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Sovietai tikis Ameri 
kos pripažinimo

Franeuzai pradėjo ofen 
sivą prieš druzus

Šiandie prasideda Lokarne 
saugumo konferencija

Tikis, kad Amerika grei 
tai pripažins Rusiją

Prancūzai pradėjo antrą 
ofensivą prieš druzus

Sovietų užsienių reikalų komi
saras 
tiniai santykiai bus veikiai 
atsteigti.

įsitikinęs, kad diplomą*
Gen 

ir 
vo

Gamelin su didele armija 
600 kupranugarių išžygia- 
prieš sultaną Atrašą

Žemės drebėjimas Illinois
1 valstijoj

QUINCY, III., spalio 3. — 
Vakar,, 7:24 valandą vakaro, 
čia ir apielinkėj buvo Jaustas 
lengvas žemės drebėjimas, tęsę- 
sis keletą sekundų.
Drebėjimas Santa Barbaroj
SANTA BARBARA, , Cal., 

spalio 3. — Lengvas žemės 
drebėjimas buvo jaučiamas čia 
Šiandie po pietų, žalos nepada
ryta.

DAMASKAS, Sirija, spalio 4.
Vakar franeuzai pradėjo 

antrą ofensivą 'prieš sukilu
sius Sirijos druzus. Francuzų 
kariuomenės vadas, generolas 
Gamelin, apleido Musifirą su 
stipria armija, kurią lydi 600 
kupranugarių, gabenančių van
dens ir provianto aštuomoms 
dienoms. Franeuzai planuoja 
atakuoti sultaną Atrašą Suedi- 
jos apygardoj iš pietų ir atkir
sti jo pasitraukimo .liniją.

(Pacific aini Atlantic Photoa.J

Ispanų kareiviai, kurie tapo išsodinti Morokkoj, kovai su riffais. Tas sėkmingas kareivių išsodinimas skaitoma dideliu
laimėjimu. . j . 4

BERLINAS, spalio 4. — Pa
sikalbėjime su Chicagos Tribū
ne korespondentu sovietų užsie
nių reikalų komisaras,' čičen- 
nas, pareiškė, kad Jungtinės 
Valstijos neužilgio pripažlnsfan- 
čios sovietų Rusiją Ir atstelg- 
siančios diplomatinius santy- 

z kius«, kas esą būtinai reikalinga, 
idant' abudu kraštu galėtų 
ekonomiškai plėtotis.

čičerinas pasakė, kad jis esąi 
įsitikinęs, jogei Amerikos biz-1
nio žmonės trokštu prekybos su . 6j j: nrg<}:(lorla Qg..
Itusija. Tatai jis žinąs ii p:v OldlIlllO pidolUtiUd bdll
S'kalbėjimų su Amerikos verslo 

. žmonėmis ir iš komeicijo^ 
spaudos, kurioj, aplamai, nebe 

, ra tiek nepalankumo ir a '.t :g • 
nizmo sovietams, kaip 
pirmiau. Be to ir 
Amerikos politikos 
kaip kad,, pavyzdžui, 
rius Borah, stoją už 
mą Rusijos.

Bijo Britų opozicijos

Iš Tarpparlamentinės s? 
jungos konferencijos

Du žmonės išgelbėti Sal 
tono mariose

Per tris dienas buvo Vilnių ne 
šiojami valty, be maisto ir 
vandens.

Neįsileidžia Australijos 
arkivyskupo j Ulsterį

—■ , .............................. .

Vis dar nesuranda pra- 
puolusio pašto aeroplno

Italas pranašauja smarkius * 
žemės supurtymus

FAENZA, Italija, spalio 3.— 
Žinomas italų seismologas, Ra- 
faello Bandanti, pranašauja, 
kad apie rudens pabaigą įvyk
sią smarkių žemės drebėjimų. 
Nors labai galį būt, kad žemės 
drebėjimų busią ir Amerikoj, 
tečiau didžiausias su purtymas 
gresiąs Tarpžeminių jūrių ba
seino kraštams.

Areštavo visus mieste
lio gyventojus

gurno konferencija
kad buvo 
įžymesni 
žmonės, 
senato* 

pripaŽini-

WASHINGTONAS, spalio 3.
— Tarpparlamentinės sąjungos 
konfęrencija šiandie priėmė re
zoliuciją, kuria pareiškiama pri
tarimo Tautų Sąjungos ir Pap- 
Amerikos sąjungos pastan- Šaitano mariose 
goms tarptautines teises kodifi- lis suraus vandens ežeras Tin
kuoti.

Buvo taipjau priimta rezoliu
cija, numatanti paskelbimą 
“tautų teisių ir pareigų i____
racijos,” o taipjau rezoliucija, 
numatanti tirinėjimą būdų už
bėgti už akių agresyviems ka
rams.

Pirmadienį (šiandie) konfe
rencija ims svarstyti ginklavi- 
mos

BRADLEY, (Jai., 'sjpalio 4.— 
tai yra dide-

BELFASTAS, Airija, spa 1d 
4. — Ulsterio vyriausybė nu
tarė neįsileisti Melburno, Aus- 
tralijos), arkivyskupo Mannixo 
į Ulsterio teritoriją, kaipo ak
mens Eamono de Vialeros ir 
kitų žymių airių respublikinin-

Vienuolika aeroplanų ir tūks
tantis • skautų ieško jo Al- 
legheny kalnuose

BELLEFONTE, Pa., spalio 4 
— Daugiau kaip tūkstantis 
skautų ir šiaip žmonių ir vie-

kų klasės, kuriems žiemių Ai- puoliką aeroplanų vis dar tebe- 
rijos valdžia neleidžia savo kra-/" 1 " 
šte rodytis. Arkivyskupas Man-Įpiloto’,

apribojimo klausimus.

perial klony —i vakar buvo iš
gelbėti du asmens, E. Shuler ir
L. Wilson, abudu iš Los Ange-______v _ __ _ ___ ----- .

j\\“"tles. Praeita trečiadieni, fšplau nix dabar yra Dubline ir manė l)llolusiy 
kus jiems valčia į manas. netL- 
kėtu budu vanduo nunešė jiems 
irklus, ir jie per tris dienas bu
vo vilnių nešiojami. Jie netu
rėjo nė maisto nė vandens, < 
todėl buvo taip netilpę, kad te
ko gabenti į ligoninę.

LOKARNAS, Šveicarija, spa
lio 3. — šiandie pradėjo rink
tis į Lokarną didžiulių valsty
bių delegatai saugumo pakto 
konferencijai, kuri čia prasidės 
pirmadienį, spalio 5 dieną, 

j Laukti Vokietijos delegacijos 
vietos gelžkelio stoty buvo su
sirinkus didelė minia žmonių.

Ko čičerinas bijo, tai prie- bet laukėjai apsivylė: Vokfeti- 
šingos Rusijai Anglijos politi- jos užsienių reikalų ministeris 
koe*. Ta baimė tečiau kiek su- Stresemanas, valstybės kanckj 
mažėjo |M> uakarykščių jo per- rius Lutheras ir kiti delegaci- 
traktacijų su Vokietijos užsie- jos nariai apleido specialį trau
mų reikalų ministeriu Strese- kinį Bellinzonoj, keletą mylių 
manu, ir jis dagi sutiko pasiųs- nuo Lokarno, ir į savo 
ti Rusų observatorių į ateinan- atvyko automobiliais, 
tį Tautų Sąjungos kongresi;1 
Genevoj, jeigu Vokietija p risi 
dės Sąjungom

Neramumai Gilėje Deportuoja iš Amerikos
160 kiniečių

ieško oro pašto aeroplano ir jo 
Charles H. Ames, pra- 

‘ į Allegheny kalnuose 
ateinantį ketvirtadienį kalbėt Prae^° ketvirtadienio naktį ke 
Belfaste. jlionėj iš New Yorko į Cnicagą.

, (Kaip 11:35 valandą ketvirta
dienio naktį aeroplanas pra
skrido Ilartletoną, apie dvide
šimt mylių į rytus nuo Bellc- 
fonto, ir netrukus turėjo at
vykti į Bellefontą, tečiaus čia 
jo nebesulaukta ir nuo to laiko 
nieko nebebuvo girdėt apie jį.

AUBURN, Cal., spalio 3.
Kauntės ir valstijos policija 
šiandie aręštavo visus Westvil- 
lės miestelio gyventojus. Visi 
jie daikte kaltinami dėl turėji
mo svaiginamųjų gėrimų ir dėl 
rastos pas juos stirnienos bei 
prietaisų stirnoms gaudyti.

NUSIŽUDĖ DEL NEPASISE
KIMŲ BIZNY

hotelį

reikalų
Briand,

Maskva kels kino teat 
rus į kitus miestus

PERU, Ind., spalio 4. — Va
kar čia nusišovė siuvimo įstai
gos (savininkas, Joseph Bimer, 
47 metų. Priežastis — nepasi
sekimai bizny ir finansiniai 
keblumai.

Susisiekimas gelžkeliais tarp 
Čilės ir Bolivijos nutrauk
tas.

Oro linija tarp South 
Bend ir Michigan

• City

Franci jos užsienių
ministeris, Aristidais 
Vakare atvyko iš Paryžiaus au 
tomobiliu. Ligi konferencija 
prasidės, jis žada dar turėti 
privačią konferenciją su Britų 
užsienių ministeriu Chamber- 
lainu, kurs atvyks rytoj, k
Sovietų vadai taipjau dalyvaus 

konferencijoj

BUENOS Aires, Argentina, 
spalio 4. Telegrama laikraš
čiui La Nacion iš La Pažo, Bo
livijos, praneša, kad Čilės res
publikoj kilę politinių neramu
mų. Susisiekimas gelžkeliais 
tarp I^a Pažo ir Antoragastos, 
ir tarp La Pažo ir Arikos, Či 
lėj, esąs nutrauktas.

NEW YORKAS, rpa. 2. — 
Imigracijos vyriausybė šiandie 
deportavo 160 kiniečių, areš
tuotų pastaruoju laiku ryšy su 
nepaliaujamomis 1 
jų tarpusavio žudynėmis. Visi 
jie buvo traukiniu išgabenti Į 
Seattle, Wash„ iš kur garlaiviu 
bus išsiųsti į Honkongą.

MASKVA, spalio 4. — Ka
dangi Maskva turi perdaug te
atrų,, tai sovietų vyriausybė 
nutarė pasidalinti jais su kitais 
provincijos miestais, kur jų- yra 
stoka. Del to kai kurie kruta- 
mųjų paveikslų teatrai bus iš
kelti į kitus miestus. Maskvoj 
yra 344 teatrai, kliubai ir kino

, (teatrai, talpina 75 tuksiančiuskiniečių fakci-| . ...publikos.

Pavogė milioni’ninkės 
briliantų vertės 700,- 

000 dolerių

BUDELIS NETEKO DARBO.
KOPENHAGA, Danija, spa

lio 3. — Oficialis Danijos bu
delis' neteko “džiabo”. Per dvi
dešimt metų jis nebeturėjo ko 
veikti, nes per. tą laiką ne vie
nas asmuo Danijoj nebuvo pr
amerktai mirties bausmei. «

Pasidarė sau galą.
BENTON, III., spa. 2. — Va 

kar Čia nusišovė Steve Mage'f- 
ski, 44 metų. Priežastis, sako, 
buvus šeimyniniai nesutikimai.

ALTAMONT, III., spalio 4.- 
Gaisras? vakar sunaikino Wilson 
and Co. šaldyklas ir Altmont 
Manufacturing kompanijos san
dėlius.

Naujas Čilės respublir 
kos kabinetas suda

rytas

SOUTH BEND, Ind., spalio
4. — Tarp šio miesto ir Michl-.
gan City vakar prasidėjo re : MASKVA, spalio 3. — Kele- 
guliaris susisiekimas oru. Bu? tas sovietų vadų išvyko šian- 
gabenami pasažieriai ir nesun- die iš Maskvos į Lokarną daly
kus daiktai. vauti saugumo pakto konferen-

 _ cijoj, nors jokio oficialio sta
tus konferencijoj jie neturės.

SovietŲ prekyba su 
Amerika padidėjo

AR NORI Kį PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

4 asmens užmušti trau
kiniui sudaužius 

autą

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

Klasifikuotųjų skelbimų 
nos: vienas colis (apie 30
žiu) vienai dienai, $L05, dau- Herriot, buvęs Franci- 
gnu kaip vieną dieną 92 centai . ~ 
į dieną; asmenų paieškojimai premjeras, Serga 
po 70 centų už colį į dieną.

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

tinio premjero
kiai susirgo.

spalioBLOOMINGTON, III
4. — Chicago and Altoh trauki
niui sudaužius automobilį netoli 
Girard, III., juo važiavusių ke
turi asmens buvo vietoj užmuš
ti, o du kiti pavojingai sužeisti. 
Užmušti yra Albertas Frey, jo 
žmona ir du jų vaikai, 6 ir 9 
metų; dvi jų mažos dukters 

kai- sužeistos.
žod- ___________

MASKVA, spalio 4. — So
vietų Rusijos prekyba su Jung
tinėmis) Valstijomis per pasta- 

' ruosius šešis mėnesius buvo 
keliais milionais dolerių dides
nė, ne kad jį buvo per visus 
praeitus 1924 metus. Apyvar
ta siekė viso 58,779,736 dole
rius. Įš tos stirnos tik 6,000- 
000 dolerių prekėmis buvo iš
siųsta Amerikon. Vyriausi im
portai iš Jungtinių Valstijų bu
vo: medvilnė, 45%; javai, 
35%; žemės ūkio padargai ir 
jų dalys, 29%.

"SANTIAGO, Čilė, spalio 4.-- 
Respublikos prezidentui AJes- 
sa-ndri praeitą ketvirtadienį 
atsistatydinus ir prezidentūrą 
pervedus Luisui Borgono, nau

ju misterių kabinetas tapo 
sudarytas ir prisaikdintas.

jas 
jau

DIDELI LEDAI

KEOKUK, Iowa, spalio 4. 
Vakar čia siautė smarki perkū
nijų audra su ledų kruša*. Le
dai krito nepaprasto didumo, 
padarydami dideles žalos šilta
daržiams. <

BANDITAI PAŠLAVĖ 100,000 
DOLERIŲ VERTĖJ 

DEIMANTŲ

3.

LYONS, Francija, spalio 4.— 
Eduardas Herriot, kursi buvo 
Franci jos premjeru pirm dabar- 

Painleve, sun-

ST. PAUL, Minn., spalio 
— Trys banditai, įsiveržę 
vieną brangmenų sankrovą, pa- 
šlavė iš J. M. Dreifuso krepšį 
su deimantais, kurių ten buvo 
vertės flž 100 tūkstančių dole
rių.- Dreifus buvo vienos New- 
Yorko briliantų firmos agen
tas). Plėšikai su savo grobiu 
paspruko.

NEW YORKAS, spalio 3. - 
Plaza viešbuty kažin kas pavo
gė milionininkės, Mrs. James 
P. Donahue, briliantų, kurių 
vertė siekia 700,000 dolerių. 
Kadangi didžiuma tų briliantų 
esą gerai žinomi briliantų pirk
liams, tai policija ir brangmenų 
specialistai sako, kad vagims 
busią nelengva juos kam nors 
kur nors parduoti.

Chicagai ir apielinkei oficia- 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Nenusistojęs oras; gali būt 
lietaus; nedidelė temperatūros 
atmaina; vidutinis mainąsis ve
jas.

Vakar temperatūra vidutiniš
kai siekė 57° F.

šiandie saulė teka 5:49, lei
džiasi 5:29 valandą.

ŠVEDU KARALIŪNAS AT
VYKS Į AMERIKĄ

STOCKHOLMAS, Švedija, 
spalio 4. — Švedijos karalių- 
nas Gustavas Adolfas ir jo 
žmona priėmė Amerikos švedų 
pakvietiimą dalyvauti atidengi
me Washingtone paminklo iš
radėjui Johnui Erlecsonu:, 
1926 m. gegužės mėnesį.

FrancuzŲ skolų misija 
iškeliavo namo

NEW'YiOJtKAS, spa. 2. — 
Francuzų skolų fimdavlmo mi
sija, su finansų ministeriu Cail- 
laux prieky, šiandie išplaukė 
garlaiviu Paris atgal į Francija.

CLEVELAND, Ohio, spa. 2. 
—Jš čia pasiųsta du aerplanai 
i kalnus Bellefonto 
ieškoti prapuolusio 
aęroplano.

apielinkėj 
oi'o pašto

Dabar Laikas
A

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

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

Naujienų pašto perlaidos kainuoja tik 
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 atsai 'mybę Naujienos 
pasiima ant savęs. V x

Iš ki/i miestų reikalaukitę musų apli
kacijų, o Vietiniai kreipkitės tiesiog į musų 
raštinę arba į bilę vieną sekamų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUPIKAIČIO APTIEKA, '233 East 115 St. 
BENO^XTS APTIEKA, 1616 West 47 St.

