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Rusų žmonės vis 
dar badauja

Tautų Sąjunga stabdo ka
rą Balkanuose

Baisios audros Atlantiko 
juriu; 24 žmonės žuvo

pa [Pacific and Atlantic Photo j

Paveiksle parodoma originalia luotelis, kuri išrado Fernando Lopez. Ant to padaro gali 
tilpti 12 žmonių ir maisto produktų dviem savaitėm. Lopez tikisi tuo luoteliu dasigautj iš Ku
bos į Ispaniją.

/

Žinios apie gausy derliu 
Rusijoj — pasaka

Daugely gubernijų užderėjimo 
visiškai nebuvo, ir žmonėms 
gresia badas

žizn, praneša, kad sovietų val
džios praeitą vasarą įkurta or
ganizacija javams iš ūkininkų 
supirkinėti visai susmukus. 
Odesos, Ekaterinoslavo ir Niko
lajevo srityse, kur prieš ka&j 
javus supirkinėjo septynios or
ganizacijos, dabar veikė 170 
valdžios agentūrų, kurios, su- 
pirkinėdamos javus vietos rin
kose, vedusios tarpusavy kon
kurenciją, tuo budu pačios iš- 
_______  _____ Šiandie, sa-

Smarkios audros siautė
Atlantiko pajūriu

24 žmonės žuvo audroj; daug 
materialių nuostolių padary
ta.

Kiny muilu konferencija Trys Vokietijos ministe
atidaryta riai atsistatydino

Kinai reikalauja, kad jiems bu
tų grąžinta pilniausia tarifo 
autonomija

Maskvoj. vėl susirinko sovietų ____ _
vrldžios komitetas kovai su ba- keldamos kainas, 
du, liaudies komisarų tarybos go SOviety laikraštis, ūkininkai
pirmininkui, Bykovui, pirmi
ninkaujant. Tas komitetas, 
suorganizuotas dar 1921 metais 
kooperuoti su Amerikos šalpos 
Administracija, niekados nebu
vo likviduotas, kadangi badas 
kai kuriose Rusijos dalyse nie
kados nesiliovė.

Pasak Maskvos laikraščio 
Pravda, komitetas nutaręs sko
linti astuonioms gubernijoms 
sėklų, grudų ir miltų. Sulig 
pranešimais. Tambovo, Riaza- 
nės, Tūlos, Simbirsko ir Sarato
vo gubernijose šiemet pasireiš
kė visiškas nederlius. Komite-' 
tas tirinėja pranešimus iš kitų 
gubernijų, kur, sako, - derlius 
taipjau buvęs visai menkas ir 
dėl to žmonės turės kęsti var
go ir bado.

Pranešimai buvo perdėti.
Pranašavimai, 

mą Rusija 
daugybę javų į užsienį, njatyt, 
buvo remiami 
valdininkų be galo 
pranašavimais

Rugsėjo

reikalaują tonui javų tik $2 
pigiau, negu Chicagos javų bir
žoj.

Daug suimta už suktybes i
Ryšy su javų supirkimo 

kampanija buvę suimta daug 
“ištikimų komunistų’’, sako so
vietų laikraštis, nurodydamas, 
kad javų supirkinėjime pasirei
škia didelių suktybių ir kad 
dėl javų supirkimo departa
mento apsileidimo valdžia 
rinti milžiniškų nuostolių.

NEW YORKAS, spalio 26.- 
Adantiko pajūriu vakar siautė 
smarkios audros, kuriose, kiek 
iki šiol žinoma, dvidešimt ke
turi žmonės neteko gyvybės. 
Padaryta taipjau didelių male- 
rialių nuostolių.

Alabamos Pike, Barbour ir 
Crenshaw kauntėse užėjęs bai
susis vėjo sūkurys, tornadas, 
daug namų sugriovė. Septynio
lika žmonių buvo užmušta, ir 
daug kitų sužeista.

Paatlantiko
Masachusetts jki Marylando, 
siautusi audra daug pragaištus 
padarė ne tik sausumoj, bet ir 
jūrėse, kur daug1 žvejų nuken
tėjo. Su septyniais miesteliais 

' susisiekimas telegrafu ir telefo
nu visai nutrauktas.

PEKINAS, Kinai, spalio 26. 
— šiandie čia tapo atidaryta 
Kinų muitų konferencija. Kon
ferencija atidaryta Kinų rei
kalavimu, kad svetimos valsty
bės grąžintų Kinams pilniausią 
tarifo autonomiją ir kad Kinų 
valstybės muitų įstatymas bu
tų pradėtas vykdyti nevėliau, 
kaip nuo 1929 metų sausio 1 
dienos.

LU-

valstijose, nuo

kad šią žie- 
eksportuosianti

vietų sovietų 
išpustais 

apie užderėjo 
mus. Rugsėjo mėnesio pra
džioj sovietų prekybos delegaci
ja Rygoj susitarė su Latvijos 
valdžia dėl • išnuomojimo ke
turiasdešimt didelių magazinų 
Ventpilės ir Rygos uostuose 
eksportui skiriamiems Rusijos 
javams supilti. Dabar gi dele
gacija pranešė Latviams, kad 
Rusams tų magazinų neberei
kėsią, 
benta 
2.000 
riuos 
nai.

Iki šiol į Latviją atga- 
truputį 

tonų 
buvo

daugiau kaip 
Rusijos javų, kU-» 
pirkę vietos malu-

Sovietų

Oficialis 
laikraštis,

planai susmuko

sovietų ekonomijos
Ekonomičeskaja

AR NORI Kį PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Lyga įsakė Bulgarams 
Graikams liautis Nikaraguos generolas pa 

ėmė krašto sostinęTautų Sąjungos taryba reika- į 
lauja, kad abi pusės pasi- į 
trauktų į savo teritorijas

1 MANAGUA, Nikaragua, spa-
26. — lio 26. — Generolas Emilianospalio

taryba šiandie Chamorro vakar be opozicijos
ir Bulgariją,' paėmė LaLoma tvirtovę, o pas-

ištrauktu savo
viena antros

kui užvaldė visą sostinę. Tatai 
jis padarė protestuodamas 
prieš priėmimą prezidento tSoio- 
rzano ministerių kabinetan 
trijų liberalu, kuriems genero
las Chamorro, konservatorius, 
yra labai priešingas.

ii1 Mieste, ypač rinkos 'aikštėj,

PARYŽIUS, 
Tautų Sąjungos 
įspėjo Graikiją 
kad jos tuojau 
kariuomenes iš
teritorijų. Abiem Balkanų val
stybėm duota dvidešimt ketu
rios valandos laiko pranešti Są 
jungos tarybai, kad jiedvi davė 
įsakymų savo kariuomenėms 
apleisti svetimą teritoriją
šešiasdešimt valandų laiko pra- buvo aštrių kautynių ir šnudy- 
nešti, kad evakuavimas tapo mos su milicija. Keletas genę- 
padary tas. i rolo ChamoiTos

Po to Sąjungos taryba nuta- vienoj pusėj; ir milicinin- 
rė. kad kariniai Anglijos, Fran- kų — antroj, buvo užmušta ir 
ei jos, It alijos ir kitų arčiau ko- sužeista, 
vos scenos esančių valstybių j 
atstovai tuojau vyktų ten Žiu-, lorzano, norėdamas išvengti to- 
rėti, kad įsakymas butų vjįkdo- lesino kraujo liejimo, nutarė 
mas, ir pranešti apie tai Sąj u n- generolo Chamorros reikalavi- 
gos tarybai.

Miegodamas išsipasa
kojo nužudęs žmogų
Db SELDORFĄS, Vokietija, 

spalio 26. — Vietos kalėjime 
sėdėjo uždarytas vienas asmuo, 
vardu šramm. Jis buvo įtartas 
dėl kriminalinio 

i jo kaltėsNaujienos pagelbės jums J bet tikrų
Desėtkai tūkstančių Naujienų’truko. Buvęs su juo 
skaitytojų ieško bargenų Nau- kalėjimo narve kitas 
jienose ir skaito klasifikuotų- vieną naktį nugirdo 
jų skelbimų puslapius kasdie- per miegus niurzgant 
ną. Parašykite į Naujienas ką kojant, kaip jis vienam žm6- 
turit parduoti, o pirkėjų atra-’gui užnėręs virvę ant kaklo ir 
šit greičiausia. 'įmetęs jį į Reino upę. Jis be to

Klasifikuotųjų skelbimų kai-j papasakojo, miegodamas, kaip 
nos: vienas colis (apie 30 
žiu) vienai dienai, $1.05, dau-Įbuvo apsitaisęs.
giau kaip vieną dieną 92 centai gaus kūnas buvo ištiesų Reino 
j dieną; asmenų į 
po 70 centų už colį į dieną.

Parduokit kaą jums nereika- tas, tik tikrų įrodymų nebuvo, 
lingas per paskelbimus Naujie* Prisipažinus jam 
nose.

Kinu studentu riaušės «. A

PEKINAS, Kinai, spalio 26.

Rusai nori tartis su Fran 
cija dėl skoly

Soviety valdžia ištremia
125 šeimynas

Tuo tikslu sovietų ambasado
riai Londone ir Paryžiuj ap
sikeičia vietomis

Kai kurioms jų leista pasilikti 
kur nors provincijoj, kitos 
varomos Sibiran

MASKVA, spalio 26. • So- 
! vietų ambasadorius • Londone, 
Rakovsky, netrukus apsikeis 

I vietomis su sovietų ambasado- 
irium Paryžiuje, Krasinu. Ra
kovsky išvyks į Paryžių atei
nantį šeštadienį. Vyriausia to- 

jkios permainos priežastis — so
vietų noras pradėti pertrakla- 
cijas dėl išsprendimo 
skolų Francijai.

Francija sako, kad 
jai esanti knita 900
aukso rublių (450 milionų do
lerių), tuo tarpu sovietų val
džia sako, kad skola siekianti 
tik 200 milionų rublių (100 
milionų dolerių).Padarė tatai dėl to, kad nacio

nalistų partija priešinga sau
gumo sutarčiai*

BERL1NAS, spalio 26.- Ka
dangi nacionalistų partija pa
reiškė nepasitenkinimo dėl pa
darytos Lokarno konferencijoj 
saugumo sutarties, trys manis- 
terių kabineto nariai, naciona
listai, rezignavo. Atsistatydi
nusieji yra: vidaus reikalų mi- 
nisteris Schiele, finansų minis
teris Schlieben, ir ekonomijos 
ministeris Neuhaus.

Nežiūrint nacionalistų rezig- 
navimo, kanclerius Luther nu
tarė pasilikti vietoj, o pasltrau- 

port lėlius— Apie du tūkstančiai studen-. ministerių
tų kiniečių šiandie suruošė de-jl)J,ves^ atatinkamų ministerijų 
monstraciją, reikalaudami, kad v icemin isterinius.
jiems butų leista ‘įeiti į salę, Kanclerius Luther ir užsie-
kur laikoma muitų konferenci
ja. Kadangi tokio leidimo 
jiems neduota, studentai pakėlė 
riaušes ties konferencijos rū
mais. įvyko muštynes su poli
cija, kuriosel daugiau kaip tris
dešimt policininkų ir studentų 
sužeista. Keletas studentų bu-; 
vo areštuota.

nių reikalų ministeris Strese- 
manas tikis, kad saugumo pak
tas bus reichstago ratifikuotas.

Nusikirto ranką, kad gau- 
ty $500 apdraudos

Rusijos

milionų

MASKVA, spalio 26. — So
vietų valdžia patvirtino įsaky
mą ištremti iš Maskvos miesto 
ir apskrities, kur jos dabar gy
vena, 125 buvusių dvarininkų 
Šeimynas, tarp jų keturiasde
šimt penkias tituluotos rusų 
bajorijos šeimynas. Einant tam 
tikru įstatymu, kai kurioms tų 
šeimynų bus leista apsigyventi 
tet kur Rusijos provincijoj, iš
skiriant šešis didžiuosius Rusi
jos miestus; kitos gi Šeimynos 
turės apsigyventi tik tam tik
rose joms paskirtose, vietose 
Sibire. '

Daug morokkiečiy krito 
kovoj su ispanais

Tarptautinis teismas žiu 
rėš Italo bylus

Persai ir nori respubli
kos, ir bijo

spa-TEHERANAS, Persija, 
lio 26. — Persijos parlamento 
posėdžiai tapo atidėti, kol bus 
paskirtas naujas krašto prezi
dentas.
* Ka'dangi neužilgio pariamen- 
tan ‘bus įneštas įstatymo suma
nymas, kuriuo šachų dinastija

šalininkų (panaikinama ir Persija paskel-

Respublikos prezidentas

biama respublika, tai beveik 
niekas nenori užimti prezidento 
vietos ir imtis atsakorpybes už 
projektuojamą perversmą.

SOUTH BEND, Ind.,. spalio 
26. Praeitą šeštadienį vie
nas bedarbis, W. Biggs, nusi
kirto tyčia sau kairiąją ranką, 
norėdamas tuo budu gauti iš 
apdraudos kompanijos 500 do
lerių. Nelaimingasis nugabenta 
į vietos ligoninę.

Biggs pasipasakojo, kad il
gai negalėdamas niekur gauti 
darbo, jis, jo žmona ir vaikai 
badaute badavę. Jis nebegalė
jęs ilgiau pakęsti savo <«imy- 
nos vargo, ir nusitaręs teo bu
du gauti pinigų.

Vietos labdarybės draugijos 
dabar rūpinas nelaimingą šei
myną šelpti. •

mus patenkinti.

Ex-kronprincas trau
kiamas tieson už 

šmeižtą
BERLINAS, spalio 26. — 

Berlino laikraštis Montag Mor- 
nusikaitimo, gen patraukė tieson buvusį Vo-

įrodymų 
viename 
kalinys

Aramma 
ir pasa-

CAUV ivcirtiv IX 
įmetęs jį į Reino upę. Jis be to

žod-.tas žmogus atrodęs, kaip jis 
Tokio žmo-

jauną gražią mergaitę, 
jai visokių ištaigų, pir- 
jai brangių dovanų, tuo 
mergaitės tėvą, kurs 
savo dukterį atgauti, jis

paieškojimai upėj rastas, ir dėl piktadary
bės buvo tas pats šramm įtar-

per miegus, 
jis buvo pasmerktas mirties 
bausmei.

kietijos kronprincą, kaltinda
mas jį dėl šmeižto. Laikraštis, 
mat, nesenai buvo išspausdinęs 
istoriją, kaip, ex-kronprincas, 
paėmęs sau kaipo sekretorių 
vieną 
teikia 
kinėja 
tarpu 
bandė
internavo pamišėlių Įstaigoj. 
Po kiek laiko ex-kronprlncas 
išleido atvirą laišką, pareikšda
mas, kad jis laikąs sau per že
ma atsakinėti į “purvinus laito 
raščio šmeižtus.’’ Montag 
Morgen už tai patraukė jį tie
son. •

Trys užmušti butlege
riŲ kautynėse

Jungt. Valstiją kariuo
menė ištrauktą iš 

' , Panamos z‘
NEW YORKAS. spalio 25.— 

Penkioliką butlegerių, susirin
kę vakar namuose 1357 West 
57-th St., pasikalbėt apie savo 
neteisėtą biznį, susivaidijo ii 
pagaliau ėmė muštis. Kautynė
se trys butlegeriai, Orzo, Siau- 
nameo ir Di štuvio, buvo už
mušti. Namų savininkas, Mag- 
lioretti., tapo suimtas.

BANKAS BANKROTAVO

WINNER, S. 1)., spalio 24.
Vietos National Bank Šiandie 

uždarė savo duris. Banko re- 
zervos kapitalo išsekimas buvo 
bankrotavimo priežastis.Federalis oro biuras šiai die

nai Chicagai ir apielinkei pra
našauja:

Aplamai gražu, 
vidutinis, didžiumoj 
vakarų vėjas.

Vakar temperatūra 
kai siekė 41° F.

šiandie saulė teka 
džiasi 4:52 valandą.

bet šalta; 
vasaros

vidutinio

6:16, lei-

WĄSHINGT(>NAS, spalio 24.
Valstybės departamentui 

šiandie oficialiai pranešta, kad 
iš Panamos Miesto jau ištrauk
ta paskutinė dalis Jungtinių 
Valstijų kariuomenės, kuri bu
vo nesenai pasiųsta ten ryšy 
su įvykusiais Panamos Mieste 
namų nuomotojų neramumais.

Didelis gaisras E. St. lx>uise

EAST ST. LOUIS, spalio 24. 
— Praeitą naktį gaisras čia 
sunaikino du American Asphalt 
Roofing kompanijos įstaigos 
triobesiu, padarydamas apie 
100,000 dolerių nuostolių.

MEL1LA, Ispanų Morokka, 
spalio 26. — Praeito penktadie
nio naktį netoli Aždiro įvyko 
stiprus mušis tarp ispanų ka
riuomenės ir riffiečių. Riffiečių 
pozicijos buvo bombarduoja
mos ugnim iš ispanų karo lai
vų. Daug riffiečių užmušta ir 
sužeista.

Pranešimai iš Tanz.iro sako, 
kad riffiečių stovykla ten esan
ti pilna sužeistų, nukentėjusių 
nuo ispanų artilerijos ugnies 
ir aeroplanų svaidomų bombų.

HAAGA, Olandija, spalio 26.
Nuolatinis tarptautinio tei

singumo teismas šiandie susi
rinko nepaprastam posėdžiui, 
kuriame bus peržiūrėta Britų 
ir 'Turkų byla dei Mosuio. Posė
dy dalyvavo Britų ministeris 
Marlinę ir Turkų charge d’af- 
faires Mehnied Essad Bei.

Skandinavijos krašty 
bankininkų konfe- 

rencija

Rado nužudytus banki
ninką ir jo žmoną

MONTREAL, Ųuebcc, spalio 
26. Charles Bernaiti, Kan
tine Canadienne Nationale fili- 
jos Rougemonte administrato
rius, ir jo žmona buvo šiandie 
rasti lovoj nužudyti. Daroma 
tardymas.

OSLO, Norvegija, spalio 24. 
— šiandie Čia prasidėjo Skan
dinavijos kraštų Švedijos, 
Norvegijos ir Danijos — nacio- 
nalių bankų direktorių konfe
rencija, kuri tęsis dvi dienas. 
Svarbiausi svarstymų klausi
mai busią pinigų mainas ir pa
gerinimas valiutos.

