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Painleve apsiėmė su 
rinkt kabinetą

Amerika neįsileidžia Rūsy 
mokslininko

Graikai su Bulgarais vėl 
susikovė

Profesorius Abraam
Rockefellero Instituto 
kviestas atvykti, negali.

Joffe, 
pa-

Amerikos valdžia neįsileidžia 
Rusų mokslininko

Painleve vėl apsiėmė su 
daryti kabinetą

Graikai su Bulgarais vėl 
kaujasi sienoj

Aristidas Briand pasitiksiąs už
sienių ministerių; Loucheur 
užimsiąs Caillaux vietą

Nežiūrint Tautų Sąjungos įsa
kymo, graikų kariuomenė vis 
dar nesitraukia iš Bulgarijos

MASKVA, spalio 28. Pro
fesorius Abraam JoLe, fizika 
ir Rusijos Mokslų Akademijos 
narys, kurį Rockefeliero Insti
tutas kvietė atvykti į Ameriką, 
telegrafu pranešė iš .Berlino, 
kad Jungtinių Valstijų vyriau
sybė užgynė jam atvažiuoti.

Prof. Joffe pastaruoju laiku 
paskilbo ypač savo išradimu 
nepaprastos jėgos dinamo, bet 
taip mažo, kad jis gali su sa
vim nešiotis. Jis nėra gimine 
Adolfui Joffe, sovietų valdžios 
aukščiausios koncesijų komisi
jos vicepirmininkui, pirmiau 
buvusiam sovietų diplomatui.

Arabai protestuoja prieš 
franeuzus Sirijoj

JERUZOLIMAS, Palestina, 
spalio 28. Arabų vykdomasis 
komitetas paskelbė protestą 
prieš Francuzų vyriausybės el
gesį Sirijoj, ir kartu atsišaukia 
į viso pasaulio mohametonus, 
prašydamas pašalpos suvargin
tiems Sirijoj musulmonams.

Žmonės bėga iš Damasko
KAIRAS, Egiptas, spalio 28. 

— Pusketvirto šimto pabėgėlių 
atvyko į Aleksandriją iš Da
masko, Sirijoj, kur praeitą sa
vaitę, įvykus sukilimui, francu- 
zai, jį malšindami Ir bombar
duodami, suardė musulmonų 
gyvenamas miesto dalis ir už
mušė kelis tūkstančius žmonių.

Estijos skolų fundavimo 
sutartis pasirašyta

WASHINGTONAS, spalio 28. 
— Estijos ministeris Piip ir 
iždo sekretorius Mellon šiandie 
pasirašė sutartį dėl Estijos 
skolų fundavimo Jungtinėms 
Valstijoms. Estijos $13,830,000 
skola turi būt likviduota per 
šešiasdešimt dvejus metus, su 
3 nuoš. metams iki 1952 metų 
gruodžio 15, o po to 3J/j nuOš. 
iki galui.

FAŠISTU SUKAKTUVES

ROMA, Italija, spalio 26.
Fašistai ruošia dideles iškil
mes ateinantį trečiadienį. Jie 
švęs trejų metų sukaktuves, 
kaip fašistai paėmė Romą. 
Miestas jau išanksto pradėta 
puošti.Stato didžiausi pasauly 

teleskopą
Bolševikų vyriausybė 
areštuoja daug esty

PARYŽIUS^ spalio 28. —
Prezidento Doumergue pakvies
tas, premjerus Painleve vėl ap-’jos, skelbia, kad šį rytą graikų 
siėmė sudaryti Francijos minis- kariuomenei traukiantis iš Bul- 
terių kabinetą. Sutikdamas sto-[ gaujos teritorijos, ji buvus 

bulgarų užpulta, ir kova vėl 
prasidėjus.

Graikai sakos buvę užpulti
ATĖNAI, Graikija, spalio 28. 

— Oficialiai skelbiama,, kad šį 
rytą netoli Ramuos bulgarai 
puolę besitraukiančias graikų 
jėgas.

Iš pranešimo matyt, kad 
graikų kariuomenė kol kas ne
bus ištraukta iš Bulgarijos te
ritorijos.

Graikų trečiosios armijos 
korpuso vyriausias vadas t'ele- 
joj]

(Raikai tebėra Bulgarijoj
SOFIJA,-Bulgarija, spalio 28.

— Nežiūrint* 'Pautų Sąjungos 
įspėjimo, Graikijos kariuomenė teriai pirmininkai, 
vis dar tebelaiko okupavus Bul
garijos teritoriją, ir iš viso ne
matyt, kad ji ruoštųs pasitrau
kti. Anksti šį rytą graikai 
bombardavo keletą Bulgarijos 
kaimų.

ti iš naujo valdžios prieky, 
Painleve pareiškė, kad užsienių 
reikalų ministerio portfelį jis 
pavešiąs vėl Aristidui Briandui.

Finansų ministerių, vietoj 
buvusio Caillaux, busiąs pa
kviestas Luis Loucheur, jeigu 
jis apsiimsiąs.

Painleve tikisi sugebėsiąs ka
binetą sudaryti rytoj iki pietų, 
ir antradienį, lapkričio 3, galė
siąs pristatyti jį atstovų butui.

MII-
tas.

Stinnes plaukia i Jung
tines Valstijas biznio 

ieškoti
BERLINAS, spalio 28. 

mund Stinnes, vyriausias 
sic Vokiečių pramones 
liaus, Hugo Stinnes, sūnus sla-

LONDONAS, spalio 28. — 
Telegrama iš Solonikų, Graiki-

Kaltina juos dėl šnipavimo ir 
sąmokslo išsprogdinti karo 
įstaigas Rusijoj

■MASKVA, spalio 28. — So
vietų vyriausybė areštavo daug 
estų, įtariamų kaipo šnipų.

Politinė policija sako, kad 
jai pavykę susekti, jogei vie
na Europos valstybė kuri, 
neįvardijama — konspiruojan
ti su Estų pagalba 
išsprogdinti karo 
gelžkelį Leningrado
Sovietų politinė policija esanti 
susekus, kad Estu general's sinio sveikatos amžiaus

- Fd 
mirų- 
kara-

tijas. Sako, kad jam nusibodę 
kivirčai su kitais šeimynos na
riais dėl tėvo palaikų, privedu- 
šieji prie visiško reikalų pakri
kimo, ir dabar jis norįu ieškoti 
naujų biznio progų Amerikoj.*

Nušovė italų baroną 
prigaudinėjęs emi

grantus

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 t greičiausia.

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

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

PLĖŠIKAI PAVOGĖ ?! 00,000 
VERTĖS BRANGMENŲLONDONAS, spalio 28. 

iParsons and Co. elektros ir 
mašinų fabrikuose Nevv Castle; 
Anglijoj, dirbama didžiausias 
pasauly teleskopas. Jis turėt 
41 colio diametrą, tai yra bus 

jVien’i coliu didesnis, ne kaip 
\\’illiams Bay, Wis._, milžiniškai 
Ycrkes observatorijos telesko
pas. Naujasai teleskopas blis 
įsteigtas Simeis observatorijoj, 
Sibire. Astronomai sako, kad 

čsil j I »II0SI3SI tograluoti tolimąsias žvaigž- 

lllllt liriPQIIQ esamaisiaispuil ddiu pilCOUC instrumentais vargiai įmato- 
------- mos.

TS1NGTA0, Kinai, spalio 28. 
- - Mandžmijos valdovas, čang 
1'solinas, ruošias pulti savo 

Cang Tso- 
tytas kareivis. Motorbusai ii lino jėgos laiko stiprias pozici- 
taksikabai taipjau pasirodė, ir jas penkiasdešimt penkių my- 
niekas jų nekliudė) Krašte taip- lių fronte į pietus* nuo iisučau. 

jau jokių neratnumų negirdėt. ------ ----------

[Pacific and Atlantic Photo]
P-ai James P. Dcnahue, iš kurių New Yorke buvo pavog

ta $683,000 vertės brangakmenių. Už $65,000 brangakmenis 
buvo sugrąžinta misteringu budu.

NEW YORKAS, spalio 27.
Išėjo į aikštę, kad praeito šeš
tadienio naktį, kai mieste siau
tė smarki audra, banditai, įsi
laužę į vieną graznų sandėlį, iš
sigabeno deimantų ir kitokių 
brangių daiktų vertės 100,000 
dolerių.

Karo padėtis Čilėj
------ ---------

dinamitu Del visuotino streiko
įstaigas ii

apskrity.

PROHIBICIJA” NEW YOR- 
KO ELKS KLUBE

vincijos paskelbtos 
dėty: krašte ramu

trys pro-
karo pa-

NEAPOL1S, Italija, spalio 28. 
— šį rytą buvo nušautas savo 
namuose baronas Rodolfo Lu- 
parelli. Užpuolikai, kurie jį 
nudaigojo, padarę tatai atker
šydami jam už jo suktybes. 
Baronas Luparelli ėmęs iš jų ( 
pinigus, žadėdamas laimingai 
pristatyti juos į jungtines Į 
Valstijas, I>et nieko nedaręs.

LONDONAS, spalio 28.
Daily Express praneša, kad 
trys buvusieji Anglijos minis-

Asųuithas, 
Balfouras ir Ramsay MacDo- 
naldas, kartu su keliolika kitų 
įžymių gydytojų ir higieninkų, 
steigia įdomią draugiją, kurios 
tikslas busiąs siektis 
Anglijoj “auksinį 
amžių, 
sianti formaliai 
ateinančio gruodžio 
pradžioj, vadinsis 
Sveikatos draugija”.
sias jos uždavinys busiąs kova 
su ligomis. Įkūrėjai maną, kad 
nauju gyvenimo budu galima 
sukurti nauja sveika žmonių 
giminė. Visame krašte dėl to 
bus pradėta stipri propagandos 
kampanija.

įsteigti 
sveikatos 

Ta draugija, kuri bu- 
inauguruota 

mėnesio 
“Naujos 
Pirmiau-

Vietoj ‘ popierio doleri
nių turėsime aukso- 

sidabro
GĖLININKU KONVENCIJA

 WASHINGTONAS,
SPRINGFIELD, III., spalio 28. — Kadangi popierio 

28* — lapkričio 5-7 dinomis rinės greitai susidėvi, ir valdžia 
Čia įvyks Illinois Valstijos Flo-[ nespėja jų spausdinti, spausdi- 
ristų draugijos metinė konven- nimas gi brangiai pareina, o 
cija ir kartu gėlių paroda. Su- popierio dvi-dolerinių žmonės 
važiavime dalyvaus keli šimtai nelabai mėgsta ir jų išpopula- 
gėlininkų.

spalio 
dole-

Respubli-SANTJAGO, Cilčs 
viename vagonėly Ijuvo pasta- atakuos iš priekio.

NEW YORKAS, spalio 27.
Vakar policija padarė kratą 
vyriausiame New Yorko Eikš 
klube. West 43rd St., ir suėmė 
devynies šules alaus, klu
bu buvo susirinkus apie 5,000 <U4K |V

Moterės švedu valsty*-
ilieiUčUl I VI 1UV
milionų ' dolerių valstybės trio- įvilkti jį uostau, bet dėl audros 
bėsiams statyti, kur jų krašte cai nepasisekė. Vėliau laivą su 
reikia. visu kroviniu išmetę į kraut

Kampanija prieš opiumą

| vizuoti nepavyko, nors buvo 
I bandyta, tatai iždo vyriausybe 
■dabar nutarė kalti metalines 
vieno dolerio monetas, aukso 

l;r sidabro kombinacijos. NaujųLONDONAS, spalio 28.
Visoj Indijoj pradėta energin- dolerio monetų vidurys busiąs 
ga kampanija prieš opiumą. Ji aukso, o kraštai sidabro. Pį- 
pradčta Indijos kongreso inicia- nigas busiąs truputį didesnis už 
tyva. ‘kvoterį.

Rusijos biudžetas — ar
ti 4 miliardy rubliu

MASKVA, spalio 28. - Fi
nansų komisariato pateiktas 
Rusijos biudžetas 1925-6 fiš- 
ko metams apskaičiuoja paja
mų ir išlaidų 3,780 milionų rub
lių. 2,000 milionų rublių bus 
surinkta mokesniais 
liais; likusioji suma 
surinkta iš valdžios 
susisiekimo įmonių 
šaltinių naudojimo.

Ūkininkų mokesnio! bus vie
nu trečdaliu sumažinti, tuo 
tarpu įvairus ančdėliai ir mui
tas importuojamiems daiktams 
bus padidinti. Bendrai pagalvės 
mokesnis siekia 12.60 rublių.

ir ančdė- 
turės būt 
pramonių. 
Ir gamtos

T

ORh:
Federalis oro biuras šiai die

nai Chicagai ir apielinkei pra
našauja:

Aplamai gražu,
stiprokas vasaros . vakarų 
vakarų vėjas.

Vakar temperatūra siekė 
nimūm 196, maksimam, 3 
po pietij, 30° F. i

šiandie saulė teka 6:18, 
džiasi 4:50 valandą.

LABDARINGAS NEGRAS

Mirdamas paliko 100,000 dole
rių mokyklų vaikams

spa- 
tur-miręs

W. Under

MAY-S LANDING, 
lio 28. Nesenai 
tingai negras, John 
hill, užrašė vietos mokyklų ko
misijai visą savo turtą, sie
kiantį 100,000 dolerių, testa
mente instruktuodamas ją 
taip: “Suvartokite tą turtą
taip, kad mano darbo vaisiais 
vaikai turėtų džiaugsmo.”

Jaunas būdamas, Unaerhill į- 
sikure mažą saldainių krautu
vėlę, ir mokyklos vaikai buvo 
svarbiausi jo “kostumeriai”. 
Bet vaikučių išleisti pas jį cen
tai padėjo jam prasisiekti biz
ny ir turtingam patapti, Tat 
dabar mirdamas senas negras 
mokyklų vaikams visą savo 
furtą ir paliko.

BANDITAI ATĖMĖ Iš MOTE
RŲ $54)000 VERTĖS 

BRILIANTŲ

! LOS ANGELES, Cal„ spalio 
bet šalta; 28. — Du banditai sulaikė li- 

ir tęur'i.u važiavusias tris turtin
gas i interis. Paeit • National 
Banko prezidento, E. M 
Smitho, žmoną ir dvi jos drau
ges, ir atėmė iš jų $30,000 ver
tės per ų karolius ir $21,000 
vertės kitokių graznų.

mi- 
val.

lei-

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 kiekvieną siuntinį.

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., < Chicago, Dl. Į
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Eilinis No. 134

LJS.S. Pildomasis Komitetas:
J. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.
J. Šmotelis, 10604 Edbrooke Avė., 
A. Vilis, 2241 N. Western Avė.
J. Vilis, 2135 N. Spaulding Avė.
M. Jurgclionienė, 1739 S. Halsted
P. Grigaitis, 1739 So. Halsted St.
A. Grcbelis, 10225 Perry Avė.

— visi Chicago, III. 4 * »

st.

LJS.S. Vm Rajono Centro 
Komitetas:

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

Sekretorius — M. G. Mauricas, 4333
S. Fairfiold Avė., Chicago, III. I

Finansų sokr. — O. Banienė, 1729 W.
Monroe St., Chicago, III.

Kasierius — J. Kondratavičius, 10611
Edbrooke Avė., Chicago, 111.

Knygius — M. Krikščiūnas, 1311 So.
50th Ct., Cicero, 111.

i Nariai — A. Keiųėža, A. Vilis.

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

-K.-_____ L-'—!!_______ L. ■'a.."-'-’ JJ_____ ■ -U------- ■'------ *------- ------------------

Del municipaliy Vokie 
. lijęs rinkimu

tai 
nu-

Žymus komunistų sustiprėji
mas, palyginant su 1921 m.t y- 
ra beveik vienintėlė pasekmė, 
pasilikusi nuo to inflacijos lai
kotarpio, kurį pernai ir užper
nai pergyveno Vokietija. Bet 
jeigu atsižvelgti į tai, kad per
nai komunistai buvo surinkę 
Berline (renkant reichstagą) 
beveik tiek pat balsų, kiek so
cialdemokratai, o dabar į Vo
kietijos sostinės tarybą praėjo 
77 socialdemokratai, komunistų 
gi tiktai 42, tai bus 
kad komunizmo banga 
jau taip pat slūgsta.

aišku, 
tenai

Socialisty Partijos narių 
susirinkimas

(’.ookSocialistų Partijos
County (Chicagos ir priemies
čių) narių susirinkimas įvyks 
ateinantį sekmadienį, lapkričio j paraginti.
1 d., y2:30 vai. po piet Douglas Į
Park 7 Auditorijoje, kerte Kedzie 
ir Ogden Avė. Tai bus labaidar ir ugcien avė. t ai dus ianai 

na- svarbus socialistų organizacijai

Drg. Thomas M. Duncan iš

Miestų valdybų rinkimuose, 
kurie pereitą sekmadienį įvy
ko Berline, Badene ir daugelyje 
kitų vietų, laimėjo, kaip prane
ša telegramos, socialdemokratai 
ir demokratai. Dešiniosios gi 
partijos turėjo nuostolių, žy
miausias dešiniųjų pralaimėji
mas pasirodė Vokietijos sosti
nėje, kur buržuazinės partijos1 
neteko daugumos. Laikraščiai 
jau rašo, kad Berlinas virstąs 
tokiu pat “raudonu miestu,” 
kaip Austrijos sostinė, Vienna.

Bet kalbant apie tuos rinki
nius, reikia neužmiršti, kad 
skaičiai atstovų, kuriuos { mies
tų tarybas pravedė įvairios par
tijos, dar mažai tepasako apie 
tai, kuri tų partijų eina stip
ryn, o kuri silpnyn. JiA’g'u 
imti vien atstovų skaičius, 
išrodytų, kad Beidine, pav. 
ga nacionalistų jėgos, o 
labiaus komunistų. Nes 
cionalistai truputį padidino
vo atstovybę to miesto tarybo
je, o komunistai net pravedė Milwaukee, kuris nesenai sugrį- 
42 vietoje 22; tuo tarpu kad 
socialdemokratų atstovybė tru
putį sumažėjo.

Dalykas, mat, tame, kad pir- 
mesnieji savivaldybių rinkimai 
Berline ir kitur įvyko prieš 
ketverius metus. Per tuos ket
verius metus Vokietija pergy
veno baisiausią suirutę: Ruhro 
srities okupaciją, baisų pramo
nės krizį ir visišką markės nu
smuk imą. Ta suirutė be galo 
nusilpnino socialistinį ir demo
kratinį judėjimą Vokietijoje ir 
sustiprino kraštutines sroves— 
nacionailstus ir komunistus. 
Pernai pavasarį išrodė, kad 
tarpe monarchistinės ir bolševi
kiškos kraštu t inybių visos ki
tos partijos bus sumaltos. Tik
tai nuo vidurio pereitų metų 
dalykai Vokietijoje ėmė keistis. 
Socialdemokratai pradėjo atsi
griebti, o komunistai ir nacio
nalistai smukti.