NAl iienos •
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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Sovietai tikis Ameri 
kos pripažinimo

Žemės drebėjimas Illinois
1 valstijoj

Francuzai pradėjo ofen 
sivą prieš druzus

Šiandie prasideda Lokarne 
saugumo konferencija

Tikis, kad Amerika grei 
tai pripažins Rusija

Sovietų užsienių reikalų komi
saras įsitikinęs kad diploma
tiniai santykiai bus veikiai 
atsteigti.

BERLINAS, spalio 4. — Pa
sikalbėjime su Chicagos Tribū
ne korespondentu sovietų užsie
nių reikalų komisaras,' čičen- 
nas, pareiškė, kad Jungtinės 
Valstijos neužilgio pripažlnsfan- 
čios sovietų Rusiją Ir nesielg
siančios diplomatinius santy- 

z kius*, kas esą būtinai reikalinga, 
idant'abudu kraštu galėtų

ekonomiškai plėtotis.
čičerinas pasakė, kad jis esąi 

įsitikinęs, jogei Amerikos biz- į 
nio žmonės trokštą prekybos su 
Rusija. Tatai jis žinąs iš pa- 
skalbėjimų su Amerikos verslo! 

. žmonėmis ir iš komercijos 
spaudos, kurioj, aplamai, nebe 

, ra tiek nepalankumo ir a'.tng • 
nizmo sovietams, kaip 
pirmiau. Be to ir 
Amerikos politikos 
kaip kad,, pavyzdžui,
rius Borah, stoją už pripažini
mą Rusijos.

kad buvo 
įžymesni 
žmonas, 
senato^

Francuzai pradėjo antrą 
ofensivą prieš druzus

Gen Gamelin su didele armija 
ir 600 kupranugarių išžygia
vo prieš sultaną Atrašą

DAMASKAS, Sirija, spalio 4.
Vakar francuzai pradėjo 

antrą ofensivą prieš sukilu
sius Sirijos druzus. Francuzų 
kariuomenės vadas, generolas 
Gamelin, apleido Musiflrą su 
stipria armija, kurią lydi 600 
kupranugarių,, gabenančių van
dens ir provianto aStuomoms 
dienoms. Francuzai planuoja 
atakuoti sultaną Atrašą Suedi- 
jos apygardoj iš pietų ir atkir
sti jo pasitraukimo .liniją.

Šiandie prasideda sau 
gurno konferenčija

LOKARNAS, Šveicarija, spa
lio 3. — Šiandie pradėjo rink
tis į Lokarną didžiulių valsty
bių delegatai saugumo pakto 
konferencijai, kuri čia prasidės 
pirmadienį, spalio 5 dieną.

| Laukti Vokietijos delegacijos
~ .vietos gelžkelio stoty buvo su-Bijo Britų opozicijos :sirinkus didele minia žmonių.

Ko čičerinas bijo, tai prie- bet laukėjai apsivylė: VokJeti- 
šingos Rusijai Anglijos politi- jos užsienių reikalų minlsteris 
kas. Ta baimė tečiau klek su- Stresemanas, valstybės kanck^ 
mažėjo |>o vakarykščių jo per- rius Lutheras ir kiti delegaci- 
traktacijų su Vokietijos užsie- jos nariai apleido specialį trali
nių reikalų ministerių Strese- kinį Bellinzonoj, keletą mylių 
manu, ir jis dagi sutiko pasiųs- nuo Lokarno, ir į savo 
ti Husų observatorių į ateinan- atvyko automobiliais, 
tį Tautų Sąjungos kongresą 1 
Genevoj, jeigu Vokietija prisi
dės Sąjungom

hotelį

rieikalų
Briand,

[ Pacific and Atlantic Photo*. I
Ispanų kareiviai, kurie tapo išsodinti Morokkoj, kovai su riffais. Tas sėkmingas kareivių išsodinimas skaitoma dideliu

laimėjimu. i .J

QUINGY, 111., spalio 3. — 
Vakar,, 7:24 valandą vakaro, 
čia ir apielinkėj buvo jaustas 
lengvas žemės drebėjimas, tęsę- 
sis keletą sekundų.
Drebėjimas Santa Barbaroj

SANTA BARBARA, Cal., 
spalio 3. — Lengvas žemės 
drebėjimas buvo jaučiamas čia 
Šiandie po pietų, žalos nepada
ryta.

Italas pranašauja smarkius ’ 
žemės supurtymus

FAENZA, Italija, spalio 3.— 
žinomas italų seismologas, Ra- 
faello Bandanti, pranašauja, 
kad apie rudens pabaigą įvyk
sią smarkių žemės drebėjimų. 
Nors labai galį būt, kad žemės 
drebėjimų busią ir Amerikoj, 
tečiau didžiausias supurtymas 
gresiąs Tarpžeminių jūrių ba
seino kraštams.

Oro linija tarp South 
Bend ir Michigan

• City

Francijos užsienių 
ministeris, Aristidą®
Dakare atvyko iš Paryžiaus au 
tomobiliu. Ligi konferencija 
prasidės, jis žada dar turėti 
privačią konferenciją su Britų 
užsienių ministerių Chamber- 
lainu, kurs atvyks rytoj.
Sovietų vadai taipjau dalyvaus

* konferencijojSOUTH BEND, Ind., spalio
4. — Tarp šio miesto ir Michi-.
gan City vakar prasidėjo re ! MASKVA, spalio 3. — Kele- 
guliaris susisiekimas oru. Bus tas sovietų vadų išvyko šian- 
gabenami pasažieriai ir nesun- die iš Maskvos į Lokarną daly
kus daiktai. vauti saugumo pakto konferen-

_ , ei joj,' i J “
tus konferencijoj jie neturės.

AR NORI Kį PARDUOTI,4
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Naujienos jpagclbes jums. 
Pesftkai t nl<»tiin<5iiį Naujienų 
skaitytojų ieško barmenų Nau

jienose ir skaito klasifikuotų
jų skelbimų puslapius ka«die- 
ną. Parašykite į Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra
si! greičiausia.

Klasifikuotųjų skelbimų
nos: vienas colis (apie 30 žod- ____________
žiu) vienui dienai, $L05, dau- Herrjot buvę8 Franci.
gnu kaip vieną dieną 92 centai 
į dieną; asmenų paieškojimai 
po 70 centų už colį į dieną.

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

Iš Tarpparlamentinės s? 
jungos konferencijos

Du žmonės išgelbėti Sol 
tono mariose

Per tris dienas buvo vilnių ne 
šiojami valty, be maisto Ir 
vandens.

WASHINGTONAS., spalio 3.
— Tarpparlamentinės sąjungos 
konfęrencija šiandie priėmė re
zoliuciją, kuria pareiškiama pri
tarimo Tautų Sąjungos ir Pap- 
Amerikos sąjungos pastan- Šaitano mariose 
goms tarptautines teises kodifi-Jis suraus vancĮens ežeras Im 
kuoti.

Buvo taipjau priimta rezoliu
cija, numatanti paskelbimą 
“tautų teisių ir pareigų <___-
racijas,” o taipjau rezoliucija, 
numatanti tirinėjimą būdų už
bėgti už akių agresyviems ka
rams.

Pirmadienį (šiandie) konfe
rencija ims svarstyti ginklavi- 
mos

Neįsileidžia Australijos 
arkivyskupo j Ulsterį

Vis dar nesuranda pra
puolusio pašto aeroplno

Vienuolika aeroplanų ir tūks
tantis • skautų ieško jo Al- 
legheny kalnuose

Areštavo visus mieste
lio gyventojus

AUBURN, Cal., spalio 3.
Kauntės ir valstijos policija 
šiandie aręštavo visus Westvil- 
lės miestelio gyventojus. Visi 
jie daikte kaltinami dėl turėji
mo svaiginamųjų gėrimų ir dėl 
rastos pas juos stirnienos bei 
prietaisų stirnoms gaudyti.

NUSIŽUDĖ DEL NEPASIŠE- 
z KIMŲ BIZNY

BELFASTAS, Airija, spali j 
'4. — Ulsterio vyriausybe nu
tarė neįsileisti Melburno, Aus
tralijos), arkivyskupo Mannixo 
į Ulsterio teritoriją, kaipo as
mens Eamono de Valeros ir 
kitų žymių airių respublikinin- 
kų klasės, kuriems žiemių Ai-

J^BELLEFONTE, Pa., spalio 4 
— Daugiau kaip tūkstantis 
skautų ir šiaip žmonių ir vie
nuolika aeroplanų vis dar tebe
ieško oro pašto aeroplano ir jo 

Charles H. Ames, pra- 
Praeitą trečiadieių, išplau nix dabar yra Dubline ir manė PllolusiM ^!ę^heny k:l!nu^c 

ateinantį ketvirtadienį kalbėt Prae,f° ketvirtadienio nakt] k« 
Belfaste. pionėj iš New Yorko į Chicagą.
’. |Kaip 11:35 valandą Jietvirta- 

dienio naktį aeroplanas pra
skrido Ilartletoną, apie dvide
šimt mylių į rytus nuo Belle
fonto, ir netrukus turėjo at
vykti į Bellefontą, tečiaus čia 
jo nebesulaukta ir nuo to laiko 
nieko nebebuvo girdėt apie jį.

BRADLEY, (Jai., spalio 4.— 
tai yra dide-

perial klony —I vakar buvo iš-
gelbėti du asmens, E. Shuler ir rijos valdžia neleidžia savo kra-| ° 0 
L. Wilson, abudu iš Los Ange- šte rodytis. Arkivyskupas Man- lpi

dėklą- l!®8*

apribojimo klausimus.

Neramumai Gilėje
Susisiekimas gelžkeliais tarp 

Čilės ir Bolivijos nutrauk
tas.

BUENOS Aires, Argentina, 
spalio 4. — Telegrama laikraš
čiui La Nacion iš La Pažo, Bo
livijos, praneša, kad Čilės res
publikoj kilę politinių neramu
mų. Susisiekimas gelžkeliais 
tarp La Pažo ir Antofagastos, 
ir tarp La Pažo ir Arikos, Či 
lėj, esąs nutrauktas.

Sovietu prekyba su 
Amerika padidėjo

MASKVA, spalio 4. — So
vietų Rusijos prekyba su Jung
tinėmis! Valstijomis per pasta- 

nors jokio oficialio sta-' ra°sius šešis mėnesius buvo 
keliais milionais dolerių didės 
nė, ne kad jį> buvo per visus 
praeitus 1924 metus. Apyvar
ta siekė viso 58,779,736 dole
rius. (š tos gumos tik 6,000 - 
000 dolerių prekėmis buvo iš
siųsta Amerikon. Vyriausi Im
portai iš Jungtinių Valstijų bu
vo: medvilnė, 45%; javai, 
3!>% ; žemCs vikio patlm-j? ui ir 

ją dalys, 29%.

asmens užmušti trau
kiniui sudaužius 

autą

spalioBLOOMINGTON, III
4. — Chieufi-o and Altoh trauki
niui sudaužius automobilį netoli 

Girard, III., juo važiavusią ke
turi asmens buvo vietoj užmuš
ti, o du kiti pavojingai sužeisti. 
Užmušti yra Albertas Frey, jo 
žmona ir du jų vaikai, 6 ir 9 
metų; dvi jų mažos dukters 

kai- sužeistos.

BANDITAI PAŠLAVĖ 100,000 
DOLERIŲ VERTĖJ 

DEIMANTŲ

kus jiems valČia į marias, netL- 
kčtu budu vanduo nunešė jiems 
irklus, ir jie per tris dienas bu
vo vilnių nešiojami. Jie netu
rėjo nė maisto nė vandens, c 
todėl buvo taip netilpę, kad te
ko gabenti į ligoninę.

3.

jos premjeras, serga
. i--------- *

LYONS, Francija, spalio 4.— 
Eduardas Herriot, kursi buvo 
Francijos premjeru pirm dabar
tinio premjero Painleve, sun
kiai susirgo.

PERU, Ind., spalio 4. — Va
kar čia nusišovė siuvimo įstai
gos įsavininkas, Joseph Biraer, 
47 metų. Priežastis — nepasi
sekimai bizny ir finansiniai 
keblumai.

Maskva kels kino teat
rus i kitus miestus

MASKVA, spalio 4. — Ka
dangi Maskva turi perdaug te- 

i vyriausybė 
nutarė pasidalinti jais su kitais 
provincijos miestais, kur jų yra 
stoka. Del to kai kurie kruta- 

~ mųjų paveikslų teatrai bus iš
kelti į kitus miestus. Maskvoj 
yra 344 teatrai, kliubai ir kino 
teatrai, talpiną 75 tūkstančius 
publikos.

Deportuoja iš Amerikos , M • 1 1 • I •

160 kiniečių
NEW YORKAS, spa. 2. — 

Imigracijos vyriausybė šiandie 
deportavo 160 kiniečių, areš
tuotų pastaruoju laiku ryšy su 
nepaliaujamomis kiniečių fakci- 
jų tarpusavio žudynėmis. Visi 
jie buvo traukiniu išgabenti j 
Seattle, Wash., iš kur garlaiviu 
bus išsiųsti j Honkongą.

Naujas Čilės respublir 
kos kabinetas suda

rytas
SANTIAGO, Čilė, spalio 4.-- 

Respublikos prezidentui Ales- 
sa-ndri praeitą ketvirtadienį 
atsistatydinus ir prezidentūrą 
pervedus Luisui Borgono, nau
jas ministerių kabinetas tapo 
jau sudarytas ir prisaikdintus.

DIDELI LEDAI

KEOKUK, Iowa, spalio 
Vakar čia siautė smarki perk li
nijų audra su ledų kruša*. Le
dai krito nepaprasto didumo, 
padarydami dideles žalos šilta
daržiams.

4.—

Chicagai ir apielinkei oficia
lia oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Nenusistojęs oras; gali būt

ST. PAUL, Minn., spalio 
— Trys banditai, įsiveržę 
vieną brangmenu sankrovą, pa- 
šlavė iš J. M. Dreifuso krepšį lietaus; nedidelė temperatūros 
su deimantais, kurių ten buvo atmaina; vidutinis mainąsis vč- 
vertės ilž 100 tūkstančių dole- jas. 
rių.- Dreifus buvo vienos New- 
Yorko briliantų firmos agen- kai siekė 57° F. 
tas). Plėšikai su savo grobiu 
paspruko.

atmaina; vidutinis mainąs?s vė-

Vakar temperatūra vidutiniš-

šiandie saulė teka 5:49, lei
džiasi 5:29 valandą.

Pavogė milionininkės 
briliantų vertės 700,- 

000 dolerių

BUDELIS NETEKO DARBO.

KOPENHAGA, Danija, spa
lio 3. — Oficialis Danijos bu
delis’ neteko “džiabo”. Per dvi
dešimt metų jis nebeturėjo ko 
veikti, nes per. tą laiką ne vie
nas asmuo Danijoj nebu\o pa
smerkta^ mirties bausmei.

Pasidarė sau galą.
BENTON, III., spa. 2. — Va 

kar čia nusišovė Steve Magrf- 
ski, 44 metų. Priežastis, sako, 
buvus šeimyniniai nesutikimai.

ALTAMONT, III., spalio 4.— 
Gaisras vakar sunaikino Wilson 
and Co. šaldyklas ir Altmont 
Manufacturing kompanijos san
dėlius.

NEW YORKAS, spalio 3.
Plaza viešbuty kažin kas pavo
gė milionininkės, Mrs. James 
P. Donahue, briliantų, kurių 
vertė siekia 700,000 dolerių. 
Kadangi didžiuma tų briliantų 
esą gerai žinomi briliantų pirk
liams, taį policija ir brangmenų 
specialistai sako, kad vagims 
busią nelengva juosi kam nors 
kur nors parduoti.

ŠVEDU KARALIŪNAS AT
VYKS Į AMERIKĄ

STOGKIIOLMAS, Svedij a, 
spalio 4. — Švedijos karalių- 
nas Gustavas Adolfas ir jo 
žmona priėmė Amerikos švedų 
pakvietimą dalyvauti atidengi
me Wash ingtone paminklo iS- 

radėjui Johnui Eriecsonu;, 
1926 m. gegužės mėnesi.

Francuzų skolų misija 
iškeliavo namo

NEWZ YORKAS, spa. 2. - 
Francuzų skolų fundavlmo mi
sija, su finansų ministerių Cail- 
laux prieky, šiandie išplaukė 
garlaiviu Paris atgal į Francija.

CLEVELAND, Ohio, spa. 2. 
—Jš čia pasiųsta du aerplanai 
į kalnus Bellefonto apielinkėj 
ieškoti prapuolusio oro pašto 
aeroplano.

