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Kruvini neramumai 
Panamoj

Rusti pasirašė prekybos 
sutartį su Vokiečiais

Coolidge u ž pataisymą 
imigracijas įstatymo

Svarbiausia sutartis, kokia 
kada buvo padaryta tarp 
sijos ir Vokietijos”

Ru-

Sovietų Rusija pasirašė preky 
bos sutartį su Vokietija

Kruvinos riaušės Panamoj 
dėl brangenybės

Coolidge už modifikavimą 
imigracijos įstatymo

Trys batalionai J. V. kariuo
menės daro tvarką; 
darbininkų sužeista.

daug

Darbo departamentas taipjau 
sako, kad įstatymas esąs per
daug žiaurus.

MASKVA, spalio 13. — 
sijos-Vokietijos prekybos 
tartis tapo’vakar pasirašyta 
sovietų užsienių reikalų minis
terijoj. Iš sovietų valdžios pu
sės sutartį pasirašė einąs užsie
nio reikalų ministerio pareigas 
Litvinovas ir derybų komisijos 
pirmininkas Ganecky, iš vokie
čių pusės — ambasadorius 
Brockdorf-Rantzau ir vokiečių 
komisijos pirmininkas Kerner.

Abidvi pusės sako, kad tai 
esanti svarbiausia sutartis, ko
kia kada buvus padaryta tarp 
Rusijos ir Vokietijos. Svar
biausi sutarties punktai yra to
ki:

1. Vokietija pripažįsta so
vietų valdžios prekybos mono-
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A. D. F, rems tekstilės 

darbininkų kovą
Kunigy Trasuny atskyrė 

nuo bažnyčios
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ATLANTIC CITY, N. J., 
spalio 13. — Amerikos Darbo 
Federacijos konvencija šiandie 
nutarė remti visais budais Tek
stilės Darbininkų Susivieniji
mą (United Textile Workers 
of America), kurs jau nuo pra
eito kovo mėnesio veda kovą 
prieš Willmąntic, Conn., Amer
ican Thread kpmpąnija dėl nu- 
skėlimo darbininkams algos ir 
darymo pastangų sunaikinti 
savo fabrikuose tekstilės dar
bininkų uniją. American 
Thread kompanijos įstaigose
streikuoja daugiau kaip pustre- ma paskelbto] enciklikoj. 
Čio tūkstančio darbininkų.

Federacijos konvencija nuta
rė taipjau bendradarbiauti su 
federacijai priklausančiomis 
valstybės tarnautojų unijomis, 
idant išreikalavus valstybės įs
taigose tarnaujantiems pusę 
dienos šventės šeštadieniais.

KAUNAS [Lž]. Iš Rygos 
pranešama, kad sekmadienį 
rugsėjo 20 Latvijos arkivysku
pas Springevičius paskelbė vi
sose bažnyčiose raštą apie at
skyrimą kunigo Prano Trasuno 
nuo bažnyčios. Be kitų priežas
čių jis svarbiausia todėl atskir
tas, kad reikalavo iš Kauno 
Rygon parvažiavusį jėzuitą Ce- 
kinį, kaipo lenkų agentą, paša
linti iš Latvijos.

“Jeigu jis numirs nepasiliuo- 
savęs iš velnio pinklių, negali 
būti palaidotas kapinėse’’, sako-

BAIaBOA, Panama, 
13. 
įvyko kruvinų riaušių. Jos ki
lo, policijai bandant išvaikyti 
didelę darbininkų demonstraci
ją protestui prieš 
nuomos, kurią namų savininkai 
lupa iš nuomotojų. Sako, 
kruvini susirėmimai įvykę, 
radikalų darbininkų grupė, 
jus prieky su raudonomis 
liavomis, pasuko demonstraciją 
žygiuoti į Panamos prezidento 
rumus. Demonstraciją pasiti
ko du auto-trokai su policinin
kais, kurie, puolę domonstran- 
tus, bandė išveržti ui jų rau 
donas vėliavas, šitam demon-

Panamos mieste
spalio 
vakar

brangumą

kad 
kai 

sto-

VVASHINGTONAS,
13. — žiniomis iš Baltojo Na- polį, nors Vokietijos prekybi-

[Pacific and Atlantic Photo]

Dovana prezidento žmonai. Poni Massey iš Green Bay laiko 
rankose šuniuką, kurį ji padovanojo prezidento Coolidge žmonai.

t

Kaune suimta komu
nistai

mo, prezidentas Coolidge ža
das vėl rekomenduoti ateinan
čiam kongresui padaryti kai ku
rių pakeitimų dabartiniame 
imigracijos įstatyme, taip, kad 
butų palengvinta atvykti Ame
rikon jau čia gyvenančiųjų 
žmonių giminėms. Girdėt, kad 
darbo departamentas ^taipjau 
pritariąs tokiam įstatymo mo
difikavimui.

Nuo laiko, kai tapo įvestas 
“kvotų” įstatymas, 
kadt taikant jį sulyg 
nuolatos atsitinka 
kančių tragedijų: 
suardomos, dažnai 
neleidžiama atvykti

pasirodė, 
raide, 

širdį dras- 
šoimynos 
moterims 
pus savo

strantai aštriai pasipriešino, ir vyrus, tėvams pas savo tikrus it a i • • • _ * v a _ a • Idėl to policija ėmė šaudyti. 
Daug demonstrantų buvo su
žeista.

Prezidentas Rcdolfo Chiari, 
išsigandęs,
Claytoną, 
Panamos 
Jungtinių 
l>agalbos. 
iš ten trys batalionai, ir karei
viai ėmė tvarka vykinti. Kai 
po demonstracijos gatvėse dar
bininkai buvo susirinkę salėn 
protesto mitingui laikyti, karei
viai įsiveržė vidun ir durtuvais 
išgainiojo susirinkusiuosius. 
Keletas buvo sužeisti, o vienas, 
bėgdamas nuo kareivio durtu
vo, šoko iš antro aukšto pro 
langą ir užsimušė.

Kareivių vadas, gen 
sako, kad Panamoj dabar “vis
kas ramu”.

telegrafavo į Fort 
penkios mylios nuo 
miesto, prašydamas 
Valstijų kariuomenės I

Bematant atvyko

vaikus, arba vaikams pas tė
vus.

Del to tai prezidentas Cool- 
ilge žadąs ateinančiame savo 
pranešime kongresui patarti, 
kad “kvotų” įstatyme butų 
padaryta svarbių pakeitimų.

ninkai galės atskirai pirkliauti 
su Rusija.

2. Gelžkelių sutartis dėl tran
zito ir gabenimo prekių iš vie
no krašto į antrą.

3. Prekybinės navigacijos su
tartis, duodanti vokiečių preky
bos laivams lygių teisių su ru
sų laivais rusų vandenyse, . ir 
tokių pat teisių rusų prekybos 
laivams vokiečių vandenyse.

4. Prekybos delegacijos! 
abiejuose kraštuose turės to- 
kių-jau ekstrateritorinių teisių, 
kaip kad diplomatinės atstovy
bės.

Laukiama, kad rusų deryLcs 
su Japonija dėl koncesijų alie
jaus ir anglies šaltiniams Sa
chaline bus pabaigtos spalio 
15 diena.

Fašistu vadai patys savyjy 
darbais susigėdo

Davis - karo sekretorius, 
vietoj Weekso

j KAUNAS [Lž]. — Rugsėjo 
&2 d. vakare politinė policija 
susekė slaptą Lietuvos komu-/ 
nistinės jaunuomenės sąjungos 

. ,v centro komiteto susirinkimą. '
Kriminalistas pabėgo isi Iš dalyvavusiųjų areštuoti 3 

kalėjimo

Riaušėse Paryžiuj 2 už 
mušti, 100 sužeistų

Bažnytininkai nori užgini 
sekmadienio laikraščius
NASHV1LLE, Ten n., spalio 

13. - Tennessee metodistų epi- 
skopalų bažnyčios konferencija 
vakar priėmė rezoliuciją pra
šyti kongresą, kad jis išleistų 
įstatymą, kuriuo butų užginta 
leisti laikraščių • sekmadienio 
laidos ir aplamai, sekmadienių 
laikraščiai.

Romos fašistų sekretorius pa
šalintas už apiplėšimą ir su
naikinimą masonų įstaigos 

i__
—--------------- - i ,

ROMA, Italija, spalio 13. — 
Kartais ir fašistai susigėsta 
savo darbų. Taip bent 
tiko dabar Romoj. Praeitą 
sekmadienį vietos fašistų gau
ja, įsiveržus į škotų ritualo 

j masonų ložos įstaigą, viską vi- 
Iduj sudaužė, sunaikino, o daug 
brangių daiktų užpuolimo daly
viai išsinešė.
pulti 
gą, 
laikė

To 
gedo 
ir fašistų partijos generalis se
kretorius Farinacci pašalino iš 
vietos Romos fašistų organi
zacijos sekretorių Italo Foachį. 
Kiti devyni fašistai tapo 
tuoti.

13.
W.

VVASHINGTONAS, spalio
— Karo sekretorius John 
Weeks įteikė prezidentui Cool- 
idge’ui rezignaciją, ir jo rezi
gnacija buvo priimta.

Weeks jau nuo pavasario, dėl 
atsi-(savo pairusios sveikatos, buvo 

pasitraukęs iš Washingtono ir 
gyveno Naujojoj Anglijoj.

VVeeksui rezignavus. i

' DUBUŲUE, la., spalio 13 - 
Praeitą naktį iš Dubuųue kaun- 
tės kalėjimo ištruko paskilbęs 
Illinois plėšikas, Bari Stearns, 
mirtinai pašovęs kalėjimo sar
gą. Su Stearnsu pabėgo dar 
ir kiti du kaliniai, bet vienas 
jų yra jau sugautas. Už suga
vimą Stearns©, gubernatorius 
paskyrė dovaną.

prezi-

Vokietijos reparacijų 
mokėjimas Francijai

PARYČIUS, spalio 13. — 
Riaušėse, kurios vakar įvyko 
Paryžiuje ryšy su komunistų 
paskelbtu visuotinu dvidešimt 

'keturių valandų streiku, du as
mens buvo užmušti ir daugiau

Martin kaip šimtas sužeisti.
Apie trys šimtai riaušininkų 

buvo suimta. Areštuotas taip- 
’jau komunistų vadas, parla- 
|mento atstovas Doriot, kurs

13. irgi buvo sužeistas. jvveso plano vykdymo
1 vienos dieno®'Vokietija jau sumokėjo Fran- 

šaudamas antis, pataikė į kitoj streikas buvo paskelbtas pro-,cijai 40,592,052.44 aukso mar- 
Mississippi upės pusėj irgi an- testui prieš karą Morokkoj ir kių (apie 10,100,000 dolerių), 
tis medžiojusį Franką Litschą,1 Sirijoj ir prieš finansų ministe- Tą sumą sudaro sumokėjimai 

uždėtus mokės- anglimis 13,491,874.10 mar
kių; franeuzų okupacijos lėšų 
— 3,232,225.78 markių, ir 
cheminėmis trąšomis — 6,030,- 
819.35 markių.'

VALtMEYER, III., spalio
— Laukinių ančių medžiotojas,! Visuotinas

PARYŽIUS, spalio 13. —Ge- 
neralio reparacijų suėmimo 
agento pranešimu, antrais Da- 

metais

22 m. Litsch krito negyvas. rio Caillaux 
----------------------------- -------- — nius.

AR NORI Kį PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Cholera Maniloj

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

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

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

MANILA, Filipinai, spalio 
13.— Per pastarąsias dvi die
nas cholera mirė čia penki as
mens; naujų susirgimų įregis
truota vienuolika. Pastebėta, 
kad daugiausiai susirgimų cho- 

tarp valgyklų

Specialiai tik “laiboms 
moterims” aeroplanai

MAUZOLEJUS LENINUI

MASKVA, spalio 13. — So
vietų valdžia planuoja. pastaty
dinti bolševizmo tėvuį, Mikalo
jui Leninui, puikiausi pasauly 
mauzolejų, kuriame \Joutų dide
lė centralinė salė ir keletas ma
žesnių salių muzėjaus pobū

džio. Mauzolejaus viršuj bus 
i padaryta tribūna, iš kurios 
oratoriai galės laikyti kalbas 
susirinkusioms Raudonojoj aik
štėj minioms.

LONDONAS, spalio 13.
Londono rinkoj jau pasirodė 
dailus maži aeroplanai, padirb
ti specialiai moterims, ir tai 
tik laibonfh moterims. Aeropla
nas padarytas tik vienai skri
sti. Moka 300 svarų 
dolerių).

(1,560

spalio 
netoli

MUSKEGON, Mich. 
13. — Grand upėj, 
Grand Haven, šiandie rado kū
ną Leonardo Adamso, 24 m., 
kurs užpraeitą šeštadienį išva
žiavęs automobiliu prapuolė. 
Jo automobilis rasta upėj prie 
tilto. Spėjama, kad važiuoda
mas naktį Adams su savo auto
mobiliu nukrito upėn ir žuvo. ’ 

f

Po to jie bandė 
kitos masonų ložos įstai- 
bet čia smurtininkus su- 
policija.
vandalizmo tat ir susi- 
aukštieji fašistų galvos,

arefi-

Sovietų laikraščiai 
gerėjo — nuo deg

tinės

pa-

RYGA, Latvija, spalio 13.
Legalizavimas 40 nuoš. degti
nės Rusijoj nuostabiu budu 
atsiliepė sovietų laikraščiams 
ir žurnalams: jie žymiai page
rėjo. Maskviškė įSavda sako, 
kad laikraščių turinys pasida
ręs daug gyvesnis, įdomesnis, 
ypač gi jumoristinių savaitraš
čių, kurių sąmojumas pagerė
jęs 100 nuošimčių.

DĖS MOINES, la., spalio 13.
Sekmosios Dienos adventis

tų taryba priėmė rezolipciją, 
kuria ji pasmerkia evoliucijos 
mokslą.

NEW YORKAS, spalio 13. 
Madison skvere 
ir Ko. sankrovos 
kai praeitą naktį 
kų vertės 250,000

iš Aronsono 
keturi plėši- 
išgabeno šil- 
dolerių.

Chicagai ir apielinkei oficia
lia oro biuras šiai dienai pra
tašau ja:

• Didžiumoj apsiniaukęs 
nenusistojęs Oras;
mainos temperatūroj; 
nis mainąsis vėjas.

Vakar temperatūra 
niškai siekė 56° F.

šiandie saulė teka 6:00, lei
džiasi 5:13 valandą.

ir
maža at- 

viduti-

viduti-

V T 1 X I Y Uo, | J 1

dentas Coolidge karo sekreto- Lietuvis pasmerktas Į 
rium šiandie paskyrė Dwight 
F. Davisą, iš Mi^souri. profesi
ja advokatą. Jis yra 4 7 metui CROVVN POINT, Ind.,, spafto; 
amžiaus ir bus jauniausias ka-J2. — Lake kauntės krimina- 
bineto narys.

asmens (visi trys žydai),, kiti 
spėjo pasprukti; tame pačiame 
bute padarius kratą rasta įvai
rių prisiųstų iš Maskvos ins
trukcijų ir aplinkraščių, pav. 
apie tarptautinę vaikų sąvaitę, 
komunistinio jaunuomenės in- 
ttirnacionato uždaviniai, sąry
šyje su naujo pasaulinio karo 
pavojumi ir kt. Be to rasta po 
keletą ekzempliorių komunisti
nių laikraščių i 
mai.

ir susirašinėji- 
Vedamas tardymas.

mirti už žmogžudybę j t
KAUNAS. — Buv. universi

teto rektoriaus prof. Bučio ir 
prof. Volterio rūpesčiais uni
versitete yra tik ką gauta iš 
SSSR. Mokslų Akademijos 
Daukšos Postillė, spausdinta 
Vilniuj 1599 m. Ji yra univer
sitetui paskolinta tik 6 mėne
siams, kad -butų nukopijuota 
autotipijos budu.

