų 
judėjimo, garbino Miguelito, 
kaipo didvyriškųjį “visuomenė^: 
tvarkos gynėjų.”

Jam išvažiuojant Madridan 
visos šitos grupės sveikino jį 
Barcelonoje, kaipo beauštančios 
garbingos^ dienos simbolį.

Tamsioji minia, jausdama, 
kad šalis randasi blogoje padė
ty ir žūt būt norėdama permai 
nų, irgi plojo šitam be 
laimėjusiam žmogui.

Laike penkių dešimčių 
monarchija visai išmušė
nūs iš vagos ir užnuodijo jų 
sųmonę. Ispanijoje galima ma
tyti daug žmonių, kurie pasiry
žę sekti vis viena kokias idėjas, 
kad tik jos butų nesunkios at 
minti ir paprastos; tos idėjos 
gali būti visai absurdiškos — 
tas nieko nereiškia. Monarchi
ja sugebėjo priversti šalį tikėti, 
kad visų nelaimių ir vargų šal
tinis yra politikos veikėjai. Jei 
gu gi priepuolamai esti kas 
nors gero — tabesus karaliaus 
-nuopelnas.

Nelaimingas karalius esųs vi 
so gero pavyzdys, jis, girdi, 
apipiltų savo liaudį laimėmis, 
tik jam kliudo .aplinkui esan
tieji sukčiai politikanai. Ir vi
si šitie nelaimingi žmonės, ku
rie tik buvo monarchijos tar
nais, staiga tapo apkrauti viso
kiais nusižengimais ir blogais 
darbais.

Karalių išauklėtoji ispanų 
liaudis visas savo vyriausybes 
vadino vienu ir tuo pačiu var
du.

-—Vagys.,. Visi jie vagys.
Ir Miguelito—šis perrėdytas 

generolų kirpėjas, turintis daug 
dvasiško bendro su gatves mi
nia, lengvai radę programą ku
ri gali sukelti kvailos gatvės 
entuziazmų.

“Karalius yra didis žmogus, 
beveik toks pat, kaip aš Migue
lito, toks pats švarus ir doras 
kaip aš. Visi gi kiti politikos 
veikėjai, kurie iki šiai dienai 
valdė šalį, yra vagių gauja. A§ 
tai įrodysiu ir sukišiu juos ka
lėj iman.”

Davęs šitokį iškilmingų pasi
žadėjimų — šis Mesijošius, mo
narchijos gelbėtojas, nuvyko 
Madridan “išvalyti” Ispanijos 
nuo blogo.

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

1922-32 So. Halsted SI.
J. Nakrošis, Vedėjas

1323-1923

išimtinai kari-
Jie kalbėjo I

ESI
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Chicago, m.

$700.00 DOVANU
NAUJIENŲ MASKARADO DALYVIAMS BUS 

IŠDALYTA SEKAMOJ TVARKOJ GRUPĖMS

gatvėse vedami 
kurie 

• La- 
už- 
at- 
va-

dus.
šiaip ar taip, bet Primo de

Dovana $100. Pinigais — Naujienos
Dovana $100. Gramafonas — Peoples Furniture Co:
Dovana $50. Radio Sėt — J. Budrik
Dovana $19. Pečius — P.’ Barškis
Dovana $15. Pinigais — Bowman Dairy Co
Dovana $15. Laikrodis — Junievičius

7 Dovana $10. Keisas Malt — Marąuette Malt Co
8

2
3

6

teat- 
aky- 
tuo, 

žmo

išsemiamą plepalų šaltinį, 
plepa, kaip senų laikų kirpėjas, 
kaip Figaro, kuris skuta lanky
tojus ir tuo pačiu laiku “orga
nizuoja” ne tiktai savo šalį; 
bet ir viso pasaulio tautas.

Aš vėliau papasakosiu apie 
pirmuosius Miguelito valdžios 
žingsnius. Miguelito kovoja 
“su blogais papročiais.” Iš tik
rųjų, kokia tai ironija — išrin
kimas šito besmegenio karinin- bai galimas daiktas, kad 
ko į doros gynėjo rolę. Primo uot šaudę į liaudį — jie 
de Rivera yra amžinai jaunas, gręžtų ginklus prieš savo 
jis jaunas vulgariniu, skanda- 
lišku jausmu, kuris yra mado
je provincijos ingulose. Aš at
simenu tą pasipiktinimą, kurį 
iššaukė jis Valensijos gyvento
jų tarpe, 'kai jis buvo to mies
to kapitonu generolu.

Vieną kartą jį užklupo 
ro ložėje, tiesiog publikos 
se užsiėmusį su choriste 
ką paprastai net jo tipo
nes daro uždaromis durimis.

Nuo pat jaunatvės dienų ja
me užsiliko skonis naktimis 
lankyti kai kuriuos namus su 
raudonais žibintais prie įėjimo. 
Ir dabai’, pasidaręs visišku Is
panijos valdovu, jis neatsisakė, 
nuo savo įpročių, Madrido 
naktibaldos dažnai mato jo ofi- 
cialinį automobilį, sustojusį 
ties labiausiai žinomais prosti
tučių lizdais. Jo Ekscelencijai 
su savo dratigais darant nak
ties vizitą, tų namų durys, ži
noma, tuojau užsidaro nuola- 
tiniems jų lankytojams.

Be viso to Primo de Rivera 
vienas žinomiausių Ispanijoje 
kprtųi lošikų. Nėra nė vieno 
kad ir šlykščiausiu kortų loši
mo namo, kuris nepamatytų sa 
vo sienose^ Primo de Riveros. 
Jis lošdavo savais ir svetimais 
pinigais, ir kuomet užgrobė 
valdžią, kad imtis dorovinio I*s 
panijos gydymo darbo —- jis

Vilnius
Istorijos apžvalgą paraše

K. Binkis ir P. Tarutis
‘Tiedu naujos dvasios Lietuvos rašytojai, lengva ir kiekvienam 
suprantamu 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 gaude eglių tankumynais, o tų girių pavėsy 
liūliavo didžiuliai ežerai ir tekėjo vandeningos upės.”

I Ten, tose giriose, gyveno briedžiai, stirnos, šernai, meškos, 
ūdrai ir daugybės kitokių laukinių žvitrių: o paupiais knibžditi 
knibždėjo' bitelių spiečiai ir saldu medutį darė.

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

Lietuvi, tu nebūki be Vilniaus,
Vilnius musų buvo, musų.busi

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Str
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Dovana $7. Baksas Dešrų — A. Žalpis
Dovana $6. 24 pakinkai Ezewash — Ezewash Ch. Co
Dovana $5. Vedybų Pyragas — Jučus Sisters Ręst.
Dovana $5. Cigarų Dėžė — J. Vaidila
Dovana $5. Cigarųė Dėžė — S. Radavich

Tai tiek yra šiuo tarpu dėl grupių. Galimas dalykas, 
kad iki Maskarado dienos dovanų sąrašas pasikeis, tai 
yra prisidės daugiau ir jų numeriai pekitės. Svarbiau 
šios gi dovanos pasiliks tos pačios.

Dalinant dovanas bus prisilaikoma tam tikrų taisyklių, 
kurios bus paseklbtos Vėliau; dabar galima pasakyt, 
kad bus atsižvelgiama i grupės diduma ir vienodumo 
aprėdų, į pasižymėjimą suvaidinant ką nors puikaus 
apie Naujienas; į atvaizdinimą kostumais okkio nors vi
suomenės sluogsnio; i kostumų gražuma ir pavizdinga 
apsėjimą ir į kai kuriuos kitus pasižymėjimus.

Rengkitės broliai ir sesutės, Lapkričio pirma jau artį!
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Atiminėja leidimus al
koholį laikyti

’ tinių tris maišus siuntinių. Bet 
kaip paskui pasirodė, plėšikai 
nieko nepelnė, nes tuose siunti- 

Įniuose, tiesa, buvo $1,000,000, 
bet nekeičiamais čekiais, kurie 
plėšikams jokios vertės neturi. 
Be čekių buvo ir paprasti, ne 
registruoti laiškai, taip kad ir 
juose pinigų plėšikai nerado. 
Pasak banko viršininkų, ban
kas siunčia pinigus tik dienos 

sargyba, 
atsi- 
fede- 
betgi

Daugiausia domės atkreipė] Pirmyn Mišrus Choras visuo-| 
i milai Lral2 ivvnrvvomn *

ir poni S. syvę Chicagos lietuvių visuo- 
akomponuojant menę savo gražiomis dainėlė- 
” 1 - Taigi mano manimu mes

publiką,'privalome paremti ir Pirmyn 
Mišrų Crorą, atsilankydami į 
jų rengiamą vakarėlį.

—Antanėlis.

po didele
Naktį būna priimami tik 
skaitymo čekiai su kitais 

Prohibicijos administratorius' reliniais bankais. Policija 
C. E. Yellowley jau pradėjo sa
vo vajų prieš visus tuos, kurie 
degtinę ir munšainą pardavinė
ja. Jis jau puolė keletą bravo
rų ir munšaino .gaminimo urvų, 
taipjau uždarė ir keletą galiū
nų.