Dabar Laikas
Atėjus didžiam darbimečiui Lietuvoje, 

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

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

Naujienų pašto perlaidos kainuoja tik 
21/2% ir yra išmokamos į 20 iki 30 dienų; 
Naujienų telegramos kainuoja 50 centų 
daugiau ir yra išmokamos nuo 6 iki 10 die
nų. Visą rizikų ir atsakomybę Naujienos 

pasiima ant savęs.
Iš kitų miestų reikalaukit^ musų apli

kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog į musų 
raštinę arba į bilę vieną sekamų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, 111.
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Tel. Pullman 6377 ^Roseland,

110717 Indiana Avė.,

-Leizer!
Alo! , 
Kas anam čia? 
žrtioge

Tai tiek iki šiai dienai 
daugiau ?

Perfumų ir Ružčs, vertes $3 
Dovanoja OBEMUS DRUG CO 
Gyduolių išdirbėjai,

3313 So. Halstd Street,
Chicago, 111.

’ Perlo karolius, vertės $10.00 
Dovanoja P. K. BRUCIIAS,

Deimonto, aukso daiktų krau
tuvė,

3321 So. ILalsted Street, 
Chicago, 111.

HenningNennerstenInc
2960 LAWRENCE AVĖ., CHICAGO

Lapkričio

majimum 
d/apanas, 

kalkes, kai-

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

3315 So. Halsted, Street, 
Chicago, 111.

būdų yra
i vedant

Elektrinė Lempa, vertės $19. 
Dovanoja Z. P1ETKIEWICZ 
Rakandų, kaurų, karpetų, pečių 
ir fonografų krautuvė,

1721 West 47-th St.
Chicago, III.

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

ti, arba savo išnešiotojui sykį į mėnesi ir bus apmainyta j tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

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

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

Už metus—150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—>35.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

.................................................. Atkirpk čia .........................  '.............

Karas daug 
Dabar lei- 

prievarta 
sveikatos 

Mokyklose 
kur U- 

nuošimtis rasta 
ištisus metus ne- 
Tai vis darbiniu- 

Klysta kas mano,

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

3317 So. Ilalsted Street, 
Chicago, 111.

linį gydytojų savo krašte 
—Ką iok(.
—Kapus. %
- SnUstelk gal pareis.;.

taip pat sunku... „

žemiau seka dovanos musų 
biznierių, kurios bus išdalytos 
Naujienų i Maskarado daly-

A. L. THOMA8
LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė.
. Tel. Pullman 7087

Veda bylas visų^ae teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

JOHN B. BOROEN 
(John Hagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

69 W. Washington St. Room 1310 
Tclephone Dearborn 8946

Vakarais £151 W. 22 St. nuo 7 iki 9 
Telephone Kęoaevelt 9090 

Namų Telefonas Republic 9600

5-kių Tūbų Radio Sėt $50.00 
Dovanoja J. F. BUDR1K.

Pianų ir kitokių muzikalių 
daiktų krautuvė, 3343 So. Hal- 
sted St. Chicago, 111.

Pečių, vertės ........... $19.00
Dovanoja PETEB BARšKIS 
Rakandų, karpetų, pečių ir ki
tokių daiktų krautuvė,

1748 West 47th St.
Chicago, III.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Salk* S t., Room 530 
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted SL Chicago 
Tel. Yards 4681

APYNIAI IR SALYKLAS SYKIU
Wennersten’s yra išdirbėjai pagal 
musų patentuotą procesą. Yra labai 
lengva prirengti, todėl, kad meą dau
giausiai darbo padarome musų išdir- 
bystėje.

Perlo karolius, vertes $15.00 
Dovanoja CUAS KINDER

Auksinių daiktų ir laikro
džių krautuvė,

2422 West 47-th Street,
Chicago, III.

Šiauliai, 1925. IX. 2. Provin 
fcijoje pragyvenimas pigesnis 
Kauno. Šiauliuose, kuris mies 
tas didesnis už kitus centru 
kus, pragyvenimo kainos seka 
mos:

BlINIERlįl DOVANOS 
NAUJIENŲ MAS

KARADUI

Fonografą vertės .... $100.00 
PBOPLES FUBN1TURE ’ CO. 
arba Lietuvių Rakandų Bendro
vė savininkai dviejų didžiausių 
krautuvių, lietuvių Amerikoje.

1D22 So. Ilalsted St.
4177 Archer Avė.

JOHN KUGHINSKAS
LAWYEB

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St 

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

gigams bu- 
Ijarbirunkui 

;as grei
čiau susigriebdavo stiptendijų 
ir t.t. Savoji valiuta šykšti. 
Re to; mokėti reikia daug ma
ža gaunant. Daleli mokesniam 
ir muitai, sulyginus algos (už
darbis) atrodo miniatiūromis. 
Viena Virbalio muitinė išlaiko 
visą kariuomenę, kuri nemažai 
praryja.

Dar ilgai bacila po bacilos ės 
krašto žmones, voliojantis 
klampynėse ir nešvaroj iki pa
tys supras sveikatos reikšmę. 
Ilgai vergauti teks, iki laisvę 
supras. Laisvė nesisiulo savai
me už nosies patampyti, ją tel
kia susirasti. Iš tokių uždar
bių sunku šviesesnę ateiti su
kurti, dar kai geroka dalis ei
na muitams apmokėti, mokės 
niams ir t.t. Skurdo vežimas 
rieda kampas iš kampo su vi
sais važiuojančiais marais, 
skarmalais, ligomis ir mirčia.

—Tindi-Rindi.

—Nei, nieture ne 
mit piršta atspaude.

—A, kriminalist!
—Nein, r

iš Frenkele fabrike.
M*

—Svetimtaute. -
—Ja, a got..
—Ką daryt?
Į žemę...
'—Geroi a policija nuniešt
—NjeŠk

Tel.: Hyde Park 3395

—Kuris dalmr laikas?
—(Rodos rytas.
—'Kaip tai?
—Nors dar tamsu...
—Kur esi?
—Nė kambary, nė
—Tu kur esi?
—Aš kambary.
- Amerikoj?
—Bet

rytojui...
—Štai 

uodegą 
kad mes šliaužtam į užsienius

— Ir šuo yra?

Miesto ofisas: *

127 N. Dearborn St.
. V Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 6096
SPECIALISTAS egzaminavo  ji 

me abstraktų ir nejudinamo tuz 
to teisėse. Taipgi veda visokius SU' 
duš.

sužymėjusiems, ar tai kliubams 
ar pavienėms ypatoms. Naujie
nos apvertindamos kiekvieną 
dovaną suteiktą per kiekvieną 
biznierių* • prašo savo skaityto
jų, kuOarčiausia susidraugauti 

-Tindi-Rindi. nu šiais biznieriais ir biznio įs- 
.......  taigomis ir nuolatos remti 
. .... juos.

kur paslaptis: šuo 
vizgina, o aš manau,

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn StM Room 1111-12 

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

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1810

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

-Kuo? špygą pakiši?
Ne, šitą šunį dovanoju
Eik po šimts!...
-Klausyk!
Klausau.
Ką darai su kepure?

NORĖDAMI 
pirkt: 
NYTI 
PAS MUS.

ANT NAUDOS

nes. Dabar čia daug 
inteligentų žmonių, 
aukų, kad privesti prie 
lauš gyvenimo.

Valdžia nesuteikia 
privačių įstaigų maža, 
pusalkani ir nu juodę 
neranda linksmesnės valandos

Esant vokiečių pi 
vo kiti laikai. 1 
daugiau mokėjo., studgnt

SKAITYKIT KAS DIEN/y II 
PATfiMYKIT PERMAINAS

7 aisykites 
Rūbas ir 

Maskas

—Amerikoj geri gydytojai 
pagydys.

—Aš žinau geriausį pašau-

IA pirmo
vartok

"77”. Pnu alinkit Salt j iA Jukų
Hintcmos J 
nuo gripo. 

Bukit 
gripo

por 30 
i. (laukit

matytum apsimazgojusio ir 
snargliuoto žydo krautuvninko. 
Čia perkant peiliu sutreškia bla
kę krautuvninkas ir tuo pačiu 
peiliu, nuvalęs i klyną, rėkia 
duoną, arba murzinam vaikui 
nuvylęs nosį ta pačia ranka 
čitlj&iSja valgomus daiktus. 
Vienas daktaras sako, jog Lie
tuvoj esama trečdalio žmonių 
džiovininkų, pusė arba daugiau 
su neįgimtai* iškraipymais ar
ba kitom žymėm.' ] 
priveisė venerikų, 
džiamas įstatymas 
juos gydyti. Daug 
nustoja mokiniai.
daromi peržiūrėjimai 
bai aukštas 
utėlių. Kiti 
mato pirties, 
kų vaikai.
jog Lietuvoje inteligentams nė
ra darbo, tegul tik pamėgina 
visus šiuos \ parazitus ginti 
laug—Mai pakaks darbo. Darbo 
klase maža tepajėgia savo vai
kų išleisti mokslan, užtai pasi
turinčiųjų inteligentų akys ne- 
krypsta į darbininkų knibždy- 

reikia 
daug

noi ma-

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

čeverykų krautvė,
3235 So. Halsted Street, 
Chicago, 111.

pasirodymo slogų 
D r. Humphrey#’ 

■ " ‘•; ' | i 
03 kaipgi geros 
Laikykit namie 
pri s rengę prie 

ulonų Ir gripo. “77” yya var
tojama por 30 in. .lo«x yVa ii- 
bamlyloR, (laukit “77” Šiandie

At all Druggista 30 cente.
HUMPHREYS’ROMEO. MEDICIN EI 

z 156 Street. Notviork

ADVOKATAS
77 W. Washington St. Room 911 

Tel. Central 6200
Cicero Ketveigo vakare 

4917 W. 14 St. Tel. Cicero 822.1i 
Ant Bridgcporto Serc<ioj nuo 
6-8 v v. Suimtoj nuo I 7 v. v. 
3236 S. Halsted St. T. Boul. 6737

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St. Room 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
8335 So. Halsted St. 

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

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

Litų vidutiniai 
Drabužių eilė 200 300 
Pultas ................... 150-300
Batai ........................ 30—50
Marškiniai, kelnės .... 10—30 
Skrybėle ................... 15 30
Kepurė .......... .............  3—10
Mėnesiui pragyvenimas at- 

seitų paprastas minimum apie 
160 litų, maximum - 250 litų, 
arba dienai 5 ir 8 litai. Metams 
minimus 1920 lt. ■ 
3000 lt. Pridėjus 
paltą, lietsargi 
nierių ir kitas išlaidas suma 
padidėja. Kaime gyvenimas 
pigesnis. Valdininkai mėnesiui 
gauna 150 (kiti mažiau, net 
100) iki 400 lt. Privačiose į 
staigose dirba daugiau 8 valan
dą, nbrs valdiškose taip, pat 
neapmokamų“po pietinių darbo 
valandų. Čia imu tik raštinin
kus ir kitus panašaus aukštu

mo darbininkus. Didesni val
dininkai daugiau gauna, net 
tūkstančiais algos saiko. Dar
bininkas gauna atlyginimo nuo 
3 litų iki 10. Paprastai skurs
damas mažiau išleidžia, nes 
gyvena laužuose, dėvi skarma
lais, skęsta nešvarumuose. Fab
rikuose Frenkelio, Nuroko 
(odų išdirbinio ir kitose) darbi
ninkai gauna dar natura-mil- 
tais.

Bedarbių daug. Inteligentai 
taip pat ne visi gauna darbo 
švietimo Ministerija steigs 
amatų mokyklas. Amatninkai 
taip pat skursta nors valdžia 
bcdarbiams-inteligentams pri
kiša amatų sritį. Moterų pa- 
(ffitis blogesne, jos gauna 
žesnį atlyginimą.

Visur girdėti nusiskundimų: 
krautuvninkas: kad maža per
ka. ūkininkas, kad pigus pro
duktai, o brangus įrankiai ir 
mokesniai, laikraščiai, kad ma
ža skaitytojų, ir t.t. Provinci
jos miestukuose skurdas dides
nis, kur žmonės bažnyčioj apsi
mušdami pilvus maldauja ati
dengti žemės rojų, o nesisten
gia švariau nusiprausti. Skęs
ta degtinėj ir tabokos durnuose 
keldami laukinius pokilius. 
Degtinės daugiau išgeria negu 
prieš karą. Valdžia jos išdir- 
bimą nenormuoja įstatymais, 
bet pilstytu ve “pilsto” kiek 
kas nori. Be to, nėra švarių 
krautuvių miestukuose, kur ne-

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

- Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

PARDUOTI AR MAI- 
ISADOS KREIPKITfiS 

TAS JUMS BUSk

Litų vidutiniai 
Butas ......................  40—100
Pietus (valgykloj .... 60 70 
Vakarienė ir pusrytis 60— 70 
Skalbimas .................. 0—10
šios kainos parodytos mene* 

siui (30 dienų). Be to kiekvie
nam reikalingos kitos reikme 
nys:

—Noriu ant ausų/ užmauti 
—Nelenda, 

ausi). 1 i.
-Ko? •
—Laimūs.
—O vangu?

Vargo nėra
—Brt mudu vargstam.
- Nejau išrūdyk.

Neturim darbo...
-Kiti tąippat neturi.
Neturim maisto...
Kiti taip pat neturi.

— Neturim namo...
—Kur gyveni, jeigu ne 

me... čia šuns dvaras.
- Vadinas mes dvare?
—Taip.
—Kur ponas.
—Nežinau... o gal dabar 

du jais esam...
—Tik ne aš, aš ponu 

vau ir nebusiu.
Kodėl ?

—Tingiu dirbti.
- Bet ponai
—O ką jie
—Kortuoja,
—Užtai gi!
—Čia ne darbas, už 

kas nemoka ir užsiima 
tuonių valandų...

Kam jie dirba?
- Nežinau.
—Visados tu viską 

žodžiu “nežinau,”
- Žiūrint su kuo kalbu.
- Su manim kaip.
—Tu gi ne žmogtls? ‘' V 
—Kas???!
- Bedarbis.
- Jonai!
—Aa!
—Jau rytas, keliaukim Ame

rikon.
- iMan čia gerai, nenoriu.
—Kodėl?
—Vargiai kaulus nito šaltos 

žemės beatkelsiu... sergu.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

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

(Iš laiško)
Bugp. 6 d. nusišovė Anta

nas, sunus Juozo, Huseckas iš 
Pakeklių kaimo, Veiverių vals., 
Mariampolčs apskr. Jis kiek 
laiko atgal buk buvęs pavogęs 
iš žydų pinigų, už ką žydai jį 
labai sumušė ir krutinę sulau
žė. Betgi tikrosios priežasties 
saužudystės nežinoma. Jis nu
sišovė gulėdamas lovoj, paleis
damas iš brauningo kulką sau 
į smilkinį. Jis ir pirpiiau yra 
sėdėjęs kalėjime.

— Kodėl neloja?
• -Jri’dkius kaip mudu lazdo

mis linksmina, o ne saldžiu lie
žuviu.

— Bet mes svetimi.
—Kitaip -svetimšaliai.
•—Kam svetimšaliai

dina šuns būdoj.
— Mes galim būt 

kad ir Amerikoj.
Bet nesam.

—Esam būdoj, o 
ir Amerikoj, logiška 
įsivaizduokim Ameraiką...

.—Kur vandertynai?
—O štai pievoj pilna rasos- 

vandens.
z —Aš nejsivaizdinu... Anąeri- 
koj darbininkai dirba, mudu 
bedarbiai, j

- Atsiprašau aš ne bedarbis.
—Darbą gavau? Ką dirbi...
—.Gavau: savo tisus tam

pau... tampyk ir tu...
Bet kas užmokės.

3 PAEPAIDTO 
iftRING CORPORATION 
VOrtK.N.V. . -

. COApO«ATl°N
PRESENT FOR

UNITED PROFIT-Sj AT
ŠEN

COLDS

I
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MUSŲ MOTERIMS
arba smetoną ir vėl plak. Pa
duok prie mėsos. 1

Veda Dora Vilkiene

Kį IR KAIP VIRTI
SRIUBA IŠ DARŽOVIŲ

2 puoduko gručkų (supiaus-
tik).

puoduko morkvų (supius-
tyk)

puoduko selerų (supiaus-
tyk)

svogūno
šaukštai svietso 
puodukų supiaustytų biil-

vių.
1 kvortų vandens, 

šaukštuku druskos.
Pakepink gručkus, morkvas, 

selerus ir svogūnus svieste. 
Pridėk likusių dalį, užpilk, van
deniu ir virk ant mažos ug
nies pakol daržovės išvirs. Pa
duok stalan su krekesais.