Jeigu lyginti dabartinių mu- 
nicipalių rinkimų rezultatus su 
rezultatais rinkimų, įvykusių 
prieš ketverius metus, tai to 
pastebėti nebus galima. Kad 
suradus, kurios partijos dabai 
eina stipryn arba silpnyn, rei
kia lyginti balsus, paduotus 
šiuose rinkimuose, su balsais, 
paduotais pernai metais arba 
šių metų pavasaryje. Tatai 
bus galima padaryti tiktai tuo
met, kai ateis iš Vokietijos 
laikraščiai su smulkiais rinki
mų daviniais.

Iš to, ką iki šiol yra prane
šusius telegramos, matyt tik
tai tiek, kad socialdemokratai 
Berline jau beveik pasiekė to 
stiprumo, kokį jie tuiėjo 1921 
metais, kada tai partijai pri
klausė daugiaus, negu milionas 
narių. Nacionalistai gi beveik 
viską prakišo, ką jie buvo lai
mėję krašto suirutės laiku. 
Kapitalistinė “žmonių partija“ 
(vadovaujama Stresemanno) 
prakišo beveik du trečdaliu to, 
ką ji turėjo ketveri metai at
gal. Ir daug-maž tiek, kiek 
ji prakišo (apie 20 atstovų), 
pelnė komunistai. Tai yra pu- 
i.čtinai keistas reiškinys: kapi
talistinės partijos balsuotojai 

9 jiersimetė į kraštutinių kairių
jų pusę!

žo iš Socialistinio Darbininkų 
Internacionalo kongreso Marse
lyje, padarys įdomų pranešimą 
apie socialistinio judėjimo pa
dėtį Europoje.

Pirmininkas John M. Collins 
raportuos apie partijos Nacio- 
nalio Ekzekutyvio Komiteto po
sėdį, laikytą New Yorke.

Valstijos sekretorius, drg. \V.

Malonu, kad Bostono ir apie- 
ilnkių draugai-sąjunglečiai su
manė padaryt konferenciją ir 
išdirbti platesnį darbo planą 
šiam sezonui.

Kaip jų pranešimas sako, 
konferencija apims visas tas 

jkolionijas, kurios randasi seno
lio L. S. S. VI rajono ribose. 
Į ją yra kviečiami ne tiktai 

' kuopų delegatai, bet ir pavie
niai socialistai ir socialistų pri
tarėjai.
randasi trys gerai 
čios kuopos — 

į Cąjnbridge’iuje ir
bet kituose tas valstijos mies
tuose irgi yra nemažai šocialis- 
tų. Būtinai reikėtų Ir jiems 
susiorganizuoti.

Be organizacijos klausimų 
konferencija, be/ abejonės, at
kreips savo domę ypatingai į 
sekančiu du reikalu: kad sek- 
mingiaus kovoti su klerikaline 
reakcija Lietuvoje ir kaip prisi
rengti prie tinkamo 20-meti- 
nių Lietuvos revoliucijos ir L. 
S. S. gyvavimo sukaktuvių pa
žymėjimo. Mass. valstijoje 
gyvena nemažai draugų, kurie 
aktingai dalyvavo 1905 metų 
įvykusiuose Lietuvoje arba A- 
merikos lietuvių socialistų or
ganizacijos darbe nuo pat jos 
įsikūrimo. Tie draugai pada
rytų labai gerai, jeigu jie ne
tiktai pasirūpintų surengti įs
pūdingus minėtųjų sukaktuvių 
apvaikščiojimus, bet ir užrašy
tų savo atminimus, kad paskel
bus juos spaudoje, 
kurie šiuo laiku yra atsitolinę 
nuo veikimo, reikėtų

Massachusets dabar 
gyvuojan- 

So. Bostone, 
■ Lavvrence’e;

je “Tėvynės“ bendradarbis su
randa tiek daug socialistų "nu
sidėjimų.“ Jeigu ją gerai pa- 
kamantinėtume, tai gal nema 
žiaus griekų butų galima pri
rašyti ir į tautininkų rekordą. 
Vienok, paliekant istoriją šaly
je, turime žiūrėti į dalykus, 
kaip jie stovi šioje valandoje, 

paj-tyviškumas, kurį vi-

NORĖDAMA 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAL^ 
NYTI VISADOS KREIPKITRS) 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. %

L-L-FABIONAS C&

Draugus,

prie to

Linkime geriausio pasiseki
mo konferencijai!

Partyviškumas ir beparty 
viskamas Susivienyjime
Senai ketinau ir aš įkišti sa

vo dvylekį į tas diskusijas, ku
rias tūli sąjungiečiai 
vesti dėl SLA. reikalų, 
pamaniau, kad neverta.
mane, sakau sau, gali kas nors 
apkaltinti “intrygų varinėjimu 
pašalinėje spaudoje,“ tai kam 

H. Snow, kalbės apie socialistų Čia tą nesmagumą turėti. Per- 
veikimą Illinois valstijoje Ir a- mislijau kitaip tiktai tada, kai 
pįe Dėbso maršruto planus. pamačiau “Tėvynėje“ i1"“ - 

Kalbės taip pat Frances A. B. Strimaičio “kozonę”
Lowrie apie jaunųjų socialistų cialistams.
darbą, ir Wm. A. Cunnea- apie i Man nesvarbu, ar socialistai 
musų partijos uždavinius da- išrinks kokį savo žmogų į SLA. 
baltiniu laiku.

Kiekvienas partijos na>ys su tartinių sąlygų, kol bolševikai 
duoklių knygele bus įleidžiamas' šturmu varosi prie tos organi- 
į mitingą. Butų gerai, kad Racijos vairo, didelių darbų Su
klek galint didesnis skaičius są-; si vienijimas negali 
jungiečių pasistengtų jame da
lyvauti. •

pradėjo
Bet
Dar

pamačiau “Tėvynėje“ ilgą p.
so-

centrą, ar neišrinks. Prie da-

nuveikti, • 
jeigu jisai turėtų ir geriausius! 
viršininkus, nes visą laiką rei- • 
kia eikvoti energiją kovai ' 
tais dezorganizatoriais. Bet 
ta dvasia, kuri šiandie viešpa
tauja aplinkui SLA. viršūnes, 
vistiek nėra sveika ir su ja ko- 

1 voti reikia. I *
i Aš nesmerkiu dabartinių Su
sivienijimo vadų. Tūli jų, ro- 

Keleivio name, 255 Bioad- j()S, yra vįsaį savo vietoje j 
šs., įvynb ; (pav. prezidentas Gegužis ir se-; 

konferen-I i

LSS. Mass. valstijos 
konferencija

Lapkričio-Nov.
d
way, So. Boston, Mass., įvyks |1 
šios apielinkės LSS. i______
cija. Pradžia 1 vai. po pietų.! “

Draugai ir Draugės:—
ši konferencija bus viena iš 

svarbesnių, nes čia bus išriš
tu daug svarbių klausimų, lie
čiančių LSS. šios apielinkės vei
kimu.

Kiekviena kuopa siunčia po Į 
tris delegatus, bet pageidauja-j 
ma, kad ir daugiaus draugų-da-Į 
lyvautų su patariamu balsu.

Taipgi kviečiami darugai da- 
lyvauti pavieniais iš tų kolioni- 
jų, km* LSS. kuopų nėra.

Geistina butų, kad draugai 
dalyvautų iš visų kollonlją, pri> 
klausiusių LSS. VI rajonui.

Draugai delegatai nepavėluo
kite, nes tikimas pradėti dar 
ją paskirtu laiku.

—J. A. Valeika,
LSS. 71 kp. rast

Geriausiai rankoms padirbtos

Pilniausia garantija 
už siunčiamus pinigus 
Lietuvon, duoda Naujienos

Mes išdirbame ir importuo
jame, visokių rųšių pirmos kle- 
sos rankomis dirbtų Itališkų 
Armonikų geriausių visame pa
saulyje. Dešimčiai metų garan
tuotos. Musų kainos yra ma
žesnės negu kitų išdirbėjų. Dy
kai armonikų instrukcijos pir
kėjams. Mes garantuojame, kad 
jųsJ galėsit groti ant musų di
deles Armonikos iš muzikos no
tų pasipraktikavus apie 4 mė
nesius. Rašykit angliškai dėl 
pilnų informacijų. Dykai pri
siunčiamo iliustruotų katalogų.

RUATTA SERENELLI CO. 
817 Blue Island Avė. Dept. 10 

CHICAGO, ILL.

-_____ II ■—M—

[Pacific and Atlantic Photd]i '
Charlotte Whitney, žinoma 

Oaklando, Cal., darbuotoja. Ji( 
tapo nuteista nuo vienų iki ke
turiolikos metų kajčjimo už kri
minalinį s’indikalizmą.

kretorė Jurgeliutė). Bet yra 
bėda su tūlais “globotojais,’ ku
rie visuomet stengiasi savo 
sparnu uždengti SI-A. viršūnes 
ir sulošti “gelbėtojų“ rolę. Vie
nas tokių “globotojų“ ir yra p. 
A. B. Strimaitis.

Akia nemirktelėjęs, jisai sa
vo straipsnyje sako: “Kadangi 
SLA. buvo ir y r. tautiška or
ganizacija, tai ti»c tautininkai 
SLA. nariai ir gaii ją tinkamai 
ginti nuo įvairių partijų puoli
mų, kurios laika nuo laiko, siū
lo savo partijų lyderius.“ Ar 
ne puiki logika? Vięnu atsi
kvėpimu tas rašytojas vadina 
partijų pasikėsinimą valdyt 
Sus-ą "puolimu’' ir pareiškia, 
kad Sus-mų valdyt turi tauti
ninkų partija!

Reikėtų p. Strimaičiui su
prasti, kad SLA. yra “tautiška“ 
organizacija visai ne partijos 
prasmėje. “Tautiška“ šita or-

kį titulą gavo nuo to laiko, kai 
Susivienijimas skilo, atsimotus 
nuo jo kunigams ir jų pasekė- 
jąms. Apie tautininkų parti
ją tuomet dar niekas ir nesap
navo.

Kodėl tą su klerikalais paė
musią “perskyras“ organizaci
ją negalėtų valdyt socialistai?
Ypatiškai man išrodo, kad so- Ar tas 
cialistai pajėgtų ją sutvarky
ti dar geriau, negu tautinin
kai, nes tautininkų partyvišku- 
mas yra daug siauresnis, negu 
socialistų (tą matėme, pavyz
džiui, laikraščių polemikoje dėl 
“bendro fronto“). Bet mari ne- . ,, , .y,

.•... . .. . ct a |kas. Partyviskumas Iš tauti--rupi piršti ?oęiahstus i SLA. I . . ..... ... iiunkų puses privers kitų par-valdzia; kiek suprantu, jię pa-i... , . vy. ,i. , i \ , itijų žmones griežčiau gin i sa-tys tokio tikslo sau nestato. • . . .. ... . ,. ivo teises Sus-e. 1 uo gi tarpuKaip ir didžiuma mano (irau- .... .. . , „• ; . .. . . .. isltOje organizacijoje turėtų eigų, as pilnai pasitenKinciau, .. ...i \ v. ’ . .. , , . .. ti ne partijos kovos, bet nau-kad si organizacija butų visiš- ..dingas visiems jos nariams
darbas. —Nekandidatas.

suomet mes 
ninkus. jų

matome pas tauti-
politikoje linkui

Šus-o, yra 
'ne?

gezas dalykas, ar

Apie tai negali būti abejo-
i nes, kad tai yra blogas daly-

809 W. 351h St., Chicagoį
Tek Be levard 0611 ir 0774 2

PADAROM PIRKIMO IR PAR- J 
DAVIMO KAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir i 
Parduodam Laivakortes.

vesti
bruka Sus-ui

daY vieną da- 
autorius, pra- 

socialistus,

SIŪS MOTERIES
PUIKUS PASVEIKIMAS Geras ateinam naudojimui 

lininaentaa

Pain-Expelleris
Kuomet reumatizmas ar neuralgija 
vargina jus, ištrinkite skaudamas 
vietas šiuo atsakančiu šeimyniniu 
linimentu ir tuojas pajausite paleng
vinimą.
35c ir 70c bonka vaistinėse. Tėmy- 
kite, kad butų Inkaro vaizbaienklis
i F. AD. RICHTER & CO. / 
K Berry & South 5th Sts. L 
Ik Brocklyn, N. Y.

Tai viskas priguli nuo Ly- 
dia E. Pinkham’s Vegetąble 
Compound.

labai plonu aveles balse- 
Kitoje dalyje savo straip-

kai bepartyviška.^ Su tokiais 
rašytojais, kaip p. Strimaitis, 
dėlto tiktai., ir priseina 
ginčus, kad • jie 
partyviškunriį.'

Noriu nurodyti 
lyką. “Kozonėr“ 
dėdamas mokinti
užveda pasaką apie 'musę, kuri 
tupėjo ant jaučio .ragų, kuo
met jautis arė. Ta musė tai, 
sako jisai, yra socialistai (o 
jautis, tai, žinoma, tautinin
kai). Bet nelaimė su p. Stri
maičiu, kad, pasivertęs jaučiu, 
jisai turi užbaigai savo “baubi
mą 
liu.
snio jisai jau pripažįsta, kad 
per ilgą laiką pačias svarbiau
sias vietas Sus-e užimdavo so
cialistai. Jeigu dalis tų žmo
nių- vėliaus ir pasitraukt) iš 
socialistų organizacijos (arba 
net pavirto jų priešais), tai 
visgi į tas vietas jie buvo pa
tekę, kaipo socialistai.
kia, savo pasaką apie 
pats socialistų 
ša.

Aš norėčiau 
Strimaitis taip
listus kandžioti, kuomet pasi
rodo, kad jo argumentai patys

Nesinori čia

Reiš- 
musę 

kritikas vsumu-

žinoti, kam p. 
stengiasi socia-

ganizacija vadinasi, kaipo skir- save sukritikuoja.
Ji to- gilintis į tolimą praeitį, kurio-tinga nuo klerikaiiškos.

Forest City, Iowa. — “Mano pirmas 
kūdikis gyveno labai trumpai ir po ta 

"“j aš sirgau visus me- 
. tus. Kuomet aš 

susilenkdavau 
v<-‘* atsitlesdavau, 
tai man reikėdavo 
šaukti, taip geida
vo nugara. Vieną 
dieną aš taip susir
gau, kad aš turė
jau apleisti savo 
skalbimą ir reng- 
ties prie daktaro. 
Jis davė man gy-

duolių, bet jos man tiek gelbėjo, kiek 
bučiau gėrusi vandens. Sykį kuomet 
mes buvome miestely, aš radau pa
liktų savo kare mažą knygelę, kurioj 
buvo aprašoma apie Lydia Ė. Pink- 
ham’s Vegehible Compound. Aš da
bai’ jau Užvartojau penkis butelius 
Vegetąble Compound ir aš dabar dir
bu visą darbą, taipgi padedu ir kar
ves milžti, prižiurtu vaikus ir daržą. 
Turiu gražią mergaitę 8 menesių am
žiaus, ji yra sveika ir aš dabar svei
ka. Jus galite vartoti šį mano laiš
ką kaipo paliudymų, taipgi aš atsaky
siu moterims ant visų laiškų apie Ve
getare-Compound”. — Mrs. Oscar F. 
Borgelin, Route No. 5, Forest City, 
Iowa.

Parduodamos visur pas aptieko- 
rius.1

SKAITYTOJAU!
PAREIKALAUK SAU KATALOGO IR 

PASIRINK SAU DOVANAS 
DYKAI D EL JUSU —

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

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

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

CAT NO.H63 
y«so&uf«nl

Vardus

Adresas

W(l

Miestas .................................. SUle ........
Išpildyk ir siųsk Naujięnoms

IMPERFECT IN ORIGINAL

---------------------- ------------------------------- j

Dykai nuo dusulio ir nuo 
augštos temperatūros 

kenčiantiems
Dykai išbandymas metodo kurį gali 

vartoti kiekvienas be jokio nesma
gumo arba sugaišimo laiko.

Mes turime metod* kaip sukontroliuoti 
dusulis ir mes norime, kad jus pabandy- 
tumėt j« musų Klaidomis. Nedaro skirtu
mo ar jus senai sergate ar dabar pradėjo
te sirgti, ar tai yra kailio chroniška Asth- 
ina arba augšta temperatūra, jus 
lote reikalauti dykai {(bandymui muši 
todo. E ’ 
jus gyvenate, jūsų amiius arba

arba aux(ta priva-
_ knlauti dykai {(bandymui musu 

Nedaro skirturpo kokiame k Įima, j 
‘ “i arba uiaiėmi- 

mus, jei jus kenčiame nuo dusulio arba au- 
pasei-
tiems 

visokios 
opiume 
ir tt .kiek- 

meto- 
____ neicali- 

nemalonius

labai svarbu, 
tuojau. Ne- 

kuponą, 
nereikia

m«'-

gitoe temperatūros, musų metodas 
bės jums greitai. 

Mes specialiai norime pasiųsti 
kurie turi be vilties ligai, kur 
formos Įkvėpuojančių gyduolių, 
prirersKimų, “patentuotų durnų* 
nepagelbėjo. Mes norime parodyti 
vienam musų iftkaščiais. kad musų das yra paakirtas prašalinti 
mus kvėpavimus, visus tuos 
paroxyzmtis.
, Tau dykai pasiūlymas yra 
krd nepralcidus bent viena diena. Rąžyki
te tuojaus ir pradėkite metodų 
•liųskita pinigų. Tik atsiųskit 
Darykite tai (iandien — jums 
mokėti nei ui pašto ienkįpli.

Dykai bandymo kuponas
Frontier Asthma Co., Rm. 51-D.

Niagara and Hudson Sts., Buffalo, N. Y 
Atsiųskite dykai bandymui jūsų me

todo pas:

PAVLAVlClA
Undertakers Go.,
Automobiliai vestuvėms, 

krikštynoms ir t. t.
Grabus parduodam pigiai

3238 So. Halsted St.,
Phone Boulevard 7667

Rezidencija Boulevard 9828

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 
xxxMxxxxxxxxxxxxxxxxxyxxx

Klausyk ir Tėmyk
0 Polam

BRING-yOUR
New Sųbscrijoer 
to Otir paper

POmS

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

Darykit tai ir Jus
Štai kiek kuponų gausit u£ 

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

kuponus
35 kuponus

Taip dirbdamas nepajusi 
kaip sudarysi tokį skaitlių ku
ponų, už kurį teks geriausia 
dovana.
XXXXXXXXXXIIXX1XXXXJ Z£XX
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Laima M-t?

