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LIETUVA GEDI VILNIAUS
Maskva nudaigojo 5 Gruzijos 

socialdemokratus
Kaltina Maskvą dėl slap 

ty žmogžudybiy
Gruzinai klausia Maskvos sa

trapų, kur jie padėjo penkis 
socialdemokratų vadus

Kūnas žuvusio oro pašto 
J lakunot surastas

Byla dėl bandymo nužu 
dyt Lenkų prezidentą

Komunistų riaušės Pary 
žiuje; daug sužeistų

Amerikos aviatoriai trauk 
. sis iš Morokkos

Prapuolusi pašto aviatorių rado 
kalne užsimušusi

Lietuvos gedėjimas lenku 
užgrobto Vilniaus

KAfUNAS, spalio 9. (Elta.
Paštu iš Lietuvos Pasiuntiny- 

' bes Washingtone). —
Penkerių metų Vilniaus pa

grobimo sukaktuvėms paminėti 
susidarė Gedulo Komitetas.

Spalio devintą, dvyliktą va
landą, visoj Lietuvoj buvo su
stabdytas vienai minutei visoks 
judėjimas; vakare buvo paskai
tos.

Spalių dešimtą dieną ruošia 
mos protesto demonstracijos 
su fakelais. Spalio vienuoliktą 

rinkliava Vilniui vaduoti.

Lietuva liūdi dėl Vilniaus;
Lenkai džiaugias

Vilniaus užgrobimo sukaktu
vėmis Lietuvoj per tris die
nas įvyko daug protesto prieš 
Lenkus mitingų

RYGA, Latvija, spalio 
[Chicago Tribūne koresp. 
nald Day]. — šį vakarą 
giasi Lietuvos trijų dienų gedė
jimas dėl 
kurs prieš 
vo lenkų 
užimtas, 
ir mitingų
testui prieš lenkų 
senosios Lietuvos 
niaus. Kalbėtojai 
tinguose pareiškė, kad Lietuva
neturės jokių diplomatinių, 
konšularinių, pašto, telegrafo 
ir gelžkelių susisiekimų 
Lenkija, kol Vilnius nebus 
žintas Lietuvai.

Du
ba i-

Vilniaus krašto, 
penkerius metus bu- 
generolo Želigovskio 
Daug demonstracijų 
buvo laikoma pro- 

pžgrobimą 
sostines Vil- 
protesto mi-

su
gn>

kurie Vilniuje sudaro 80 nuoš. 
[!?] viso gyventojų skaičiaus, 
dabartiniame lenkų su lietu
viais konflikte laikosi griežto 
neitralumo.

Kalinių apsikeitimas

Rytoj [šiandie] Rygoj prasi
dės tarp Lietuvos ir I^enkijos 
Raudonųjų Kryžių atstovų 
pertraktacijos dėl apsikeitimo 
kalinių, abiejų pusių suimtų 
laike neoficialio karo, kurs tarp 
abiejų kraštų tebevedamas 
nuo pat okupavimo Vilniaus.

Nesenai du Lietuvos aviato
riai buvo priversti nusileisti 
Vilniaus teritorijoj, ir pateko 
P lenkų rhnkas, kurie juos ^al
ko kaipo įkaitus už keletą len
kų karininkų, kurie buvo lietu
vių suimti neitraliuės zonos 
apielinkej. 

Neramumai “kresnose"

Laikymas didelės armijos 
Vilniaus koridore Lenkijai kas 
metai pareina daug inilionų 
dolerių.* Tankus tame krašte 
miškai pilni banditų burių, ku 
rių nuolatiniai įsiveržimai j 
Rusijos teritoriją padarė tame 
krašte tikrą anarchiją. Rusi
jos pasieniu ties Vii,niaus kraš
tu per trisdešimt mylių nuo 
sienos valstiečiai, dėl banditų, 
negali laikyt galvijų, arklių nė 
kiaulių. Didžiuma traukinių, 
banditų atsiginti, gabenasi kul 
kosvydžių kuopas.

Planuoja fortifikacijas
Lenkų ministeris pirminin

kas Grabski tikisi nuraminti 
kraštą įsteigimu Rusijos pasie
niu 200 mylių ilgumo akstinuo
tų vielų barikadų ir visos pilės 
stiprių gintuvių. (Jrabskis ne 
mini, ar tokios fortifikacijos 
bus įsteigtos taipjau ir -’^rido- 
riuj Lietuvon pasieniu.

BERLINAS, ' spalio f 12. 
Gruzijos socialdemokratų parti
jos centro ' komitetas vakar 
paskelbė aštrų paklausimą 
maskviškei sovietų valdžiai. 
Tas paklausimas yra. kartu ir 
•apkaltinimas maskviečių dėl 
biaurios piktadarybės.

Paklausime minima žinomi 
ne tik Rusijoj., bet visame pa
sauly, Gruzijos socialdemokra
tijos vadai, čcheidzė ir Cere- 
teli, ir klausiama: kur sovie
tų valdžia padėjus juos ir ki
tus tris įžymius socialdemokra
tus, kurie prieš kiek laiko buvę 
perkelti iš Tifliso kalėjimo Į 
Suzdalj, cemtralinėj Rusijoj ? 
Tarp tų penkių socialdemokra
tų, be čcheidzes ir Cereteho, 
buvo dar N. Gomerika ir B. 
čechišvili.

“Kur, kada ir dėl ko jus juos 
nugalabijot?” — 
kviečių Gruzijos 
kratų partijos 
tas. —
danginote neva į Suzdal. į Suz- 
dalj tečiaus jie niekados nebuvo 
pargabenti, ir j jų giminių ir 
draugų paklausimus apie juos

visai

klausia mas 
socialdemo 

centro korpite 
Jus juos iš Tifliso iš-

sako

jus, Maskvos valdoriai, 
atsisakėt duoti bet kurių 
kinimų, ir neatsakote.’’

Pagaliau paklausime 
ma:

“Mes turime įrodymų, kad 
jus juos pasalomis sušaudėte 
Atsakykite gi, Rusų budeliai, 
atsakykite prieš viso pasaulio 
proletariatą: už ką jus nuga
labijote tuos penkis žymius 
socialdemokratus, tuos nuošir
džius ir šviesius kovotojus (už 
darbininkų reikalus?”

Saugumo pakto konferen
cija eina sėkmingai 

______L....

Tikima, kad Vokietija sutiks 
su jos įstojimo į Tautų Są
jungą sąlygomis

ge- 
len-

Lenkai džiaugiasi
Tuo tarpu, kai lietuviai 

dėjo, Vilniuje gyvenantieji 
kai džiaugėsi dėl atsilankymo
generolo Pilsudskio į Vilnių da
lyvauti lenkų suruoštose iškil
mėse, nors lenkų Vilniuj tėra 
tik keli tūkstančiai. žydai.

14 žmonių prigėrė jūrėse 
jaktai apvirtus

AR NORI KĄ PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

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

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

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

kai- 
žod- 
dau-

VIENNA, Austrija, spalio 12. 
— Lvove, Lenkų okupuotoj 
Galicijoj, šiandie prasidėjo by
la vieno žydų studento, Stanis
lavo Steigero, kaltinamo dėl 
bandymo nužudyt Lenkijos pre 
zidentą Wajciechowskį.

Tas pasikėsymas įvyko pra
eitų metų rugsėjo mėnesį, kai 
Wojciechowskis buvo atvykęs 
į Lvovą parodai atidaryti 
Grįžtant iš parodos, į jo auto
mobilį buvo mesta bombą, kuri 
betgi nesprogo, ir niekas nebuv 
vo užgautas. Kas metė bombą, 
nežinia, tik vienos operos bale
to šokėjos liudijimu, kuri buk 
mačiusi piktadarį, buvo areš 

studentas,
grieštai ginasi,

PARYŽIUS, Francija, spa
lio 12. — Del komunistų pa
skelbto visuotino streiko, Pary
žiaus priemiesty Saint Denis 
šiandie įvyko riaušių. Apie tris
dešimt šovinių buvo paleista ir 
trys policininkai sužeisti.

Neramumai persimetė ir į 
kitas miesto dalis ir kilusiose’vos lauko, 
muštynėse daug policininkų ir 
streikininkų buvo sužeista. Su 
žeistas taipjau 
atstovas, komunistas 
kurs ką tik 
smerktas už 
jos kareivių 
viršininkų.

Streikas tečiau visai 
jo pašfcękimo. Jo vyriausias 
tikslas buvo paralizuoti susisie
kimą Paryžiuje, bet niekas ne
išėjo: išskiriant kiek didesni 
skaičių sustreikavusių taksi-ke- 
bų šoferių, kitų susisiekimo j- 

Oro pašto valdininkų nuomo- rijos senatorius. Tą bylą žydai Įmonių darbininkai. atsisakė
•nė tokia, kad lakūnas, pakly- vadina antraja Dreyfuso ąfera. slreikuęti. 
dęs dėl miglos, skrisdamas at-1 
simušė su savo aeroplanu į 
kalną ir tuo budu žuvo. Su-' 
dužusianie aeroplane rasti ir 
visi pašto maišai su siuntiniais, 
kurie buvo tuojau paimti ir 
specialiu aeroplami pasiusti j 
Chicagą.

Užsimušė, jo aeroplanui atsi
mušus į Nittany kalno šlaitą

BELLEFONTE, Pa., spalio 
12. — Oro pašto aviatorius 
Charles H. Ames, kurs spalio 1 
d. vakarą, išskridęs su pašto 
siuntiniais iš New Yorko į Chi
cagą, pakeliui prapuolė, ir ku
rio tūkstančiai skautų ir kelio
lika aeroplanų visą laiką ieš
kojo Allegheny kalnuose, paga
liau vakar buvo surastas, — 
surastas sudužęs aeroplanas ir 
jame sėdįs negyvas, su didele 
kaktoj žaizda, aviatorius. Jis 
rasta Nittany kalno šlaite, 
beveik pačioj viršūnėj, įstrigęs
tarp tankių brūzgynų ir me- tuotas kalbamas 
džių šakų. ‘Nors Steigei’

Atrado jį farmerio penkioli- Kad nekaltas, iki šiol jis bu ve 
kos metų vaikas, John Earmitt, laikomas kalėjime.
kurs buvo prie kitų ieškotojų; Steigerą gina penki advoka 
prisidėjęs. r j tai, tarp jų vienas buvęs Ausi-

FEZAS, Francuzų Morokka, 
spalio 12. — Oficialiai šiandie 
paskelbta, kad amerikiečių sa
vanorių aviatorių eskadrėlė, 
tarnavusi francuzams jų kare 
prieš riffiečius Morokkoj, n<- 
užilgio pabaigsianti savo tar
nybą ir pasitrauksianti iš ko-

ir parlamento
Doriot,

buvo pa-
Franci-

savo

šiandie 
kurstymą 
nekiausyti

Lietuvos darbininky i 
Franciją išleistuves
KAUNAS, [Lž]. Rugsėjo 23 

d. išvežta į Francuziją antras 
lietuvių darbininkų eSaionas.

Pirmuoju ir šiuo antruoju iš
vežta po 800 žmonių. Stebėti
na, kad tokios minios savo bro
lių, vykstančių šiaip ar taip no 
pyragų valgyti, niekas nepasi
rūpino ateiti palydėti. Teko ma
tyti daugelį ir su ašaromis ap
leidžiant savo nesvetingą tėvy
nę. Gauta žinių, kad parvažiuo
jant Švedijos pakraščius* musų

l( Mllionieriai neprivalo • , . _ ir širdinga užuojauta. Nepado-
! 18 ateivių Indianos ka- ru musų organizacijoms, Gu

lėjime bus deportuota rios taip moka gražiai byloti 
-----------  apie darbininkus, bet tingi iki 

GAR Y, Ind., spalio 12. -r- stoties ateiti jų palydėti.
, sėdinčių į '

sėdėti kalėjime

neture-

ATLANTA, Ga., spailo 12. 
Iš vietos federalio sunkiųjų 
darbų kalėjimo tapo “garbės Alštuoniolika ateivių. sėdinčių į __ :_____ ____ —
žodžiu” paleisti penki kaliniai, dėl įvairių nusikaltimų Indiu- • I 
kuriu kiekvienas turi nema- nos kal^fene, bus perduota imi 
žiau *kaip $1,000,000 turto. Ko {gracijoj vyriausybei, kad juos’ -----------
turi jų: Richard Bailey, C. C Ituojau deportuotų. Prie jų bus' KAUNAS [LŽ'J. — 
Tuten, Clyde Hunter ir Le\vis1 pridėta dar dvylika “negeidžia- dienomis ties Kalvarija sulai- 
Barnes buvo pasmerkti už ve-imu”, suimtų kitose valstijos 
dimą plačiausio šmugelio svai- dalyse.

LOS ANGELES, Cal., spal.c Ka,ais- 0 ketvirtasis, Frank 
Fuchs, buvęs Evansvillės, Ind. 
banko vicepirmininkas, už 
lerystes.

Pašto plėšikų grobis 
siekia daugiau kaip 

$300,000

12. Pašto-1 inspektorius 
Knox, vedęs tirinėjimus įvyku
sio praeitą antradienį banditų 
užpuolimo pašto vežimu ir ,pa
vogimo šešių maišų.' ed . 'regis
truotais siuntiniais, adresuo
tais į Chicagą, paskelbia, kad 
nuostoliai siekią truputį dau
giau kaip 300 tūkstančių dole
rių. Iki šiol suimta penki įta
riami dėl tos vagystės asmens.

4 asmens užmušti trau
kiniui sudaužius autą

šnipas
I , - J—

šiomis

YORKAS, spalio 12.
policija suėmė Ne\*- 

graznų agentą, Harrj , 
,Cohn, kurs spalio 5 dieną pn-|

su- • Slaptoji
’arke

kytas pereinant demarkacijos 
liniją lęnkų šnipas Vaclovas 
Zaleckis, slapyvardė česlav 
Maksimovski, kurs buvo pa
siųstas į Lietuvą iš Bydgoščio 
(Brombergo) defenzyvos.

Gerkit,, ale Žinokit cic- ėmęs iš vienos brokerių kom- 
ni<l”, įsako sovietai panijos pargabenti savo firmai.ponijos pargabenti savo firmai, 

kuriai jis dirbo, briliantų ver
tės už vieną milioną dolerių, su 
tuo turtu pabėgo. Areštuota-

Suimta valdininkai

Tapo suimtiKAUNAS.
užsienių skyriaus vedėjas prie 
Kauno aps. viršininko Subočas 
ir jo padėjėjas Pranckevičius, 
kaltinami dėl įvairių prasižen
gimų.