DELMANICO STEKAS

’a-

1 svarų roundstėko, sukapok.
1 svogūnas (supiaustyk)
1 šaukštukas druskos

šaukštuko pipirų
2 šaukštai lajaus.
Padaryk iš mėsos kepalų.

dėk kepalų. Pataukiiok skau- 
radą ir uždėk mėsų. Pakepink 
iš abiejų pusių. Jeigu nori 
gerai iškepusių mėsų, kepk 
apie 10 minutų, mažiau iškeptų 
5 minutas. Vartok žeminus 
paduotų dažalą iš grybų.

DAŽALAS SU GRYBAIS 
PRIE MĖSOS

2 šaukštu sviesto
1 puodukų vandens arba

2548

No. 2548. Naujos mados ir nau
jos materijos suknia. Paprasta, bet 
graži. Lengvai sukerpama, taipgi 
lengvai pasiūdinama.

Sukirptos mieros 16 metų, ir nuo 
36 iki 44 colių pei* krutinę. 36 mie
rai reikia 3% yardo 40 colių materi
jos ir 1% yardo 14 colių materijos 
apsiuvinėjimui.

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

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

NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St., Chlcago, III..
čia įdedu 16 centų ir prašau at

siųsti msan pavyzd] No

Mieros per krutinę

(Vardas ir pavarde)

(Miestas Ir valat.)

sriubos
2 šaukštu miltų
1/3 puoduko iki 1 puodukui 

supiaustytų grybų.
Ištarpyk sviestų ir pridėk 

sviestų. Pakepink, nuolat mai
šydama. Išlengvo pilk sriubų 
arba vandenį ir maišyk. Sudėk 
grybus ir virk kokus 5 minu
tes. Pridėk druskos ir pipirų. 
Jeigu nori, gali pridėti Smeto
nos.

ŽIRNIAI IR MORKVOS 
SU SVIESTU.

puoduku žirnių 
šaukštuko druskos 
šaukštuko pipirų 

iviesto 
piaustytų

Yi
2 šaukštuku s
1 puodukas sup mor-

kų.
Virk morkas mažame 

denyje ant mažos ugnies.
bus minkštos
Žirnius vartok 

blokinėse. Už- 
ir duok užvirti

2
1

matės turi pakanakmai rašalo. 
Maišyk idant neprisviltų. įsi
dėk cukrų ir kilus pridėčkus. 
Virk 20 minutų. Sudėk i ste- 
relizuotus stiklus ir tampriai 
užsuk, 
užsuk

sterelizuotas bopkas arba mo
linius puodus. Stipriai aprišk, 
o bonkų viršelius užsuk po ke
letu sykių. Padėk į sausų vie
tų.

«vaz-(

SALDUS AGURKĖLIAI

kvortos mažų agurkėlių 
kvortos uksuso 
šaukštukų cinamonų 
1 šaukštukų maltų

dikų.
1 šaukštukų “a 11 

(maišytų pipirų).
4 Labkos lapus
1 puodukų rudo cukraus
2 šaukštuku druskos
Užvirk viską kartu. Tegul 

truputį paverda. Sudėk į karš
tus stiklus. Cukrų ir druskų 
vartok spagai savo skonies. Su-, 
įtek j stiklus. Tampriai 
viršelius.

speccs

l>uok pastovėti 
viršelius.

ir vėl

PIKĄ LILI
Supiaustyk 1 peką žalių 

mačių. Sudėk j molinį puodų 
gilėmis, apribų irstydama drus
ka. Tegul pastovi per naktį 
Nuplauk. Sukapok 4 žalius ar
ba raudonus pipirus, 3 kvor
tas svogūnų ir truputį žalių 
kopusių. Sudėk į puodų, ne 
geležinį, pridėk \pakarikamali 
gero uksuso, kad apsemtų, ru-

to-

van-
Kuo-

met morkvos 
įdėk žirnius.
konservuotus, 
dengk puodų
Sudėk sviestų, pipirus ir drus
ką. Paduok į stalų prie mėsos. 
Geras valgis vaikams.

PIPIRŲ PRIESKONIS

Sukapok 32 svogūnus 
24 raudonos pipirus ir 
24 žalius pipirus, be sėklų. 
Sumaišyk viską kartu, api

pilk karštu vandeniu, duok pa
stovėti 3 valandas. Nusunk,' 
dar sykį 

|vandeniu. 
‘ miuntea.
poudukus 
šaukštus 
gero užsuso ir virk iki paliks 
tiršta. Sudėk i sterelizuotas 
stiklines ir tampriai uždengk 
viršelius. Padėk dugnu apa
čion, pakol stiklai atšals ir dar 
sykį užsuk viršelius.

apipilk

Nusunk, 
balto 
druskos,

arba

BULVIŲ KOŠE

6 bulvės
*/2 šaukštuko druskos
1/8 šaukštuko pipirų.
2 šaukštuku sviesto
2—3 šaukštukus pieno 

saldžios smetonos.
Išvirk bulves- druskuotame 

vandenyje. Nusunk ir padžio
vink bulves. Sumaišyk ir pri
dėk sviestų—gerai išplak šau
kštu. Pridėk pašildytų pienų

2540

i

<0

No. 2540 Vieno šmoto, paprasto su
knelė. Galima ją pasisiūdinti iš pa
prastos, pigios materijos arba sun- 
kesnios, šilko bei vilnonio.

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

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

Naujienų: Pattem Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, 111.

'naujienos Pattem Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago,
čia įdedu 16 centų ir prašau at

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

III.

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

Į maišytų prieskonių (mixed 
sp’eoes). Prieskonių sudėk į 
maišiukų. Virk pakol toma
tes nebus minkštos. Sudėk į
——.. . ..........—i...............  i

Nusunk, 
verdančių 
pastovi 5 
pridėk 6 

cukraus, 5 
2 kvortas

RAUDONŲ TOMAČIŲ 
f PRIESKONIS

36 didelius raudonas toma
tes

5

.) 
9

1

didelius svogūnus 
puodukus uksuso 
šaukštukus druskos 
šaukštukus cinamonų 
šaukštukų gvazdikų 
gvazdikų juodų pipirų 
puodukus cukraus

Apipilk tomates verdančiu 
vandeniu, nudupk ir supjaus
tyk tomates. Supiaustyk svo
gūnus. Virk svogūnus ir to
mates pakol ne bus minkšti. 
Vandens nereikia dėti, nes to-

r

•OOO

Vilnius
1323-1923

Istorijos apžvalgą parašė 
K. Binkis ir P. Tarulis •

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

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

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

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

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

Įsigyk Vilnių ir susipažink.
Kaina su prisiuhtimu $4.00, — Parduoda

. t NAUJIENOS
1739 So. Halsted Str., Chicago, III.

SKAITYTOJAU!
PAREIKALAUK SAU KATALOGO IR 

PASIRINK SAU DOVANAS 
DYKAI D EL JŪSŲ —

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
poną 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.llM
M aoo&ufon*

A

/»V
ha

V2

Si

i M

S.

į

S \ CH£WINO SVVES.1
1 l PtPPaftMiur

•ba® 
akį®

Vardas

<s

X

Adresas

grn Miestas................................ state..... >■....
Išpildyk ir siųsk Naujienoms

kampas 31 gal.

o

<®*DR, HtRZMAN'e*

Telefonais:

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

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

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

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

Tel. Bhrd.
M. WoitHer1c»- 

BANIS
AKUŠERKA 

Pasekmingai P®- 
tamauja mote
rims prie gimdy- 
m o , patarimai 
dykai moterims 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted St.

patar- 
visoklo- 

prieš 
laike 

ir po

DR. SERNER, 0. D.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Turėk švarias, sveikas akis

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

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

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

rxxxxxxxxrxxxxxxxxxxxxxxxx. 
M 
M 
M 
MDr. Lawrence P. Slakis

DENTISTAS
4454 So. Western Avė.

Valandos: M

m nuo 10 ryto iki 9 vai, vakare,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

/■
DR. J. HUPERT

Daugelio metų praktika. Specialės 
studijos ligoninėse,
Vienoj, Berline, Paryžiuj 

1922, 1923, 1924 metais 
Gydo ligas moterų, vyrų, vaikų,

Ofisas ir gyvenimas 

4649 So. Ashland Avė. 
Tel. Yards 1236 

Valandos: 9-10 ryto, 2-5 po piętų 
6-8 vakare.

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

3464 So. Halsted St;
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.
■i. ■ .................... .i ...........................  ■

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

DR. I. E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

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

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 12 iki 2 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswlck 4983.
Namų telefonas Spaulding 8633 

Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia 
.......... UI. I !■■■■/

Boulevard 3686 Cicero 4676
DR. J. P. POŠKA 

Gydytojas ir Chirurgas 
3133 So. Halsted St.

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

nuo 3 iki 9 vakare.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVYS DENTISTAS
4712 So. Ashland Avė., 

near 47th Street
CHICAGO

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

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

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

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

į Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drexel 0950 

Boulevard 4186
3235 S. Halsted St

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. ▼.
— - -----------------------------—■

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Of 1S38
4729 So. Ashland Are., 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų. » 

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

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

——

Telephone Yzrds 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. 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.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6868

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3103 So. Halsted SU Chieago 
arti 81 st Street

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

Phone Canal 1713-0241 
Res. Midvvay 5512

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

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

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

DR. HORVAT, DR. W1LL1NG
1347 W. 18 St., kampas Blue Island
Avė., 2 fl. Valandos nuo 9 iki 8 
kasdien. Nedėlioj nuo 9 iki 12.

Francuziškas Daktaras
Specialistas kraujo, odos, 
chroniškų ir slaptų ligų

Gydo su pagelba naujausių 
metodų

X-Ray Spinduliai
Ofisas

1800 So. Ashland Avė.
ant viršaus Ashland State Banko

Telefonas Canal 0464
Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 iki 19, 
Nedėlioj nuo^2:30 iki 4:30 po piet.

Dr. J. W. Beaudette



2 mnniENUs,' cEicspr m Pirmadienis, Snalio 5, 1925

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News 

Published Daily Except Sunday 
by the Lithuanian News Pub, Co. Ine.

Editor P. GRIGAITIS
1789 South Halsted Street 

Chicago, I1L
Telephoae Koooevelt 8500

Subscription Ra tęs:
$8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

8c. per copy.
" 1 ■■■■ ■■ ■■■■ ■ ■■ ■

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

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted SU, Chicago, 
Iii. — Telefonas: Roosevelt 8590.

Užsimokėjimo kaina:
Chicago jo — paštu:

Metams .... ............................... $8.00
Pusei metų ______   4.00
Trims mėnesiams ______    2.00
Dviem mėnesiams _________  1.50
Vienam minėsiu! ___________  .75

Chicago je per nešiotojus:
Viena kopija ........  8c
Savaitei ...............   18c
Minėsiu! .............................   75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu: »

Metams ............ -........ «... $7.00
Puse! metų ...... «.... ................. 8.50
Trims mėnesiams ................... 1.75
Dviem mėnesiam ...»................ 1.25
Vienam minėsiu! .......... «............. 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ......................... «...... « $8.00
Pusei metų ................ ....... —u 4.00
Trims mėnesiams ..................  2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money 
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DAR VIENAS DARBO PARTIJOS LAIMĖJIMAS.

AMERIKOS LAIKRAŠČIUOSE NEBUVO PRANEŠTA.

UŽTYLĖJIMAS INTERNACIONALO KONGRESO.

KAS YRA LAIKRAŠTINĖ “ŽINIA”?

SENSACIJOS IR MELAS KOMUNISTŲ SPAUDOJE.

Rugsėjo 17 d. įvyko Stockporte, Anglijoje, papildo
mieji Rinkimai į parlamentą. Laimėjo Darbo Partijos 
kandidatas, kuris gavo 20,219 balsų, prieš konservatorių 
kandidatą, gavusį 17,892 balsu, ir liberalą, gavusį 17,296 
balsus.

Anglijos spauda plačiai rašo apie šitų rinkimų rezul
tatus, išreikšdama nuomonę, kad socialistų pergalė rodo 
didelį žmonių nepasitenkinimą konservatorių valdžios

Bet Amerikos laikraščių korespondentai apie tuos 
f rinkimus nepranešė nė žodžio, nors jie netingi ilgiausias 
telegramas siuntinėti apie visokius menkniekius. Iš to 
matome,kaip vienpusiškai kapitalistinė spauda informuo
ja savo skaitytojus.

kiasi iš tos istorijos, musų bolševikėliai dar vis nenori 
tikėti, kad jie buvo “sufulinti”.

Pavyzdžiui, brooklyniškis komunistų šlamštelis, iš
girdęs, kad Anglijos Darbo Partija savo suvažiavime už
drožė per apykaklę maskviniems elementams, spalių 1 d. 
parašė: “Anglijos Darbo Partija dabar nesvarstys priė
mimo komunistų: reakcionierių mašina vartojo visas ga
limas priemones, kad tik neleidus iškelti klausimo apie 
priėmimą komunistų partijos į Darbo Partiją.” O iš 
tiesų, tai tariamieji “reakcionieriai” Darbo Partijos su
važiavime'ne tiktai ne trukdė svarstymą klausimo apie 
komunistų priėmimą, bet patys tą klausimą pastatė aš
triausioje formoje ir pasiekė to, kad suvažiavimas 9 bal
sais prieš 1 nutarė visus komunistus vyti lauk iš partijos!

Kai paskui atėjo daugiaus pranešimų, iš kurių jau be 
jokios abejonės buvo aišku, jogei Anglijos darbininkų 
kongresas maskvinius elementus supliekė ir jais “grindis 
pašluostė”, tai tas pats Brooklyno šlamštelis užtraukė ve 
ką: “Anglų Darbo Partijos suvažiavimas, kaipo social- 
impcrialistų seimas: nieko tat nėra stebėtino, kad toks 
suvažiavimas užgyrę pernykščių (? “N.” Red.) Darbo 
Partijos meklerių nutarimą — nepriimti komunistų į tą 
partiją.” k .

Čia pasakyta melas, kadangi pernai Darbo Partija 
buvo nutarusi tiktai nepriimti komunistų partijos, bet ne 
atskirų komunistų, o dabartiniam savo suvažiavime ji tą 
nutarimą patvirtino ir priėmė dar naują nutarimą: kad 
Darbo Partijon negali būt priimami ir joje negali pasi
likti ne atskiri komunistų partijos nariai arba komunis-> 
tų agitatoriai! Reiškia, dabar visa tų raudonųjų bamba- 
tierių veislė bus šluojama lauk iš organizacijos.

Brooklyno komunistų šlamšteliui šitas faktas yra ne
malonus ir dėlto jisai, kaip skęstantis už šiaudo, griebiasi 
už tos pasakos, kad dabartinis Darbo Partijos suvažiavi
mas esąs ne tikrų darbininkų kongresas, bet “social-impe- 
rialistų seimas”. “Tikri darbininkai”, matote, buvo tik
tai Scarborough suvažiavime, apie kurį kapitalistinė 
spauda buvo prirašius visokių sensacijų!

jau minėjau, kuomet anais 
metais korporahtai kolekta- 
vo čia pinigus ir kuomet tū
li musų lyderiai norėjo, kad 
tuos fašistus remtų Ir san
dariečiai, tai kilus dėlto gin
čams tų korporantų šalinin
kai, kurie didžiumoje sudarė 
Centro Valdybą,/tuo j aus ėmė 
šaukti, kad “Sandaroj” butų 
uždarytas diskusijos, kas ir 
buvo padaryta. O tada tie 
korporantų šalininkai per 
“Vienybę,” “Dirvą” ir kitus 
varė agitaciją už korporaif- 
tus ir šmeižė tuos, kurie ne
rėmė tų reakcionierių. Ir 
dabar bendro fronto klausi-

me tas pats: talpinama tik 
bendro fronto priešininkų 
straipsniai, o bendro fronto 
šalininkams nėra 
“Sandaroje.”

vietos

bešališkas žmo-

Tic vyrai, ką

\ Kiek vienas
gus pripažins, kad čia yra pa
sakyta tiesa.
stovi prie sandariečių partijos
ir spaudos vairo, yra (daugu
moje) reakcijos šalininkais ir 
jie net po prievarta tempia sa
vo partiją į atžagareivių pusę. 
Jeigu eiliniai Sandaros nariai 
nesipriešintf, tai ji senai butų 
buvusi “suženyta” su smetoni
ne Pažanga.

Voltai re.

Mikromegas
(Filosofine apysaka)

(Tęsinys)

, — išgirdo 
ir patys save 
visuomet per 
šimtosios da- 
vargšų, kurie

O tams- 
kreipėsi 

Leibnico 
tai

va-
lai-

—Taip, tai vis liea pat, ką 
ir neekzistuoti, — atsakė gu
druolis iš Sirijaus, - 
ta, mano drauge, - 
jis į čia pat stovintį
pasekėją, — pasakyk, kas 
yra tavo siela?