STURBRIDGE, Mass., spalio 
26. — Gavęs proto pamišimą, 
John Ęrown, nušovė savo šei
mininką, Eugene Holdeą, pašo
vė jo žmoną ir jų septynioli
kos metų dukterį. Tatai pada
ręs jis pats sau galą pasidarė.

Nutarė pabranginti te
legrafą ir kabelį

PARYŽIUS, spalio 24. — 
Tarptautinis Telegrafo kongre
sas plenariame posėdy nutarė 
pabranginai kainas visiems te
legrafams ir kabeliams.

Dabar Laikas

i

Atėjus didžiam darbimeciui Lietuvoje, 
ne vienas pageidauja ir laukia, kad kas nors 
ateitų jam talkon. Dabar pasiųstas Lietu
von doleris, kitas suteiks musų giminėms 
didelį 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 
2i/2% ir yra išmokamos į 20 iki 30 dienų; 
Naujienų telegramos kainuoja 50 centų 
daugiau ir yra išmokamos nuo 6 iki 10 die
nų. Visą riziką ir atsakomybę Naujienos 
pasiima ant savęs.

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

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted S 
HJPIKAIČTO APTIEKA, 233 East 115 f 
RENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47

NAUMENO7
1739 So. Halsted St., Chicag

I
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Rusų žmones vis 
dar badauja

Tautų Sąjunga stabdo ka
rą Balkanuose

Baisios audros Atlantiko pa
jūriu; 24 žmonės žuvo

Žinios apie gausy derliu 
Rusijoj — pasaka

Daugely gubernijų užderėjimo 
visiškai nebuvo, ir žmonėms 
gresia badas

RYGA, Latvija, spalio 26.— 
Maskvoj. vėl susirinko sovietų 
valdžios komitetas kovai su ba
du, liaudies komisarų tarybos 
pirmininkui. Bykovui, pirmi
ninkaujant. Tas komitetas, 
suorganizuotas dar 1921 metais 
kooperuoti su Amerikos Šalpos 
Administracija, niekados nebu
vo likviduotas, kadangi badas 
kai kuriose Rusijos dalyse nie
kados nesiliovė.

Pasak Maskvos laikraščio 
Pravda. komitetas nutaręs sko
linti astuonioms gubernijoms 
sėklų, grudų ir miltų. Sulig 
pranešimais, Tambovo, Riaza- 
nės, Tūlos, Simbirsko ir Sarato
vo gubernijose šiemet pasireiš
kė visiškas nederlius. Komite
tas tirinėja pranešimus iš kitų 
gubernijų, kur. sako, > derlius 
taipjau buvęs visai menkas ir 
dėl to žmonės turės kęsti var- 
go ir bado.

Pranešimai buvo perdėti.
Pranašavimai, kad šią žie

mą Rusija eksportuosianti 
daugybę javų į užsienį, matyt, 
buvo remiami vietų sovietų 
valdininkų be galo išpustais 
pranašavimais apie užderėji- 
mus. Rugsėjo mėnesio pra
džioj sovietų prekybos delegaci
ja Rygoj susitarė su Latvijos 
valdžia dėl . išnuomojimo ke
turiasdešimt didelių magazinų 
Ventpilės ir Rygos uostuose 
eksportui skiriamiems Rusijos 
javams supilti. Dabar gi dele
gacija pranešė Latviams, kad 
Rusams tų magazinų neberei
kėsią. Iki šiol į Latviją atga
benta truputį daugiau kaip 
2,000 tonų Rusijos javų, ku-' 
įjuos buvo pirkę vietos malū
nai.

Sovietų planai susmuko
Oficialis sovietų ekonomijos 

laikraštis, Ekonomičeskaja

AR NORI Kį PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

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

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

Parduokit kaą jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

Kaina 3c

žizn, praneša, kad sovietų val
džios praeitą vasarą įkurta or
ganizacija javams iš ūkininkų 
supirkinėti visai susmukus. 
Odesos, Ekaterinoslavo ir Niko-

Smarkios audros siautė 
Atlantiko pajūriu

lajevo srityse, kur prieš kartą 
javus supirkinėjo septynios or
ganizacijos, dabar veikė 170 
valdžios agentūrų, kurios, su- 
pirkinėdamos javus vietos rin
kose, vedusios tarpusavy kon
kurenciją, tuo budu pačios iš- 
keldamos kainas, šiandie, sa
ko sovietų laikraštis, ūkininkai 
reikalaują tonui javui tik $2 
pigiau, negu Chicagos javų bir
žoj. x

Daug suimta už suktybes i
Ryšy su javų supirkimo 

kampanija buvę suimta daug 
“ištikimų komunistų”, sako so
vietų laikraštis, nurodydamas, 
kad javų supirkinėjime pasirei
škia didelių suktybių ir kad 
dėl javų supirkimo departa
mento apsileidimo valdžia tu
rinti milžiniškų nuostolių.

Lyga įsakė Bulgarams ir 
Graikams liautis

Tautų Sąjungos taryba reika
lauja, kad abi pusės pasi
trauktų į savo teritorijas 
PARYŽIUS^ spalio 26. — 

Tautų Sąjungos taryba šiandie 
įspėjo Graikiją ir Bulgariją, 
kad jos tuojau ištrauktu savo 
kariuomenes iš viena antros 
teritorijų. Abiem Balkanų val
stybėm duota dvidešimt ketu
rios valandos laiko pranešti Są 
jungos tarybai, kad jiedvi davė 
įsakymų savo kariuomenėms 
apleisti svetima teritoriją, iv 
šešiasdešimt valandų laiko pra
nešti, kad evakuavimas tapo 
padarytas.

Po to Sąjungos taryba nuta
rė. kad kariniai Anglijos, Fran
ci jos, Italijos ir kitų arčiau ko
vos scenos esančių valstybių 
atstovai tuojau vyktų ten žiū
rėti, kad įsakymas butų vykdo
mas, ir pranešti apie tai Sąjun
gos tarybai.

Miegodamas išsipasa
kojo nužudęs žmogų
D b. SELDORFĄS, Vokietija, 

spalio 26. — Vietos kalėjime 
sėdėjo uždarytas vienas asmuo, 
vardu šramm. Jis buvo įtartas 
dėl kriminalinio nusikaitimo, 
bet tikrų jo kaltės įrodymų 
truko. Buvęs su juo viename 
kalėjimo narve kitas kalinys 
vieną naktį nugirdo šrammą 
per miegus niurzgant ir pasa
kojant, kaip jis vienam žmo
gui užnėręs virvę ant kaklo ir 
įmetęs jį į Reino upę. Jis be to 
papasakojo, miegodamas, kaip 
tas žmogus atrodęs, kaip jis 
buvo apsitaisęs. Tokio žmo
gaus kūnas buvo ištiesų Reino 
upėj rastas, ir de| piktadary
bės buvo tas pats šramm įtar
tas, tik tikrų įrodymų nebuvo. 
Prisipažinus jam per miegus, 
jis buvo pasmerktas mirties 
bausmei.

24 žmonės žuvo audroj; daug 
materialių nuostolių padary
ta.

NEW YOR.KAS, spalio 26. - 
Adantiko pajūriu vakar siautė 
smarkios audros, kuriose, kiek 
iki šiol žinoma, dvidešimt ke
turi žmonės neteko gyvybės. 
Padaryta taipjau didelių mate
rialių nuostolių.

Alabamos Pike, Barbour ir 
Crensha\v kauntėse užėjęs bai
susis vėjo sūkurys, tornadas, 
daug namų sugriovė. Septynio
lika žmonių buvo užmušta, ir 
daug kitų sužeista.

Paatlantiko valstijose, nuo 
Masachusetts jki Marylando, 
siautusi audra daug pragaišties 
padarė ne tik sausumoj, bet ir 
jūrėse, kur daug žvejų nuken
tėjo. Su septyniais miesteliais 
susisiekimas telegrafu ir telefo
nu visai nutrauktas.

Nikaraguos generolas pa
ėmė krašto sostinę

MANAGUA. Nikaragva, spa
lio 26. Generolas Emiliano 
Chamorro vakar be opozicijos 
paėmė La Loma tvirtovę, o pas
kui užvaldė visą sostinę. Tatai 
jis padarė protestuodamas 
prieš priėmimą prezidento ^Solo- 
rzano ministerių kabinetan 
trijų liberalu, kuriems genero
las Chamorro, konservatorius, 
yra labai priešingas.

1 Mieste, ypač rinkos 'aikštėj, 
buvo aštrių kautynių ir šaudy- 
mos su milicija. Keletas gene
rolo Chamorros šalininkų 
vienoj pusėj, ir milicinin
kų — antroj, buvo užmušta ir 
sužeista.

Respublikos prezidentas bo- 
. lorzano, norėdamas išvengti to
lesnio kraujo liejimo, nutarė 
generolo Chamorros reikalavi
mus patenkinti.

Ex-kronprincas trau
kiamas tieson už 
• šmeižtą 

9

BERLINAS, spalio 26. — 
Berlino laikraštis Montag Mor- 
gen patraukė tieson buvusį Vo
kietijos kronprincą, kaltinda
mas jį dėl šmeižto. Laikraštis, 
mat, nesenai buvo išspausdinęs 
istoriją, kaip, ex-kronprincas, 
paėmęs sau kaipo sekretorių 
vieną jauną gražią mergaitę, 
teikia jai visokių ištaigų, pir
kinėją jai brangių dovanų, tuo 
tarpu mergaitės tėvą, kurs 
bandė savo dukterį atgauti, jis 
internavo pamišėlių įstaigoj. 
Po kiek laiko ex-kronprincas 
išleido atvirą laišką, pareikšda
mas, kad jis laikąs sau per že
ma atsakinėti į “purvinus laik-* 
raščio šmeižtus.” Montag 
Morgen už tai patraukė jį tie
son. •
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Paveiksle parodoma originalis luotelis, kurį išrado Fernando Lopez. Ant to padaro gali su
tilpti 12 žmonių ir maisto produktų dviem savaitėm. Lopez tikisi tuo luoteliu dasigautj iš Ku
bos j Ispaniją.

Kiny muity konferencija 
atidaryta

Kinai reikalauja, kad jiems bu
tų grąžinta pilniausia tarifo 
autonomija

PEKINAS, Kinai, spalio 26.
— šiandie čia tapo atidaryta 
Kinų muitų konferencija. Kon
ferencija atidaryta Kinų rei
kalavimu, kad svetimos valsty
bės grąžintų Kinams pilniausią 
tarifo autonomiją ir kad Kinų 
valstybės muitų įstatymas bu
tų pradėtas vykdyti nevėliau, 
kaip nuo 1929 metų sausio T 
dienos.

Kinu studentu riaušės C 9

PEKINAS, Kinai, spalio 26.
— Apie du tūkstančiai studen
tu kiniečiu šiandie suruošė de
monstraciją, reikalaudami, kad 
jiems butų leista ' įeiti į salę, 
kur laikoma muitų konferenci
ja. Kadangi tokio leidimo 
jiems neduota, studentai pakėlė 
riaušes ties konferencijos rū
mais. Įvyko muštyhės su poli
cija, kuriose* daugiau kaip tris
dešimt policininkų ir studentų 
sužejsta. Keletas studentų bu
vo areštuota.

Persai ir nori respubli
kos, ir bijo

TEHERANAS, Persija, spa
lio 26. — Persijos parlamento 
posėdžiai tapo atidėti, kol bus 
paskirtas naujas krašto prezi
dentas.

Kadangi - neužilgio pariamen- 
tan bus įneštas įstatymo suma
nymas, kuriuo šachų dinastija 
panaikinama ir Persija paskel
biama respublika, tai beveik 
niekas nenori užimti prezidento 
vietos ir imtis atsakorpybes už 
projektuojamą perversmą.

T—————— 

Trys užmušti butlege- 
riŲ kautynėse

NEW YORKAS, spalio 25.— 
Penkioliką butlegerių, susirin
kę vakar namuose '357 West 
57-th St., pasikalbėt apie savo 
neteisėtą biznį, susivaidijo ii 
pagaliau ėmė muštis. Kautynė
se trys butlegeriai, Orzo, Siap- 
nameo ir Di štuvio, buvo už
mušti. Namų savininkas, Mag- 
lioretti. tapo suimtas.

Federalis oro biuras šiai die
nai Chicagai ir apielinkei pra
našauja:

Aplamai gražu, Bet šalta; 
vidutinis, didžiumoj vasaros 
vakarų vėjas.

Vakar temperatūra vidutiniš
kai siekė 41° F.

šiandie saulė teka 6:16, lei
džiasi 4:52 valandą.

Trys Vokietijos ministe-
• riai atsistatydino

Padarė tatai dėl to, kad nacio
nalistų partija priešinga sau
gumo sutarčiai*

BERLINAS, spalio 26. Ka
dangi nacionalistų partija pa
reiškė nepasitenkinimo dėl pa
darytos Lokarno konferencijoj 
saugumo sutarties, trys minis
terių kabineto nariai, naciona
listai, rezignavo. Atsistatydi
nusieji yra: vidaus reikalų mi
nisteris Schiele, finansų minis- 
teris Schlieben, ir ekonomijos 
ministeris Neuhaus.

Nežiūrint nacionalistų rezig- 
navimo, kanclerius Luther nu
tarė pasilikti vietoj, o pasitrau
kusiųjų ministerių portfelius 
pavesti atatinkamų ministerijų 
viceministeriams. 1

Kanclerius Luther Ir užsie
nių reikalų ministeris Strese- 
manas tikis, kad saugumo pak
tas bus reichstago ratifikuotas.

r 

Nusikirto ranką, kad šau
ly $500 apdraudos

SOUTH BEND, Ind., spalio 
26. Praeitą šeštadienį vie
nas bedarbis, W. Biggs, nusi
kirto tyčia sau kairiąją ranką, 
norėdamas tuo budu gauti iš 
apdraudos kompanijos 500 do
lerių. Nelaimingasis nugabenta 
į vietos ligoninę.

Biggs pasipasakojo, kad il
gai negalėdamas niekur gauti 
darbo, jis, jo žmona ir vaikai 
badaute badavę. Jis nebegalė
jęs ilgiau pakęsti savo $°imy- 
nos vargo, ir nusitaręs tuo bil
du gauti pinigų.

Vietos labdarybės draugijos 
dabar rūpinas nelaimingą šei
myną šelpti. •

• - • —r- — • —

Jungt. Valstijy kariuo
menė ištraukta iš

■ Panamos
WA.SHIN(iTONAS, spalio 24.

Valstybės departamentui 
šiandie oficialiai pranešta, kad 
iš Panamos Miesto jau ištrauk
ta paskutinė dalis Jungtinių 
Valstijų kariuomenės, kuri bu
vo nesenai pasiųsta ten ryšy 
su įvykusiais Panamos Mieste 
namų nuomotojų neramumais.

BANKAS BANKROTAVO

WINNER, S. I)., spalio 24.
Vietos National Bank Šiandie 

uždarė savo duris. Banko re- 
zervos kapitalo išsekimas buvo 
bankrotavimo priežastis.

Didelis gaisras E. St. Louise

EAST StJlOuTs, spalio 24. 
-- Praeitą naktį gaisras čia 
sunaikino du American Asphalt 
Roofing kompanijos įstaigos 
triobe&iu, padarydamas apie 
100,000 dolerių nuostolių.
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Rusai nori tartis su Fran- 
cija dėl skoly

Tuo tikslu soviety ambasado
riai Londone ir Paryžiuj ap
sikeičia vietomis

MASKVA, spalio 26. • So- 
! vietų ambasadorius • Londone, 
( Rakovsky, netrukus apsikeis 
[vietomis su sovietu ambasado- i 
irium Paryžiuje, Krasinu. Ra
kovsky išvyks į Paryžių atei
nantį šeštadienį. Vyriausia to- 

| kios permainos priežastis — so- 
i vietų noras pradėti pertrakta- 
cijas dėl išsprendimo Rusijos 
skolų Franci j ai.

Francija sako, kad Rusija 
jai esanti kalta 900 milionų 
aukso rublių (450 milionų do
lerių), tuo tarpu sovietų val
džia sako, kad skola siekianti 
tik 200 milionų rublių (100 
milionų dolerių).

Daug morokkiečiy krito 
kovoj su ispanais

MELILA, Ispanų Morokka, 
spalio 26. — Praeito penktadie
nio naktį netoli Aždiro įvyko 
stiprus mušis tarp ispanų ka
riuomenės ir riffiečiu. Riffiėčiu 
pozicijos buvo bombarduoja
mos ugnim iš ispanų karo lai
vų. Daug riffiečiu užmušta ir 
sužeista.

Pranešimai iš Tanžiro sako, 
kad riffiečiu stovykla ten esan
ti pilna sužeistų, nukentėjusių 
nuo ispanų artilerijos ugnies 
ir aeroplanų svaidomų bombų.

Rado nužudytus banki
ninką ir jo žmoną ■

MONTREAL, Quebec, spalio 
26. Charles Bernard, Ban- 
que Canadienne Nationale fili- 
jos Rougemonte administi-ato- 
rius, ir jo žmona buvo šiandie 
rasti lovoj nužudyti. Daroma 
tardymas.

STURBRIDGE, Mass., spalio 
26. Gavęs proto pamišimą, 
John Ęrown, nušovė savo šei
mininką, Eugene Holdeą, pašo
vė jo žmoną ir jų septynioli
kos metų dukterį. Tatai pada
ręs jis pats sau galą pasidarė.

• 1
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Dabar Laikas
Atėjus didžiam darbimečiui Lietuvoje, 

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

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

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

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

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. HaJsted St. 
fUPIKAIčIO APTIEKA, 233 East 115 St. 
RENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

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

No. 253

Soviety valdžia ištremia
125 šeimynas

Kai kurioms jų leista pasilikti 

kur nors provincijoj, kitos 
varomos Sibiran

MASKVA, spalio 26. So
vietų valdžia patvirtino įsaky
mą ištremti iš Maskvos miesto 
ir apskrities, kur jos dabar gy
vena, 125 buvusių dvarininkų 
Šeimynas, tarp jų keturiasde
šimt penkias tituluotos rusų 
bajorijos šeimynas. Einant tam 
tikru įstatymu, kai kurioms tų 
šeimynų bus leista apsigyventi 
tet kur Rusijos provincijoj, iš
skiriant šešis didžiuosius Rusi
jos miestus; kitos gi šeimynos 
turės apsigyventi tik tam tik
rose joms paskirtose, vietose 
Sibire. '

Tarptautinis teismas žiū
rės Mosulo bylos

HAAGA, Olandija, spalio 26.
Nuolatinis tarptautinio tei

singumo teismas šiandie susi
rinko nepaprastam posėdžiui, 
knriame bus peržiūrėta Britų 
ir Turkų byla dei Mosuio. Posė
dy dalyvavo Britų ministeris 
Marling ir Turkų charge d’af- 
faires Mehr.ied Essad Bei.