MASKVA, spalię 12. —Ka
dangi, valdžiai leidus vėl deg
tinę Rusijoj, žmonės ėmė stip- sis pargabenta į New Yorką ii 
riai ją maukti, sovietai nutarė bus atiduotas teismui, 
šiek tiek tą maukimą varžyti, i ■ ... ______ _
Pardavinėjimas degtinės sek
madieniais ir kitais šventadie
niais bus užginta, taipgi užgin-» 
ta- pardavinėti vaikams ir jau 
įk|aušusiems asmenfims. .Girt i,; 
kurie kels triukšmo ar kaip 
nors blogai elgsis,, bus baudžia
mi iki 50 rublių pabauda, ar
ba mėnesiu kalėjimo, o svar
besniais atsitikimais - trims 
menesiams kalėjimo.

Dabar Laikas
POMONA, Cal., spalio 12. - 

Netoli nuo čia vakar buvo už
mušti keturi asmens, greitajam 
Southern Pacific traukiniui su
daužius gelžkelio kryžkelėj au
tomobilį, kuriuo jie važiavo. 
Penktas važiavusiųjų buvo pa
vojingai sužeistas.

Atėju»4didžiam darbimečiui Lietuvoje, 
ne vienas pageidauja ir laukia, kad kas nors 
ateitų jam talkon. Dabar pasiųstas Lietu
von doleris, kitas suteiks musų giminėms 
didelį džiaugsmų ir bus geru talkininku jų 
darbuose.

, . \ . ... s

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 atsakomybę Naujienos 
pasiima ant savęs.

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

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
rUPTKAIčIO APTIEKA, 233 East 115 St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

LOKARNAS, Šveicarija spa
lio 12. - šiandie beveik prieita
prie sutarimo dėl Vokietijos 

(įstojimo į Tautų Sąjungą są
lygų ir delegatai saugumo pak
to konferencijai tikisi, kad kon
ferencija turės pasisekimo, tai 
yra atsieks tikslo, kuriam ji su
sirinko.

Fla., spalio 
jūrėse, tie» 
vakar, dėl,

MELBOURNE 
12.
Sebastian įlanka, 
stiprios audros ir sukilusių di
delių Vilnių, apvirto jakta, ku
ria partija iš dvidešimt trijų 
žmonių, vyrų ir moterų, buvo 
išvažiavusi pasivažinėti. Iš jų 
tik devyni buvo išgelbėti, kiti 
keturiolika prigėrė. Vienuolika 
lavonų išgriebta iš vandens, bet 
trijų dar nesurasta. Beveik vi
si toj partijoj dalyvavę buvo 
atvykę iš Kansas valstijos. ...

Atlantiko Atšaukė streiką

MacMillano ekspedici
ja sugrįžo namo

W1SCASSET, Me., spalio
MacMillano .ekspedicija 

žiemių kraštus jau vėl namie. 
Garlaivis Peary ir škuneris 
Bowdoin šį rytą parvyko į 
Wiscasseto uostą. Smarkios au
dros jie per tris dienas buvo 
sulaikyti Mcmhegano saloj.

12.

DUBLINAS, Airija, spalio 
12. — Komisionieriui garanta
vus dvejiems metams darbą 
208 darbininkams, kuriems grė
sė darbo netekti, Dublino mies
to tarnautojai, kurie dėl to 
buvo paskelbę streiką, dabar 
streiką atšaukė.

Nuo naujos degtinės 
Maskvoj mirė jau 8 

asmens

Dinamitavo kauntės 
teismo rumus Trockis keliauja i Kau 

kazą vakacijoms

0RR
SACRAMENTO, Cal., spalio 

12. — Sprogusi vakar bomba 
sudraskė visą Sacramento 
kauntės teismo rūmų priešakį. 
Sprogimas buvo taip smarkus, 
kad visi apielinkės narrtų lan
gai išbyrėjo. Kas buvo pikta
darys, padėjęs bombą, nesusek-

MASKVA, spalio 12. — Up- 
nas Trockis, sovietų aukščiau
sios koncesijų tarybos pirmi
ninkas,, šiandie išvažiuoja į 
Kislovodską, Kaukaze, vakaci
joms. Sako, kad jo sveikata žy
miai pablogėjus, ir Kaukaze jis 
pasiliks apie tris mėnesius.

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

Didžiumoj apsiniaukę, gali 
būt ir lietaus; nešilta; viduti
nis, didžiurrtoj vasaros rytų vė
jas.

1 < Vakar temperatūra v’duti- 
škai siekė 53° F.

šiandie saulė teka 
džiasi 5:15 valandą.

MASKVA, spalio 10. — Pa 
naikinus prohibiciją Rusijoj, 
žmonės ten taip puolė gerti 
vodką, kad per praeitą savai
tę Maskvoj mirė nuo jos ašT 
tuoni žmonės, perdaug prisi
gėrę.

Sveikatos komisaras Semaš
kų dėl tos priežasties rašo 
laikrašty Rabočaja Gazeta, 
graudendamas f darbininkus 
kiek galint susilaikyti nuo per 
didelio įėrimo. 

--------- X.___
SUSIPYKĘS SU SAVO ŠEI

MYNA. NUSIŽUDĖ

5:58 lei-

KALAMAZOO, Mich., spalio 
12. — Vicksburge vakar nusi
šovė turtingas vietos pilietis, 
Thomas Griggsby, 55 metų. 
Prieš tai tarp jo ir jo šeimynos 
narių buvo įvykę aštrių kivir
ču- i

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., ' • Chicago, III.



Pastabos
Skaitykit kas diena ir patėmykit permainas

S. L FABIONAS C

prade

Atsakymas—

Rūkytojo paprastų

Turkiškas tabaka

PIETKIEWICZ

Halstd Street

vertes

negu jų

kas

1323-1923

Cor,

Hyde Park 3395Namų

J. P. WAITCHES
Advokatas

Sušuko senoji Fėja, visų fėjų valdovė,

pasikėlė ant šluotos

Visi lietuviai ir lietuvaitės, iš artimųjų ir

tolimųjų vietų; be skirtumo klasių, luo

mų ir stonų, gražiai papuošę savo kūnų

Data: Spalio 13, 1925

Buren ip Ashland

nuta-
Nėra

Rašo žmogus 
Pasisakau

. $3.00
FASH-

giria 
spar 
gent

pasisakau, kad aš 
tankiau rašinėti.

Įhian 7097 ' 
rupse teismuose 
, morgičiai. ’

Kodėl žmonės moka 
daugiau už Turkiš
kus cigaretus negu 
už paprastus ciga
retus?

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

3315 So. Haįsted Street.
Chicago, III.

Tai tiek iki Šiai dienai 
daugiau ?

Fonografą vertės
PEOPLES FURNITUKE 
arba Lietuvių Rakandų Bendro
vė savininkai dviejų didžiausių 
krautuvių, lietuvių Amerikoje.

1922 So. Halsted St.
4177 Archer Avė.

t. Tel. Cicero 8223 
orto Seredoj nuo 

Sukatoj nuo 1-7 ▼. v.

CHAS. 
daiktų ir 
3320 So.

“| Naujienii 
Maskaradą!”

Rūkytojo Helmar 
cigaretų

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

69 W. Washington St. Room 1310 
Telephone Dearborn 8946

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

Namų Telefonas Republic 9600

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

(>250 So. Campbell Avė.,
Chicago, III. ’ x

Vienas Amerikos studentas 
nuvažiavęs į ILtondaną pastebė
jo, kad dabar Londone kur kas 
daugiau nudriskėlių 
buvo prieš karų. 3^eta nieko 
stebėtino: karo pasekmės dar 
ilgokai paliks savo pėdsakus 
visoje Europoje.

nes jiems 
dirvos sa-

A. L. THOMAS
LIETUVYS ADVOKATAS

12037 Nąrmal Avė.
Tel. Pa

veda bylas v 
Abstrakti

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

3317 So.^lMsMH Street, 
Chicago, III.'

pmsent for
UNITED PROFIT-S^ltJ\RWV}i

$100.00
CO.jtuvė, >

3321 So. Halsted Street 
Chicago, III.

Tel. Pulhnan 6377 Roseland,

10717 Indiana Avė.,

norėtų nusi- 
gyvenime 

vidurinių amžių liekanų:
>s jerar- 
—* tiems 
pavojingi 

ordenas
Kuris 
atei- 

Viena kryptis pa
savę reklamuo- 

noatsilieka. Tikrai 
i. Reklama reika-

Sliperius, 
Dovanoja WILS()N’S 
ION SHOE,

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

5-kių Tūbų Radio Sėt $50.00 
Dovanęja J. p. BUDR1K.

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

J NAUJIENŲ MASKARA
DĄ! Lapkričio-Nov. 1-mą, 
G valandą vakare, Ashland 
Blvd. Auditorium, Van V. W. RUTKAUSKAS

Advokatas
29 So. La Salto Stn Room 530 

Tel. Centrui 6390
Vak. 3223 S. Halsted St., Chicag o 

Tel. Yards 4681

809 W. 351h St., Chicago 
Tel. Be levard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR 
DAVIMO RASTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

yra geresnis, jis 
yra vertas du arba 
tris sykius daugiau 
negu kokia kita ry
šis tabako.

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

Kiti sako, kad Lietuvos ku
nigai yra politiški spekulian
tai, politiniai monelninkai ir 
ne pirštu penimi. Taip pat sa
ko, kad klerikalų valdoma Lie
tuva brenda vis giliau į eko- 
nominj krizį ir jau dabar, kad 
ir rambesniems krikščionims 
ima kasytis kailis. Aš sakau, 
kad klerikalai Lietuvoje dar 
ilgokai viešpataus, 
yra užtektinai geros 
vajai sėklai sėti.

ravimą kokios nors šalies or
ganizacijoj, tuoj piestu stoja, 
ir savo šlamštus pripildę špal- 
tų špaltomis, garbindami di
delį pasisekimą bolševikų. Bet 
galų gale, tas jų bubnijimas 
išeina piššš... Taip kaip pasku
tinis atsitikimas Anglijoj.

Vokietijos bankai paskolino 
Rusijos bankui $18,000,000. 
Dabar visi bolševikai gali šauk
ti u r ra, kad jiems pasisekė pa
siskolinti tokią gausią sumą 
pinigų. Dabar ir sandvičiai gar 
lės padidėti. Nors bolševikai 
ugnimi spiaudo ant kapitalis
tiškų pinigų, ij>et jei gauna kur 
pasiskolinti, tai glemžia viso
mis keturiomis.

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

3313 So
Chicago,

Perlo karolius, vertės 
Dovanoja CHAS KINDER

Auksinių daiktų Ir laikro 
džių krautuvė,

2422 West 47-th Street,
Chicago, III.

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šj kuponą kasdieną ir priduok į Naujienų ofisą ar j sto- 

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

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

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

Už metus—150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—35.
Katalogai su tukstančiaia dovanų dykai anf pareikalavimo. 

............... ................................... „ Atkirpk čia .............................................-.......

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas CanaI 2552

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

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

įLaiptus langams plauti, ver
tės $5 dovanojo J u!. Adomai
ti?, Naujienų rėmėjas, 5650 
Bishop St., Chicago, III.

„ Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St.
Kambarys 1420

•Telefonas Dearborn 6096

SPECIALISTAS egzaminavo  j; 
me abstraktų ir nejudinamo tui 
to teisėse. Taipgi veda visokius su

ADVOKATAS
11 S. La Šalie St., Room 2001

Tel. Randolph 1084—»Val. nuo 9-6
V alca r n i s

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

Pėtnyčios.

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

1722 W. 47th St.
Chicago^ 111.

TurJciškaH tabakas yra žinomas visame pa
saulyje savo skoniu, malonumu ir lengvu
mu. čia > y ra gerumas kiekviename plona
me lapelyje Turkiško tabako, kuris yra 
Hel (narnose.

Maksas 19 arba 20

Skaitydamas vieną žurnalų, 
radau labai gerą aprašymą 
apie jčzavitus. čia paduodu tik 
pačią sąlrauką.

“Jėzavilai (jėzuitų ordeno 
nariai). Klerikalai taria tą žo
dį su didele pagarba, lyg kal
bėdami apie didžiausią bažny

čios grožę ir galybį, o kitiems 
jėzavitams tėra labai suktas -ir 
visuomenei pavojingas žmogus, 
kuris gali, jei panorės, kiek
vieną suklaidinti, apgauti, bet 
tik savo tikslą bažnyčios iš
aukštinimą pasiektų.

“Visiem 
kratyti visuomenės 
nuo 
klerikalizmo, bažnyČi 
chijos jungo, tikybos, 
jėzavitai yra labai 
priešai, nes jėzavitų 
yra įsteigtas kaip tik tai kovai 
su naujų laikų pažanga, su vi
suomenės gyvenimo kitėjimu, 
nepalankiu bažnyčiai. Jėzavitų 
kova su nauja visuomene nepa
liaus, kol jų ordenas gyvuos.

“Liętuvai reikėtų apsisaugo
ti, nekartoti senovės klaidų, 
kad • jėzavitai nepamintų po 
kojų jos laisvės ir valstybės”.

NORĖDAMI 
PIRKTI. PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITftS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

Filosofai sako, kad nėra skir
tumo ar vieną dieną žmogus 
gyvena ant šio svieto ar daug 
metų. Aš beveik sutinku su ta 
minčia. Kiekvienam žmogui 
lemta mirti. Todėl didelio 
skirtumo nėra, ar vėliau, ar 
ankščiau miršta.— Bet aš dar 
tuo tarpu ketinu pagyventi.

riau
šmėsiu ilgų ir nuobodžių iš
vadžiojimų. Mano rašiniai bus 
trumpi. Juose rasite visokių 
minčių. >•

Keletas metų atgal, kaip at
sirado bolševikiška Mera”, tai 
jų pasekėjui kuo tik savo 
gerkles neprarado berekauda-. 
m i apie savo naują “vietą”. 
Bet šukavimai šukavimais ir 
pasiliko. Dabar bcAševiikška 
“viera” jau neturi įtekmės 
niekur—nė tarpe darbininkų, 
nė tarpe kitų klasių žmonių.