Leibnico sekėjas tarė:
—Tai rodyklė, rodanti 

landas mano gyvenimo tuo
ku, kai mano kūnas jas pergy
vena; arba jeigu norite, ji iš
muša valandas tuo laiku, kai 
mano kūnas jas rodo. Arba 
dar, mano siela — tai pasaulio 
veidrodis, o mano kūnas — jo 
rėmai; visa tat laibai aišku.

gai
li ic- 
kaip

Amerikos kapitalistinėje spaudoje nebuvo beveik jo
kių žinių ir apie didįjį Socialistinio Darbininku Interna
cionalo kongresą Marselyje (Marseilles), nors tai buvo 
svarbiausias šių metų įvykis Europoje. Marselyje buvo 
susirinkę daugiaus, kaip 40 valstybių darbininkų partijų 
atstovai. Daugelyje šalių tos partijos yra' stipriausios, 
kai kur jos net jau turi valdžią savo rankose (pav. Šve
dijoje ir Danijoje). Europos sacįalistinių partijų nusi
statymas šiandie turi be galo didelės reikšmės visoje tarp
tautinėje politikoje. j

Bet Amerikos kapitalistinė spauda to svarbaus kon
greso visai “nepastebėjo”. Tuo tarpu, jeigu kada Wales’o 
princas bejodamas nukrinta nuo arklio, tai apie tai ji pa
duoda smulkiausius aprašymus.

Čia mes turime aiškų faktą, kad komunistų spauda, 
kaipo informacijų šaltinis, stovi žemiaus net ir už kapita
listų spaudą.

Kapitalistiniai laikraščiai mėgsta penėt savo skaity
tojus “bliofais” ir sensacijomis, bet jie savo neteisingus 
pranešimus laiks nuo laiko atitaiso. Ir jie turi taip da
ryt, nes ta klasė, kuriai jie tarnauja, negalėtų nei savo 
biznį, nei politiką tinkamai vesti, jeigu jos akys butų visai 
apdumtos melagystėmis. Gi komunistų spauda melagys
tėmis ir publikos mulkinimu tiktai ir tegyvena. Jeigu iš
eina aikštėn vienas jos humbugas, tai ji skubinasi tuo- 
jaus sugalvoti naują, dar didesnį humbugą! »

Lietuviška “Laisvė”, angliškas “Daily Worker” ir 
kiti partijos organai todėl priklauso biauriausios rųšies 
šlamštams, kokie^ kada nors yra teršę spaudos vardą. 
Iššluoti tuos šlamštus iš savo stubų turėtų visi švarumą 
ir padorumą mėgstantys darbininkai.

Kapitalistinės spaudos korespondentams rupi ne tiek 
tas, kas iš tiesų yra svarbu, žmonijos gyvenime, kiek tas, 
kas yra nepaprasta, sensacinga, šituo atžvilgiu yra labai 
charakteringas vieno amerikoniško žurnalisto paaiškini
mas apie tai, kas yra gera laikraštinė “žinia”. “Jeigu 
šuo įkando žmogų” ,sako jisai, “tai nėra žinia, nes tai 
yra visai paprastas dalykas. Bet jeigu žmogus įkando 
šunį, tai yra žinia!”

Šitokias “žinias” kapitalistinės spaudos reporteriai ir 
korespondentai daugiausia tik ir medžioja. Todėl jų pra
nešimai laikraščiuose dažnai duoda visai iškreiptu, ne
teisingą vaizdą to, kas dedasi pasaulyje. Kas nemoka 
tuos pranešimus kritiškai skaityti, tam neretai gali išrū
dyti, kad pasaulis tai lyg koks pamišėlių namas, kuriame 
visi vaikščioja aukštyn kojomis arba kabinasi ant sienų.

t
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Apžvalga
VIENPUSIŠKUMAS IR PA- 
TA1KAVIMAS REAKCIJAI.

stengėsi diskredituoti 
liaudininkų įgaliotinį, 
kauskį, rašydama, kad 
bemaž nepasidariusi
didelė skriauda” sandarlečiams.

ir vai. 
p. Ma- 
per jį 

“begalo

Toliaus 
skaitome:

p. Pėžos straipsnyje

Labai akyvą tokios kapitalistinės žurnalistikos pa
vyzdį mes nesenai matėme Amerikos laikraščių telegra
mose apie Anglijos darbininkų judėjimą. Pasiremiant 
tuo, kad unijų kongrese Scarborough praėjo viena — ki
ta radikališkai skambanti rezoliucija, Amerikos spaudoje 
buvo išpustas dideliausias burbulas apie' Anglijos darbi
ninkų “subolševikėjimą”. Kad tai buvo tiktai burbulas, 
skaitančioji publika patyrė dabar, kai iš tų pačių darbi
ninkų unijų susidedančioji Anglijos Darbo Partija savo 
kongrese LiverpooFyje be pasigailėjimo) išpėrė kailį 
Maskvos davatkoms ir milžiniška balsų dauguma nutarė 
iššluoti jas iš savo organizacijų.

Kodėl gi laikraščių korespondentai buvo taip apmul
kinę Amerikos publiką šitame dalyke? Todėl, kad jie 
rašė telegramas, laikydamiesi tos taisyklės, jogei laikraš
čiai reikia tokių “žinių”, kuriose “žmogus įkando šunį”.

Pastebėtina tečiaus, kaip šitą kapitalistinės spaudos 
palinkimą prie sensacijų ir iškreipimų labai mėgsta ko
munistai. Jiems tai skaniausias “dvasios penas”. Kaip 
jie džiaugėsi tomis rėkiančiomis telegramomis apie 
Scarborough kongresą! Kiek karštų straipsnių ir edito- 
rialų jie prirašė savo organuose apie tą kapitalistinės 
spaudos išpustą “bolševizmo” burbulą!

Net ir dabar, kai jau visa skaitančioji publika juo-

Toliaus, vis dažniaus pasigir
sta balsai iš sandariečių tarpo, 
kritikuojantys oficialių tos par
tijos vadų ir laikraščių nusi
statymą. -Bet kadangi tautinin
kų spauda ..nuomonių laisvės 
nepripažįsta (nežiūrint visų jos 
pasigyrimų “demokratybe” ir 
“liberalizmu“), tai kritikams 
tenka ieškoti vietos socialistų 
laikraščių Slaptose. Nesenai bu
vo tilpęs “Keleivyje” sandarie- 
čio p. Sekio straipsnis apie San
darą ir jos santykius su socia- 
istais; dabar taip pat “Kelei

vyje,” šios savaitės laidoje, iš
spausdinta tuo pačiu klausimu 
p. J., Pėžos straipsnis “Delei 
Bendro Fronto.”

Šis ’ sandariečių darbuotojas 
ne tiktai parodo, kad “Sanda
ros” purškimas prieš socialis
tų pasiūlymą yra neišmintin
gas., bet iškelia aikštėn Ir tik
rąjį tokio jos nusistatymo pa
matą. P. J? Pėža sako, kad 
tautininkų vadai ir redaktoriai 
atmeta bendrą veikimą su so
cialistais dėl to, kad jie (tie 
vadai).yra palankus ne Lietu
vos liaudininkams valstiečiams, 
bet atžagareiviams. Rašytojas 
primena, kaip savo laiku San
daros centro dauguma ir “Vie
nybė” su “Dirva” išsijuosę agi
tavo už tautininkų korporantų 
studentus ir šmeižė valstiečius 
liaudininkus, kurie patarė tų 
korporantų neremti. Jisai nu
rodo taip patf kaip “Sandara”

Sandaroje daug yra 
svieto,” iš kurio tar-

Musų 
“margo 
po randasi tokių gaivalų, ku
rie savotiškais išrokavimais 
drumsčia sandariečių —vaht. 
liaudininkų santikius. Delko 
taip yra? O tai dėlto, kad 
sandariečiai nėra tiek pažan
gus, kad įsavo centrą ir pa
čią organizaciją galėtų tinka
mai sutvarkyti. Andai ‘“San
daroje” koks 
kalbėdamas 
frontą 
frontą 
tinio 
čiams, 
“Vienybei 
vai,” 
Lietuviui.” L____ ,
“Amerikos Lietuviu!” 
tuo, kuris gina Lietuvos re
akciją ir niekina pažangiuos 
sius! “Am. Lietuvis” ragi
na Lietuvos valdininkus su
kurti laužą ir deginti pažan
giųjų laikraščius, o musų or
ganas “Sandara” kviečia su* 
juo daryti bendrą frontą! 
Tai ve, kur musų nekurie 
sandariečiai tnftikia! Jie 
vėlina geriau su reakcijos ša
lininkais sėbrauti negu stoti 
su pažangiaisiais. Visose de
mokratinėse, o ypatingai po
litinėse organizacijose kilus 
svarbesniam klausimui lei
džiama ir nariams apkalbėti 
jį visapusiškai; bet “Sanda
roj” to neleidžiama. Kaip

tai
apie 
kad
sudaryti tau-

Perkūnas 
bendrą 
bendrąsako, 

reikėtų 
nusistatymo laikraš- 
kaip tai “Sandarai,*1 

,„ “Tėvynei,” “Dir-
Varpui” ir “Amerikos 

Matote, ir su 
Su

—Ak, nelaimingos jų esy- karto, trečias 
bes! — su širdgėla atsiduso 
Sirijaus gyventojas: — Ar gi 
galima įsivaizduoti sau pana
šus įnirtimas? Man norisi pa
daryti tik tris žingsnius ir 
trimis kartais nutrėkšti visas 
šitas mažų galvažudžių skruz
dėlynas.

—Nesirūpinkite 
jis balsą, — jie 
išsinaikins. Juk 
dešimtį metų ir 
lies nelieka šitų
kariauja; bet jeigu jie ir gink
lų nevartotų, tai badas, vargas 
ir kitokios nelaimės nuneštų 
juos visus į kapus. Bet ne šiuos 
vertėtų bausti, o tuos, kurie 
ramiai sau sėdi savo kabine
tuose, tuos žvėris, kurie atsi- 
putę popietinio poilsio, išduoda 
įsakymus žudyti milijonus žmo
nių; o paskiau iškilmingai pa
skelbia garbinti Dievą už tai.

Keliauninkas sujaudintas bu
vo likimu šitos smulkiausios 
žmonių padermes, kurioje jis 
matė taip didelę nelygybę.

—Kadangi jus prigulite prie 
skaičiaus protingųjų, — tarė 
jis, — ir kad jus, tur būt, už 
pinigus nieko nežudote, tai pra
šau pasakykite man kuo jus 
užsiimate? Ką jus veikiate?

—Mes skrodžiam ir tyrinė
jam muses, — atsakė filoso
fas, — matuojame linijas, su- 
statinėjame skaičius. Mes su
tinkame tarp savę kokiuose 
dviejuose-trijuose klausimuose, 
bet ginčijamės apie du-tris 
tūkstančius, kurių nesupran
tame.

Sirijaus ir Saturno gyvento
jo! užsigeidė tuojau paklausti 
šitų galvojančių atomų, kukiais 
klausimais jie sutinka.

—Koks tolis, — paklausė Si
rijaus gyventojas, — nuo žvai
gždės D. Sirijaus lig didžiosios 
žvaigždės Dvynų žvaigždyno?

Atsakė visi kartu:
—Trisdešimt trys ir puse 

laipsnio.
—Kiek nuo čia lig mėnulio?
—'Maždaug apie šešiasdešimt 

žemės rutulio spindulių.
- Kiek sveria jūsų oras?
Jis mane filosafus šituo 

kirsti, bet šie, nė negalvoję
sakė, kad oras sveria, apytik
riai, devynis šimtus kartų ma
žiau, negu toks pat turis paties 
lengvojo vandens, ir devynio
lika tūkstančių kartų' mažiau, 
negu auksas dukato (pinigo 
vert.). Mažasis nykštukas iš 
Saturno, nustebintas teisingais 
jų atsakymais, norėjo pripažin
ti šituos žmopes tik ne žyniais- 
burtininkais, kuriuos, ketvirtis 
valandos atgal, manė esančius 
be siidlos. iPagaliaus Mikrome
gas tarė:

—Jeigu jus gerai žinote kas 
yra net toli nuo jūsų, tai be- 
abejo, geriau žinote tą, kas 
yra jumyse. Pasakykite man, 
kas tai yra jūsų sielą ir ką i p 
jus kuriate savo minais?

Filosofai taip pat, ’ kaip ir 
pirmiau, pradėjo kalbėti visi 
kartu, bet šiuo kartu visi jie 
buVo įvairių nuomonių. Pats 
sieniausis citavo ištraukas Aris
totelio, kitas nunėjo vardą Dc-J sekėj

rėmėsi Mal- 
branšu, o likusieji visi — kas 
Leibnicu, kas Lokku. — Vie
nas senas pesipatetikas*) su 
priežastis, kurios dėka ji turi 
jėgų pasidaryti tuo, kuo ji yra. 
Taip griežtai yra pasakęs Aris
totelis 633 pusi. Suvrosko 
dimo. — Ir pakartojo jis 
trauką.

—Atsiprašau, aš ne visai 
rai suprantu graikiškai, — 
sake milžinas.

—Ir aš taip pat, — prisipa
žino filosofiška mašala.

su- 
at-

lei-
iš-

ge-

tamsta, — pa
gyvento] as, — 

graikiš’

moksli-4
mes vi-

Tai kam gi 
klausė Sirijaus 
cituoji to Aristotelio 
kai?

—Todėl, — atsakė 
ninkas, — kad to, ko
sai nesuprantame, reikia cituo
ti tokioj kalboj, kurios nesu
prantame visų labiausia.

kartezinie-Tiodiau įurisį dė j o 
lis* ***):

—Siela, — tarė 
gryna dvasia, kuri 
čiuje gavo visus 
supratimus ir kuri 
jusi priversta yra

jis, — yra 
motinos iš- 
me.tofizikos 
iš ten išė- 
stoti mo

kyklon ir iš naujo mokytis tą, 
ką ji taip gerai žino ir tą, ką 
jau daugiau niekuomet nebe
sužinos.

—Tuomet, — tarė milžinas, 
— neverta buvo tavo sielai 
taip mokytai būti motinos yš- 
čiuje, kad paskiau pasidary
tum žiaurus, kai užaugs tavo 
barzda. O ką tamsta vadini 
dvasia?
,—Apie ką tamsta mane klau

si, — tarė metafizikas, — aš 
apie tai ir supratimo neturiu, 
sako, kad siela, ne medžiaga.

—O ar tamsta žinai nors 
kas tai yra medžiaga?

—žinau, —• atsakė moksli
ninkas, — pavyzdžiui, šitas ak
muo: jis yra pilkos spalvos, 
turi tam tikrą pavydalą, tris 
Matavimus, sunkus, dailus.

—Gerai, — tarė Sirijaus gy
ventojas, — bet šitas daiktas, 
kuris tamstai rodosi dalus, 
sunkus ir pilkas, ar gali tams
ta tvirtinti,, kad iš tikro jis 
toks yra? Tamsta matai tik kai 
kurias jo savybes, bet nežinai 
jų tikrumoje. Reiškia, tamsta 
nežinai, kas tai yra medžiaga.

Tuomet Mikromegas atsikrei
pė į kitą mokslininką, kurį lai
kė ant savo didžipjb rankos 
piršto ir paklausė jį:

—Kas tai yra siela ir ką ji 
veikia ?

—Nieko ji neveikia, — atsa
kė Malbranšo pasekėjas. — Už 
mane visa daro Dievas; aš vi
sa matau Jame, ir visa darau 
Jame; Jis visa daro be jokio 
mano dalyvavimo.

z Vienas visai mažo ugib Lo
kko sekėjas čia pat stovėjo ir, 
kai paklausė, jis atsakė:

—Aš nežinau, kaip aš 
voju, bet aš žinau, kad 
kuomet negalvojau kitaip,
tik su pagalba mano jausmų. 
Kad yra ne medžiaginės ir pro
tinės puses, — aš neabejoju, 
bet kad 
ti mintis 
abejoju, 
aš tikiu, 
limu, ką

Esybė 
jis šitų mokslininką rado pro
tingesniu 
nykštukas 
išbučiuotų 
jeigu tik butų galftna prie da
bartinių dydžių. Deja, čia pat 
buvo vienas mažas gyvulėlis 
su keturkampiu skrybėlių, ku
ris pertraukė visų filosofiškų 
gyvulėlių kalbas sakydamas, 
kad jis žinąs > visus slėpinius, 
kad visa esą galima rasti šv. 
Tamošiaus raštuose. Jis iš 
aukšto pažiurėjo į abu dangaus 
gyventoju ir pareiškė, kad jie 
patys ir jų pasauliai, 
lės, jų žvaigždelės — visa tat 
sukuria išimtinai vienintėliui 
žmogui. ’ Musų keliauninkai, 
girdėdami tuos žodžius, krito 
vienas kitam į glėbį ir tokiu 
užsikrėtė nesusilaikomu juoku, 
kokiu juokiasi tik Homero die
vai. Jų viduriai ir pečiai taip 
kratėsi, kad net laivas, stovė
jęs ant Mikromego nago, įkri
to saturniečiui į kelinių kiše
nę. Abu jie ilgai ieškojo, paga
liau rado -ir vėl atsargiai su
tvarkė. Sirijaus gyventojas vėl 
paėmė rankon vabalėlius. Jis 
labai meiliai su jais kalbėjosi, 
nors širdyje jautė piktumą ma
tydamas tokius be galo mažus, 
bet gi ktlrie be galo didžiuoja
si savimi. Jis žadėjo jiems kaip 
galima mažomis raidėmis pa
rašyti gerą filosofišką knygą, 
kurioje, sake, rasią paaiškini
mus visiems šitiems klausi- ' 
rnams. Ir ištikrųjų, atsisveikin
damas davė jis jiems knygą. 
Nuvežė ją j Paryžių Jr padėjo 
Mokslo Akademijoj; bet 
senas sekretorius atidengė 
pamatė tik grynus tuščius 
pus.