Skandinavijos kraštu 
bahkininkų konfe- 

rencija
OSLO, Norvegija, spalio 24. 

— šiandie Čia prasidėjo Skan
dinavijos kraštų Švedijos, 
Norvegijos ir Danijos — nacio- 
nalių bankų direktorių konfe
rencija, kuri tęsis dvi dienas. 
Svarbiausi svarstymų klausi
mai busią pinig-Ų mainas ir pa
gerinimas valiutos.

Nutarė pabranginti te
legrafą ir kabeli

PARYŽIUS, spalio 24. — 
Tarptautinis Telegrafo kongre
sas plėnariame posėdy nutarė 
pabranginai kainas visiems te
legrafams ir kabeliams.
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KALBAS MOKSLEIVIŲ 
VAKARE

Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas
Eina du kartu į mėnesį

REDAKTORIUS;
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Lietuvystės palaiky 
mo” klausimu

Mums butų 
klausimo 
lietuviai 
šį klau- 
kalliėti. 

ter-

Kai kurie musų viengenčiai 
Amerikoje jau nuo senai yra 
įsusirupinę “lietuvystės palai
kymu“. Pastaruoju laiku tuo 
klausimu vėl pradėta disputuo
ti laikraščiuose.
malonu, kad prie to 
apkalbėjimo prisidėtų 
studentai. B: t rišant 
simų reikia aiškiai
‘'Lietu vystės palaikymo” 
minas yra labai neaiškus ir po 
tuo terminu galima suprasti 
daug dalykų. Į tą terminų gali 
įeiti lietuvių papročiai, religi
ja, būdas, kalba ir santikiavi- 
mas su musų tėviške. Laimi 
yra aišku, kad kalbėdami apie 
“lietuvy? tės palaikymų” Ame
rikoje, mes negalimi turėti 
omenėje visus tuos papročius,

tuviai čionai atsivežė, ne* tarp 
tų papročių ir elgesių yra la
bai peiktinų dalykų. Prisilai
kant “lietlivystės palaikymo” 
termino, reikėtų suprasti, kad 
mums parupo palaikyti visa 
tai, ką lietuviai į .Ameriką at
sivežė. Jungtinėje Valstijose 
yra labai daug lietuvių šeimy
nų, kurios gyvena didžiausiam 
nesutikime, užsiima girtuok- 
ivste, barniais ir keismais. Dau
gelis tokių šeimynų vaikai iš
auga tokiai? blogais papročiais, 
kad jie jokiu budu negali būti 
pavyzdžiu kitiems, nežiūrint 
to, kad jie butų ir lietuviškoje 
d vagį oje auklėti. Mes esame 
tikri, kad tokio lietuvystės pa
laikymo nenorėtų nė tie žmo
nės, kurie “lietuvystės palai
kymo“ klausimu yra daugiau
sia susirūpinę. Teisinga bus pa
sakyti. kad ne viskas yra ge
ra, kas lietuviška ir ne viskas 
yra bloga, kas amerikoniška, 
arba atbulai: ne viskas yra 
bloga, kas lietuviška ir ne vis
kas yra gera, kas amerikoniš

tuvių šeimynų Amerikoje su 
pavyzdingai išauklėtais vaikaift. 
Tą patį galima pasakyti apie 
anglus ir kitas tautas. Pasiro
do; kad musų lemai nevykęs 
yra “lietuvystės palaikymo” 
terminas. Reikia todėl pasirink
ti geresnį terminą.

M; • esame linkę manyti, kad 
susirūpinusioji “lietuvystės pa
laikymu” Amerikoje žmonės 
turi omenėje lietuvių kalbų. 
Šiam klausimui apkalbėti yra 
pamato. Yra tiesa, kad augan- 
tieji čionai lietuvių ir kitų tau
tų vaikai vis labiau ir labiau 
pradeda ištautėti arba pamiršti 
savo tėvų kalbų. Bet ir ištau- 
tėjimo klausimų apkalbėdami 
mes negalime vaduotis- savo 
norais ir jausmais. Negalima 
net to klausimo rišimui pavyz
džius imti iš atskirų šeimynų, 
nes prie jokio* išvados nebus 
galima prieiti. Lietuvos emig
rantai Amerikoje ištautėja, t. 
y. vis mažiau ir mažiau savo 
prigimtų kalbų vartoja ir galų 
gale jų pamiršta. Pažiūrėkime 
dabar, kokios priežastys prie 
to veda ir ar galima jas paša
linta.

Jungtinių Valstijų nacionalė 
kalba yra anglų kalba. Viso** 
valdžios įstaigos — teismui, 
mokyklos, bankai ir t. t. — 
yra vedamos anglų kalba. Visi 
šios šalies imigrantai tėvai, jei
gu ji? nori duoti savo vaikams 
bent? pradžios mokslų, tai no-

ioms nenoroms jie turi savo 
vaikus leisti į anglų kalba ve
damas viešąsias mokyklas. Prie
šingam atsitikime jie susilauk
tų arba valdžios bausmės, ar
ba jų vaikai išaugtų visiškais 
bemoksliais. Tuose mokyklup- 
se vaikai išmoksta skaityti, 
rašyti ir gauna visų pradžios 
mokslų. Paaugę jie -savo žinias 
semia iš angių kalba leidžiamų1 
, • «». . .. __ i., ilaikraščių ir knygų. Be anglų 
kalbos juk negalima apsieiti 
ne darbo arba* vertelgystės j$- 
taiguc.se. Faktas yra toks, kad 
visi ateiviai didžiausio sunku
mo gavime geresnio darbo su
tinka dėliai nemokėjimo ang
lų kalbus. Tai ve kame gludi 
ištautėjimo priežastys. Dabar 
klauskime savęs: ar galima 
tas priežastis pašalinti arba 
bent su jomis kovoti? Mes be 
jokių mikščiojimų pasakysime, 
Kad viršuje suminėtų priežas
čių negalima nei pašalinti, nei 
su jomis rimtai kovoti. Jeigu; 
kai kurie tėvai bandytų tatai | 
padaryti, tai jie susilauktų ne
apykantos iš valdžios, 
keniškos 
vaikų.

M ums 
tėjimo 
miršimo 
nėra reikalo nusiminti, 
yia geriausi pasauly kalba —k 
mes nežinome. Kiekviena kalba 
atsirado ir išsivystė evoliucb 
jos keliu. Kiekvienam žmogui 
yra geriausi ir brangiausi ta 
kalba, kurią jis geriausia žil 
no ir supranta. Mandagiai iš
auklėti, apšviesti ir tinkamai 
gyvenimui prirengti vaikai mo
kės tinkamai suprasti, gerbti 
ir įvertinti ne tik savo, bet ir 
kita? tautas. Sėjimas neapy
kantos vienos tautos žmonių 
pi ieš kitos tautos žmones prie 
nieko gero negali privesti.

ameri-
publikos ir iš savo

išrodo, kad dėl ištau- 
arba savo kalbos pa*

Amerikos lietuviams
Koki

Astronomija
šia laida “Moksleivių Ke-Su 

lių” redakcija įveda astronomi
jos skyrių. Tą skyrių mes ne
galėsime padaryti dideliu, ka
dangi be jo mes esame pasi- 
brėžę duoti straipsnių iš isto
rijos, geografijos, dailiosios li
teratūros, politikos ir įvai
riems dienos klausimams rišti, 
į tų skyrių prašomi rašyti ir 
musų draugai studentai.:

Astronomija yra mokslas 
apie visatų arba efangų. Šis 
mokslas prasidėjo su musų ci
vilizacijos pradžia. Kalbėti apie 
visatų nėra lengva, kadangi 
toms musų žemę apsupan
čioms erdvėms nėra žinoma ru- 
bežių. Mes nesigriebsime to
kių dalykų, kurie nėra žinomi, 
bet tik supažindinsime savo 
skaitytojus su tuo ką šiandie
ninis mokslas šioje srityje yra 
pasiekęs, 
srityje jau 
dalykų vis 
tyrinėjama;
visai nepatirta 
Didis astronomas, 
Nevvcomb’as, apie 
jos mokslą yra pasakęs taip:

“Visatos Budavonės ir ru
bežiaus klausimas yra vienas 
sunkiausių dalykų, *su kuriuo 
protui tenka turėti reikalo. 
To klausimo sprendimas gidi 
būti skaitomas paskutiniu 
žvaigždžių astronomijos tik
slu, kurio pasiekimui moks
linčiai laužo sau galvas nuo'

Daug dalykų šioje 
patirta; apie daug 
dar abejojama ii 
daug dalykų dar 

ir nežinoma. 
Simon’as 

astronomi-

civilizacijos pradžios, 
musų laikus tas klau- 
gulėjo 
pagal

buti rišamas 
įsivaizdavimo 
spekuliacijos.

pat 
Prieš 
simas 
tiktai 
arba
Šiandie tų klausimą mes ga
lime rišti mokslo budu iki tam 
tikro ‘ aprubežiavimo, bet rei
kia prisipažinti, kad 
šioje srityje vargiai
padarę daugiau kaip vienų 
žingsnį linkui tikro to klau-

Kgks 
spren-

mes
esame

simo išsprendimo... 
yra visatos tęsinys 
džiant pagal laiką? Ar visa
ta nuolat bus dabartinėj for
moj, ar jinai ateis prie 
kokios nors pabaigos? Ar 
per daug Ynilijonų šimtme
čių jai yra lemta pasikeisti į 
skirtingesnę formą negu ji 
dabar turi? » šis klausimas 
yra labai surištas su tuo 
klausimu, ar žvaigždės turi 
savo sistemų. Jeigu jos 
turi, tai mes galime daleisti, 
kad ta sistema turi nuolati
nę savo abelnų išvaizdą. Jei
gu jos savo sistemos neturi, 
tai mes savo sprendimams 
turime daryti tyrinėjimų.”

APIE DANGAUS KUNUS

Vienas 
ir musų žemė 
labai mažas, 
priklausantieji 
yra Vadinami

Tas skyrius turi 
Įsivaizduo-

nuo 
akim veik 

Saulė ir 
sudaro 

astrono-

J. LAZDAUSKIS, Pirm-., 11256 So. Bishop St, Chicago
K. J. SEMAŠKA. Rašt., 1834 Wabanaia Avė., Chicagų
J. URBONAS, Iii., 5806 So. Peoria St., Chicago

Dail^ M. J. Šileikis
Buvusia “Moksleivių Kelių’ 

redaktorius .M. J. Šileikis kal
kės moksleivių 20 melų Didžio
jo Vilniaus Seimo sukaktuvių 
minėjimo vakare, kurs įvyks 
lapkričio 21 d., Liuosybės svet., 
1822 Wabansia avė. M. J. Ši
leikis Dailės Institutų yra bai
gęs porų metų atgal, bet savo 
profesijoj jis dar ir dabar te* 
besispecializuoja.

jėgos, tai musų žemė išeitų iš 
savo orbito ir tiesia linija nu- 
lelų į tą piis& i kurių ji tuo 
momentu bėgo kelionėje apie 
saulę. Žemės orbitas, arba ra
tas, kuriuo ji apibėga apie sau
lę sykį j metu*, nėra visai ap
skritas, bet biskį lyg suplotas. 
Dėka saulės traukimo jėgai, 
tokiu pat badu savo oriniuose 
pasilaiko ir kilosi septynios sau
linės sistemos planetos.

Kokiu budu žemė bėga apie 
saulę, tokiu pat budu mėnulis 
bėga apie musų žemę. Kai ka
da mėnulis » įeina į tų linijų 
tarp saulės ir žemės ir užstoja 
mums saulės šviesų, 'lokius at
sitikimus mes vadiname saulės 
užtemimais'. J tokių pat linija 
tarp saulės ir mėnulio kai kar 
da patenka musų žemė. Prie
šingoje nuo saulės pusėje že
mė padaro tamsų šešėlį. Kada 
į tų žemės šešėlį patenka mė
nulis, tai mes vadiname mė
nulio užtemimu. Jeigu mėnulis 
turėtų savo šviesų, tai tokio 
užtemimo negalėtų būti. Jokis 
kitas saldinėj sistemoj dangaus, 
kūnas, išskyi 
šviesos neturi.

PATYRIMAI
NERVIŠKOS MOTERIES

mažyčiais bal- 
kurios sau švie- 
saulės. .Jeigu že- 
blitų nukrausty-

Nusilpusi, nusiminusi, be vil
ties — gavo pagelbų 
vartodama Lydia E.
Pinkham’s Gyduoles

Cincinnati, Ohio. — “Aš buvau ner
viška ir negalėjau miegoti, tankiai

................... t,

astronomai vadina orbitų. Nep
tūno orbitas yra saulinės sis
temos ruktžius. Jeigu iš vienos 
pusės Neptūno orbito iššauti

šimtų metų iki ji galėtų per
lėkti į kitų Neptūno orbito pu
sę. Tai ve koki milžiniška yra 
saulinė sistema. Bet ta siste
ma yra labai mažiukė palygi
mus ją prie kai kurių žvaigž
džių, kurios randas lanke sau
linės sistemos rubežiaus. Ar
čiausi prie žemės žvaigždė yra 
Alpha Cen tauri. Astronomai 
aprokuoja, kad ta žvaigžde 
yra apie dvidešimts penkis mi
lijonus milijonų mylių, atstu 
nuo musų žemės, šviesiausioji 
dangaus skliaute žvaigždė Si- 
rius yra apie du syk tiek 
nuo žemės. Tos Kelionės, 
šautovo kulipkai reikėtų 
ne šimtus, bet milijonus 
gali būti

toliau 
kurių 
lėkti 

melų 
skaitomos tais" tar

pais arba atstumais nuo vienos 
žvaigždė* iki kitos, arba nuo 
musų saulės iki kitų žvaigž
džių. . n.

•
Planeta Žemė, ant kurios 

mvs gyvename, yra milžiniškas 
kamuolys, apsiaustas kelių m y-, 
lių storio akmens pluta. Di
desnėse tos akmens plutos duo
bėse guli didelės vandens' ma
sės, kurias mes vadiname van
denynais arba okeanais. Vir
šuje žemės paviršiaus yra apie 
trijų šimtų mylių storio nema
tomos dujos arba atmosfera. 
Musų •žemė yra viena tų sau
linės sistemos planetų, apie 
kurių mes daugiausia žinome. 
Bet mokslas apie žemę vadina
mas ne astronomija, bet ge
ografija. Detaliai apie žemę 
mes aprašinėsime atskiruose 
straipsniuose.

Kada naktį mus neliečia sau
lės šviesa, tai mums išrodo, 
kad visos žvaigždės ir planetos 
lėtai ir nuolat slenka į vieną 
pusę. Vienas pirmiausių astro
nomijos išradimų buvo sužino
jimas,
planetų į vieną pusę slinkimas 
yra tik įstvaizdinimas. Tas ki
tų dangaus kūnų nuolatinis 
slinkimas.į vienų pusę priklau
so nuo to, kad žeme apsisuka 
apie savo aš;-* sykį į dvidešimts 
keturias valandas. Kada mes 
sužinome kaip didelis* yra že
mės kamuolys, tai mums ne
sunku yra suprasti kaip grei
tai žemė tbri suktis, idant į 
dvidešimts keturias valandas 
apsisukus vieną sykį.

Žeme ne vien sukasi apie sa- 
planetos viena vo ašį, bet kartu tam tikru di- 

deliu ratu bėgti apie saulę. Jos 
kelione apie saulę susideda iš

Dangaus kunus* astronomai 
skirsto į du skyrių, 
skyrius, kuriam 
priklauso, yra 
Šiam skyriui 
dangaus kūnai 
planetomis,
aštuoues planetas, 
kime sau saulę kaipo kokį cen
trą. Dabar skaitydami planetas 
paeiliui nuo saulės, mes jas ra
sime tokioje tvarkoje: Merku
ras, Venera, žemė, Marsas, Ju
piteriui, Saturnas, Uranas ir 
Neptūnas. Arčiausi prie sau
lės planeta — Merkuras retai 
kada neapsiginkluotom akim 
matoma. Uranas ir Neptūnas, 
kuriuodu yra toliausia 
saulės, paprastom 
niekad nematomi,
tos aštuonios pląnetos 
vieną šeimynų, kurią 
mai vadina sauline sistema. Be 
viršuje minėtų planetų saldinėj 
sistemoj yra dar ir mėnulių. 
Musų žemė, pavyzdžiui, turi 
vieną mėnulį, Marsas turi du 
mažu mėnuilu, Jupiteriu* turi 
devynis mėnulius, Saturnas - 
dešimts, Uranas — keturis, 
Neptūnas vieną, o Merkuras 
ir Venera mėnulių neturi. Apie 
tuos mėnulius šiame straips
nyje nekalbėsime, nes apie juos 
nedaug težinoma. Daugiausia 
mes žinome žemes mėnulį. Bet 
apie jį pakalbėsime kitų sykį.