Bet jis neaplenkia ir daktarų 
ir aptiekų, jei jam pasirodo, 
kad jie prasilenkia su prohibi-1 
cijos įstatymais. Štai šiomis 
dienomis jis atėmė dviems dak
tarams, Dr. Goetsch, 31 N. Sta
te St. ir Dr. Wales, 753 Elm, 
St., leidimą prirašinėti degtinę, j 
Devynios aptiekos taipjau ne-į 
teko teisės laikyti, pirkti ir 
pardavinėti alkoholį. Neteko 
alkoholio permitų ir keturi iš
dirbėjai, daugiausia kosmetikų, 
ir vienas bravaras. Tarp nete
kusių alkoholio
bčjų yra Venta Co„ 4101 
Francisco Avė 
jusi kosmetikus. Tos kompani
jos savininku yra Dr. Kazys 
Drangelis.

Leidimo neteko ir vienas lietu- laiku ir 
vis — Dr.» K. Drangens

ieško plėšikų.

KAS BUS SPALIO 27 D?
—IU—

Spalio 27 d. Lietuvių Audito
rijoj įvyks “didelis faitas”. 
Zanavičius yra pasirengęs spir
tis iš visų pajėgų, kad lenkui 
nuimti karūną. Tad Zbyszkai 
gali būti karšta. Požėla, kaip 
žinia, niekam neužsileidžia; to
dėl Minnesotos čempionui gal 
teks su dideliu nuliūdimu grįžti 
namo.—Z.

permitų išdir Lietuvių Rateliuose
kuri išdirbinė- Lietuvių Auditorijos 

“krikštas
Susekė didelį butlegerių 

suokalbį

Į suokalbį esą įvelta daug aug- 
štų politikierių ir žymių val
dininkų.

Lietuviai nuo šios savaitės 
jau turės galutinai užbaigtą 
statyti didelę ir puikią Audito
riją, kurioj telpa keliolika šim
tų žmonių.

Trečiadieny, spalio 21 d. įvy
ko naujosios Lietuvių Auditori
jos “pabaigtuvės”, kuriose da
lyvavo žymus skaičius musų 
veikėjų ir šiaip svečių, suvažia
vusių iš visų pusių. Jiems bu- 

vakarienė,

tai muzikalė programa, kurią met mielai palinksmina prbgre- 
atliko p. Sabonis 
Krasauckienė, i
p-lei V. Bigeliutei. šie daininin- 'mis. 
kai ištikro sužavėjo 
nuvargintą ilgomis prakalbo
mis.

Prie surengimo šių “krikšty
nų” daugiausia pasidarbavo 
patys Auditorijos statytojai 
p. Zalatorius pp. Bytautai, Ma
ziliauskai, p. Evaldas, p. Janu-’

p. Butkus ’ir kiti. — Rep.

(Tąsa nuo~6-to pusi.)

lis,

North Side

Pirmyn Mišrus Choras 
gia vakarėlį su perstatymu ir 
šokiais. Nedėlioj, spalio 25 d., 
7 vai. vak., Liuosybės svet., 
1822 Wabansia Avė.

Kiek
tų, tai 
žus.

Bus 
komedija, (vardo nežinau), tai
pgi bus dainų ir šiaip visokių 
žaismių.

Rengia vakarėlį

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

re n-

teko sužinoti iš komite- 
vakarėlis bus labai gra-

sulošta vieno veiksmo

Palengvins akių įtempimą, kuris 
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. SpedalS atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 10 
iki 8 vai. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. p

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

RODĄ DYKAI
tikro HpecialiRto ir jo paK<-ibininkų. 
Ta« Bpocialih pasiulyma. yra Kerą, 
tiktai trumpam laikui, todėl neatidė- 
Jiokit, at.iilankykit šiandien. Atidčlio* 
jimaa vinuomet 
paprantai .sunkesnėse liaose.

Gydymai slaptų 
jo ligų yra muitų

Penktadienis, Sp. 23, 1925

Kuomet kiti 
gydytojai ap
vija — ateikite 

pas:

35 metai paty
rimo gydyme 
chroniškų vy

ry

BIZNIERIŲ DOVANOS NAUJIENŲ MASKARADUI
Skaitykit kas dieną ir patėmykit permainas 

y * ---- *
žemiau seka dovanos musų 

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

Pinigais ..................... $15.00
Bowman Daily Company, 140- 
158 W. Ontario St., Chicago.

Koisą Malt ............... $10.00
Marjuette Malt and Hops Cu., 
J. KOMINSKAS, vedėjas,

6250 So. Campbell Avė., 
Chicago, III.

yra pavojingai* ne

ligų ir vyry krau- 
apecialumaa.

Fctleraliniai agentai _ susekę 
didelį butlegcrystės suokalbį, į 
kurį yra įvelti penki geležinke
liai, keli rytinių valstijų bitą- vo surengta puiki 
varai ir apie 50 asmenų, jų tar-i šokiai, koncertinė programa ir 
pe keli augšti viršininkai Chi- prakalbos. Tas viskas pilnai pa- • 
cagos policijos departamente, tenkino atsilankiusius Ir reikia' 

Tas suokalbis paliečius slap- tikėtis, kad ir pati Auditorija; 
tą alaus ir munšaino gabenimą 
iš Vytinių valstijų į Chicagą. 
Geležinkeliai gabendavę vago
nus su alum tokiais keliais, (7 vai. vak. į abi mažaszas sve- 
kad sunku tuos vagonus būda- taines, skirtas šokiams. Pašo 
vo susekti. į tą suokalbį esą į- kus apie porą valandų, vakaro, 
velta vieno rytinės valstijos vedėjai pranešė, kad vakarienė 
miestelio mayoras, vienas Chi- prirengta ir kvietė visus į pa- 
cagos apielinkės miestelio poli- čia auditoriją. ūme nemažai 

laiko kol visi užlipo aukštyn.
Vakarienė, prakalbos ir < 

koncertas.

tenkino atsilankiusius Ir reikia'

džiaugsis prisimindama
“krikštynas”.

Publika pradėjo rinktis apie

savo

štai Linksmi Bambino Dvynukai
Negalėjo ramiai ilsėtis per 10 mėnesių. Dabar miega 

ramiai ir auga riebyn. Perskaitykit žemiau pacituotų 
laišką ir nuspręskit nupirkti bonką Bambino savo kūdi
kiui be jokio atidėliojimo, šitas puikus kūdikių vidurių 
valytojas privalo užimti žymiausią vietą kiekvienoje 
naminių vaistų šėputėje. „i ■ . f
“Gerbiamieji:—

šiuo laišku noriu jums ištarti šjrdingiausį ačiū už 
gerus vaistus, kuriuos man prisiuntėt. Per 10 mėnesių 
aš negalėjau ramiai primigti nei vieną naktį ir kaip 
greitai aplaikiau vaistus, kurious man prisiuntėt, tuojaus 
daviau savo kūdikiams ir po to jie užmigo ir ramiai 
miegojo visą naktį. Aš turiu penkis kūdikius ir mano 
nelaimei iki šiol nieko nežinojau apie šituos gerus vaistus, 
kuriais yra Bambino. Dar kartą tariu ačiū ir linkiu, 
kad šiuos vaistus naudotų visos motinos. Jie padarė 
stebuklus mano kūdikiams ir dabar jie auga riebyn.”

Mrs. W. K., New Britain, Conn.
Pareikalaukit dykai duodamo Bambino pavyzdžio ir 

Dr. Richtcro Enygcs Motifoms. Arba nusipirkite už 
35c bonlą Bambino iJ savo va;ot:r.;r*?.o š.and;cn.

AE. EICUTER & CO.
D.ccklyn, N. Yj

cijos viršininkas. Jau esą išduo
ti varantai areštavimui visų j- 
veltųjų į tą skandalą, taipjau 
esą bus bandoma išreikalauti iš 
grand j u r.v juos apkaltinti.

Apkaltino nuodintoją
džiaugės

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

1922 So. Halsted St.
4177 Archer Avė.

Lova ......................... $15.00
GILOBE FURNITURE CO.
Rakandų krautuvė, 
(>637 S. Halsted St.
Chicago, 111. -

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

Deimonto, aukso daiktų krau
tuvė,

3821 So. Halsted Street,
Chicago, III.

Moteries Kautas .... 
Moteries Dresė ... 
Mergaitės Kautas .. 
Moteries .Teku te ...

$37.50
22.50
13.08

Dr. W
ir Pagelbininkai

DRAUGAS KIEKVIENO LIGONIO
109 N. Dearborn St.

12 augstas
Kambarys 1203

Kraujo Ligos Gali Būt 
Išgydytos

Ar esate tikras, kad jūsų sistema 
yra liuosa nuo ligų, kurios kenkia 
dėl jūsų darbo ir pasilinksminimo. 
Ar kenčiate tylėdami? Klausykite 
Gamtos perspėjimų. Slogų, Užkietėji
mo Vidurių Reumatizmo, “Neuritis", 
Galvos Skaudėjimo, Nervingumo, Ap- 
kurtimo, l’aralyžo, “Ix»comotor Ata- 
xia", Bronchito, Astma, Anemioe, 
Skaudulių, Egzema, Slinkimo Plaukų, 
Pasididinimo Gručoių, Skrupulus ir 
kitas ligas tankiausiai yra netva
raus ir ailpno kraujo ir tankiausiai 
geru gydymu galima išgydyti.