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

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

Cicero Ketverge vakare 
4917 W. 14 
Ant 
6-8 v, 
3236 S. Halsted St. T. Boul. 6

Elektros prosą vertės $4.2o 
ir skutimosi įtaisus vertės $3 
dovanojo A. .1. KAREIVA & 
SON Hardvvare ir maliavų 
krautuvė, 4537 So. Wood St., 
Chicago, III.

Istorijos apžvalgą parašė
K. Binkis ir P. Tarutis

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

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

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

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

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

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

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

Perlo karolius arba portei 
garą vertės$5 aukojo 
MICHKL, auksinių 
laikrodžių krautuvė, 
Halsted St., Chicago,

Elektrinė įkempa, vertės
Dovanoja
Rakandų, kaurų, karpetų, pečių 
ir fonografų krautuvė,

1721 West 47-th St.
Chicago, III.

Chisaglos lietuviuose 
da apsireikšti dvi teatro kryp
ti : drama ir vodevilis 
iš jų užims pirmenybę, 
is parodys 

siryŽo smarkiai 
ti; kita irgi 1 
amerikoniškai 
linga; tik su reklama sykiu 
turi eiti ir darbas. Su riksmu 
gal ir galima ką pergalėti, bet 
riksmas pasilieka riksmu, o 
darbas teikia vaisių.

1. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG 
W. VVashington St. 
Washington & Clark

Nelaimingi tie namai, kurie 
yra paskendę munšaine. Mun- 
šainieriai pasmardina savo na
mus, prageria savo sveikatą, 
savo protą, savo šeimyną, sa
vo sąžinę, savo žmoniškumą ir 
miršta beprotnamy. l’rotingi 
žmonės neverda ir negeria 
munšaino.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St. Room 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 S’o. Halsted St. 

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

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

Pečių, vertės ........... $19.00
Dovandja PETER BARŠĘĮS 
Rakandų, karpetų, pečių ir ki
tokių daiktų krautuvė,

1748 West 47th St.
Chicago, III.

Perlo karolius, vertės $10.00 
|Dovanoja P. K. BRUCIIAS, 
j Deimonto, aukso daiktų krau-

ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1111-12 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-4

Gyvenimo vieta: 
. 3323 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 1311
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v, kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergą. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Nors katalikų kunigui 
si, kad jų tikėjimoe labai 
čiai platinasi, bet jaunoji 
karte nelabai uoliai tiki, 
kurie ir lanko- bažnyčią, tai 
daugiausia tik dėl įsvieto akių. 
O išėję iš bažnyčios, jie elgia
si taip, kaip ir visi kiti, kad ir 
netikinti, tyatalikų /tikėjimas 
nepataiso nei biskio žmogaus. 
Tas tikėjimas dabar virto biz
niu.

Ar jus žinote, kad bolševi
kai, kaip tik pamato kapitajistų 
apkraščiuose, kad ir didžiausią 

sensaciją apie bolševikų įsivy-

EPAID TO 

itiRING CORPORATION 
VOWK.N.V. , .

NORTfrOERMAI 
r^LLOYD"“I TEN IR ATGAL LAIVAKOR 

TĘS NUMAŽINTOMIS 
KAINOMIS

I LIETUVA 
per Bremeną

I Trečioje klesoje yra miegami 
kambariai

I ........  >
I Svetimšaliai grįždami į 12 j 

I mėnesių neturi jokių kliūčių
| 100 N. LaSalle St., Chicago, UI 
Į arba prie vietinių agentų
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[KORESPONDENCIJOS

So. Boston, Mass.
J. Babravičiaus koncertas.

laiko ir 
kadangi

įžangos užsi- 
Babravičius 

Kiek aš esu 
dainorių, tai

Tebūnie nutarta, kad ši re
zoliucija butų pasiųsta Lietu
vos Respublikos Prezidentu’, 
Seimo Pirmininkui, Socialdemo
kratų blokui. Valstiečių I iaudi- 
ninkų blokui ir patalpinta A- 
merikos lietuvių laikraščiuose.

Susirinkimo pirmininkas
J. Marcinkevičius.

Susirinkimo Raštininkas
Juozas Kasputis,

Rezoliucijų Komisija: 
Kazys lirazevičiu^, 
Antanas A. Pak^vs.

So. Boston, Mass.

yra girdėję. Amerikonai la
bai plačiai aprašė šį koncertą 
savo spaudoje. Kritikai savo 
komentoruose labai giria musų 
artistą, gėrisi jo gražiu balsu 
ir stato lietuvį dainininką pir 
moję eilėje visų amerikonų ir 
šiaip pasaulinių dainininkų. 
Beiškia p. J. Babravičiaus de
biutas Bostone laimėtas.

Surengime koncerto p. Babra 
vičiui pasidarbavo Lith. Cham- 
bers of Commerce organizacija, 
kurioje vietos veik visi biznie
riai priklauso. Priešaky šios 
organizacijos figūruoja: F. Ba- 

zgočius, Šidlauskas, Dr. Seimour, 
Dr. J. I.. Pašakarnis Dr. Pus- 
Kunigis ir daugelis kitų. Rei 
kia pasakyti, kad vietos biznie
riai padarė vieną iš gražiausių 
darbų pradžioje savo organiza
cijos veikimo. —Reporteris

DIDELIS IŠPARDAVIMAS PIANŲ
BIZNIO UŽBAIGAI

3140 ROOSEVELT ROAO
Visas stakas naujų ir vartotų pianų. Visi instru
mentai buvo padaryti didžiausiose ir geriausiose pa
saulyje dirbtuvėse.Spalio 4 dieną, 3:30 po piet, 

“Symphony Hali.” Bostone įvy
ko koncertas, kurį surangė 
“Lietuvių Priekybos Butas,” ir 
kuriame dainavo J. Babravi
čius.

Pirmu kart teko girdėt’, Ba
bravičių dainuojant, bet neiška- 
da buvo 
mokėti, 
dainuoja 
girdėjęs
jis gražiausiai dainuoja ir labai 
patiko publikai, kuri keturis 
kart iššaukė jį padainuot “eks
tra,” nors programe buvo 18 
dainų, tad viso jis padainavo 
22 dainas.

Akompanavo puikui pianistas 
Leo. Berdichefsky, kuris ir so 
lo paskambino keletą dalykėlių.! 

Svetainė buvo puiki ir didelė, 
bet dėl lietuvių perdidelė, nes 
talpina 5,000 žmonių, o publi
kos susirinko tik apie 2,000, 
tad buvo garbe lietuviams, kad 
jie galėjo pasamdyti tokią dide
lę ir puikią svetainę, bet išro
dė nekaip, kada svetainė pu
siau nepilna buvot mat buvo ti
kėtasi, kad svetimtaučių pn- 
už, bet jie nepasirodė. Tad iš 
dailės, iš dvasiškos pusės, koh-’tiko mayoras ir suteikė miesto 
certas labai pavyko, bet iš f i raktą p. Babravičiui. Ajllc 

tai gerai bus. kad P- Babravičiaus atvykimą labai
I plačiai rašė vietos amerikonų 
•spaudo.

Spalio 4 dieną. Simfonijos sa-

Dar apie Babravičiaus koncertą.

4 d. š. m. Simfonijos 
musų artistas J Bab- 
davė gružlį koncertą, 
nė tik lietuviai gėrisi, 

l ai pirmas

svetainėj 
ravičius 
kuriuomi

!bet ir aman/onai.
tokis gražus ir įspūdinga? kon 
certas Bostone Babravičius i 
Bostoną atvyko pabaigoje rug
sėjo nū’ jį 3U* ko Lietuvių 
Vaizbos komitetas, lietuvių ir 
amerikonų laikraščių atstovai 
ir miesto mayoro specialia pa
siimt inis. Nuo stoties tiesiai 
p. Babravičius lydimas draugų 
ir korespondentų nuvyko prie 
Bostono rotužės, kur artistą su-

Nuo Spuogų
Cadum Ointment prašalina spuo

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

nansiškos
rengėjai išeis ant savo.

Lietuvių buvo privažiavę net 
ir iš anielinkės. -KAuiininis

Kenosha, Wis.
Rezoliucija

Priimta Bendrojo Komiteto 
sušauktame Kenosha, Wis., pa
žangiosios lietuvių visuomenės 
susirinkime, Schlitz svetainei, 
1925 metais, rugsėjo 27 diena

Kadangi šių metų birželio m 
20 dieną krikščionių demokra
tų blokas Lietuvos Seime, ne
silaikydamas Seimo Statuto, 
priėmė savo balsais įstatymus, 
varžančius spaudos ir susirinki
mų laisvę ir įvedančius miities 
bausmę,

Kadangi tie krikščionių de 
miokratų ^priimtieji įstatymai 
aiškiai prieštarauja Lietuvos 
Respublikos konstitucijai, kurį 
garantuoja piliečiams spaudas 
ir susirinkimų laisvę;

Kadangi pravedant tuos ne- 
konstitucijinius ir antidemokra
tinius įstatymus, buvo netei
singai slopinama opozicijoj; 
balsas ir prieš atstovus, peksi- 

priešinusiuB tai sauvaliai — so 
cialdemokratą Bielinį ir valstie
čius liaudininkus Lapinską ii 
Dr. Grinių buvo pavartota gln 
kluota policijos jėga, — tai

Tebūnie nutarta, kad šis ma
sinis Kenosha lietuvių mitin 
gas grieščiausia protestuoja 
prieš begėdišką Lietuvos kons
titucijos trempimą ir prieš 
žiaurų krikščionių demokratų 
smurtą bei savaliavimą Seime, 
ir taip pat

Tebūnie nutarta, kad šis mi 
tingas grieščiausia pasmerkia 
Lietuvos valdančiųjų partijų 
bloko kėsinimąsi sugriauti tei
sėtumo ir demokratybės pagrin
dus Lietuvos Respublikoje, že
minant Seimo ir atstovų auto
ritetą liaudies akyse ir dedant 
nesenai pasiliuosavusiam nuo 
svetimų despotų kraštui naujo 
despotizmo jungą; ir pagaliau

Tebūnie nutarta, kad šis mi
tingas šaukia visus laisvę my
linčius Amerikos lietuvius vi
saip galimais budais padėti Lie
tuvos demokratijai kovojančiai 
už liaudies teises prieš klerika
linius despotus. Taipjau

gal.

Telefonais:

Tel. Blvd. U186 
M. WoitWerica« 

BANIS
AKUAERKA 

Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gimdy
si o , patarimai 
dykai moterims 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted St.

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKU ŠERK A

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

Už dyką pa
tarimas, dar ir 
kitokiuose 
kaluose 
rims ir mergi- 

inoms
tSs, o rasite pa- 
gelbą.

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

DR. SERNER, 0. D.

rei- 
mote- 

mergi- 
kreipki-

BE JMOKe J IMU., Išmainyk savo vartotą pianą 
kaipo įmokėjimą bite kuriam naujam pianui.

PRADĖK MOKĖTI GRUODŽIO 1 DIENĄ

’195
Mėnesiui $10

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Turėk Svarias, 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.

BALDWIN
Išdirbystės

Vartotas Player

s175
• Benčius, Kabinetas

ir 100 rolių
Menesiui $8

Ne padaryk klaidos ir ne lauk, Ateik dabar. Išrink savo 
pianą ir pasitark apie jo pristatymą.

vartotas

<^DR. HERZMAN^
Gerai lietuviams žinomas per 16 

metų kaipo patyręs gydytoja*, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas Il
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir kj- 
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 r. ▼.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir

DOS;
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

Vaikų ligų.
OFISO VALAN1

Fifth Avenue,

S. M. SKUDAS
GRARORIUS

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

1(111 nlrtnvl- A

3940 R??sfEVElTKR^D 1829 Telefonuok Kedzie
Ir musų automobilius atvažiuos Tamsta paimti.

Atdara vakarais ir Sekmadieniais D II D I || D | A ii fl P fl
iki 3 valandos po pietų. H U D I H I I HN U V Ui

I
~ " ■ <a ■ ■ ■ unamnrr w

Atidarymo Išpardavimas
\ThėLarkinS fore

M

H

LIETUVIŠKA APTIEKA
MRS. A. ZIMMERMAN, 

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

DR. A. J. BERTASH
3464 So. Halsted S).

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 
pietų ir 6 iki 8 vakare.

Telefonas Boulevard 1939
DR. $. 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.

►<

►<

M 
M 
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Successor to 9. OMeTUlUm&L ¥_•&
South Ashland Avė. at 47-Street

Dresių Sensacit

N
M
M
M 
H

I*

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

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

nuo 5:30 iki 7:80 vakare.
Z

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

DR MAKARAS
Gydytojas ir Chirurgas

10748 So. Michigan Avenue
VALANDOS:

8:30 vakare.

Del Moterų ir Merginu

M

ŠIOS DRESES
yra išdirbtos kaipo turtingas satin ir velvet ir kitų pasirinki
mų, chic, juodos, ir delikatnų spalvų ♦— yra bolero ir basųue 
efektų, čia rasite dreses dėl visokių išeigų. Daugelis yra 
rankomis trim notos ir chic sportiškos dreses. Karoliukais ir 
šiaip apsiuvinėtos yra šiame rinkinyje.

Kitos yra nuo $19.75 iki $39.75
Larkin krautuvė — Antros lubos

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX  XX XXXXXX
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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 8 iki 9 vakare.

fice Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis 

LIETUVYS DENTISTAS
4712 S'o. Ashland Avė. 

near 47th Street 
CHICAGO

A. MONTVID, M. D.
1579 Mllwauk«-e Room 209

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 12 iki 2 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.
Namų telefonas Spaulding 8688 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

H
M

Tai yra puikus stakas. Mes kviečiame moteris dėl pasirinkimo. 
Visokių mierų ir puikiai užbaigtos; puikus parinkimas tuvorų ir 
puikiausios VERTES kokią kada nors pasiūlėm. Yra faktas, kad 2, 
geresnius rubus ir pigiau galit čionai nusipirkti be jokios abejo- jf . 
nės. 1’os dreses yra gerai sukirptos ir lahai gerai pasiūtos, jos I / 
turėtų būt pardavinėjamos su didesniu pelnu, bet dideliam išpar- Į į 
davimui šios kainos yra numažintos. Kuomet moterys pasimie- f/j 
ruoja šiuos modelius jos tuojau pajunta, kad turi STYLIŲ ir 
GERUMĄ.

Mieros ir pasirinkimas dėl moterų 
ir merginą

H
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Ofiso telefonas Pullman 1193 
Namų telefonas Pullman 0349

Phone Canal 1713-0241 
Res. Midway 5512

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

Kampui, Oakley ir 2-4 St.
Ofiso vai. nuo 2 iki 4 kasdien.
PaneHSly ir ketverge nuo 3 iki 8 v.