į antrų dangaus kimų skyrių 
ati-ronomai įskaito visus tuos 
dangaus kūnus, kirrie randas 
lauke saulinės sistemos rube
žiaus. Visi tie žibantieji taške
liai, kuriuo* mes matome 
žvaigždėtoj nakty yra neapsa
komai didesniam atstume nuo 
musų, negu bet kuri saulinės 
sistemos planeta. O betgi sau
linės sistemos 
nuo kitos yra milžiniškoj tolu
moj. Idant skaitytojas galėtų 
suprasti kaip didelė yra sąuli- daugiau kaip vieno tūkstančio 
nė sistema, mes duosime pa- mylių į minutę. Savo kelionėje 
vyzdį. Neptifoas yra lolimįau- apie sauft Žeme padaro apie 
šioji nuo saulės planeta. Ta 580,000,000 mylių kas 
planeta, kaip ir visos kilos pla- Savo orbite žemė pasilaiko ačiū 
netos, netik sukasi apie savo 
ašį, bpt kartu tam tikru ratu 
bėga apie įsmilę. Kiekvienos 
planetos tokį ratų apie saulę

kad tas žvaigždžių ir

metas.

saulės traukimo jėgai. Saulė 
yra 333,432 kurtu didesnė už 
žemę Jeigu vienu momentu 

neteiktų savo' traukimo

I

kūnais, bet jos mums yra svar
bios todėl, kad jos yra vienin
telės, ant kurių galima tikė
tis rasti kokių nors gyvybę./

Jeigu musų žeme kokiu nors 
magišku budu galėtų pasišalin
ti iš saulinės sistemos, tai li
kusia.- septynias planetas mes 
matytume tik 
tais taškeliais, 
sų gauna nuo 
mė dar toliau
ta nuo saulinė.*1 sistemos, t. y. 
apie kokius trilijonus mylių, 
tai visos septynios planetos iš 
musų akių pragaištų, o - pati 
saulė pavirstų į mažytę žvaigž
dę. Saulė gali būti vadinama 
žvaigžde, o žvaigždės saulėmis. 
Saulė mums išrodo didelė to
dėl, kad jinai, lyginant su kito
mis žvaigždėmis, yra prię musų 
arčiausia. Visata lodei yra mil
žiniškas milijonais (Žvaigždžių 
arba saulių rinkinys, daugelis 
kurių gal būt turi tokias jau 
planetines šeimynas kaip ir 
musų saulė.

is saulę, savo 
Jeigu mes juos 

matome šviesiais, tai tik todėl, 
kad saulė juos apšviečia.

Septynios kitos planetos, ku
rių penkios turi *a.yo mėnulius, 
bėga . apie saulę tokiu jau bu
du kai musų žemė. Saulė yra 
daug didesnė negu visos tos 
planetos paimtos krūvon. Viso? 
planetos paskęstų arba sunyk
tų saulėj, jeįgu jos savo milži
niškuose oriniuose nebėgtų 
apie saulę. Visos planetos su
kasi apie savo ašis ir tuo pa- 
čiu laiku kiekviena skirtingu 
ratu bėga apie saulę. Tas jų 
sukimasis apie savo ašis ir bė
gimas apie saulę yra labai ne
vienodas, apie kų įneš pakal
bėsime kitų syk. Planetos yra 
skaitomos antraeiliais dangaus

LMSA 2 KP. DARBUOTĖ

LM.SA 2 kuopos mitinis su
sirinkimas* įvyko spalio 17 d., 
M. J. Šileikio studijoje, 3567 
Cbtlage (irove avė. Sekamiems 
metams kuopos valdyba suda
ryta iš šių studentų: pirm. M. 
Šileikis, rašt. J. Urbonas, ižd. 
N; Dubauskas.

•ši* susirinkimas nutarė ap
vaikščioti 20 metų Didžiojo 
Vilniaus Seimo sukaktuves. Tas 
apvaikščiojimas įvyks lapkri
čio 21 dienos vakarą, Liuosy- 
bes salėj, 1822 Wabansia avė. 
Ji* susidės iš prakalbų, dainų 
ir muzikos. Kalbėti apsiėmė 
inžinierius B. Simokaitis, “M. 
K.” redaktorius J. Lapaitis, 
Centro Sekretorius K. J. Se
maška, dail. M. Šileikis, kuopos 
raštininkas J. Urbonas ir kiti.

verkdavau ir bu
vau nusiminusi ir 
nepaisiau ar aš gy
vensiu ar mirsiu. 
Mano dešinysis šo
nas labai skaudėjo 
ir turėjau nugaros * 
skaudėjimą ir silp
numą. Aš skaičiau 
apie jūsų gyduoles 
laikraščiuose ir ra
šiau dėl tolimesnių 
informacijų. Aš 

vartojau Lydia E. Pinkham’s Vege- 
table Compound, Kraujo Gyduoles ir 
dėl Kepenų Pilės ir vartojau Lydia 
E. Pinkham’s Sanative Wash. Aš ga
vau geras pasekmes visuose atsitiki
muose ir aš dabar vėl galiu dirbti 
ir galiu valgyti viską kas tik papuo
la. Mano draugai pasakė man, kad 
aš dabar gerai išrodau”. — Mrs. F. 
K. Corieli, 129 Peete St., Cincinnati, 
Ohio.

Noriai atsakys laiškus 
Philadelphia, Pa. — “Aš vartojau 

jūsų gyduoles nuo nervingumo ir nu
silpusio kūno ir abelno nusilpnėjimo. 
Po vartojimo Lydia E. Pinkham’s Ve- 
getable Compound ir vartojimo Ly
dia E. Pinkham’s Sanative Wash, aš 
pasijutau kaip kita moteris ir pa
sveikau visais atžvilgiais. Aš atsaky
siu laiškus klausiančius apie tas gy
duoles”. — Dora Holt, 2649 S. llth 
St., Philadelphia, Pa. I
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Klausyk ir Tėmyk 
0 Polam

>

Kaip aš galiu iš
rišti savo rūkymo 
klausimą?

Klausimas—
Rūkytojo paprastų 

cigaretų

Atsakymas—
Rūkytojo Helmar 

cigaretų

Pasirenkant gry
nus Turkiškus ci- 
garetus nebrangia 
kaina.

Grynas Turkiškas tabakas suteikia Helma- 
rams skonį ir kvepėjimą, kuris negali bū
ti palyginamas su kitu kąkiu tabaku pa
saulyje.

Baksas 10 arba 20

BRlNG-ypUR
Mew Subscri'ber®

and

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

JDarykit tai ir Jus
Štai kiek kuponų gausit už 

kiekvienų atneštą ar atsiųstą 
paštu naują skaitytoja:
Už metus ......   150 kuponų
Už pusę' metų ....... 75z kuponus
Už tris mėnesius .... 35 kuponus

Taip dirbdamas nepajusi, 
kaip sudarysi tokį skaitlių ku
ponų, už kurį teks geriausia 
dovana.
XXXXXXXXIXXXX1XXXXITX11JX2. . - f * >
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Lunbtrt Pharmac«1 Co., Sautf Loui*, U. S. A

taiguc.se
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So. Boston, Mass.
L. S. S. Mass. valstijos 

konferencija

Lietuviai Advokatai

16023-F Jonas Butinąs Baritonas
10 colių < VAI varge, varge

75c Aš IšRJAU 1 GIRELE
1 >

Mes rharaktizuojam šį rekordą kaipo šio sezono pasekmingiausj. 
Tai yra reprodukcija turiningos ir rytmatiškos muzikos nešančios su 
savimi lietuvių muzikos mylėtojų sielą ir dvasią.
Kiekvienas garsas neša dvasinį patenkinimą, priversdamas apvertin- 
ti visų mylinčio lietuvio artisto darbą, kuris visą savo gabumą parodo 
tame rekorde, ir kuris yru vienas dabartinių laikų garsusis artistas. 
Vietinis pardavėjas pagraji.s jj Jums, ir persitikrink ftr sutinkat su 
mumis. Jus tikrai didžiuositės turėdami tokį rekordą.

10—colių—75c
( Igr. Columbijos Orch. 

16022-F v Vilniaus Valcas
Rinkinis Rusiškų Mel.

'Balalaikų Orkestrą
1602!-F S Polka “Oj-Ra. Oj-Ra”

'-Pa D’Eapagne

16016-F

1K012-F

'Lietuviška Orkestrą 
16020-F ■" Vestuvių Gėlių Valcas 

'-Mano Slavoriškas Vale 16010-F

Lietuviška Orkestrą 
16019-F • Santiago Valcas 

M.a Palomos Serenada 16009-F

r Naujas šokis Trio 
16018-F "i šventos Lucijus šokis 

" Mano Sielos šokis
16007-F

16017-F
Tarptaut. Šokis Trio 
Polka Makoka 
Musų Linksmoji 
Mazurka

16006-F

16004-F

f Armonika ir Klarnata
16014-F i Kubanų šokis 

Karininkų Vairas 16001-F

16008-F
l Columbijos Orkestrą 
• Suirusio Gyvenimo 
Į Vairas 
^Tosca Vairas

16000-F

1 Jonas Butėnas Bariton.
i Litai- (Lietuvos Pini- 
' gai)
i Leiskit i Tėvynę

' Jonas Butėnas Bariton. 
j Vilniaus Kalneliai

Kur Bakui? Samanota 
f Jonas Butėnas 
’ Nesigraudink 
| žėlė 
t Aš Mergytė
Jonas Butėnas 

’ Stasys
.Oi Mergele

Į J. Suildauskas 
) "Tėvynės 
^Svajonė”
J. Suildauskas 

■* Gėriau Dieną
Esu Ant šio SVieto 

j A. Vanagaitis 
•j Dzimdzi-Drimdzi

Futbolas
f Jonas Ramanauskas 
į Tenoras
/ Švintant Aušrelei 

Kam šeriai Žirgelį

Bariton.
Mergu-

Bariton.

Bariton.

Bariton.

Kostas Sabonis Barit.
■S • Berlyną Erna Ona 

Atvažiavo Sveteliai

Columbia
-------------------------------------- • /Colui '--------------------------------------------------

PHONOGRAPHSĮ

Kas tai yra-----
“ŽMONIJOS ISTORIJA”

Tai, yra puikiausia paveiksluota, 500 suvirš puslapių knyga 
pradedanti apsakyti žmonijos gyvenimą ant žemės su pradžia 
jos vystymosi iš žemesnių gyvūnų, apsako plačiai tą šiose die
nose svarl/ų klausimą, Evoliuciją.

Leidžia “Dirva” — kas iškalno užsiprenumeruos 
gaus už $2.00 (& 25c. už persiuntimą).

Didžiausias veikalas už tokius pinigus!
--Prenumeratorių vardai tilps toje knygoje.------- 

(Reikalaukit cirkulioro dykai, paaiškinančio apie knygą).

“GALIŪNAS”
Drama iš Lietuvių pasakiškų kovų su žmogėdžiais senovės lai
kuose. Irgi leidžiama prenumeratos keliu, kaina dabar tik 25c. 
Po išspausdinimo bus 50c. ar 75c.

“DIRVOS” KNYGYNAS
3352 Superior Avenue, Cleveland, O.

Vilnius
i32a-i9za

Istorijos apžvalgą parašė
K. Binkis ir P. Tarulis

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

“Vieta, kurioje stovi dabar Vilnius, Senovėj buvo apaugusi 
milžiniškomis giriomis. X—XII šimtmečiais velk visa Lie
tuvos Žemė Žaliavo liepomis, aržuolais, ošė šimtmetinėriiia 
pušimis ir gaudė eglių tankumynais, o tų girių pavėsy 
liūliavo didžiuliai ežerai ir tekėjo vandeningos upės?'
Ten, tose giriose, gyveno briedžiai, stirnos, šernai, meškos, 

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

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Str., Chicago, IIL

Nedėliojo, Lapkričio-Nov. 1 
d., “Keleivio” name, 255 Broad-. 
way, So. Boston, Mass., įvyks 
šios apielinkės L. S. S. konfe
rencija. Pradžia 1. vai. po pietų. 
Draugas ir Draugės: —

ši konferencija bus viena iš 
svarbesnių, nes čia bus išrišta 
daug svarbių klausimų, liečian
čiu L. S. šios apielinkės vei
kimu.

Kiekviena kuopa siunčia po 
tris delegatus, bet pageidauja
ma, kad ir dauginus draugų da
lyvautų su patariamu balsu.

Taipgi kviečiami draugai da
lyvauti pavieniais iš tų kolioni- 
jų, kur L. S. S. kuopų nėra.

Geistina butų, kad draugai 
dalyvautų iš visų kolionijų, pri
klausiusių L. S. S. VI rajonui.

Draugai delegatai įlepavėhio- 
kite, nes tikimas pradėti darbą 
paskirtu laiku.

— J. A. Valeika
L. S. S. 71 kuopos rast.

NORĖDAMI' 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI4 
NYTI VISADOS KREIPKITASf 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. *

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR 
DAVIMO RASTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus It 
Parduodam Laivakortes.

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310 I

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Sveikatos Dalykai
Negera būti riebiam

Būti riebiu žmogum yra ne
gera ir tų žmonių reikia gailė
tis, o ne juoktis iš jų. Taip 
pareiškė Dr. II. H. Fellovvs iš 
Metropolitan Life Insurance 
Co., kalbėdamas Amerikos die- 

' tetiki; asociacijos konvencijoje, 
i kuri dabar yra laikoma Chica- 
goje.

Pasak jo riebus žmonės yra 
'nelaimingi, nes jiems yra sun- 
(ku ir be to visi iš jų juokiasi. 
Riebumas tečiaus esąs labai 
rimtas dalykas, iš kurio juok
tis negalima. Statistikos pa
rodančios, kad riebus žmonės 
per pusę greičiau mirštą, negu 
liesi ir todėl apdraudos kompa
nijos riebius žmones nenoriai 
priima, skaitydamos labai dide
le rizika.

“Pasižiūrėkit j savo draugus 
iš senesnės kartos ir jus pama
tysite, kad tik keli riebus žmo
nės susilaukė senatvės,’.’, sakė 
Dr. Fellows.

Nuo Odos 
Skaudami) Viety

; Jis prašalina niežėjimą iš sykio 
I yra labai minkštinantis ir gydantis 
i kur tik yra oda sužeista arba parau- 
I donavusi. Daug kentėjimų nuo viso- 
' kių odos ligų galima išvengti varto- 
' jant laiku šias puikias gyduoles. Ca- 
dum Ointment yra geras nuo gydy
mo išbėrimo, spuogų, šlakų, skaudu
lių, išbėrimų, suskirdusios odos, karš- 

! čio, pilės, puČkų, slogų išbėrimų, ša
šų, dedervinių, įsidrėskimų žaizdų, 

į užgavirr.ų skaudulių, nudegimų ir tt.
1 Jei jus negalite gauti Cadum Oint
ment savo aptiekoje, tai siųskite 35c 
pas The- Omega Chemical, Company, 
576 Fifth Avenue, New York.

LIE

Naujos nupigintos kainos ten ir at
gal 3 klesoj iki Kauno ir atgal $203 
iki $215, j Klaipėdą $181 iki $186, 
pagal laivą.

GERA NAUJIENA. Naujas S. V. 
{statymas pavelija atlankyti Tėvynę 
ir būti metus, paskui be kliūčių grįžti 
Amerikon nežiūrint kvotos.

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

Visi musų 8-čios klesos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

WHITE STAR ]LINE 
RED STAR LINE

127 So. State SU Chicago, III.

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHTOAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St. 

Cor. VVashingten & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8395

j. P. WAITCHES
Advokatas

Tel. Pullman 6377 Roseland, PL

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St.
9

Kambarys 1420
Telefonas Dearborn 6096

SPECIALISTAS egzaminavoji- 
i me abstraktų ir nejudinamo tin

to teisėse. Taipgi veda visokius su- i 
dus.

Mrs. MIGHNIEVIGZ-VIDIKIENE
AKUšERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gal. į 
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos įigon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

DR. SERNER, 0. D.'

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Turėk švarias, sveikas akis

Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 
jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 

’ ašaroja. Patarimai dykai.

Akiniai $5 ir augščiau

Tel. Blvd. 3188 
. Woitkievries- 

BANIS
AKU4ERKA

P*-
mote- 

gimdy- 
patarimal 
moterims 

r merginoms.
3113 South 
Halsted St.

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St. Room 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

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

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

' '■«....................—■ 1 i— N

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 VV. VVashington St. Room 1310 
Telephone Dearborn 8946

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

Namų Telefonas Republic 9600

Valandos nuo 1 iki 9 vakare. 
Nedėliomis nuo 10 iki 1. 
3333 So. Halsted St.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak. 3223 S. Halsted St„ Chicago 
Tel. Yards 4681

LIETUVIAI DAKTARAI
_____ - 1 ...... ■

Namų telefonas Yards 1G99 
Ofiso ’Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

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

pietų ir 6 iki 8 vakare.

**"DR, HERZMAN-*>
—IŠ RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 16 
metų kaipo patyręs gydytoja*, | 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chronižkas U- į, 
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal J 
naujausius metodus X-Ray ir ki- j 
tokius elektros prietaisus.

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

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

į Dienomis: Canal 
Telefonais: J 3110. Nakt|

j Drexel 0950
1 Boulevard 4186

3235 S. Halsted St
Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. ▼.

I III! 11———^

r— ■""■■■—' " '■ ■■■—a
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 16 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 nd. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

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

........ ■ >
f ’Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 S'<>. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 8 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Hyde Park 4000 
V .... ■■■■N I J

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

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

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

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

Cicero Ketvergo vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8228 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 ▼. ». 
3236 S. Halsted St. T. Boul. 6737

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

/■’............ .————
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos: 

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

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

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

8 iki 2 vai. po pietų.

A. L. THOMAS ” 
LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė. -
Tel. Pullman 7097 

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

■ K,. *................ — ............. ■■hiZ

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

D Y K A f
Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui

Iškirpk šį kuponą kasdieną ir priduok į Naujienų ofisą ar j sto- • 
tį, arba savo išnėŠiotojui sykį į menes; ir bus apmainyta i tikrus 
United Profit Sbaring kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytojas ar skaitytoja turi teisę gauti tik vieną- kuponą 
kas dieną ir ne daugiau per mėnesį, kaip kad būna Naujienų Ūidų. 
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 mętus—150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—35.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo. 

..............................................  Atkirpk čia ........................  ....................... 
Data: Spalio 27, 1925

P

DR. I. E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

8:80 vakare.
Ofiso telefonas Pullman 1193 

. Namų telefonas Pullman 0349

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

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

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

Namų telefonas Spaulding 8638 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia 

... .............................. — » ■'" -■11 ■—

Boulevard 8686 Cicero 4676 
Res. 6504 So. Artesian 

Tel. Hemlock 2374 
DR. J. P. POŠKA 

Gydytojas ir Chirurgas 
3133 So. Halsted St.