Ateikit ir gaukit gerą ir teisinga 
gydymą. Savo praktikoj vartoju ge
riausius Herum, čirpus, Bakteryn, 
Antitozin ir specialia “intravenous” 
gyduoles. Taipgi teikiu tikraa Euro
pines ir "914", jei yra reika
las. ,

Rodą Dykai. Kalbame 
Lietuviškai

Valandos nuo 9 ryto iki 5:80 va
karo kasdien. Utarninke, r Seeedoj ir 
Subatoj iki 8 vai. vakare. Nedėlioj 
ir šventomis dienomis nuo 9 ryto iki 
1 po pietų.
Imkit elevatorių iki 12 augšto 
109 N. Dearborn St., Chicago

R Register

ji
i

Viso ..................... $77.43
FASHION CLOAK SHOP 
Pardavėjai moteriškų rūbų 
3231 So. Halsted St.
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,

Roseland, 111.
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.

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

5650

$4.2a

Tol. Boulevard 8582 ir 2418
Dr. Konstancija Abraičiutė

GYDYTOJA IR CHIRURGAS 
3337 So. Morgan St.

Valandos nuo 2 iki 4 po piet; 
ir nuo 7 iki 9 vakare

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

Grand j Ory esą vakar apkal
tino Paul Smollik, 345 W. 110 

nunuodin- 
Jis yra 

užnuodijęs 
pienininko 
IVardean, 

šeimynai.

ti kaimynų šeimyną, 
kaltinamas, kad jis 
pieną, kuris buvo 
atvežtas VVįliiam 
343 W. HOSt. ir jo

Plėšikai vidurmiesty
Užpereitą naktį dešimt ai’ 12 

plėšikų, apsiginklavusių revol
veriais ir šautuvais, prie La 
Šalie ir Jackson gatvių, užpuolė 
tris Federal Reserve banko pa
siuntinius, kurie nešė iš pašto f 
banką siuntinius. Užpuolimas į- 
vyko apie 1:15 vai. naktiės. 
Užpuolimas buvo gerai supla
nuotas ir prirengtas Ir plėši
kams pasisekė atimti iš pasiun-

Vakarienė buvo prirengta 
tikrai lietuviškai išmanančio
mis ir įgudusiomis rankomis. 
Moterys daugiausia
piragaičiais ir mėsos valgiais, 
o vyrai, žinoma, naminiu alum.

P-as Zalatorius Auditorijos 
b-vės pirmininkas pradėjo va
karienės programą, trumpai at
pasakodamas auditorijos Maty
mo darbą ir visas tas sunkeny
bes, kurias reikėjo nugalėti. 
Vakaro vedėju jis perstatė p. 
Evaldą, kurs irgi pasakė vyku
sią prakalbą. Paskiau kalbėjo 
Dr. Zimontas, adv. Borcten. (lie
tuviškai ir angliškai), atlv. 
Mastauskas (angliškai), du a- 
merikonai ir paskiau kiti.

Keliauninkų laikrodį 
KAROILIS NURKAITIS, 
Laikrodininkas, 
159 N. State St., 
Room 1429, Chicago,

$24.00

Iii.

“Electric Grill” vertes $20. 
BRIDGEPORT ELECTRIC CO. 
Elektros inžinieriai ir kontrak- 
toriai

1619 W. 47 St.
f Chicago, III.

Setą iš 12-kos............. $6.00
G. Benošius, aptiekorius, 1616
W. 47th St., Chicago, III.

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

ANGLYS - KOKSAI
Mes pristatome tiktai geriausios 
rųšies anglis. Musų atsvėrimas 
yra garantuotas per Chicago Coal 
Merchants Association, atsvėri
mas per Lisoenced City Weigh- 
manth.

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

NATURAL HEALTH INSTITUTE
nuo ligų

Kraujo, Odos, Plaučių ir Užkietėjimo
Valandos nuo 10 ryto iki 6 vakare. Panedčly ir ketverge 

nuo 10 ryto iki 8 vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 12 dieną.
DYKAI KLINIKA KIEKVIENĄ PėTNYČIĄ, nuo 1 iki 5 vakare 

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

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

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

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

WARSAWSKY’O

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

1748 West 47th St.
Chicago, III.

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

ki- Vedybų pyragas ...... $5.00
JUČUS SISTERS RESTAU-

RANT, 1608 W, 47 St. 
Chicago, III.

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIN

, Atėjo Kultūros No. 9. — 
Kaina 40c. Galima gauti 

NAUJIENOSE,
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.
iiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland

Savaitiniai Specialai
Šią savaitę mes turime didelių pasiūlymų moterims 

puikiausių velvet pumps arba užvarstomų sliperių, žemo
mis, militarėmis ir augstomi| kulnimis .visokių stvliu, verti. 
$5.85. Specialiai šiai CO
savaitei

MES TURIME ŽINOMUS’ .“BOSTONIAN” 
ČEVERYKUS DEL VYRŲ

Pilnas pasirinkimas “Stylish Stout” čeverykų ir slipe
rių dėl moterų kurioms sunku yra pritaikinti.

Lew ir Milton Warsawsky’ai, užbaigę mokyklas kaipo kojų 
dėl kuriųsunku pritaikinti čeverykus.

Moterims garantuoti '‘Zipper 
Boots”, mierų, 2%, 3, 3% ir 4.

Elektrinė Lempa, vertės $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 žiedų.

3817 So. Halsted Street^ 
Chicago, H;.

$15.00

Vi

gydytojai, asmeniškai i šeg z aminuos kojas 
Taipgi išegzaminuos moteris su mažomis kojomis.

Kūdikių ir vaikų sampeliniai če- ■ Mes turime pasirinkimą dėl vai- 
mierų, 2%, 3, 8% ir 4. | verykai, verti iki $3, Specialiai ...__ . ... . , ,Paprastos lX, $«. QE 95 centai, C1 Vy'U W ‘ 'U StUb°8

Musų kaina I iki I bvw I sliperių, labai pigiomis kainomis.

Warsawsky’s Reliable Shoe Store
1341 So. Halsted St.r kampas Liberty St Tel. Canal 0762

Smuiką
International Music Shop, G.
BALSEVIČIUS savininkas, 

1722 W.
Chicago,

47th St. 
III.

pataisymas 
DR. C. Z.

Dantų 
$15.00, 
Dentistas

4712 S>. Ashland
Chicago, III.

vertės
VEŽELIS,

Avė.

Į Taupymo Sąskaitų .. $5.00 
PEOPLES STOOK YARDS

STATE 'BANKAS, 
47 ir Ashland Avė.
Chicago, III.

Cigarų banksas .... $5.00 
JOHiN VAIDILĄ',

Tabako ir kendžių krautuvė
1747 So. Halsted St.
Chicago, III.

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

3313 So. Halstd Street, 
Chicago, III.

Matai Kas Dedasi?

<3iven FREĖvM oiir
Redeemable rw

• Sliperius, vertės ....... $3.00
Dovanoja WILŠON’S FASH
ION SHOE,

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

Pauderio baksi ūkas .. $1.00
Skustuvas ................. 1.00

JAlGIELLO PHARMACY 
4559 So. Hermitage Avė. 
Chicago, III.

Tai tiek iki šiai dienai —kas 
daugiau ?

“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.
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Lietuvių Rateliuose.
(Tąsa nuo 7-to pusi.)

Roseland
Nevykęs bolševikų protezas

Pereitą sekmadienį vietos 
bolševikai, prisivilioję keletą 
draugijų, buvo surengę protes
to mitingą. Mitingas nepavy
ko ir butų buvę geriau, kad 
jojo visai nebūtų buvę. Kaip 
išrodo, protesto rengėjams ne 
tiek rūpėjo pats protestas, kaip 
susirinkusių žmonių doleriai ir 
todėl lcn.ll>«5t<>j’«i ne tiek. apie 
reikalą kalbėjo, kiek taikėsi 
prie dolerių, kuriuos išgauti 
vistiek nepasisekė.

Pirmininkavo p. Petronis. 
Labai juokinga buvo žiūrėt 
kokiu išdidumu Petronis užėjo 
ant pagrindų. Pilną ranką 
prisiėmęs popierų papurtė gal
vą, kad plaukai jam nelystų į 
akis, jis atrodė kaip koks ad
vokatas, kuris turi visokių do
kumentų, kad apginus savo 
klientą. Petronis išdidžiai aiš
kino tikslą tojo protesto ir 
išskaito kokios draugijos bei 
kuopos yra prisidėjusios prie 
surengimo to protesto.