Daukšos Postillė

liame teisme pasibaigė byla, 
kur kaltinamaisiais buvo vienas 
lietuvis, Peter Jankovski, iš 

ir jo draugas, 
kaž-koks Jack VVatson. Juodu 

(buvo kaltinami dėl užmušimo 
praeito balandžio mėnesi tūlo

LONDONAS, spalio 13. — Andrey Hritzu, 20 metų am-*
Britų jurininkų streikas, kurs žiaus, iš East Chicagos. Užmu-' 
buvo paskelbtas šių metų rug- šę jį apiplėšimo tikslais.

Prisaikintųjų teismas pripa-
ir teisėjas! .KAUNAS, [Lž]. — Valsty- 

paskyio bes Teatro Direkcija dabar ve-
Watson’ui danti derybas su šaliapinu apie;

Lietuvos

I IPI I 1 V l\ I H I I i

Britij jurininku stp}i- ,East dhieagos, i 
kas Afrikoj pabai

gtas

i

Šaliapinas Kaune
piučio 21 dieną, ir kuris buvo*1 
stipriai paralizavęs laivų judė- žino abudu kaltu 
jimą visuose imperijos uostuo- Petrui Jankovskiui 
se, vakar tapo atšauktas Bri- mirties .bausmę.
tų uostuose Pietų Afrikoj, kurs pats prisipažino esąs kai- visą eilę gastrolių 
Kituose kraštuose streikas te 
besi tęsia.

tas, bausmė dar nepaskirta. operoj.

Pašto plėšiky grobio 
$491,000 atgauta

LOS ANGELES, Cal., spalio 
13. — Iš septynių banditų, ku-; 
rie praeitą ketvirtadienį puolė. 
pašto vežimą ir pavogė šešis 
maišus registruotų siuntinių, I 
adresuotų Chicagon, penki jau 
tapo suimti. Pavogtuose siun
tiniuose buvo arti 500,000 do
lerių pinigais, vertybės popie
riais ir brangiais daiktais, ku
rių iš plėšikų jau atgauta apie 
491,000 dolerių.

washingtonas,
13. — Georgetowno universite
tas šiandie įregistravo stiprų 
žemės drebėjimą, kurs turėjo 
įvykti kame nors už 3,000 my
lių nuo Wašhingtono.

spaYo

LONG BEAGH, Cal., spalio 
13. Gazolino tankui eksplio- 
davus buvo užmuštas vienas 
darbininkas, H. Ware„ 30 metų.

LIETUVOS BANKAS

sidabro lt. 38,- 
iždo m etai i* 
2,095,431,46,

KAUNAS. Rugsėjo mėne
sį 15 d. Lietuvos Bankas turė
jo aukso, 
651,001,75., valst. 
nių pinigų lt.
dolerių, svarų ir kitos tvirtos 
svetimos valiutos lt. 
245,610.57, banknotų apyvar
toje lt. — 82,194',929.30.

26,

Dabar Laikas
Atėjus didžiam darbimečiui Lietuvoje, 

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

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

Naujienų pašto perlaidos kainuoja tik 
2t/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. 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1610 West 47 St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III

, i

1 • ' ' ■ j’ . .. !.t . ■< Y" . . • > Z. ... 'j. . .'.i'' , >. .. į.'- .. Ik<i'



Trečiadienis, Spalio 14, 1925

^.Padaužų Pastabos apie
i Gerus ir Blogus Daiktus
X ------- - - - . T - ----- -------- — - J

musų 
palie- 
vieną 
Rusi-

norėdami;
PIRKTI, PARDUOTI AR M AI-V 
NYTI VISADOS KREIPKITftS f 
PA8 MUS. TAS JUMS BUS,

Musų “inteligentams
10 melų atgal 

Monus dafe, 
štukas piršo,

, velnius pardavojo. 
žmones gydė, 

kaiyriavo,
pas pačių nakvojo.

5 metai atgal
Jau Forduką 
nusipirko, 
pilvas augt pradėjo. 
Mainė, pirko 
kas pakliuvo— 
j ponus išėjo.

2 metai atgal
Turi vieną 
jaunų pačią 
ir gražų jiamuką. 
Pasipūtę*1, 
apsiskutęs, 
išmainęs Forduką.

Dabar
Tikras ponas, 
deimantuotas, 
gerbiamas, galingas, 
storas kaklas 
tuščia galva— 
nemokša, pilvingas. 
Nė skaityti, 
nė protauti.
jam dabar nereikia... 
Išmintingus, 
jisai peikia, keikia...

Pranešimas kominterno 
tavofščiams

Gerbiamieji Korinyterno
• vorščiai

tas. Kada musų šventas ko
miu temas pasiuntė draugą 
Trockį ant rekolekcijų už su
laužymą vieros, tai tas neda- 
vierka iLore tuojau už jį užsi
stojo.

Jis darydavo dar baisesnių 
dalykų. Jis net pačius komin
terno popiežius išdrįso pava
dinti neišmanėliais. Kada jie 
jam prisakė steigti Amerikoj 
kominterno diktatūrą, - tai jis 
jiems atsakė, kad jie yra gri- 
noriai ir apie Amerikos padėt} 
nieko neišmano. Tai tikras 
Liuteris, netiki į kominterno 
popiežų neklaidingumą ir ga
las! Gaila, kad mes dar netu
rime C.rkos Amerikoj...

Kominterno popiežiai išgirdę 
apie tokią to ’nedavierkos he- 
reziją, prisakė jam pribūti į 
kominterno apaštališką staly
čių, Maskvą, išsispaviedoti, at
likti pakulą ir prižadėti dau
giau nebegriešyti. Bet tas ne- 
davierka nė iš vietos nepasiju
dino. Matote, mieli tavorščiai, 
ką daro tas atkaklumas, apsė
tas buržuaziškų velnių?

Seniau, kada Romos popie
žiai turėjo tvirtą diktatūrą, 
tai net ekskomunikuoti karaliai, 
pagal popiežiaus prisakymą, ei
davo pas jį ir basi stovėdavo 
ant sniego už vartų tol, kol 
popiežius nesusimylės ir nenu- 
ims prakeikmo. O čia, mat, tas 
beretikas. (Lore išdrįso panie
kinti prisakymą musų visaga- 
lingų kominterno popiežių.

Todėl ir pranešu jums, mieli! 
tavorščiai, su ščyra koniinter- 
niška, revoliucijoniška ir leni- 
niniška dvasia, kad už tokias i 
baisias herez.ijas ir už komin
terno popiežių paniekinimą, he- 
retikas LoreNir visi jo pase
kėjai, kuriuos jis su savim nu
sivedė iš musų komunistiškos 
avinyčios, tapo ekskomunikuoti 
ir prakeikti.

Dar turiu pranešti , .jums, 
mieli tavorščiai, kad visi tie, 
kurie nori apsisaugoti nuo

Lore'o herezijos, pagal 
neklaidingo komiuterno 
pimų, turi sukalbėti po 
“Tėve musų, kursai esi 
joj”..

Siunčiam jums, mieli tayorš- 
čiai, komi n te raiškų pablagaslo- 
vijimą.

—Lietuvių kominterno 
sektos Seriba.

Pastabos
tie
ne

Baisus daiktas, kokie 
Padaužos! Jie supeizojo 
tuvių himną.

Taip aimanuoja broliukų 
zieta.

Girdi, Padaužas prav 
butų ‘apdaužyti” už tokį šlykš
tų darbą. , ,

Žinoma, jeigu kiaule ragus 
turėtų) tai ne tik Padaužoms, 
Lat* ir tiems, kurie nusidaužo, 
šioj ašarų pakalnėj pasidarytų 
ankšta.

Be reikalo broliukai pikti
nasi. Tai buvo ne Lietuvos 
himno peizojimas, ale naujas 
himnas, kuris atatinka dabar
tiniai Lietuvos padėčiai, 
ten vyrauja klebonai su 
gaspadinemis.

♦

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

ga-

kai 
savo

Kuomet Jus Pirksite 
Pieną, Žiūrėkit, Kad 
Butų Šiame Kene

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearborn SU Room 1111-12 

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

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310 

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

nerimsta.. Nenuoramos 
sekiosi turį pasauliui baisiai 
svarbių dalykų pranešti.

Padaužos—žnionjefs toleran
tingi. Niekam putralakes už. 
čiaupti jie nenori. Tad jie nu
tarė duoti vietos ir nenuora
moms, kurie pradės savo filo
sofijas guldyti. Sekamą savai
tę patirsite daugiau apie ne
nuoramas. Padaužos.

A. L. THOMAS 
LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė. 
Tel. Pullman 7097

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

Tel. Boulevard 8582 ir 2418
Dr. Konstancija Abraičiutė 

GYDYTOJA IR CHIRURGAS 
3337 .*?<>. Morgan St.

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

*

UNSWEETENED

EvAPORAT£p

M ILK

Duona 
Saldainės 
Žuvys

ADRESAS ....

VARDAp

KUPONAS 
Sosai 
Mėsos 
Pyragai

Kokiu gi bud u mes ga- 
darbininkų” 
darbininkai 
savo reika- 
daryii pas 

menševikus,
šeimininkEms kelrodis 

Rašo ISABELLE KAY
Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mu pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straips

neliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei

Virimo Receptai
komintemas. 
nori žmones 

norų

ta- 
Su didžiausiu, džiau

gsmu aš turiu sau už garbę 
jums apznaiminti, kad musų 
partija jau baigia apsičystyti 
nuo visokių heretikų, kurie 
nepildo musų neklaidingo ko
minterno vieros. Netrukus, 
mieli tavorščiai, musų partijoj 
pasiliksime tik tu ir aš.' Nes 
musų partijoj tokiems gryva
lams, kurie patys nori protąu< 
ti, kurie patys nori spręsti 
apie savo reikalus ir neklauso 
švento paliepimo musų neklai
dingo kominterno,—negali būt 
vietos.
lėtumėm įsteigti ‘ 
diktatūrą, jeigu 
patys spręstų apie 
lūs! Jie taip gali 
tuos nedavierkas
bet pagal musų neklaidingo ko
minterno tezius, tai yra tikra 
išdavystė.

Jus žinote, kad jeigu kpks 
katalikas pradeda protauti ir 
paabejoja apie popiežiaus ne
klaidingumą, tai jis tuojau 
tampa ekskomunikuotąs ir pra
keiktas. Taip pat daro ir mu
sų neklaidingas 
Nes, mat, jeigu
valdyti nesiklausiant jų 
ir jų valios ir jei nori, kad jie 
tikėtų j tavo neklaidingumą, tai 
juos reikia laikyti taip, kad jie 
nieko savo protu neveiktų ir 
nieko daugiau nežinotų, kaip 
tik tą, ką pavelija neklaidin
gas komintemas. Ui tat jiems 
reikia uždaryti burnas, O jei
gu tik kas pamėgina pasiprie
šinti prieš neklaidingą komin- 
terną, pradeda pats protauti ir 
netiki j jo prisakymus, tai to
kį, pagal neklaidingo kominterno 
težins, 
tuojau į kalėjimą arba sušau
do, o kur to dar musų 
čeką negali padaryti tai 
kius ekskomunikuojam 
keiktam. Vot tas ir 
“darbininkų” diktatūrą.

Dabar, pagal kominterno te
žins, tapo ekskomunikuotas iš 
musų viernųjų tarpo nedavier- 
ka Lore su savo 
Nes, jis mat, iš

2

3

2
1

švie-

šis Borden’s Evaporated Pienas yra geriau
sias Bordens Pienas, šviežias, nuo farmų, su 
palikta jame Smetona, bet dalis vandens yra 
atimta. , . • • • '

’ . ’ ’ ' k
Pastebėkite kaip išrodo kenas..- Pastebėkite 
didelį aišky vardę “Borden’s”, kuris parodo, 
kad negalima padaryt klaidos pasirinkime.

Jei norit išmokt kaip virt su Borden Evaporated 
Pienu, išpildykite kuponą paženklinant kokias 
mokas norit ir mes prisiusime dovanai.

THE BORDEN COMPANY 
* Borden Building, New York

pa-

Pajai 
Pudingai 
Sriubos

(Lithuanian)
6

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St. Room 844 

Tel. State 322$ 
Valandos nuo 9:80 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. — Ingai lojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams.

JOHN KUCHINSKAS
lawYer

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.

> .......... i *

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S, La Sal]e StM Room 2001 
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6I 

aru i s
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

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

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St. 

Cor. Washington & Clark

“| Naujienų 
Maskaradą!”

Namų Tel.: Hyde Park 3895

J. P. WAITCHES
Advokatas

nų. Kuomet sudžius popiera bus kai 
dangtis iy oro nejleis.

Naminiai Pasigelbėjimai
i

Baltą langų užtiesalą galima nu
valyt naudojant labai tirštas muilo 
putas su spendžiu. Naudok baltą 
muilą ir šiltą vandenį putoms daryti. 
Spondžių reikia išspaust beveik sau-» 
sai kad vandeniu nepersigertų uždan
galas. Geriausios pasekmės būna iš
tiesiant uždangalą ant plokštumos.

Surūdijusį prosą galima nuvalyt su 
purnika arba bile pudra. Žiūrėk kad 
proso apačia butų slidi, nes neregu- 
iiariškunyai kliūva už materijos ir 
tankiai sugadina šilką ir vilnonius.

Gerai yra rengiant krakmolą pa- 
drožti kelis šmotelius muilo ir (ladėt 
j krakmolą. Tas padarys gražų sli
dų paviršį kalnierių ir kapsų ir ne
duos prosui lipti.

Valant pintinius patiesalus, geriau
sia yra naudoti šaltą vandenį ir am- 
moniją.

Grožės Patarimai
Padidėję odoj skylutės yra nuo 

naudojimo pauderio arba stokos at
sargumo odą mazgojant. Odą išva
lius kiek reikia, nuplauk pirma šiltu 
vandeniu, paskui šaltu. Jeigu šalto 
vandens nenaudosi skylutės pasiliks 
didelės ir didės. Numazgojus burną 
pilnai, naudok mostj (kurią gali'gau
ti vaistinėj už mažą kainą) ir intrink 
ją į odą pirštų galais iki išdžiusiant.

Ypatiška Sveikata
švarus dantįs retai genda. Jeigu 

uŽlaikysit dantis švariai visada-r-ne 
tik retkarčiais, išvengsiu daug skau
smo nuo L , , _. "" „
rą dantų valytoją reguliariai po vai-

Tomatos yra skanios daržovės pa
darymui geros zupės. Visada laikyk 
dėžę savo namuose greitam naudoji
mui. Bandyk šj receptą gerai zupei.