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

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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.

DR. HORVAT, DR. WILL1NG 
1347 W. 18 SU kampas Blue Island 
Avė., 2 fl. Valandos nuo 9 iki 8 
kasdien. Nedėlioj nuo 9 iki 12.

Dr. Lawrence P. Slakis 
DENTISTAS

4454 So. Western Avė.
Valandos:

nuo 10 ryto iki 9 vai, vakare.

Garsmkitės Naši
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Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago, 
Ui. — Telefonas: Roosevelt 85t0.

Užsimokėjimo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ................................. .
Pusei metų .....____ _______
Trims mėnesiams ....... _ ......
Dviem mėnesiams ...__ _
Vienam minėsiu! ...j._______

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija ............7...........
Savaitei .................... .................. 18c
Minėsiu! .........   75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

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

* Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ...................................... $8.00
Pusei metų .............................. _ 4.00
Trims mėnesiams ................... 2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

. $8.00
4.00

... 2.00 

.... 1.60 
— .75
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Knyga apie naujai susiku

rusias respublikas. Są- 
mojingiausias parlamen
to narys, 
sitetuose.
benori gydyti veltui dak
tarų.

Radio univer-
Daktarai ne-

Knygoj pasitaiko vienas ki
tas netikslumas, bet, aplamai 
imant, ji įdomi ir ją verta skai
tyti.

Antradienis, Snali? 1A

PADARE 1$ JOS 
NADJį MOTERĮ

Štai ką Lydia E. Pink- 
ham’s Vegetable Compound 
padarė dėl Mrs. Jenkins.

LENKŲ CELEBRACIJOS VILNIUJE

OKUPANTŲ BĖDOS IR RŪPESNIAI 
i? • l* .• • •

DAUGUMA VILNIAUS GYVENTOJŲ 
“NEUTRALĖ“

NE “ATKARIAVIMAS“, BET LAISVAS VILNIAUS 
SU LIETUVA SUSIJUNGIMAS!

Chicagos “Tribūne“ korespondentas, Donald Day, 
kuris yra pasižymėjęs savo nepalankumu Lietuvai, rašo 
iš Rygos apie penktas metines želigovskijados sukaktu
ves: kaip jas minėjo Lietuva ir lenkai.

Jisai sako, kad Lietuva toms sukaktuvėms pažymėti 
per tris dienas rengė demonstracijas ir protesto mitin
gus. Tuo pačiu laiku lenkai Vilniuje džiaugėsi kartu su 
Pilsudskiu, atsilankiusiu pas juos.

Bet ar džiaugėsi visa Lenkija? Iš korespondento 
pranešimo matyt, kad jai džiaugsmas buvo nekoks, nes 
jisai sako: ", \

“Armijos laikymas Vilniaus karidoriuje I^enkijai 
kainuoja milionus dolerių kasmet“.
Vilniaus kraštas esąs apaugęs tankiais miškais, ku

riuose pilna “banditų“; ir savo užpuldinėjimais Rusijos 
pasienio gyventojų jie sudarę “anarchijos stovį“ krašte.

Išrodo, kad tas korespondentas pasako dar ne visą 
tiesą. Kažin, ar tie žmonės, kuriuos jisai vadina “bandi
tais“, kelia “anarchiją“ Vilniaus krašte tiktai užpuldinė
jimais sovietų Rusijos pasienio? Ar kartais jie nepadaro 
nemalonumo taip pat ir tiems ponams, ką yra atsibalado- 
ję į Vilniaus kraštą iš Varšuvos?

Bet kaip tenai nebūtų, p. Day, nežiūrint visų savo 
simpatijų lenkams, yra priverstas pripažinti, kad užgrob
tąjį Vilniaus kraštą Lenkija nepajėgia suvaldyti..

Okupuotoje teritorijoje siaučia anarchija. Lėnkijos 
valdžia leidžia kasmet milionus dolerių, kad tą kraštą nu
malšinus, ir dabar ji ketina dar statyti 200 mylių ruoštu, 
išilgai Vilniaus karidoriaus, eilę tvirtovių. Šitam tikslui 
reikės išleisti dar daugiau? lilionų, — kurių Varšuva ne
turi !

Taigi išeina, kad, atplėšdami Vilnių nuo Lietuvos, 
lenkai nusikando kąsnį, kurio jie negali praryti. Ar ne
teks tad jiems už kiek laiko prašyti, kad kas nors paliuo- 
suotų jų gerklę nuo to kąsnio?

Na, o kaip eina dalykai pačiam Vilniuje?
Minėtasai korespondentas apie tai paduoda reikš

mingą žinią: Su Pilsudskiu, girdi, šventė užgrobimo su
kaktuves tiktai “keletas tūkstančių“ (a few thousand) 
lenkų, gyvenančių Vilniuje; o žydai, kurie sudaro 80 nuo
šimčių gyventojų, tose celebracijose nedalyvavo, nes lie
tuvių-lenkų ginče jie laikosi “griežtai neutralės pozici
jos“.

Pasakyt šitaip, tai reiškia viešai pareikšt, kad Vil
niuje Lenkijai tepritaria tiktai nežymi gyventojų mažu
ma. - ; < 31 J

Tai ve kokia padėtis susidarė Vilniaus krašte po pen- 
kerių metų okupacijos.

Ažuot galutinai įsitvirtinę užgrobtoje teritorijoje, 
lenkai susilaukė to, kad net Vilniaus mieste, kur jų įta
ka buvo stipriausia, milžiniška žmonių dauguma šiandie 
jiems yra nepalanki, gal būt net visai priešinga.

. Nepadėjo jiems nei daugybės pinigų, išleistų “len
kiškos idėjos“ rėmimui Vilniaus krašte; nei žiaurus lie
tuvių ir baltgudžių persekiojimai; nei, pagaliaus, konkor
datas su Romos papa, begėdiškai sutrempęs Lietuvos 
teises. t

“Tribune’os“ korespondento praneštieji faktai rodo, 
kad yra teisingas tų Lietuvos demokratinių sluoksnių nu
sistatymas Vilniaus klausime, kurie mano, kad okupuo
toji teritorija turės būt atgauta nuo lenkų bendromis 
Lietuvos ir Vilniaus krašto liaudies pastangomis. Šito 
nusistatymo visuomet nuosakiai laikėsi ir “Naujienos”.

Lietuvai reikia galvot ne apie Vilniaus “atkariavi- 
mą“, kaip svajoja kai kurie dešinieji musų elementai, bet 
apie sudarymą tokių sąlygų, kuriose Vilniaus krašto žmo
nės laisvu noru nuspręstų dėtis prie Lietuvos.

[Pacific and Atjantic Photo]
Franz Molnar, garsus dramaturgas, ir jo pati Sani Fedak. 

Molnar nori gauti divorsą ir sutinka sumokėti pačiai $30,000. 
Jis sako, kad iš jo negalima reikalauti ištikimybės, nes dideli ra
šytojai laikosi kitoniškos dorovės.

Byla nagrinėjama Viennoj. Teismo nuosprendžiu Molnar 
turės pačiai sumokėti $30,000, bet divorso dar negavo.

TUŠČIA BAČKA.

’Brooklyno “Vienybė“ vėl 
’sakoja, kad jaunuomenės klau
simas jau i“ išgvildentas” ir 
“išrištas,” tik reikią dirbti. A- 
ną kartą mes girdėjome iš jos, 
kad tą “išgvildenimą” ir 
Šimą” atlikę tautininkai; o so
cialistai, tai girdi, tik dabar 
tuo klausimu susirūpinę, 
sididžiuodama, ji ir dabar 
ko:

pa-

išri-

Pu- 
sa-

ten“...Kur reikia darbo, r 
socialistai šaukia ‘gvildenki
me,, spręskime.’ Todėl jie ir 
pražiopso progas, kaip pra
žiopsojo Vokietijos socialis
tai, nuvertę kaizerį.”

Well — apie Vokietijos so
cialistus galima pasakyti tiek, 
kad jie, nuvertę kaizerį sukū
rė ir apgynė respubliką,” ne
žiūrint to, kad Vokietijos tau
tininkai visomis jėgomis sten
gėsi sugrąžinti kaizeriui sostą, 
ir nežiūrint to, kad kitų šalių 
tautininkai (ypač ' Francijos) 
jaunąją Vokietijos respubliką 
smaugė kaip įmanydami.

Istorijos lapuos? tas milžiniš
kas Vokietijos nuopelnas bus 
užrašytas stambiomis raidėmis.

Bet kam čia į klausimą apie 
musų jaunimą “Vienybė” ki
ša bolševikiškų taradaikų sklei
džiamus plepalus apie Vokieti
jos socialistus? Nežiūrint, ar 
geri, ar blogi yra Vokietijos 
socialdemokratai, visgi faktas 
palieka faktu, kad Amerikos 
lietuvių jaunimo organizavime 
reikale iki šiol yra nuveikta be 
galo mažai. Kam tas Brook- 
lyno laikraštis be reikalo giria
si?

Jaunuomenės kliubų organi
zavime, mokyklėlių steigime ir 
panašiuose darbuose socialistai 
yra nėkiek ne mažiaus pasidar
bavę už tautininkus; bet jie 
mano, kad tuo negalima ten
kintis. Kuomet kiekvienas, 
kuris nėra žlibas, žino, kad dar
bas šitoje srityje didelės dau
gumos musų jaunimo iki šiol 
dar visai nėra net palietęs, tai 
turi būt aišku, jogei tas visas 
dalykai pas Amerikos lietuvius 
nėra kaip reikiant pastatytas.

Vietoje to, kad šitą klausimą 
rimtai apsvarsčius, “Vienybe” 
didžiuojasi, kad įi jau žinan
ti, jogei jaunimui reikią “beic, 
bolių” ir “basketbolų!” Iš to 
matyt, kad jos galvoje yra to 
kia pat tuštuma, kaip toje bač
koje, ką labai garsiai dunda.

Prieš keletą dienų išėjo iš 
spaudos nauja Stephen Graha- 
mo knyga “The Dividing Line 
of Europe.” Graham yra vie
nas. žymesniųjų Anglijos ke
liauninkų. Jo aprašymai kelio
nių yra labai įdomus.

i
Šioje knygoje Graham kalba 

apie naujai susikurusias res
publikas Rusijos pakraščiuose: 
Finlandiją, Estiją, Latviją, Lie 

Visas tas ša
lis jis aplankė pereitą rudenį.

Čia jau reikia pabrėžti, kad 
senoji Rusija buvo gerai Gra- 
ham’ui žinoma: jis kelis kartus 
ją atlankė. Lankė jis Rusiją 
ne tik kaipo keliauninkas, bet 
taipgi kaipo tyrinėtojas. Jis 
moka rusų kalbą ir išviso yra 
gerai susipažinęs su Rusijos 
padėtim.

Savo knygos pradžioje jis 
kalba apie senąją Rusiją, vy
riausia apie josios literatūrą 
ir meną. Literatūros, tapybos, 
muzikos ir baleto srityse Rusi
ja buvo neiKiprasjlal aukštai 
iškilusi.
ja davė toj krypty j ? Nieko, — 
atsako Graham. žymiausias 
Rusijos tapytojas Repin gyve
na Finlahdijoj ir griežtai atsi
sako grįžti į bolševikiją. Ge

skaitant daugybės triobų, dide
lių žemės plotų ir kitokių tur
tų, kuriuos valstybė padovano
jo dvasiškijai.
kunigai vistiek dar ima atlygi
nimą už mišias, už pagrabus, 
krikštynas ir kitokius patarna
vimus ir renka “kalėdą” ir au
kas pinigais, paršiukais, svies
tu ir kiaušiniais. Pagaliaus, 
kunigai tuo dar nesitenkina, 
bet skverbiasi į visokius biz
nius: steigia bankus ir fabri
kus, supirkinėja dvarų cent
rus ir eina į seimą bei ministe- 
rių vietas.

Iš visą ko matyt, kad Lietu 
vos kinigai nelabai tetiki į tai, 
kad žmogus privaląs nepaisyti 
“svieto marnasčių” ir rūpintis 
tiktai savo sielos išganymu. Jie 
taip skelbia tiktai kitiems žmo
nėms.

Paaiškinime apie valstybės 
tarnautojų algas skaitome:

1) Respublikos Preziden
tas gauna į mėnesį 6,000 Įkyriausias' pasaulyj Pavlovos ba
tų pagrindinės algos, kuras, lietas važinėja po visą pasaulį, 
šviesa, butas ir aptarnavi- bet bolševikijos Vengia, 
mas (su automobiliais ir ki
tais patogumais). Be to 
prezidentas kas mėnuo Re
prezentacijai gauna 4,000 li
tų.

2) Kiekvienam ministeriui 
pagrindinė alga yra mėne
siui 2,500 litų. Ministeriui 
pirmininkui ir užsienių rei
kalų ministeriui duodama 
butas, kuras, šviesa ir repre

zentacijai kas mėnuo (apart
pagrindinės • 4iIgos) 2,500 lt.\ 
Kitiems ministeriams ir vai-j 
stybės kontrolieriui repre
zentacijai duoda kas mėnuo 
50% pagrindines algos t. v. 
1,250 lt.

Be tą, nustojus ministeriui 
pareigas eiti, jam išmokama 
pirmyn trijų mėnesių algą 
t. y. 7,500 lt.

3) Seimo nario mėnesinė; 
alga 900 lt. Už kiekvieną 
komisijos posėdį gauna 22 lt. 
50 cnt. Be to, Seimo pirmi
ninkas gauna butą kurą, švie

Middleport, Ohio. — “Aš dabar per
einu savo gyvenimo permainą ir aš

vartoju Lydia E. 
Pinkham’s Vege
table Compound 
nuo' ligų kurios ap
sireiškia tuo laiku. 
Aš taip buvau nu- 
silpnusi, kad aš 
vos galėjau atlikti 
savo darbą ir už
laikyti kambarius 
ir prižiūrėti šeimy
ną iš aštuonių. 
Draugė pasakė

O iš žmonių jUVą įr Lenkiją.

VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ 
IR KUNIGŲ ALGOS 

LIETUVOJE.