1243 So. 49th Are., Cicero
Vai. 9—12 dieną, 7—9 vak. Cicero 
Utarn. ir Pėtn. nuo 3 iki 9 vak.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dr. Lawrence P. Slakis
DENTISTAS

4454 So. Western Avė,
* Valandos: m

1 nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare, r 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVYS DENTISTAS 
4712 So. Ashland Ave„ 

near 47th Street 
CHICAGO

Res. 6600 S. Artesian Avė. 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Phone Canal 1718-0241 
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Butkus Undcrtaking
1 Co., Ine.
P. B. Hadley, Licensed 

710 West 18th St., Chicago, III.
Viskas, kas reikalinga prie ph- 

grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Leiskit mums 
pagelbėti jums nuliūdimo valan
doje. Tel. Canal 3161l ------

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 Aptieks
4254 Archer Avė.,

Phone Lafayette 6149

For BILIOUSMESS
Vartokit 

26c. ir 60c. bakselia 
Pirkit nuo aptlekoriaun, 

NETURI CALOMEL 
išvalymo tarnų. IKvalo od*. 
kimo galvos skaudėjimo 
Nuo užkietėjimo, nublan- 

BEECHAM’S PILĖS

BEECHAM’S 
PILLS
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newa 

Fuhlished Daily Escept Sunday 
by iha Uthuan.iui N<iW« Pu b. Uo. lar

Editai P. GBIGAITia'

1739 South Halsted Street 
Chicago, 11L

Tetaptose Roosevelt 8500
Subscription Ratest 

$8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chicago. 
$8.00 per year in Chicago.

3c. per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, 111., under the act of 
March 2nd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8550.

Užsimokėjimo kaina:
Chicagoje — pašth:

Metams ...................................
Pusei metų -----
Trims minesianu .............. .
Dviam mėnesiams ________
Vienam mAneaiui _________

Chicagoje per ueilotojuai
Viena kopija ____________
Savaitei ................  18e
Minėsiu! _______ _ ____ ...___ 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltu:

Metama ........   $7.00
Pusei metų .......................... .... 8.50
Trims mėnesiams ...........   1.75
Dviem mėnesiam ..................... 1.25
Vienam mėnesiui .... ..................... 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta) 

Metama .... ...... ............ .
Pusei metų ..............—
Trims mėnesiams .....
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

$8.00
4.00
2.00
1.50

- .75

ii [Apžvalga
JO ■■m ■

LATVIJOS SOCIALDEMO
KRATAI LAIMĖJO

18.00
. 4.00

2.00

pasise-

Spren-

Už KARIKATŪRĄ I SUNKIŲJŲ DARBŲ 
KALĖJIMĄ!

AR AMERIKOJE Už TAI BAUDŽIA LAIKRAŠČIUS? 
ii ii U H •

. “KANDIDATAS” Už 90 LITŲ SAVAITEI

PAGALBA VOKIEČIŲ NACIONALISTAMS

TAUTŲ SĄJUNGA STABDO KARĄ

Už tai, kad “Lietuvos Žinios” įdėjo ministerių kabi
neto karikatūrą (pajuokiantį paveikslėlį), tai redaktorė 
F. Bortkevičienė tapo pasodinta sunkiųjų darbų kalėji
me. .

P-ia Bortkevičienė yra jau nebe jauna moteris, la
bai daug dirbusi Lietuvos visuomenės judėjime. Daugybę 
visokių bausmių ir persekiojimų jai reikėjo iškentėti dar 
nuo caro valdžios. Vienok katalikiškoji Lietuvos valdžia 
nesigėdi ją taip kankinti. Ar tai atokią “artimo meilę” 
skelbė Kristus? • ■ . t.

Ir už kų Kauno valdovai taip žiauriai elgiasi su ta 
gerbiama visuomenės veikėja? Už tai, kad laikraštyje 
tilpo pajuokiantis valdžių paveikslėlis!

Jeigu Amerikoje už tokius “nusidėjimus” butų baud
žiama, tai čia visi laikraščių redaktoriai kirmytų kalėji
muose. Politinio turinio karikatūros čia yra paprasčiau
sias dalykas, kokį tik gali pastebėt laikraščiuose. Didieji 
Amerikos laikraščiai turi savo artistus, kurie tas kari
katūras piešia. Jie moka už jas didelius pinigus ir daž
niausia deda jas pirmam puslapyje. Prezidentas ir visi 
jo sekretoriai (ministeriai) yra nuolatos parodomi tose 
karikatūrose juokingiausioje formoje.

Bet čia niekam nė į galvų neateina mintis, kad už 
tokį “valdžios negerbimų“ reikėtų areštuoti laikraščių 
redaktorius. Jeigu valdžia Amerikoje mėgintų kabintis 
prie laikraščių dėl telpančių juose karikatūrų, tai žmo
nės sakytų, kad ji iš proto išsikraustė.

Pilnų žinių apie Latvijos sei
mo rinkimų rezultatus dar nė
ra, bet daviniai iš daugumos 
vietų, kurie jau tapo paskelb
ti, rodo, kad geriausia 
ke socialdemokratams.

Suskaityta balsai, 
134 apskrityse (iš 578).
džiaut pagal juos, numatoma, 
kad naujame Latvijos seime 
bus 33 kairieji socialdemokra
tai (buvo 82), 5 dešinieji so
cialdemokratai (buvo 5), 15 
atstovų ūkininkų sąjungos (bu
vo 17), 5 demokratinio centro 
(buvo 6), 5 Letgalijos krikščio
nys (buvo 6), 2 Letgalijos dar
bo partijos (buvo 4), ir po vie
ną arba po du atstovu nuo iš
tisos eilės mažiukių partijų.
t Pasirodo, kad iš visų stam

besniųjų partijų Latvijoje tik
tai vieni socialdemokratai pa
didino savo atstovų skaičių. Vi
sos kitos stambesniosios parti
jos prakišo po vieną, kitą at
stovą. Galutiniai rezultatai 
parodys gal, kad socialdemo
kratai laimėjo net daugiaus, 
negu vieną naują mandatą.

Kadangi Latvijos seimas su
sideda iš 100 atstovų, tai so
cialdemokratai sudaro dau
giaus, kaip trečdalį seimo 
(38%). . Gaila tiktai, kad jie 
yra suskilę į dvi partijas. Ski
limas įvyko anąmet dėl klau
simo koalicijos su buržuazinė
mis partijomis. Atskilusieji 
nuo partijos dešinieji socialde
mokratai pritaria koalicijai, o 
kairieji ne. Atskilusieji nuo 
partijos dešinieji socialdemo
kratai turi daugiausia pritarė
jų tarpe sodžiaus darbininkų ir 
mažažemių valstiečių.

Buržuazinė spauda Latvijoje 
ir 'kitur pirmiaus labai dažnai 
pranašaudavo, kad po žemės 
reformos Latvijoje socialdemo
kratų įtaka turėsianti nupulti, 
Kadangi daugelis proletarų, ga
vę po sklypelį žemės ?r pavir
tę smulkiais savininkais, atsi
žadėsią socializmo. Dabartinių 
rinkimų rezultatai liudija, kad 
tie pranašavimai nesipildo.

ku, kad, kas iš lietuvių šiuo interesai. Jeįgu krikščioniškie- 
atveju norės mums kliudyti, ji Kauno viešpačiai buvo tiek 
tas bus musų Klaipėdos kraš- akli, kad jie mėgino jėga lai
to lietuvių priešas. Be to, [kyti “paklusnume” Klaipėdos 
musų kraštas ir mes lietu- krašto žmones, nesiskaitydami 
viai esam evangelikai. Ir štai su jų teisėmis, tai opozicines 
musų kraštą priplūdo Didž. Lietuvos partijos turėjo parei- 
Lie\uvos Darbo Federacijos gą ginti klaipėdiečių reikalus 
agitatoriai, kurie ėmė drums- (ir protestuoti prieš Lietuvos 
ti musų žmones, norėdami pri- valdžios politiką, bet anaiptol 
meškerioti sau atstovų į Rei-' ne eiti kademų pėdomis, kaip 
mėlį, kad galėtų į musų siūlė Sirvydų laikraštis.
kraštą savaip paveikti, įves
ti čia Didž. Lietuvoj dabar kaip tik taip ir elgėsi, ir “Nau- 
esamą tvarką. Kas tai? Pro- j ienos” jų nusistatymą gyrė, 
vokacija ar nežinojimas, ką Kartu su musų draugais Lietu

voje mes nuolatos keldavome 
savo balsą prieš “okupantišką” 
klerikalų- politiką Klaipėdos 
krašte. Ir “Vienybė” dabar 
sako, kad tai buvęs “patriotin-Einheitsfron-

vien tik džiau- 
1). E. n^tarna- 

lieluviams

daro! Ypač kuomet mes 
vietos lietuviai turime laiky
tis vienybės, norint atsispir
ti prieš įvairio plauko vokie- 
tintojus, jų 
tus” ir t.t.!

O vokiečiai 
ginsi iš tokio
vimo vietiniams 
ir tik trina iš džiaugsmo del
nus! Jie pasipelnysiu!

Taigi Didžiosios Lietuvos 
Darbo Federacijos čia Klai
pėdoj visai nereikia. Mes 
turime savo grynai lietuviš
kas ir ekonomines organiza
cijas, kaip Maž. ir Didž. 
Laukininkų sųj., ir be to, 
Autonomijos sųj. Tik to 
kioms Kalipėdos lietuvių or
ganizacijoms galime atiduoti 
savo balsus.”

Lietuvos socialdemokratai,

’Anfradienis, Spalio 27, 1925
1 ■ ■■ • > - r> ———— —r.

gų ir valstybingų žmonių” nu-’l Russell mato ir kai kurį pa
sistatymas. Bet pirmiaus jį' vojų. Socializmo priešininkai 
tokį nusistatymą smerkdavo. Į 
Jos balso nebūdavo girdėt tar
pe tų “patriolingų ir valstybin
ių žmonių,” kurie reikalavo 
elgtis su Klaipėdos žmonėms 
teisingai ir liberalingai. Prie
šingai, tokius reikalavimus ji 
vadindavo bereikalingu “patai
kavimu” vokiečiams ir kone 
“tautos išdavyste!”

Pasirodo, kad žiūrėjimas per 
nacionalizmo akinius? nėkiek ne
padeda žmogui teisingai supra
sti tautos reikalus. Gerai te
čiaus, kad “Vienybė” tuos aki
nius, pagaliau, nusiėmė. Tik 
klausimas, ar ilgai ji sugebės 
be jų apseiti?

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Apie Įvairius Dalykus
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Bertrand Russell apie švie
timo darbų socializmo ga
dynę. — Prohibicijos pa
naikinimas Rusijoj.

Lietuvoje dabar yra taip:
Nevalia apie valdžių skelbt žinių, kurios yra paim

tos ne iš oficialių šaltinių, — nes tokias žinias apskrities 
viršir\inkas gali pripažinti “melagingomis“.

Nevalia kritikuot valdžią rimtai, ir nevalia ją pa

juokti.
Tokia yra Lietuvoje “spaudos laisvė“, kurių garan

tuoja respublikos konstitucija, priimta “Dievo visagalin- 
čiojo” vardu!

žtai dar vienas įdomus faktas iš tos rinkimų kam
panijos Klaipėdos krašte, kur vokiečių blokas laimėjo ko
ne visas vietas Seimelyje.

Iš Kauno importuotoji klerikalinė “darbo federaci
ja0 pastatė tarp kitų savo kandidatų į Seimelį vienų ra
kandų tepliorių Babį. Išėjo aikštėn tečiaus, kad tas “kan
didatas“ tiktai už pinigus davė federantams vartoti sa
vo vardų, visai nepaisydamas, ar jisai bus išrinktas, ar 
ne. Prie liudininkų Babis pareiškė, kad vienintelis jo tik
slas esųs gauti 90 litų savaitei, kuriuos “darbo federaci
ja“ apsiėmusi jam mokėti ligi rinkimų.

Tai šitokie elementai atstovavo Lietuvos “valstybi
nę idėjų” Klaipėdos krašte per rinkimus.

Vokiečių nacionalistų spauda tų Babio iiitori jų, ži
noma, panaudojo savo agitacijai. Krupavičiaus ir Vailo
kaičio berniokai, federantai, tuo budu buvo geriausi vo

Kitąsyk vienas žmogus pasakė: “Jeigu Dievo nebū
tų, tai reikėtų jį prasimanyti”. Dabar vokiečių naciona
listai Klaipėdos krašte galės sakyti: “Jeigu nebųtų krikš
čioniškos darbo federacijos, tai reikėtų ją sugalvoti!”

Sekančiais rinkimais Klaipėdos krašte vokiečių na
cionalistai, kad kokios, ims patys slaptai organizuoti 
“darbo federaciją”, — kaip Amerikoje anąmet Burns’o 
detektyvų agentūra organizavo komunistus.

Tautų Sąjungos tarybos pirmininkas liepė graikams 
ir bulgarams paliaut šaudytis ir ateiti į Paryžių pasiaiš
kinti, ko jie susipešė.

Graikai ir bulgarai yra mažos valstybėlės. Bet kas 
žin, ar Tautų Sąjunga butų tokia griežta, jeigu peštynė-

Socialižmas pirmoje vieloje 
yra ekonominė sistema ii su
teikia daug liuosybės kultūros 
ir švietimo darbuose. Ar švie
timo darbas socializmo tvar
kai įsigyvenus butų vedamas 
geriau ar blogiau, — tatai pri
klausytų nuo visuomenės opi
nijos. Tokių nuomonę reiškia 
paįskilbęą v anglų mokslininkas 
ir filosofas Bertrand Russell 
(žiūrėk: “Haiper’s Magazine“, 
Sept. 1925).

Praeitame šimtmety, sako 
Russell, tik išrinktieji tegalė
davo aukštesnį »mokslą įgyti. 
Neturtingiems universiteto du
rys buvo uždarytos. Pradžioj 
dvidešimto šimtmečio dalykų 
padėtis kiek pakitėjo: ir nela
bai turtingiems, jeigu jie tik 
gabus, tapo prieinamas aukš
tesnis mokslas. r Bet tuo pa
čiu laiku turtingieji gali baig
ti universitetus, nežiūrint į 
tai, kad jų gabumai yra labai 
menki. Iš kitos pusės, bied- 
nuomenei tikrąją to žodžio 
prasme (ypač Europoj) aukš
tasis mokslas yra neprieina
mas. Jaunas vyras negali tap
ti daktaru arba advokatu, jei
gu tėvai negali jo užlaikyti 
iki kokių 27 metų. Štai kodėl 
profesionalai yra kilę iš labiau 
pasiturinčių šeimyifų. 'Pas fak
tas* išaiškina \ irgi profesiona
lų ųapalaukumą socializmui 
Jie dabar uždirba daugiau, ne- 

Kalėtų uždii-BG tijsyk. kai 
utsiekimas profesijos butų la
biau visiems prieinamas. Nes 
juo daugiau atsirastų profesio
nalų, tuo kompeticija pasidary
tų aštresnė. Tad nickoi nuo
stabaus nėra, sako Russell, kad 
prie fdabarbinų sąjyg’ų profe
sionalai yra nusistatę prieš so
cializmą. Jie dabar naudojasi 
savo rųšies monopoliu, nuo ku
rio jie nenori atsižadėti? Ne 
apšvieta, bet mbnopolis daro 
juos reakcionieriais. ir kol 
socialine neteisybė bus jiems 
naudinga, tol jie rems jų.

Bet prileiskime, kad socializ
mo tvarka jau gyvuoja. Kas 
|tada? Kajip socialistai tvar
kytų apšviietos d/arbų? “Aš 

nemariau”, atsako BUssell, 
“kad mes nutartume kiekvieną 
siųsti į universitetų. Aukštasis 
mokslas tinka ne kiekvienam, 
ale tik tiems, kurie turi palin
kimų ir gabumų; kili tik nuo
bodau! a ir nieko neišmoksta. 
Tiesa, atbukusiais protais tur
tingieji, daugelis kurių lanko 
Oxfordą ir Cambridge’ą [žy
miausi Anglijos universitetai], 
paprastai smagiai praleidžia 
laikų tose švietimo įstaigose. 
Bet taip yra todėl, kad jie nė
ra verčiami išmokti kų nors. 
Jeigu jie butų spiriami dirbti, 
tai jiems greit nusibostų uni
versitetas ir jie iešRotų prie
glaudos armijoj arba politi
koj“.

Prie socializmo tvarkos lo 
nebūtų. Lankantieji universi
tetus turėtų dirbti, o ne vien 
tik smagiai laiką leisti. O tai 

vių ir kiekvienam musų aiš- gia su Lietuva pačių gyventojų vestų prie to, kad aukštesnį

KLERIKALŲ PROVOKACIJOS 
KLAIPĖDOS KRAŠTE.

“Naujienų” nuomoj, 
vokiečiams padėjo laimėti 
kimus j Klaipėdos krašto 
mėlį Lietuvos k.let*ikiila.i

kad 
rin- 
Sei- 

«a.vo

SUPRATO, PAGALIAU, 
“VIENYBĖ.”

IR

pra-Kalbėdama apie lietuvių 
aimėjimų Klaipėdos krašto rin
kimuose, Broooklyno “Vieny
je“ sako:

“Lietuvos ir užsienių pat- 
riotingieji ir valstybingieji 
žmonės reikalavo su Klaipė
dos žmonėmis elgtis teisin
gai ir liberalingai, p dabar 
valdančiosios kadcmų parti
jos netik vilkino rinkimus, 
bet dar importavo savo ‘ka
talikiškas jėgas’ ir erzino- 
pykino protėstoniškųjų Klai
pėdą.“
Del to lietuviai ir susilaukė 

smūgio rinkimuose.
Tai yra lygiai tokia pat nuo

monė, kokių yra išreiškusios ir 
“Naujienos.”

Mums yra malonu, kad h* 
tautininkų laikraštis, pagaliau, 
ėmė blaiviomis akimis žiūrėti j 
Klaipėdos klausimų. Kada ne- 
persenai įvyko rinkimai į Klai
pėdos krašto apskričių savival
dybes, kur lietuviai taip pat bu
vo sumušti, tai “Vienybė” kal
bėjo kitaip. Ji tuomet sten
gėsi ta lietuvių pralaimėjimų 
suversti ant galvos socialdemo-beK5d«ku lindimu j to kra?.o 'k“r^n" :

darbininkų tanų, patvirtino mokratai Klai 5dos krašlc at. 
putys Klaipėdos lietuviai. gižada savo .turptautinių priu. 

sta! koks straipsnis tilpo . u . .. . su vokiečiu ....
“Klaipėdos Žiniose” neužilgo 
prieš rinkimus:

“Provokacija ar nežinojimas.

Neužilgo įvyks rinkimai j 
Klaipėdos krašto Seimelį, o 
vėliau ir į Lietuvos Seimą. 
Kiekvienam iš musų svarbu 
išrinkti tinkamus žmones, 

sugebėtų kelti nusmu- 
per karą ir pokariniu 
musų kultūrą, gerinti 
būvį ekonominiu žvilg- 
išlaikyti musų krašto

cipų ir dedasi su vokiečių na
cionalistais; ir kam Lietuvos 
socialdemokratai nesudraudžia 
savo draugų Mažojoje Lietuvo
je! Apie tai, kad Klaipėdos 
krašto darbininkus stumia j 
vokiečių glėbį Lietuvos 'kode
inai savo smurto politika, ji 
tuomet neminėjo.