Toliau jis aiškino, kad kada 
Lietuva buvb dar po caro jun
gu, tai jau tada Lietuvos inte
ligentija kovojo už pasiliuosa- 
vimą, ir tada tie žmonės bu
vo žudomi ir kankinami kalėji
muose ir Sibire. Bęt ir dabar, 
kada Lietuva jau yra pasiliuo- 
savusi nuo caro ir kada jau 
turi neprigulmybę, tai ir dabar 
Lietuvos klerikalai žudo ir kan
kina Lietuvos darbininkus, dėl 
to esą ir surengtas šis protes
tas. Petronis tęsia: “Mes jau 
čionai turime du kalbėtoju; Dr. 
GraiČiuno ir adv. Kodžio dar 
nesimato, tai aš pirmiausia pa
kviesiu, kaipo bepartyvį kalbė
toją, advokatą T. J. Kučinską.’’

Kučinskas užėjęs ant pagrin
dų peržvelgęs visą svetainę il
gai patylėjęs pradeda: “Kaip 
pirmininkas aiškino, kad prie 
šio milingo yra prisidėję ' 12 
draugijų ir jei butų nors po 
15 žmonių nuo kiekvienos drau
gijos, ir tai turėtų būti dau
giau, negu kad dabar čionai 
yra žmonių.“ Kučinskas tur
būt nežinojo, kad reikėtų bent 
kelias bolševikiškas kuopas su
dėti, kol padarius 15 žmonių.

Kučinskas daugiausia kalbė
jo apie tai, kaip kunigai mul
kina žmones. Gaiiaus jis pa

sisakė, kad jis į panašius pro
testus ir rezoliucijas visai ne
tiki ir ragino žmones siųsti 
laikraščius ir knygas į Lietuvą 
ir kad nusiuntimui tų knygų 
žmonės duotų pinigų. \

Nors Kučinskas ir buvo pri
žadėjęs nesigailėti pipirų kleri
kalams, bet neaplenkti ir bolše
viku, tečiaus apie bolševikus ir 
jųjų partiją visai ir neužsimi
nė. Turbūt jis atsiminė Stan
čiko svetainę ir tas duris, per 
kurias jis. nuo bolševikų išbėgo, 
kad negavus į kailį. O Stru- 
rpilo svetainėj tokių durų nėra. 
Ir taipjau matydamas, kad vie- 
nds’ iš tų pačių bolševikų, nuo 
kurių jis džiaugėsi kailį išne
šęs, dabąr čionai pirmininkau- 

t«.i Kučinskas bolševi-
kus nė vienu žodeliu ir neprisi

minė. lodei ir Petronis jam 
smarkiai plojo.

Pabaigus Kučinskui kalbėti, 
Petronis vėl atsiklausia, ar ne
siranda Dr. Graičiunas ir adv.
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Kodis. Kada jųjų nebuvo, pri
statoma kalbėti V. Andriulis.

Andriulis, kaip kiekvienas ži
no, be melo apsegti negali. To
dėl jis ir čia be melo neapsiėjo. 
Taip jis tuoj pradėjo kaltinti 
socialdemokratus už arešta
vimus bolševikų kuopų kandi
datų į Lietuvos Seimą, ; nors 
pats Andriulis, be abejo, gerai 
žino, kad kada tie kandidatai 
buvo areštuojami, tai socialde
mokratai jau nuo kelių metų 
valdžioje nedalyvavo. Bet jau 
matyt toks Andriulio būdas, 
kad jis nestaugęs ant socialde
mokratų ar kitų pažangių 
partijų negali iškęsti. Tolinus 
jis savo prakalboj nieko gero 
nepasakė, — kartojo tą, kas 
jau senai laikraščiuose buvo ir 
ką publika jau gerai Žino. O 
ir pats Andriulis daugiausia tik 
ir skaitė ištraukas iš laikraš
čių. Todėl publika visai nesi- 
interesavo jo prakalba ir prie 
mažiausio subrurdėjimo prie 
durų publika atsigryžusi žiu
rėjo, visai nesiklausydama kal
bėtojo.

Kadangi Kučinskas buvo pa
sakęs, kad jis netiki į panašius 
protestus, tai Andriulis stengė
si tą atitaisyti ir įrodyti, kad 
Lietuvos valdžia tikrai skaito
si su amerikiečių protestais. 
Savo įrodymų parėmimui jis 
prisiminė kaip Lietuvos valdžia 
buvo įvedusi registravimą A- 
merikoje gyvenanbių Lietuvos 
piliečių. Girdi, kada amerikie
čiai visuose miestuose pradėjo 
rengti protestus, tai Lietuvos 
klerikalai tiek nusigando, kad 
nors tokis įstatymas ir buvo jų 
pravestas, bet jo niekas nepil
do, ir dabar gali kas nori par
važiuoti Lietuvon ir niekas ne
klausiajai* buvo užsiregistravęs, 
ar ne. Visi turbūt atsimena 
tuos protestus ir taipgi atsime
na kas tuos protestus rengė 
ir kas protestavo. Andriulis 
tada gi tik juokėsi iš tų, kurie 
prėtestavo. Pavyzdžiui, kada 
Naujienos padarė amerikiečių 
atsiklausimą ir rinko parašus, 
kurie paskui buvo pasiųsti Lie
tuvon, tai Andriulis ir visi jo 
frontai bolševikai tik biauriai 
tyčiojosi iš to visko. O da
bar jau pats sako, kad Lietu
vos klerikalai bijo amerikiečių 
protestų. Kaip tie bolševikai 
dėl dolerio vartosi!

Užbaigus Andriuliui kalbėti, 
buvo renkamos aukos padengi
mui lėšų. Aukų surinkta $17.

Laike aukų rinkimo žmonės su
sikėlė, suėjo prie durų, kiti net 
ant šalygatvio išėjo, pypkes 
ruko, šneka, diskusuoja ir vos 
keletas žmonių beliko sėdynėse. 
Petronis skaito rezoliuciją, 
žmonės šneka, ūžia, nieko nesi
girdi, niekas nesiklauso. Per
skaitęs rezoliuciją Petronis vėl 
aiškino, kad šį protestą rengė 
12 draugijų. Dr. Graičiunas ir 
adv. Kodis buvo prižadėję at
važiuoti ir kalbėti, o Jie nepa- 
jsirodę, “tai ir mes gerbia
mieji, turime jiems nugaras 
atsukti; jje su mumis nesiskai
to,. tai ir mes su jais neturime 
skaitytis, mes neturėtume jų 
čemti” — šaukė Petronis. Bet 
Dr. Graičiunas buvo iškaino pa- 

Rixcl jei jam dantis įcl*5s, 
tai jis kalbės, o jei nef tai jis 

nekalbės. Tai kodėl Petronis 
negalėjo tiesą publikai pasaky
ti, kam bereikalo žmogų šmeiž
ti? Kodis irgi per kitą buvo 
rekomenduotas, bet nebuvo pa
sižadėjęs kalbėti. žinoma, 
bolševikams nė Graičiunas, nė 
Kodis. nė visi kiti visai ir nėra 

* 4 7reikalingi; jiems yra reikalin
gas tiktai jų vardas, kad tuo- 
mi pritraukus daugiau žmonių, 
o paskui, kad galėjus juos pa
čius apšmeižti. Visi to susi
laukia kas tiktai su bolševikais 
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susideda.
Draugijos gerai atsimena 

kokios vertės turėjo jų sureng
tas protestas prieš Johnsono 
bilių, suvaržantį ateivių teises. 
Tada bolševikai irgi vadovavo. 
Tokis pat buvo ir vis prbtestas. 
Geriaus, kad draugijos visai 
nebūtų davusios bolševikams 
naudoti savo vardą. Tokie 
protestai, kuriuose bolševikai 
vadovauja, neturi jokios vertes, 
nes tokiais protestais Lietuvos 
klerikalų neišgąsdysi. Tik pa
čios draugijos save pasižemina, 
nes duoda progos save įtarti, 
kad jos eina išvien su Lietu
vos nepriklausomybės prieši
ninkais ir lietuvių šmeižikais.

—Reporteris.

Marpuette Park
Kasmet spalio 21 d. pripuo

la paminėjimas šv. Uršulės su 
“tavorškomis“. Bet šiemet ir 
p-ios Uršulės Daračiuniengs 
neužmiršta paminėti — jos 
vardadienio.

Mat jos mylimos “tavorškos” 
sumanė parengti dėl savo Ur
šulės “surprise party” ir nors 
iš daugelio “tavorškų” gal tik 
koks trejetas desėtkų dalyvavo 
parengime, bet buvo toks dide
lis “surprise”, kad nė pati Ur
šulė nežinojo, kad jos drauges 
(tavorškos) yra tokios malo
nios ir galingos, kad tokias di
deles dovanas superka jos var
dadieniui paminėti, kaip tai: 
siuvamą mašiną, rašomą stalą 
su stalčiais, lietsargį, rankinį 
krepšelį, ir kitus dalykus; o 
p-lė V. Kudirkaitė nupirko gra
žius gintaro karolius, “Naujie
nų” iš Lietuvos parvestus. Mat 
p-lė . Kudirkaitė yratj naujie- 
nietė.