Atsakydamas į vieno skaity
tojo klausimus Kauno “Social
demokratas“ paduoda įdomių 
skaitlinių apie valstybės tar
nautojų algas Lietuvoje, pra
dedant prezidehtu ir baigiant 
kanceliarijos sargu. '

Prie “valstybės tarnautojų“ 
Lietuvoje, beje, yra<skiriami ii 
kunigai. Jie irgi yra pada
linti į įvairias “kategorijas,” 
taip kad aukštesnieji činai gau- j 
na daugiau, žemesnieji mažiau. 
Dūšių ganytojų penėjimas Lie
tuvos respubilkaf kainuoja kas
met apie 5 milionai litų, ne-

Di
džiausias rusų rašytojas Merež- 
kovskis gyvena Paryžiuj. 
Ten jau gyvena Kūprinąs, Bu- 
ninas, Remizonas • ir kiti žymus 
rusų literatai. Su muzikais ir 
poetais ir gi tas pats. Visi 
jie prie pirmos progos *aplei- 
do Rusiją. Net mokslininkai 
neišsiteko Rusijoj: vienas žy
miausiu Europoje chirurgų, 
Zaidler, pabėgo į Finlandiją; 
Metalninkovas apsigyveno. Pa
ryžiuj ir dirba Pasteur’o insti
tute; Korenčevskis dirba Lis- 
tero institute Londone. žo
džiu, sako Graham, bolševikai 
mokėjo sunaikinti senąją Rusi
jos kultūrą, bet jos vietoj nie
ko gero nesukūrė.

Finlandija, sako Graham, 
tvirčiausia laikosi iš visų nau
jai susikurusių respublikų. Ji 
atrodo, kaip Vakarų Europa 
Latvija nors ir neturtinga, bdt 
gyventojai švarus, kultūringi 
ir tolerantingi. Ryga visai mo- 

.........„ o...............  derniškas miestas. Estijoj la
są ir 200% pagrindinės al-Jbai esanti įsivyravusi rusų kai- 

....._, Seimo vi- ba. Išviso estai nesipriešintų 
autonomiškais pagrindais susi
dėti su Rusija, jeigu pastaroji 
butų demokratiškai valdoma.

Lietuva nekaip atrodo Gra- 
hamui. Kaunas esąs blogiau
sia sostinė visoj Europoj. Šiau
liai labai žydiškas miestas. Jis 
primenąs Azijos miestus, 
tuvoj viskas brangu: du kartu 
brangiau, negu Latvijoje, 
lerantiškūmo ir apšvietos ir gi 
daug mažiau, negu pas latvius 
ir estus. Viskas esą perdėta. 
Jis sako:

“In Lithuania everything is 
done to magnify Lithuania. 
Even the trains, it seemed to 
me, had been slowed down te 
make you think the country 
more extensive.”

Bet tuo pačiu laiku jis neuž
tyli ir gerųjų w pusių. šalis 
sparčiai žengia pirmyn, Kaunas 
neužilgo virsiąs modernišku 
miestu, etc.

Apie lenkus Graham gan 
sarkastiškai kalba. Jų žemė
lapiai esą parodą, kaip didelė

ko
pa 
ši
tie
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Prieš .kiek laiko Uverpoolyj 
įvyko Anglijos Darbo Partijps 
konferencija. Komunistai ren
gėsi prie tos konferencijos ii 
tikėjosi pasukti Anglijos dar
bininkų judėjimą kairėn. Bet 
jiems tai nepasisekė. Kaip 
skaudžiai komunistai buvo su
mušti, — skaitytojai jau žino 
iš tilpusių aprašymų. čia* aš 
noriu tik priminti vieną juo
kingą atsitikimą. Škotijos 
munistas Willie Gallacher 
reiškė, jog nariai moka 30 
lingu, ir jie esą nori, kad
pinigai butų sunaudoti revo
liucijai, sukūrimui internacio- 
nalės respublikos ir gimdymų 
kontrolės agitacijai...

Po tos revoliucinės kalbos vi
sa konvencija pasileido juo
kais, kai “Junmping Jack” Jo
nės, atsikreipdamas į komunis
tų -delegatus, pasakė: “Gaila, 
kad gimdymo kontrolė nebuvo 
įvesta prieš kai kurių delegatų 
gimimą.”

Jonės yra parlamento narys. Į 
Parlamente jis skaitosi sąmo- 
jingiausiu (wittiest) nariu. Jo 
išsitarimai yra nepaprastai po- 
puliariški. Labiausia pagarsė 
jo šie: Lloyd George may be 

Ką bolševikiška Rusi- the wizard of Wales, būt he’s 
the blizzard of Britain;” “The 
man wo’ll come out on Strike 
for fun will go to heli for plea- 
sure.”

----- ooo-----
Mokslas pasidarė prieinamas 

visiems. Universiteto kursą 
dabar galima baigti sėdint na
mie.

Iowa, Pittsburgh ir Kansas 
universitetai» pasinaudojo ra- 
dio. Profesoriai skaito lekci
jas, o studentai* už keliolikos 
desėtkų mylių klausosi ir mo
kinasi. Pabaigoj semestro duo
dama egzaminai. Tai gan pi
giai atseina: kursas, kurį um 
versitete atsieitų nuo 200 iki 
600 dolerių, per radio atsieina 
tik $60. 
kia 
tam 
kui 
prie 
budu 
to

man apie Veget ble Compound ir jos 
padarė mane nfcuja motere. Aš da
bar turiu jas savo namuose visuomet 
ir nebusiu be j‘ -----‘""
svarų, o dabar 
rus. Aš suteikiu 
didelį pagyrimą 
sos moterys žifaotų jo gertimą”. — 
Mrs. Myrą Jenkins, 593 North Front 
St., Middlėport, Ohio.

Virš 200,000 moterų yra atsakiu
sios į šitą klausimą: "Ar jus gavote 
pagelbą nuo vartojimo Lydia E. Pink
ham’s Vegetable Compound?”

98 iš kiekvieno 100 atsakė “Yes” 
ir todėl, kad Vegetable Compound pa
gelbsti kitoms moterims, tai jos ga
li pagelbėti ir jums. Parduodamos pas 
aptiekorius visur.

h. Aš svėriau tik 90 
aš sveriu 182% sva- 
Vegetable Compound 
ir norėčiau, kad vi-

ns, 593 North Front

' Lai ČAIN- \ 
w ĘXPELLERI8 
Praveja Skausmui!

Pte n-eitai taip, kad Us 
finas hnimentas persisunktu 

i pat t« vieta, ii kur 
t nesmagumai.

xpelieris palengvina kraujo
sukepimą ir atateigia normali 
kraujd tekėjimą gjalomia.

35c ir 70c vaiat nėse. Tėmykite, kad butu 
Inkaro vaizbaie įklis ant pakelio.

P. AD. RICHTER & CO.
Berry & South 5th Sts.

Br^oklyn, N. Y.

J. Pavlavičia 
Undertakers Co., Ine. 

Automobiliai vestuvėms, 
krikštynoms ir t. t.

3238 So. Halsted St., 
Phone' Boulevard 7667 

Rezidencija Boulevard 9828 
Chicago, III.

gos t. y. 2,700 lt. 
ce-pirmininkai ir sekretoriai 
gauna viršaus J/2 pagrindi
nės algos t. y. 450 lit.

4) Kunigai taipat'suskils 
tyti į kategorijas ir gauna 
iš valstybės iždo algas. Taip 
XVIII -kategorijoj yra vysku
pas ir Klaipėdos krašto gu
bernatorius ; XVII kategori
joj — vyskupo pagelbinin- 
kas ir piliečių apsaugos de
partamento 
kategorijoj 
retorius ir 
jos vadas;
— teisingumo ii* moterystes 
ryšių gynėjai ir kriminali
nės policijos viršininkas; VU i 
kategorijoj — vikarai ir po
licijos nuovados viršininko 
padėjėjas; X kategorijoj 
I klasės klebonas ir apskri
ties1 policijos vadas; IX ka
tegorijoj — II klasės klebo
nai ir kriminalinio punkto 
vedėjas ir tt.

Bendrai dvasiški jos reika
lams 1925 metų biudžete y- 
ra paskirta apie penkis mili- Lenkija turėtų būti. Jai turėtų 

* jonus litų. i
TuO tarpu pirmosios kate- • du trečdaliai 

gori jos tarnautojas «-•_ **--------
menesiui šimtą aštuoniasde-!
šimt (180) litų, žinoma, be nės, jog jie ir Dievą garbina 
jokių reprezentacijų ir auto-1tik tada, kai Dievas jų pusę 
mobilių. palaiko.

direktorius; X 
— vyskupo sek- 
apskrities polici 
XIII kategorijoj

Lie-

To-

Radio kursams roi 
užsiregistruoti ir mokėti 
tikrą mokestį, kad pas- 
butų galima egzaminą* 
universitetų laikyti. Tuo 
galima pareiti universite-

kursas ir gauti diplomas 
žinoma, kur įeina laboratorijos 
darbas, tai tų kursų per radio 
negalima imti. 

----- ooo-----
Pas daktarus yra įsigyvenęs 

toks paprotys, kad vienas dak
taras gydo kitą veltui. Karts 
nuo karto sekmingesnieji dak
tarai protestuoja prieš tą pa
protį, tvirtindami, kad jis yra 
netikęs.

Dabartiniu laiku tuo klausi 
mu ypač yra susirūpinę Vokie
tijos daktarai. Prof. Julius 
Schwabe, “Deutsche Medizini- 
sche Wochenschrift” redakto
rius, stoja už tai, kad tas pa
protys butų panaikintas. Jis 
priveda tokį atsitikimą. Vie
nas paskilbęs akių specialistas 
gydė savo kolegą (daktarą) 
kuris atlankė specialisto rezi
denciją 20 kartų, o ofisą api-? 
300 kartų. Už tą darbą akių 
specialistas pareikalavo 1,700 
markių, bet daktaras-pacientas, 
remiantis įsigyvenusiu papro
čiu, atsisakė mokėti. Dalykas 
atsidūrė teisme. Teismas nu
sprendė, jog jis negali eiti 
prieš įsigyvenusį paprotį. Kol 
esą patys, daktarai neatsižadės 
to papročio, tol teismas nieko 
negalės daryti.

Toki padėtis, sako Schvvabe 
negali būti ilgiau toleruojama. 
Tas netikęs paprotys turi būti 
panaikintas. —K. A.

Gulbrannen TradeMurb 
CjULBRANSEN.

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

Pamatykite pas
JOS, F. BUDRIK, 

3343 So. Halsted St.V priklausyti visa Lietuva ir net 
i visos centpa

gauna ' linės Europos! Išviso, sako
I Graham, lenkai yra tokie žmo-

IIIIIIIIIMIIIIIIIIIIIIIH^
Ką tik gavome “Šiaulių Nau

jienų” Nr. 37. Kaina 5c.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago Jei nori išmokti 

gerai rašyti — 
nusipirk typewriterį.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

kad jis uždirbąs $25,000 j me-^ tarybos protokolas, kuriame 
tus, tai ji pareikalavo sau ge- duodama tris pasiūlymus. Pir- 
ros alimonijos. mas pasiūlymas — sumažinti

Dabar jos vyras, Cornelius 269 lokalo valdybai algas. Ant- 
Von Allen Smith’as atsakė J ras pasiūlymas buvo, kad lo 
jos kaltinimus ir irgi pareika- kalo valdyba butų renkama 
lavo sau alimonijos - dalies balotais ir distriktais, kas duo-
jos $600,000 turto. Esą Jo ge- da progą kiekvienam nariui

Nušovė federalinį 
agentą

Trejetą metų atgal iš Grif- 
fith, Ind., į Chicago atvyko 
Martin J. Durkin, 21 m., aug*- 
tas, gražus, linksmas jaunuo
lis. Ir greitai pradėjo pasižy
mėti. Pirmiausia pasižymėjo 
tuo, kad nors vedęs, prisivilio
jo tris jaunas moteris ir su 
visomis trimis kartu pabėgo į 
Floridą vogtu automobiliu. Po 
kelių mėnesių sugryžęs Chica- 
gon jis pašovė tris policistus, 
kurie užklupo jį bežiūrint per 
langą į namą prie 1320 W. 31 
SI. Po to jis pabėgo Californi- 
jon, bet dabar vėl sugryžo vog
tu Packardu. Eederaliniai agen
tai sužinoję kur jis laiko auto
mobilių. nuvyko prie- ga rakinus 
jo laukti. Jis įlėkė automobiliu 
garažun ir vėl išlėkė, bet ne 
vienas, o su savo palydovais. 
Policija jį pasekė, bet jis grei
tai sugryžo garažiun. Tuo lai
ku sargyboje buvo tik vienas 
federalinis žvalgas Edsvard C. 
Shanahan. Jis išsitraukė revol
veri ir priėjo prie Durkino, bei 
ir tasis irgi išsitraukė revol
verį ir prasidėjo persišaudy- 
mas, abiems stovint vienas prieš 
kitą. Shanahan krito mirtinai

* I
sužeistas, bet Durkin pabėgo, i 
Spėjama, kad jis dėvėjo neper-i 
šaunamus r u bus, nes negali- Į 
mas dhlykas, kad nė viena kul-Į 
ka nebūtų jo pakliudžiusi.

Federaliniai agentai ir poli
cija jo stropiai dabar ieško ir 
tai su įsakymu nesigailėti jo 
gyvasties ir nušauti jį prie ma
žiausio pasipriešinimo.

ru biznio vedimu, jos $150,000 
turtas išaugo iki $600,000, ku
rio trečdalis, sulig įstatymais, 
jam priklauso po jos mirties 
Todėl jis ir reikalauja tinka
mos sau dalies, nė nelaukiant 
jbs mirties.

Sportas
KAS NORS ATSITIKS

Turiu didelį sekretą pasaky
ti. Trumpoj ateityj dangus su 
žeme susimaišys, kai vienas 
lietuvis ristikas susikibs su 
pasaulio čempionu.

Kaip? Kada? Kur?
Bet juk nebūtų sekretas, jei

gu aš tai dabar pasakyčiau.
Turėkite kantrybės. Skaity

kite rytoj sportą, ir sužinosite 
daugiau apie šį dalyką. —N.

Lietom Rateliuose.
Rubsiuviy 269 lokalo su

sirinkimas
Lietuvių rubsiuvių 269 loka

lo susirinkimas įvyko spalio 9 
d. Lokalo pirmininkas J. Bo- 
či unas atidarė susirinkimą. 
Pirmiausia buvo skaitytas pro
tokolas, kuris tapo vienbalsiai 
priimtas.