SMETONINĖ TOMATŲ ZUP©

puodukai evaporated pieno 
puodukas vandens 
puodukai iš dėžės ar virtų 
Žfų tomatų .
riekutės svogūno 
šaukštas trintų petruškų. 
šaukštukas druskos

*4< šaukštuko pipirų
1 šaukštukas cukraus 
*4 šaukštuko kepamos sodos
2 šaukštai sviesto 

•2 šaukštai miltų.
Sudėk prieskonius prie 

virink penkiolika minutų. 
per sietuką ir atšildyk.

i virdulyj, dadėk 
miltus, išmaišyk iki liks lygi.

Atmiešk pieną su vandeniu ir pilk 
į sviestą ir miltus — nuolat maišant 
iki mišinis sutirštės, dadėk sodą į to- 
mates, ir. sumaišyk su baltu sosu. 
Tuoj dėk į st^dą.

Virtuvės Reikaluose

Kožna šeimininkė kuri pati gamina 
valgius’turi padaryt virtuvę linksmą.

- 71 Turi žiūrėt kad viskas butų vietoj 
' taip kad,, galėtų rasti kada reikia.

pasekėjais. | Maža, gerai vėdinama virtuvė bus 
niinlnnkniuj 8V®ika ir linksma.nuolankaus jejgU i^monus į pečių pirm 

avino pradėjo darytis ožiu, sta- i naudojimo jų, sušildyk pilnai ir šu
tyti ragus prieš neklaidingą 7fčiiok, . . . , Vėsi ne tik daugiau sulčių negu 11 šal-
kominterną ir kitus versti | to bet taipgi juose yra skonis kokis 
ožius.
. . . .. , . muuinet uvngi vaioių iiuiuo, vicivj n cukuh f.u.vi »» ..uvm.v v*’”
lunistas; jis savo redaguoja- riSti popierą su šniūrais* įnierk ne- j tistą du sykiu į metus išogzįiminavl- 
mam laikrašty visada klaidin- pergenamą tau’—--------- 1 : •; x.
gai išaiškindavo musų vieros krakmo) 
principus. Kada tik kominter-1 
nas išbraukė iš savo tarpo ko
kį nors nedavierkų, tai jis tuo
jau už juos ir užsistoja, mat, | 
pats jau buvo herezijos jtpim-;

jeigu kur tas galima, sviestą dubaltavam

šventa 
ten to
li’ pra- 
reiškia

irtomatų
Išspausk 

Sutarpink

retais, išvengsit daug 
dantų gėlimo. Vartokit ge-

. rėsi ne tik daugiau sulčių negu 18 flai- 
versti j bet taipgi juose yra skonis kokis

Tai buvo baisus opor- Šaltame lemone niekad nesiranda. . , ,, _
Kuomet dengi vaisių indus, vietoj gių ir einant gulti ir nueikit pas den-

-------- :-----taukais popierą j labai į nvui ir patarimui, ir turėsit švarius 
karštą krakmolų ir tuoj uždėk ją ant i baltus tvirtus dantis kurie dailės gru- 
stiklo, prispaudžiant standžiai iš šo-1 žumo jūsų išvaizdai ir sveikatai.

Mes Rekomenduojame S ekančius Produktus:
Kuomet jums .reikia pieno darymui ted Milk, kadangi jis yra geriausia!* 

(pudingų, zupių, pyragaičių ir tt., ne- _
užmirškit naudoti Borden’s Evapora- nai reikalingiems šitokiems daiktams.

pavaduotojas tikram pienui ir snūdo

Sušuko senoji Fėja, visų fėjų valdovė, 

nuo Šatrijos kalno, iš Žemaičių Žemės ir - 
pasikėlė ant šluotos — *

I

I

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

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

Į NAUJIENŲ MASKARA
DĄ! Lapkričio-Nov. 1-mą, 
6 valandą vakare, Ashland 
Blvd. Auditorium, Van 
Buren ir Ashland gat.

Tel. Pullman 6377 Roseland, I’L

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 6096

SPECIALISTAS egzaminavoji- 
me abstraktų ir nejudinamo tin
to teisėse. Taipgi veda visokius su
dus.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)

• LIETUVIS ADVOKATAS
69 W. VVashington St. Rooin 1310 

Telephone Dearborn 8946
Vakarais 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9

Telephone Roosevelt 9090 
Namų Telefonas Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS .
Advokatas

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

Vak. 3223 S. Halsted SU Chicago 
Tai. Yards 4681

i*. ;: ttAUfe-y’MB* *V

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

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

Cicero Ketverge vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicere SIU 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Suoatoj nuo 1-7 ▼. v. 
3236 S. Halsted St. T. Boyl. 6787
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Mokgleivių Keliai
Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas

Eina du kartu j mėnesį

REDAKTORIUS:

J. LAPAITIS, 1739 South Halsted St., Chicago, III.

J. LAZDAUSKIS, Pirm-., 11256 So. Bishop St., ęhieago
K. J. SEMAŠKA, Rašt., 1834 Wabansia Avė., Chicago
J. URBONAS, Iž<l., 5896 So. Peoria St., Chicago

1905 metų Vilniaus Su
važiavimo minėjimas

šiemet lapkričio 21—22 d. 
(bcnuoju kalendorių gruodžio 
i—5 d.) sueina lygiai dvide
šimts metų nuo taip vadinamo
jo Didžiojo Vilniaus Seimo. Tai 
yra svarbios Lietuvos istorinės 
sukaktuvės. Tas dvidešimts me
tų sukaktuves žada minėti ir 
Amerikos lietuviai studentai. 
Politinės "Lietuvos partijos (iš- 
dalies ir Amerikos) dabar var
žosi dūliai Didžiojo Vilniaus 
Seimo sušaukimo pirmenybės. 
Mes neisime ieškoti kokiai par
tijai ta garbė priklauso, bet 
tiktai pasakysime, kad į Didy- 
jį Vilniaus Seimų mes žiūrime 
kaipo j visos Lietuvos liaudies 
reikalą. Visi IJetuvos darbinin
kai, ūkininkai, bežemiai ir ma
žažemiai, -— žodžiu, visa Lietu
vos liaudis laivo caro valdžios 
spaudžiama, varžoma ir išnau
dojama, todėl labai natūralu, 
kad ta visiems bendra priespau
da vertė juos, bendrai prieš tą 
priespaudą kovoti.

P. Višinskis “Lietuvos Ūki
ninko” 1 numery 1905 metais 
apie tą seimą rašė taip:

‘Suvažiavo žmonių daugy
bė — apie du tūkstančiai bi
lietų buvo išdalyta, kiti gi ir 
be bilietų buvo įėję. Atva
žiavo žmonių iš Kauno, Su
valkų, Vilniaus ir Gardino 
gubernijų; atvažiavo iš Pet
rogrado, Rygos, Maskvos, 
l.iepojaus, Varšuvos, Odesos 
ir kilų miestų ir vietų. Buvo 
net ir iš Prūsų Lietuvos. Su
važiavo daugiausia ūkininkų, 
nemaža bežemių ir mažaže
mių, buvo ir darbininkų: at- 
vvko kelios dešimtys kunigų, 
nemaža studentų ir mokslus 
išėjusių lietuvių; atsirado ir 
dvarininkų būrelis. Moterų 
buvo nedaug, ir tos pačios 
daugiau iš Vilniaus miesto 
buvo atėjusios.

“Vienu žodžiu, suvažiavo 
Lietuvos žmonės iš įvairių 
musų tėvynės kampų ir iš 
svetur, žmonės įvairių luomų, 
įvairaus apšvietimo. Visiems 
rūpėjo Lietuvos reikalai.’’
Bet iki 1905 metų Lietuvoje 

buvo darudžiama lietuvių spau
da, organizacijos ir susirinki
mai. Pirmą sykį Lietuvos žmo
nės susivažiavę į tokį didelį sei
mą nežinojo kaip elgtis. P. Vi
šinskis todėl, aprašydamas tą 
seimą, kitoje vietoje sako:

“Atvykę žmonės norėjo pa
sipasakoti apie savo vargus 
ir bėdas, tik per trumpą lai
ką negalima buvo visiems, 
kurie norėjo, išsikalbėti. Dau- 
gelis nedrįso kalbėti tokiame 
dideliame susirinkime. Dau
giausia kalbėjo mokslus išė
jusieji ir studentai...’’
Iš viršuje paduotų ištraukų 

aiškiai matome, kad tame Vil
niaus suvažiavime svarbią rolę 
lošė Lietuvos studentai. Ame
rikos lietuviai studentai todėl 
privalo jaustis sau už pareigą 
tas dvidešimts metų sukaktu
ves tinkamai apvaikščioti. Ypar 
tingai svarbu yra tas sukaktu
ves minėti todėl, kad po Vil
niaus suvažiavimo sekusi Lie
tuvoje reakcija išžudė, įkalino 
arba po užsienius išblaškė daug 
mokslą baigusių žmonių ir stu
dentų. Minėdami tas sukaktu
ves, mes kaętu pagerbsime tuos

žmones, kurie su kimu ir siela 
buvo pasiaukavę kovai už Lie
tuvos laisvę. Daugelio juk stu
dentų ir mokslus išėjusių Lie
tuvos piliečių už Lietuvos lais
vę paaukojo savo vienintelį ir 
branginusį dalyką gyvybę!

Begalo įdomu ir svarbu yra 
įsigilinti į tą dvidešimtį metų 
Lietuvos liaudies kovos už ne 
priklausomybę periodą ir pažiū
rėti kas ir kaip už tą neprigul- 
mybę kovojo. Netolimoje atei
tyje mes šioje temoje pakalbė
sime daugiau, o tuo tarpu rink
sime savo temai medžiagą.

Kolumbo diena
Užvakar, t. y. spalio 12 d., 

suėjo 433 metai kaip Kolum
bus padarė savo pirmąją kelio
nę Amerikon. Kolumbo dienos 
šventę amerikiečiai apvaikščio- 
ja kas metai. Platesniam lietu
vių supažindinimui su Kolumbo 
diena mes čionai paduodame 
platesnių žinių apie tos dienos

rikos pakraščiais ir po septynių 
dešimtų metų sunkių pastangų 
jie pasiekė taip vadinamąjį 
Cape of Good Hope. Portugali
ja tuo laiku buvo turtinga lai
vais ir jūreiviais ir,jinai pirmu
tinė atrado į Indiją kelią.

Kristopas Kolumbus ir kele
tas kitų mokytų vyrų manė, kad 
rytinį Azijos krantą galima pa
siekti plaukiant į vakarus per 
Atlantiko vandenyną. Kolum
bus manė, kad' plaukiant į va
karus užteks perplaukti ,Atlan- 
tiką ir j tfu bus Azija. Buvo ma
noma, kad Bytų Indija yra tie
siai į vakarus nuo Canary Salų. 
Jeigu taip, tai lengviausias bū
das pasiekti Kiniją, Indiją ir 
Japoniją turėtų būti plaukiant 
į Canary Salas, o iš tei) tiesiai 
į vakarus per Atlantiką. Mums 
tatai išrodo labai paprastas da
lykas, bet jis buvo begalo sun
kus to laiko žmonėm^, nes iš
skyrus gyvenamosios vietos jie 
nieko daugiau nežinojo. Atlanti
ko vandenynas buvo vadinamas 
“tamsybių jura” ir jūreiviai

džiavo ir laiks nuo laiko sušuk- sau maisto ieškoti jūrėse, o ne 
davo: “žemė”. Kiekvienam ta-1 sausžemy. Iš meto į metą jie 
čiau atsitikime pasirodydavo, Į yra užimti žuvavimu ir medžio- 
jog ta įsivaizdintoji žemė buvojimu ruonių ir moržų. Karfs nuo 
tiktai debesys. Jurininkai nė-įkarto jie sugauna jurų paukš-

nešė

atsiradimą ir jos prasmę.
Per daug šimtų metų prieš 

Amerikos atradimą tarp Euro
pos ir Azijos buvo vedama pirk- 
lyba arba prekių mainas. Pie
tinės Europos gyventojai ga
bendavo laivais ir karavanais 
šilką, maistui prieskonių ir 
brangių akmenų iš Indijos, Ki
nijos ir Japonijos, Ta pirklyba 
ypatingai padarė stipriais ir 
turtingais du Pietų Europos 
miestu — Genoa ir Venice. l'a 
prekyba tačiau tęsėsi tik iki 
1453 metų, nes tuo laiku Kon
stantinopolį užkariavo turkai ir 
tai pirklybai pastojo kelią. Tas 
Konstantinopolio užkariavimas 
įvyko 39 m. prieš Kolumbo at
radimą Amerikos. Nuo to lai
ko europiečių laivai su gabena
momis prekėmis per Vidurže
mių juras nebuvo saugus. Nuo
žmieji ir karingieji turkai už
puldavo ir viską atimdavo. Eu
ropiečiai todėl pradėjo ieškoti 
kito ir saugesnio kelio į Indiją.

Naujų žemių atradimams 
ypatingai pagelbėjo šie dalykai: 
parakas, kompasas ir spauda. 
Su pagalba išradimo parako 
žmonės galėjo lengvai užkariau
ti necivilizuotus žmones; kom«- 
pasas davė jūreiviams drąsos 
keliauti toli į juras; spauda 
išnešiodavo į kitus kraštus vi
sas žinias apie naujai atrastas 
žemes, žmonės buvo pilni žin
geidumo. Juo daugiau jie suži
nodavo, tuo daugiau norėdavo 
žinoti. Su tuo troškimu suži
noti vis apie naujus ir nežino
mus dalykus kartu augo noras 
pasiaukoti kelionei, noras rizi
kuoti. Pas žmones atsirado di
delis troškimas keliauti į toli
mus kraštus, atlikti didelius ir 
garbingus darbus ir parsivežti 
aukso ir įvairių brangmenų. Da
rydami keliones į tolimus ir ne
žinomus kraštus, žmonės tikė
josi rasti garbės, turto ir pa
garsėjimo. Portugalija buvo 
pirmutinė šalis, kuri naujų 
kraštų atradimui daugiausia 
pasidarbavo, šiandie Portugali
ja yra labai menkos svarbos ša
lis. Bet kada europiečiai ieško
jo naujo kelio į Indiją, tai ji 
buvo galinga pasaulio jėga. Por
tugalija buvo valdovė daugelio 
atradimų ir pastangų tokiems 
atradimams per/du šimtmečiu. 
Portjugalų laivai ir jūreiviai lė
tai ir atsargiai plaukiodavo Af-

nenorėjo savo gyvybės rizikuo
ti. Bet tai dar ne viskas. Rei
kėjo daug lėšų įgijimui laivų. 
Kolumbus neturėjo nieko. Jo 
nusistatymas įvykinti savo už
manymus buvo nepaprasta: di
delis, Tų, užftMU^mų dėliar jis 
nukeliavo į savo gimtąjį miestą 
Genoa, iš ten į Portugaliją ir Is
paniją. Savo brolį tais pačiais 
reikalais jis pasiuntė j Angliją 
ir Franciją. Bet jam niekur 
nesisekė pagalbos gauti. Kai ku
rie žmonės sakė, kad Kolumbus 
yra tuščias svajotojas, o kiti 
sakė, kad jis yra nepilno proto 
žmogus. Jis tačiau savo įsiti
kinimų iiį užmanymų nekeitė.