Gyvenimo
Keliu

Lietuviai Advokatai Mrs.. MICHNIEVICZ-VIOIKIENE
AKUŠERKA

Tiesos idealo, kad atnešus ją 
pasaulin, kad nušvietus jaja 
gyvenimo kelią, kad jos švie
soje nuvedus brolius siekiamoji 
laimės šalin, j

Ilso mano svajų sparnai, de
gė, liepsnojo manyje brolių mei
lė ir rinkosi sau žvaigždes, gro
žėjausi, kaip kūdikis, jų spin
dėjimu, lyg brangiausių akme
nų tviskėjimu. Jas. tokios 
šviesios, masino mane, kvietė 
savin, siūlė save ir taip toli, lo-

v

erdvėn, pripildė visą gamtą 
jais, tartum norėdami prasklei
sti tamsius realybės rukus...

O žiaurioji realybė, nepermaL 
liaujama, tirštu nikų dengė vi
są, begalinės minios plūdimą, 
visą kelią laimės šalin, dengė 
ir stelbė visus šviesius spaudu-

Įžengiau ir aš gyvenimo vai- lius- Niūra aplinkui, net vle- 
tnis į platųjį gyvenimo kelia 1,0 šviesios išeities spnndulėlio, 
laimės ieškoti...

Ir ką aš pamačiau!
Platus plotas, akimis neįma-'Hn, ilgėsiu, šviesių saules spln- ų j08 

tomas vieškelis, pilnas žmonių, tiulių, matuodama ūkų dienas...) Sparnai, mano svajų sparnai • ■» 1 1 ~ - —— V • — 1 • l f I • ** * .4 •* • •« 1* m • «* ’ a m , V ■ • V tilso, vargo ir as slinkau vis že
myn, žemyn, nepasiekusi žvaig
ždelės. Slinkau ir kas kart aiš
kiau girdėjau brolių dejavimus, 

ta, jautėsi besiartinintl audra, kliksmus ir skurdo mano siela, 
žiauri, smarki.

Klyksmai kilo aukštyn, 
su vėsuhi šėlimu, vėjo užėslu, 
ašaros su smarkaus lietaus la
šais. Paplūdo pasaulis, mirko, 
taškėsi tame purve Ir ėjo vis 
pirmyn, pirmyn...

Ir realybės rūkas pasidarė 
dar tamsesnis, savo juodais še
šėliais apgaubė visą pasaulį.

Audra artinosi, ūžė, tarė jai 
realybė; tamsus jos šešėliai, 
kaip žmogžudžiai slankiojo, ‘polius ir 
baugino 
lą.

Audra 
smarkus 
brolių dejavimai sklydo, šaukt, 
liejo ašaras... • Sumišo, susi
jungė visa bendrumon, chaosan 
ir baugu, baugu...................... .

nei vienos rr.mios valandėlės.
Ėjo žmonija, slinko laimės ša-

Kas kart niaukęs dangus. 
O , Pilki, tamsus debesys dengė er- 

, stelbė dienos 
Pasirodė 'niauru, šal-

vienon pusėn slenkančių, lyg j u 
ros bangų siūbavimą. U nv . -....., ----- -r- —•
lias digliais erškėčiais nuaugęs, dvies skliautus, 
aštriais akmenimis nuklotas. 
Tūkstančiai žmonių naujų kar
tų stūmė mane minios gilumom 
žengiau ir aš su mano bioliais 

žmonėmis gyvenimo keliu, 
badžiau savo kojas erškėčių 
dygliais, klupau į aštriausius 
akmenys.

Mačiau einančius mokslinin
kus knygomis apsikrovusius, 
kurie naujais išradimais rodė 
takus laimes šalies pasiekimu:, 
o patys jais nėjo, pilvotus tur
tuolius, pinigų mašnas prisi
kimšę, riebiais gurkliais kuni 
gus, užsimąsčiusius filosofus...

Mačiau einančius apdrisku
sius varguolius, vargo naštomis 
apsikrovusius, alkanus darbi
ninkus, pūslėtomis rankomis 
nuo sunkių darbų, iš 
blvškusias motinas su kudi- * I
kiais, prašančiai^ duonos kąs
nelio. Visi ėjo, skubinosi ten. 
laimės, nežinomon šalin...

Pamatę pakelyje kiek mažiau 
rrkftkėėiV^ nuaugu* ią 
tūkstančiai puola ją, 
darni jon, norėdami rasti sau, 
nors tik laikinai, patogesnę vie
telę.

Teorikai savo teorijomis, f i 
I ozo f ai savo mąstymo išvado
mis, kapitalistai kapitalu, Kuni
gai religijos fanatizmu vi 
si, kas tik kuo galėjo, piikosi 
sau patogumą.

Nepa.-idalindami, visiems vie
nodai, žmonių kartomis užval
dančiais turtais — liejo krau
ją, patys jame mirko, mirkė 
savo brolius — žmones. Krau
jas upeliais tekėjo, vilnydamas 
amžiais sukietėjusią žemę, au
gino erškėčių kerus...

Mačiau, kaip “mažulėliai” 
griuvo, kliuvo, kaip broliai su 
panieka žiurėjo į juos, mačiau 
kaip tvirtesnieji ėjo tolyn, 
mindžiodami įsilpnesnuosius, ne- 
padavę jiems paramai rankos.

Liūdnai žvelgiau, žvilgiu pil
nu meilės į pasaulį, į mano bro
lius — žmones, papludusius 
kraujuose, paskendusius ašaro
se.

Žvelgiau ir stebėjaus, kad 
žmonės—broliais būdami nero
vė digliųjų erškėčių kelyje, ne
rinko aštriųjų akmenų, neieng- 
vino žengimo keliu į žmonijos 
tikslą—Amžinybę, sau ir ki 
tiems.

Stebėjaus, kad kovoja dėl pa
togesnio sklypelio, kad aiškina 
teorijas apie panaikinimą sun
kumų, bet nei vienas nesiima 
to darbo, nei vienas nerodo pa
vyzdžio, kaip tuos erškėčius iš
rovus... Mačiau sunkiausias gy
venimo kančias, girdėjau skaus
mų gailias raudas, dejavimus, 
nuskriaustųjų skundus.— ,

Girdėjau kariaujančiųjų kly
ksmus, vienų, kitų užganėdintą 
nusikvatojimą...

Girdėjau... ir visas tas miši 
nys šiurpuliais krėtė mano kū
ną, skausmo garsų aidai žadi
no mano sielą.

žvelgiau į užpakalyj manęs 
atplustančias kartas ir gailesio 
skausmas varstė mano širdį, 
kaip aštrus kalavijas vėrė ma
no širdies žaisdas, kaustė ma
no sielą gailesio jausmai. O 
amžiai liejo vis naujas Ir nau
jas žmonijos kartų bangas, stū
mė į kraujų tekančius upelius, 
į žmonių—brolių ašarų klanus 
šlakstė jų pavasario jaunyste 
pražydusius veidus, mirkė jų 
erškėčiais sužeistas kojas.

Ir aš tos minios sukuriu pa
griebta ėjau, žengiau, Žaidžiau 
saus kojas, klupau į aštrius ak
menis... Ir aš ėmiau šaukti pa
galbos, ir aš savo šauksmus lie
jau su mano brolių šauksmais, 
ir bendrai skausmų aidai kilo

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. dearborn SU Room 1111-12 

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

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1311

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
' ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Wnshington, St. 

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: įlydo Park 8895

kiekvieno gyvūno šie

šėlo, didis vėjas ūžė, 
lietus lijo, žmonių -

aikšjtę, 
skubi n-

Rinio audra. Tilo vėjas, ne- 
bedriekė nei realybė tokiu tam
sių šešėlių, nebebaugino

Igūdžios raudos vilgė mano iš 
mišo balusius veidus, mano sukepu- 
a“‘‘’ sios lupos šnabždėjo meilės mal

dą. Iš aukštybių pamačiau gy
venimo kelio jrąlą — tamsią 
bedugnę. Ten tai, nesupras
dama naujų kartų, gyvenimo 
varoma, -slinko žmonija, puolė 
liedugnėn. siekė laimės — Am
žinybės...

Ten tai, ėjo milionai, palikda
mi tik ašarų klanus, kraujo u

• naujas kartas, beei
nančias tuo pačiu erškėčiuotu 
gyvenimo keliu. () kelyje erš
kėčiai bujojo, tresiamoj sukre
šėjusiu žmonių krauju žemoje, 
augo kerejo, laistomi ašaromis. 
Nieks jų nelietė, nieks* jų ne
rovė, tik naujas teorijas tiekė, 
naujas priemones siūlė juos iš
rauti, išnaikinti.....................

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. — Ay 
straktai. — Ingaliojimai. —• Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiama.

J

JOHN KUGHINSKAS
LAWYER

j. P. WAITCHES
%

Advokatas
Tel. Pullmon «377 .Koseland, PL

10717 Indianą Avė.,
Miesto ofisas:

( 127 N. Dearborn St.
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn G096

SPECIALISTAS egzaminavo]!- 
me abstraktų ir nejudinamo hu
to teisese. Taipgi veda visokius su
dus.

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

Už dyką pa
tarimas, dar Ii 
kitokiuose rei 
kaluose mote 
rims ir mergi 
noms kreipki 
tčs, 6 rasite pa 
gelbą.

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

St., kampas 31 gat.

Tel. Blvd.
M. W oi t k i e iries- 

BANIS
AKUiEKKA 

Pasekmingai pa- 
’arnauja mote
rims prie gimdy- 
rn o , patarimai 
dykai moterims 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted St.

DR. SERNER, 0. D.

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS 
Turėk Svarias, Hveikaw akis -

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

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

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

^ DRS HERZMAN^
—Iš RUSIJOS—

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

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

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

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

į Dienomis: Canal 
Telefonais: J 8110. Naktj

j Drexel 0950
( Boulevard 4186

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

Brėško rytas... Rytuose švle- 
taip si rytmečio saulė žėrė savo gai- 

pasaulio, pro juos skverbėsi vii- vjU8 
ties spinduliai.

spindulius, žadino nuval
iusius pasaulio gyvunus, budi-

Aplinkui nutilo, visas pašau- no sjela apsnūdusius, gaivino 
liš* aprimo, skandindamas savo j y paliegusias sielas.

| šviesioji ateities saulės spin- 
dūliai draskė tamsios, beširdies 
realybės rukus, žėrė savo spin
duliais pasaulin vydama tam
sią praeities naktį, pilną dejo- 

>nių, ašarų, šėlstančios audros... 
švietė, žėrė jais aplinkui, raus- 

jvino visų nuvargusius veidus, 
savo spinduliais siekė sielos gel
mes, žadino brolių meilės Jaus
mus, pranašavo greitą 'išauši- 
mą ryto....

Ir nudžiugo pasaulis, nudžiu
go tie, kurie vargo per ūkų die
nas-, kurie kentėjo, nuždiugo vi
si “mažutėliai,” sužadinti ryt
metinės saulutės gaiviųjų span- 
dulių ir laukė išauštant Švie
sios ateities saulutės...
Linkuva, 1925. II. 15. '

sielą nakties ramume.
Milionai žvaigždžių žibėjo be

galinėj erdvėj, tviskėjo savo 
paslaptinga šviesa, ir mėnulis
— klajoklis skleisdams savo 
balzganą šviesą, tarė nakties 
tylai.

Ir žmonija tartum nutilo, nu-• 
rimo, laukdama giedraus ry-1 
to, sielą gaivinančių, rytmety- 
nes saulės spindulių. Slinko 
savo banga atsargiai tolyn, ba 
dė sau kojas digliaisiais, per 
amžius neišrautais bujojančiak 
erškėčiais, aštriais, neišrinktais 
akmenimis. Ir aš tą visą ma
čiau, girdėjau, jaučiau...

Pajutusi meilę, meilę savųjų 
brolių, norėjau nušluostyti 
jiems ašaras, padėti vargo naš
ta^ nešti, norėjau rauti iš šak
nų erškėčius, aštrius akmenis 
mesti...

Bet žmonija, kaipšėlstančios 
juros bangos įstūmė mane vis 
tolyn... Aš slinkau, žaidžiau 
sau kojas, klupau į akmenis, ne
įstengdama nei kuo padėti sa
vo . broliams — varguoliams, 
paliegusi, neturėdama energi
jos, pasiryžimo, ištvermės.

Mano brolių kančiomis užde
gus manyje, mano esmėje, lig 
šiol bepusiančią brolių meilės 
kibiikštį sužibo, suliepsno
jo meilė, veržėsi lauk iš mano 
menko kūno ir mintimis dri
ko, sklaidės, kilo erdvėn ieško
ti pagalbos savo broliams, ku
rių tėvas Amžinoji Gyvybė — 
Dievas....

Nurimus, nutilus aplinkui, 
matant tiek daug skaisčiųjų 
žvaigždžių erdvėj skliautuose, j
— pakilau meilės jausmo ragi-i 
narna svajų sparnais nešama. Į 
neišmatuoton erdvės gelmėn,1 
šviesiųjų žvaigždžių link. Skrai
džiau, ieškojau savo visa siela
— esme skaisčios žvaigždės —

Nuo Spuogų
Cadum Ointment prašalina spuo

gus ir padaro odą minkšta ir dailia. 
Jis turi minkštinančią, antiseptišką 
ir gydančią jėgą, kad prašalinus iri- 
taciją iš sykio. Cadum Ointment taip
gi yra geras nuo pučkų, šlakų, su
skirdusios odos, slogų išbėrimų, už
žavimi}, įsidrėskimų, išbėrimų, skau
dulių, nudegimų, karščio, dedervi
nių, šašų, niežėjimų ir taip toliau. 
Jei jus negalite . gauti Cadum Oint
ment savo aptiekoje, tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Company, 
576 Fifth Avenue, New York.

Pašalink Kosulį, Šalti, Gal- 
vagele, Ramatizma ir Visas 

Gyląs ir Skausmus

VlaoM apttokoM—35c ir Mc puodukas ir 
dudsid. Children’s Muaterofe (l«n<VM- 

n4 forma) 35c.
Geresnis nei Mustard Plaster.

Dešimtmetinis Koncertas ir Balius 
Rengia Federacija Lietuviy Kliuby 

Lietuviy Auditorijoj
3131 So. Halsted St. *

Subatoj, Spalio-October 31 d., 1925
Pradžia 7:30 vai. vakare. Po

Muzika K. POCIAUS orkestrą
Koncerto programe dalyvauja Rusų Operos 

Ukrainą Choras, V. V. Shumkoff’o Rusų Kaimas . 
Pečiukaiti ir Roselando darbininkų Stygų Orkestras.

Tikietai, $1.50, $1.00 ir 75c.

koncertui Šokiui.

Artistai, Rusų- 
Solistai: P-lė E.

Lietuvis Advokatas 
. 2221 V¥. 22 St. 

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:80 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 
Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.
WJi i > I ■ ———I

A A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
3211 S. Halsted St. Tel. Yarda 0062 

7—9 v. v. apart Panedčlio ir 
PėtnyČios.

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Bordcn) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. \Vashington St. Room 1310 
Telephone Dearborn 8946

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

Namų Telefonas Republic 9600

i. ■<

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie StM Room 530 
Tel. Central 6890

Vak. 3223 S. Halsted SI., Chicago 
Tel. Yards 4681

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

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

Cicero Ketvergo vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8221 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 ▼. v. 
<3236 S. Halsted St. T. Boul. 6737

A. L. THOMAS 
LIETUVYS ADVOKATAS • 

12037 Normai Avė.
Tel. Pullman 7097

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai. 

- -

ELE KTR A
šviesu ir jmjiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi dirb

tuves. Cas* arba ant išmokėjimų.
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
> A. BARTKUS, Pres.

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

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

ti, arba savo išnešiotojui sykį į mėnesį ir bus apmainyta į tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamom-is taisyklėmis:

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

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

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

.........................   Atkirpk Čia
Data: Spalio 29, 1925

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų

1724 So. Loomis, kampan 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 6853

Ii, ■■■■■■!■*■■

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 Ivhoe 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 ral. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

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

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

3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 jjo 

pietų it 6 iki 8 vakare.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos: 
9 iki 12, 1 iki 8 dieną 
ir 6:30 iki 9:30 vakare

4608 S. Ashland Avė., 
Netoli 46th St. Chicago, 111. ----------------————J

Telephone Yards (1994

DR. MAURICE KAHN
4631 S'o. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4000'

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.
N I I ! ■■■■■■ 1.1 I ■ ■

DR. I. E. MAKARAS
Gydytojas ir Chirurgas

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

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

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth
k Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moterišką, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicago 

arti 31st Street
Valandos, 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis ir šventadieniais 10—12 dien.

Phone Canal 1713-0241 
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS’

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

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

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

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

Namų telefonas Spaulding 8688 
Ultravioletinė žviesa ir diathermia

Boulevard 3686 Cicero 4676 
Bes, 6504 So. Artesian 

; Tel. Hemlock 2374
DR. J. P. POŠKA 

Gydytojas ir Chirurgas 
3133 So. Halsted St.

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

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dr. Lawrence P. Slakis
DENTISTAS

4454 So. Western Avė.
Valandos:
o iki 9 vai. vakare.

.... .. ■
Butkus Undertakmg 

Co., Ine.
P. B. Hadley, Licensed 

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

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

M 
M 
M 
M 
N 
H 
M 
M 
M

tx*xxxxxfxxxxxxxxxxxxxxxxXnuo

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.

LIETUVIŠKA APTIEK A
MRS. A. ZIMMERMAN, 

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

Brighton Park Aptieka
<4254 Archer Avė.,

Phone Lafayette 6149
V " ------ '

Res. 6600 S. Artesian*Avė.
Phone Prospect 6659 

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

1821 So. Halsted St., 
Chicago, III.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON

I

To prašo Lietuvos žmonės r 
taip pataria Lietuvos bankai
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NAUJIENOS
1 he Lithuanian Daily Neari 

ished Daily Except Sunday
I y the Lithuanian Newi Pub. Co. Ino.

_____ Editor, F. GRIGAITI S
1739 Soath HaJated Street 

CNcago, lll.
Tele*hoae Rooeevelt 85041

18.00
17.00

Subscription Ratea: 
per year in Canada. 
per year outside of Chicago. 
per year ia Chicago.

copy. x

Entered as Second Clasa Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, 111., under the act 6t 
March 2nd 1879.
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted SL, Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8580.