Buvo skaitytas Pildomosios

-—■ ii' -g

atiduoti balsą už tas ypatas, 
kurios jam atrodo tinkamiau
sios į lokalo valdybą. Mask
viečiai išgirdę tokią rekomen
daciją kaip ims kaukti, saky
dami: kam čia reikia visuotino 
baląavimio, mes galime balsuo
ti rankų pakėlimu. Mat tie gai
valai gerai atsimena, kad ran
kų pakėlimu jiems pavyko iš
laikyti lokalo valdybą savo 

•rankose per keturius metus. 
I Maskviečiams laikant lokalo 
'valdybą savo rankose jie bal
suodavo šitokiu budu. Ateidavo 
jų šaika prisirengusi ir kada 
rankų pakėlimu balsuoja, jie 
galėdavo matyti balsuojančius 
prieš ir jeigu pamatydavo, kad 
ne jų šaikos balsų randasi dau

giau, tai maskviečiai kaukdavo, 
purvindavo tuos narius kaip 
įmanydami ir tęsdavo susirin 

!kimą iki vėlyvos nakties. Kada 
į ne jų šaikos balsuotojai ne- 
Į pakęsdami bolševikiško kauks
mu apleisdavo susirinkimą, tai 
tada maskviečių šaika išsirink
davo lokalo valdybą. Bet praci- 

! tais metais, kada buvo^ bal
savimai balotais ir kiekvienas 
narys galėjo balsuoti be jokių 
trukdymų, tai maskviečius vi
siškai iššlavė iš lokalo valdy- 

įbos. Todėl maskviečiai maty
dami tą pačią šluotą ir ateinan
čių metų lokalo valdyboj linki
muose ir kaukia priešindamiesi 

.visuotinam balsavimui. Trečias 
pasiūlymas buvo, kad 269 lo
kalo taryba įneštų Jungt. Ta
rybos susirinkime, kad butų

sumažintas biznio agentų skai
čius ir algos. Nežiūrint mas
kviečių Jriksmo, pildomosios 
tarybos protokolas priimtus 
taip kaip skaitytas — milžiniš
ka didžiuma balsų.

Buvo atsilankęs amalgamei- 
tų unijos generalis organizato
rius Skšickis, kuris trumpai, 
bet aiškiai nupiešė Internationl 
ir J. L. Taylor streiką ir a beiną 
Amerikos darbininkų padėtį. 
Toliau sekė Joint Board dele
gatų raportas, raportas, kurį 
priimta. Biznio agento raportas 
taipjau priimtas. Daugiau nesi- 
randant svarbių reikalų^ pirmi
ninkas uždarė susirinkimą.

— Unijistas.

■ y

Roseland
Spalio 6 d., Aušros kamba

riuose, įvyko Lietuvių Impro-

vement ir Benefit Kliubo susi-' 
rinkimas. Vienas kasos globė
jas neatsilankė, tam susirinki
mui išrinko kitą. Skaitytas ir 
priimtas protokolas. Po to sekė 
raportai. Susinešimų sekreto
rius pranešė, kad vienas narys 
užslmaldavo. Jam pasiuntę po
rą lankytojų. Jis atsimalda- 
vo po poros savaičių. Ligonio 
lankytojai pripažino jį už ligo
nį. Del protesto susirinkimo 
sudarymo delegatai raportavo 
kad prie protesto sudarymo pri
sidėjo vienuolika draugijų. Jos 
išrinko po tris delegatus. De 
legatai turėjo susirinkimą, jie 
išsirinko komitetą, kuriam pa
vedė surengti protestą. Buk 
komitetas nutaręs protestą ren
gti spalio 18 d. 1 vai. po pietų, 
Strumilos svetainėje. Vakaro 
surengimo komisija pranešė, 
kad paėmusi svetainę vakarui 

‘Užgavėnių vakare. Mažai da
rbavos dėl vakaro todėl kad

daug laiko yra iki jo. Susivie
nijimui draugijų ir kliubų ko 
misija pranešė, kad į draugijų 
susirinkimus nesilankė tode’, 
kad permalanti mažą naudą be 
priešmetinių ar metinių drau
gijų susirinkimų. Bu draugijų 
nariais turėjo < pasikalbėjimą, 
kurie pasižadėjo varyti agitaci
ją draugijose už suvienijimą 
draugijų. * '

Nutarė atmokėti pašelpą li
goniui už sirgimą. Vienam li
goniui sulaikyta pašelpa nuo 
mokėjimo pripažinus jo kaičią 
Kadangi jis vis nerimauja, o 
nerimaudamas dabar sutinka 
ant pusės to, kas jam priklau
so, tad tas dalykas padėtas 
svarstyti ant priešmetinio kliu
bo susirinkimo.

Susirinkimas buvo skaitlin
gas nariais. Jie svarstė kliubo 
reikalus rimtai.

—L. L ir B. Kliubo Koresp.

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

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

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

Biznierių Dovanos Nau
jienų Maskaradui

Munšaineris nušautas
Prie 79 gatvės ir State Rd., 

už Stickney, rasta ant kelio su
šaudytą nepažystamą žmogų. 
Spėjama, kad jis yru nušautas 
savy tarpiniame munšainerių ka
re.

Pakėlė važmos kainas
________ i

Parpvalstijinė prekybos ko
misija leido Chicago & North 
VVestern geležinkeliui pakelti 
važmos kainas į visus Chicagos 
priemiesčius. Pakėlimas siekia 
20 nuoš. Reikalavimą pakėlimo 
važmos kainų yra padavę ir 
kiti geležinkeliai, kurie aptar
nauja priemiesčius.

Abu reikalauja ali
monijos

Kad moteris pareikalauja ali
monijos nuo savo vyro, yra 
kasdieninis atsitikimas (labai 
retai moteris nereikalauja ali
monijos). Labai retai būna, 
kad vyras pareikalauja alimo
nijos. Bet kad abu pareika
lautų alimonijos vienas iš kito, 
tai jau yra labai retas ir nepa
prastas atisitikimas. Bet kaip 
tik tai atsitiko Van Alen Smith 
šeimynoje.

Tūlą laiką atgal Viktorija 
Van Allen Smith’ienė pareika
lavo perskirų, nes jos vyras, 
advokatas Cornelius Von Allen 
Smith’as esąs žiaurus. Bet

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

Kas tai yra-----
“ŽMONIJOS ISTORIJA”

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

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

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

(Reikalaukit cirkulioro dykai, paaiškinančio apie knygą).

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

“DIRVOS” KNYGYNAS ‘ 
3352 Superior Avenue, Cleveland, 0.

Naujienų Maskarado dovanų 
fondas vis auga didyn, šiandie 
turime garbės paskelbti vieną 
gerai žinoma lietuviams fir
ma ir vieną aptiekorių, kurie 
teikėsi aukoti stambias dova
nas.

B0WMAN DAIRY COMPA- 
NY, kurios vyriausias ofisas 
randasi 140 — 158 W. Ontario 
St. ir visa eilė skyrių, Chicagos 
mieste, ši kompanija^ prisiun
tė Naujienom^ čekį, sumoje 
$15.00 į Naujienų JVJaskarado 
fondą.

Bowman Dairy kompanija 
yra viena iš didžiausių pieno 
kompanijų Chicagoje ir ji pri 
statinėj a pieną tūkstančiams 
lietuvių šeimynų. Joje dirba ke
letas lietuvių, pieno išvežioto- 
jų, iš kurių ponas J. Mitchu- 
lis„ 3011 W. 40 PI. yra geriau
sia mums žinomas, kaipo geras 
naujienietis ir uolus Naujienų 
rėmėjas. Per jo tarpininkavi
mą ši dovana ir buvo gauta.

nam iš musų kolei mes esame 
gyvi.

Ponas Atkinson žinodamas, 
kai ir lietuviai yra stambus 
pieno vartotojai ir, galbūt dau
giau negu kitos tautos įvertina 
pieną; ir taipgi painformuo
tas per musų draugą, kad tūk
stančiai lietuvių susirinks į 
Naujienų Maskaradą, teikėsi 
duoti jiems dovaną. Bet jam 
atrodė, kad pienas dovanoti 
butų nepraktiška, tai kaipo pra
ktiškas žmogus jis ir suteikė 
dovaną ne pienu, bet pinigais.

Naujienos didžiai apvertima 
šią dovaną ir, nėra abejonės, 
kad apvertins ir ta ypata, kuri 
laimės ją.

G. BENOŠIUS, 1616 W. 47 
St., gerai žinomas vietos lie
tuviams aptiekorius, teikėsi 
paskirti labai ypatingą dovaną, 
kuri, sulyg jo pageidavimais 
turėtų tekti jaunai panelei. 
Tai yra dovana iš dvylikos at
skirų daiktų ir kadangi tie dai-

“Piends yra geriausias ir 
pigiausias maistas”, sako po
nas M. J. Atkinson, 405 N. 
Albany Avė., generalis vedėjas 
Bowman Dairy x kompanijos. 
Be pieno negalėtų būti žmo
gaus. Pienas yra pirmutinis 
ir vienintelis maistas tuo gi
musiam kūdikiui; ir yra svar
biausia dalimi maisto kiekvie-

ktai visi užvardyti angliškais 
vardais, tai taip juos ir paskel
biame (Naujienų skaitytojų 
Lietuvoje atsiprašome, kad jei 
jie nesupras ką tai reiškia):

1 Hair shampoo
2 Face soup
3 Lakspus lotion
4 Hair dye
5 Face cream

6 Face powder
7 Kiss-proof lipstick
8 Powder puff
9 Nail polish
10 Rouge
11 Night cream
12 Castor Oil in capsules or 

loose.
Visi šitie daiktai sudėjus į 

daiktą verti $6.00.
Tai yra geri dalykai, ar ne? 

Ponas Benošius žino ko reikia 
musų panelėms ir jis bile kokįų 
niekų neskiria. , '

Kas norite plačiau susipa
žinti su ponu Benošium, vi
suomet galite atsilankyti pas 
jį. Jis yra geras aptiekorius 
ir gali netik tinkamą rinkinį 
dovanų surinkti, o ir receptus 
išpildyti.

Pataisymas klaidos. Paste
bėjome, kad musų pranešime 
pereitą penktadienį įvyko la
bai nemaloni klaida, prie pono 
Michel adreso: ten pasakyta 
3323 So. Halsted St., o turėjo 
būti 3320 So. Halsted St. šiuo 
klaidą atitaisome ir atsiprašo
me pono Michel už neapsižiū
rėjimą.

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

i

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
Netoli Ashland Avė.

Kodėl Nebūti 
Sveiku?

Yra proga dėl kiekvieno sergan
čio vyro arba moteris, kad atga
vus savo sveikatą naujame Euro- 

‘ piejiškame-Amerikoniškame svei
katos institute. Beveik visos ligos

dabar yra išgy
domos vartojant 
naiijausį Euro
pinį gydymą ir 
įčirškiant gyduo
les tiesiog i 
kraują, sykiu su 
kitomis gyduo
lėmis dėl viduri- 

gydymų. 
yra 

ksmingos

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

nių 
visi1)8 
keri 
turi stiprią 

ančia jėga, daugumas jų yra 
portuottį iš Europos 
Mes jas visas turime 
ke ir taipg 
ir 914. Musų instit 
tarai specialistai pri 
kai ligonius. Musų 
brangios ir jus galifė 
tiek po kiek jus norite, bile kokiu 
nors budu net ir po išgydymo jū
sų. X-Ray egzaminacija dykai. 
Su analyza kraujo, šlapumo ir ki
tais serumais be jdkių abejonių. 
Mes turime labai geras pasekmes 
gydyme visokių rūšių ligas, pa
vyzdžiui: kraujo suirimus, reuma
tizmą, nervingumą, krutinės skau
dėjimus, nugaros, Šonų skaudėji
mus, skilvio trubelius, pūslės ir 
inkstų trubelius, slinkimo plaukų, 
prakaitavimą, nemalonų kvapsnį, 
senas žaizdas, užpakalines žarnos 
trubelius ir visokios rūšies priva- 
tiškas ir yeneriškas ligas. Mes 
esame specialistai daugelio metų 
ligoninėse ir klinikoje praktikavi
mo . Todėl, ateikite pas mus ir 
pasveikite, tai reiškia jūsų laimi. 
Nėra skirtumo kiek daktarų nega
lėjo jums pagelbėti, ateikite į mu
sų ofisą, mes pagelbėjom tūkstan
čiams kurie buvo nustoję vilties 
eidami pas kitus daktarus.

Ofiso valandos: Panedėlyj, Ket
verge ir Pėtnyčioj nuo 9 ryto iki 
5:30 po pietų. UUrninke, Sere- 
doj ir Šubatoj nuo 9 ryto iki 8 
vakare. Nedaliomis it šventadie
niais nuo 10 iki 12 dieną.

Lincoln Medicai Institute 
I

DR. BOWES, Specialistas ir 
Medikalis Direktorius

8 So. Clark St.
Viršui Triangle Restaurano 

Sekamos durys nuo Astor teatro

Jos 
ne
it

im- 
ir kitų šalių, 
pas save sta- 

ke ir taipgi žinomar vokiškas 606 
jte tiktai dak- 
žiuri asmeniš- 
kainos yra ne

mokėti po

Pilniausia garantija 
už siunčiamus pinigus 
Lietuvon, duoda Naujienos.

. ‘ z
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NAUJIENOS, Chicago, III. Antradienis, Spalio 13, 1925

JUOZAPAS Z1MONTAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

sulaukęs 54 metų amžiaus, Spa
lio 10 dieną, 1 vai. ryte. Paėjo 
iš Naumiesčio kaimo, Tauragės 
apskr. Amerikoje išgyveno 20 
metų.

Kūnas pašarvotas randasi, 
4605 So. Hermitage Avė. Lai
dotuvės įvyks Seredoj, Spalio 
14, 8 vai. ryto iš Eudeikio ko
plyčios, o iš ten bus nulydėtas 
j šv. Kryžiaus bažnyčią, kurioj, 
jvyks gedulingos pamaldos už 
velionio sielą. Po pamaldų bus 
nulydėtas i Av. Kazimiero ka
pines.

Visnus gimines, draugus ir 
pažįstamus nuoširdžiai kviečia
me dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti mirusiamjnm 
patarnavimą.