Po septynių metų troškimo, 
Širdgėlos ir pastąngų Kolumbus 
galų gale gavo pagalbą nuo Is
panijos karalienės Isabellos. Bet 
visoms kliūtims galo dar nebu
vo padaryta. Į tokią pavojingą 
kelionę jūreiviai nenorėjo ke
liauti. Juos betgi tatai daryti 
privertė* valdžia. Trys maži lai
veliai buvo priruošti kelionei. 
Didžiausias iš jų buvo Santa 
Maria, kuriame važiavo pats 
Kolumbus. Dviejų kitų laivelių 
vardai buvo Nina ir Pinta. An
ksti rugpiuČio 3 dienos rytą, 
1492 metais, tie trys laiveliai 
su 120 vyrų ir vieniems metams 
maisto sandėliu išplaukė iš Po- 
los porto. Canary Salose Ko
lumbus sustojo trims savaitėms, 
idant padarius vienam laivui 
styrą. Po to jis atgal pasileido 
į kelionę. Kaip jip nuplaukė 
toli ir žemė iš jų akių dingo — 
prasidėjo viso^ bėdos. Jūreivius 
apėmė baimė ir jie verkė kai 
kūdikiai. Pabaigoje pirmos sa-r 
vaitės kelionės kompaso rodyk- 
las daugiau nerodė šiaurės žvai
gždės link. Negalėdami supras
ti priežasties tokio įvykio, jū
reiviai nepaprastai persigando. 
Po trijų dienų nuo šio įvykio 
laivai įplaukė į kažkokias jurų 
žoles. Jūreiviai vėl gavo kinkų 
drebėjimą, nes bijojo, kad lai
vai nebūtų sudaužyti į skalas, 
kurios tose žolėse galėjo rastis. 
Bet viskas praėjo ramiai.

Kada jurininkai pamatė la
kiojančius jūrėse paukščius, tai 
jie nepaprastai nudžiugo, nes 
manė, kad žemė turi būti kur 
nors netoli. Bet jie, apsiriko, 
nes žemė niekur nepasirodė. 
Jie nepaprastai rūstavo, nubo-

rėsi iš kailio. Vėjas juos 
nuo namų toliau ir toliau. Jie 
neteko vilties, kad kada 
bus galima į Ispaniją sugrįžti. 
Kas daryti? Jūreiviai puolėsi 
Kolumbo prašyti grįžti namo. 
Jis nepaklausė. Jūreiviai per- 
pyko ir pradėjo tartis išmesti 
jį į jurą. Kolumbus gerąjį nusi
manė ,jogei jis yra pavojuje ir 
darė visas pastangas jų' baimę 
nuraminti ir pakelti ūpą. čionai 
Kolumbas parodė visą savo įta
ką, visą iškalbumą, visus gabu
mus, kokius tik žmogus gali tu
rėti. Savo sumanymų įvykini- 
mui jis buvo pasiaukojęs ir pa
sišventęs su visa siela ir todėl 
jis buvo pasirengęs daryti vi
sa, kad tą savo aukštą tikslą 
pasiekti. Nusiminimui ir apsi
vylimui jo sieloje nebuvo vietos. 
Savo jūreivius Kolumbas rami
no tai pažadėdamas jiems turto 
ir garbės, tai vėl grąsindamas 
jiems Ispanijos karaliaus baus
me. -***

Po dešimties savaičių kelio
nės, spalių 12 d., 1492 m. žemė 
tapo atrasta. Kolumbus buvo 
taip sujudintas, kad išlipęs ant 
kranto jis atsiklaupė ir apsiver
kė iš džiąugsmo. Varde Ispani
jos karaliaus ir karalienės jis 
tą žemę pasisavino. Atrastoji 
žeme buvo viena Bahamos salų, 
kurią Kolumbus pavadino San 
Salvador, kas reiškia šventas 
išganytojas. Vėliau jie plaukio
jo Kubos ir Hayti’o pakraščiais 
ir būreliais vyrų išlipdavo į 
krantą dėl ištyrimo. Azijos 
miestų, kaip jis tikėjosi, Ko
lumbus nerado, bet jis neabejo
jo, kad jų atrastoji vieta yra 
Rytų Indija ir todėl atrastuo
sius tose salose žmones pavadi
no indijonais.

Sugrįžus Kolumbui su to at
radimo naujienomis atgal į Is
paniją, viso krašto žmonės buvo 
nepaprastai sujudinti. Tas tuš
čias svajotojas, umai^ pasidarė 
didis ir garsus žmogus. Sveiki
nimai ir garbe plaukė iš visų 
pusių. Kitai kelionei, kuri įvy
ko sekamais metais (1493), jau 
buvo lengva gauti norinčių va
žiuoti jurininkų ir laivų, žmo
nės troško keįįąuti į tą šalį, ka
me jie tikėjosi rasti visokio 
turto. Kolumbus iš viso pada
rė keturias keliones į Ameriką. 
Trečioji jo kelione įvyko 1498 
m., o ketvirtoji 1502 m. Bet 
kuomet visi tie keleiviai nerado 
nei aukso, nei šilko, nei brangių 
akmenų, nei kitokių tikėtų ge
rybių, tai Kolumbą ' jie panie
kino. Negavusi iš tų ekspedici
jų pelno, Ispanijos valdžia Ko
lumbą nubaudė. Kolumbo prie
šų skaičius pradėjo didėti, o jis 
savo gyvenimo dienas baigė di
deliam nusivylime. Kolumbus 
mirė su didele širdgėla, pats ne
žinodamas savo atradimo svar
bos.

nors

. Eskimy gyvenimas-
Tolimoj šiaurėj gyvena taip 

vadinantieji eskimai. Pas juos 
būna vasaros ir žiemos. Vasara 
tenai būna (aip šalta, kad įša
lusi žemė ištirpsta tik pačiam 
paviršy. žiemos gi būna žiau
riai šaltos Sniego prikrinta ne
paprastai storai, žemė įšąlą la
bai giliai, o juros apsidengia 
storu ledu.

Tokiam krašte medžiai augti 
negali. Eskimų vaikai savo gy
venime nėra matę jokio medžio. 
Tenai galima rasti tokius mažus 
augmenis, kaip samanos, žolė ir 
labai žemi krūmeliai. Augan- 
tieji tenai augmenys nesuteikia 
jokio maisto, išskyrus kai ku
rias uogas. Prie taip mažo 
augmenų augimo, mažai tegali 
būti laukinių gyvulių, nes jiems 
nėra maisto. Tiesa, tenai ran
dasi keletas briedžių, lapių ir 
vilkų, bet va/’gu tenai rasi ki
tokių sausžemio gyvulių.

Iš kur tat eskimai gali gauti 
maisto? Neperdaugiausia jie jo 
ir teranda. Jie yra priversti

čių ir poliarinių meškų. Jeigu 
ne tie gyvūnai, tai jie veik ne
turėtų ką valgyti. Bet ir tų 
pačių gyvūnų yra sunku gauti, 
ypač žiemos metu, kada jura 
yra užšalus storu ledu.

Viršuj minėtieji jurų gyvu
liai suteikia žmonėms aliejaus 
dėl šilumos ir šviesos ilgoms ir 
tamsioms žiemoms. Ruoniai po 
saVo oda turi sluogsnį taukų, 
kas pagelbsti tiems gyvūnams 
pakęsti žiemos šaltį. Tuos ruo
nių taukus eskimai degina ma
žose lempose dėl šilumos ir švie
sos. Eskimai sau maisto ne
daug teverda. Jie myli žalią mė
są ir valgo ją net tada, kada ji 
yra sušalus.

Vasaros metu eskimai eina
I f •

medžioti ant jurų mažuose lai
veliuose,1 kurie audrose dažnai 
būna apverčiami, žiemą eski
mai tankiai keliauja rogėse il
gas ir pavojingas keliones le
dais. Tas roges traukia 
ar dešimts šunų.

Tos rogės ir laiveliai 
daromi iš medžio, nes 
krašte miškų neauga. Vienintė- 
liai medžiai, kuriuos eskimai 
kai kada randa, tai išmestieji iš 
jurų į krantą medžiai iš tolimų 
kraštų arba sudužusių laivų. 
Tok fe medžių radiniai yra labai 
brangiai įvertinami. Eskimai 
mielai mainytų brangius kailius 
į mažą kiekybę medžių.

Kai kurios gyvulių kūno da
lys eskimams patarnauja med
žių vietoje. Gyvulių kaulai yra 
vartojami padarymui rogėms ir 
laiveliams rėmų, o ant tų rėmų 
vietoje lentų užtempiama žvė
rių kailius. Kaulai taipjau yra 
vartojami padarymui iešmų, 
meškerių vašų, pypkių ir net 
adatų. Iš gyvulių odos daroma 
ir šunjems pakinkius.

Eskimams reikalingi šilčiau
sios rųšies aprėdai. Jų batai 
daromi iš neapdirbto gyvulių 
kailio, t. y. iš kailio su vilno
mis. Jų drapanos taip pat da
romos iš kailių. Tokiam šaltam 
klimate žmonės dėvi kailius žie
mą ir vasarą.

Eskimų butai išrodo keistes
ni, negu aprėdalas. Eskimų tė
vynėj yra pakankamai akmenų 
pasistatymui namų, bet muro 
namus statyti jiems neapsimo
ka, kadangi maisto stoka ver
čia juos kraustytis iš vietos į 
vietą. Del tos počias priežas
ties labaį dažnai ištisiems kai
mams tenka kraustytis keletas 
mylių. •

Vasaros metu todėl eskimai 
gyvena padarytuose iš kailių 
šėtruose, kurios lengvai nu- 
kraustomos iš vietos į vietą 
žiemą gi jie gyveną iš sniego 
padarytuose namuose. Sniegu 
eskimai yra labai turtiųgi: jo 
yra visur, kur tik eisi. Į valan
dą ar dvi eskimai gali pasidary
ti iš sniego butą. Toks butas 
padaroma iš sudėtų viens ant 
kito sniego šmotų. Jis turi apie 
keturiasdešimta pėdų aplink ir 
yra taip aukštas, kad žmogus 
galėtų atsistoti. Įėjimas į tokį 
butą padarytas iš apie dešimts 
pėdų ilgio sniego tunelio. Jis 
yra taip žemas, kad norint įeiti 
per jį į butą reikia šliaužti pil
vu. Įėjimas daroma taip ilgas 
ir žemas todėl, kad į butų neį
eitų vėjas. Kada visi į vidų 
sueina, tas tunelis su kuo norą 
užkišama ir tuo budu apsisaų- 
gojama nuo vėjo įputimo.

Ant padarytos iš sniego sta
tinės padedama lempa, kuri duo
da šviesą ir šilumą, žemi snie
go, kailiais pridengti suolai var
tojami kaipo lovos miegojimui. 
Visa šeimyna, o kai kada net 
dvi, gyvena tokiame sniego bu
te, kurs neturi daugiau kaip 
dešimts ar penkioliką pėdų 
skersai.

Skaitytojas veikiausia pasa
kys, kad toks sniego butas nėra 
smagi gyvenimui vieta. Bet 
visgi sniegas apsaugoja nuo di
delių šalčių. Ne bereikalo Lie
tuvos, kaimo žmonės rudenį ka
sa savo bulves aukštose vietose

penki

nėra 
tame

’į laip vadinamus rusius. Jeigu 
žiemą būna maža sniego, o bul
vės nėra pakankamai giliai pa
kastos, tai ne retai jos sušąlą. 
Bet jeigu žiema huną pakanka
mai turtinga sniegu, tai bulvės 
niekad nesušąlą, Tas parodo, 
kad sniegas apsaugoja nuo di
delių šalčių ir neleidžia žemei 
įšalti. Taip yra ir su eskimų na
mais. Kada lauke yra neišpasa
kytai žiaurus šaltis, tai eskimo 
sniego bute yra pakankamai 
šilta. Jų. kūnai jr maža taukų 
lempelė apšildo buto orą taip, 
kad dažnai būna perdaug šilta. 
Prie jų buto apšildymo priside
da ir didelis žmonių susikimši
mas.

Jeigu šeimyna užsimano pasi
likti kitų žiemą gyventi toje pa
čioje vietoje, tai prisieina sta
tyti kitą butą, nes senasis per 
vasarą sutirpsta. Nė stebėtina 
todėl, kad jie taip mažuš butus 
testato.

Kiek laiko atgal mes buvome 
aprašę vidurinės Afrikos žmo
nių gyvenimą. Palyginkite jį su 
tolimosios šiaurės žmonių gyve
nimu. Centralinės Afrikos neg
rams nereikia sunkiai triūsti, 
kad suradus maisto, drapanų ir 
butą, bet eskimai turi sunkiai 
dirbti dėl tų būtiniausių gyveni
mui dalykų kaip žiemą, taip ir 
vasarą. Priešingame atsitikime 
jiems reikėtų mirti badu. Ne
žiūrint tokio didelio skirtumo 
tarp tų dviejų šalių, o betgi 
abiejų tų kraštų žmonės yra 
skaitomi dykaisiais arba necivi
lizuotais žmonėmis. Pasirodo, 
kad perdaug sunkios gyvenimo 
sąlygos arba perdaug lengvios 
neleidžia žmonėms progresuoti. 
Tai ve kokios didelės įtakos da
ro j žmonių gyvenimą geogra
fija.

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

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

pietų ir 6 iki 8 vakare.
Z

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 4Gth St. Chicago, III.

■ -------- -------------

DR. I. E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas .

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

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

___________ ____ .  ____________ . - I  _____________  _ J

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

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 12 iki 2 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4983.
Namų telefonas Spaulding 8683 

Ultravioletinė šviesa ir diathermiak
........................ y ■ ■■ 
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.

rxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxMDr. Lawrence P. Slakis
DENTISTAS

4454 So. Western Avė.
Valandos:

nuo 10 ryto iki 9 vai, vakare. Hxxxxxxxxxxxxxxxxxxxkxxxxxx
DR. M. T. STRIKOL

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

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVIS DENTISTAS
4712 So. Ashland Avė., 

ncar 47th Street 
CHICAGO

Tel. BJvd. 8188 
M. VVoitkieiriap 

BANIS
AKUŠERKA 

Pasekmingai pa- 
LHiTiauja mote
rį ms prie jęimdy- 
m o , patarimai 
dykai moterims 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted St.

^DR. HERZMAN^
—IŠ RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 15 
metų kaipo patyręs gydytojai*, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir 1d- 
tokius elektros prietaisus.

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

VALANDOS; Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:20 vai. vakare.

i Dienomis: Canal 
Telefonais: J 3110’ NaktJ

| I)rexel 0950
’ Boulevard 4186

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

Telephone Ynrds 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

b ii ——

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. B’airfax 6853

Į Į
* I" I ■■ ■■ II. I..—■■■<

Tel, Boulevard 0587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St.
.Valandos nuo 8 iki 12 dienų, nuo
6 iki 8 Vai. vak. Nedėliomis nu*

8 iki 2 vai. bo pietų. *
Ofiso tel. Boulevard 9698 

Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų roniŠkų ligų 

Ofisas: -3103 So. Halmted St., Clueago 
.arti Slst

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

Phone Canal 1713-0241 
Res. Midvvay 5512

DR. R. C. CUPLER.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Specialistai užsisę- 
nėjusių chroniškų li
gų vyrų, moterų ir 
vaikų. Daktarų M0- 
dikalė Laboratorija.