•—Taip ir aš maniau! — 
rė jis. —Vertė J. Tr-nas.

Dievas draustų reikš- 
medžiaga, aš labai 

Aš nieko netvirtinu, 
kad daug kds yra ga
mos nepastebime, 
iš Sirijaus šyptelėjo:

už visus kitus. O 
iš Sirijaus noriai

Lokko pasekėją,

jų sau-

kai

la-

ta-

(Galas)

Tūkstančiai šeimynų yra nusipir
kę pijantis pas Budriką ir visi yra 
pilnai užganėdinti.

Didelis pasirinkimas pijanų.

Jos. F. Budrik
3343 So. Halsted St.

Stock Room 3327 So. Halsted St.

' *) Peripotetikas, Aristotelio filo
sofijos mokyklos sekėjas. Tos moky
klos mokiniai vaikščiodavo ir filo
sofuodavo miniai. Vert.
įsitikinimu ir balsiai tarė:

—Siela yra entelechija* *) ir

***) Prancūzų filosofo Dekarto 
-ėjas.

**) Entiltchija — sulig Aristoto 
lio, visa ta, kas pats ifi savęs savai- 
mi darosi ir savo vystymuisi nerei
kalingas pašalinės pagalbos.

Sulig Leibnicu — visiškas indivi
dualumas.
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Sveikatos Dalykai
PIRMOJI PAGELBA

Jei po susižeidimo manoma, kad 
kaulas išlaužtas, reikia tuoj aus 
aptverti ‘kaulų kliše. Tų galima 
padaryti su bile pagaliu, o jei jo 
nėra, sužeistų rankų galima pri
rišti prie šono, ir kojų prie ko
jos.

Yra tik viena klesa žmonių, 
kurie tegali teikti tinkamų pa
tarnavimą žaizdoms— tai gydy
tojai. Kad išvengus blogų pa
sekmių, geriau šaukti gydytojų 
kelis sykius, 
dalykams, neg 
mažas <ialyk»s 
ir pavojingu,

Paplūstas įsipiovimas arba |- 
sibrėžimas gųpitai sugyja, bet 
jei žaizda nebus tinkamai pri
žiūrėta Jai gali greitai užsi
krėsti, ir pasekmės gali būti la
bai blogos.

Vaikas bezaizdamas dažnai 
susižeidžia. Nors oda ir netrū
ksta, vienok daugybė kraujo 

gyslelių, kurios randasi po oda, 
susižeidžia, kraujas iš jų išbė
ga ir oda pasidaro pamėlynavu
si. Kartais sužeista vieta esti 
sutinus ir skausmas jaučiamas 
bet tas neužilgo pranyksta. To
kį sužeidimą galima greičiau
siai sugydyti, dedant ant jo šal
tą vandenį arba ledą. Tas pa
gelbsti sustabdyti kraujo bėgi
mų iš gyslų. Vėliau galima dė
ti šiltus kompresus, kurie pa
greitina odai suimti kraujų pie
velėse užsilikusį. 
šiotojo padėtis gali užsitęsti 
daug metų—per visą amžių — 
nors operacija ant tulžies gali 
išgydyti.

Kuomet oda praplaunama ir 
kraujas išbėga, tuomet reikia 
būti atsargiam, kad ligos perai 
nepradėtų žaizdoje augti. Krau
jo bėgimas yra gerai, nes žaiz
dą gerai išplauna, bet negeisti
na, kuomet kraujo gysla pra
plauta. Jei įpjovimas yra gi
lus, reikia šaukti gydytoją, nes 
gali būti reikalas užsiūti žaiz-! 
dą. Mažas žaizdas galima iš- 1 
plauti su muilu ir vandeniu, ge-1 
rai iššluostyti, paskui aptepti 
su iodine. Niekuomet nereikia i n^ar*s įstatymas

NAUJIENOS, CHcSgO, UI ■■

Ašarų pakalnė pakalnėj pasirodė gailingų žmo
nių, kurie ašaromis gyvena tu
rėdami pakankamai turto, ir 
beašarų skurdžių, čia ne vie
naip verkia. —Tindi-Rindi.

ašarų, kietai tvirtai, nors prieš 
jos akis stovėjo .elgetos lazda 
ir tarba. Ji ieškojo kitų kelių 
įgyti karvę, kai bobute šuns 
nesitikėjo surasti. Ir šioj ašarų

Ar turit silpnas akis? 
• Skauda jums galvą?

DR. VAITUSH, O, D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTĄ..,

Nuvažiavęs Kaunan sutikau 
gatvėj pažįstamų bobutę, ku
rios kaimynystėj gyvenau. Po 
lietaus purvinomis gatvėmis 
nevaikščiojome, bet pasiekę 
kampų sustojome. Reįkalų ne
turėjau, bet kaip ‘senai besi- 
matę” užsišnekome. Milijonų 
neturėdama gyveno prie turtin
go dėdės; dėdė tuo buvo tur
tingas, kad galėjo išlaikyti ją 
su dukterim ir laiku Imto mo
kesnį užmokėti gėdos. Del 

jos vienos aristokratiškos ypa
tybės laikiau turtuole: ji mylė
jo šunis ir kates nofti savo gi
minės žmonėms kai kada per
pykusi nepakišdavo pietų ar 
vakarienės ir turėjo taip jaut
rią minkštų širdį, jog negalėjo 
pakęsti žiūrėdama į skur
džius arba ligonius, į gyvulių 
kankynes, bet susipykusi pir
miausia griebdavosi už taikos 
įrankio—lazdos, o kerštaudama 
su savo priešininku stengdavo
si ištisą amžių nesueiti. Aša
ras liedavo pamačiusi skurs-’ 
tantį žmogų arba kankinamą 
šunį, arba net iš piktumo. Ji 
gyveno kartu su dėde ir jo žmo
na, tokių pat ypatybių, tokios 
pat širdies.

Ji turėjo šunį, labiausia mė
giamą, brangesnį už auksą, ir 
anūkus. “Už ahksp krūvų ne
atiduočiau” — tardavo jo kai
ną. Dabar gal jums taip pat 
bus aišku šuo.' Bet keistas 
Kauno policininkas, pamatęs 
gatvėj su antsnukiu, kai šauti 
neprivalo* įsivijęs kambarin po 
lova nušovė. Bobutė tu* dėdie
ne apsikabindama verkę ištisą

reikalauja, savaitę diena iš dienos nupasa-
vartoti karboliaus tam tikslui ^kad ^girnai iš nosies ir gerk- kodama smulkiausias šuns ypa- 

■l—x-_- :x: "Tas daž- lybes. Jos pasakymais gwes-
: nai parodo žmones nekantriais, i nį ir išmintingesnį sunku rasti 
' vienok yra reikalinga, kad ap- j net švenčiausiam kunigų luo- 
saugojus kitus.

Po karštligės tos ligos perai 
dauginasi, ir užklausiau jos.

-Oi didi nelaimė nutiko...
- Kas?..—isteriškai krupte-

nors ir mažiems 
kad paskui toks 
pnlikty mileliu 

[FLISJ.

KAS TAI YRA IŠNEŠIOTOJAS

Kuomet žmogus ^erga difteriu 
ja, karštlige, raupais, plaučių 
uždegimu ar kitomis užkrečia
momis ligomis, kiekvienas iš 
mus stengiamės neprieit prie 
jo, kad neužsikrėtus ta liga. 
Sveikatos viršininkų pareiga 
yra žiūrėti, kad niekas nepriei
tų prie tokio ligonio, išskyrus 
tą, kuris turi ligonį prižiūrėti.

Bet kuomet ligonis, turintis 
užkrečiamą ligą, pradeda sveik
ti, jis nelabai nori būti atskirtu 
nuo kitų įmonių. Dažnai ligos 
perai užsilieka žmogaus kūne il
gą laiką. Tas tikrai žinom su 
difterija ir karštlige. Kuomet 
tas atsitinka, toks žmogus yra 
žinomas, kaipo ligos išnešioto
jas. Nors pats jau ir nebeser
ga, vienok jis gali ligą kitiems 
perduoti.

Prieš Įeisiant žmogų, kuris 
i yra difterija sirgęs, maišytis su 
kitais žmonėmis, Valstybės Sa-

Hydrogen peroxidas taip pat;^s butų prižiuiėti. 
neturi daug naudos, nes jo vi-, 
sas gerumas pradeda nykti, kuo-1 
met bonka pirmu syk atsidaro.

Jei kraujo gysla perpjauta, 
tai kraujas švirkščia lauk su 1 Užteka tulžyje, 
kiekvienu širdies mušimu. To-1 karts nuo karto pereina į žar- 
kiame atsitikime, reikia paimti! nas’ Kuomet tas atsitinka, toks 
nosinę, kaklaryšį, diržą, ar 
nors panašaus ir užrišti ranką Į . -
tarp žaizdos ir širdies. Užri-1 v’e^°J^» kur 
šus reikia veržti pagaliuku tol, I va^’ai kilnojami Karštligės ne- j 
kol kraujo bėgimas ; 
nereikia laikyti rankos taip už
veržtos ilgai, bet tuojaus šauk- 
ti gydytoją.

Kur žaizda labai gili, ypač 1 
kuomet joje randasi daug pur-: 
vo reikia gydytoją tuojau šauk- ■ 
ti, nes tokios žaizdos pasekmės 
yra žandų ūžt vėlimas, kuris la
bai pavojingas.

Gydymas pūslių, kurios paei
na nuo saulės arba kitokio įde- ’ 
gimo yra lengvas. Reikia ap-: n(>sv 
tepti odą apie pūslę su iodina;‘jug ’ 
su sterilizuota adata, reikia per-, no padėties ir sunku apsaugo- 
durti viršutinę pūslės odų. Tas į įį gįtus 
išleis vandenį iš pūslės, ir ne- I Galima tapti 
pradarys jos. i kitų ligų apart

Kuomet žmogus apalpsta, pa-1 difterijos. 
guldyk jį ant nugaros, taip kad Į 
jo galva butų žemiau. Bali uosa-į šio toj u, ir jei jau

me.
—Kas gero, ka^, naujo? —

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
K0PERACIJ0S BANKO

■ » /

Naujienų Pinigų Siuntinio Skyrius gavo pranc- 
širmi, iš Lietuvos Koperacijos liunlco, kad si_U- 
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 numeri savo 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:
4722 -Klemensui Uogeial

883—Juliai Maminsklenei 
22309—Benediktui Zikui , 
4755-rOnai Atkočiūnaitei , 
4771—Antanui Sutkui

20915—Juzefai Songailienei 
4779—Onai Poviliunaitei 
4777—Kotrynai Jocienei 
4797—Jonui Rukui 
4820—Pranciškui Jakui 
4820—Pranciškui Jakui 
4815—Barborai Bukauskienei 
4834 Julijonai Grincevičieneill633—Jievai Pieterienei

20924—Juozui Kuzmickui 
11630—Gabfiui Aleksandrai 
22295—Kamilijai Levickienei < 55260—Aleksandrai Račkaus- 
22300—Pranciškai Baranaus- , kaitei

• kienei ' 889—Alesei Stankevičiūtei
11634—Kazimierai KIeveckaitei20929—Onai Palubinskaitei 
22335—Leonei čiuprinskieneį 11601—Jonui Stikleliui 
22250—Barborai StovpeHenei 20898—Julijonai .Bučienei

4716—Juozapui Stiainjoniui
4736—Kotrynai Sebelsklenei
4742—Liudvikui Sabaliauskui 22278—Elenai Kulbiackas 

22274—Alenai Nagienei 
11622—Antanui Dičiui

4806—Vincentui Zapolskiui
4825— Julei Cicenaitel
4826— Monikai Lukausklenci

22301 - Marijonai Radavičienci 22319—Petrui Dobrovolskiui 
55254—Mortai Kiaupaitei 4836—Barborai KeterieneI

i

22328 Jonui Urbonui
55259—Onai Ivoškevičlenel
4858—Augustmai Kriščiunle- 

nei
4541—Motiejui Murauskui
4730—Onai Tarakevičlenei 
4745—Petrui .Kasiuliui

22315 Julijonai Smilglenel
11626—-Marij onai Majauskienci 
20922—Teklei Balscvičienei 
11627—Pranui AnužaičiuI 
11629—Albertinai Pocaitel

22311—Juozapui Judeikal
22312—Marijonai Čepienei

20909—Vincentui BeleckluI
4741—Uršulei Vežienei

24188—Marijonai 
nei

4830—Marijonai
• 11628—Eleonorai 

čienci

Petrulevičie-

Mickevičienei
Adamkevl-

t

r ką 1 žmogus Jau Yra kitiems pavo- Įėjau—mirė ar sudegė? — (Aš 
-Į/ i iuin, ypač jei jis dirba tokioje iki šiol nežinojau didesnės ne- 

pienas ir nevirti laimės už gaisrą ir mirtį).
—-Blogiau...— ir ! ašarodama

sustos bet botojo padėtis gali užsitęsti > l°^au kalbėjo — toks geras bu- 
daug metų — per visą amžių—Į y0;** mylėjau... nušovė po-

. nors kartais operaciją 

.fcies gali išgydyti.
ant tul- Į Hcininkas...

—Ką? anūkų?— Taip spėjau
Nevisuomet žmogui reikalin- anl policininko, nes pereitais 

ga turėti ligos simptomus, kad metais Kaune bent porų žmo- 
j tapti jos nešiotoju. Pavyzdžiui, policinikai be jokio reikalo

nušovė. , 
—Ne! Mano mylimiausj, tą

! rudą šunelį, žinai... Taip buvau 
1 užpykus ant policininko, jog no- 

yra/daromas, atrandama daug l’®Jau mušti...
i difterijos perų tavo gerklėj ir ' nianVs nuo gatvės

šiame atsitikime pavo- ^anlP° neleido keletą valandų 
tame, kad niekas nežį. išp^akodama visas smulkme

nas su ašaromis. Kiekvienas 
praeinantis stabtelėdavo ir pa- 

išnešiotoju ir matVs rimtą kalbų ašarojant 
karštligės ir’Engdavo atsigrįždama atgal.

Geriausis būdas 
! apsisaugoti nuo buvimo išne- 

tokiu esi,

gali būti difterijos pavojaus, 
I bet pats turi tiek apsisaugoji
mo, kad neparodo jokių simp

tomų, nors kuomet tyrinėjimas 
yra/daromas, ;

*
. . ,, . - - Provincijos mieste našlė

vęs drabužius apie kaklą, palik, slengtis iieišplėtoti ' ligos ki- ;žm<ma tur6io ktirvę, vienintė- 
ni- lę kuo galėjo pragyventi, vie- 

Buk atsar nų, kas buvo jos visa. Prie to 
, nedėk buvo krūva (luošų vaikų, kurie 

nosies ir burnos; jokio pelno nesuteikė. Pienas 
jo galvąužsidengk burną su skepetai- visus valgydino, parduotas lit- 

j te, kuomet kosti ar čiaudi. ! ras kitas apmokėdavo mokės- 
Yra dar geresnis būdas apsi- nius ir t.t. Ir štai jų karvė pa

saugoti nuo difterijos, karštli-įsirengusi padvėsė.
___ pas savo Pasikalbėjus pirmiausia pri

siminė kitų vargus, o gale nu
pasakojo savo nelaimę be jokių

jį taip gulintį. Kad apsaugojus |tiems, įsigydamas gerus 
nuo apalpimo, kuomet žmogus gienos papročius, 
atsimaino, palikdamas geltonai 1 gus rankas plaunant, 
žaliu ir apsipila prakaitu, paso-1 pirštų prie 
dink jį, ir suspausk 
tarp jo kelių. Tokioj pozicijoj, ( 
jis negalės apalpti.