Kai senis Sirvydas pagfįžo 
iš Lietuvos, tai jisai buvo pa
skelbęs dar naujų “receptų” 
Klaipėdos kraštui gydyti. Ji
sai pareiškė, kad visos Lietu
vos Seimo partijos turėtų'su
daryti “bendrų frontų” ir eiti 
į Klaipėdos kraštų kovoti prieš 
vokiečius. “Vienybės” redak-

mokslų galėtų įgyti ne turtin
gieji, aki gabieji.

Tačiau toj krypty j prisieitų 
susidurti su nemažai keblumų. 
Kuriuo budu butų galima pa
tirti, kuris studentas yra ga
bus, o kuris ne? Amerikoj 
praktikuojamų psicsologinj 
proto tyrimą Bertrand Russell 
atmeta kaipo nevykusį dalykų. 
Geriausias dalykas, jo many
mu, butų nestatyti didelių rei
kalavimų norintiems mokytis 
universitetuose, liet žiūrėti, 
kad jie tikrai mokytųsi ir bu
tų tinkami pasirinktai profe
sijai. Tuo budu aukštesni 
mokslą galėtų įgyti ne tie, 
kurie turi pinigų, bet tie, ku 
rie turi gabumų. Nes pirmoj 
vietoj butų žiūrima, kad žmo
nės siektus! los ar kitos pro
fesijos ne dėl numatomo pelno 
ateityje, ale iš pamėgimo. Pa
imkime, sako Russell, kad ir 
daktarų profesiją. Daugelis 
mokinasi tos profesijos, many
dami turėti gerą gyvenimą at
eityj. O kadangi dabar baig
ti medicinų yra pusėtinai sun
ku (reikia turėti nemažai pi
nigų), tai tenka nuo tos pro
fesijos atsižadėti ir tiems, ku
rie turi* gabumų ir patraukimo 
prie gydymo. Rezultatas to 
viso — dažnai žmonėms tenka 
pavesti savo gyvastį į rankas 
pusiau aptašytų daktarų, ku
rie menkai net pažįsta anato
mijų ir fiziologijų. Tai visai 
natūralu. Jie neturi prisirišima 
prie medicinos ir nesidomi jos 
progresu. Jiems rupi tik gerai 
gyventi ir aukštą vietą užim
ti draugijoj, o ne tobulintis 
savo profesijoj. Socializmo 
tvarkoj, sako Russell, 
kis žymiame laipsny j 
šalintas. Kadangi ta 
profesija nesuteiks 
prestižo draugijoj, tai 
paliaus mokytis vien 
to, kad paskui būti 
mais.

Socializmo priešininkai 
nurodo į tai, jog socializmo 
tvarkoj irgi negales būti mo
kslo laisvės. Jeigu mokyklos 
bus valstybes kontrolėj, tai ji 
žiūrės, kad butų mokinama 
tai, kas jai patinka. Nurodo
ma į Busi jų, kur laisvės moks
le yra mažiau, negu kur nors 
kitur. 1 tai Russell atsako, 
jog socializmas pirmoj vietoj 
pripažįsta demokratijų ir nuo
monių laisvę. Niekam nebus 
varžoma skelbti tą ar kitų 
idėją. Grupė žmonių galės su
kurti ir savo mokyklų. Socia
listinei valstybei rūpės tik 
vienas dalykas, būtent: kad 
mokytojai butų kompetentiški, 
įr turėtų tinkamą prisiren
gimą.

Tik laisva kritika ir laisvas 
nuomonėmis apsimainymas 
skatina žmones progresuoti, 
šiandie kai kuriuose universi
tetuose profesoriams burnos 
yra užimtos ir jie nedrįsta 
skelbti tai, ką mano. Taip yra 
daugelyj Amerikos universite
tuose.

RusSell nemano, *kad socia
lizmo tvarkoj švietimo darbas 
eis kaip per sviestą. Keblumų 
ir kliūčių bus. Bet kuomet 
visiems žmonėms bus duoda
ma lygia proga įgyti aukštąjį 
mokslų (o ’įgyli jį tegalės tie, 
kurie bus pakankamai galius; 
kiti gi turės dirbti kokį nors 
naudingų dąrbą) ir kuomet 

mažiau tebus kreipiama dėme
sio į soicalę. padėtį, tai ir keb
lumai bus lengviau išlyginti.

kurie 
kusią 
laiku 
musų 
sniu,
savitas ypatybes, o be to, 
neleisti kraštui ištautėti, pa
kliūti į vokiečių pinkles. Mes 
esam lietuviai, ir nežiūrint į 
tai, kaip mus tautiniai slė- toriuą tuomet užmiršo pagalvo-
gė vokiečių kaizerio valdžia, ti apie tai, kokioje šviesoje bu
tu ri m pripažint, kad anuo
met, dar prieš karą, musų 
kraštas ekonominiai žydėjo, 
bujojo. Atsikratę vokiečių 
jungo, atkovoję sau laisvę, 
savistovybę, mes norim pa
tys save valdyti, norim būti 
Lietuvos autonominga dali
mi, norime išlaikyti musų 
krašto savitą kultūrą, todėl 
kiekvienam, kuris norės pa
vergti musų laisvę, (laisvę 
tikėjimo, spaudos, susirinki
mų ir t.t.), musų savisto
vybę, pavergti mus ekonomi
niai, mes sakom: šalin ran
kos nuo musų krašto valdy
mo. Mums svarbu | Seime
lį pravesti kuo daugiausia,-, ------- t---------------- t
Susipratusių šio krašto lietti- tuvos valstybės dalį, kurią jun

tų pasirodžiusios klaipėdiečių 
akyse Lietuvos opozicinės par
tijos, susidėdamos su kademais, 
kurie savo smurto politika su
kėlė prieš save neapykantą 
Klaipėdos krašte.

Pati “Vienybė” šiandie jai^ 
pripažįsta, kad “importuot ku- 
talikiškaš jėgas” į Klaipėdą 
nereikėjo, nes tai tiktai erzino 
ir pykino klaipėdiečius. Iš to 
aišku, kad “importo” taktika 
negalėjo būt tinkama ir kitoms 
Lietuvos partijoms.Lietuvos partijoms. Į .Klaipė
dos kraštų reikėjo žiūrėt ne 
kaipo į kokią tai lyg priešų ap
gyventų teritorijų, kurią Lietu
vos partijoms tenka “užkariau
ti,” bet kaipo į autonominę Lio

lius pa- 
ar kita 

didelio 
žmonės 
lik dėl 
gerbia-

Socializmo gadynėj vi 
sį kurie naudinga ir reikalin
gų darbų dirba draugijai, .bus 
vienodai gerbdami. Apie 
nes bus sprendžiama ne 
jų sosialės padėties, ale 
jų gabumų.

Kai kurie sako, jog moky
tus žmones reikia gerbti. Ki
taip esą nebus reikiamo aksti
no ir niekaš nenorės mokytis. 
Bet taip nėra, 
Niekur artistai 
gerbiami, kaip 
niekur jų nėra 
kaip Amerikoj, 
kalba eina apie 
gus artistuos.

zmo

sako Russell. 
nėra labiau 
Amerikoj ir 

. tiek mažai, 
Žinoma, čia 

tikrai lalentin- 
Iš kitos pusės, 

niekur jų nebuvo liek daug, ir 
ir niekur jie nebuvo tiek ma
žai gerbiami, kaip senovės 
Graikijos Atėnuose. Begis, 
Plato vienoj vieloj sako, jog 
su Plridias negalima pietauti 
prie vieno stalo, ne® jis dirba 
su 'rankomis. Mokslas kaip 
tik pradėjo atgyti tuo laiku, 
kai inkvizitoriai degino moks
lininkus. Paprastai vertinama 
tai, ko mažai tėra. Socializ
mo gadynėj mokslingumas bus 
paprastas dalykas, tad pasi
liaus ir garbinimas. Intelek
tualai bus įtraukti j draugijos 
darbų ir dirbs jos naudai. Da
bar jie yra izoliuoti (atskirti) 
nuo didelės daugumos žmonių.

Degtinč Rusijoj vėl parda
vinėjama. Laikraščių praneši
mais, Maskvoje pirmomis die
nomis karčiamų atidarymo 8 
mirė nuo persigėrimo. TaP bu
vusi tikra girtuoklystės vak- 
clianalija.

Bolševikų sveikatos komisa
ras Seniaško pareiškė, jog 
vodka (degtinė) grąžinama to
dėl, t kad, panaikinus samagon- 
kų (munšainą). Iš dviejų blo
gybių kkę pasirinkti mažiau- 
sį. Tačiau busią dedamos vi
sos pastangos girtybės suma
žinimui.

Kiek samagonas buvo išsi
platinęs, galima jau spręsti iš 
to, kad paskutinius trejais me
tais buvo užvesta 1,500,000 by
lų prieš munšainierius. Mirčių 
skaičius nuo samagono siekęs 
apie 1,000.

Tus Rusijos eksperimentas 
su ąprohibicija parodė vieną 
dalykų: įstatymais negalima 
žmones padaryti blaivais. Jei
gu Amerikoje butų vėl atida
ryti suliunai, tai ir £ia gral ne
blogiau apvaikščiotų tų įvykį, 
kaip Rusijoj. Nesenai vienas 
korespondentas aplankė dides
nius A menkos miestus ir pri
ėjo prie, tos išvados, jog Anie-

kas . Rojaus skystimėlio esa 
visur galima gauti tiek, kiek 
tinkama.—K. A.

llllllllilIMIIIIIIIIIIIl
Atėjo Kultūros No. 9. - 

Kaina 40c. Galima gauti
NAUJIENOSE, 

1739 So. Halsted St., 
Chicago, III.
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• Nuo Skausmų *

krutinėję ir strėnose, nuo 4 jį strėndieglio. užsigavimo, i g įtempimo, štyvumo vartok v

! Severa’s >
I Gothardol.:
i !II Tai naminis linimentas greitai f 
| palengvina plėšiančius n e pa- IĮ 
D kenčiamus reumatizmo ir | 
g neuralgijos skausmus.

Kaina 30 ir 60 centai.R ' • , I
<3 Pirmiausiai kreipkis į aptinką.B_ _ _ _ *

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

RMANNORT 
SSLLOYD— 
TEN IR ATGAL LAIVAKOR

TES NUMAŽINTOMIS 
KAINOMIS

Į LIETUVĄ
per Bremeną

Trečioje klesoje yra miegami 
________ kambariai ,

| Svetimšaliai grįždami i 12 
mėnesių neturi jokių kliūčių 

t /
100 N. LaSalle StM Chicago, III. 

arba prie vietinių agentų

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

E; J. McOuaid
5822 So. Racine Avė.

Tel. Wentworth 0209 ir 
Englewood 4760

DR. VAITUSH, O. b.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių Įtempimą, kuru 
esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, ūkių aptemimo, nervuotu- 
rao, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, at> 
taiso trumpregystę ir toliregystą 
Prirenka teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da 
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaida*. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Aki 
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 16 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Skelbia kovą butle- 
geriams

Detektivų kapitonus Stege 
sudarė kelias grupes geriausių 
detektivų ir įsakė jiems suim
ti ar išvyti iš miesto geriau
siai žinomas bu t tegeriu ir ki
tokių piktadarių saikas. Prie 
mažiausio pasipriešinimo įsa
kyta šauti į piktadarius, nes 
esą nušautas piktadaris nega
li nė pabėgti, nė paleistas ant 
paroliaus. Ypač įsakyta išgau
dyti vienų/ saikų, tarp kurios 
narių yra priskaitytas ir vie
nas lietuvis, Jos. Šaltis. Poįi- 
cijo' žiniomis, tos taikos na- 
iiai jau bėga iš Chicagos, nors 
dar policija nespėjo pradėti 
veikti.

Daugelis žymiausių butle- 
gerių jau seniau yra pabėgę iš 
Cliieagos. O’Bannion šaika pa
irusi. John Tomo jau išdūmė 
Italijon, Al. Bro,wn yra New 
Yorke, kiti vėl “išėjo iš biz
nio” ir paliovė butlegeriavę. 
Bet jų vietų užima naujos šai
kos, kurias dabar ir busian
čios gaudomos. Į skrajojamus 
detektivų burius, kurie tas Sai
kas turėa gaudyti, yra paskir
ti geriausi šovikai.

Dvi bombos
FŽpcreitą naktį prie dviejų 

namų sprogo bombos.
Viena bomba sprogo prie 

namų Bay Reeder, 1359 N. 
Mayfitld Avė. Namas liko ge
rai apgriautas. Heeder yra par
davimo nianažei'is- Internatio
nal Tailoring Co., kurios dar
bininkai streikuoja jau 18 sa
vaičių. Todėl jis visa bėdij ver
čia ant streikierių.

Kita bomba sprogo prie Al- 
bany Park Motor Sales, 3112 
W. I^aurence Avė. Spėjama, 
kad bomba buvo taikoma gre
timai duonkcpyklai.

South Town Athletic Club, 
prie 74 ir Aberdeen Sts., liko 
dalinai apgriautas eksplozijos. 
Futbolo žaidėjai buvo uždegę 
gasą po vandeniu, bet užmir
šo užgesinti, tad gasas ir pa
gimdė eksplozijų, kuri supurtė 
visų apielinkę.

Pavieto ligoninėj pasimirė 
Adison Easley, 3109 Prairie 
Avė. Jis buvęs 110 metų am
žiaus, gimęs Kentucky valsti
joj ir seniau buvęs Seott šei- 
minos vergas. Jis bus palaido
tas Nonvalk, Obio.

PAMOKOS 
I. I E T U V IV KALBOS 

Dideliems ir Mažiems 
Utaminkais nuo 7 iki 9 vai. vak. 
Pėtnyčiomis nuo 3 iki 5 po pietų

J. I. BRIEDIS 
2846 Emerald A^enue 

Einu ir j namus 
Telephonc Victory 7372 

l. *

t* ■ ■■■—■ ■■■■—

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška.
3228 W. 38th Chicago, <11.

Miestui trūksta pinigų
Miestas pradeda trukti pini

gų ir jeigu neras būdų papil
dyti savo iždų, 40,000 miesto 
darbininkų negaus algų pini
gais, bet tik pažadais išmokė
ti algas kada bus priimtas 
1920 m. biudžetas. Miestui rei
kalinga yra $5,000,000, kad 
galėjus išmokėti algas visiems 
miesto darbininkams iki nau
jų metų. Tiek pinigų miesto 
ižde nėra, negi miestus negali 
pasiskolinti. 'Tiesa, yra pini
gų įvairiuose fonduose, bet jų 
miestas negali paimti algoms.

Miesto tarybos finansų ko
mitetas laikys nepaprastą su
sirinkimą svarstyti susidariu
sią padėtį. Jeigu ir jjs neras 
būdų gauti pinigų, tai visi 
darbininkai, negaus algų, bet 
tik gaus tam tikras kvitas, 
kurias galės iškeisti ir už jas 
gaus pinigu t ii ateinančiais 
metais, kada bus priimtas 
1920 m. biudžetas.

Negauna algų
Nesenai miesto advokatai 

nusprendė, kad visi miesto 
darbininkai, išskyrus mokyto
jus, turi gyventi pačiame mies
te, o ne priemiesčiuose, jei no
ri ir toliau dirbti miestui. Dau
gelis miesto darbininkų, kurie 
gyvena priemiesčiuose, už Chi
cagos ribų, nepaklausė to nuo
sprendžio ir dabar negali gauti 
jiems priklausančių algų.

Niekurie aldermanai ban
dysią pravesti įstatymą, kad ir 
miesto viršininkai turėtų gy
venti Chicagojio, jei jie nori ir 
toliau pasilikti viršininkais. •

Bandė nusižudyti 
kalėjime

Dr. Walter Voight, 2525 N. 
Clark St., bandė pasipiauti pa
vieto policijos stoty, .lis sudau
žė savo akinius ir stiklu per
plovė arteriją. Bet pasikėsini
mų nusižudyti laiku patėmyta, 
sustabdyta kraują, daktarų nu
gabenta ligoninėn ir jis gal
būt pasveiks.

Dr. Voight buvo apkaltinta# 
kartu .su Dr. \Valter Pcnnigs- 
dorf už padarymą nesėkmin
gos nelegalės operacijos, nuo 
kurios mirė Mis. Faye Medin- 
nis. Abu daktarai tada liko 
uždaryti pavieto kalėj iman iki 
teismo, be jokios kaucijos. Ne
norėdamas stoti teisman Dr. 
Voight ir bandė nusižudyti.

1 —.............. ~
Smulkios Žinios

Mrs. Helen Nickclson, 24 m., 
823 Windsor Avė., Erie Cafe 
darbininkė, liko užmušta au
tomobiliui, kuriuo ji važiavo 
su kavinės manažerhr Joseph 
Corrigan, 25 m., atsimušus į 
“saugumo salelę” Lincoln Par
ke. Jis sako, kad jis buvo pri
verstas užvažiuoti ant salelės, 
kad išvengus susidūrimo su 
kitu automobiliu. Ji gi, auto
mobiliui atsimuštos į cementą, 
iškrito per priekinį stiklą ir 
užsimušė.

Iš Alaskos ateina dideli šal
čiai ir šiandie Cbicagoje bu
sią daug šalčiau — net 20 
laipsnių žemiau šio laiko nor
malės temperatūros.

Vakar pradėta budavoti jau' 
paskutinę sieną G/and Parko 
Stadiumo. Pabudavojus tų sie
ną bus galutinai užbaigtas sta- 
diumas Soldiers Field. Mies
tui tas stadiumas kainuos apie 
$2.200,000.

Pamačiusi ateinantį trauki
ni, Laura Dali n, 15 m., 1820 
N. Albany Ąve., tiek persigan
do, kad šoko per langų Iš ei
nančio gatvekario, kuriuo ji 
važiavo, šokdama ji tiek susi
žeidė, kad veikiausia mirs. 
Traukinis gi sustojo nė nepri
ėjęs prie gatvekario bėgių. 
Taigi dėl tuščios baimės gal 
neteks savo gyvasties.