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

(STYRIMAS KRAUJO 
$1 + $i 
Dykai Klinika 
Tiktai dėl Vyry

Dykai patarnavimas daktaro

606 <“ZZ 914
Ligoniai moka tiktai biskį už gy
duoles. Pasekmingai gydomos vi
sos kraujo, odos, inkstų, pūslės ir 
reumatizmo ligos.
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakare. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. dieną

National Health Glinic
1657 W. Madison St.
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ĮSAPJICNOS,' UHCTgP/ HL Trečiadienis. P, 1925
K

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

BAISUS KALTINIMAS SOVIETŲ VALDŽIAI

DINGO PENKI GRUZIJOS SOCIAL
DEMOKRATŲ VADAI .

GARSUS DARBININKŲ KOVOTOJAI — 
ČCHEIDZE IR CERETELLI

NEJAUGI BOLŠEVIKAI JUOS NUGALABIJO?

So. 
matė, 
“komunistų partija” išleido at
sišaukimą, siūlydamas! į talką 
socialdemokratams ir žadėda- “civilizacijos įstaigose,

Bostono “Darbininkas” 
kad vadinamoji Lietuvos

Jeigu Lietuvos valdžia butų'“komunistų partijoje?” Ir ku- 
, išmintingesnė ir jeigu ji pati riuo budu galima atskirti tar-
nemėgttj vartoti bliofą piliečių pe tos “partijos” veikėjų, ku-

'mulkininmui, tai ji įsakytų ris jų šnipauja Maskvos nau-
žvalgybai tų popiergalių, ku- dai, o kuris — Kauno “buo-
riuos parašo Kapsulis su An- žiu” naudai? Kaip matėme, 
gariečiu, visai nejudinti. Tuo- patys komunistai prisipažįsta, 

!met Lietuvos žmonės surastų, kad jie, net darydami speciali 
į kad ta komunistinė “literatu- tirinėjimą apie aukščiaus minė- 
Įra” gali būt suvartota ir nau- tąjį Smolenksį, ilgai negalėjo 
dingu budu — būtent,

davikai, kurie apie tuos jų dar- j tokios paramos nepageidauja, 
bus praneša policijai. Jeigu Kas kita vienok yra su tais, 
socialdemokratinių organizaci- kurie visomis teisybėmis ir ne- 
jų nariai susidėtų su tais “sky-,teisybėmis yra pasiryžę laikyti 
meriais” ir duotųsi sąve ap- valdžią savo rankose, nežiūrint 
mulkinti tokiems gudriems ko- į^tai, kad didelei daugumai 
munistų judošėliams, kaip Smo- žmonių jie yra :(iepa geidaujam i. 
lenksis, tai ne vienas tų darbi
ninkų kaip bematant atsidurtų 
žvalgybos tinkle, ir katalikiš
kieji Kauno valdovai nepasi
gailėtų jiems vietų katorgoje 
arba kanapinės virvės!

Taigi reikia pasakyt, kad 
Kapsukas, Angarietis ir visa 
Maskvos burdingierių kompani
ja, kuri drįsta su savo “bendro 
fronto” siūlymais lįsti į akis 
Lietuvos darbininkams, yra be 
sąžinės ir gėdos gaivalai. Tegu! 
jie už savo “pajoką” atidirba 
Maskvos diktatoriams, šveisda
mi jiems čebatus ir valydami 
“nužninkus,” jeigu nemoka ge
nesnio darbo; bet tegu jie ne
mėgina uždarbiauti Lietuvos 
darbininkų krauju ir jų šeimy
nų vargu!/

didelei daugumai

tose pasakyt, ar. jisai “juodas,” ar 
apie “raudonas!”

Kaip gi tad galima norėt, 
; “tikrus“ 

jinunistus nuo provokatorių 
-prasti darbininkai ?
| Akyveizdoje šitų faktų, 
lyt, kad socialdemokratinės 
darbininkų minios vienytųsi su 
komunistais, yra išz tiesų nie
kas kita, kaip jiidošystė.

I Komuhistai nuolatos daro vi
sokius idiotiškas konspiracijas, 
organizuoja “patsus” (bent ahl 
popieros), kursto kareivius prie 
sukilimų, steigia slaptus gink
lų sandėlius ir 1.1. Ir kartu 
tarpe jų nuolatos maišosi iš-

ma per rinkimus į seimą bal- (kurias kalbėjo pargyžęs iš Lie-. v*»v.
suot už socialdemokratų kandi-.tuvos p. J. O. širvydas, ir taip sugebėtų atskirt 
datus, jeigu socialdemokratai I 
išpildys tam tikrus jos “reika
lavimus.”

Ir mažas vaikas galėjo su
prasti šito komunistų “maniev- 
ro” reikšmę. Nusibankrotavę 
Maskvos sendvičių valgytojai, 
nori prisiplakt prie darbininkų 
minių, balsuojančių už social
demokratus, kadangi komunis
tų partija Lietuvoje jokių pa
sekėjų miniose nebeturi. Bet 
So. Bostono škaplierninkų or
ganas delei to komunistų atsi
šaukimo rašo:

Pernai metais vasarą galvažudų gauja, susidedanti į
iš valdančiosios partijos narių, nugalabijo Romoje socia
listų atstovą, Giacomo Matteoti. Toji fašistų piktadary
bė sujudino viso civilizuotojo pasaulio opiniją.

Bet žiūrėkite, kas dabar pranešama apie Rusiją. Ne
laimingos, bolševikų pavergtos Gruzijos socialdemokra
tų partijos centro komitetas skelbia, kad sovietų valdžia 
slaptai nudaigojo penkis tos partijos vadus.

Tai butų penkis kartus didesnis nusidėjimas, negu 
Italijos fašistų!

neturi! “N.” Red.) 
socialdemokartų sąra- 
Tai reiškia, kad nėra 

skirtumo tarp bolševi- 
socialdemokratų. Iki 

laikui visokio plauko

Gružijos socialdemokratų centras sako, kad penki jų 
draugai buvę suimti ir įmesti į Tifliso kalėjimą. Jų tar
pe buvę ir Čcheidze su Ceretellfu. Gruzijos okupantai, 
bolševikai, tuos penkis socialdemokratus neva išgabenę į 
Suzdalio katorgą, bet — į Suzdalį jie niekuomet nebuvę 
pargabenti, ir į visus jų giminių ir draugų paklausimus 
apie juos sovietų valdžia atsisakiusi duoti bet kurių pa-

Gruzijos socialdemokratai pareiškia, kad jie turį įro
dymų, jogei sovietų valdžia tuos kalinius pasalomis su
šaudė, ir jie griežtai klausia jos: “Atsakykite gi jus, Ru
sijos budeliai, atsakykite prieš viso pasaulio proletaria
tą: už ką jus nugalabijote tuos penkis žymius socialde
mokratus, tuos nuoširdžius ir šviesius kovotojus už dar
bininkų reikalus?”

Pasaulis nekantriai lauks Maskvos diktatorių atsa
kymo. Jeigu jie ištiesų užmušė tuos penkis Gruzijos dar
bininkų vadus, tai jie savo kruvinos piktadarybės nepa
slėps.

Čchėidze’s ir Ceretelli’o vardai yra žinomi ne tiktai 
Gruzijos liaudžiai, bet ir ”’;ai Rusijai ir užsieniui. Drg. 
Ceretelli buvo Rusijos socialdemokratų frakcijos vadas 
antrojoje Durnoje. Kai caro premjeras Stolypinas visą 
frakciją melagingai apkaltino “valstybės išdavime”, tai 
Ceretelli su daugeliu kitų josios narių buvo nuteisti ir iš
siųsti į katorgą. Tenai Ceretelli išbuvo iki pat 1917 m. re
voliucijos. Sugrįžęs į Petrogradą, jisai tuojaus užėmė va
dovaujančią vietą revoliuciniame judėjime ir buvo išrink
tas į darbininkų ir kareivių tarybų preizidiumą. Paskui 
jisai įėjo į laikinosios revoliucinės yaldžios kabinetą.

Po bolševikiško perversmo Ceretęlli turėjo pasišalin
ti iš Rusijos. Gyvendamas užsieniuose, jisai dalyvavo vi
sose svarbesnėse tarptautinėse darbininkų konferencijo
se.

Antras paminėtųjų asmenų, drg. Čcheidze, buvo Ru
sijos socialdemokratų frakcijos vadas trečiojoje ir ket
virtojoje Durnoje. Kai bolševikų lyderis Durnoje, provo
katorius Malinovskis (jo provokacija vėliaus buvo ati
dengta), socialdemokratų frakciją, suskaldė, tai Čcheid
ze paliko didesniosios, menševlkįškos, frakcijos dalies 
vadu.

Kilus revoliucijai Rusijoje 1917 m., drg. Čcheidze 
atsistojo darbininkų ir kareivių tarybų priešakyje ir iš
buvo jų prezidentu iki pat bolševikiško perversmo. Kad 
jisai buvo nepaprasto gabumo žmogus, matyt ir iš to fak
to, kad net bolševikų sužavėtasai Amerikos žurnalistas, 
John Reed, savo telegramose iš Rusijos sakė apie Čcheid
ze, jogei tai esąs labai stambus asmuo (a very big man).

Nejaugi Maskvos diktatoriai drįso tuos garsius dar
bininkų kovotojus nugalabinti?

■Gruzijos socialdemokratų centro komitetas pastatė 
griežtą klausimą sovietų valdžiai. J^ turės atsakyti. Jei
gu ji bent truputį skaitosi su pasaulio darbininkų opini
ja, tai ji turės atremti tą kaltinimą. Nes tai yra pasibai
sėtinas dalykas, kad proletariato vardu besidengiančioji 
valdžia galėjo nužudyt darbininkų vadus, kuriems nedrį
so atimti gyvybę net kruvinieji caro budeliai!

“Kaip matome, komunistai 
Lietuvos seįmo rinkimuose 
žada savo balsais (kurių jie 
visai 
remti 
šus. 
jokio 
kų ir 
šiam
socialistai tvirtino, kad jie 
labai tolr nuo kamunizmo, 
bet tai buvo akių ląuilini- 
mas.”
Jeigu klerikalinis “Darb.” y- 

ra tiek žioplas, kad jisai nepa
jėgė teisingai įvertinti tą ko
munistų meilinimąsi prie soci
aldemokratų, tai jisai turėjo 
bent palaukti ir pažiūrėti, ką 
atsakys socialdemokratai į ko
munistų siūlymą. Tiktai kuo
met socialdemokratai butų pri
ėmę komunistus į talką, tai ji
sai butų turėjęs teisę sakyt, 
kad tarp jų esą kas nors ben
dra..

Bet ką socialdemokratai at
sake į tą komunistų propozici
ją? Jie griežtai atmetė ją ir 
pareiškė, kad jie laiko ją “tik
ru judošišku darbu!”

Ar ne sarmata “Darbininkui” 
taip šmeižti socialdemokratus?

PROVOKATORIAI KOMU
NISTŲ PARTIJOJE IR 
“BENDRAS FRONTAS.”

pat už triobų....
Ar gi ne juokinga tad įsi

vaizduoti, kad Lietuvos social
demokratų atsisakymas derė- 
ties su ta “partija” galįs ko
kiu nors budu pakenkti darbi
ninkų klasės vienybei?

Brooklyno šlamšteliui, beje, 
labiausia pikta, kad socialdemo
kratai savo atsakyme pareiškė, 
tarp kitko, jogei, dėdamiesi su 
komunistais, jie da ir rizikuo
tų patekti į. provokatorių bei 
judosių kompaniją. Bet ar tai 
netiesa? Ar patys komunis
tai' nėra šimtus kartų savo 
spaudoje rašę, kad tas ir tas 
buvęs jų partijos narys pasi
rodė esąs žvalgybos agentas,1 f 
Ar patys jie nesigyrė tuo, j,o- 
gei kai kuriuos tų buvusiųjų 
savo draugų (pav. V. Aleksą 
ir yieną merginą) jie net nušo
vė, kad apsisaugojus nuo toli
mesnių išdavimų?

štai, tečiaus tame pačiame 
“Laisvės” numeryje (242-am), 
kur kalbama apie socialdemo
kratų atmetimą komunistų pa
siūlymo, pranešama dar apie 
vieną judošių-provokatorių, vei
kusį tarpe komunistų. Ve kaip 
apie jį rašoma (korespondenci
joje iš Lietuvos):

“Pas mus atsirado naujas 
judošius. Tai Davidas Smo- 
lenksis (Kozlovskis). Tai 
gudrus judošius. Jis seniau1 
dirbo Šiauliuose šimkausko Į 
spaustuvėje, 
tas. Pasiūlius __
tarnaut žvalgyboje tuoj su- ’ 
tiko. Iš1 Šiaulių persikėlė į 
Kauną, kur dirba laikraščiot 
Tdiše štime’ spaustuvėj. Ką| 
tik žino, viską praneša žval
gybai. Kadangi dabar (!) 
prie komunistų partijos ne
priklauso, tai praneša arba 
senas žinias, arba savo išgal
votas. Juk žvalgyba 
už jo judošystes, tai 
duot medžiagos. D.

kad 
ko- 
pa-

siu-
%
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šventovė, kuri neįsileidžia 
moterų. — Bolševikų tal
kininkai. — Ar 'tinka mo
terims rūkyti?

šalyseBeveik visose Rytų 
nuo senai kalbama, kad vaka
rinėj Azijosv daly j yra “Gyve
nimo šventovė,” kur įvairių ra
sių ir tikėjimų išminčiai pa
švenčia savo gyvenimą studi
javimui žemiškų ir dangiškų 
problemų.

Vienok nė vienam keliaunin
kui bei mokslininkui nepasise
kė užtikti tokį asmenį, kuris 
savo akimis butų matęs tą 

.šventovę arba galėtų pasakyti, 
Buvo areštuo- kur jį randasi. Todėl dauge- 
uh žvalgybai |įH la,iko»i tos nuomones, kad 

pasakojimas apie šventovę yra 
gryna legenda, užsilikusi iš se
nų laikų.

Bet štai Ųr, Lao-Czin, pa- 
skilbęs mongolų tyrinėtojas ir 
autoritetingas istorikas bei ar
cheologas, tvirtina, kad pagar
sėjusi “Gyvenimo šventovė” y- 
ra tikrenybė. Jis ne tik su
žinojęs, kur šventovė randasi, 
bet ir pats savo akimis ją ma
tęs ir kaipo svečias praleidęs

moka 
reikia 1
Smo-“Laisvė” piktinasi Lietuvoj 

socialdemokratų atsakymu į ko
munistų partijos centro komi
teto pasiūlymą dėl “bendro 
fronto.” Ji sako, kad, atmes
dami Maskvos davatkų “mei
lę,” socialdemokratai* ardą Lie
tuvos darbininkų “vienybę.”