Be to dar ponios Stonienės, 
Mališauskienės ir kitų rūpesčiu 
buvo pagaminta skanių valgių 
ir minkštų gėrimų, kuriuos visi 
valgė ir gėrėjosi.

P-ai Daračiunai yra labai dė
kingi ir patenkinti už jų drau
gų tokį duosnumą ir draugiš
kumą. — Šnipas.

Wost Side
Baltos žvaigždės Kliubo 

veikimas

Spalio 9 d. įvyko šio kliubo tarė, kad kiekvienas narys ir 
mėnesinis susirinkimas M. Mel- narė turį paukoti kliubul ant to 
dažio svet. Nors šis susirinki- vakaro ką nors, nemažiau kaip 
mas buvo šauktas atvirutėmis, kaip 50c. vertės. Čia ir pasiro- 
bet narių labai mažai atsilankė, dė, kad musų narės ne vien tik 
kas liudija narių nesirūpinimą moka stubą apžiūrėti, bet jos 
savo draugijos reikalais. moka taipgi' puikiai siuvinėti.

Tarp kitų tarimų nutarė tu- Ir jos suaukojo nemažą 
rėti savo korespondentą, kuris Čių įvairiausių išsiuvinėtų 
aprašytų apie draugijos veiki- tų. 
mą. Korespondentu išrinkta M. pagirti.
žaldokas. duota ant

Baltos žvaigždės Kliubas tu- lio 25 d., 
rėš ‘savo metinį balių Oct. (#?

7. M cldiižio svetainėje. * vinkli
Bulius bus šaunus ir visi šoki- vinčtų daiktų. 

kai bus patenkinti. ' j stebėtinas, kad tarp 1
Taipgi kliubas palaiko savo atsirado ir vienas vaikinas, 

beisbolininkų timą, kuris nema-j turintis dar nė 20 m., ir 
žai lėšuoja kliUbui, bet kad paaukojo .glėbį išsiuvinėtų daik- 
kliubiečiai myli sportą, tai ne-j tų vertės apie $50. Tai Jo ran- 
kreipia daug domės f kaštus

Į kliubą gali įstoti nauji 
riai, kurie yra nevedę. Tad 
tartina kiekvienam įstoti 
kliubą. —Korespondentas.

Vyry ir motery pašelpi 
nis kliubas

Jokių žinučių laikraščiuose; 
nesimato, tarsi tokio kliubo nė- 
buti nėra Chicagoje. Yra to
kis kliubas ir jis gana puikiai 
gyvuoja, lik kad apie jį nieko 
nerašoma. Tiesa, musų kliubas 
nėra skaitlingas nariais, nė jis 
nėra perdaug turtingas finan
siškai, bet sulyginus su di
džiuliais kliubais, tai jis yra 
labai daug nuveikęs savo auko
mis. Pavyzdžiui, yra aukojęs 
$100 nukentėjusiai nuo karo 
Lietuvai, yra pirkęs serų Lie
tuvių Auditorijos apie už $300, 
yra pirkęs Lietuvos bonų irgi . 
apie už $200. 'O kur dar kitos 
aukos, kokias visur kliubas yra 
aukojęs. Tas parodo, kad kliu-:

Pinigai Išmokėti Lietuvoje 
KOPERACIJOS BANKO

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

I

Pinigus gavo: <
22298—Antanui Stasio Varniui
4840— Jokūbui Šlajui 
4845—Onai Kregždaitei

22322—Klemensui Durai 
4850—Povilui Burauskui

11^38—Onai Laukaitienei
4862—Stanislovai Blinstrubai- 

tei ' t
22323—Teresei Ribašauskienei 
4869—Martinui Petrauskui

22328—Domicėlei šaukštienei 
22331—Elenai Matukaitei
4882— Marijonai Simanauskie- 

nei
4883— Petrui Simanauskui • 

24194—Elenai Paulauskienei 
11619—Barborai Tamašauskie

nei
4841— Gertrūdai Naulevičienei 

11643—Jievai Gudinienei 
20944—Teodorai Kleivienei

22307—Barbora i Gedminaitei 
11637—Baltramiejui Polikui 
11636—Geniai Jablonskaitei 
20930—Antaninai Antanavičie

nei
4866— Petronėlei Jucienei 

11639—Pranciškai Nakrošienei
4867— Domicėlei Kontautienei 

22332—šapolienei
4877—Daratai Veličkienei
4887—Stanislovai Zlibinienei 

11646—Pranui Sinkevičiui • 
22326—Barborai 

nei
22337—Vaclovui
22349—Rozalijai 
11584Petronei ^Stonienei
4729—Anelei Kairienei
4802—Mortai Petrenaitei 

22318—Nastazijai Ožulaitei
4837 Bronisei Zalageniutei

Pargaliauskie-

Laurinavičiui
Stambrienei

bas visais atžvilgiais stovi ga
na puikiai.

Pereitą susirinkimą nariai ir 
narės nutarė surengti bazarą 
spalio 25 d., Mildos svetainėje, 
3112 So. Halsted St. Narės nu-

skai- 
daik- 
labai 
par- 
spa-

Už tą moteris reikia 
Tas viskas bus 

“auctipn sale” 
kaip 8 vai. vakaro

Moterys atsilankę galės pasi- 
labai y>u ilčių i&siu- 

Vienas dalykas 

i motery 
, ne- 

jis

s. ikų darbas. Stebėtina, iš kur 
na-' tas vaikinas turi tokį gabumą, 
pa-j ir patraukimą prie tokio darbo.

JUOZAPAS LANKAUSKIS
Mirė Spalio 20 d., 1925, utar- 
ninko vakare 8 ir 10 m., katik 
sulaukęs 33 metų amžiaus. Pa
eina iš Lietuvos iš Kalniškų 
Kaltinėnų parap., Kauno gub. 
Amerikoje išgyveno 15 metų, 
turi vieną brolį Joną ir brolienę 
Marijoną ir puseserę Vincusę 
švogerj Joną Dičiuną. Lietuvo
je tėvas7 ir neotina, seserį Juli
jonu Ir brolį'Kazimierą ir švo- 
gerf.

Laidotuvės įvyks Subatoje 
Spalio 24', 8:30 vai. ryte iš na
rni} į Šv. Kryžiaus bažnyčią, o 
po pamaldų j šv. Kazimiero 
kapines. Jo kūnas pašarvotas 
Po num. 4430 S. Harmitagc Av.

Kviečiam visus gimines ir 
pažįfltamus, draugus dalyvauti 
paskutinį kartą laidotuvėse.

Pasiliekam dideliam nuliu
dime.

Brolis, Broliene ir puseserė.
Patarnauja graborius I. J. 

Zolp, tel. Boulevard 5203.

Tie visi jo puikiai išsiuvinėti 
daiktai bus parduoti tą vakarą 
už teisingą pasiūlymą. Reikia 
dar pažymėti, kad po bazaro 
bus ir šokiai, kurie tęsis iki 
vidurnakčio, bus ir kitokių 
pumarginimų. Tai parodo, kad 
ir mažiukas kliubas juda, kru
ta kiek tik galėdamas.

—Kliubietis,

STASYS SADAUSKAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu su
laukęs 42 m. amžiaus, spalio 
20 d., 1925, 4 vai, ryte. Paėjo 
ii Bnrtnykij vaisė., Bartnykų 

Suvalkų Vilka-
viškio apskr. Amerikoj iSgy- 
veno 18 metų;

Paliko dideliame , nuliudime 
tėvus, brolj ir* seserį' Lietuvoj.

♦ 4
Kūnas pašarvotas plis grabo- 

lių F. Radžiu, 668-W. 18th,St. 
Laidotuvės įvyks Subatoje Spa
lio 24, 2 vai. po pietų iš grabo- 
riaus Radžiaus 668 W. 18th St. 
j Lietuvių Tautiškas kapines.

( • f

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

Laidotuvėms rūpinasi P. Ga- 
deiko 1606 S. Halsted St.

Peter Gadeiko.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius J. F. Rudžius, Telefonas 
Canal 6174.

Al A <

K OTRI N A N E RT AIJ TIK N fi 
iš namų Necelūltė

Musų mylima motina ir 
moteris persiskyrė ku šiuo 
pasauliu sulaukus 36 m. am
žiaus trečiadieny, spalio 21, 
3:30 vai. dieną. Paėjo iš Ba-f 
landiškio kaimo* Vaihulo# 
vals., Tauragės apskr. Ame
rikoj išgyveno 15 niętų/

Paliko dideliam ,.rtUliųdime 
3 vaikus: Slartislovų 13 m., 
Vladislovą 8 m„ Jonuką 5 
m., vyrų Vincentų ir gimines. 
Kūnas pašarvotas randasi 
4618 S. Paulina st. Laidotu
vės įvyks šeštadieny, spalio 

. 24 d., 8 vai. ryte iš namų 
4618 S. Paulina St. į šv. Kry
žiaus bažnyčių, o iš ten bus 
nulydėtas j šv. Kazimiero 
kapines.