. ...! ■....fl-g..1.....JJl_g

UŽsimokljlmo kaina:
Chicago je — pa8tu:

Metams ................................. |8.00
Pusei metų -------------------------- 4.00 j
Trims mine stonu _ ___
Dviem minėdama ___
Vienam minėsiu! . .......

Chicagoje per noiiotojiu: 
Viena kopija _______

Savaitei ---------------------------------- 18c
Minėsiu! --------------------*____  75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltu:

Metanu ........................   $7.00
Pusei metų .............................. 3.50
TVims mSn«Riams __________  1.75DVIeni znfenMiem ______________ x.2G
Vienam mineaiui ..... .......  7&

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
• ' (Atpiginta)

Metami ...................................$8-00
Pusei metų ............................... — 4.00
Trinu minesianu   .............. 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

200
1.50

.76
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Į Apžvalga Į i Apie Įvai
JUOKINGI PASAKORIAI.

DVIEJŲ VALDŽIŲ KRIZIAI

KOVA TARP VOKIETIJOS NACIONALISTŲ 
IR DEMOKRATIJOS

SOCIALDEMOKRATAI PRIEŠ NACIONALISTŲ 
DEMAGOGIJĄ

“FINANSŲ GENIJAUS” CAILLAUX PUOLIMAS
4 ' » * K s ■' *"

, : * LT *

Francijoje ir Vokietijoje iškilo valdžios kriziai. Pa
ryžiuje ministerių kabinetas jau atsistatydino, o Berline 
iš kabineto pasitraukė trys nariai^ priklausantys nacio
nalistų partijai.

Tie kriziai rodo, kad Europai dar toli šaukią iki vi
siško nusiraminimo. Tiesa, jai šiandie nebegrasijra visuo
tino karo arba šiaip kokios didelės katastrofųs pavojus J 
bet vidujiniai santykiai daugelyje šalių yra labai ištėmp- 
H < < 1 ■■

“Vienybč” sako, kad musų 
džiaugsmą sėkmingu “Kultū
ros” Bendrovės būrelių suvažia
vimu Šiauliuose negalima skai
tyti “tyru,” j 
pritariu širvj
‘per Tėvynės Mylėtojų Draugi
ją gelbsti ir remti ‘Kultūrą’.”

Juokingi žmonės redeguoja 
tą Brooklyno laikraštį. Nuo 
pat to laiko, kai įsikūrė “Kul
tūros” Bendrovė Lietuvoje, 
“Naujienos” nuolatos ją rėmė 
ir už ją agitavo, o tie Brookly
no pasakoriai mėgina įtikinti 
publiką, kad mes esą “Kultū
ros” priešai!

Del organizuoto rėmimo “Kul
tūros” galima pasakyti tiek, 
kad socialistinė Lietuvių Dar
bininkų Literatūros Draugija 
jau senai ima “Kultūros” 
drovūs knygas ir duoda 
nariams (pav. “Iš Tamsios 
eities į Šviesią Ateitį”).

y «MXiiJiixxxxxxxmmixxxiXXZxniimxiimmmx^ neturi ir kartais jos gali net'civilizuotas pasaulis juokiasi.

rius Dalykus J panėšėti į kliedėjimą. Nuovar-
S gio įtaka yra labai didelė, 

ypač jaunam žmogui. Nuovar-' 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxmcmxixxxxxxxxxxxxxxxxx gįo tyrinėjimui -

Homo Stultus. — Darbinin- 
* kų nuovargis.

000

Vokietijoje eina aštri kova tarpe nacionalistų ir de
mokratinių partijų.

Dabartiniai Vokietijos nacionalistai tai senieji kon
servatoriai, kurie buvo viešpataujanti partija prie kaize
rio valdžios. Karas ir revoliucija buvo juos labai susilp
ninę. Ilgoką laiką jie neturėjo drąsos net viešai rodyti 
savo monarchistinius įsitikinimus.

Bet nacionalistai atsigavo, kuomet Santarvės valsty
bės po karo ėmė visaip niekinti ir spausti jauną Vokieti
jos respubliką. Respublikinės partijos, ir jų tarpe visų- 
pirma socialdemokratai, tapo žymiam laipsnyje diskredi
tuotos žmonių akyse. Francuzų įsiveržimas į Ruhro sritį 
galutinai pastatė ant kojų nacionalistus. Tb smurto sėk
mėje Vokietijoje susidarė toks ūpas, kad nacionalistams 
pasisekė pravesti gen. Hinderburgą į respublikos prezi
dentus ir įsiskverbti į vadovaujančias vietas ministerių 
kabinete.

Vokiečių nacionalistai tečiaus, patekę j valdžią, atsi
dūrė keblioje padėtyje. Vesti krašto politiką tokiu keliu, 
kokį jie siūlė žmonėms (atkeršijimas franeuzams, nenusi- 
leidimas Santarvei), negalima. Bet vykinti tokią politi
ką santykiuose su kitomis valstybėmis, kokios pirmiaus 
laikėsi demokratinės valdžios, reikštų suvilti savo pase
kėjus. Todėl nacionalistai nutarė pasitraukti iš valdžios.

. Jie tikisi, kad tuo laiku, kol jie nedalyvaus valdžioje, 
kitos partijos atliks nemaloniausius jiems darbus (ratifi
kavimą Locarno sutarčių, pasirašymą tų sutarčių ir t. t.), 
o jie paskui vėl “garbingai” sugrįš į ministerių kabinetą 
ir girsis, kad jie “nesutepė savo rankų” pažeminančiais 
nusileidimais vaterlando priešams.

Vienok galingiausioji Vokietijos partija, socialdemo
kratai, yra pasiryžę sugadinti šitą nacionalistinių dema
gogų komediją. Jie sako:'jeigu nacionalistai nenori imti 
ant savęs atsakomybę už krašto reikalų vedimą, tai jie 
neturi teisės nė būti valdžioje.

Socialdemokratai verčia valdžią arba galutinai nu
traukti ryšius su nacionalistais, arba paleisti reichstagą 

. ir paskelbti naujus visuotinus rinkimus. Nacionalistų rė
mėjas dabartinėje valdžioje yra kancleris Luther’is. Jam 
veikiausia teks rezignuoti.

Francijos krizis eina dėl finansų. Kabinetui teko 
atsistatydinti, kad atsikračius “finansinio genijaus” Cail- 
laux, kuris neįstengė nei susiderėti su Amerika dėl skolų, 
nei apsaugoti nuo smukimo franką.

Buržuazija pirmiaus dėjo dideles viltis ant Caillaux 
gabumų, tikėdamasi, kad jisai mokės sulopyti krašto fi
nansus, neliesdamas stambiojo kapitalo lobių. Pasirodė, 
kad tai buvo tuščia svajonė.

Premjeras Painlėvė tapo įgaliotas sudaryti naują 
kabinetą. Šiam veikiausia reikės, pagaliau, imti į nagą 
pinigų maišus, nepaisant jokių protestų. Jeigu ir nau
jam kabinetui truks drąsos, tai gyvavimas bus neilgas. ,

Valet the SAFETY RAZOR KURIS 
PATSAI GALANDA SAVO BLADES 

Pilnus autfitas SI.00 ir S5.00
Razor

Sharpens Ittelf

THE SAFETY RAZOR KURIS

Pardfavimui visose krautuvėse kuriose 
parduodama Rasors ir Blados

Didžiosios Lietuvos zakrasti- 
Amerikoj ir jonai-federantai sumanė Klai- 

turi tiek suoratimo ioc tam An«Uj°j. >’ra įsteigta daug la- pėdos krašte kvailių pajieškoti, tui tiek supu l m , j ,, p į^^tonjų, kurios visai pa
šventinto vandens ir sinogaua . darbinink 
gerumo nėra nieko bendra, i 
vienok jie elgiasi kaip kokie 
kvailiai.

Geriau būti neišmintingam, 
negi! turint išmintį elgtis ne- 
išniintinp;ai.

Eikime tolhui. žmogus su
galvojo įvairiausias mašinas, 
bevielinį telegrafą, dideles ka- 
nuoles, sprogstamą medžiagą, 
orlaivius ir kt. Ar tai ne ste
bėtina? Mes* be jokio pavojaus 
galime važinėtis juromis. Pui
ku, ar ne? Bet kuriam tikslui 
visa tai daroma? Kad naikinti 
tokias pat mašinas, tokius pat 
stebctin'us išradimus. Kalbėki
me aiškiau. Prisiminkime pa
saulinį karą. Penkiolika milio
nų žmonių 
dvidešimts 
žeista. Kai 
ti lengvai 
Bet kiti?
žūti karo lauke ir bus privers
ti kentėti visą savo gyvenimą. 
150,000 neteko regėjimo; 100,- 
000 tapo vienakiai; 500,000 ne
teko vienos rankas, ir 500,000 
prarado vieną arba abi ,koji. 
O kiek kitokiu budu tapo su- 
koąe veikti?

Tie milionai žmonią, kuriuos 
visuomene turės užlaikyti, re
prezentuoja trijų dešimčių 
šimtmečių civilizacijos žiedą?

legul tie herojai «gyvena 
daug daug metų kaipo liudi- 
nink^ii neįmanomo žmonių 
kvailumo.

B t ar tai visa? O, ne! Išar
dyti miestai, sugriauti namai 
liudija apie žmonių beproty®- 
tės audrą. Du šimtai milionų 
žmonių, nors ir nenumirė iš 
bado, bet bėgiu kelių metų 
badmiriavo. O kur šeši milio
nai nelaisvių! Kas gali aprašy
ti jų neįmanomas kančias! Jie 
buvo maitinami biauriausiu 
maistu, neturėjo kuo kūną pri
dengti.” Bėgiu keturių metų, 
begiu keturių ilgų metų jit 
buvo taip kankinami.

O dabar? Visur siaučia ne
apykanta, visur % grumo jama 
atkeršyti. Karas visuomet iš
judina tai, kas žmoguje yra 
blogiausio, /.emiausio.

Karas atsiėjo apie tūkstantį 
miliardų frankų. Jeigu bent savo tarpą Ustrialovą, kuris, 
dešimta dalis tos sumos butų keli metai atgal buvo didžiau- 
buvusi išteista kovai su alko- sias 
holizmu, sifiliu ir džiova, tai 
žmoniją nuo tų nelaimių bu-' 
tų visiškai atsikračiusi. To 
nieką* negali užginčyti.

Žmonija yra lyg tas sulto
nas, kuris turi dvi žmoni. Vie
na jų yra jauna*,, graži ir svei
ka, linksmo budo, turi muzi
kali balsą ir yra meili. Savo 
vyiui ji suteikia pasitenkini
mą ir linksmumą. Tai moks
las. Kita iinona yra purvina, 
sena ragana. Jos plaukai žili 
ir pilni gyvių, burnoje nėra 
dantų ir kvapas toks, kad nors 
nosį užsikimšk. Visa ji šašais 
apdengta, ji nuolat meluoja; 
jos būdas nepakenčiamas. Net 
iš tolo ji smirda. Tai karas.

Bet nežiūrint į tai, ji yra to į 
kvailio mėgiamiausi pati. 
dabina ją brangiausiais pa
puošalais, perka jai gražiau
sius drabužius, bučiuoja su
kirmijusį jos veidą, -verčia ki
tus jai vergauti. O žmonės! 
ką jus manote apie tokj sul
toną ?

Pakaks. Knyga ‘MJhomme 
Stupide” turi 23 skyrius, kur 
kalbama apie dievus, 
progresą, 
prekybą, gyvulius, etc. 
vienas tų skyrių 
skąityti. Toli gražu ne su vis
kuo galima sutikti. Bet kiek
vienas, kuris ją perskaitys, 
turės, apiiu ką pagalvoti.

— giriasi užvaldę visus gele- 
neikalavi- žinkeliečius. Bet Klaipėdos dar

nius darbo dienos ilgumo l>ei bininkai nepratę uostyti bažny- 
atžvilgiu čios kodylo, tos smarvės viso-tinkamo sveikatos 

dirbtuvių įrengimo. mis keturiomis kratosi.
šį klausimą dabartiniu laiku j

Anglijoj ir Amerikoj yra ty-Į (,(>o
rinCjęs Ogdcn. Jis suko, 
nuovargis labai dažnai 
priežastim nelaimingų ___ ________
kimų, įvykstančių darbo metu. Socialistų Partijos

Prieš porą savaičių pasirodė 
paskilbusio francuzų * mokslinin- 

[u var-
kame vertime “Idiot Man“). 
Charles Richet yra fiziologijos 
profesorius Paryžiaus univer
sitete ir 1918 m. laimėjo Nobe
lio dovaną už savo moksliškus 
darbus. /

Įžangoje prof. Richet sako, 
kad Linnaeus;' klasifikuodamas 
esamus žemėje gyvūnus, žmo
gų pavadino Homo Saplens — 
protingu žmogum. Bet toks 
pavadinimas neatatinka tikre
nybei. žmogus pridaro tiek 
daug kvailybių, jog jį, pasak 
prof. Richet’o, reikėtų pavadin
ti kaip tik priešingu vardu: 
Homo Stultus — kvailiu žmo
gum. Tai esąs tikrai teisin
gas zoologiškas terminas žmo
gui.

1 Pąskum prof. Richet sako, 
jog kiti gyvūnai turi daugiau 
sveiko supratimo, negu žmo
gus. Esą pagal teisybę, žmo
gų reikėtų vadinti Homo Stul- 
tissimus

Toks tvirtinimas daugeliui 
žmonių, kurie apie save yra la
bai aukštos nuomonės, žinoma, 
nepatiks. Vienok, sako prof. 
Richet, teisybę reikia sakyti, 
nežiūrint į tai, kaip karti ji 
nebūtų.

Ką reiškia kvailumas?
Žinoti, kas yra gera, bet da

ryli priešingai; sužiniai daryti 
sau skausmą; žinant ne
laimes priežastį nevengti jos, 
— visa tai yra kvailumas. Jei
gu mes esame aistros- pagauti, 

nepadarysi.
mus ir mes

Bet pasi- 
klaidoms, ir

kadangi mes ne- j<0> Charles Richet, knyg 
yduko patarimui “L’Homme Stupide” <

Ben- 
savo 
Pra-

NEIMA PINIGŲ IŠ MASKVOS

Per Belgijos metalo darbinin
kų streiką, kuris buvo nesenai 
pravestas, komunistų atstovas 
Belgijos parlamente, Jacque- 
motte, pranešė metalo darbinin
kų centrui, kad Visos Rusijos 
Metalistų Sąjunga siūlanti 56,- 
000 frankų pašalpos streikinin
kams.

Šitą maskviškės sąjungos pa
siūlymą tečiaus metalo darbi
ninkų centras atmetė, paskelb
damas spaudoje sekantį pareiš
kimą:

“Jeigu tie, kurie mus nuo
latos vadina darbininkų kla
sės išdavikais ir kapitalistų 
bernais, neturi pakankamai 
logikos, kad susilaikius nuo 
siūlymo pinigų ‘darbininkų 
klasės išdavikams,’ tai bent 
mes nesižeminsime iki to, 
kad priėmus bent vieną 
tiku iš pikčiausių jų musų or
ganizacijos priešų.’*

šitas incidentas aiškiai paro
do skirtumą tarpe bolševikų 
protavimo vienoje pusėje 
sipratusiųjų darbininkų 
je.

Bolševikai mano, kad 
žmogų ir biauriausiu budu iš-Į 
niekinsi, bet paskui pasiūlysi 
jam pinigų, tai jisai, nusišluo
stęs apspiaudytą veidą, tuoj aus 
tau pasiklonios, kaip savo ge
radariui. Bet darbininkai gal
voja visai ne taip: imti “almuž- 
ną,” kaip ubagai, jie laiko sa
vęs pažeminimu. Pinigišką pa
ramą jie priima liktai iš savo 
draugų, kadangi tokia parama 
reiškia draugišką pagalbą, o ne 
išmaldą.

Siūlydami pinigus darbinin
kiškoms organizacijoms, bolše
vikai turi tikslą ne padėti dar
bininkams, bet papirkti juos. 
Nesusipratę darbininkai, kurie 
tuos pinigus priima, yra tvir
kinami.

— didžiausiu kvailiu, 
tvirtinimas

ir su- 
antro-

jeigu

KOMUNISTAI VIRSTA 
BOSELIAIS.

žuvo' karo lauke; 
milionų tapo su
ku rie buvo sužeis- 
ir greit pasveiko. 

Jie neturėjo laimės

• j Amerikos kiolfievikai dubzsr
esti nebežino už ką reikia balsuoti, 

atsiti- Savo kandidatų negali statyti.
i kandidatų 

1907 m. daryti Illinois bandy- nenori remti — kur savo bal
inai įrodė, kad iš 100 nelaimiu- SU8 numesti, patys nežino, 
gų atsitikimų dirbtuvėj tik Bolševikai taip politikoje išlošė, 
17 buvo neišvengiamų, o kiti,1 
esant nenuvargusiam dėmesiui 
galėjo būti išvengti. Nelaimin
gų atsitikimų skaičių dirbtu
vėse žymiai sumažina poilsis, pasisakė, kad jie norėtų balsuo- 
Taip, pradedant nuo ryto iki socialdemokratus, bet tik- 
12 valandai dienos jų skaičius/ tai tam tikromis sąlygomis, 
kas valandą eidamas didyn, pa- Lietuvos socialdemokratai sako, 
šoka nuo 695 iki 1,438 per 1 jų reikalavimas nenuošir- 
valandą; po pietų poilsio jis jus jr jokiy bolševikų reikala- 
dnlinai sumažėja (886) ir po vimų nei nemano pildyti, 
to vėl kas valandą eina didyn.’ 
Tas pat buvo patirta ir Ang
lijos dirbtuvėse: rytą 240, se
kančią valandą — 457, po pus-

kaip Zablockis ant muiio.

----- ooo-----
Lietuvos komunistai viešai

Lietuvos “Kultūros” būreliai
•o1/. / 1 i nesenai turėjo savo pirmutinį316 ir paskutine va- v. . T į. . .1 Y -suvažiavimą. Jau Lietuvoje 

1)0 Kultūros rėmėjų randasi 1,600.
t _ . „ _ „_____ ja šioje ga
dynėje reiškia labai daug. Be 
organizacijos galima nuveikti 
tiktai mažus darbus. Su or
ganizacija galima nuveikti di
delius darbus. Užtat, lai gy
vuoja “Kultūrą” ir jos būreliai.

— tąsyk nieko 
Aistra apsvaigina 
netenkame galvos, 
duoti prietarams,
netiksliam protavimui, kuriant 
R-au nelaimingu- gyvenimą, —tai 
yra nedovanotinas dalykas. Ge
riau, sako prof. Richet, visiš
kai neprotauti, negu sužiniai 
klaidingai protauti.