Tuščia pasaka. Komunistų 
partija Lietuvoje jokių darbi
ninkų minių neturi. Ji visa 
susideda iš keleto nusišpicavu- 
sių vyrukų, kurie Maskvoje lai
žo bolševikų “dišes” (ir vadina 
save “Lietuvos komunistų par
tijos centro komitetu”) t ir iš 
puskapio maskvinės valdžios 
pasamdytų keliaujančių agen
tų, kurie su čemodanais ranko
se zuja tarp Maskvos ir Kau
no, tai persirengdami sovietų 
“diplomatiniais kurierals,” tai 
slaptai prasmukdami per sieną. 
Bolševikiškų “koševarų” padė
jėjai, sėdjntys Maskvoje, atlie
kamu laiku parašo kokią bro- 
šiurpalaikę arba “revoliucinį” 
atsišaukimą,' o Maskvos apmo- eiti aikštėn. Kųnpinistai turė- iki šiol buvo didžiausi paslap- 
kamieji komi-vojažerąi čemo- jo pavartot žvalgybininkų me- tis.
danuose atgabena tą “literatu- todus ir pristatyt prie jo slap-! Keliauninkai kurie pripiAd- 
rą” į Lietuvą ir nakčia išbarsto tus šnipus, kol galų ^įale pavy- lamai patekdavo į šventovę, ar- 
gatvėse arba prilipina prie stul- ko jį numaskuot! Galimas tad ba apsigyvendavo ten, arba žu-

Tuo beveik visas “komu- daiktas/kad tas-judošius jau davo tyruose begryždami į ci- 
darbas ir bai-inuo pat sava įstojimo į komu-jvilizuotą pasaulį. O nedauge-

i nistų partiją buvo provokato- lis tų,* kurie laimingai sugrįž- 
yra rius, ir kad jiąAi į ją tiktai tuo'davo, nieko apie šventovę no

ta, kadį jeigu Lietuvos klerika- tikslu ir įstojo. _ (_
line žvalgyba paštetai žmogų, davinėti tuos lengvatikius, ku-' siekdavo, jog neišduos paslap- 

atgabentą iš rie klauso viliugingų Maskvos' ties.
Pats Dr. Lao-Czin prisipažįs- 

_______ _____ ______ ta, jog kalbas apie “Gyvenimo 
Į Praktika senai parodė, kad šventovę” jis laikęs išmislu, le-

1 lengviausias genda. Bet kartą jis susipa-
vi- daiktas sviete yra vedžioti už žinęs su vienu pilgrimu iš Ne- 

(įąjinįo pavojaus;” o tie »u|(- nosies komunistus.; Anierikojti palo, kuris rengėsi vykti į “Gy
čiai, ką veikia po “Lietuvos ko- provokatorius Frainą juk buvo venimo Šventovę” ir ten apsi-
munistų partijos” vardu, gan- vyriausias komunistų partijos gyventi. Dr. Lao-Czin irgi ga
na progos rašyti į Ameriką organizatorius ir teoretikas! jvęs leidimą aplankyti tą pa- 
verksmingus laiškus ir kaulyti i Kas gali pasakyt, kiek žval- slaptingą šventovę. Kelione 
iš “susipratusiųjų” vėplų dole-gybos tarnų dar ir šiandie te- buvusi pilna įvairiausių atsiti- 
rius “buožių teroro aukoms.” besiranda vadinamoje Lietuvos kimų ir sunkenybių. Per ty

lenksis gana gudrus judo- ten ke|eta savaičių.
. Taip moka prie darbi- -- .................

ninku pnmeilyti, kad tie net du «pievų
netiki jo provokacijai. Jie’ i

šius. Taip moka prie darbi- Neužilgo jis išleis knygą var- 
.kur plačiai 

(aprašys apie tą keistą reiškinį. 
'■ Dabar jis pasitenkina trumpu 

pranešimu.
“Gyvenimo šventovė,” sako 

. Dr. Lao-Czin, randasi vienoj la- 
jei blausia neprieinamų kinų Ti

beto dalyj. Ji padaryta iš ba
zalto ir pilko akjnens. švento
vės trobesiai randasi tokiame 
jau gerame stovy j, kaip ir 
prieš keletą šimtų metų. Ta
čiau kada4a šventove buvo pa-

netiki jo provokacijai. ___ 
net reikalavo partijos teis
mo (reiškia, jisai buvo par
tijoje, užsiimdamas provoka
toriaus darbu! “N.” Red.), 
sutikdamas nusižudyt,. 
jam bus prirodyta jo judo- 
šystė. Ir partija ilgai neti
kėjo, kad jis galėtų būt ju 
došium (gal būt/ kiti provo
katoriai, tebesahtys partijo
je, jį gynė! “N.” Red.). Pas- 
k“i jį buvo įtaisytas seki- |įt;;yte,AL”nieka7''n^ino.’“ .*" 
mas ( !) ir dabar nėra jokių į Fakt kad iki šiol ie t 
abejonių. Tai piktas judo-1- - . ‘
šius.” |

rų ziiuų, i>r. aisKina
Vadinasi, susekta dar vienas tuo' kad ji randasi nepaprastai 
1 ’-------“partijo-'sunkiai prieinamoj vietoj, o

taipgi tuo, kad gyvenantys ten

Išventovę pasaulis neturėjo tik- 
rų žinių, Dr. Lao-Czin aiškina

išdavikas komunistų
je!”

Kaip pati žinia rodo, jisai ii- fiolsofai atsiskirįa nuo viso pa
gal veikė tarpe komunistų dar šaulio.
net po to, kai jo provdkatoriš-1 Nežiūrint į tai, kad švento- 
ki darbai jau buvo pradėję iš- vėj gyvena įvairus pranašai, ji

faktai:

Jie dėsis ir su pačiu velniu bi- 
le tik išlaikyti valdžią.

Geriausiu pavyzdžiu to gali 
tarnauti bolševikiška Rusija. 
Bolševikai turi (tikrai stebėtinų 
talkininkų, šta

Kronštadto djirektoriai trau
kiami atsakomybėn už kyšius 
ir suktybes; la 
taryba, susidedanti iš 38 žmo
nių, atiduota te|smui už sukty
bes. Mieste Nižnij-Novgorod 
patraukta atsakomybėn 
aukšti bolševi <ų 
(teisėjai, militariški
nieriai, etc.) už kyšių ėmimą, 
areštavimą nękaltų žmonių, 
teismo nuosprendžių falsifika
vimą, kareivių nelegalį paliuo- 

etc.

vyno statybos

34 
valdininkai 

komisio-

pų.
nistų partijos
giasi.

Vienintelė jo pasekmė
>, kad galėjus iš-1pasakodavo, kadangi jie pri-
1 M. • 1 • 1 * 1 1 * • V" 1 1

bečiupinėjantį
Maskvos plakatą, tai ji suima'agentų ir dalyvauja jų “revo- 
tą žmogų ir patupdo į kalėji- liuciniuose” skymuose. 
mą. žvalgyba tuo įrodo savo Į 
“naudingumą,” kaipo organas, provokatoriams 
apsaugojantis valstybę nuo

jvęs leidimą aplankyti tą pa-

rus ' tekę keliauti du mėnesiu 
su viršum. Tačiau, ant galo, 
jiedu pasiekusiu “Gyvenimo 
šventovę,” kuri randasi žaliuo
jančiame Tibeto klonyj. Klo
nis esąs nuo viso pasaulio at
skirtas tyrais. Nežinant tad 
kelio, neįmanomai esą sunku 
pasiekti jį.

Dr. Lao-Czin sako, kad “Gy
venimo Šventovėj” jis 'radęs 
apie 200 mistikų, kurie atsi
skyrę nuo pasaulio studijuoja 
paslaptingas dvasios jėgas — 
okultizmą. Tie mistikai pri
klausę kokiom dviem dešimtim 
tautų ir tikėjimų. Daugiausia 
buvę tibetiečių, indusų ir ki
niečių. Vienok radęs jis ten 
kelis persus, šešis rusus, ke
letą. vokiečių ir po vieną belgą, 
olandą ir francuzą. Nebuvę tik 

nė vieno iš Jungtinių Valstijų.
“Gyvenimo šventovė” susi- 

tauš keliolikos trobesių, km. 
gyvena išimtinai vyrai, pasiža
dėjusieji atsiskirti nuo likusio
jo pasaulio. Jie nieko negali 
rašyti nė savo draugams, nė 
giminėms. Jie yra tos nuomo
nės, kad koncentruodami savo 
protą ant dvasinio pobūdžio 
problemų, jie išvystys paslap
tingas dvasios jėgas. Visa at
mosfera ten esanti misticizmu 
persisunkusi. Jam buvo paro
dyta mumija kokio tai senovės 
galvočius, kuri esanti krėsle 
pasodinta. šventovės įnamiai 
pasakoja, kad mumija laiks 
nuo laiko permainanti pozici- 

vieno- 
metų

sako 
nepa
buvęs 
kuris

ją... Mat, jai nusibosta 
j e pozicijoje sėdėti per 
metus.

Šventovės • gyventojai, 
Dr. Lap-Czin, pasižymi 
prastai ilgu amžių. Jam 
pristatytas vienas senis,
turėjęs apie 200 metų amžiaus. 
Senis atrodęs dar gan gerai, 
tarsi jis turėjęs ne 200, ale 
60 metų.

žinoma, daktarui metrikai 
nebuvo parodyti, tad gal ir am
žius buvo kiek perdėtas.

šventovė turinti sukrovusi 
savo knygyne nepaprastai daug 
įvairiausių rankraščių. Bėda 
tik tame, kad tų rankraščių tu
rklys negalima pasauliui pa
skelbti.

Dar viena 
tovės
nieku budu neįsileidžiama.

Matyti, tie mistikai-atsisky- 
rėliai bijosi, kad moterys neiš
plepėtų tos šventovės paslap
čių.

Gyvenimo šven- 
ypatybė: moterų ten

----- ooo—■—

Kuomet revoliucini judėjimą 
[padeda remti ir “jos labui” 
dirbti visokie visuomenės at
matos, tatai yra simptomas 
to, jog tas judėjimus yra tvir
tas.

Tuos žodžius kadaise pasakė 
Bakuninas.

Prasmė jų toki: visuomenės 
atmatos remia tuos, kieno ran
kose galia. K O remia jie to
dėl, kad tikisi sau naudos, ži
noma, sąžiningi revoliucinieriai

savimą iš kariuomenės, 
Tokie pat dalykai išėjo aikš
tėn Chersone, Odesoj ir kitur, 
Vietinėj Rusijos dalyj (žiur. 
“Pravda” 16 lįepps) tapo su
imta paskilbusį banditų šaika 
Bim-Bom; jjasjrodė, kad prie 
tos šaikos priklauso vietinių so
vietų pirmininkai bei sekreto
riai, milicijos Viršininkai, teisė
jai ir tt.

Visi tie dalykai 
bolševikų ofic
ja” ir “Pravdolj.

Gerų talkininkų turi Mas
kvos “dėdės,” 
kyti.

aprašoma 
ozuose “Izvesti- 

M

— nėra kas sa-

QOG

Vokietijoj eina karšti ginčai 
delei to, ar moterims tinka rū
kyti, ar ne. Tuo klausimu 
“National Zeitung” įvedė spe
ciali skyrių. Nuomonės pasi
dalinusios bevęik lygiai. Vie
ni tvirtina, kaid rūkymas gadi
na dantis; kiti sako, jog nieko 
panašaus neįvyksta.

Pasitaiko ir 
gumentų. Vit 
nentas sako, 
visai nemolonv 

teris, kurios fuko...
Rašytoja Smirna Ilarden 

’ja už tai, “ kad moterims reikia 
rūkyti. To reikalaująs musų 
dienų įtemptas gyvenimas. Ta
čiau moterys (neprivalančios rū
kyti viešose 
negražu.

gan įdomių ar- 
nas rūkymo opo- 
jojr vyrams 
bučiuoti tas

esą
mo-

sto-

Tai esą
—K. A.

NAMAI, LOTAI
FARMOS

Perkam, pardiįodam ir mainom, 
mus, lotus ir imas. Parduodam 
vakortcs j Lietuvą ir j Ameriką 

 

greičiausių lai^ų. Siunčiam pinigus 
Į visas dalis pasaulio. Padarom doku
mentus, (lovieiinastis. Išrandavojam baJikynes apsaugos skryneles, pasidč- 
jimai brangenybių ir dokumentų.

Elta Commerce Co.
1251 So. Halsted St., Chicago, III. 

N. C. Krukonis Manag.
Telophone Yards 1234.

na- 
laį- 
unt
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C. P. Suromskis trau
kiamas teisman

Buvusi jo stenografė reikalau
ja $50,000 atlyginimo už su
laužymą prižadų.

Pavieto teismai yra užversti 
merginų užvestomis bylomis 
prieš buvusius savo kavalierius 
dėl sulaužymo prižadų. Vakar 
gi užvesta dar vieną bylą, Sj 
kartą lietuvių.

P-lė Hedda Shapalas, 20 m., 
818 W. 33 Place, per savo ad
vokatą Eugene McGarry, Su- 
perior teisme užvedė bylą prieš 
žinomą Bridgeporto real estą te
maną Charles P. Surdmskį, 
3352 S. Halsted St. .Ii rtika-

csą karštai prie jos piršosi/ Anglų laikraščiuose tilpo pa
teikė visokias dovanas, ketino skelbimas, kad lietuviai biznio- 
ją vesti, bet paskui savo pri- riai pradėjo organizuotis ir 
žado vesti ją neišpildė. . kad jau tapo sutverta tam tik- 

Pasak skundo, romansas pra- ra biznierių draugija. Draugi- 
sidėjo kapinių puošimo dienoj, jos vardas esąs Chicago Lith- 
1921 m. Ji dirbo pas Suroms- uanian Business Men’s Associ- 
kį už stcnografę. Tą dieną jis ation ir jos tikslas busiąs kelti 
esą jai pasipiršęs ir prižadėjęs biznį savo narių. Valdyba 
su ja apsivesti .spalių 7 d. At- esanti sekama: prezidentas 
ėjo paskirtoji diena, bet vestu.- William Piektorinan, vice pre- 
vės ntjvyko. ‘"Nesirūpink, laiko zidentas Jonli Rakauskas, sek- 
dar užteks,” pasakęs Suroms- letorius Joseph G. Sereikas, 
kis, sako savo skunde p-lė ša- finansų sekretorius A. J. Mos- 
paliutė.. Bet tas laikas niekad gers, iždininkas Joseph Sku- 
neatėjęs, nes Suromskis esą ne- tas. Prezidento buveinė esanti 
išpildęs ir savo prižado apsi- 3221 S. Halsted St. Neužilgo 
vesti su ja per Kalėdas. Dar esą bus pradėta smarki kam- 
daugiau, esą vieton Vestuvių, panija, kad .suorganizuoti 2,(MM) 
ji tapusi pašalinta iš darbo, o ar 3,(MM) lietuvių biznierių iš 
jos vieton raštinėj tapusi pa- Chicagos miesto dalių.
samdyta kita mergina. Todėl Taip paskelbta anglų Įnik
tai ir byla, ir $50,000 reikalą- raščiuose. Bet lietuviai apie tų 

biznierių organizaciją nieko 
nežino, nes ji nesiteikė pain
formuoti pačius lietuvius apie 
jos susikūrimą, negi nieko ne
pranešė apie save lietuvių laik
raščiams. x

vimas.

Lietuviai biznieriai or
ganizuojasi

lauja iš pastarojo $50,000 atly
ginimo. O tai už tai, kad jis

Sutvėrė draugiją, apie kurią 
betgi lietuviai nieko nežino.

..Plauk po Amerikos Vėliava“ 
--------------- K---------------------------------

Nupiginta ten ir atgal kelione i

LIETUVĄ 
tik 1203.00 ir brangiau 
per Brernen ar Cherbourg

JUS pasidžiaugsite maloniausia ke- 
** lione ant pasauly geriausių laivų, 
pigia kainaK jei ■ plauksite bile laivu 
United States Lines, kurtus valdo 
Suvienytų Valstija y aidžia.