Nuliūdę ir pilni 
vartos liekame,

“Laisvės Kovotoj’ai”

liuli 
Dra 
liud 

sukaktuvių

paskutinj 

gilios siel-

Draugui.
laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis, tel. Yards 1741

LUDVIKA KIBARTIENt
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Spalio 11 d., 1925 m., 6 vai. iš 
ryto. Turėjo amžiaus apie 60 
metų. Paliko didžiam nuliudime 
dukterį Kazimierą Matulienę. 
Pragyveno Amerikoje apie 17 
metų . Paėjo iš Lietuvos, Kau
no rėdybos, Raseinių apskričio 
ir miestelio. laidotuves jvyks 
Spalio 14 dieną, 1925 m. apie 8 
vai. iš ryto i šv. Jurgio bažny
čią iš namų 914 W. 31 PI., po 
pamaldų j Šv. Kazimiero kapi
nes.

Užkviečiam visus gimines, 
draugus ir pažįstamus dalyvau
ti laidotuvėse.

Paliekam nubudę ir pilni gi
lios sielvartos

Kazimiera Matuia.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius A. Masalskis, Tel. Bou
levard 4139.
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- -------------- —--------„—..—..-a | p0 jos pagipodė didžiulis Bi- 
, rutės choras.11 j— Lr o I Abelnai imant, Birutės kon- 

certas turėjo pasekmės visais 
_________ žvilgsniais. Tvarka, liepai- 

sant tokios* didelės publikos, 
sutvėręs puikų Lietuvos vals-*buvo gera, gražiui išlaikyta n 
tiečio typą net iki pačių dėta-į nebuvo nė vieno veido, kuris 
Uų drabužių. Geras užvieiz-(nebūtų buvęs linksmas. Birutė 
da Zlodiejevskis buvo Br. Liut- savo vakarais skiriasi nuo vi- 
kevičius, nors jam rolę pavesta sų musų parengimų, žino Chi- 
tik vaidinimo dieną. Kiti ir-eagos publiką ir išpildo jos rei- 
gi geri buvo: J. Vaičkus — u- kalavimus, todėl ir musų pub 
kininko Giedručio rolėj. J. Gul- lika jos vakarus taip gausiai 
binienė Giedrutienės rolėj, lanko, šiuo savo skaitlingu 
P. Tendžiulytė — Onos* rolėj, atsilankymu chicagiečiai pilnai 
M. Jakavičaitė - Konradienė — įvertino Birutės nuopelnus, pri 
kumietės Adomaitienės rolėj ir davę jiems ir jų komp^ Vana 
M. Kasparaitis — Balsio ir ka-'gaiČiui noro ir pasiryžimo to- 
rininko rolėse. Silpniausi buvo lesniam veikimui. Viskas kas 
J. Preikšą — Jono rolėj ir J. lieka pasakyti, tai pasveikinti 
Sinkus - Antano rolėj. Albu Birutę ir p. Vanagaitį ir už- 
yra tik pradedantieji vaidylos,{tikrinti juos, kad mes laukiam 
bei ir jie pamaži progresuoja.'jų ateinančio vakaro grruodžio 

Po vaidinimo J. Vaičkus pa- 13 d., o už 
deklamavo porą eilių (Maironio 
ir Vaičiūno) apie Vilnių, jų 
tarpe ir “Ei pasauli, mes be 
Vilniaus nenurimsim”. Dekla
mavo gražiai.

Pertraukose gi vargonais gro
jo p. A. S. Pocius, Beethoven 
konservatorijos direktorius.

Publikos' buvo gana daug - 
artipilnis teatrėlis. Jei visados 
tiek ar dar daugiau lankytųsi, 
tai teatras ; 
apsirūpinti dekoracijomis, dra
bužiais ir kitais scenos reik
menimis ir nebereikėtų vaidin
ti prie vienos ir tos pačios vie
no

šį vakarą 
jiems nuoširdų ačiū.

y —B. ir

tart:

B.

KLAIDOS ATITAIKYMAS

I Vakarykščiame 
numeryje žinutėje 
Vilniaus vadavimas' 
Šimui apie 
Mastausko,

Naujienų 
“Klerikalų 
po’ prane- 

neatsilankymą.
netyčiomis

galėtų sustiprėti, spraudė šie žodžiai: “Pasak jo: 
.1 j.._ i,j|s balevojo, tai tur būt pasi

gėrė, ar perdaug valgė, tai 
apsirgo’ ”. šiuo tą klaidą ati
taisome.

ty 
tų

kambario dekoracijos. Ta- 
ir tie patys vaidinimai duo- 
visai kitokį įspūdį. O artis- 
Vaičkaus teatras turi gerų.

Verta tad kiekvienam į Vaič
iaus teatro vaidinimus lanky
kis, nes ir įžanga yra kiekvie
nam prieinama.

Sekamas vaidinimas bus atei
nantį sekmadienį, bet kas bus 
vaidinama — dar nepaskelbta.

— Viešintiškis.

Ar jus žinote, kad
Nesenai perėjo didelis ciklonas per 

Šiaulių apskriti, Lietuvoje, su dideliu 
vėju ii| net ledais. Jis ėjo per Kra
kių valsčių, per VengriŠkius, Želius, 
Vąlakius ir Pereliškj. Padarė daug 
blėdies dėl farmerių. Ar jus žinote, 
kad natūraliai cigaretei kainuoja pi
giau, ries jie turi savyje paprastą ta
baką ir yra supakuoti pundeliuose, 
Helmar cigarėtai turi savyje 100% 
gryną Turkišką tabaką ir yra supa
kuoti j popierines skrynutes, kur jie 
apsaugoti nuo susilaužymo ir susi- 
trynimo.

Birutės Koncertas

ISRENŪAVOJIMUI
RENDA 1 4 kapibariai zir maudynė 

2 miegami kambariai, visi,šviesus iš 
visų pusių ant 3-čio aukšto iš fronto. 
Labai paranku su trytkariais^- Ash
land ir 14 St. 15 minutų j vidurmiestj, 
rendos $28. Savininkas krautuvėj iš 
fronto,

1536 W. 14 St.
antras namas nuo Ashland, Kast

ĮVAIRĮĮS SKELBIMAI 
BAGŪONAS BROS.

MOVING, EXPRESSING & COAL 
PIANO MOVING EXPERTS 

Long distance handling. 
Turime daug metų patyrimą.

3406 So, Halsted St.
Phones: Yds 3408 — Elvd. 1969

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& !H)W. CO.
Malevojam ir popieruujam. 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS.

res.

Už

NAMŲ STATYTOJAI
3804 So. Kedzie Avė.

CHICAGO
..... .. .... ......... ...

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų 
matkos 35c., 38c. ir 4Qc. Vilnonios 
skiautės vaikams, kaina nuo 65c. 
iki $1.00. Baltoji drobė užvalka- 
lanvs ir paklodėms. Marškonios gi
jos, kaina 1900 jardų nuo 10c. iki 
45c. Mano tavoras parsiduoda nuo 
35c. iki 50c. pigiau negu kitur.

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

Mes parduodame olselio kainomis 
visiems. Daslžinokite pas mus 
apie jūsų plumbingą ir namų ap- 
šildvmo reikmesis.

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING S1JPPLT CO.

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

REIKIA DARBININKįĮ
VYRŲ

RFjIKALINGAS siuvėjas, su
prantąs darbą, prie taisymo 
vyriškų ir moteriškų drapanų. 
Gera mokestis, 4307 Green- 
wood avė. prie 43 ir Lake Park 
avė. Phone Atlantic 3082.

RAKANDAI
PARSIDUODA rakandai maži pa

rankus dėl mažos šeimynos, parduo
siu pigiai, taipgi gulima randavoti ir 
kumbuHus, randa nijęi $13.00 už 4 
kambarius. Kreipkitės vakarais po 
penkių valandų, pirmas flioras iš 
fronto.

1710 Wabsvisia Avė. ,

PARDAVIMUI

NAMAI-ŽEME
Kas nori pirkti, 
parduoti, arba 
mainyti namus, 
farmas, lotus, 
taipgi ir viso
kius biznius, vi
suomet kreip
kitės pas

Reąl Estate
Visuomet busit užganėdinti 

38B2 S. Halnted St. 
Tel. Boulevard 9641

BEVEIK naujas grojiklis pianas 
su benČium, cabinet ir 80 rolių, 
$160 cash arba išmokėjimais. Par
duodu dėl mirties šeimynos nario.

Stvpher Nowakowska, 
2332 W. Madison St. 1 fl.

$500 CASH
Du nauji po 6. kambarius mediniai 

bungalow, cementiniu pamatu, fur- 
nas šildomi, jaržuolo ir muhogany 
trimingai, lotas 30x135, netoli 103 ir 
Vincennes Avė., 
$5300 greitam 
tuojau gyventi.

TOM M cC ART H Y & CO.
7526 So. Halsted St.

Stęwart 1845

kaina nužeminta iki
pardavimui. Galit

PARSIDUODA groseris, 1412 S. 
49 avė., Cicero, III. ir 4 ruimai pa
gyvenimui. Renda $35 į mėn. Par
duosiu pigiai, nes turiu kitą biz
ni. Kas ieškot groserio, kreipkitės 
pas S. Gritėnas, 3241 So. Halsted 
St. 2 fl. Tel. Boulevard 5066.

PARSIDUODA arba paslren- 
davoja barberne lietuvių ap
gyvento} vietoj. Matyti galima, 
vakarais’po 5 valandų.

3317 Auburn Avė.

NAUJAS 2 fintų marinis namas, 
moderniškas, 5—5 kambarių, gra
žiai malevotaS ir dekoruotas, lotas 
40X144, antrus flatas išrenduotas 
už $75. Pirmas morgičius $7500 — 
6%. Kaina už cash $15,000. Savi
ninkas ant pareikalavimo.

Kreipkitės:
7516 Emerald Avė.

Tol. Normai 1138

PARSIDUODA kriaučių šapa, dir
bama naujus ir taisome senus, biznis 
šioj vietoj išdirbtas per 16 metų. NU7 
pirksit cash ar ant lengvų išmokė
jimų.

308 So. Hermitage Avė. ;r 
Jackson Blvd.

PARDAVIMUI mūrinė kataž, 
6 ruimų, furna.su apšildoma ir 
kiti visi parankumai. Yra ir 
garažas vieniui mašinai. Kai
na prieinama.

3549 So. Union Avė.

PARDAVIMUI bučernė ir gro
sernė; geroje biznio vietoje ir už 
gana prieinamą kainą. Parduosiu 
biznį su namu arba vieną biznį. 
Pardavimo priežastį sužinosit vie
toje. Bridgeport Naujienų skyrius, 
Box 260, 3210 S. Halsted St.____

DIDELIS bargenas; 2 flatų me
dinis namas tarpe 43 ir 44 St. 
So. Whipple St. 5 ir 6 kambariai, 
2 karų naujas medinis garažas, 
extra lotas. [Namas gerame padėji
me. Parduosiu pigiai dėl greito 
pardavimo. Kaina tik $6,250, cash 

Jordan and Co. 
3203 West 63 St. 
Tel. Hemlock 1700

$4000.

Pereita sekmadienį, 
IIousc teatrėly, Vaičkaus 
mos Teatras, paminėjimui 
nų penkių metų 
nuo lenkų užgrobimo Vilniaus,
statė K.-Gaigalo 4-rių veiksmų 
dramą ‘‘Laisvės Kovotojai”, ;š 
Lietuvos valstybės ku rimus
laikų ir kovų su lenkais.

Tą dramą p. Vaičkus yra sta
tęs pereitą žiemą irgi su nema
žu pasisekimu, bet šį kartą ją 
statyta .su visai nauju artistų 
sąstatu ir kiek perdirbtą, la
biau pritaikintą scenai.

Drama yra gana graži, suke
lianti jausmus, lengva ir su
prantama savo turiniu. Jos fa
bula yra tokia. Jau ir kaimą 
pasiekė pirmosios žinios, kad 
kuriasi Lietuvos valstybė, ku
riasi Lietuvos kariuomenė, kad 
einą kova už Lietuvos laisvę 
Jaunuoliai skubinasi stoti ka
riuomenėn ir ginti savo tėvynę. 
Seniai nesupranta jaunuomenės 
idealų, bet nesipriešina ir dm 
padeda jaunuoliams. Bet Lietu
va turi ir vidurinių priešų, tai 
dvarininkai ir dvarų urėdui, 
kurie jausdami savo galą, deda
si prie lenkų, juos visaip šelpia 
ir organizuoja lenkų legionus. 
Tokiu tai laiku prasideda dra
ma. Ona, duktė ūkininkų Gied- 
dručių, išleisdama Lietuvos ka
riuomenėn savo brolį Joną ir 
mylimąjį Antaną, kuris tar
nauja pas juos bernu, su pa
staruoju paskubomis apsiveda. 
Bet apsivedusi ji netenka vie
tos savo namuose ir turi apsi
gyventi dvaro kumietyne, pas 
savo vyro Antano giminaitį, 
kumietį Bagočių. Urėdas visaip 

{lietuvius persekioja, slapta šei- 
Ipia lenkus, gyventojai tuo pik-

Naujos nupigintos kainos ten h at-’tinasi, bet nedrysta skusti?, 
gal 3 klesoj iki Kauno ir atgal $203' . , ui j,.,*
iki $215, pagal laivą. nes vienas drąsuolis, kims div*

GERA NAUJIENA. Naujas S. V.'so pranešti apie tokius urėdo 
įstatymas pavelija atlankyti Tėvynę darbu )ats atsisėdo “Mickevi- 
ir būti metus, paskui be kliūčių grįžti) . ’ _. ,, ... , ._ .
Amerikon nežiūrint kvotos. .ĮČIHUS gatvėje (Kauno kalėji-

Musų dideli laivai milžinai, kaip me), tad tik įtarinėja valdžią, 
MAJESTIC, didžiausias pasaulyj.. , - aphrniiinai «n lenkais 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND, |kad J1 seDlauJasi «enKai.b, . 
PITTSBURGH, ARABIC siūlo grei- ponais. Prasideda su lenkais < 
tą kelionę j Cherbourg, Southampton, | smarkios kovos kuriose, kaip j 

Daug laivų išplaukia kas . .j Ona sužino per besidžiaugiantį ; 
keleiviai užveizdą, žuvo jos vyras ir Ii- ] 

atskirus kambariusi dviems, paimtos belaisvei! jos bro- is ar šešiems žmonėms, ra- 1 .
puikus maistas ir manda- ■ lis. Ateina ir lenkų lepriom- 

Į ninkai, kurie ir pačią Oną ;n 
jos kūdikiu išsiveda, o jos se- 

Iną tėvą sušaudo. Bet ilgai- , 
niui lenkai sumušti, pabėga is Į i 
dvaro, o dvaro užveizdą už savo 
darbus patenką karo teisman. 
Drama baigiasi tikrai “ameri- 

‘kietiškai” — laimingai. Ir len
kai sumušti, ir nedorėlis suim
tas ir galiaus atsiranda Onos 
brolis,' o kas 
sugryžta ir iš lenkų nelaisvės 
pasprukęs Antanas.