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

Nuliūdę liekame,
Valkai, vyras 

ir giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius I. J. Zolp, Telefonas 
Boulevard 5293.

HIENA BUDR1UTĖ
Persiskyrė su šiuo pasau

liu spalio 21 d. 1925 m. 5:30 
vai. vakaro, sulaukusi 14 me
tų amžiaus. Gimusi ir augu
si Chicagoje. Paliko didelia
me nuliūdime tėvus Veroni
kų ir Jonų budrius ir sesu
tes Bronlutę ir Aliutę. Kū
nas pašarvotas 3019 S. Union 
Avė.

Laidotuvės įvyks spalio 26 
dienų, 8;30 j šv. Jurgio baž
nyčių. Ten atsibus giedulin- 
gos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta 
p šv. Kazimiero kapines. Mel
džiame nuo širdies gimines 
ir pažįstamus dalyvauti lai
dotuvėse. į Nubudę ir pilni 
širdgėlos pasilieka

Motina, tėvas 
ir sesutėj

, Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Masalskis. Telefo
nas Boulevard 4139

Pasitarkit su 
Specialistu

----- '—— —i Kuomet jus su- 
‘ sergate, tai pir

mutinis dalykas 
jus norite gauti 

‘gerą specialistą^ 
kad jis jumis gy
dytų — tokj spe
cialistą, kuris tu
ri daug metų pa
tyrimą ir tokio 
kuris “nedaro 
spėliojimų”. Gal 
būt, kad jus jau 
esat gydęsis pas 

bet vis be pasek
ta, kad jie ne

liga buvo.
Ateikit j musų ofisą ir daleiskite 

pilnai jumis išegzaminuoti, su X-Ray 
ir labaratorijoj, ta* pilnai pasakys, 
kfts jum« yru ir icvir iiindasi irar jus pralit būt ifiKyUytas. Mes tu- 
rlmc geriausius Europinius ir Ameri
koniškus įrengimus. Musų X-^ay 
triaši na yra viena iš didžiausių visa
me mieste;

X-Ray Egzaminavimas 
ir patarimai visai dykai 

H .
Mes gydome labai pasekmingai vi

sokios ‘rųšiės naujas ir užsisenėju- 
sias ligas.' Kraujo suirimus, ŽARNŲ 
ir SKILVIO ligas, galvos skaudėji
mą, krutinės skaudėjimai, šonų skau
dėjimai, svaiguliai, PILĖS, plaučių, 
kepenų ir pūslės trubeliai, odos ir 
VENERINĖS ligos, yra mūšų speci- 
alumas per 28 metus. . I

Mes turime pas save visus naujau
sius serumus.

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

skausmo. Musų kainos už gydymą 
yra labai liberales.

Mes gydome vyrus ir moteris.

The People’s Health
■; f o 

i: /
. t Institute

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

kampas VVashington

Valandos: Panedėlyje, Ketverge ir 
Pėtnyčioj: 9:6. Utarninke, Sercdoj ir 
Subatoj: 9-8. Nedėldieniais ir šven
tėmis: 10-1.

Klausyk ir Tėmyk 
0 Potam

DRING-yOUR
New Subscriber 
fc °iv paperjs

VflOf/T
šis musų prietelis dirba iš 

širdies ir neša naujus skaityto
jus Naujienoms kasdieną.

Darykit tai ir Jus
Štai kiek kuponų gausit už 

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

Taip dirbdamas nepajusi, 
kaip sudarysi tokį skaitlių ku
ponų, už ,kūrį teks geriausia 
dovana.
X^XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
>X ;WkX4X X4X X4X X4X .«• X4X IHl iT AND RUNN BY HITT

"BUY A, or 
PlTTSŪURfcU-

bernui uiM?
VYĖLL— u e c AM RtblAlR 

^>O LOUCo A&.YOU CONDŲCr 
VOURSfcLVtS PROPtRVf-AUO

‘feTOPPED LOMOl1 COMt OKI W 'KILIS 
AND

MOVI UlTT
OMLY PLAYlUfe

CASINO4 J

no vam -1 Tolo tuk 1 
MILKMAKlTo ItAYt aBOTTU. 
oF MILKiN Casf. Ftur

A UTIU PARCHE.B f

There Is a Certain Suspicion That the “Milk” Ordered Was a Brand of “Mihvaukee Milk”!

r \

n
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Pranešimai
Simano DaukantS Dr-jos nariai 

malonėkit sugrąžinti likiebus ne 
vėliau netlėlios vakaro, 7:30, spa
lio 25 d., katrie turit paėmę dėl 
pardavimo.

Janulis, pirm.

Dr-jos šv. \lponso nariai būti
nai pribuki) j rengiama vakarą, 
kuris bus nedėlioj, spalio 25 d., 
šv. .Iurgi:> parapijos svet., 32 PI. 
ir Auburn avė. Už nepribuvimą 
busit nubausti pagal dr-jos įstatus.

I X
Lietuvių Neprigul mingas Kliu- 

Ims rengia draugišką vakarienę su 
muzika ir kitokiai* pasilinksmini
mais šeštadieny, spalio 
džia 7 vai. vakar >, 
llouse svet., po num. 
PI. Kviečia Komitetas,

21 d. Pra- 
Fellosvship 

831 \V. 3.3

Drau- 
nedč-

Vyrų ir Moterų Apšvietus 
gystės susirinkimas atsibus 
lioj, spalio 25 d., 1 vai. po pietų, 
Cicero Lietuvių Liuosybės svet., 
’ I St. ant 49ln Ct. Cicero, III. 
Gerbiami draugai ir draugės nc- 
sivėluokit, nes turim daug svar
bių reikalų. Atsiveskit naujų 
rių. —K. Yurgon, fin. sekr.

na-

lu-Vakarėlį su 
rengia 

nedėlioj. 
....1«22 
Gerbiaąią publiką)

North Side, 
bai juokingu perstatymu 
Pirmyn Mišrus Choras 
spali > 25 d., Liuosybės svet 
\Vabansia avė. < 
kviečiame skaitlingai atsilankyti 
į šį juokų vakarėlj. Pradžia 7 vai. 
vakari*. —Komitetas.

prie 
spa- Į 
bus

Lietuvių Tautiškos parap.
35 ir Union Avė., Chicago, III., 
lių 21 ir 25 d., 7 vai. vakare ...... 
išpardavimas nuo bazaro atlikusių 
daiktų. Subatoj taipgi bus ir ba
lius. Visi malonėkite atsilankyti.

Komitetas.

Iš Birutės. Biturės choro dainų 
praktika veikalo Keistučio mirties, 
vienų merginų atsibus ketvirtadienio 
vakare Mark Wh?te svet. Vienų vyt 
rų penktadienio vakare spalio 23 <1. 
Raymond Chapel, 8n> W. 31 St. Visi 
vyrai dainininkai bukit laiku kaip 8 
vai. vak. Dar yra priimami j chorą 
nauji dainininkai, gruodžio 13 d. Lie- ; 
tuvių Auditorijoj Birutė perstatys 1 
muzikai) veikalą Keistučio Mirtis.

Repeticijos veikalo Ponas Daugn- 
noris įvyks pėtnyčioj, spalio 23 d., 
1925 m., 7:30 vai. yak. McKinley 
Park svetainėj. Visi Rutiečiai buki
te ląiku, nes jau trumpas laikas.

Režisierius.

Birutės Choro dainų praktika vie
nų vyrų atsibus penktadienio vakare, 
spalio 23 <1., Raymond C'napel, 816 W. j 
31 St. Visi vyrai dainininkai bukit ■ 
laiku kaip 8 vai. vak. Valdyba.

ASMENŲ JltSKOJIMAI
PAIEŠKAI’ draugų: .Juozą-1 

po Daukšo ir Juozapo Savic
kio. Turiu svarbų reikalą.

• Jonas Jesutis, 
Gen. Del.

Pittsburgh, Pa.

APSIVEOIMAI
IEŠKAU apsivedimui vaikino, ku

ris myli gražų gyvenimą ir nege
ria svaigalų. Nesenesnio kaip 
metų. Aš esu našlė, vidutinio 
žirnis. Plačiau susirašinėsime 
laiškus.

40 
am- 
prr

6613 So. Rockwell St. 
Chicago, III.

—5

ISRENDAVOJIMUI
PASIRANDAVOJA 6 kambarių 

modemiškas Flatas, karštu vandeniu 
šildomas. Tinka bile kam, daktarui, 
dantistui arba advokatui, taipgi ir 
puikiausis štoras su pagyvenimo 
kambariais; puikiausia vieta bile ko
kiam bizniui.

Atsišaukite
4100 Archer Avė.

SIŪLYMAI KAMBARIU
RENDA1 kambarys vienai 

ar dviem ypatom, garu šildo
mas; yra maudyne, elektra, 2 
lubos, šoninės durys. Matyti 
galima vakarais po 6 vai.

950 W. 33rd St.

RUIMAS renetai vienam ar dum 
vaikinam, prie mažos šeimynos. 
Visi dideli žmonės. Turi būti blai
vus žmonės.