Ant puikių laivų Leviathan, George 
\\ ashington, America. Prrt. Harding, 
J‘res. Roosęvelt ir Republic pasažirai 
gali būti tikri kad gaus erdvius tre
čios klesos kambarius, puikiausi mat- 
Sta, daug vietos pasivaikščiojimui ir 
gre:tą susisiekimą su keliones galu. 
Gaukite iiandie pilnų informacijų 
nuo savo vietinio agento arba nuo

Lleluviiį Rateliuose.
Bridgeportas

“Jaunoji Birutė”

United States Lines
11(1 S. Dearbom St., Chięagd, Hl. « Broadway, New York City

Du banditai nuteisti
pakorimui

Du banditai, Joseph W. link
mes ir James* Wilson, kurie 
kartu su kitais banditais daly
vavo užpuolime ant Drake ko
telio ir nušovė kasieriaus pa- 
gelbininkas Frank Blair Bod- 
key, liko nuteisti pakorimui 
gruodžio 11 d. Jų advokato rei
kalavimas naujo bylos nagri 
nčjimo liko atmestas. Jie patys 
teisinosi, kad jie buvo girti ir 

i nenusimanė ką darė ir kad vi
sa byla prieš juos yra tik “suo
kalbis”. Teismas betgi jų ne
paklausė ir nuteisė juos pako
rimui. Jų advokatas pareiškė, 
kad jų byla bus perkelta į vals
tijos augščiaiisį teismą.

Seredoj, spalio 14 d,, rengia 
koncertą Mark White sųuare 
svetainėje, prie 29 ir So. Hals- 
ted gatvių. Tai bus, pirmas va
karas atidarant šj sezoną. Pir
mininkas S. A. Geniotis su or
ganizatorium Vaidyla ketina 
suteikti ko nauja publikai. Pro
gramas susidės iš dainų ir mu
zikoj bus ir gerų kalbėtojų, jų 
tarpe vienas iš seniausių Brid
geporto veikėjų adv. Bračiulis. 
Visuomenei vertėtų atsilankyti 
kuoskaitlingiausia į viršminėtą 
vakarą, kadangi kalbėtojai' iš
aiškins naudingumą vaikams 
draugijėlių ir koks likimas lau
kia lietuvius Amerikoje, jeigu 
mes nesirūpinsime priaugančia 
karta.

Jaunoji Birute įvedė atleti
kos skyrių, apie kurį senai bu
vo kalbama. Naujas skyrius 
randasi 3121 Parnell Avė. At
letikos skyriuje kof kas moki
nama foot bąli ir basket bąli, 
vėliau pradės ir kitokius atle
tikos dalykus. Praktikos atsi- 
buna kas utarninką ir subatos 
vakarais nuo 7 vai. iki 10 vai.

Lietuvių Piliečių Brolybės 
Kliubas Amerikoje laikė mėne
sinį susirinkimą pereitą nedėl- 
dienį, Mildos svetainėje. Prisi
rašė du nauji nariai — Lauci
nas Ažukas, kito ne|xxmenu 
pavardės. Kliubas atidaro pi
lietybės mokyklą prie 3303 S. 
Auburn Avė., p. Ažuko ofise. 
Norintieji likti piliečiais šios 
šalies, kreipkitės nurodyton 
vieton utarninkais ir pėtny- 
čiomis nuo 7 vai. iki 10 v. v. 
Ramokos duodamos dykai.

Japu Jaunis

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

3514-16 Roosevelt Rd.
Arti St. Ix>uis Avė.

CHICAGO, ILL.

12th STREET
Tel. Kedzie 8952

LIETUVIAI IŠDIRBĖJAI AUKŠTOS RŪ
ŠIES SEKLYČIOS SETŲ (PARL0R SETS)

Kam jum mokėt augštas kainas, kad galite pirkt daug pigiau tiesiog 
nuo išdirbėjų. Ateikite pažiūrėti, kurie norite pirkti gerų furničių. Mes 
galime užganėdinti teisingu putamfevimu. Darbą ir materijolą garan
tuojame. musų kostunveriai tą patvirtins. Musų ilgų metų patyrimas, 
geriausias, užtikrinimas, ir užlaikome visokios rųšies narni} rakandų.

Globė Upholstering Furniture Go.
6637 South Halsted Street

Telephone Wentworth 6890

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

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

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

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

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

.................................................. Atkirpk čia ........................................... *
Data: Spalio 14, 1925

Pasimirė nuo piršto 
jpiovimo

Thomas Danek, 61 m., 6641 
S. May St., spalio 5 d. įsipiovė 
pirštą bedirbdamas Verling 

i Steel Co. Vakar jis pasimirė 
I Englewood ligoninėj nuo krau
jo užnjiodijimo.

KAS JIS?

Nejaugi yra tarp lietuvių to
kių, kurie taip sakant, pasau
lio čempionams atsivožyjų į 
akis šokti?

Mat, kad yra.
Ne be reikalo juk apie lietu

vius sakoma, kad jie vyrai iš 
liemens ir iš/stuomens.

šioj vietoj neužilgo pamaty
site atvaizdą to drąsuolio, ku
ris nori čempionu būti — ir 
gana. —N.

Prakalbos
Su paveikslais apie žmogaus 

sutvėrimą, puolimą ir atiteisi- 
mą paskirtame Dievo laike,

Ketverge, 15 d. spalio, 1925.
K. BOJARIUNO SVET.

12003 South Halsted Street,
West Pullman, III.

Pradžia 7:30 v. vakare. Įžanga 
liuosa, .nėra kolektų. <
Rengia ir kviečia T. B. S. S.

Tveria naują vaikų draugijėlę. 
Kur vedama Jaunoji Birutė?
Pereitą šeštadienį ir pirma

dienį Naujienose tilpo tokis 
pranešimas:

“Visų vaikų susirinkimas 
įvyks pirmadieny, spalio 12, 
Mark White Park svet., Lib- 
rary Room, 7:30 v. v. Manoma, 
kad Vanagaitis bus svečiuose, 
taipgi Uktveris su žaislais. Vi
si vaikai, kurie nori good tinie 
turėti, tegul ateina. — Orga
nizatorius.”

Kas tas organizatorius — ne
žinia, nes niekas nepasirašė. 
Toje vietoje savo pamokas lai
ko Jaunoji Birutė, kurią se
niau yra vedės Uktveris, tas 
pats Uktveris, kuris turėjo da
lyvauti ir šiame susirinkime. 
Tad iš tokio maskuoto paskel
bimo galima buvo spėti, kad 
čia rišasi su Jaunąja Birute.

Paskirta diena susirinko ma
žiau desėtko vaikų, atėjo' ir 
Uktveris su kažkokia motere, 
priklausiusia Jaunąjai Birutei. 
Komp. Vanagaitis gi, kaip ma
tyt, buvo paskelbtas tik prima- 
sinimui daugiau vajkų, nes jis 
yra vedęs Jaunosios Birutės 
chorelį spalio 9 d. paminėjime.

Pažaidus keletą žaismių, Uk- 
tveris pareiškia vaikams, kad 
jis norys su jais pasikalbėti. 
Esą Jaunoji Birutė yra trau
kiama pas metodistus, rodo 
kokį tai laišką, nurodinėja, kad 
vaikams ne vieta pas metodis
tus po bažnyčią trintis ir siū
lo tverti naują vaikų draugi
jėlę, kurią jis pats vesiąs. Esą 
jokių mokesčių nereikės mo
kėti, nęs gailma busią uždirbti

Puikus plaukai turėtų būti kiekvienos 
moteries pasididžiavimo turtu, bet 
pleiskanos ir naikinimo darbas eina 
ranka rankon.

Ruffles
yra pleiskanų mirtinuoju priešu.

Prlžiuržkit gerai savo plaukus ir 
vos odq pirm, negu tie pailst! 
parazitai pakirs plaukų šaknis,;1 apč 
jūsų galvos odą nešvariomis balt 
lupynomis, kas bus priežastimi 
plaukų slinkimo.

Pirkite bonką Ruffles už 65c 
savo vaistininką šiandien, arba 
tiesiog per paštų iš laboratorijos.

F. A D. RICHTER & CO.
Berry>& South 5th Sts.

įvairiais parengimais. Ir tie 
keli vaikai, kurie mėgsta Uk- 
tverio štukas, nutaria tverti 
kJiubą ir išrenkama iš vaikų 
valdyba. Visi jie priklauso 
Jaunąjai Birutei.

Kaip išrodo, Uktveris norė
damas Jaunąją Birutę nuo me
todistų atkalbinti, pasitarnavtf 
taii draugijėlei tikrai meškišr 
kai, nes jis vieton ją gelbėti, 
vieton įspėti pačios draugijėlės 
narius ir jų tėvus, jis pradėjo 
ją skaldyti ir organizuoti nau
ją draugijėlę, arba kaip jis va
dina, kliubą. ” O gal jis bijosi 
Jaunąjai Birulei pasirodyti?

Pasitarkit su 
Specialistu

SKILVIO IR ŽARNŲ
Trubeliai Prašalinami

(JąsH ant 3-to pusi.)

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

Palengvins akių įtempimų, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuAu* 
ino, skaudamų akių karštį, atitaiso, 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumpregystę ir toliregystą 
Prirenka teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir aukščiau. Vai: 10 
iki 8'vai, Nedalioj 10 iki 1 vai. p. f

1545 West 47th Street
Pbone Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
{fleitom galima valgyti kiečiausių mai
stų. Garantuojame visų savo darbų, ii 
žemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai

1545 West 47th Street'
Netoli Ashland Avė.

TEN IR ATGAL TIKIETAS 
NUŽEMINTA KAINA

$203
IŠ NEW YORKO IKI 

KAUNO IR ATGAL
Plūs U. S. Revenue taksai

Puiki proga yra pasiūloma 
atlankyti savo šalį nužemin
tomis trečios klesos, ten ir 
atgal, ekskursijos kainomis. 
Musų pasažieriai iš Hambur
go yra vežami specialiu 
traukiniu prie jų namų Ir 
tas yra pavesta patyrusioms 
konduktoriams.

Savaitiniai išplaukiami 
Del permito ir kitų informa
cijų kreipkitės prie vietinių 
agentų arba prie

United American Lines 
(Harriman Line) Joint Service with 

Hamburg American line 
177 N. Mlolilgan Avenue ChtettKO. III.

Baltijos Amerikos Linija
Tai vienatinė linija, kurios laivai re- 
guliariškai per ištisus metus susisie
kia stačiai su laisvosios Danzigo 
valstijos portu Taip arti Klaipėdos, 
kad laivas ant kurio sedot New Yor- 
ke atveža Jumis beveik į pačią Tė- 
vynę-Liętuvą, ba iš Danzigo į Klai
pėdą, tai tiktai vienos nakties kelio
nė laivu be jokių extra iškaščių. > 
Sekanti išplaukimai iš New Yorko

Laivas “ESTONIA” 3 Lapkritis

Kainos laivakorčių:
Į Klaipėdą visu keliu vandeniu: 
3-Čia klesa $107; 2-ra $182.50

Baltic America Line
120 N. La Salio Str., Chicago, III. 

Kreiįikitės čionai ar 
prie savo vietinių agentų

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

daugelį gydytojų, 
mių. Priežastis I 
žinojo, kokia jūsų

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

>et vis be pasek- 
vo ta, kad jie ne- 
ga buvo.

Skaitykit ką Chicagos 
žmonės sako apie ma

no metodą

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

X-Ray Egzaminavimas 
ir patarimai visai dykai

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

Mes turime pas save visus naujau
sius serumus.

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

skausmo. Musų kainos už gydymą 
yra labai liberalės.

Mes gydome vyrus ir moteris.

-The People’s Health 
Institute

Dr. Gili, Specialistas 
40 No. WeU» St., 

kampas Washingioh r •• A b’ 1 \ J ’r
Valąndųs: Panedėlyje, Ketverge ir 

Pėtnyčioj: 9-6. Utarninke, Seredoj ir 
Subatoj: 9-8. Nedėldieniais ir šven
tėmis: 10-1.

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

Tai yra paprasti simptomai, dėl 
kuri matymas reikalauja pagel- 
bos. Gal būt, kad jums reikia aki
nių? Pasitarkite su manim šian
dien. — Pritaikau taipgi akinius 
prie "likusių čielų akinių stiklų.

DR. JOHN J.
SMETANA

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

Kampas 18 gatvės, 3-čias augštas 
Kambariai 14, 15, 16 ir 17 

Ant Platt’s Aptiekos
Pdstebėkit mano iškabą
Valandos nuo 9:30 iki 

8:30 vakare.

MIS. MIGHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

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

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

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

vJei ieškai bargenų 
skaityk Naujienų skelbimus

Kentėjo per du metus
“Per paskutinius (lu metus aš 

kentėjau labai svarbii svilvio liga. 
Aš nuolat kentėjau nuo užkietėji
mo vidurių ir turėjau labai dide
lius skausmus didžiojoj žarnoj. Aš 
lankiausi pas . visokius daktarus, 
kurie surado mano ligą esantį kai
po colitis, kiti sakė, kad tai yra 
intestinal ulccris, kiti sakė, kad tai 
appendicitis, jie baįndė mase gy
dyti visokiais budais, bet be pasek- 

( mių. Apie du mėnesiai tam atgal 
vienas draugas pasakė man kokį 
gerą darbą itlieka Dr. Raymond, 
Chiropraclor, tokiuose atsitikimuo
se. Nusprendžiau atsilankyti pas 
jj. Džiaugiuosi, kad taip padariau, 
po vieno, kurso jo taisymų, aš da
bar jaučiuo.si kaip naujas žmogus. 
Mano skilvys veikia formaliai kas
dien. Mano skausmai pranyko ij 
aš dabar daugiau sveriu. Malonia* 
rekomenduoju Dr. Raymond ir jo 
Chiropractic gydymą kiekvienam 
kenkiančiam vidurių ligomis. / 
(Pasirašo) George A,. Goodson,

• 356^ Archer Avė.

Labiausiai Pavojinga 
Padėtis

Užkietėjimas — labai sunki pa
dėtis išvalyti iš kūno visas išma
tas, sugadintas virškinimo orga
nais, yra skaitoma kaipo priežastis 
giausi liga ir tai yra priežastis 
daugumos ligų.

Kiekvienas kūno organas, be iš
ėmimo skilvio, atlieka savo 'darbą 
mu pagelba energijos kuri paeina iš 
nugarkaulio nervų sistemos. Kūnas 
negali veikti, jei negauna tos ener
gijos ir energijos negali gauti jei 
rvutinių organų ligas.

Su pagelba mano Chiropractic 
Sveikatos Metodu, aš taisau akių, 
ausų, nosies, gerklės, plaučių, šir
dies, skilvio, kepenų, inkstų, ir že
mutinių organų.

Aš neimsiu gydyti jūsų ligos 
jei aš jums negalėsiu pagelbėti. 
Telefonuokit Lafayette 3800 dėl 
susitarimo.

DR. W. J. RAYMOND
Southwest Chiropractor’ius
3450 S. Robcy St.

N. W. kampas 35 St. ir Kobey 
Valandos: nuo 1 iki 6 vakare ir 
nuo 7-8 vakare. Apart nedėldienių 
______ *___________________ ,

LIETUVIŠKA APTIEKA
MRS. A. ZIMMERMAN, 

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

Brighton Park Aptieka
4254 Archer Avė.