Kuomet Afrikos negras du
ria sau lupą ’piedžiu, jis žino, 
kad tai jam
rint į tai, jis visgi tai 

! Rodei ?

landą t prieš piet — 651, 
pietų — 222 ir vakaro pasku- JVIULJ.ų *.*
tinę valandą pašoksta iki 1327. U1 ’ įgamzacij 

Ypač dirbančiųjų sveikatai 
skaudžiai atsiliepia dirbtuvių 
aukštumas ir gryno oro stoka. | 
(Tas pat, be abejo, ir su gyve
namais butais).

Aštresne forma nuovargis 
pasireiškia pas moteris, ypač 
jaunas, nors minėtojo tyrinė
tojo daviniais jos ištverminges
nes už vyrus. Ypač kenksmin
ga^ sveikatai, jeigu, pęrdfttohs 
įtempimas; nuo1 to ^organizmas 
praranda atsparumą ir pasi
duoda įvairioms ligoms, kartui 
su ' tuo iškriksta ir dvasinės 
pajėgos.

Kitą kartą pakalbėsiu apie 
paskilbusio Ne\v Yorko inž. 
Polakovo ir Dr. Lee tyrinėji
mus tuo klausimu. -—K. A.

Pastabos
Kaso žmogus

Rusijos bolševikai priėmė

----ooo-----  , 1«
Kiti stebisi, kad pas žmones 

japmirė idėjos; apmirė noras ką 
inors prakilnesnio veikti. Nėra 
nieko stebėtino. Viso to pa
sekmės - tai vis karas. Abel- ’ 
nai yra sakoma, kad po dide

lio karo, kol žmonės, taip sa
kant, atsipeikėja, išeina de
šimtis metų. Dabar dešimčiai 
metų praslinkus po didžiojo ka
ro, jau pradeda apsireikšti ir 
prakilnių minčių tarpe žmonių. 
Pirmutinę vietą užima Euroųa.

Nuo Skausmu
'krutinėję ir strėnose, nuo 
strėndieglio, užsigavimo, 
įtempimo, štyvumo vartok

skaudu. Nežiu- 
daro.

Todėl, kad jo kvailos 
idėjos verčia jį tatai daryti. Jis
daro taip, kaip jo tėvai kad 
darė. Perdurta lupa imponuos 
visoms gražuolėms. Negro gal
va pilna visokių kvailų idėjų 
ir verčia jį saryti nesąmonin- 
giausius dalykus.

Mes tikrai žinome, kad mala- 
rijos perus išnešioja tam tikri 
uodai, bet nesirūpiname išnai
kinti juos. Kvailumas! Romė
nai ir graikai, kurie nieko ne
žinojo apie Ynalarijos priežastį, 
žinoma nesuprato, kad tam tik
ros rųšks uodus reikia naikin
ti. Bet mes!!!... Juo mažes
ni ignorantai mes esame, tuo 
kvailesnius dalykus mes daro
me. Romėnų ir graikų elgesį 
galima pateisinti nežinojimu. 
Bet kuomet mes žinodami ne- 
kovojami su tuo, kas mv^rfis 
kenkia, — tatai yra kvailumas.

Atrodo, kad juo labiau mes 
apdovanoti protu, tuo daugiau 
absurdiškų dalykų darome. Pa
vyzdžiui, kiekvienas žmogus ge
rai žino, jog keli lašai šventin
to vandens kriminalistą nepa
darys šventuoju. Tarp šven
tinto vandens ir ■ elgesio nėra 
jokio ryšio. O vienok dauge
lis žmonių iki šiandie visai rim
tai tvirtina, kad krikštas apva
lo nuo pirmpradinio grieko! 
Kaip laukiniai, kurie, norėda
mi įtikti savo dievams, perdu* 
ria nosį, taip ir krikščionys 
laikosi visokių prietarų. Jie

kontr-revoliucijonierius. 
Dabar pas Rusijos bolševikus 
visokie gyvenimo išmatos gau
na pirmenybę. Bet užtat tikri 
kovotojai už laisvę — socialde
mokratai ten yra kuolabiausiai 
persekiojami.

ooo—
Lietuvoje jėzuitų mokyklos 

pradėjo kilti j padanges, bet 
užtat pradžios mokyklos yra to
kioje padėtyje, kad didžiausia 
sarmata butų pasirodyti su 
mis prieš pasaulį. Vaikai 
komi tokiose sąlygose, dėl 
rių reikia rausti iš gėdos.

000-----

jo- 
lai- 
ku-

Severai 
Gothardol

Tai naminis linimentas greitai 
palengvina plėšiančius nepa
kenčiamus reumatizmo 
neuralgijos skausmus-

Kaina 30 ir 60 centai.

ir

Pirmiausiai kreipkis į aptieką.

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

Vienoje korespondencijoje 
Philadelphijos skaitome:

“Randami trys bolševikų 
kriaučių šapos: Mačio, Gri- 
gonavičiaus ir Bekampio; bet 
jie ištolo neprisileidžia uni
jos. O betgi skaitosi save 
‘darbininkų draugais’ ir yra 
“Laisvės’ šėrininkai, taip pat 
garbintojai Rusijos. O šeš
tadienį pakaišioja apytuščius 
konvertus savo vienmin- 
čiams darbininkams, sakyda
mi, kad jie stovi už ‘jų rei
kalus’ 1”
Bekampis (alias M'ockaitis) 

tai turbut tas pats vyras, ką 
prieš keletą metų ėjo unijos 
delegato pareigas Brooklyne,- j 
kurią vietą jį buvo įstatę ko
munistai. Atsidėkodamas “Lai
svei” už jos paramą, jisai pa
rūpindavo papigintomis kaino
mis “ovei-kotus” jos redakto- bosų sėbras, o dabar jau pats 
riam.s. Savo vardą Brooklyne pavirto boseliu.

1S

mirlį,
madas,

Kiek- 
yra vertas

Lietuvon darbininkai t neturi 
darbo namie. Atvažiavę iš 

jį8!Francijos agentai pradėjo juos 
1 samdyti ir gabenti Francijon. 
Bet Francijos kapitalistai taip 
gerai užlaiko Lietuvos darbi
ninkus, kad tie jau pradėjo 
bėgti iš to Francijos “rojaus.” 
Lietuvos socialdemokratai rei
kalauja vidaus reikalų minis- 
terio paaškinti, ar jis žino tas 
sutartis su Francijos darbda
viais. Lietuvos valdžia taip 
“rūpinasi” darbininkų 
lais, kaijį pamotė.

•ooo—

reika-

/
jisai tečiaus visai sugadino, be- 
draugaudamas su kbntrakto- 
riais ir jų pačiomis. Iš Brddk- 
lyno jam teko nešdintis į Phi- 
ladelphiją.

Bet, matyt, jisai “progresuo
ji” Pirma jisai buvo tiktai

Gulbranten Trade Mark 
GULBRANSEN.

Vienatinis Pianas, kuris groja 
roles su jūsų pačių išreiškimu, 
Lengvai grojate, išduoda gražu 
garsų ir aiškų balsą taip pat kaip 
su rankom grojant. Galima pirk 
ti mokant $3.00 j savaitę.

Pamatykite pas
JOS. F. BUDRIK, 

3343 So. Halsted SI.

Amerikoj į laikraščius deda 
visokias karikatūras, net ir ša
lies prezidentą pašiepiu ir už 
tai niekas nepyksta ir redakto
riai neturi jokios atsakomybės. 
Bet Lietuvoje kitaip. Už įdė
jimą į laikraščius pašiepiančios 
ministerius karikatūros, redak-

Viename žurnale štai 
rašoma apie nuovargį:

Jau senai pastebėta, kad ir ministerius karikatūros, redak- 
visai sveikas žmogus, jėi jis torė turi tupėti sunkiųjų dar- 
tik bus nuvargęs, dažnai links bų kalėjime. Sarmata kam 
pasiduoti tokioms mintims, ku- nors pasakyti, kad Lietuvoje 
rios bendra su jo gyvenimu <tedasi tokie dalykai, iš kurių

kas
Tol. Lafayette 4223

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriaustai.
M. Yuška,

3228 W. 3Rth Chicago, UI.

i
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Sveikatos Dalykai
Diathermija
Baso Dr. A. Montvidas

_______ L—
Diathermija nėra niekas 

daugiau, kaip siuntimas šilu
mos į paskirtą kūno dalį, šil
tos (maudynės, karšti kompre
sai, prosas, bonkos, sėmenys ir 
kiti daiktai irgi duoda šilu
mos. Jie vartojami nuo neat
menamų laikų iki pat šiol ir 
kiekvienas yra patyręs jų nau
dingumą. Bet ji?. kaitina lik 
kimo paviešį, nežiūrint kaip 
karšti jie nebūtų, šiluma giliai 
visai neina. Jie geri’ tik vir
šutinių ligų gydyme. ’ Pasiųsti 
šilumą giliai j kūną galima tik 
elektra, vartojant tinkamų 
aparatą ir tinkamus įnagius. 
Kaip šiluma yra naudinga tū
lų viršutinių ligų gydyme, taip 
pat ji ji fietai .”H vienintė- 
h- getas ‘ i das tią vidujinių 
ligų , gydyme. «

Čia neaiškinsiu, kokių elek
tros srovių esama ir kaip jos 
veikia, nes butų nuklydimas į 
fizikų ir nukrypimas nuo te
mos. Diatliermijo>s arba kūno 
šildimo srovė yra didelio tari 
kuino, t. y. elektronai seka vie
nas kitų bidonais į sekundos 
laikų. Sutvarkoma taip, kao 
jie vieni- su kitais susidurtų 
ir susidūrimo vietoj pasidaro 
karštis. Tinkamais elektro
nais elektrodais galima pa
tvarkyti, kad karštis darytųsi 
toje kūno dalyje, kur jo rei
kia. Pay., galima pilnai įkai
tinti inkstus, nugarų vos tik 
sušildžius, galima įkaitinti šir
dį be krutinės įkaitinimo. ši
tokia galėjimas duoda progos 
šiluma gildyti kad ir giliausiai 
esančias ligas.

Kaip ne visos viršutinės li
gos pasiduoda gydymui šilu
ma, taip pat yra ir su viduji
nėmis ligomis; kaip tūlose vir
šutinėse ligose galima net pa
kenkti šiluma, taip ir tūlose 
vidujinėse ligose, diathermija 
gali padaryti blogo. Čia jau 
gydytojo reikalas pažinti ligą 
ir prilaikyti gydymų. Diather
mija, pavartota tinkamuosf 
atsitikimuose, yra palaima; yra 
ligų, kuriose niekas kitas ne
gelbsti, apart diathermijos 
Bet apie tai toliau.

Elektros griovė, kuri varto
jama diathermijai, pati nėra 
nė šilta, nė karšta: šiluma 
gimdo kūno pasipriešinimą.4 
jai ir elektronų susitikimas iš 
priešingų pusių. Tiesioji arba 
galvanine elektros srovė daro 
chemines atmainas kūno celė
se. Diathermijai arba kalini 
mui vartojamoji srovė jei ir 
daro kokias atmainas, apie tai 
da nėra tikros žinios. Ji su
kelia šiluma mėsose. Ir kas 
tuomet atsitinka? Kraujo gys- 
lutės išpurpsta, į kaitinamą 
vietų jo susibėga keleriopai 
daugiau, o kraujas nešioja 
maistą ir orą, lodei kaitinamos 

gauna apsčiai maisto ir 
deglo*- jos tampa stipresnės: 
geiiau auga, geriau veikia ir 
geiiau ginasi nuo ligos. Krau- 
juje yra ir medžiagų, kurios 
kovoja prieš ligas, todėl juo 
daugiau kraujo karštis sutrua- 
kia į ligalą vietą, tuo daugiau 
ten kovojančių medžiagų. Krau
jo padaugėjimas įkaitintoj 

vietoj ir nuodus ir liekanas 
išneša greičiau. Be to, yra 
faktas, kad visokis cheminis 
veiklumas didėja šilumai kį- 
lant, todėl įkaitintos vietos ce
les varo metabolizmo darbų 
sparčiau. Taigi šilumos arba 
diathermijos vartojimas loka- 
lėso ligose yra logingas daly
kas, logi ilgesnis, negu vaistų 
ar kokių kitų priemonių var
tojimas. Vėl norisi prisiminti, 
kad yra nemaža ligų, kur tik 
chirurgija, radiumas, X-spindn- 
liai, vaistai ir kitos priemonės 
yra vienintelė pagelba. To
kiuose. atsitikimuose protingas 
gydytojas diathermijos ir ne
vartos. Tiesa, esama dviejų 
rųšių diathermijos— medikalė 
ir chirurginė. Pastarjoi varto

jama tik tonsilų, karpų ir vir
šutinių navikų prašalinimui, 
kokiuose. atsitikimuose gerų 
pasekmių galima tikėtis iš 
medikalės diathermijos. įvar
dyti visos ligos vaidais užim
tų daug vietos ir skaitytojas 
nesu|XiiJ tų visų g'rckiškų ;ir 
lotyniškų vardų, o lietuviškų 
turime mažai. Pav., inkstų į- 
degimas vadinamas nefritu, 
plaučių įdegimas pneumonija 
ir tt.. šitie įdegimai tankiau
siai paeina nuo vienokių ar ki
tokių bakterijų, kili nuo che
minių arba therminių (karščio 
arba šalčio) priežasčių, vienok 
įdegimas pasilieka įdegimų, 
nežiūrint į didelį įvairumą. 
Todėl ne ligų vardais, o apla
mai' bruožais suminėsiu atsi
tikimus, kur diathermija yra 
.ogingas dalykas vartoti. Štai 
jie:

1. Chroninis kokios nors 
kūno dalies susilpnėjimas su- 
vytimas, sudžiūvimas, negyvu- 
mas.

2. Chroniniai įdegimai.
3. Staigus įdegimai, kur nė

ra pūlių, negi skysčio.
4. Iš paties kūno bei ligos 

pasidaręs nuodingumas.
5. Neurogai arba nenorma

liai nervų veikimai.
į pirmąjį paragrafą įeina to

kie dalykai kaip blauzdų kiau-
i urnas, nulužusių kaulų nesu- 
augimas odos šutimas ir pūs
lės, ekzema ir kt. lai susilp
nėjimo pavyzdžiai. Celės mat 
negauna užtektinai maisto, yra 
pusgyvios ir daro keblumą. 
Gali būti tik lokalė maisto sto
ka, o gali būti ir generalė. 
Jeigu tik lokalė,* tuomet diat
hermija tikrai pagelbės. Kuo
met visame kūne raina kak 
kių stokos ir delei to žaizdos, 
ipos arba kaulai nesugyja, rei
kia vartoti ultravioletinę švie
są ir parathyrodinj ekstraktą, 
kad pagelbėjus kūnui surinkti 
ganėtinai kalkių, ir šiaip jį 
stiprinus. Esant sifiliui, 
/tikraus ligai, džiovai ir kitom 
innašiom ligom, kuriomis yra 
specifiškas gydymas, jis netu-
ii būti praleistas, ir šitokiuo
se atsitikimuose iš diathermi
jos nereikia daug ko laukti. 
Visai kas kita, kur esama 
duoninio lokaliu įdegimo. Čia 
diathermija užima svarbią vic 
tą. Senas chroninis įdegimas 
reiškia, kad pasidarė lygsvara 
tarp įdegimo priežasties ir ap
sigyvenimo jėgų. Viena kitos 
neįveikia. Jeigu apsigynimo jė
gos kada sumažėja, įdegimas 
plečiasi—liga eina blogyn. Gi 
apsiginimo jėgoms sustiprėjus, 
Įdegimas mažėja ir gali tapti 
sunaikintas. Gali praeiti mė
nesiai ir keli metai, kol kuri 
nors pusė laimės. Pavyzdžiais 
šitokių ligų yra džiova, chro
ninė gonorea (klepas), pro- 
sta litas, duoninis apendicitas, 
chroninis reumatizmas, chroni
nis ausies vidaus įdegimas, 
chroninis kaulo įdegimas neti
ri tas, pas moteris chroninis 
gimdos arba dūdelių įdegimas. 
Gydymas šitų ligų diathermija 
nereiškia, kad elektra užmuša 
bakterijas: šiluma padaro į- 
degtoj vietoje tokias pat są
lygas, kokias daro pats kūnas 
kovoj prieš ligą: gyslutės iš
purpsta, daug kraujo subėga 
į įdegamą vietą, kad tinkamiau 
maitinus užpultas celes, kao 
atnešus kovojančių jėgų, kadj 
apvalius užpultą vietą nuo nuo-. 
dų ir 1.1. Kada užpultoji dalis 
pailsta ir nebegali šitos už
duoties tinkamai pildyti diat
hermija ateina pagalbon. Ji ši
tokiuose atsitikimuose pagelbs
ti žymiai daugiau, negu visos 
kitos įmonės ir vaistai.

Staigių įdegimų gydyme 
diathermija nėra plačiai var
tojama, nes papročiai pats kū
nas padaro greitą reakciją 
prieš ligą. Vienok tūlose ligo
se kūno reakcija pasireiškia

[Pacific and Atlantic Photo]
. Matthew Marsh, kurį Dr. Ma
ria Montessori skaito gabiausiu 
Californijos vaiku. Jis turi tik 
14 metų, bet jau lanko Califor
nijos universitetą. Jis yra labili 
mažo ugio.

pilnumoj tik už poros dienų 
arba savaitės. Pav., skaudu
lis, vočių ir šunvočių augimas 
tęsiasi ilgai kada juose atsi
randa pūlių, reikia pradurti ir 
išsausinti, vienok prieš pūlių 
atsiradimą diathermijos pagel
ba galima padaryti žymią re
akciją prieš užpuoliką ir įde
gimą sunaikinti. Kurias gali 
pavėlinti reakciją, gali būti 
silpnas, o užpuolikas stiprus 
—todėl reakcija menka. Dia
thermija čia pagelbės kurnu 
reaguoti į ligą. Ji vartojama 
su geru pasisekimų plaučių į- 
degime (pneumonijoj), plaučių 
plėvės įdegime, staigiame reu
matizme ir inkstukų įdegime 
Žinoma, gydytojas turi apsi
žiūrėti, kad nebūtų pūlių, skys
čio ir kad kaitinimu nepaleisti 
daug nuodų į kūną išdegtos 
vietos.

Kūne pasidarę nuodai tin
kamiausiai pašalinami daug 
vandens geriant, prakaituojant 
ir vidurius paliuosuojant vais
tais. Bet ir diathermija visą 
kūną šildant galima pagreiliry 
U nuodų išmetimą, nes šilu
mos perviršis eina laukan per 
odą su prakaitu ir išneša dalį 
nuodų. Šitokia gydymas ypa
tingai yra logingas chroni
niame inkstų įdegime, kad pa- 

Jiuo^avus nesveikus inkstus
nuo įritacijos.