.3319 Lowe A ve.
2 lubos frontas

RENDA! kambariai vyrams ar 
moterims kad ir su vaiku, ar ve
dusiai porai, arba , katrie atvažia
vę iš kitur. Su maža šeimyna ga
li sutilpti. Kambariai šildomi ir 
pigus. /\nt paskutinių lubų iš- prie
kio. • J. K.

70.3 W. 2Lst Place, Chicago

RENDA I kambarys vienam 
vaikinui prie mažos šeimynos,

ĮVAIRUS SKELBIMAI
BAGDONAS BROS.

MOVING, EKPRESSING & COAL 
PIANO MOVING EXPERTS 

Long diatance handling. 
Tinime daug metų patyrimą.

32.38 So. Halsted St. ‘
Tel. res. Yds 3408—Blvd. 7667 office

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& KDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už

laikėm malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
J. S. RAMANČION1S, Prez.

STONGDENGYSTft
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas ir 
garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patprnuvimas Chicagoj ir apio- 
linkej. įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir goriausia stogų dengimo 
jstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
I’oofing Co.. 3411-13 Ogden Avė. 
Phone Lawndale 0114.

PIRKIT PLUMBINGA PAS MUS 
IR SUTAUPYK IT 35% 

Mės parduodame visiems olselio 
kainomis

Leviniai Plumbing Supply Co., 
VVest Divinion St., 

netoli Marshfield

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonio* gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų 
malkos 35c., 38c. ir 40c. Vilnonįos 
skiautės vaikams, kaina nuo 65c. 
iki 81.00. Baltoji drobė užvalka
lams ir paklodėms. Marškonios gi
jos, kaina HMM) jardų nuo 10c. iki I 
45c. Mano tavoras parsiduoda nuo 
35c. iki 50c. pigiau negu kitur.

Frank Selemonavičius 
504 W. 33rd St. Prie Normai Avė.;

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

3804 So. Kedzie Avė. 
CHICAGO

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

M r. Smetana
Builders Suply X Lumbeč Co. 

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

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA DARBININKU
-----------------------------------------------

VYRŲ
PARDAVIMUI

Atydai Atydai

REIKIA patyrusių vyrų j 
mill room, prie novelty ra
kandų.

General Novelty Furn. 
Mfg. Co.

4538 So. Marshfield Avė.

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

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

Savininke
K. VAIDŽIUNIENfi,
1967 Cunalport Avė.

Tel. Canal 3054

Salesmanu Salesmanų

79 ir Western Avė. 79 ir Wcstern Avė.

Greičiausiai auganti 
stib-divizija Chicagoj.

Greičiausiai auganti 
sub-divizija Chicagoj.

REIKALINGAS bučeris, turi 
būt patyręs savo darbą; geru 
mokestis, darbas ant visados. 
Atsišaukit tuojau.

1409 S. 49 Ct 
CICERO, 1LI

b

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

Atsišaukite • ’ i
3001 Wallace St.

Tel. Michigan 0571

$1,800,000 parduota 
pirmutines 10 dienų.

ii $ 1,800,000 parduoda 
pirmutines 10 dienų.

AUTOMOBILIAI

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

Improvementai I)A-

Augščiausias apnibe- 
žiavimas Chicagoj*.

Atvažiuokit ŠIAN
DIEN j didelį atidarymą.

HINKAMP AND CO.
308 N. Michigan Avė.

Room 222
M r. Morse.

11 iki 2

REIKIA keleto salesmenų 
pardavinėti pridengtas sub- 
divizijoj savastis, kurios yra 
pasiūlomos Chicagos gyvento
jams. Randasi skersai F 
nuo publiško parko, tiktai II 
mylių nuo vidurmiesčio. Labai 
gera transportacija geležinke- į 
liu ir gatvekariais. Biznio ir. 
rezidencijos lotai. Yra suros,' 
vanduo, šaly takiai, viskas ap
mokėta.

Mums reikia vyrų pilnam 
REIKALINGAS combination laikui arba dalinant laikui.' 

’ Prisidėkit prie musų štabo ir 
pasidžiauki! pasisekimu, 
skit Mr. Pozlin

Room 204 
163 W. Washington 

Tel. Dearborn 4147

Mes parduodame olselio kainomis 
visiems. Dasižinokite pas mus 
apie jūsų plumbingą ir namų ap
šildymo reikmesis.

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CO.

490 Milwaukee Av. H ay marke 11018 
461 N. Halsted St. Haymarket 4221

pečius; turi būti geram stovy
je. Pranešk it laišku.

A. YusbkeAvicz
1907 Evergreen Avė.

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

1912 SO. STATE STREET 
ALHAMBRA STORE FIXTURE CO.

""
Krautuvių {rengimai Nauji, ir Sepi 
Del visokių biznių visuomet stake. 
Musų kainas ir patarnavimą nega
lima sukonkuruoti. Ateikite ir 
persitikrinkite. Specialiai {rengi
mai daromi ant orderio. Išmokė
jimais arba cash.

JULIUS BENDER, Inck 
901-915 W. Madison St., Cnicago

PRAPUOLĖ pusbuldogio veislės 
šuva; rudas krūtinė balta, nedide
lio ūgio. Pramini? 11 spalio iš na
mų 6551i Wnslitena\v 
praneš kur. jis randasi, gaus atly
ginimą 85.

Kazimieras Jankaitis 
6551 S. Washtenaw Avė.

Kas

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKALINGA gerai patyru
si moteriškų rūbų siuvėja, ran
kų 
Wių 
tai

ir mašinos darbas prie pui- 
suknių, kautų, etc. Grei- 

atsišaukit.
6419 S. Western Avė. i

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

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

R1JKALINGA moteris ar niergi- 
. , ia prižiūrėjimui namų ir pridabo-

pečium 'apšildom, be valgio. Yra jimo 2 mergaičių. Ruimas ir val- 
mokestis pagal sutarti. Kreip- 

i po
i

... . . .v i .. gis; mokestis pagal sutarti. Krelektra n* vana. Atsišaukit po kpės šiandie po 6 vai. Subatoj 
6 vai. vakaro. 1 aukštas iš pietų.
fronto. 827 W. .'Mth Place. ‘ 3634 £ ^S'gė Avė.

ap-
sa-

$1,000,006 daugiau 
artinentų ir biznio 
vasČių bus atidaryta j 
keletą dienų.

Improvementai 
BAR yra įvesti.

DA-

•. ■ ' -w—-
Augščiausias aprube- 

žiavimas Chicagoj.

Atvažiuokit / ŠIAN
DIEN į didelį atidarymą

HINKAMP AND CO. 
733 W. 63 St. 
Netoli Halsted .

Klauskit Mr. Webb arba
Mr. Bradley 

Atdara visą dieną iki 
vai. vakare.

9

REIKIA patyrusių cabinet 
dirbėjų, turi turėt patyrimą 
prie novelty rakandų, nuolat 

kelio darbas. Gcnerąl Novelty Furn. 
Mfg. Co. r.

4538 S. Marslificid Avė.

REIKALINGAS apysenis žmogus, 
katras negali sunkaus darbo dirb
ti, pašlavinėti, padlagą paplauti ir 
lovas pakloti. Katras nedirbęs to 
darbo tegul neatsišaukia. Valgis ir 
kambarys dykai. Kas geria mun- 
šainų, tegul neatsišaukia.

1600 S. Halsted St.
Klau

St.
REIKAIJNGAS patyręs bu- 

čerys. 
tuvių 
vyrui

DIDELIS BARGENAS
vartotas Stearns Knight 

metų automobilisu. Kai- 
$2,800 naujas. Geriau- 
padėjimo. Dabar tik

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

K reipkitės
2056 W. 18th St.

NAMAI-2EME
■ • • 

Kas pirktu
I |>:i i duot i, aiha 

\ miliny! i namus,

farmas, lotus, 
taipgi ir viso* 
kius biznius, vi
suomet kreip
kitės pas

C. P. Suromskis & Co. 
Keal ESI ate 

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

REIKALINGAS patyręs savo 
darbe bučerys. Turi mokėti i 
lietuvių ir. lenkų kalbas.

Kreipkitės: '
3946 So. Albany Avė.

REIKIA gero patyrusio siu
vėjo prie valymo ir prosinimo 
rubų. <

Kreipkitės:
4529 S. Ashland Avė.

REIKALINGAS pre<eris prie 
senų drabužių. Atsišaukite 

penktadienio rytą.
J. Jakšas

3612 S. Halsted St.

Turi mokėti lenkų, lie- 
ir anglų kalbas. Geram 
pastovi vieta.

A. Liepas, s 
1621 S. Halsted St.

•REIKIA tuojaus atsakančio 
siuvėjo.

Kreipkitės:
8 S. Central Avė. 

Netoli 'Madison

2 darbinin- 
dirbti ant farmos netoli 
Chicagos. (iera vieta ge- 
žmonėm.

REIKALINGA 
kai 
nuo 
rėm

1900 S. Union Avė

M ažai 
1924 
navo 
šiame 
$600.