Kuomet kuri nors kūno dalis
^ra išnarinama, reikia nebevar- gės ir raupų, 
toti tos vietos, ir dėti šaltus gydytoją ir įsičiepyk. z 
kompresus, kol gydytojas ateis. 1 [FLIS]

Tai yra paprasti simptomai, dėl 
kuii njatymas reikalauja pagel- 
bos. Gal būt, kad jums reikia aki
nių? 
dien.

Pasitarkite su manim sian- 
— Pritdikau taipgi akinius 
etiniu tiki ii ių uCilcli^.

Nedėiioj nuo 9 iki 11.

DR. JOHN J.
SMETANA

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

Kampas 18 gatvča, 3-čias augitas 
Kambariai 14, 15, 16 ir 17 

Ant Platt’s Aptiekoa 
l’astebekit mano iškabą 
Valandos nuo 9:30 iki 

8:30 vakare.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška.
3228 W. 38th Chicago, UI.

VIENYBE
Liaudies Universitetas

kuris turi 87 metų “Vienybės” komplektus, turi 
turtų, kurio kultūrinė vertė atstoja pagarsėjusią

Tas, 
namuose

'pas amerikonus "Five Foot Bbok Shelf” išleistą Harvardo 
universiteto prof. pa&elba.

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

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

* M

VIENYBĖ,
' Brooklyn, N. Y193 Grand St,

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

CHICAGO, ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8952

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

Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO„ I n c.

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

! Palengvins akių įtempimą, kuria 
esti priežastimi galvos skaudėjimo. 
Svaigimo, akiu 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
ži ausias klaidas. Spėriais aty.la at- 

j kreipiama j mokyklon vaikus. Akl- 
I niai nuo $4.00 ir augftčiau. Vai: 1Q 
iki 8 vai. Nedšlloj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street 
Phone Boulevard 7589

TIK KĄ GAVOME Iš LIETU
VOS “Lietuvos Socialdemokra
tų Partijos XII Suvažiavimo 
Smulkų Aprašymų”.

Labai fdomi knyga. Plačiai 
aprašo XII suvažiavimo eiseną, 
jo atstovų kalbas, etc.

Galima gauti Naujienose.
Kaina 20 centų.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxx'xxxxxxx

Klausyk ir Tėmy k 
0 Polam

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street 4
Netoli Ashland Avė.

—

Pasitarkit su 
Specialistu

Kuomet jus su
sergate, tai pir
mutinis dalykas 
jus norite gauti 
gerą specialistą., 
kad jis jėmis gy
dytų — tokį spe
cialistą, kuris tu
ri daug metų pa
tyrimą ir tokio 
kuris “nedaro 
spėliojimų”. Gal 
būt, kad jus jau 
esat gydęsis pas

BRING-yOUR
Alew SubscriteF

and
£eT K

Ask m about

United
šis musų prietelis dirba iš 

širdies ir neša naujus skaityto
jus Naujienoms kasdieną.

Darykit tai ir Jus
Štai kiek kuponų g .usit už 

kiekvienų atneštą ar atsiųstų 
paštu naują skaitytoją:

i

Už metus   150 kuponų 
Už pusę mėtų  '75 kuponus 
Už tris menesius .... 35 kuponus

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

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

Ateikit j musų ofisą ir daleiskite 
pilnai jumis išegzaminuoti, su X-Ray 
ir labaratorijoj, tas pilnai pasakys, 
kas jums yra ir kur randasi liga ir 
ar jus galit būt išgydytas. Mes tu
rime geriausius Europinius ir Ameri
koniškus įrengimus. Musų X-Ray 
m-aŠina yra viena iš didžiausių visa
me mieste.
X-Ray Egzaminavimas
ir patarimai visai dykai

Mes gydome labai pasekmingai vi
sokios rųšies naujas ir užsisenėju
stas ligas. Kraujo suirimus, ŽARNŲ 
ir SKILVIO ligas, galvos skaudėji
mą, krutinės skaudėjimai, šonų skau
dėjimai, svaiguliai, PILĖS, plaučių, 
kepenų ir pūsles trubeliai, odos ir 
VENERINĖS ligos, yra musų speci- 
alumas per 28 metus.

Mes turime pas save visus naujau
sius serumus. • y ;

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

skausmo. .Musų kainos už gydymą 
yra labai liberalės.

Mes gydome vyrus ir moteris.

The People’s Health
Institute

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

kampas VVashington

Valandos: Panedėlyje, Ketverge ir 
Pėtnyčioj: 9-6. Utarninke, Seredoj ir 
Subatoj: 9-8. N^dėldieniais ir šven
tėmis: 10-1.

Skaitykit ir platinkit j 
NAUJIENAS

Hitt and Runn—Here’s a Fellow Who tioes the Drummers One Better—Hear Him! BY HITT
OME *IOWU

Ot PAL

xxmxxkmmmxxxxkxxxxxx
nm^nmmramm

vuell-viell-iurts iVfc Sesi
OME. I'ME HtAJtb PAUL

OUR.

l

( Mtfii notb umcie
( AMO tMAT '‘O ŪKE TO TMROVM IM
' VOOk CMEkCOAT Fcfc A UOUAVr J 

I AHER. LOOKlUfc lt OVtfc UUDERTUU®^ 
1 UE ^AIO IT ’i-UOVO M.0ĮH UOlES>-W lUE 

HMilbE

DOMT DkNM 00*. Y 
PĄV TO*. 3 MSS VtT 
SO ,(o0
OU THt —(NHAT 

CAN GETFOR. SOPPEK. 
>77. F0* 10 CtMjt

U 1 KNQW -IHS* 
SOMl W -TUATiOM 
ANO TUEYVt RAM U? 
•pRICtS OM MEARLY

^J|T>ELNERY UOKSE FOft.

— I ",l t
SAMI -— 'TUEKti*

SELM A DEMĄNb FOte.
TOV4E.LUH6 "ou THE RART į

1 O U TU E ALUED ARKY OtFlCERS,-
] ^TUaJ riMO'T MORE PROUTABLE 
TCStLl TkiPE A% A TOILET MtCE^SlTY



NAUJIENOS, Chicago, D! Pirmadienis, Spalio 5, 1925

CHICAGOS 
ŽINIOS

bet ųž 
rugšti-

Ilelen

Druggan vėl kalėjime

suokalbininkai susipyko tarp sa
vęs ir vienas jų jau sėdi kalėji
me, — ne už suokalbį, 
apliejimą savo meilužio 
mi. t

Jau buvo rašyta, kad
Jankowski, 27 mv motina ketu
rių vaikų, sėdi kalėjime, nes ji 
apliejo rakštimi Joseph Krysin- 
ski, 48 m., tėvo 4 vaikų, veidą. 
Būdama kalėjime ji prisipažino, 
kad ji ir Krysinski, abu vedę, 
buvo susitarę, kad ji nunuodys

Du didieji butlegeriai. Lake 
ir Druggan, dėl kurių kilo di
delis' skandalas Cook pavieto savo vyrą, o jis nunuodys savo 
kalėjime, nes išėjo aikštėn, kad 
jie pirkosi laisvę ir tankiai iš 
kalėjimo visai išvykdavo, delei 
ko gręsia kalėjimas keliems ka
lėjimo viršininkams ir pačiam 
šerifui Hoffan, tapo išgabenti 
į kitus kalėjimus pabaigti savo 
kalėjimo laiką. |

Išgabenta juos nuosprend
žiu federalinio teisėjo Wilker , 
son, kuris tyrinėjo kalėjimo' 
skandalą. Druggan liko išvež
tas į Sycamore kalėjimą, o Lake 
į VVheaton kalėjimą. Del kitų į- 
veltų į skandalą asmenų teisė
jas dar nedavė savo nuospren
džio.

Bet nespėjo išvežti Drugganą 
į Sycamore kalėjimą, kaip kilo 
naujas skandalas. Lake tuo- 
jaus atvyko į VVheaton kalėji
mą, bet Druggan kelionė užtru
ko septynias valandas, nors 
tarp Chicagos ir Sycamore yra, 
nedaugiau kaip 56 mylios. Mar
šalo pagelbininkai, Zippman ir 
Pollack sakosi, kad jų automo
bilius buvęs apvirtęs ir tas su
trukdęs jų kelionę. Bet tnm ne
labai norima tikėti, nes Zipp
man buvęs išsigėręs. Abu mar
šalo pagelbininkai tuojaus bu
sią pašalinti iš vietos.

pačią, ir" kad abu apsives. Bet 
paskui jiedu susipyko ir ji ker
šydama jam apliejo veidų rūg
štimi ir tai taip, kad jo veidas 
liko sugadintas* visam amžiui ii 
galbūt jis neteks regėjimo.

Lietuviu Rateliuose.
Žiniti trupiniai

lietuviškos valgyklos nėra jo* 
kios. Pavieniai daugelis gyve
na pas svetimtaučius. Jie ir 
biznieriai skundžiasi, kad no
rint gerai pavalgyt turi važiuo
ti ant Bridgeporto pas savo 
tautiečius. Kodėl, esu, jie tenai 
vienas prie kito susikimšę, o 
negali atidaryti biznį apie 63 
ir Western? Ten galima pada
ryti gerų biznį ir jiems nerei
kėtų taip toli važinėti. Tenai 
yra tiek lietuvių, kad lietuviš
ka valgykla galėtų žydėti.

* ♦ *
Naujas biznis

Naujame name, 2650 W. 63 
St., atidarė naują ir vieninte
lę šioje Marquette apielinkėje 
naują lietuvišką biznį — “Mar 
Lawn” barzdasku tykią. Dirba 
p. J. Pranckas ir p. Šimonis. 
Savininkas J. Pranckas džiau
gėsi atidaręs šį biznį šioje apie
linkėje. »

PRANEŠIMAI ĮVAIRUS SKELBIMAI RAKANDAI NAMAI-ŽEME

Pavogė daug brang- 
ineny

Jis 
nuvykęs sto- 

pasiteiravo 
ir vieton jos 
didesnę, bet

Morse Bros., New Yorko 
brangmenų firmos atstovas 
Edward L. Morse, atvyko į Chi
cago parduoti daug brangmenų 
ir buvo apsistojęs Sherman ho- 
tely. Jis rengėsi važiuoti į ki
tus miestus ir padavė hoteliui 
nuvežti jo dėžutę į stotį, 
gavo kvitą. Bet 
tin dėl atsargumo 
apie savo dėžutę 
rado paliktą kitą
tuščią dėžę. Tuoj aus tapo pra
nešta policijai, kuri surado, kad 
kitas buvo atėjęs atsiimti 
Morse dėžę, pasirašė už Morse 
ir pasiėmęs dėžę išvažiavo. 
Dėžę nusekta į Atlantic hotetį, 
kur ją tikrai rasta, bet Ji buvo 
jau išplėšta, paimti visi bran- 
gmenys, o palikti vien drabu 
žiai ir kiti nereikalingi daiktai. 
Vagilius betgi jau buvo pabė
gęs.

Morse dėžėj gi buvo $150,000 
vertės brangmenų, kūne ir din
go.

Apsivedė artistė
Ketvirtadieny, spalio 1 

si vedė artistė Marytė 
čaitė su Petru Konradu, Brid
geporto biznierium.

Vakare da prieš astuonias 
sužibo švento Jurgio bažnyčio
je prie visų altorių žiburiai. 
Žmonės, kaip katalikai, taip ir 
laisvieji, pripildė bažnyčią 
kaip per atpuskus.

Pasigirdo maršas vargonais. 
Visi sujudo didžiausiu džiaugs
mu. Nuo durų pradėta mar- 

i šuoti. Artistas Vaičkus veda 
savo artistę prie altoriaus. Ar
tistė Pola Tendžiulytė buvo 
pirmąją jos pamerge. Ji ėjo 
paskui nuotaką, o visos kitos 
pamergės po vieną ėjo prie al
toriaus. Vyrai suėjo per zak
ristiją. Prie grotelių pasitiko 
jaunasis, Petras Konradas ir 
p. Vaičkus atidavė jam savo 
artistę Marytę. Už keletos mi
nučių jau abu — Petras 
Maryte Konradai ėjo iš baž
nyčios visu Ivdimi.

Vestuvių bankietas buvo Lie
tuvių Auditorijoj. Prisirinko 
daug svečių ir visi linksmai 
puotavo. Grušo orkestras iš 7 
muzikantų griežė visokius šo
kius, o svečiai šoko linksmin
damiesi ir 
nuosius.

♦ 'Vi* 
dešimtinė

d. ap-
Jakavi-

su

ŽUVO
Kokis tai žmogus pagarsino 

laikraštyje, kad labai pigiai 
pardundąs mažai vartotų pie
ną. Lietuvis sumanė pamatyti 
bargeną. Nuvažiavęs rado pia
nų krautuvę. Parodė gana gra
žų pianą, už kurį suderėjo 
$220. Dešimtį davė ant rankos, 
o jx) du doleriu mokūs kas mė
nuo. Kada padarė kontraktą ir 
užmokėjo pinigus, tada parda- 

• vejas pradėjo peikti tą pianą, 
o girti naują. Žmogus paklau- 

zse peikimo savo piano ir nuta
rė neimti savąjį. Krautuvinin
kas pinigų neduoda; atrokuos 
tik, jei pirks naują pianą. Ta
da žmogų paėmė baimė ir jis 
pasakė, kad naujo nepirko, o 
seno nenori, nes, pasak parda
vėjo, jis yra nekas. Krautuvi
ninkas atsisakė žmogaus de
šimtinę sugrąžinti. Reiškia pa
matymas piano kainavo $10. 
Skųstų į teismą, bet gelbstint 
dešimtinę, gali kainuoti ir 
line. —Rep.

West Sirte

šim-

linksmindami jau-

Trys žmonės užmušti
Pereitą penktadienį automo 

biliai užmušė tris žmones, jų 
tarpe du vaikus.

Mildred Matus, 4 m.t 1830 
Dickson St., liko užmušta Ed- 
ward Sanders, burdingieriaus 
Matus namuose. Jis pradėjo 
važiuoti savo troku visai nepa
žiūrėjęs, kad prieš troką stovė
jo mergaitė. Sanders tapo are
štuotas.

Mrs. Jenny Drues, 52 m., 
motina 7 vaikų, liko užmušta 
einant skersai gatvę prie 13 ir 
Kedzie gatvių. Troko šoferis 
Thomas Veseley, • 2427 So. 51 
Avė., 
Jis 
bet 
terį 
tų.

Thomas Larson, 10 m., 1401 
W. Huron St., liko užmuštas 
einant skersai gatvę. Automo
bilistas tapo areštuotas.

Cicero tapo areštuotas, 
bandė pasukti savo troką, 
troko užpakalis vistiek mp- 
ukliudė ir parmetė po ra

Prisipažino norėjusi nu- 
nuodinti savo vyrą

Pagarsėjusi suokalbi kun. 
Ilight ir Mrs. Svveetin iš Ina, 
III., kurie nunuodijo savo pačią 
ir vyrą, kad patys galėtų apsi
vesti, norėta pakartoti ir Chi- 
cagoje. Tik Chicagoje nepriei
ta prie pabaigos, kadangi abu

Piliečių D.
laike savo 

nedėlioj. 
sveta’nūi

Pašelpinis 
mėnesinį 
nigs. 28

pasku-

♦♦
Gydymo mašina

šiuo metu apsireiškė
tinė mokslo priemonė gydyme 
ligonių su mašina. Šis apara
tas ultra violetiniai spinduliai 
arba kvarco žibintas duoda ge
ras pasekmes gydyme. Juo gy
doma plaukus, odos išbėrimą, 
moterų ligas, lyties ligas ir t. 
p. Pirmiausias 
tarų tą mašiną 
ralius, 3303 S.

iš lietuvių dūk
is i gi j o Dr. Ka- 
Morgan St.

*
Jubiliejinis vakaras

d. sueina 15 
Teatrališko 
Jame susi-
Town of

Liet.
Kliubas 
susirinki m.ą 
d., Mcld iži;

I • • •. kimų ati.’a’ė pirm. P. Kobialis, 
rast. S. Pangonis perskaito pro
tokolą, kinis tapo priimtos 
vienbaisni. Seka raportai. Pik
niko, h.iU įvyko rugp. 30 d, 
komisija, P. Slogeris ir L. Ge
nulis, pra* 'še, kai gryno pel- 

. ) nuo to pikniko Jikc $951.80. 
Komitetas labai dėkojo dari i- 
ninkams už jųjų o*ikų 
darbavimą dėl Kliubo. 1 
noti.s varo v visų narių 
ačių draugui W. Duobai 
didelį pasidarbavimą !ir puikų

' sutvarkymą šio pikniko. Visi 
nariai pritarė tam plojimu.