Nervų ir proto ,nenormaliuo 
se veikimuose —neurozuose ir 
psichozuosc šiltos maudynės 

> gelbsti. Suprantama, čia ne
kalbu Vpie aiškias beprotys
tes. Taip pat ir da .labiau 
gelbsti diathermija. Ji veikia 
kaipo psichologinis reiškinys 
ir kaipo nervų ramintoja ir 
raumenų nuo įtempimo huo- 
suotoja. JŲ galima vartoti lo
kaliai arba į visą kūną.

Didelis * kraujo slėgimas, 
kuris nepaeina nuo arterijų 
sukietėjimo, inkstų ir širdies 
ligų, o nuo nervų įtempimo, 
gali būti sumažintas dialicer- 
mija. Taip pat skaudėjimai 
skrandy] (po krutinę), kurie 
panašus į opos skaudėjimus, 
ir pilve, kurie kalba už chro
ninį apendicitą, o ištikrųjų pa
eina nuo nervų įtempimo ir 
raumenų spazmų, sunyksta nuo 
diathermijos. Skaudžios mėne
sinės pas moteris irgi tankiai 
paeina nuo spazmų, todėl ir 
čia diathermiųa reikia išban
dyti.

Kaitinimą arba diathermiją 
yra pavojinga vartoti tokiose 
ligose, kur gysla gali praplyš
ti (pažangėjusioj plaučių džio
voj), arba kur pūliai yra ap
tverti vienj vietoj, nes kaiti
nimas gali juos ' palieti, taipgi 
ligose, kur nuodai ir pavojin
gos medžiagos gali tapti pa
leisti į kūną. Suprantama, 
diahterijos vartojimas timuose, 
skarlatinoj ir daugely kitų li
gų irgi butų ne vietoj. Ji turi 
savo plotmę ir rubežius.

Vilnius
1323-1923

Istorijos apžvalgą parašė
i K. Binkis ir P. Tarutis

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

“Vieta, kurioje stovi dabar Vilnius, Senovėj buvo apaugusi 
milžiniškomis giriomis. X—XII šimtmečiais veik visa Lie
tuvos Žemš žaliavo liepomis, aržuolais, ošė šimtmetinėmis 
pušimis ir guudft eglių tankumynais, o tų girių pavėsy 
liūliavo didžiuliai ežerai ir tekėjo vandeningos upčs.
Ten, tose giriose, gyveno briedžiai, stirnos, šernai, meškos, 

ūdrai ir daugybes kitokiu laukinių žvėrių; o paupiais knibždėti 
knibždi jo bitelių spiečiai ir saldu meduti dari.

Vilnius yra dideli ir labai puiki knyga, su daugybe paveik
slų ir reprodukcijos: ją skaitai ir gėrisi — tai yra turtas, ku
ris turitų 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 $tr., Chicago, III,

Biznierių Dovanos Naujienų Maskaradui
NEDELIOJ, LAPKRIČIO 1 D., ASHLAND BOULEVARD AUDITORIUM 

Vau Baran & Ashland Blvd..
• ***

Skaitykit kas dieną ir patėmykit permainas

žemiau seka dovanos musų i 
biznierių, kurios bus išdalytos 
Naujienų Maskarado daly
viams, kuomi nors ypatingu pa
sižymėjusiems, ar tai kliubams 
ar pavienėms ypatoms. Naujin- 
nos apverti ndamos kiekvieną 
dovaną suteiktą per kiekvieną 
biznierių, prašo savo skaityto
jų, kuoarčiausia susidraugauti 
su šiais biznieriais ir biznio įs
taigomis ir nuolatos remti 
juos.

Creditas ant loto .... $250.0,0 
J. SINKUS,
Real Estate, 809 W. 69 St.
Chicago, III.

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

1922 So. Halsted St.
•4177 Archer Avė.

Moteries Kautas »... $37.50 
Moteries Dresė .... 22.50
Mergaitės Kautas .... 13.98 
Moteries Jekutė ...... 3.50

Viso ..................... $77.48
FASHION OLOAK SHOP 
Pardavėjai moteriškų rubų 
3234 So. Halsted St. 
Chicago, III.

Paveikslas ................... $75.00
M. ŠILEIKIS
Lietuvių Dailininkas
3567 Cottage Grov? Avė., 
Room 6, Chicago, III.

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

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

Laikrodėlį vertes .. $30.00 
aukojo J. LUKAS, keliaujantis 
laikrodininkas ir auksorius,

1116 N. Clark St.,
Chicago, III.

2 Keisai Malt ........... $20.00
2 Tuzinai stiklų ............  4.50
HENNING WENNERSTEN
Selyklo išdirbėjai
2960 Lawrenče Avė.
Chicago, III.

Keliauninkų laikrodį $£4.00 
KAROLIS NURRA1TIS, 
Laikrodininkas, 
159 N. State St., 
Room 1429, Chicago, III.

Gintaro Karoliai ....... $20.00
T. RYPKEVIčIUS
Didžiausias Gintarų Inpor- 

tuotojas
1739 So. Halsted St.
Chicago, III.

'‘Electric Grill” vertės $20. 
BRIDGEPORT ELECTRIC CO. 
Elektros inžinieriai ir kontrak- 
toriai

1619 W. 47 St.
Chicago, III.

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

1748 We«t 47th St.
Chicago, III.

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

1721 West 47-th St.
Chicago, III.

Perlo karolius, vertės $15.00 
Dovanoja CHAS KINDER

Auksinių daiktų Ir laikro
džių krautuvė,

2422 Węst 47-th Street,
Chicago, III.

Sieninį laikrodį, vertės $15.00 
Dovanoja A. R. JUNIEWIECZ, 
Auk^b daiktų ir laikrodžių 
krautuve, specialistas laikro
džių taisyme ir šliubinių žiedų.

8317 So. Halsted Street, .
Chicago, IE.

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

1722 W. 47th St.
Chicago, III. \

Dantų pataisymas vertės 
$15.00, DB. C. Z. VEŽELIS, 
Dentista*

4712 S. Ashland Avė.
Chicago, III.

Pinigais ,.. ................ $15.00
Bovman Dairy Company, 140- 
158 W. Ontario St., Chicago.

Reisą Malt ..................$10.00
Marųuette Malt and Ifops Co., 
J. KOMINSKAS, vedėjas,

6250 So. Campbell Avė., 
Chicago, III.

Lova ......................... $15.00
GLOBĖ FURNITURE CO.
Rakandų krautuvė, 
6637 S. Halsted St. 
Chicago, III.

Pasiuvimas Suknios .... $15.00 
MRS. AGLYS
Moterų Rubų viuvėja 
6419 So. Western Avė.
Chicago, III.

Perlus ...r...............  $10.00
JOS. RIZGEN 
Laikrodininkas 
3331 Šo. Halsted St.
Chicago, 111.

Moters Skrybėlę .... . $10.00
FENZAUS MILLINERY 
Moterų Skrybėlių Krautuvė 
1646 W. 47 St.
Chicago, Iii.

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

Deimonto, aukso daiktų krau
tuvė,

3321 So. Halsted Street,
Chicago, III.

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

3315 So. Halsted Street, 
Chicago, III.

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

TUPIKAITIS PHARMACY, 
233 S. 115 St.
Boseland, III.

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

Elektros prosą vertes $4.2a 
ir skutimosi įtaisus vertės $3 
dovanojo A. J. KAREIVA & 
SON Hardware ir maliavų 
krautuvė, 4537 So. Wood St., 
Chicago, 111.

Dėžė Dešrų ................... $7.00
A. ZALPYS
Naujienų Rėmėjas 
1739 So. Halsted St.
Chicago, III.

Lyties Mokslas ............. $7.00
M. J. TANANEVICZ 
Spaustuvė ir Real Estate 
736 W. 18 St.
Chicago, III.

Reisas Moon Light Malt $7.00 
D. GAPSHIS 
Olselio Grosernė 
3326 So. Halsted St.
Chicago, III.

Dėžė Cigarų ................  $5.00
STANLEY RAI)WITZ 
2001 S. Halsted St.
Chicago, III.

Tuzinas “Tooth Pašte” ir Į/į 
tuzino Muilo .................... $5.00

A. BELSKIO VAISTINĖ
1900 So. Halsted St.
Chicago, III.

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

12 “l’>e\vash” pakiukų $6. 
EZEWASH CHEMICAL CO. 
Pauderio ir "Salularo” dirbė
jai, 639 W. 18 St., Chicago, III.

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

Vedybų pyragas ...... $5.0(1
JUČUS SISTEBS RESTAU-

R ANT, 1608 W, 47 St.
Chicago, III.

I Taupymo Sąskaitą .. $5.00
PEOPLES STOCK YARDS

STATE BANKAS, 
47 ir Ashland Avė.
Chicago, 11).

Cigarų banksas .... $5.00
JOHN VAIDUI,

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

Naujus čeverykus ....... $4.50
W. SABALIAUSKAS 
Čeverykų Taisymo šapa 
2345 So. Lcavitt St.
Chicago, Hl.

3 Marcelling ............... $4.50
STEPHANY KLAUSE 
Beauty Shop
4202 Archer Avė.
Chicago. BĮ.

Audeklo dėl dresės ..... $4.00
J. MATULAUSKAS
Drabužių Krautuvė 
3356 So. Halsted St.
Chicago, III.

“Truble Light” ........... $3.00
NEW CI1T TIRE & SUPPLY 
1702 W. 47 St.
Chicago, III.

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

3313 So. Halstd Street, 
Chicago, III.

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

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

Pauderio baksiukas .. $1.00
Skustuvas ................. L00

JAGIELLO PHARMACY
4559 So. Hermi tage Avė.
Chicago, III.

Siuto Išvalymas ........... $1.75
C. OBECUNAS
Siuvėjas ‘
1622 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Tai tiek iki šiai dienai —kaS 
daugiau ?



Ketvirtadienis, Sp. 29, 1925

CHICAGOS 
ŽINIOS

J. Jurgaitis nuteistas 
kalėjimai!

Gavo 6 mėn. kalėjimo už nemo
kėjimu alimonijos

obalsio, kad tas daugiausia pel
no, kas geriausia patarnauja.

Iškilmės tęsis visų savaitę. 
Kiekvienas apsilankęs kostume- 
ris ar naujas depozi torius gau
na gražias dovanas. Iškilmės 
užsibaigs dabai gražiu progra
mų šeštadieny, spalio 31 d.

Smulkios Žinios

jNAŪJlENDS, Chicago, HE

Lietuvių Rateliuose.
Roseland, III.

šlykšti melagystė, kuri 
reikalinga atšaukimo

žinomas komunistų veikėjas 
Juozas Jurgaitis yra nuteistas 
šešiems mėnesiams kalėjimai! 
už nemokėjimų savo žmonai Ju
lei Jurgaitienei alimonijos. Nu
teisė jį teisėjas Sabath.

Mat dar pernai jo žmona už
vedė prieš jį bylų, pareikalau
dama perskirų, laikinos alimo
nijos ir injunctiono, kad jis 
jos negalėtų liesti ar jai kokių 
nesmagumų daryti. Bylos nu
meris yra 111580.

Teismas paskiręs $18 į sa
vaitę laikinės alimonijos iki 
bus išspręstas perskirų klau
simas. Jurgaitis po to buk pa
sišalinęs. bet kada jis vėl su- 
gryžęs Chicagon, tapęs suimtas 
ir nuteistas kalėjiman.

Julė Jurgaitienė, reikalauja 
perskirų dėl jos vyro žiauru
mo ir nenatūralaus sugyveni
mo. Savo skunde sako, kad ka
da ji atsisakiusi su juo gyven
ti,. jis bandęs nusižudyti išger
damas medinio alkoholio ir 
delei to gulėjęs St. Paul ligo
ninėj. Ji sako, kad jis buk nu
sipirkęs revolverį ir grūmojęs 
jai. todėl tai ji ir reikalauja in
junctiono, kad jis jai nedary
tų jokių nesmagumų.

Jie turi dukterį Dana. >

Buvęs kalėjimo viršininkas 
VVestbrook, kuris yra nuteis
tas keturiems mėnesiams ka
lėj iman už davimų perdaug di
delės laisves kalėjime butlege- 
riams Druggan ir Lake, pada
vė federaliam teismui naujų 
pasiaiškinimų, prašydamas pa- 
liuosuoti jį nuo bausmės. Jis 
pašalino senuosius advokatus 
ir pasisamdė naiyų, valstijos 
•t.natorių Barbour, nes senieji 
negynę jį tinkamai. Naujame 
paieiškime jis sako, • kad jis 
nėra pilno proto turi “cemen
tinę galvų” ir negali tinkamai 
protauti, taip kad negali suvy
tai spręsti ir todėl tik s aklai 
klausęs šerifo Holfman, kuris 
ir liepęs duoti laisvę tiem 
dviem bullegeriam. Taigi jis 
visų kaltę dabar verčia ant 
šerifo. Dar nežinia ar teismas • • • 
priims jo naujų pareiškimų.

i

Miesto taryba nutarė paieš
koti miestui $5,000,000 pa
skolos, kad miestas galėtų iš
mokėti algas savo darbinin
kams.

Clucago jau susilaukė tik
ros žiemos. Sniego jau nema
žai yra ir vis neatleidžia. Šal
tis, sako oro biuras, tęsis ir 
šiandie.

20 mėty sukakus ,
Nuo pereito pirmadienio 

N0(1 State Bankas, prie Mil- 
waukee\ir Ncrth Avė., švenčia 
20 metų sukaktuves nuo savo 
įsikūrimo. Bankas yra gražiai 
išpuoštas iš lauko ir viduje. 
Kasdie lankosi dideli būriai de- 
pozitorių ir svečių, taipjau ir 
apielnkės biznieriai, kad pasvei
kinus banko viršininkus su 
svarbiomis jų darbuotės sukai' 
tuvėmis.

Vakar La Šalie hotely buvo 
surengtas bankietas banko ak- 
cionieriams. O akcionierių bun- 
kas turi apie tris šimtus. Daly
vavo ir banko darbininkai, taip 
kad viso bankiete dalyvavo 
virš 400 žmonių.

Iš nedidelės įstaigos, per 20 
metų bankas išaugo į vienų di
džiausių bankų šiaurvakarinėj 
daly, o tai dėlto, kad visa lai
kų viršininkai rūpinosi banko 
saugumu ir visais kitais apie
lnkės reikalais. Jis laikosi to

Sportas
Požėla irgi dalyvaus 

Zbiszko - Zanavičius 
ristynese

•h
Sąstatas ristikų Zbyszko-Za- 

navičiaus ristynėms, kurios 
įvyks lapkričio 6 d., nebus per
mainytas. Risis K. Požėla su 
Minnesotos čempionu Eber- 
he.rdtu. Eberhardt’as yra tvir-» 
tas ir labai geras ristikas.

Prie kitų paskelbtųjų porų 
risis dar viena ekstra pora. 
Apie tai bus pranešta vėliau.

----N.

“Naujienų” 250 nr. tūlas 
Reporteris, aprašydamas vie
tos 12 draugijų rengta protes
tų prieš Lietuvos valdžios 
žiaurius žygius, kuris įvyko 
spalio 18 d. š. m., su melais 
taip toli nuėjo, kad bando 
įkalbėti Dr. Graičiunui ir adv. 
Kodžiui, jog susirinkimo vedė
jas Petronis raginęs susirinki
mo dalyvius boikotuoti tuos 
du profesionalū. Jis sako: “Pet
ronis vėl aiškino, kad šį pro
testų rengė 12 draugijų. Dr. 
Graičiunas ir adv. Kodis bu
vo prižadėję atvažiuoti ir kal
bėti, o jie nepasirodė, — “tai 
ir mes, gerbiamieji, turime 
jiems nugaras atsukti; jie su 
mumis nesiskaito, tai ir mes 
su jais neturime sakitytis, mes 
neturime jų remti” ir t. t. Tai 
•šlykšti melagystė! Tokius bu
dus savo oponento diskredita
vimui gali vartoti netekęs gė
dos ir sąžines melagis. Taciaus 
tai rašydamas Reporteris de
da į svetimženklius, kaipo tik
rų citatų. Dalyvavusių draugi
jų rengime protesto delegatai, 
laikytame savo susirinkime 
spalio 23 d. “Aušros” kamba
riuose rimtai apsvarstę tų įkri- 
minuojantį melų pripažino, kad 
Reporteris toli apsilenkė su 
teisybe ir nutarę griežtai rei
kalauti* atšaukimo tų melų. 
Mes 12 draugijų delegatai kon
statuojant, jog susirinkimo ve
dėjas Petronis siūlė “atsukti 
nugaras” ne dr. Graičiunui ir 
adv. Kodžiui, bet A. Narbutui 
ir A. Grebeliui, kurie per Nau
jienas vedė priešingų agitaci
jų protesto rengimui. Tai kam 
taip begėdingai iškraipyti fak
tus? Jei norite kam nors skel
bti boikotų, tai darykite , savo 
vardu, taciaus nebandykite tai 
brukti į burnų kitiems. Delei

neatvykimo dr. Graičiuno ir 
adv. Rodžio buvo pasakyta, 
kad su jais gulėjo įvykti kas 
nofs nepaprasto, o ne daugiau. 
Nu atšaukus zto melo, atsako
mybę paliekame pačioms* “Nau
jienoms”.

Vardė 12 draug. delegatų 
Protesto susir. vedėjas

P. J. Petronis, 
Sekr. J. Kirkus.

P. S. Nepasirodžius šiam ra
šiniui “Naujienose”- ir nepada

rius jokio atšaukimo iki lapkr. 
1 d., 1925 m., busime privers
ti kreiptis į kitų laikraštį par 
aiškinimui dalykų stovio.

—P. J. P: ir J. K.

SUSIPRATO KATĖ PIENĄ 
PALIEJUS!

P. J. Petronis galiaus susi
prato negerai padaręs apšmei
žęs du profesionalus ir kurstęs 
publika “atsukti jiems nugarų”.