Į Vakaro žvaigždė buvo / J. 
Briedis, kumiečio Bagočiaus 
rolėje. Jis geriausia vaidino,

Birutę ir Vanagaitį skaitlinga 
publika lydėjo aplodismentais

Pranešimai

Antwerp.
savaitė.

Visi musų 3-čios klesos
gauna i
keturiems ar šešiems žmonėms.__
to trumai, t
gumas.

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba '

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State St. Cbleairo. III.

RODĄ DYKAI
tikro specialisto ir jo paitelbininkų. 
Tas speciali* pasiūlymas yra Keras 
tiktai trumpam laikui, tod«l neatidė- 
liokit. atsilankykit Šiandien. Atidėlio
jimas 
paprastai

Gydymas slaptų lirų ir vyrų krau
jo lirų yra musų specialumss.

visuomet yra pavojinga* 
sunkesnėse ligose.

35 metai paty
rimo lydyme
chroniškų vy-

Kuomet kiti
gydytojai •P-
vii* — ateikite

pas:

Dr. W. R. Register 
ir Pagelbininkai

DRAUGAS KIEKVIENO LIGONIO
109 N.Dearborn St.

12 augštas *
Kambary* 120.1

Kraujo Ligos Gali Būt 
. Išgydytos

Ar esate t kran, kad jūsų *i*tema 
yra Kuosa nuo ligų, kurios kenkia 
dėl jūsų darbo ir pasilinksminimo. 
Ar ken&iute tylėdami? Klausykite 
Gamtos perspėjimų. Slogų, Užkietėji
mo Vidurių Reumatizmo, "Neuritis”, 
Galvos Skaudėjimo, Nervingumo, Ap- 
kurtimo, I’aralyžo, "Locomotor Ata- 
xia”, Bronchito, Astma. Anom tos, 
Skaudulių, Egzema, Slinkimo Plaukų, 
Paaididinimo Gručdlų, Skrupulus ir 
kitas ligas tankiausiai yra netva
raus ir silpno kraujo ir tankiausiai 
geru gydymu galima i&gydytj.

Ateikit ir gaukit gėry ir teisingą 
gydymą. Savo praktikoj vartoju ge
riausius Seram, liepus, Bakteryn, 
Antitodn ir specialia “intravonous" 
gyduoles. Taipgi teikiu tikras Euro
pines “•()#” ir 4,914”, jei yra reika
las.

Rodą Dykai. Kalbame 
Lietuviškai 
nuo 9 ryto iki 6:30Valandos

kare kasdien. Utarninke, Seredoj ir 
Suimtoj iki 8 vai. vakare. Nedalioj 
ir šventomis dienomis nuo 9< ryto iki 
1 po pietų.
Imkit elevatorių iki 12 augšto 
109 N. Dearbom St., Chicago

vs-

linksmiausia -

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

I Severa’s 
SGothardol.

Tai naminis linimentas greitai 
palengvina plėšiančius nepa- 

g kenčiamus reumatizmo ir 
| neuralgijos skausmus.

Kaina 50 ir 60 centai.

Pirmiausiai kreipkis į aptieką.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

Tel. I/afayette 4223

■ Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai.
M. Yuška.

3228 W. 3ftth Chl<-ato, III.
------ ----------*

Pereitą sekmadienį Birutė, 
vedama p. Vanagaičio, atidarė 
sezoną su koncertu, kuris taip 
gražiai pavyko muzikališku 
žvilgsniu,, kad publika plojo be 
paliovos ir vertė Birutę dainuo
ti vis dauginus.

Imant domėn, kad Vanagai
tis sugryžęs iš savo keliones į 
vakarus, tiktai keletą savaičių 
dirbo su choru, choras betgi 
dainavo nepaprastai gerai, su 
tartinai ir interpretavo dainas 
tikrai muzikališkai; žinoma, 
garbės už dhoro tokį gerą sū
dai na vimą priklauso ir “ti- 
kiam” P. Sarpaliui, kuris pri
rengė chorą prie “nušlifavimo”.

Birutė neturėjo 
spausdinto 
lika juos 
šiai.

Atidarė 
pozitorius 
keletą žodžių tarė 
vargingą kelionę ir sudainavo 
keletą naujų kompozicijų iš 
tos keliones — apie visas be
das su “flat tajeriais”. Sekė 
p-nia Krasauckienė, solo. Ji 
gana vykusiai, be pretenzijų, 
sudainavo ariją iš “Sylvijos” ir 
taipat ariją iš o|>eros “Faust”, 
ant kurios ji da gana daug tu
rės padirbėti, bet balsas pas ją 
yra malonus ir su laiku ji gali 
puošti musų sceną.

Sekė p-ios 
vykęs dainavimas keleto Vana
gaičio kompozicijų.

Paskui gi pasirodė musu jau 
nas pianistas M. Yozavitas; iš 
jo techniškai gerai išlavintų 
pirštų, o da daugiau iš jo jau
nos jautrios sielos pilėsi muzi 
kos akordai, rasdami karštą 
vietą klausytojų širdyse. Jis ei
na geryn labai sparčiai ir puo 
šia musų sceną.

Po jo .išėjo populiaru ir tik
rai gera smuikininkė p-lė Lulu 
Raben. danietė, nepaprastą ta
lentą turinti jauna mergina. Ji 
grojo sunkias kompozicijas ir 
visos jai išėjo kuogeriausia, gi 
publika apdovanojo 
aplodismentais.

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

ar kviečia.

PIRKIT PLUMBINGA PAS MUS 
IR SUTAUPYK IT 35%

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

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

netoli Marshfield

KIEK PRA-

šį kartą 
programo, bet pub- 
suprato kuogeriau-

programą pats kom- 
Vanagaitis, kuris 

apie savo

Biežienės gana

gausiais

KAINUOJA ŽMOGUI 
LEISTI $100.00?

Atsakymus: $100.00 ant syk ir 
$6.00 į metus per visą 

likusį gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistos dole

ris sudaro nematomą juostą cen
tų ir kiekvienas centas atlieka 
tam tikrą darbą. Praleisdami cen
tų • paskui rentų, 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- 
tumėt juos j banką ar spulką?

Naujienų. F.
$6.00 gryno pelno ant 
$100.00 — pamislyk 
šimtas uždirbtų jei 
čia per 20 metų?

Ateik ir pasitark 
apie taupymo budus, 
žinosi kaip greit 
doleris.

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

Mr. Smetana
Builders Suply & Lumber 

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

PARSIDUODA kriaučių valy
mo ir dažymo storas, ir keluri 

'ruimai šu rakandais, lietuvių 
apgyventoj kolionijoj. Parsiduo
da pigiai. Priežastis apleidžiu 
miestą. 4544 So. Califomia Avė. 
Telefonas Lafayette 2980.

NEGIRDĖTI MAINAI
Parsiduoda arba išsimaino 3-jų pa

gyvenimų mūrinis namas, parduosiu 
už $8,500 arba mainysiu ant didesnio 
namo, farmos, loto, bučemes, restau- 
ranto, automobilio, kas norite ta bar- 
geną laimėti pasiskubinkit.

IŠSIMAINO 5-kių kambarių bun- 
galow, su keliais lotais, mainysiu 
ant didesnio namo nepaisant apielin- 
kės, arba ant bile kokio biznio.

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avė., 

Phone I>afayette 5107

Co.
4062

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

UŽ PUSDYKE pardavimui visokių 
(Notions) daiktų krautuvė, 5 kamba
riai gyventi, renda pigi. Geras biz
nis lietuvių kolionijoj. Parduosiu pi
giai.

Nauji vargonai turi būt parduoti 
labai pigiai, trumpame laike. Maty
kite po 6 vai. vakare.

3628 So. Union Avė.

21 APT., SKLEPAS COURT NAMAS 
Randasi, 7866-10 So. Laflin St., su 

{mūryta vana, didelis apšildytuvas ir 
olumbingas, vėliausios dekoracijos, 
plieno konstrucija, rendų apie $18,000 
1 morgičius, $65,000, mainysiu Į ma
žesnį namą.

W. J. BUTCHER, 
Tel. Vincennes 8164

Spulka. uždirba po 
kiekvieno 
kiek jūsų 

laikytumėt jį

su sekretorių 
o nuo jo su- 

dauginsis jūsų

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St.

Nuo 10 ryto iki 8 vai. vakaro.

VAIDYLŲ ATYDAI
Vakarienės bilietus galima gauti 

pas didyjj Perkūną ir Komiteto na
rius. Paskutinė diena įsigijimui bi
lietų Spalio 19 d., susirinkime.

Krivių Krivaičio Vietininkas.

Veikalo “šėtono Karalystė” kuris 
įvyks spalio 18, Meldažio svetai
nėj, tikietai parsiduoda Naujienų 
raštinėj, 1739 S. Halsted St., Auš
ros knygyne, 3210 S. Halsted St. 
Varpo redakcijoj, 3251 S. Halsted St. 
ir pas artistus.

Roseland. Draugijų Sąryšio dele
gatų susirinkimas jvyks spalio 13 d., 
8 vai. vakare Aušros kambariuose, 
10900 So.-Michigan Avė. Delegatai 
ir delegatės atąjlankykite paskirtu 
laiku. J. Tamašauskas, sekr.

ASMENĮ) JIESKOJIMAI
JĖŠKAU brolio Pdvilo Gailiuno, pa

eina iš Gudžiūnų kaimo. Grinkiškio 
parapijos, Šiaulių apskričio. Chicago- 
je gyveno da 1920 metais, Chicagoje 
gyveno ant Union Avė. ir 36-tos. Ma
lonėkite žinanti pranešti arba pats 
atsišaukite — turiu svarbų reikalą.

Konstanci ia Gaillupaitė-Giniotienė 
3210 S. Halsted S?., Chięago, 111.

Box 261 '

ISRENŪAVOJIMUI
PASIRENDAVOJA storas, ge

ra vieta d'el “Malt ir Hops.” 
Pigi renda. Ilgas lysas. Klausk 

920 W. Randolph St.
United Wholcsale Grocers

ANT PARDAVIMO grosernė ir <le- 
licatessen ir kitų daiktų krautuvė yra 
ant kampo ir daromas geras pragy
venimas, ir gyveninvui ruimai. Turiu 
parduoti dėl moteries dideles ligos, 

paprastų darbininkų. .Darbas'
600 E. 64th St.

REIKIA dviejų patyrusių 
shearmenų, vieno teamster ir 
5 L _ 
geležies atkarpų jarde. Geras 
darbas, gera mokestis.

Kohn Iron & Steel Co 
2034 Southport Avė.

REIKIA gero vyro į mašin- 
šapį, 
Alga 
nesį. 
kitę.

turi įnešti į biznį $750. 
ir pelnas apie $200 į mė- 
Del susitarimo telefonuo-

Ilarrison 1569

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė, nupirksit už pigią kainą, arba 
mainysiu ant automobiliaus ar loto, 
randasi 2500 W. Pershing Ęd.

Kreipkitės
‘3932 S. Rockwell St.

2 lubos, frontas

KEIKIA Real Estate pardavinė
tojų Brighton Parke; pageidauja
ma, kad mokėtų lenkiškai. Gera 
progą uždirbti daną pinigų.

B. B. Pietkievvlcz and Co. 
2612 W. 47 St.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer
nė — pardavimui už gana prieinamą 

į kaina. Vieta dėl biznio gana gera, 
nes kitos bučernės ir grosernės arti 
nėra. Taipgi 4 kambariai gyveni
mui ir leasas da ant 5-kių metu — 
renda tiktai $35.00 už rumus ir biznį. 

Tel. Hemlock 0458
Gera

REIKALINGA 
arba antrarankis duonkepys.

Atsišaukite:
1510 So. Main, St.

Kampas 15-tos
Melrose Park, III.

Už DYKA
I Parsiduoda bučernė ir grosernė, 
1 biznis išdirpt*s per 15 metų, pigi r*»n- 

<bi, 7 kambariai pagyvenimui, prieža
stis pardavimo patiksit ant vietos, 

pirmarankis Kam reikalingas tokis biznis atsišau-

8651 So Wnll»ce St. 
Tel. Yards 3206

REIKALINGAS darbininkas, 
dirbti ant farmos arti Tautiškų 
kapinių.

1900 So\ Union Avė. 
1-mas flatas

i PARDAVIMUI cigaru ir ciga- 
,retų štoras už gana pigią kai
ną.

I Kreipkitės
5017 So. Halsted St.

REIKALINGAS geras kriau- 
' čius prie kostumeriško mote
riško darbo.

196 N. State St. ’ 
Room 408

PARDAVIMUI grosfernė ir 
delicatessen, 10 metų išdirbtas 
biznis. 4 kambariai gyvenimui. 
1 mašinai garažas, renda ne
brangi; geram žmogui 
vieta lengvai gvventi.

3518 S. Wallace St.

gera

REIKIA patyrusių vyrų prie 
acetaline ir oxigon burncrių, 
geležies atkarpų jarde.

Feinberg & Kahn 
1465 W. 38 St.

NAMAI-ŽEME
PARSIDUODA vieno pagyvenimo 

medinis namas 6 kambariai.
I pirksit už paprastą kainą.

Kreipkitės
7027 So. Maplewood Avė.

Tel. Republic 9275

Nu-

. Tik $2,000 įmokėt
12 gyvenimų mūrinis namas, 

5—(j kambarių, garu šildomas, 
ir 2 karų garažas, už $13,000.

J. Sinkus and Co.
809 W. 69 St.

MORTGEClAt-PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Ate., 

Lafayette 6738

MOKYKLOS
VALENTINE 

DRESSMAKING 
COLLEGE

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

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

mmYYYiiYTinmTnim

ANGLU KALBA 
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam1 šioje šalyje. 
Kurie kalba gerai angliškai visur 
turi pasisekimą ir pirmybę. Ang
lų kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stčs, pilietybės ir daug kitų daly
kų gali lengvai ir greitai išmok
ti pagal nauja būdą mokinimo Le- 
veskio Mokykloje klesose ir per 
laiškus (correspondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commercial

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

furna.su