Kliubas turi 850 narių iri 
$8,570.80 turto kasoje. Labai i 
daug lietuvių rašosi prie šio 
kliubo. Jis taipjau užlaiko pi-‘ 
lietybės mokyklą. Nemokamos 
pamokos - įbuna pirmadienio 
vakarais 8 vai. Pamokos yra 
teikiamos visiems lietuviams ir 
kiekvienas gali jomis naudotis. 
Mokytojais yra W. Duoba, P.' 
Kobialis ir P. Slogeris.

—Narys.

pasi- 
. Ge
is tarė 
už jo

Pranešimai

Gruodžio 
metų gyvavimo ■» 
Kliubo ‘^Lietuva”, 
spietė gabiausieji
Lake vaikinai ir mergaites, ku
rie daug yra pasidarbavę vai
dinime iteatrų (veikalų). J. J. 
Zalp, p-lė Bajorinaitė, p. če- 
liauskas, p. William ir kiti yra 
pasižymėję savo darbais. Delei 
narių darbštumo ir atminimui
15 m. sukaktuvių bus rengia-' 
mas jubilėjinis vakaras. Kliu-, 
bas iŠ iždo paskyrė $100 dėl, 
vakarienės. Į komitetą įeina:. 
J. čeliauskas, J. William, Ele
na Ivaškevičiūtė, Elena Rra- ,
zauskaitė ir Ona Katauskaitė.! Kas, kžį, kur, kaip 
Vakaras įvyks gruodžio 13 d.J 
Krenčiaus svet. Bus vakarienė,' 
prakalbos, dainos solistų, due-j 
tų, kvartetų, klasiški šokiai/ 
vaidinimas gražaus veikalo ir 
kitokį žaidimai. Tai bus ba
lius savo nariams ir jų drau
gams, kad atmintų jubilejinj 
metą savo kliubo ‘ILietuva”. 

♦ ♦

kada rengia, veikia 
ar kviečia. »

Chicagos Lietuvių Auditorium 
B-včs direktorių ir draugijų atsto- j vų mėnesinis susirinkimas atsibus 
pirmadieny, spalio 5 d. Auditorium 
svet., 3133 S. Halsted St. Gerbiami 
direktoriai ir atstovai malonėkite i 
visi pribūti 
reikalų dėl

laiku, nes turime daug 
aptarimo.

K. J. Demerecks

Reikalingas restoranas
Marqii'ettę apiolinkė bujoja 

visu smarkumu. Tenai daug 
gyvena pavienių ir yra dahg 
visokių lietuviškų biznių, bet

Amerikos Lietuvių Teatro Kūrė-

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI I’RA- 
LEISTI $100.00?

Atsakymas: $100.00 ant syk 
$6.00 j metus per ,viHą 

likusj 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 
šimtą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

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

Naujienų. Spulka. uždirba po 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno 
$100.00 — pamislyk 
šimtas uždirbtų jei 
čia per 20 metų?

Ateik ir pasitark 
npie taupymo budus, 
žinosi kaii> greit 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St. .

Nuo 10 ryto iki 8 vai. vakaro.

ir

kiek jūsų 
laikytumėt ji
su sekretorių 
o nuo jo su- 

daugi nsis jūsų

Naujienų Spulkos nariams. Su 1 
d. Spalio pasibaigia antras kvartalas 
šių metų. Skulkoš knygos turi būti 
sutvarkytos ir peržiūrėtos. Labai 
man nemalonu parodyti knygose, kad 
mokestjs kieno nors užvilktos. To
dėl, kad išvengus to, meldžiu visų pa
vėlavusių kuogreičiausiai sumokėti 
užvilktus mokesčius. Lauksiu iki 
Spalio 11, 1925. Taipgi nariai kurie 
permainėte adresu meldžiu, priduoti 
naujus.

Spulkos Sekretorius V. Mišeika.

Lietuvių Amerikos Politikos Kliu
bo ant North West Sides jvyks mė
nesinis susirinkimas, Spalio 5 dieną, 
1925 m., 8 vai. vakare, Parapijos 
svet., 1644 Wabansia Avė. Kliubo na
riai malonėkite būti ant' laiko.

Av Lungevicz, Sekr.

Itoseland. Lietuvių Improvement 
ir Benefit Kliubo susirinkimas jvyks 
spalio 6 d. 7:30 vai. vakare Aušros 
kambariuose 10900 S. Mochigan Avė. 
Kliubo nariai atsilankykite paskirtu 
laiku, nes yra daug reikalų, kurie turi 
būt apsvarstyti. Taipgi nariai pa
duokite tikrus antrašus sekretoriui.

J. Tamašauskas sekr.
10727 So. Michigan Avė.

ASMENĮ! MOJIMAI
PAIEŠKAU savo dėdės 

Varno. Paeina iŠ Papušinio 
šidlavos valsčiau. Turiu 
reikalą; noriu greitu laiku 
noti su juo.

Vincenta Varnytė
721 W. 19th PI., Chicago, III

Petro 
kaimo, 
svarbų 
susiži-

JIESKO PARTNERIŲ
PAIEŠKAI) partnerio vyro arba 

moters su mažu kapitalu dėl fur- 
nished ruonis biznio. Patyrimo ne
reikia, aš esu gana patyrus. Del 
platesnių žinių kreipkitės nuo 4 
iki 8 vai. vakare.

A. Dšriila
3534 S. Parnell Avė., 2 lubos priek.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
BAGDONAS BROS.

MOVING, EXPRESSING & COAL 
PIANO MOVING EXPERTS 

Long distance handling. 
Turime daug metų patyrimą.

3406 So. Halsted St.
Phones: Yds 3408 — Blvd. 1969 res.

.....................
Tel. Yards 7282

BRIDGEPORT PAINTltfG 
& HDW. CO.

Malevojam ir popieruojam. Už
laikėm malevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 So. Halsted St.

J. S. RAMANČIONIS, Prez.

Td. Lafayette 5133-6438

ROBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vllnonios gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų 
matkos 35c., 38c. ir 40c. Vilnonįos 
skiautes vaikams, kaina nuo 65c. 
iki $1.00. Baltoji drobė užvalka
lams ir paklodėm^. Marškonius gi- 

kaina 1000 jardų nuo 10c. iki 
Mano tavoras parsiduoda nuo 
iki 50c. pigiau negu kitur.

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

jos, 
15c. 
35c.

504

IŠMOKYT MURININKYSTRS
Uždibkit $12 iki $16 j dieną

Mes mokiname praktiškos muri- 
ninkystės prie patyrusių instruk
torių. Klesos dienines ir vakarinės. 
Lengvais savaitiniais išmokėji
mais. Atsišaukite arba rašykite

1322 CLYBOURN AVĖ.

KRAUTUVIŲ ĮRENGIMAI
Del groserniy, bučernių, delikate-

ju Sąjungos mėnesinis narių susi- Sen, restauracijų, saldainių krautu- 
rinkimas įvyks pirmadieny, spa- vių, keptuvių. Specialia prirengi-
lio 5 d., lygiai 8 v. vak., p. J. Vaič
kaus1 studijoj, 3358 S. Halsted St., 
3 aukštus. Visi nariai malonėkit 
būtinai atsilankyti ir nesivėlintiA

J. Auryla, sekr.

mas Sostheim’s labai tvirta dėl 
keptuvės, pigiai. Pinigais arba iš
mokėjimu.

1912 80. STATE STREET 
ALHAMBRA STORE FIXTURE CO.

Mes parduodame olselio kainomis 
visiems. Dasižinokite pas mus 
apie jūsų plumbiųgų ir namų ap
šildymo reikmenis.

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING SUPPLY CO.

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

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR StJTAUPYKIT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Sųpply Co., 
1637 West Dįvision St., 

. netoli Marshficld

PLASTER board po 416 c. už 
ketvirtainj pėdos; dastatome 6, 7, 
8, 9, 10 pėdų augščio. Pilnas pasi
rinkimas lentų, stogų dengimo ir 
moldingų. Greitas patarnavimas. 
Greitas daštatymas visur, šaukit 

Mr. Smetona
Builders Suply & Lumber Co. 

2228 W. Madison St.
Tel. West 1000/— Seeley 4062

ISRENDAVOJIMUI
RENDON 7 kambarių fialai, 

pečium šildomi, rendos po $30. 
6 kambarių flatai, garu šildo
mi, rendos $45 ir daugiau. At
stovas nuo 2:30 iki 5 vak. 

1134—1152 iŠ. Western Avė.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
KAMBARYS ant rendos dėl 

vieno ar dviejų vaikinų, švie
sa, maudynė ir visas paranka
mas. Atsišauki!

5334 S. Wood iSt.
Tel. Hemlock 0647

PASIRENDAVOJA kamba
rys, karštu vandeniu apšildo
mas. Elektra ir maudynės. Su 
valgiu arba be valgio.

6551 So. Talman Avė.

PARSIDUODA 4-rių ruimų rakan
dai už gana prieinamą kainą. Prie
žastis pardavimo apleidžiu miestą. 
Sykiu randasi ir pianas. Ateiti ga
lite nuo 9 vai. ryto iki 9 vai. vakare.

WM. BUTKUS,
3231 So. Aubum Avė.
3Čios lubos užpakalis

Tel. Yards 3039

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

1611 W. 55 St.

' 1 “H Kas nori pirkti,
parduoti, arba 
mainyti nainuc, 

I farmas, lotus, 
F taipgi ir vi.w- 
I kius biznius, vi- 
I suomet kreip- 
1 kites pas

C. P. Suromškis & Co.
Real Ėst ate

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

PARDAVIMUI
AUGŠTOS rųšies Schroeder Gro

jiklis Pianas, su elektros prijungi
mu, su rolėmis, ben£iumi ir kabi
netu, vertas $1000, parduosiu už 
$135.

2332 W. Madison St. 1 fl.

DIDELIS bargenas. Pardavimui 
bučernė ir grosernė. Biznis išdirb
tas ir yra nešąs gana gerą pelną. 
Biznis cash — nėra knygučių. 
Taipgi randasi 7 ruimai gyveni
mui, renda pigi. Arba ieškau gero, 
patyrusio bučerio.

v 3651 S. Wallace St.

TURIU keletą virš mieros lo
tų, netoli elevatorių stoties ir 
bulvaro, parduosiu už akrų kai 
ną, $995 kožnas. Išmokėjimais. 
Veikit greit. Tas yra tikras 
bargenas. Mr. ROBINSON, 
Room 722, 6 N. Michigan Avė.

Tel. State 7503

PARSIDUODA garažas su bizniu, 
randasi labai geroje vietoje N. W. 
Side. Parduosiu už $32,000. Morgi- 
Čių yra $12,000 ant 5 metų. Tai 
kas ieškote garažo geroje vietoje, 
tai kreipkitės pas Wm. Gritenas, 
3241 S. Halsted St. Tel. Blvd. 5066

PARDAVIMUI restaurantas- 
Lunch room; gera vieta, netoli 
naujo marketo. Pardavimo prie
žastis — liga.

920 W. 14 Str. 
kampas Sangamon, St.

PARSIDUODA grosernė ir notion 
krautuve. Taipgi užlaikome ice 
cream, cigarų, tabako; 4 pagyveni
mui kambariai. Ilgas lysas. Pigi 
renda.

Atsišaukite
5702 So. Racine Avė.

PARSIDUODA West Sidfif vie
nas medinis ir vienas mūrinis na
mai. Medinis ant dviejų ' pagyve
nimų su bizniu. Savininko antra
šas 7011 So. Artesian avė. Nedėlioj 
savininką galima matyti iki 1 vai. 
po piet 2342 W. 23 St.

MORTGECIAI-PASKOLOS

PARSIDUODA grosernė, yra 
5 kamb. užpakaly gyvenimui, 

DrvnnM i k oi- fr808 renda P^eŽaS- RENDON kambarys, 2 vaikinam .. , ,. ., .
arba merginom, arba pavienei ypa-jU ’PHrdavimo patirsit ant vle-
tai. Kambarys šviesus ir su visais 
vėliausios mados parankamais.

4234 S. Maplewood Avė?
2 lubos

tos. 4522 So. Honore St.

PARDAVIMUI pigiai pirmos 
i klesos elektriška čeverykų tai- 

KAMBARYS ant rendos, ap- Symo dirbtuvė, biznis išdirbtas 
šildomas vienam vaikinui arba 1 
merginai, be valgio.

6551 So. Francisco Avė 
Tel. Republic 8761

per 7 metus, priežastis parda 
vimo, turiu kitą biznį.

106 Ę 107 St.
Tel. Pullman 5606

JIESKO DARBO
JEŠKAU darbo už bučerj, turiu 

patyrimą per 12 metų; kalbu angliš
kai, rusiškai ir lenkiškai, kam reika
lingai atsakantis darbininkas, 
sišaukit.

S. NORKUS, 
Tel. Pullman 6344

REIKIA DARBININKI
MOTERŲ

at-

PARDAVIMUI bučernė ir gro
sernė, maišytų tautų apgyventoj 
apielinkčj, biznis yra cash ir ge
rai išdirbtas per 12 metų. 4 kam
bariai pagyvenimui. Pardavimo 
pirežastį patirsit ant vietos, 

3001 VVallace St.
Phone Michigan 0574

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė, biznis gerai išdirbtas, 
visokių tautų apgyventa; par
siduoda greitai ir pigiai.

2119 So. Halsted St.

• REIKIA 5 patyrusių moterų 
sortavimui skudurų arba popie 
rų atkarpų. Gera alga.

SALVAGE1TRADING CO.
1039 Congress St. arti Morgan Didelis bargenas, šaukite.
-------------- ;------------------------- Lafayette 2980

PARDAVIMUI valymo ir 
dažymo krautuvė. Geriausiai j- 
įrengta, 4 kambarių su rakan
dais flatas. Apleidžiu Chlcagą

REIKALINGA moteris 
mergina prie namų darbo, 
užmokesčių sutiksime.

IGNACAS GRIGALIŪNAS Ita, biznis išdirbtas per keletą
96 W. 6th St., ------- --------
St. Charles, UI.

ar
Su

REIKIA merginos namų dar
bui, prie mažos šeimynos, ge
ras namas. Telefonuokit utar- 
ninke.

Van Buren 8056

REIKIA patyrusių moterų 
pardavinėtojų, kurios kalba lie
tuviškai. Alga ir komišinas. 
KAHN DEPARTMENT STORE 

618 W. 81 St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA patyrusių vyrų j 
geležies atkarpų jardų. Darbas 
prie No. 3 girų .

Kreipkitės:
frEINBERG & KAHN

1465 W. 38 St.

REIKIA vyrų, kurie nori eiti j 
biznį pardavinėti automobilius ant; 
nroflt sharing pagrindų. Reikia 
L . *
uždirbus pinigų, 
kaip. Šaukit telefonu.

Republlc 2589 
Klauskit Mr. Ainbroz

PARDAVIMUI ’ bučernė ii 
grosernė, cash biznis, gera vle-

metų. Prięžastis pardavimo — 
partnerių nesutikimas.

10321 Michigan Avė.

PARDAVIMUI arba mainymui 
ant Lietuvių apgyventoj vietoj sal
dainių krautuvės, medinis namas, 
5-6 kambariai, muro beismontaš, va
nos, elektra, karšto vandenio šiluma 
ant pirmo augšto. Labai patogi vie
ta gyventi. Yra tušti kambariai ant 
2-ro augšto. Savininkas ant vietos.

2837 W. 38th PI.
Lafayettej 5818

' PARSIDUODA arba išsimai
no grosernė ir notion, krautuvė, 
lietuvių apgyventoj apielinkej 
$500.00 cash.

4554 S. Paulina St.

NAMAkZEME
NAUJI BUNGALOWS

$2000 imokėt, $50 į mėn.
KAINA $8950

Mūriniai, 5 kambarių ir* vienas 
kambarys unt augŠto, octogan Sun 
parloraf, lietaus lašų vanos, pro- sinimui lenta, ugnavietCsį knygy
nai, bufetai, plieno kostrukcija, 30 
pėdų lotas, Mnrųuette Manor.

5920 S. Mozart St.
Tel. Prospect 0604

ių. Reikia PARSIDUODA 30x125 pėdų lotas 
biskj kapitalo ir gerą užžlurą, kad ant Artesian tarpe 70 ir 71 gatvių. 

“ ” ’ . * */.• Mes parodysim luotas yra improved, gatvė cementuo-
»ta. Tx>tas pažymėtas ant šalygat- 
• vio No. 488.

6636 So. Kaminsky Avė.

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

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Avė., 

Lafayette 6738
-

MOKYKLOS
VALENTINE 

DRESSMAKING 
COLLEGE

Kursai Designing, Dressmaking, 
skrybėlių dirbimp 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

xnxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

LEVESKIS’ SCHQOL 
Preparatory and Commercial 

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

Vieną Menesį Dykai Ang
lų Kalbos Lekcijos 

Geriausias mokinimas visoje 
šalyje. Ateikit tuojau

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

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.

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