Nusigandęs galimos už savo 
šmeižtų atsakomybės, jis dabai 
bando savo žodžių užsiginti. 
Bet tai daro jis labai arogan
tiškai, visų kaltę bandydamas 
suversti ant kitų t— ant Repor
terio, kad jis buk iškraipęs 
faktus ir todėl nekaltų Repor
terę kolioja kaip Petroniui 
brangios “matuškos Kasėjos” 
izvoščikas. Sumesdamas visų 
kaltę ant Reporterio, Petronis

(Tąsa ant 8-to pusi.)
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ŠILDOMŲ PEČIU IŠPARDAVIMAS
SPECIALIAI ŽEMAS KAINASS. JU VERTĖ YRA 

NEPALYGINAMA, NIEKUR KITUR
Už

ŠILDOMI PEČIAI

$32 vertės Economy Bot Blast pe
čius, kūrenamas bile kokiomis ap- ( 
glimis, specia- $24 75

$15 vertės Alcazar, 

anglimis ir medžiais $9.75 
kūrenamas

$24.50, Crown, 
mis kūrenamas 
čius, dabar

minR$ tomis

minkštomis angli- 
pe- $17.50

$75 Crown, kietomis anglimis kū
renamas, spe- K f!
cialiai

$95 , vertes Economy Mėlynas arba 
Pilkas, minkštomis 
anglimis kūre
namas to e ♦
$120 Porecelininis 
pilkas, kietomis 
mas, dabar 
už

arba kietomis

$69.50
Mėlynas arba 

anglimis kūrena-

$84.50

DR. ROSS NAUJA IR PA
GERINTĄ SISTEMĄ 

GYDYMO IŠGYDO

žinomi

Kiaujo, pūslės, šlapumo, privatinės, slap
tos, uzsendintotf ir užkrečiamos ligos visai 
išgydomos.

Vartojami saugiauąi ir geriauwiai 
metodai

DR. B. M. ROSS 
Ataakantia 

SpečialiHtaa 
pateigta 30 metų

914
pagerintas

606
ir tikras Europinis Lu- 

escide gydymas sutei
kiama. Vienatinis gy
dymas nuo sifilio duo
damas už CK 
žemą kainą

tiktai trumpam laikui

Daugiausiai chroniškų ligų paeina nuo 
kraujo ir užkrečiamų ligų. Kad 
jau nebandykit senais budais.
VYRAI! S)>cciuliH serum gydymas 
toj amus su geru pasisekimu dėl 
stiprumo silpnoms vyrama. Jo gaivinanti 
jėga veikia stebuklingai ant gilių, nervų 
ir kraujo, suteikdama ptiprumą silpniems 
ir sunykusiems vyranųj. Dr. Ro;,s gydymo 
kambariai kasdien pilni ligonių.
JIS TURI 30 MpTV PATYRIMĄ 

ir jau išgydė tūkstančius žmonių, tai yra 
užtikrinimas sergnatiems, kad jie gaus ge
rą gydymą. Vienatinis geriausiai {rengtas 
ofisas Jungtinėse Valstijose. Dešimtis gy
dymui , kambarių. Kraujo išbandymas ir la
boratorijos cgzaminacija dykai su gydymu.

. Patarimas Dykai
Atsakantis mediknlis patarnavimas suteiks 
jums sveikatų ir laimę. Geriausia gydy
mas. Pigiausios kainos. Greičiausias gydy
mas. Ateikit šiandien.

iigydiius

yra var- 
atgavimo

DR. B. M. ROSS
35 So. Dearbom St. 

kampas Monroe St. Chicago
Vyrų priėmimo kambary* 506. Moterų pri
ėmimo kambarys 508.,

Penktas Augštas, Crilly Namas 
25 METAI TAME NAME

Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto iki 6 
vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 1 dieną. Pa- 
nedėliais, seredomis ir subatomis nuo 10 
ryto iki 8 vakare.

Taipgi daugybes kitokių bargenų.
Parduodam ant lengvų išmokėjimų.

( D

Krautuvės atdaros vakarais iki 9 vai
. J ’

B. & 0, Health Service

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

DR. VAITUSH, O. D.

Palengvins < akių įtempimą, kurte 
esti priežastimi gaivos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati 
taiso trumpregystę ir toliregystą 
Prirenka teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da 
romas su elektra, parodančia ma
žiausius klaidas. Specialė atydą at 
kreipiama j mokyklos vaikus. Aki 
riai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 10 
iki 8 vai. Nedėlioi 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 
<Untis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1515 West 47th Street
f Netoli Ashlaad Ate. *

4177-83 Archer Avė.
M. Kezes, Vedėjas

. 1922-32 So. Halsfed St.
JzNakrošis, Vedėjas

DEL SERGANČIŲ ŽMONIŲ 
Ofisas Vakarinėj Daly Miesto

Užima dabar vuą antrą augštą namuo
se VVilaon Teatro, 2418 W. Madison St. 
Didžiausias ir pilniausiai prirengtas gydy
mo ofisas naujausia (saulinė liamyui 
“ųuartz light” dėl gydymo odos ligų. Turi- 
iųe didelj X-RAY aparatą, taipgi pilną pri- 
rengimą dėl tyrimo AKIŲ AUSŲ Dt 
GERKLĖS. Šimtai išgydyta žmonių su di7 
dėlių pasisekimu.

$5 egzaminacija kraujo $2
Užtikrina gerą diagnozą ir 

pasekmingą gydymą 
DYKAI X-RAY eg^aminaiija, analyzaa šla
pumo ir kraujo spaudimas.

Mes žinome kas jums kenkia, taip kaip 
mechanikas žino kas yra dėl jūsų automo- 
biliaus.
NIEKO NEREIKĖS MOKĖTI DAKTARUI

Ligoniai moka tiktai mažą sumą už Se- 
rum, Cicpus ir gyduole*. Gydome su dide
liu pasisekimu Reumatizmą, Stoką Krau
jo, Krutinės Ligas, Akių, Ausų, Gerklės, 
ligas skilvio, inkstų, pūslės, kraujo odos 
ir nervingumą. Ateikite šiandien nes 
liga nelaukia, tik naikina jūsų organizmą. 
Kalbame lietuviškai.

B. & D. Health Service
2418 W. Madison Street

Visas 2 augštas W i įso n Theatre B Mg.
Valandoj nuo 9 ryto iki 8 vakare. Ne

110 So. Dearbom St., C'hicago, III.

„Plauk po Amerikos Vėliava“

Nupiginta ten ir atgal kelione i

LIETUVĄ
tik $203.00 ir brangiau 
per Bremen ar Chcrbourg

•

JUS džiaugsitės erviu kambariu, 
paikium maistu dideliu dci iu ir, 

pigia kaina, jei plauksite Lile vienu 
puikiu laivu United States Lines, kurių 
laivynu valdo Suvienytų Val.tujij 
AnieHkoje valdžia.

O jei planuojate Kalėdas praleisti 
Tėvynėje, galite nuvažiuoti draugėje 
su savo tautiečiais puikiu laivu 
“America*’, lapkričio 28, su speciale 
Kalėdine ekskursija, po asmeniška 
vadovyste Mr. Josepli Berkovitz, kuris 
pats ypatiškai prižiuręs Jūsų pato
gumus. Žiūrėkite kad gautumėte pilnas 
informacija* šiiuidie nuo savo laiva
korčių agento, arba pas

45 Broadway, New York City

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

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

Pinigus gavo:
11676—Adelei Slekicnei
22344—Uršulei Veselienei
22355—Uršulei Vanagienei
55273—Onai Jankauskaitei
20879 Barborai Kiudienei
4811—Anastazijai Kevišienei

20939—-Liudovi kai Bardauskie- 
nei

20940—J Ulijonai Tamošaitienei
4891-—Onai Švereckienei
4929—Barborai Rutavičaitei

4926—Marijonai žeminaitei 
4935—Kasparui Voveriui 

22346—Agotai Navickienei 
22347—Alenai čechovičaitei 
55270—Onąi Urbanavičienei

Pinigai išmokėti per 
kitus Bankus

55251—Kazimieras Suminąs 
24202—Pavvline Perschiąskoi 
20818-—K. Valentas

9

Biznierių Dovanos Nau
jieną. Maskaradui 

k S • ’ • j ' » . ■ x •

Pagalios turimo garbės pa
skelbti paskutines dovanas j 
Naujienų Maskarado fondų, 
esančias dabar ant rankų. Ar 
dar bus daugiau dovanų, mes 
šiuo tarpu nežinome, bet su 
šiuo Maskarado fondų uždaro
me. Jei kas da teiksis kų nors 
aukoti, tai tokias aukas padė
sim virš fondo.

ti Naujienų Maskaradui, su
galvojau pasiūlyt bušelį gerų 
obuolių dėl geros gaspadinčs 
pajams kepti”. Mes tų pono 
Pilypo dovanų paskyreme gru
pei, nes mes žinome, kad kų
Pilypas duoda, tai yra geras 
ir tegul čicla grupė žmonių $10.00. 
pasinaudoja jo dovana.

dėlioj* nuo 10 ryto iki 1 po pietų.
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Atėjo Kultūros No. 9. — 
Kaina 40c. Galima gauti 

NAUJIENOSE,
1739 So. Halsted St„ 

Chicago, III.
tiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii

T. RYPKEVIČIUS, 1739 So. 
llalsted St., Naujienų knygye- 
dis ir kreditų užveizda, taipgi 
didžiausias gintarų inportuo- 
tojas, duoda gintarų karolius, 
$20.00 vertės.

Ponas Rypktvičius nors ir 
nėra biznierius pilnoj to žo
džio prasmėj, o tik biznierius 
iš dalies, bet jis yra didelis 
sportas ir nuo biznierių pasi
likti nenori. Jis, kaipo didžiau- 
sis gintarų inportuotojas* Ame
rikoje, labai karštai remia Lie
tuvos išdirbystę, ir puošia gin
tarais Amerikos moteris ir vy
rus.

Gintaro karoliai yra labai 
puikus pasigražinimo dalykė
lis dėl moterų. Geras lietuvis, 
išvydęs moterį su gintarais, 
jaučia kur kas didesnį patrau
kimų, negu prie tokios, kuri 
dėvi paprastus stiklus. Ginta
ras puošia, gintaras traukia, 
gintaras sveikatų neša.

Pas ponų Rypkevieių yra 
dar daug, daug gintarų, ir kpš 
porėtų gali įsigyt.

Ponas Pilypas yra labai ge
ras ūkininkas ir jis mdka pri
versti savo ūkį duoti jam to
kių vaisių, kokių jis nori. Kar-. 
tais jis užaugina stebėtinai 
gerus kornųs, kariais binzus, 
kariais žirnius, kartais kvie
čius — žodžiu, kų Pilypas pa
sėja, tas turi augti, o kad ne, 
jis sukeltų tokį skandalų, kad 
ir dangus drebėtų.

Apart ūkininkavimo jis par
duoda farmus kitiems ir duoda 
teisingų ir gerų patarimų kiek
vienam (norinčiam ūkininkauti. 
Kas nori gero ūkio, tegul krei
piasi pas Pilypų.

Wm. PILYPAS, (R. 2, Box 
83, Scottvillc, Micb., aukęja 
bušelį gerų obuolių, kurių wr- 
tė bus Ponas Pilypas
rašo: “Aš nežinodamas kų duo

D. GAPSHkS,. 3326 So. Hal- 
sted S t, olselio grosernė, dova
noja vienų kėisų taip vadina
mų “Moon light Malt”, vertės 
$7.00.

Apie Moon light, gerbiamie
ji, prašome nepamislyti, jog 
tai yra instrumentas “niunšai- 
nai” daryt. Ne, tai yra selyk- 
las, iš kurio darosi naminis, 
nesvaiginantis alus. Bet, sako, 
jog* alus padarytas iš “moon 
light” selyklo yra toks geras, 
kad jo išgėrus mėnulį pamaty
si kad ir ūkanotoj nakty.

Gapsliio įstaiga yra vienin
tele lietuvių olselio įstaiga aut 
Bridgvporlo. Kas pageidauja

pirktis sau ‘daug groserio už 
olselio kainas, pas Gapshius 
gali tatai atlikti.

JOS. A. RIZGEN, 3331 So. 
llalsted St., laikrodininkas, do
vanoja perlo karolius, vertės

> Apie perlus mes jau
esame tiek daug kalbėję, kad 
nebežinome nė kų daugiau s 
pasakyt. Bet... štai prisiminę 
kada tai sapnuotų dainelę ir 
mes jų padėklamuosim:

Puoskis, mergužėlė,
Puoškis lelijale,
Kad berneliai mylėtų,
Kad kitos pavydėtų,
Kad grožini i širdis sužavėtų.
Vilk šilkų, dresaitę
Ir kailių futraitę, 
Pauderiuko nešykštek, 
Baltus perlus užsidėk — 
Bernelius žayėk.

M. MELDAŽIsf 2211 W. 23 
PI., žinote, tai yra savininkas 
garsiausios visoj Amerikoj sve
tainės, prisideda prie Naujie
nų maskarado su 12 bulelių 
“Grape Juice”, vertės $12.00.

Ponas įMeldažis prisideda 
prie kiekvieno gero darbo ir 
negalėjo iškęsti neprisidėjęs 
prie Naujienų Maskarado. Jo 
biznis yra minkyti gėrimai ir 
svetainė, tai jis ir atrado kaip 
t& tinkamų dovanų iš savo ša
kos, būtent, greipsų sunkų. 
Ponas Mildažis visuomet žino 
kų daro ir šiame atsilikime jis 
padarė kuogeriausia.

šiuo ir užbaigiame kalbėti 
apie dovanas, paaukotas į 
Maskarado dovanų fondui o 
kas bus vėliau, bus virs fondo.

■■■■■■■■■Hta!

Matai Kas Dedasi?

“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 ištirpdamas 
iš Naujienų kasdieną — ir pa- 
dąugink juos atnešdamas nau
jų skaitytojų.

Jei nori turėt 
! nuolatinį draugą — 
Skaityk Naujienas.
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Lietuvių Rateliuose. Prašo pageltos IŠREND AVO JIMUt REIKIA DARBININKU PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME
ANTANAS Bt RBA

Musų mylimas tėvas persi
skyrė su šiuo pasauliu šutau- 
kęs5U metų amžiaus, trečiadie- 
nyj, Spalio 28 d., 12:60 vai. ry
te. Paėjo iš Čepaičių kaimo, 
Telšių apskr. Amerikoje išgy
veno 27 metus.

Paliko dideliame nuliudime 
tris sūnūs: Aleksandras 23 me
tų, Edvardus 22, ir Antanas 17 
metų, du brolius Alo,ksandras ir 
Juozapas ir seserį Volinką Gen- 
tilienę.

Kūnas pašarvotas nindasi 
733 W. 17 PI. Laidotuvės jvyks 
šeštadienyj, Spalio 31 <1. 9 vai. 
iš ryto iš namų 733 VC 17 PI. į 
Apveizdos Dievo bažnyčią, o iš 
trn bus nulydėtas į šv. Kaži-

(Tąsa nuo 7-to pusi.)

nelik su 
bando už- 

o dar ir 
kitus, tai 

Petronis 
nugarą”

mielo kapines.
Visus gimines, draugus ir pa

žįstamus nuoširdžiai k\ ieėiame 
dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę liekame,
Simai, broliai ir sesuo.

Luidotuvėse patarnauja gra
bo rįus A. Butkus.

Simpatiškas — 
W Mandagus — 
j® Geresnis Ir Pi- 

esnis Už Ki- 
F tų Patarnavi

mas.

J. R. Eudeikis Komp. 
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4117 So. l'airfidd Avenue, 
Tel. Lafavette 0727 

SKYRIUS
1904 West 14th St., Cicero. 

Tel. Cicero 8094.

prisistato save visai nekaltu 
avinėliu, kuris jokio pikto žo
delio prieš tuos du profesiona
lus nesakęs.

Bet jeigu Petronis 
tokiu arogantiškumu 
siginti savo žodžių, 
puola biauriai plūsti 
turiu, pareikšti, kad 
netik liepė “atsukti
l)r. Glaičiunui ir p. S. Rodžiui 
ir sakė visą tai, kas buvo la
syta, bet dar jis pareiškė, k.ul 
jie turbūt paklausę Naujienų 
agitacijos prieš tą mitingą ii 
todėl neatvažiavę. Ir visą tai 
Petronis sakė ir kurstė publi
ką prieą tuos du profesionalus 
dėl jų neapsilankymo, kuomet 
p. S. Kodis visai ir nebuvo 
kviestas kalbėli tame neva 
protesto mitinge^

Ar gražu tad, P. .Petroni, ne
kviesti žmogaus ir paskui 
visaip šmeižti
neatvyko, o kada kitas tą šmei- vertės, 
žtą pastebi, — tai taip arogan
tiškai užsiginti? Bet užsiginti, 
Petroni, yra labai sunku, nes 
tavo žodžius girdėjau ne aš 
vienas, o visa publika.
dar kad parašei ir 
vei: dabar visa publika

Šiauliuose, IGeluvoj, gyvena 
vargdienė Veronika Urlakytė. 
Ji yra sena, 75 m. amžiaus, 
giminių, kurie ja rūpintųsi ne
turi, laike karo buvo sužeista ir 
negali paeiti, gyventi gi neturi 
iš ko ir jai labai reikalinga pa
galba.

Gavusi jos maldavimą pagol- 
bos, perėjau savo pažystamus, 
surinkau kiek aukų ir jas pa
siunčiau vargdienei. Bet tų a\i- 
kų toli neužtenka s tinkamam 
jos sušelptmui. Todėl kreipiuos 
prie geraširdžių žmonių, mal
daudama jai aukos. Aukas ga
lite siųsti arba tiesiai jai 
(Šiauliai, Lukšo g-ve No. 7 a, 
B. Staukienū) arba priduoti 

o aš pasiųsiu jai.
.—Alena VVittis,
1519 Archer Avė.

•PASIRENDAVO  J A šviesus 5 
kambarių fialas, elektra ir mau
dynė. Rendos mėnesiui $30.00.

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

RENDAI 6 ruimų fintas, ga
ru šildomas, moderniškai įreng
tas. Renda pigi.

Kreipkitės:
6510 So. Francisco Avė.

įieško kambarių

man,

J. Luko pareiškimas
P-as .1. Lukas, auksadailis, 

jį padovanojo “Naujienų” maska- 
už tai, kad jis radui auksinį laikrodėlį $30

MOTERŲ
BEI KALINGA moteris ar

mergina prie namų darbo. Val-
gis ir kambarys; geras mo
kestis. Atsišaukit

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.

1730 S. Halstęd St.

REIKIA DARBININKU

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

ROZALIJA L1PSKIENĖ 
<(617 So. Donore St.

-Kas nori pirklį, 
parduoti, arba 
mainyti namus, 
faunas, lotus, 
taipgi ir viso
kius biznius, vi
suomet kreip
kitės pas

VYRŲ

Bohemian Blend

“Ką as prižadu, tą ir išpil
dau”, sako p. Lukas. “Laikro
dėlis yra Elgin išdirbystės, si- 
ze 12, penkiolikos akmenų, open 
face, oktiganas. Laikrodėlį pa- 

r save išsida-1 likau pas ‘Naujienų* manadze- 
. 1 i turės J’i» p. šmotelį. Jeigu laimėjusia 

progos spręsti, kuris iš mudvie-jtą dovaną išras, kad iaikrodū- 
jų esame “netekęs gėdos ir są
žinės melagis.”