COAL 8, uždarytas auto
mobilius, geriausiame padėji
mo. Dabar tik $$50.

Hudson sėdau, kaina $350. 
T. HollencJeck Motor Sales Co.

(>244 S. Western Avė.

PARSIDUODA Boa uty Sbop 
lietuvių apgyventoj apielinkėj. 
Biznis eina puikiai. Turiu greit 
parduoti. Parduosiu pigiai.

Tel. Roosevelt 8951 '

PARSIDUODA lunch 
room ir restauracija.

1114 W. MADISON ST.

RAKANDAI

PASISKUBINK,IT, MAI- 
NININKAI

PARSIDUODA bizniavus 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 Bridgeporto apie- 
linkės. Namas randasi Brigh- 
ton Parke. Didelio biznio vie
toj. Namas turi būt parduo
tas arma išmainytas šių savai
tę. Atsišaukit pas

F. G. Lucas & Co.
4108. Archer Avė.

Phone Lafayette 5107

PARSIDUODA rakandai — fumi- 
šiai, dėl 6-šių kambarių, parduosiu 
visus ant syk ar po vieną. Norime 
parduot greitai, važiuojame j kitą 
miestą.

10535 Edbrooke Avė.

PARSIDUODA bučernė ir gro
sernė. Senas ir geras biznis. Tu
riu parduoti greitai, todėl leisiu 
labai pigiai.

Kreipkitės.
3935 S. California Avė.
Te). Lafayette 4903

BARGENAS

PARDAVIMUI
88 NOTŲ grojikus pianas, su 

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

2332 VV. Madison St. 1 fl.
Parsiduoda bučernė ir grosernė 

Bfighton Parke visokių tautų apgy
ventoj apielinkėj. 4 kambariai pa
gyvenimui prie krautuvės.

Atsišaukite
4235 So. Kedzie Avė.

PARSIDUODA grosernė ir bu- 
černč, vienuolyno apielinkėj, biz
nis gerai išdirbtas, geroj vietoj. 
Parsiduoda su namu arba be na
mo. Atsišaukit bile laiku papras
tomis dienomis, nedėldieniais igi 
pietų. Savininkas,

6747 So. VVestern Avė.

PAFSIDUODA kriaučių Šapa. Biz
nis išdirbtas per 5 m. ir eina ge
rai. Šapu gerai {rengta. Darbo pa
kanka dėl dviejų darbininkų. Par
siduoda, nes savininkas vyksta Lie 
tuvon. Joe Kol],

68 N. Main St., Kenosha, Wis.

BARGENAS:' groseris ir delika- 
tesen krautuvė, 1412 So. 49 Avė., 
Cicero, III. Pirkėjai atsišaukite 
greitai, nes šią savaitę tur būt 
parduota.

Wm. Gritenas, 
3241 T>o. Halsted St.

Tel. Boulevard 5066

štai yra geras investmentas 
į 2 augšlų medinį namų, 4 ir 
4 kambarių, išrodo kaip nau
jas. Gražus, dideli ir šviesus 
kambariai. Labai lengva aj> 
šildyti. Naujas 1 karo gara
žas. Labai didelis, anglių ir 
medžių namukas. Randasi prie 
cementinės gatvės, geroj ir 
švarioj apielinkėj. Galima pirk
ti ant lengvų išmokėjimų pla
no.

SAVININKAS
4452 S. California Avė.

PARSIDUODA arba pasi- 
rendavoja kendžių krautuvė 
su penkiais pagyvenimui kam
bariais. Biznis eina gerai.

3647 W. 5ltb St.
SAVININKAS parduoda krau
tuvę ir '6 kambarių flatą, 2 
karų garažą, 
gyventit 
je. 2952 
ramento 
9875.

Tuojau galima 
Labai puikioje vieto- 
W. 63 St. Netoli Sac- 
ave. šaukit Prospect

PARDAVIMUI grosernos fix- 
turiai. Norinti galės čia pat 
užsidėti biznį. Sykiu randasi 
geras cash registeris. Renda 
pigi. Lvsas da ant 2 metų.

812 W. 35th Place

PARSIDUODA mūrinis nau
jos mados įtaisymais kampinis 
namas, 2 po 6 ir 3 po 4 kam
barius ir štoras bučernė ir 
vieną grosernė, sale lotas. Ant 
biznio gatvės, Garažas dėl 3 
automobilių. Pardavimo prie
žastis
ja į senų krajų. 
tik už $27,500 su mažu įmo
kėsimu, likusius paliektu ant 
mdrgičių. Rendos neša $300 į 
mėn. M. Abramoviče

2015 S. Robey St.

savininkas išvažiuo-
Parsiduoda

PARSimjODA bučernė ir 
grosernė. Gera vieta ir išdirb
tas biznis. Nauji visi rakan
dai. Turi būt parduota šią sa
vaitę. \Krcipkites:

559 W. 37th Str.

PARDAVIMUI kukninis 
čius ir šildomas. Abudu

Kreipkitės:
3309 Lowe Avė.

2 lubos
. ..”

jė
geri.

PARDUOSIU bučemę ir groser- 
nę 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
3551 So. Halsted St.

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

3512 So. Lowe Avė.

EXTRA BARGENAS
IŠMAINYMUI ~ kampinis mūrinis 

6 po 6 pragyvenimų ir štoras ant 
biznio gatvės namas, moderniški 
{taisymai. Išmainysime ant mažes
nio ar didesnio namo; taipgi ga
lima mainyti ir ant fanuos; Atsi
šauk it.

M. Abramoviče, 
2015 S. Robey St.

REIKIA DARBININKU

PARSIDUODA arba apsimaino ant 
grosemės ir bučernės 2 flatų 6 po 6 
kambarius mūrinis namas, 
vandeniu Šildomas. Naujos 
{taisymai. Namas yra tik 
senumo.

karžtu 
mados 

2 metų

VYRŲ 6 kambarių bungalow, 2 lotai prie 
namo. Elektra, * vanos. Bungalo.v 
randasi ant 12420'So. Racine Avė.

Savininkas
4550 So. Turner Avė.

NETOLI DVIEJŲ MILIONŲ DOLERIŲ J 10 DIENŲ
Tai yra tikras South Sides namų jėŠkotojų pasirėdymas Chicagoje didžiausioj sudivizijoje prie

79 IR WESTERN AVĖ

PARDAVIMUI naujas kampinis 
mūrinis bungalow, bargenas. Biskj 
{mokėti, kitus kaip rendą. Randasi 
59 Place ir Lavvndale Avė. Visi 
{rengimai modemiški. šaukit savi
ninką.

Tel. Lawndale 6915
Lietuviai! Atsilankykite j musų ofisą ir daleiskite parodyti tuos lotus. Jie randasi Southwest Sidėje 
ideališkiausioj sekcijoj. Į labai trumpą laiką čia bus puikiausia lietuvių sodyba visam® mieste. 
Transportacijos parankumas padaro šias savastis didžiausiu investmentu. štai yra dėl jūsų proga 
uždirbti didžiausius pinigus ir tuom pačiu laiku pasidaryti sau namą aprubežiuotoj 

Z
sekcijoj.

SALESMENAI
Lietuviai vyrai ir moterys gali uždirbti didelius pinigus pardavinėdami Šiuos* lotus.
Mums reikia darbininkų visą laiką arba dalinanti laikui. Atsilankykit j mitingus 
Čioj, 8 valandą vakare. Pasimatykit su

MR. WEBB arba MR. BRADLEY

733 West 63rd Street netoli Halsted St 
Wentworth 5590

t
Patyrimo nereikia, 
panedėly ir pėtny-

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

A. SURMA, 
4816 So. Honore St.

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

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

BARGENAS jeigu šią savaitę pir- 
ksile. Parsiduoda 5 kambarių mū
rinė bungalow. Naujos mados įtai
symai. Bungalow tik ką pastaty
tas.

Savininkas,
4425 So. Fairfield Avė.

Tel. Lafayette 1310

PARDUODU fariną 80 akrų, vi
sa aplinkui aptverta. Nauji dideli 
hudinkai, yra šulinis ir mašinos. 
Parduosiu greit ir pigiai dėl mir
ties moters, Farma randasi P/a 
mvlios nuo 'Goodman, Wis.

T. Žičkus,
P. O. Box 18, Goodman, Wis.

MORTGECIAI-PASKOLOS
ANTRI MORGICIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Ave^ 

lafayette 6738
b i i,  ................. i —■/

MOKYKLOS
VALENTINE 

DRESSMAKING 
COLLEGE

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

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

pXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXk 

ANGLU KALBA 
yra labai svarbu mokėti kiekvie- 

,nam gyvenančiam' Šioje Žalyje.
Kurie kalba gerai angliškai visur 
turi pasisekimą ir pirmybę. Ang
lų kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stSs, pilietybės ir daug kitų daly
kų gali lengvai ir greitai temok
ti pagal nauja būdą mokinimo I>e- 
veskio Mokykloje klesose ir per 
laiškus (conespondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.

LEVESK1S’ SCHOOL 
Preparatory and Commerdal 

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