Ascounis restorano, 1166 N. 
Clark SL, kasiere Kuilį Dra- 
per pranešė policijai, kad plė
šikai užpuolė restoranų ir at
ėmė iš jos $87. Kadangi jos 
pasakojimo nepatvirtino kiti 
restorano darbininkai, tai ji 
prisipažino, kad ji pati pasiė
mė tuos pinigus, pasiuntė juos 
sau nam’o ir paskui pranešė 
policijai. Jai esą labai reikėję 
pinigų... .

Biznierių Dovanos Nau
jienų Maskaradui

Naujienų Maskaradas jau 
nebetoli. Iš visų kampų žmo
nės rengiasi į tą nepaprastą 
iškilmę ir ragina kitus. O tai 
ir yr£ ko rengtis: tūkstantis 
dolerių dovanų tai nėra Lai
kos. štai dar keletas dovanų, 
kurių iki šiol nespėjame pa
skelbti.

11ENN1NG WENNWdLn 
INCORPOR., 2060 Lawrence 
Avė. aukoja naujieniečiams du 
keisus \Vmnersten Malt ir du 
tuzinu stiklų, viso verčios 
$24.50.

Wennersten’s
Bohemian .Blend

Henning Wennersten Inc.-
2960 LaWRENC£ AVĖ., CI1ICĄC.O

WENNERSTEN’S yra labai 
lengvas prirengti, kadangi Malt 
ir Hops sujungti. Bandyk jį!

Ponas George F. Bode, kal
bamos kompanijos pardavinė
jimo manedžierius, sako pa
geidauja turėti kuo artimiau
sių ryšių su lietuviais. Jie jau 
ir dabar su savo nepaprastai 
geru Malt yra užkariavę lie
tuvius. Jų Malt yra vienas iš 
geriausių dėl alaus. Kas nori 
gero naminio alaus, be Wen- 
nersten jokiu bildu negali už
ganėdinti savo norų.

VVennersten Malt yra par
duodamas visose grosernėse, ir 
patartina kiekvienam jį nau
dot.

Du plėšikai užpuolė Illinois 
Central geležinkelio 67 gatvės 
stotį ir atėmė iš kasterės Mar- 
guerittc Brockenshire $100.

Sportas
ZBYSZKO SUTINKA

Vakar nuo St. Zbyszko gauta 
telegrama, kur sakoma, jog 
lapkričio 6 d. jis bus Chicagoj 
ir pilnai sutinka rietis su Za- 
navičium.

Tad lapkričio 6 d. Zbyszkos
Zanavičiaus imtynės ir 

įvyks Lietuvių Auditorijoj.
„Zanavičius per tą laiką žada 

treniruotis su geriausiais risti- 
kais, kad galėjus lenką gerai 
pačiupinėti. —Z.

Lieluvių Rateliuose.
- Ar jus žinot,

Kad trečiadienio vakare, spa
lio 28 d., Lietuvių Auditorijoj

.. -..... .. ...... \ •
KAROLIS OBERCUNAS, 

1622 So. Ilalsted St., kostu- 
meriškas siuvėjas, nors ir ne
didelį biznelį turėdamas nori 
prisidėt prie Naujienų Maska
rado dovanų fondo. Jis daug 
aukoti, sako, negali, tai pa
siūlo savo darbą, išvalyt ir su- 
prosyt siutą vienam iš laimė
tojų. Jo dovana bus verta 
$1.75. Naujienos ir naujienie- 
čiai apvertina kaip didėles, 
tąip ir mažas dovanas ir vi
siems yra dėkingi.

M. J. TANANiEVICZ, 736 W. 
18 St., spaustuvninkas ir Real 
Estate pardavėjas, teikia Nau
jienų Maskaradui knygų “ILy- 
ties Mokslas”, vertės $7.00. 
“Lyties Mokslą” yra parašęs 
Dr. Ą. Karalius, keli metai at
gal, ir jau yra išparduota ke
li tūkstančiai egzempliorių. 
Tai yra puiki dovana, kaip dėl 
vyrų, taip ir dėl moterų.

Ponas Tananevičius augščiau 
paduotu adresu turi nedidelę 
spaustuvėlę ir atlieka visokius 
spaudos darbus. Jis taipgi par
davinėja namus ir lotus ir no
ri palaikyt artimus ryšius su 
Naujienomis ir naujienieeiais.

A. BIELSKIO VAISTINĖ, 
1900 So. Ilalsted St., dovanoja 
vieną tuzinų dantims šveisti 
košelės (tooth pašte) ir pusė 
tuzino muilo. Viso vertės $5.

Aptiekorius Belskis mano, 
kad lietuviai nelabai rūpinas 
užlaikyti savo dantis švariai 
ir delei to labai nukenčia jų 
sveikata. Jis aukodamas “tooth 
pašte“ nori paskatini musų 
tautiečius prie didesnio susi
domėjimo savo dantimis, o 
kad dar dapildžius švačumo 
programą iki z, jis prideda ir 
muilo magaryčioms. Tai yra 
labai geri dalykai ir naujienie- 
čiai yra jam labai dėkingi.

_______ \
J. MATULAUSKAS, I$>6 ,S. 

Ilalsted St., drabužių krautu

bus kas nors nepaprasto? Ne
paprasto sakau dėl to, kad ten 
žada nepaprastai judėti, kru
tėti, vaikščioti, kokietuoti, vi 
boti valgyti, gerti ir šokti ir 
tų viskų žada mums ne kas ki
tas, kaip musų gerai žinomos 
ir veiklios S|LA 208 kuopos 
moterėlės. Reklamos jos tikrai 
sakant ir nereikalauja, ne® jų! 
darbštumas ir veiklumas beit 
svet|ingun>as yra igeriausias ’ 
liudytojas. Mes gerai atsime
name pereitų metų vaišes. Ko
misija, į kurių įeina Dr. AJdo- 
na šliakis, ponios Zimantiene, 
Giraitienė ir Šatkauskiene, de
da visas pastangsa, kad minė
tas vakaras visais žvilgsniais 
biitų vykęs., Apart papuošimo 
svetainės, tarp pertraukų sve
čius palinksmins da ir klasiš
kos šokėjos 'V-lės A. AVisoęki, 
B. Harmingbn ir M. Fonds, 
kurios pašoks švedų šokį. Iš 
viso ko matyt, kad musų mo
terys palinksmins mus pride
rančiai, gi mes atsilankysime 
ir parefhsime gerų tikslą, nes 
visas pelnas yra skiriamas naš
laičių naudai. —B ir B.

vė, duoda keturis yardus au
deklo dėl moters dresės, vertės 
$1.00.

Ponas Matulauskas pardavi
nėdamas materijolų dėl rūbų, 
persitikrino, kad mbterijolas 
yra* labai pageidaujamas. Ga
vusi dresei materijolų, kokia' 
nors poniutė ar pknelė pai
sius sau suknių arba dresę su- 
lyg savo noro ir mieros, o jei 
pati nenorės siūti, nuneš pas 
tokių garsią siuvėją kaip, da- 
leiskim, ponia Aglys, ir turės 
puikiausių suknę. Geras biz
nierius visuomet žino ir patai
ko, kam ko reikia.

Tai tiek šiai dienai, rytoj 
paskelbsim dar daugiau. Beje, 
kuo tik nepamiršome priminti 
apie vieną tiesiog sensacingą 
dovaną vertės $256.00, kurią 
teikėsi aukoti ponas J. Sinkus. 
809 W. 69 St. Žiūrėkit apie 
tai rytoj.

Biznieriai sukruskite I Chica
goj e dar yra apie 100 biznierių 
kurie turi prisidėti prie bendro 
Naujienų Maskarado Dovanų 
fondo; praneškite nieko ne
laukę kas ką aukojate. O auko
ti galite dar ne suskaitomą 
daugybę daiktų: kas Fordą, kas 
automobilių, kas tajerą, kas 
drabužių eilę, kas planą, kas 
čeverykus vyrams ir moterims, 
kas pinigais šimtinę ar dešimkę 
—žodžiu bile ką, nauda vistiek 
bus.

DR. ROSS DABAR TURI 
PAGERINTĄ SISTEMĄ 

GYDYMO
Oy<|oma kraujo, pūslės, tlapumo, privati

nės, slaptos nervų ir užkrečiamos ligos.

Vartojami aaugiauHi ir 
gerai žinomi metodai

914
pagerintas

606
ir tikras Europinis Lu- 
eicide gydymas. Viena
tinis gydymas nuo sifl-

Atsakantis Ho suteikiamas mg"
Specialistas už .

įsteigta 30 metų 
tiktai trumpam laikui 

’ Daugiausiai chroniškų ligų paeina nuo 
kraujo ir užkrečiamų ligų.. Kad išgydžius 
jau nebandykit senais budais.
VYRAI I Specialia serum gydymas yra var
tojamas su geru pasisekimu dėl atgavimo 
stiprumo silpniems vyrams. Jų gaivinanti 
jėga veikia ant gilių, nervų Ir kraujo, su
teikia stiprumų silpnų vyrų. Dr. Rosa lo
dymo kambarys kasden pilnas ligonių.

JIS TURI 30 METŲ PATYRIMĄ 
ir jau išgydė tūkstančius žmonių, tai yra 
užtikrinimas sergnatiems, kad jie gaus ge
rų gydymų. Vienatinis geriausiai {rengtas 
ofisai Jungtinėse Valstijose. Dešimtis gy
dymui kambarių. Kraujo išbandymas ir la
boratorijos egzaminacija dykai su gydymu.

Patarimai Dykai
Atsakanti^ medikalis patarnavimas suteiks 
jums sveikatų ir laimę. Geriausia gydy
mas. Pigiausios kairios. Greičiausias gydy
mas. Ateikit Šiandien.

DR. B. M. ROSS
35 .So., Dearborn St. 

kampaa .Moąroe St. Chicago
Vyrų pfičrnitno kambarys 506. Moterų pri
ėmimo , kambarys 608."

Penktas Ąugktas, Criily Namas 
25 MĖTAI TAME NAME

Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto iki 5 
vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 1 dienų. Pa- 
nedėliais, eeredomis' ir subatomis nuo 10 
ryto iki 8 vakare.

—... ................ ................-.................
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PAVLAVIČIA
Undertakers Co.,.
Automobiliai vestuvėms, 

krikštynoms ir t. t.
Grabus parduodam pigiai

3238 So. Halsted St.,
Phone Boulevard 7667

Rezidencija Boulevard 9$28 
. ........... —I——   , ,   —I /
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Matai Kas Dedasi?

Valuable
“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.
* .«<■ ■ ■ ■ ■■ ■ B ■ ■

HITT AND RUNN—Next Time thc Professor'Explains thc Solar System Heli Probably Lcavc Gus Out of It!
I J ___TUEU LET US RtASOU
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JONAS ZOLKUS’
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sulaukęs 54 m. amžiaus, Spalio 
25 d., 1925, 6:45 ryte. Paėjo iš 
Zirbiliškių kaimo, Žarėnų vaisė. 
Telčių apskr. Am-erikoje išgy
veno 15 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
du švogeriu Vincentą ir Domi
ninką Fabinavičiua. Lietuvoj 
moterį Veroniką, po tėvais Dap- 
kaitė, tris sūnūs Juozapą, Pet
rą ir Kazimierą. Kūnas pašar
votas 243 W. 109 PI.

Laidotuvės įvyks Spalio 28 d. 
,8 vai. ryte iš namų j Visų šven
tų Bažnyčią, kurioj įvyks ge-a 
dalingos pamaldos už velionio 
sielą, o po pamaldų bus nulydė
tas j Sv. Kazimiero Kapines.

Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti mirusiamjam paskutinį pa
tarnavimą.

Nuliūdę ir pilni gilios siel- 
vartos liekame,

Avogąriai ir Šeimyną.
laiidotuvėse patarnauja gra

belius Eudeikis, tel. Yards 1741

M. Petrauskas 
Chicagoje

t
viii, vaidino pats režisierių^ J. 
Pakaušis, bet vaidino ir daina
vo prastai. Vieton “pakelti 
musų draugijos dvasią,” tik 
dar labiau ją nupuldė ir išsla 
tė dainininkus pajuokai. lt 
drąsa gi vedėjo (K. Steponavi
čiaus) leisti chorui neturinčiam 
dainininkų, mokintis ir 
operėtę!

Užvakar iš Lietuvos sugryžo' 
Chicagon kompozilorius ir dai
nininkas Mikas Petrauskas, nu
organizavęs čia “Birutę” ir bu
vęs jos pirmas vedėjas.

Didžioji opera

Pastabos

statyti
—R.

liuli

PRANEŠIMAI ĮVAIRUS SKELBIMAI PARDAVIMUI
Susivienijimo Lietuvių Draugijų 

ant Bridgeporto mėnesinis susirinki
mas įvyks antradieny, Spalio 27 d., 
8 vai vak; Chicagos Lietuvių Audito
rijoj, 3133 So. Halsted St. Visi de
legatai esate kviečiami dalyvauti su
sirinkime. A. J. Lazauskas, sekr.

Jaunuoliai neužmirškit atvykti ant 
praktikų Seredoje, Spalio 28 d., 7.30 
vai? vak., nes reikės prisirengti dėl 
Lapkričio S d.. Komitetai ir atvykit.

Rašt. A. J. Schultz.

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4 unciją 
mntkos 35c., 38c. ir 40c. Vilnonios 
skiautės vaikams, kaina nuo 65c. 
iki $1.00. Baltoji drobė užvalka
lams ir paklodėms. Marškonios gi
jos, kaina 1000 jardų nuo 10c. iki 
45c. Mano tavoras parsiduoda nuo 
35c. iki 50c. pigiau negu kitur.

Krank Selemonavlčius 
504 W. 33rd St. Prie Normai Avė.

Iš priežasties apleidimo mie
sto parduosiu savo bučernę ir 
grosernę, lietuvių ir rusų kolo
nijoj, biznis geras, parduosiu pi
giai’ J. GARBUZ, 610 Liberty 
St., netoli Jefferson St.

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

J. R. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas: 
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4117 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafavette 0727 

SKYRIUS
4904 West 14th St., Cicero. 

Tel. Cicero 8094.

Niekas neali būti palyginama, kaip 
( iitrynimaa au geruoju, senuoju

Pain-Expelleriu
Kai tik pastebit apaireiJkim, ialčio, 
tuojaus naudokit šį garsų naminį 
pagelbininkų. kad iivengus tolimesnių 
komplikacijų.
3Sc ir 70c vaistinėse. Tčmykit. kad 
butų Inkaro vaiabaitnklia ant pake* 
ko.

f’ad. richter & co. 
Berry & South Sth Sts. 

Brooklyn, N. Y.

Ateinantį antradienį, taigi ly
giai iž savaitės laiko, atsidarys 
Chicagos opera.

Atidarimui bus duota visai 
nauja opera “Der Rosenkava- 
lier”, 3 aktuose. Tai yra kome
dija, žodžiai liūgo von Hofmann- 
sthal, muzika Richard Strauss. 
Dekoracijas pagamino operos 
{steigtoji nauja nuosavi dekora
cijų ir kostiumų dirbtuvė.

Šią lengvo turinio operą pa
sirinko atidarymui todėl, kad, 
viena, ji dar nebuvo statyta 
Chicagoj. antra, kad joje daly
vauja 23 žymiausi dainininkai 

I— Rosa Raiša, Alexander Kip- 
nis, Olga Fonai, Wm. Beck, 
Edith Mason, Alice D’Herma- 
noy, Lodov i co Oliviero, Irene 
Pavlovska, Antonio Ničolich, 
Jose Mojica, Theodore Ritch 
(debiutas), Antonio CortisJTo- 
maso Nascimbene, Dėsi re Defre- 
re, Katherine Sutherlin, Eliza- 
beth Nadvvorney (debiutas), 
Sadie Vanderbosch, Clara Sheav 
(debiutas), Herman Droben, He- 
lęne Samuels ir kiti. Pastaty
mu vadovauja tam tyčia iš Vo
kietijos atvykęs Charles Moor. 
Dirigentas — Giorgio Polacco.

Pereitą sekmadienį 
llouse teatre Vaičkaus Dramos 
Teatrus vaidino keturių veiks
mų Charles Dickens melodra
mą “Svirplys Užkrosny.” Y|>ač 
gerai vaidino J. Gulbinienė sun
kioj aklos mergaitės roiėj. Ge
ras buvo J. Briedis, žaislų dar
bininkas ir P. Tendžiulytė, ve
žėjo žmona.

žmonių buvo gana daug.

Ateinantį sekmadienį Vaič
kaus Dramos Teatras nevai
dins.

Sekamas vaidinimas bus lap
kričio 8 dieną. Statoma keturių 
veiksmų drama "Menas ir Mei
lė,” iš artistų gyvenimo.

\
Ateinantį šeštadienį Lietuvių 

Auditorijoj bus gražus koncer
tas Federacijos Lietuvlų Kliu- 
bų, kuri švenčia 10 metų su
kaktuves savo gyvavimo. Apart 
savųjų artistų bus dar ir ru
sų.

Vilniaus Vadavimo Komiteto vi
suotinas susirinkimas įvyks seredoj, 
Spalių 28 d., 8 vai. vok., Mildos svet. •

Visi draugijų atstovai ir nariai 
prašomi ateiti. Bus patiekta toli
mesnio veikimo programa ir svarsto
ma kiti svarbus dalykai.

— Valdyba.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

PARDAVIMUI grosernė. La
bai geroj lietuvių apielinkėj. 
Priežastį pardavimo patirsite 
ant vietos. Veikite greit.

ROZALIJA LIPSK1ENĖ 
4617 So. Donore St.

NAMAI-ŽEME

"T

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJfiSKAU draugo William’o Po- 

cio su kuriuom sykiu dirbom anglių 
kasyklose ant No. 4 židiniu Edwar<ls- 
ville, Pa. nuo 1906 iki 1009 metų, jis 
yra čionais Chicagoj, bet aš neturiu 
jo adreso, o labai norėčia su Jumis 
draugai pasimatyti. Meldžiu atsi
saukt ant šio adreso, Martin Karaliū
nas, 2313 S. Hoyne Avė. Čhicago, III.

REIKIA moterų dirbtu
ves darbui, darbo valandos 
nuo 7 ryto iki 5 po pietų. Su- 
batoje iki pietų.