Kitas gi gatvines pliovones 
grąžinu pačiam tų pliovonių 
autoriui; jam, kaip matyti, tos 
pliovonės yra labai mielos, to
dėl tegul jis pats jo?e ir mau
dosi, — man gi jos yra visai 
nereikalingos. —Reporteris.

lis neatitinka paduotam čia ap
rašymui, tai tegul iš manęs rei
kalauja kito laikrodėlio. Turiu 
dar pridurti, kad kariu su laik
rodėliuK laimėtojas gaus lenc’u- 
gėli ir peiliuką.”

Pranešimai

Cicero
*ENNERSTE*5

Kas, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.
K. R. Paš. Kliubo vakaras

APYNIAI IR SALYKLAS SYKIU 
tVennersten’s yra išdirbėjai pagal 
musų patentuotų procesų. Yra labai 
lengva prirengti, todėl, kad mes dau
giausiai darbo padarome musų išdir- 
bystėje.

HENNING VfcNNERSTEN INC
2960 LAWRENCE AVĖ., CHICAGO

Pirkit Plunksnas Tiesiai nuo
IMPORTUOTOJŲ

Su dideliu sutaupymu

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA
. LEISTI $100.00?

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

likus} gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas dole

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

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

Naujienų. Spulka. uždirba po 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno,' 
$100.00 — pamislyk kiek jūsų 
šimtas uždirbtų jei laikytumėt ji 
čia per 20 metų?

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

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St.

Nuo 10 ryto iki 8 vai. vakaro.

L. S. J. Lygos susirinkimo šiandie 
NEBUS.—Valdyba.

ir geriausias darbuotojas, 
Tumaviče, 
prasideda 
pirmiausia

kuris paskelbė, 
programas ir 
bus suteiktos 

nariams, kdrie

REIKALINGAS apšildomas mimas 
Brighton Parke. S*|»akainą vietą ir 
gerą lovą, turinti tokį ruimą 
neškite j

Naujienų Skyrių 
3210 Šo. Halsted St., 

Rox 267

pra-

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
KAMBARYS ant rendos, pe

čium apšildomas, vienam vaiki
nui, be valgio. Matykite vaka
rais.

1718 So. Halsted St.
2 lubos

KAMBARYS dėl dviejų vaikimj 
— geriau pasakius dėl dviejų drau
gų. Ruimas apšildomas, maudynę ir 
kiti visi patogun.’.ii — prie mažos 
šeimynos.

836 W. 33 St.
, l-mos lubos

ĮVAIRUS SKELBIMAI 
BAGDONAS BROS.

MOVING. EKPRESSING & COAL 
PIANO MOVING EXPERTS 

l.on/f distance handlinsr. 
Turime daug1 metu patyrimą.

3238 So. Halsted St.
Tel. rcs. Yds 3408—Blvd. 7667 office

Tol. Yards\282
BRIDGEPORT PAINTING 

& 1IDW. CO.
Malevojnm ir popieruojam. Už

laikėm malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

--------------- r—,-------------
STONGDEMGYSTfi

Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas ir 
garantuojamas už $1. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie
linkėj. įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. .U Dunno 
Roofing Co., 3411-13 Ogdch Avė. 
Phone Lawndale Ų114.

X

PIRKIT PLUMBINGA PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Phimhiąg Supply Co., 
1637 West Division St., 

netoli Marshfield

Maišytos plunksnos .... ?3c. svarui 
žąsų plunksnos ........... 98c. svarui
Parinktos, suplėšytos $1.59 svarui 
Rankoms plėšytos, baltos $1.98 sv.

BECK’Š DEPT. STORE, 
3323-5 So. Halsted St„ Chicago

L. S. S. Pildomojo Komiteto posėdis 
jvyjes ketvirtadieny j, Spalio 29 d., 
Naujienų Namuose, pradžia 8tą vai. 
vakare. Visi Komiteto nariai maro- 
nės dalyvauti.

Pild. Komiteto Sekr.

Lietuvių Mėsininkų ir Groserninkų
Sąjungos ant Bridgeporto 
mas atsibus Spalio 29 d., 8 
Lietuvių Auditorium svet., 
Halsted St. ,

Raštl K. B., 2841 W.

susirinki- 
val. vak. 
3131 So.

40 St.

grožisi ir 
auksiniais

L. S. S. VIII Rajono Pildomojo Ko
miteto posėdis jvyks pėtnyčioj, spalio 
30, 7:30 Naujienų name. Visi Komi
teto nariai malonėkit dalyvauti šia
me susirinkime, nes yra daug svar
bių reikalų. — Organizatorius.

Tel. Lafayette 5133-6438

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

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

M r. Smetana
Builders Suply & Lumber 

2228 W. Madison St.
Tel. \Vest 1090 Seeley

Co.
4062

JAUNI VYRAI, — uždirbki! $20 
iki $40 j savaitę kuomet jus mokinsi
te popieravimo, dekoracijų, Sign, 
arba automobiliu malevojimo. Paty
rimo nereikia. ‘Pradekit dirbti šian
dien ir išmokit gero amato.

111 W. Jackson* Blvd., , 
Roomi 400

-------------------------- ----------------------- /
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.

C. P. Suromskis & Co
Rcal Ėst ate

Visuomet busit užganėdinti 
3352 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 964]

Rargenas

REIKIA — , \
Bučeriaus tuojaus. 
Atsišaukit

1980 Canalport Avė

PARSIDUODA duonos kepy
kla, maišytų tautų apgyventoj 
apielinkėj. Yra nemažai lietu
vių. Trumpos valandos. Geras 
pelnas.

2015 W. 69th St.
REIKALINGAS patyręs kriau- 

čius taisymui senų ir siuvimui 
naujų rūbų.

5749 W. Augusta St.
Te). Mansfield 2949

2 Storai ir 8 pagyvenimų mū
rinis namas, garažas dėl 2 ka
ry, namas stovi ant 2 lotų. Kas 
pasiskubins šią savaitę, galės 
nupirkti visai pigiai, už $20,000 
viską. Dalj pinigais arba mai
nais į lotą arba mažą namą.

mo-
duo-

REIKALINGAS bekeris 
kautis kepi i juodą, baltą 
na ir keksus.

Kreipkitės
J. MALELA,

925 — 8 St., Waukegan, III.

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė geroj vietoj, nauji fik- 
čeriai. Nėra bučernės 4 blokai 
aplinkui. Tel. Vincennes 6751.

1444 W. 47th Street 
Cor. Bishop Street

PARSIDUODA pekarnės biz
nis su namu ar be namo. 2 
trokams rautas.

Atsišaukite:
3548 Emerald Avė.

Savininkas

809 W. 69 St.

RAKANDAI

RENDAUNINKŲ DOMEI
$2000 cash, kitus kaip rendą, nu

pirksi! 2 aukštu murinj namą, 4—4 
kambarių, su skiepu ir viškais. Gat
ve cofnentinė ir apmokėta, namas 
randasi 1 blokas nuo karų linijos 
ir lietuvių bažnyčios. Nelaukit, pn- 
matykit šį namą tuojau, atsineškit 
depozitą, ta žema kaina nustebins 
jumis. Matvkit savininką.

2650 W. 51 St.

PARSIDUODA 2—3 kamba- 
rių forničiai. Parduosiu pigiai, 
jeigu parduosiu iki penktadie
niui, nes turiu apleisti miestą.

663 W. 18th St.

VIENATINĖ proga gyveni
me, šiame’ biznyje padarau pel
no $100 į savaitę. Ateikit ir per- 
sitiki inkit patys, kaina $3,500.

4342 So. Ashland Avė.

PARDUOSIU 5 kambarių rakan
dus, kaip naujus, grojiklis pianas, 2 
miegamo 
valgomo 
mohair 
lempos ir kitokių smulkmenų. 
Ant syk ar po vienų.

kambario setai, 7 šmotų 
kambario setas, 3 šmotu 

parloro setas, karpetai, 
Visus 

Atsišaukite
1611 W. 55 Str

PARSIDUODA 
Ižfbai pigiai. Turi 
parduotas.

Atsišaukite 
551 W. 18

groseriukas 
būti greitai

TURIU parduoti ūkę 80 akerių 35 
akeriai dirbamos, o rėžtas miško, 3Lj 
mylios nuo miestuko ir stoties, prie 
pat mokyklos, ferma geram stovyj su 
gyvuliais, budinkais ir visokiais pa- 
clai'Q-ais parduosiu tik už $5000, $3000 
kėš arba mainysiu mieste namo Chi- 
cagoj. Platesnių žinių suteiksiu per 
leišką, J. Mikučionas, Box 34, Irons, 
Mich.

PARDUOSIU visus savo namų 10 
kambarių rakandus. Rakandai turi 
būti parduoti tuojau, 3 šmotų mohair 
parloro setas, 8 šmotų valgomo kam
bario setas, 7 Wilton karpetai. Ram
pos, 3 gražus Francuziško vvalnut 
miegamo kambario setai, laukiamo 
kambario setas, radio, paveikslai ir. 
kiti smulkus namų reikmenys dėl ge
rų namų. Parduosiu dalimis.

5335 So. Michigan Avė.

PARSIDUODA bučernė ' ir 
•grosernė lietuvių ir kitų tautų 
apgyventa vieta, kuris maloni 
įsigyti gerą biznį malonės matyt 
savininkų,

1334 S. 49 Ct., Cicero, III.
X

NAMAI-2EME

PARDAVIMUI
88- NOTŲ Kitnball grojiklis pia

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

2332 W. Madison St. 1 fl.

IŠ priežasties* apleidimo mie
sto parduosiu savo bučemę ir 
grosėrnę, liėtuvių ir rusų kolo
nijoj, biznis geras, parduosiu pi
giai. J. GARBUZ, 610 Liberty 
St., netoli Jefferson St.

PARSIDUODA arba išsimai
no 2 aukštų biznio namas su bu- 
černe ir groserne. Daroma ge
ras biznis. Namas yra gerame 
stovyje. Priežastis pardavimo, 
atsibodo biznis. Gausite Parge
ną. 5306 S. Union Av. Yds. 1321

MORTGECIAI-PASKOLOS

prązuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 

padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirmin.
• Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
kiantis yra nesvarus, tai jus po
roms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Liaterine, dantų tepalas, valo , 
dantie nauju budu. Musu che- 
miltai pagalios surado suatata 
kurs iitikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo II- 
riŽtas.

Didelė tūba, Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
La mbert Pharmacal Co., Saint

Pereitą šeštadienį R. R. Pa- 
šelp. Kliubas apvaikščiojo 11 
metų sukaktuves savo gyvavi
mo. čia visi žino, kad toi kliu- 
bo parengimuose Liet. Liuosy- 
bės svetainė būdavo pilnutėlė 
žmonių, o kartais net ir perpil- 
na. Ret to nebuvo šiame vaka
re ir iš to visi labai stebėjosi. 
“Kas čia pasidarė; kur tie kliu- 
bai ir jų didelės grupės?” vieni 
kitų klausinėjo. Mat yra priim
ta eiti grand maršą ir pasiro
dyti kas skaitlingiausias. Tai 
yra labai geras paprotis vieni 
kitus paremti. Bet šis vakaras 
to neparodė; gal svarbiausia 
to priežastis bus nelabasis lie
tus.

Apie 9 vai. vak. ant pagrindų 
pasirodė kliubo pionierius, kiti 
sako 
Ben. 
kad 
kad
dovanos tiems 
neėmė pašelpos per dešimtį 
metų. Suėjo ant pagrindų eilė 
gražių vyrų, muzikantai griežė 
maršą, o nuo durų maža mer
gaitė ir vaikiukas atnešė dova
nas — gĄ’vų rožių bukietą ir 
žiedus. Išdalinus dovanas, gar
bės draugai linksmi išsiskirstė 
ir savųjų tarpe 
džiaugiasi gautais 
žiedais.

Prasideda muzikalis progra
mas. M. Katulaitė sudainuoja 
keletą dainelių, publika gausiai 
jai plpja. J* yra nebloga daini
ninkė, tik reikia daugiau gy
vumo ir daugiau balsą lavinti, 

'o tada ji užims žymią vietą. 
IPo to dainuoja žiūronas, gerai 
' ciceriečiams pažystamas, bet 
[publikos simpatijos neturintis. 
Buvo dar vienas punktas — tai 
trys anglai; jie pavėlavo, bet 
savo uždavinį atliko vėliau ir 
pakrėtė daug juokų, kas labiau
sia čia augusiam jaunimui pa
tiko. Po to prasidėjo šokiai, 
kurie tęsėsi iki vėlumos. Beje, 
buvo ir grand-maršas; ėjo SLA. 
194 kp. ir T. D. L. Seserų.

Kaip matote, programas bu
vo trumpas, bet publikos užsi- 
laikimas buvo peiktinas. Ir ka
da tie musų jaunuoliai išaugs 
į 'rimtumą? Bet ką čia kalbėti,sišaukit7 
apie jaunus, kad ir užaugę iri 
tie nesubrendę. —Teisingas. j

Birutės vyrų ir mergaičių 
praktikos įvyks Spalio 29, 
White Sųuare, 8 vai. vak. 
rie nori dalyvauti prie Keistučio vei
kale, turi atsilankyti. — Valdyba.

choro 
Mark 

Visi ku-

Mes parduodame olselio kainomis 
visiems. Dasižinokite pas mus 
apie jūsų plumbingą ir hamų ap- 
šildvmo reikmenis.

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CO.

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

PARDAVIMUI bučernė ir na
mas, prie biznio gatvės, netoli A 

P krautuvės, biznis didėlis, 
geras pelnas, biznis cash. Arti
nasi dalelis švenčių biznis, tunu 
parduotų kad ir geras biznis. 
6838 S Western A v. Repub. 9094 
---------------------- ,----------------- 

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

1341 So. Morgan St.

PĄBDAVIMUI nauji namai po 
5 ir 5 kambarius tik užbaigti bu- 
(lavoti, karštu vandeniu apŠildo- 

•mi, aržuolo užbaigimas, vėliausios 
mados intaisymai, netoli Mar- 
ųuette Payk ir pusė blbko nuo 
biznio. įmokėti $4000, kitus kaip 
rendą. Randasi 6641—43 So. Fair- 
field Avė.

PARDAVIMUI 6 ir 6 kambarių 
naujas namas, įtaisytas pagal vė
liausios mados; įmokėti $5000, ki
tus po $50 sumos ir procentą į 
mėnesį. Randasi 6734 So. Maple- 
wood Avė.

PARDAVIMUI 4 pagyvenimų po 
5 kambarius naujas namas; įtai
sytas pagal vėliausios mados, pusė 
bloko nuo parko, pusė bloko nuo 
bizniavęs gatvės, taip pat 1 blo
kas nuo mokytais; įmokėti $10,000 
kitus kaip rendą.

PARDAVIMUI i 
4 ir 4 kambarius; 
pagal vėliausios

naujas namas po 
įtaisytas bus 

mados, cash 
$2,500, kitus pagal sutartį. Randa
si Brighton Park — 43rd Maple- 
wooa Avė. į

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

PARDAVIMUI 2 pagyvenimų

k

ANTRI MORGIČIAI
Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
3804 South Kedzie Ave^ 

Lafayette 6738

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

RELIANCE R KALT Y & 
MORTGAGE CO.,

30 N. LaSalle St. Franklin 1808.

MOKYKLOS
............... ...

VALENTINE 
DRESSMAKING 

COLLEGE

KenHington. — Draugijos D. L. K. 
■Gedimino susirinkimas bus penktadie
ny. Spalio 30 d., 7:30 v. v. F. Shed- 
villo svet., 341 Kensington Avė. Ka
dangi draugijos vakaras įvyks Lap- 
cričio 22 d. ir yra reikalingas prisi
rengimas, visi nariai susirinkite.

— Komitetas.

Humboldt Park Lietuvių P. Kliubo 
mėnesinis susirinkimus įvyks pčtny- 
čioj 30 d. Spalio, 7:30 vai. vakare, 
3310 Evergreen Avė., Chicago, 711. 
Nariai malonėkit būti ant laiko, nes 
yra svarbus reikalai nutarti.

— A. Vaiskia, rašt.

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų 
matkos 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. ikį 
45c. Mano tavoras parsiduoda nuo 
35c. iki 50c. pigiau negu kitur.

FranlC Selemonavičius
504 W. 33rd St. Prie Normai Avė.

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

Kreipkitės
625 yr. 31 St. .

APSIVEDIMAI
REIKIA DARBININKU

MOTERŲ

PARDAVIMUI už pusę kai
nos restaurantas. Geriausioj 
biznio vietoj; biznio daroma i 
dieną apie $150. Lietuvių kolo
nijoj. Arba priimsiu lotus kai
po pirmą įmokėjimą.

Atsišaukit pas
F. G. LUCAS AND CO. 

4108 Archer Avė.
Tel. Lafayette 5107

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

JEIGU tamstos neišsirinktumėl 
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 gerų darbą. Atvažiuokite 
simatyti su mumis.

JOKANTAS BROS. 
4138 Archer Avė.

Tel. Lafayette 7674 
'--------------- ----------------- y---------

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

T. žičkus,
P. O. Box 18, Goodman, \Vis.

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

pn-

1’2

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

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commercial

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

xixxxxxxxxzxrxxxixmxxxiy

JĖŠKAU apsivedimui merginos ar 
našlės nesenesnės kaip 35 metų. Aš 
Į'su vaikinas 80 metų amžiaus. Mer
ginos mylinčios gražų gyvenimą, at-

Naujienų Skyrių
3210 So. Halsted St., Chicago, III 

S. T.

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

Klauskit,
3901 N. Cravvford Avė.

h EXTRA
Parsiduoda bučernė ir grosernė, ap
gyventa lietuviais ir airiais, 6 ruimai 
.gyvenimui, lysas 3 metams. Renda 
$55, biznio daroma $650 iki $750 į 
savaitę. Priežastis patjrsit ant 
vietos.

3651 NVallace St.

ŽIŪRĖKIT! ŽIŪRĖKIT! 
ŽIŪRĖKIT!

Mūrinis bungalow ir 10 
kaina $7,800 cash.

3619 W. 54th St.

lotų,

LIETUVIŲ KALBOS 
Dideliems ir Mažiems 

Utarninkais nuo 7 iki 9 vai. vak. 
Pėtnyčiomis nuo 8 iki 5 po pietų

J. 1. BRIEDIS 
2846 Emerald Avenue 

Einu ir j namus 
Telephone Victory, 7372