Atsišaukite
THE WASHBURN CO., 

6126 So. La Šalie St.

PARDAVIMUI bučernė ii na
mas, prie biznid gatvės, netoli A 
& P krautuvės, biznis didelis, 
geras pelnas, biznis cash. Arti
nasi didelis švenčių biznis, turiu 
parduoti, kad ir geras biznis. 
6838 S Western Av. Repub. 9094

Kas nori pirktu 
parduoti, arha 
mainyti namus, 
farmas, lotua, 
taipgi ir viso
kius biznius, vi
suomet kreip
kitės pas

C. P. Suromskis & Co.
Real Estate

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

DIDELIS BABGENAS 
MELUOSE PARKE

i

PAIEŠKAI’ draugų: Juoza
po Daukšo ir Juozapo .Savic
kio. Turiu svarbu reikalą.

Jonas Jesutis, 
Gen. Del.

Pittsburgli, Pa.

REIKALINGA pusamžė mo
teris prižiūrėti namus ir trejų 
metų vaiką; kambarys karštu 
vandeniu šildomas.

Klauskit,
3901 N. Cravvford Avė.

PARDAVIMUI grosernė 
bučernė, labai geras biznis.

Atsišaukite:
6113 So. Kedzie Avė.

Chicago, III.

ir

PAJftšKAU teplioriaus Juozo Uo
selio, kilusio iš Mikų kaimo, Judrėnų 
parapijos, Kretingos apskr. Pirm ka
ro, prieš keletą metų išvažiavusio 
Pietinėn Amerikon, Jei kas žino kur 
jis randasi nuolankiai prašau suteikt 
man jo adresą — busiu dėkinga, 

MARIJONA SAUDARGIENĖ, 
Spraudės kaimas, pašt. Rietavas, 

Lietuva.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

PARSIDUODA Pool Ruimis. 
Darantis geią biznį, 'ir “Nash” 
automobilius. Turiu parduoti 
dar šią savaitę, nes vykstu Ru
sijon. Parduosiu pigiai.

1341 So. Morgan St.

Naujas, 2 pagyvenimų mūri
nis namas, Melrose Parke, pas
tatytas ant loto 30 pėdų pločio; 
parsiduoda greit, kuone treje
tu tūkstančių pigiau negu jo 
vertė. Tai retas bargenas. Ne
praleiskite. Atsišaukite tuo
jaus pas:

Adv. K. JURGELIONĮ, 
Dienomis, 190 N. State St.

Tel. State 3225

Vakarais, 3335 So. Halsted St.
Tel. Yards 0141

r

Chicagos opera išleido labai 
gražų prospektą už 1925-26 m. 
sezoną. Jis yra s 16 puslapių, 
spausdintas rotograviura. Telpa 
daug paveikslų dainininkų, sce
nų iš niekurių operų ir taipjau 
trumpas atpasakojimas žymes
nių opeių turinio
geresniam chicagiečių 
dinimui su opera.

ISRENDAVOJIMUf

JAUNI VYRAI, — uždirbkit $20 
iki $40 j savaitę kuofnet jus mokinsi- 
tes popieravimo, dekoracijų, 
arba automobilių malevojimo. 
rimo nereikia. Pradėk it dirbti 
dien ir išmokit gero amato.

111 W. Jackson Blvd., 
Room* 400

Sign, 
Paty- 
šian-

REIKIA atsakančios šeimy
nos dėl 
grojiklį 
mėnesį, 
vę. •,

1722 So. Ashland Avė.

užbaigimo mokesčio už 
pianą, $145, po $12 į 
Atsišaukite i krautu-

lė

teatre pradėjo . eiti
komedija “Some

teatruose eina:
Ziegfeldo muzika
Kid Boots.”
- Aloma of the

Tai daroma 
supaŽin-

What Priec

viena iš

PAĄRENDAVOJA šviesus 5 
kambarių Datas, elektra, ir mau
dynė. Rendos mėnesiui $30.00.

Atsišaukite:
1016 W. 56th Street 
Tel. Haymarket 6888

REIKALINGAS pirmarankis 
bekeris, kuris galėtų 
baltą duoną kepti ir 
keksus.

4513 So. Wood
Tel. Yards 4095

REIKIA —

juodą ir
visokius

PARDAVIMUI pigiai restauran- 
rantas tarp didelių dirbtuvių. Taip
gi mainysiu ant mažos prapertės ar 
ant gero automobiliaus iš priežasties 
partnerių nesutikimo.

Atsišaukite ' »
2404 So. Indana Avė.

SIŪLYMAI KAMBARlįĮ
RUIMAS vendai merginom 

ar našlei, gali būti ir su vaiku, 
ruimas apšildomas; Gera vieta 
gyvenimui. Kreipkitės 1 lubos, 

3417 Wallace St.

Bučeriaus tuojaus.
Atsišauk it
1980 Canalport Avė

RAKANDAI

PARSIDUODA Storas cigarų, ci
garetų, saldainių ir groserio. Vieta 
išdirpta ant Bridgeporto priešais 
teatrą. Priežastis, nesutikimas šei
mynoj.

Kreipkitės
625 W. 31 St.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė, biznis gerai 
pigiai ir greitai, 
išmokinsiu.

Atsišaukit
2119 So.

iSdirbtas, parduosiu
nemokantį darbo

Halsted St.

PARSIDUODA lotas arba du 
lotai arba išmainysiu ant auto- 
mobiliaus arba troko, Ford vie
no tono, lotas 30x125, randasi 
South West Side. Atsišaukit pas 
savininką P. SABALIAUSKAS, 
416 Kart Street.

PARDAVIMUI mūrinis namas, ge
rame stovyje, 2 augštų, viršui 8 rui
mai, apačioj grosernė ir 4 ruimai, 
vandeniu šildomas, cementinis skie
pas, garažas 1 mašinai, geroj vietoj 
prie gatvekarių linijos, parduosim pi
giai; priežastis pardavimo — se
natvė.

2003 W. 21 PI.

FARMA išsimaino ant Chicago 
praperčių, Wisconsine, 200 mylių to
lumo nuo Chicagos, 132 akeriai, 60 
ariamos ant upės kranto.

Atsišaukite
WM. NEIMY, 

3358 (So. Ix)V^ Avė., Chicago, III.
Agentų nereikia

Chicagos opera yra 
didžiausių. Ji dabar pasibudavo- 
įo už $500,000 nuosavią’deko
racijų ir kostiumų dirbtuvę, ko
kios neturi jokia kita opera. Jau 
ir dabar ji turi • kostiumus ir 
dekoracijas 100 operų, vertus 
$6,000,000. Operą palaiko vie
tos turčiai. \

Ar jus žinote, kad
Lietuva dabar turi 4,299,998 me

talinių pinigų ir tiktai l>5.4% tų pi
nigų yra vartojama apyvartoj. Ar 
jus žinote, kad Helmar Turkiški ci- 
garetai turi savyje gryną Turkišką 
tabaką. štai kodėl Helmarai yra 
skirtingi nuo kitų cigaretų maišyto 
tabako kurie yra surišti į pundelius.

Anglų teatruose šią savaitę 
eina poras naujų veikalų, Nie
kiniuose kituose irgi senieji 
veikalai eina paskutinę savai
tę.

Olympic
muzikalė
Day.”

Kituose
\Voods
komedija
Garrick

South Seas, muzikalė komedi- j 
ja su tenaitinėmis šokėjomis ir 
muzika.

Studebaker
Glory, karo laiko komedija.

Selwyn — The Family Up- 
stairs, komedija. Eina pasku
tinę savaitę. Kitą savaitę eis

A. I^idy’s Virtue.
Blackstone — Ladies of the 

Evening irgi paskutinę savai-
Kitą savaitę pradės eiti

The Rivals.”
The Stu-

Pi’ince, muzikalė komedi- 
Vokietijos studentų gyve
šu 60 balsų vyrų choru 

šokėjų. Eina jau antrus

Charm

Guest,

kome-

tę. 
komedija

Great Northern 
dent 
,1» iš 
nimo, 
ir 30
metus, ilgiau negu kita kuri 
muzikalė komedija.

Central The 7th 
misterija.

Playholse 
dija.

Princess —. Desire under the 
Kims.

Illinois The Grab Bag, mu- 
(barit.), Ernesto zikalė komedija.

kurie
Maria band, komedija.

Apollo — Naughty Riquette, 
d’Alvarez muzikalė komedija, paskuti- 

Kitą savaitę —

Adelphi — The Judge’s Hus-

Šiemet operoj pasirodys kele
tas naujų dainininkų-kių ir sve
čių.

Nauji dainininkai-ės: Steiki 
Norelb (soprano), Eleanpr Saw- 
yer (sop.). Clara Shear (sop.), 
Devora Nadvvorney (mezzo- 
sop.), Theodore Ritch (tenoras), 
Richard Bonelli (baritonas), 
Robert Steel
Torti (barit.). Svečiai 
dainuos šiemet operoj: 
Kurenko (sop.). Tamaki Miura. 
(sop.), Marguerite 
(mezzo-sop.), Tilta Ruffo (ba- savaitė, 
rit.). Bus ir du nauji dirigen- Greenwich Village bollies, mu- 
tai: Gabriel Grovlez ir Antonio komedija.
Sabino. I Cort — White Collars, kome-

____ _______ dija.
Harris — Rain.
LaSalle -- The Patsy, muzi

kalė komedija.
Pereitą sekmadienį Roselan- —

do LMD. Aido choras statė 2 Didžiuosiuose krutamųjų pa
velkamų I. čužo Permino ope\ veikslų teatruose šią savaitę 
rėtę “Meilės Rykštė.” Buvo rodoma: 
garsinama: “musų choristai de-' Chicago 
da visas savo spėkas perstaty- MLain St. 

'mui minėtos operetės, tikėda-l Roosevelt 
mies gražiai palinksminti ir pa
kelti musų draugijos dvasią su 
išreiškimu operėtiško žaidimo.” 
Kaip beprasmis buvo garsini
mas, taip netikęs buvo ir pasta- 

i tymas. Dar turbut jokia kita 
operetė nebuvo taip prastai pa-1 Capitol — Don Q (su 
statyta, kaip ši. Choras yni ias Fairbanks.) 
menkas, geresnių balsų neturi ; Uptovvn The Best 
tad “solistai” galėjo tik patys Senate — Gruustark.

Išėjo patys niekai

dow.
McVickers 

Night.
Monroe — 

Stairs.
Tivoli The Shore Leave

Doug-

The King

The Mcrry

Flowcr

on

Wi-

of

The Winding

tad “solistai” galėjo tik patys Senate 
kankintis ir publiką kankinti.| Ambassador Somc 
Vaidinimas irgi prastas buvo, kins (su Chas. Ray). 
Vyriausią rolę, susirgus Ivano- Harding — Don Q.

People

Pum”-

ĮVAIRUS SKELBIMAI 
BAGDONAS BROS.

MOVING, EXPRESSING & COAL 
PIANO MOVING EXPERTS 

Long distance handlin^. 
Turime daug metų patyrimą.

31238 S'o. Halsted St.
Tel. res. Yds 8408—Blvd. 7667 offoe
<"■ ......*..... ............. .

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už- 

laikmn malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

STONGDENGYST®
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas ir 
garantuojamas už $4. Autom-obilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie
linkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. 'J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė. 
Phone Lawndale 0114.

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IK SUTAUPYKIT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Pluinbing Supply Co., 
1637 West Dtvislon St., 

netoli Marshfield

Tel. Lafayette 5133-6438

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHTGAGO

PARSIDUODA 
kambarių; yra 
Įima pirkti po 
sykiu.

3357 W.
Tel. Rdckwell 2973

rakandai 
ir pianas, 
vieną ar

Ga- 
visus

NAMAI-2EME

PARDAVIMUI naujas kampinis 
mūrinis bungalow, bargenas. Biskį 
įmokėti, kitus kaip renuą. Randasi 
59 Place ir Lawndale Avė. Visi 
įrengimai modemiški. šaukit savi
ninką.

Tel. Lawndaie 6915

v

15th St.

PARDAVIMUI S ŠMOTŲ ąžuo
linis Parlor Setas, skurinis tiktai 
$45.00.

Kreipkitės
MISS J. SHENOHA, 

5919 So. Sacramento Avė.

PARDAVIMUI
88 NOTŲ Kimball grojiklis pia

nas, išsikraustau iš miesto, turiu 
parduoti tuojau, kaina $120; 106
rolės, kabinetas ir benčius dykai.

2332 W. Madison St. 1 fl.
PARSIDUODA bučernė ir 

groserne. Gera vieta ir išdirb
tas biznis. Nauji visi rakan
dai. Turi būt parduota šią sa
vaitę. Kreipkitės:

559 W. 37th Str.

SAVININKAS parduoda krau
tuvę ir 6 kaml^arių flatą, 2 
karų garažą. Tuojau galima 
gyventi. Labai puikioje vieto
je. 2952 W. 63 St. Netoli Sac- 
ramento avė. šaukit Prospect 
9875.

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

Tel. Roosevelt 8951

PARDAVIMUI nauji namai po 
5 ir 5 kambarius tik užbaigti bū
davot!, karštu vandeniu apšildo
mi, aržuolo užbaigimas, vėliausios 
mados intaisymai, netoli Mar- 
<|uette Park ir pusė bloko nuo 
biznio. įmokėti 
rendą. Randasi 
fiehl Avė.

PARDAVIMUI 
naujas namas, 
tinusios mados; 
tus po $50 sumos 
mėnesį. Randasi 6734 Šo. Maple- 
wood Avė.

PARDAVIMUI 4 pag)'veninių po 
5 kambarius naujas namas; įtai
sytus pagal vėliausios mados, pusė 
bloko nuo parko, pusė bloko nuo 
bizniavęs gatvės, taip pat 1 blo
kas nuo mokyklos; įmokėti $10,000 
kitus kaip rendą.

PARDAVIMUI naujas namas po 
4 ir 4 kambarius; {taisytas bus 
pagal vėliausios mados, cash 
$2,500, kitus pagal sutartį. Randa
si Brighton Park — 43rd Maple- 
\vood Avė.

PARDAVIMUI 4 didelių rūmų 
naujas bungalow; graži vieta, gra
žiai bus užbaigtas, randasi Brigh
ton Park, 43rd Artesian Avė. Cash 
$2,000, kitus pagal sutartį.

PARDAVIMUI 2 pagyvenimų 
medinis namas po 4 ir 4 kamba
rius. graži vieta ir geras namas; 
įmokėti $1000, kitus kaip rendą. 
4062 So. Mapfewood Avė.

JEIGU tamstos heišsirinktumėt 
iš musų namų, tai mes turime lo
tų arba ant tamstos loto pabuda- 
vosim kokį tik tamstoms patinka 
namą už žemiausią kainą ir duo
sim gerą darbą. Atvažiuokite 
simntyti su mumis.

JOKANTAS BROS. 
•1138 Archer Avė.

Tel. Lafayėtte 7674

intaisymai, 
Park ir pusė

$4000, kitus kaip
6641—43

PARSIDUODA 2 augštų mūrinis 
namas, 5-6 kambarių, cementinių 
bloksų pamatu, yra elektra, gasas, 
didelė pastogė; lotas 50x125, randasi 
West Pullmane, geroj vietoj, kaina 
$7,060, cash $1,600.

MRS. Z!LĖWlCZ
11956 So. Halsted St.

So. Fair-

kunbarių6 ir 6 
įtaisytas pagal vū- 
įmokėti $5000, ki- 

ir procentą į

MORTGECIAI-PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
3804 South Kedzie Avė., 

Lafayette 6788
✓

$200 iki $10,000
Paskola žemės savininkams. Kad 
pagelbėjus nusipirkti namą. Užmo
kėti taksus, nuošimčius arba mnrgi- 
čius. Namv pataisymui, užmokėji
mui skolų, įeiti j biznį. Pugu, tikra, 
greitas patarnavimas.

RELIANCE RE A LT Y & 
MORTGAGE CO.,

30 N. LaSalle St. Franklin 1808.

MOKYKLOS

pa-

VALENTINE 
DRESSMAKING 

COLLEGE

Į PARDAVIMUI buČernės 'ir gro- 
sernės fikčeriai už pigią kainą, gc-

Į roj vietoj, rendą pigi; galima iš-

MRS. ZILEWICZ, 
11956 So. Halsted St.

PLASTER board po 4c. už kraustyti kur norit, 
ketvirtainį pėdos; dastatome 6, 7, j <7tt

8, 9, 10 pėdų augščio. Pilnas pasi
rinkimas1 lentų, stogų dengimo ir 
moldingų. Greitas patarnavimas. 
Greitas dastatymas visur. ša.ukit

Mr. Snietana
Buildcrs Suply & Lumber Co.

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

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

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CO.

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

> ................................. I I «ll I !■■■■—I

PARDAVIMUI groserne. ci
garų, kendžių ir šiaip kitokių 
smulkmenų, biznis išdirbtas ge
rai per ilgus metus, yra didelis 
bargenas. Atsišaukit

4422 So. Honore St.

PARSIDUODA FARMA
Prie pat Chicagos^ 50 akrų 

žemės, puikios triobos, 16 mel
žiamų karvių, apie 75 kiaulės, 
2 arkliai,, 2 trokai, 2 barnės, 
kiaulių barnė kainavo pastatyti 
apie $20.,000. Ant šios 
abelnai laikydavo 2,000 
lių. Parduosiu ant) labai 
išmokėjimų.

A. VISBARAS
3204 So. Halsted Sir.

Tel. Boulevard 6648

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

fanuos 
kiau- 

lengvų

PARSIDUODA Čeverykų taisymo 
šapa, su visomis mašinomis; vieta 
išdirbta per 18 metų, priežastis par
davimo — pirkau sau kitą namą. 
Biznis eina labai gerai, kas pirks, 
nesigailės.

4552 So. Paulina St.

PARDUODU farmą 80 akrų, vi
sa aplinkui aptverta. Nauji dideli 
budinkai, yra šulinis ir mašinos. 
Parduosiu greit ir pigiai dėl mir
ties moters. Fahna randasi 1’<> 
mylios nuo Goodman, Wis.

T. žiČkus,
P. O. Box 18,_ Goodman, Wis.

. ■ ■ --------- —
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NGLU KALBI

yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam- Šioje Šalyje. 
Kurie kalba gerai angliškai visur 
turi pasisekimą ir pirmybę. Ang
lų kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stės, pilietybes ir daug kitų daly
kų gali lengvai ir greitai išmok
ti pagal nauja būda mokinimo Le- 
veskio Mokykloje klesose ir per 
laiškus (correspondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.

LEVESRIS’ SCHOOL
Preparatory and Commercial

3301 So. Halsted 81., Chicago, H|.
(kamp. 38-čiOs gatv., 2-ros lubos)
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