Phone Lafayette 6149

<!'/,Z/KELLOGG’S 
TASTELESS CASTOR OIL

Labai geras castor oil pa
darytas dėl me<lįkalio var
tojimo. Be skomo. Stipru
mas. ir grynumas nesimai- 
no. Prašykite Kellogg’s 
butelukuose ir su tabeliais. 
Pas visus aptiąkorius.
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Lietuvių Baluliuose
(Tąsa nur 5 pusi.)

Bet ir tai darydamas, jis 
daro netiksliai. Jei jau norėjo 
tverti naują draugijėlę, tai pir- 
miausia -reikėjo tėvus sušaukti 
ir jiems išdėstyti dalykų. Bet 
dabar Uktveris nešaukė tėvų, 
o vien tik vaikus. Ir jiems jis 
aiškino apie bažnyčias ir kitus

dalykus, apie kuriiKks jie ir 
supratimo neturi. Sutverus* mMIlLOIITIHI 
“kliubų”, vaikai eis į “ptyno-’-------—------------------ -——‘
kas” o tėv^i inė nežinos kur Repeticija veikalo “Šėtono Karaly-i<a., , .o ievai ne nežinos Kur bus sere(|oj> 14 7:30 v< Vi
jų vaikai, kokiai draugijėlei Pulaskio Parko svet., Noble ir Black- 
vaikai priklauso ir kas loji v,sl1 i lankykit, nes nedėlioj reikės tą vei-

‘ Dundulienė.

JIESKO DARBO AUTOMOBILIAI NAMAI-ŽEME

i i •• i • ii i lanicyKii, i’ draugijėle, .ko ji mokina. Išro- kalą lošti.
do, kad tėvai ir kontroles ant 
jos neturės, vien Uktveris bus' 
pilnas “kliubo” šeimininkas ir 
ką norės, tų su savo “kimbu” 
darys. O gal Uktveriui ir ne
maloni t?vų kontrolė? 
rimti ir išmintingi vaikų 
lėtojai

L. S. J. Lygos lavinimosi susirin
kimas |vyks ketvirtadienį, spalių 15 
d., 1925, 8:30 v. v. Mark. VVhite Sq. 
svet. Visi nariai yra kviečiami atsi
lankyti. — Valdyba.

IEŠKAU darbo uz džemtorių. 
Nevartoju svaigalų, moku .šj 
dalbų gerai. Kam reikalingas 
toks darbininkas, kreipkitės 

J. Kalade '
218 State St., Hammond, Ind.

’ BARGENAS dėl šios savaitės, tik
tai, Oldsmobilė, 4 pasažierių, kupė, 6 
ekstras, — kaip naujas. Tūriu pa
aukauti.

Cadillac, touring, gerame stovyje, 
Pierce Arrow limozinas, Ford rod- 
steris.

3222 So. Halsted St.

nedaro.

Taip 
auk- ISRENDAVOJIMUI

REIKIA DARBININKO
VYRŲ

RAKANDAI

ANTANAS PUIDOKAS
Musų mylimas vyras ir tėve

lis persiskyrė su šiuo pasauliu 
Spalio 13 d., 1925, 7:35 iš ry
to. Turėjo 70 metų amžiaus. Pa
ėjo iš Kauno rėd., Telšių apskr., 
Židikų parap., Dilbikių sodas. 
Amerikoje išgyveno apie 30 
metų. Kūnas pašarvotas randa
si 3209 Lime St.

Paliko dideliame nubudime 
moterį Barborą, tris sūnūs: An
taną, Kajetoną ir Rapolą, ir ke
turis dukteris: Liudviką, Zofiją, 
Plecidą ir Jievą.

Laidotuvės atsibus Spalio 16, 
1925 m., 8:00 vai. iš ryto iš na
mų 3209 Lime St. i šv. Jurgio 
Bąžnyčią, o iš ten po giedulin- 
gų pamaldų bus nulydėtas į 
šv. Kazimiero Kapines.

Kviečiame visus gimines ir 
pažįstamus dalyvauti laidotuvė
se. Nubudę liekame, 

Moteris, Sunai 
ir Dukterys.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Stanley P. Mažeika. Tel. 
Yąrds 1138.

ne
tai tiesa. Tūlam

JUOZAPAS VAIDŽII NAS

Mirė Spalio 13, 1925 m. ryte 
8:15 vai. sulaukęs amžiaus 39 
metų. Paėjo Noreikonių kai
mo, Joniškio valsč., Panevėžio 
apskr. Amerikoj išgyveno 14 
metų. Paliko dideliome rfuliudi- 
me moterį Karoliną, sūnų Joną 
6 metų, dukrelę Marijoną 1 me
tų, brolį Joną, švogerj Ignacą 
Grigaliūną, Lietuvoj motiną, 
brolį Boleslavą ir seseris Fili- 
meną ir Oną.

Kūnas randasi 1967 
port Avė. Laidotuvės 
penktadienyj, Spalio 16
mų 8:30 į Dievo Apveizdos 
bažnyčią, po pamaldų į švento 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse. ,

Liekam nubudę,
Moteris Karoliną, sūnūs, 
duktė ir švogeris.

laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. F. Kadžius, Telefonas 
Canal 6174.

Canal- 
jvyks 

iš na

MKODIMAS RUDIS
Paminėjimas metų sukaktuvių 
musų mylimo tėvelio mirties. 
Mirė Spalio 14 d., 1924 m. su
laukęs 70 metų Lietuvos šaltoj 
žemelėj, jau metai kaip ilsis, 
Amerikoj išgyveno apie 30 me
tų. Sugrjžo Lietuvon, išgyveno 
3 metus. Ta nelaiminga mir
tis ištraukė iš musų širdies mu
sų mylimą tėvelį. Palikdamas 
dideliame nubudime sūnų Niko- 
dimą Rudį Amerikoj ir šuneną 
Palrunetj ir dukterį Kupirskiė- 
nę Lietuvoj ir daug giminių. 
|vyks gedulingos pamaldos už 
vielionio sielą šv. Kryžiaus baž
nyčioj Spalio 16, 1925 m., 8
vai. ryto, Town of Lake. Mel
džiame visus gimines ir pažįsta
mus dalyvauti tose pamaldose.

Liekame nubudę,
Sūnūs, sūnėnas ir dukterys.

Velijam laimingai ilsėtis Lie
tuvos žemelėj.

Velionis paėjo iš Lietuvos, 
Kražiškės kainvo, Žigaičių para
pijos.

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

J. F. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas: 
4605-07 S. Hermitage Av, 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. lafayette 0727 

SKYRIUS 
4904 Weat 14th St„ Cicero. 

Tel. Cicero 8094. /

NEAPSAKOMA progą dėl gabios 
ir smarkios moteries katra nenori ar
ba negali eiti dirbtuves darban, tai 
gali pasidaryti savo namuose 10 ir 
15 dolerių j dieną, aš parduodu 
Knitting Machine arba lietuviškai 
mezgamą mašiną svetnriams daryti, 
aš parduosiu ir darbą išmokinsiu. 
Priežastis pardavimo, aš turiu didelj 
darbą. Kam’ būtinai reikalinga, atsi- 
šaukit po antrašu:

828 W. 34 St. 
Antros lubos užpakalyj

Kas nori pirkti, 
parduoti, arba 

mainyti namus, 
fanpas, lotus, 
taipgi ir viso

kius biznius, vi
suomet kreip
kitės pasRAKANDAI pardavimui, vartoti 

•2 mėnesiu, riešutinis miegruimio se
tas, valgomo kambario setas, mohair 
parloro setas, karpetai, lempos, pa
veikslai, pianas, puikus bargėnas.

Atsišaukite
1839 West 55th St.

PARDUOSIU 5 kambarių rakan
dus, grojiklis pianas, 2 miegamo 
kambario setai, 7 šmotų valgomo 
kambraio setas, viktrola, karpetai, 
lempos, rašymui stalas ir kitokių 
smulkmenų.

Atsišaukite
1611 W. 55 Str.

PARDAVIMUI
BEVEIK naujas grojiklis pianas 

su benčiuin, cabinet ir 80 rolių, 
$160 cash arba išmokėjimais. Par
duodu dėl mirties Šeimynos nario.

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

PARSIDUODA groseris, 1412 S. 
49 avė.,‘Cicero, III. ir 4 ruimai pa
gyvenimui. Renda $35 j mėn. Par
duosiu pigiai, nes turiu kitą biz
nį. Kas Ieškot groscrio, kreipkitės 
pas S. GritCnaš. 3241 So. ITnlstec 
St. 2 fl. Tel. Boulevard 5066.

PARSIDUODA arba paslren- 
(davoja barbernė lietuvių\ap- 
igyventoj vietoj- Matyti galima, 
vakarais po 5 valandų.

3317 Aubum Avė.

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

PARSIDUODA kriaučių valy
mo ir dažymo štoras, ir keturi 
ruimai su rakandais, lietuvių 
apgyventoj kolionijoj. Parsiduo
da pigiai. Priežastis apleidžiu 
miestą. 4544 So. California Avė. 
Telefonas Lafayette 2980.

UŽ PUSDYKE pardavimui visokių 
(Notions) daikttį 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.

ANT PARDAVIMO grosernė ir de- 
licatessen ir kitų daiktų krautuve yra 
ant kampo ir daromas' geras pragy
venimas, ir gyvenimui ruimai. Turiu 
parduoti dėl moteries dideles ligos, 
ir parduosiu nebrangiai. Kam yra 
reikalinga, prašau atsišaukti 

600 E. 64th St.

UŽ DYKA
Parsiduoda bučernė ir grosernė, 

biznis išdirptas per 15 metų, pigi ren
da, 7 kambariai pagyvenimui, prieža
stis pardavimo patirsit ant vietos. 
Kam reikalingas tokis biznis atsišau- 
kit

3651 So. Wallace St.
Tel. Yards 3206

PARDAVIMUI cigarų ir ciga- 
retų štoras už gana pigią kai
ną.

Kreipkitės
5017 So. Halsted St.

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

3518 S. Wallace St.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė su namu arba be na
mo. Savaitinio biznio įplaukų. 
$1500. Atsišaukite.

2612 W. 47 Str.* \
PARSIDUODA buchernė ir groser

nė pietų pusėj, puikiausia proga pa
daryti pinigų, su visais įtaisymais ir 
visom mašinom parduodame už cash. 
Turiu parduoti šia savaite, nes va
žiuoju j Lietuvą. Kreipkitės j 

Naujienas.
1739 So. Halsted St. No. 626

TIKRAS BARGENAS. Pardavi
mui cip-arų, saldainių, notions, moky
klų reikmenys, nesvaiginami gėri
mai, taipgi 1 augšto mūrinis kampi
nis namas, 4 kambarių, 2 karų gara
žas, 1 blokas nuo mokyklos.

2734 W. 43 St.
-1. > . - ■ - ----------------- ------

C. P. Suromskis & Co.
Real Estate

Visuomet busit užganėdinti 
3352 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard ^641

DEL IŠMAINYMO
Mes priimsime lotus su bis- 

kiu pinigų už Išmokėjimą mo
demiško mūrinio bungalow, 
pilėno ir cemento konstrukci
ja, parinktoj apielinkėj, netoli 
parko, bulvaro, jpokyklos, baž
nyčios ir krautuvių.

J. N. Zewert and Co. 
4377 Archer Avė.

Tel. Lafayette 5313

SALEkSMENŲ

Bile katra vakarą apie šeštą 
valandą vakare

—.....-..............................—.......

PARDAVIMUI grosernė ir 
bučernė. Galit uždirbti daug 
pinigų. Nėra kompeticijos. Di
delis bargėnas. Geriausias pir
kinys mieste. Apžiurėkit.

4106 W. 63 St.
PARSIDUODA kriaučių ša

po, daroma naujus ir taisoma 
senus, daug,metų išdirbtas biz
nis. Nupirksit pigiai.

Kreipkitės:
2005 Canalport Avė.

MAINAU buČernę ’ ir groser- 
nę. Mainysiu ant loto, auto
mobilio arba kitokio biznio. 
Priežastis — nemoku dirbti.

1056 W. 32 St.
PARDAVĖM UI restau rantas 

lietuvių ir kitų tautų apgyven- 
toj vietoj. Biznis senei išdirb
tas ir turi būt parduotas į trum
pą laiką. Priežastį patirsit.

2414 W. 47 St.
PARĮ JAV HM UI pigiai rašoma 

deska. Kam reikalinga pasi- 
naudokit proga.

2 aukštas iš užpakalio. 
835 W. 34 Place

PARSIDUODA bučernė ir gro- 
sefnė Brighton parke, 4 rui
mai gyvenimui. Visokių tautų 
apgyventa vieta.

St. Sakalauskas, 
4235 S. Kedzie Avė.

NiMAI-ZEME
NAUJAS 2 flatų mūrinis namas, 

moderniškas, 5—5 kambarių, gra
žiai malevotas ir dekoruotas, lotas 
40 y 144, antras flatas išrenduotas 
už $75. Pirmas morgičius £7500 — 
6%. Kaina už cash $15,000. Savi
ninkas ant pareikalavimo.

Kreipkitės:
7516 Emerald Avė.

Tel. Normai 1138

NEGIRDĖTI MAINAI
Parsiduoda arba išsimaino 3-jų pa

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

IŠSIMAINO b-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 lafayette 5107

PARSIDUODA vieno pagyvenimo 
medinis . namas 6 kambariai. Nu
pirksit už paprastą kainą.

Kreipkitės
7027 >80. Maplewood Avė. 

Tel. Republic 9275

PARDAVIM.UI mūrinė kataž, 
6 ruimų, furnasu apšildoma ir 
kiti visi parankumai. Yra ir 
garažas vieniui mašinai. Kai
na prieinama.

3549 So. Union Avė.

DIDELIS bargėnas; 2 Tintų me
dinis namas tarpe 43 ir 44 St. 
So. Whipplc 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, cąsh 
$4000. Joedan and Co. .

3203 West 63 St. 1
Tel. Hemlock 1700

21 APT:, SKLEPAS COURT NAMAS 
Randasi, 7806-10 So. Laflin St., su 

įmūryta vana, didelis apšildytuvas ir 
plumbingas, vėliausios dekoracijos, 
plieno konstrucija, rendų apie $18,003 
1 morgičius, $65,000, mainysiu j ma
žesnį namą.

W. J. BUTCHER, 
Tel. Vincennes 8164

Tik $2,000 įmokėt
2 gyvenimų mūrinis namas. 

5—6 kambarių, garu šildomas, 
ir 2T karų' garažas, už* $13,000.

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

PASIRENDAVOJA štoras, ge
ra vieta dėl “Malt ir Hops.” 
Pigi renda. Ilgas lysas. Klausk 

920 W. Randolph St.
United Whok*sale Grocers

Kad 
viskas 
pryčeriui įsigavus į jos pirmi
ninkus, prasidėjo ten suirutė. 
Dainų mokytojas nesilanko j 
pamokas, o besirengiant prie 
spalio 9 d., nežiūrint savo pri
žado, nė karto į pamokas ne- ' 
atėjo ir vaikai turėjo be reiką- ! 
lo sugaišti keletą dienų, nepa
sirodė ir patį vakaią, taip kad 
chofą teko vesti komp. A. Va
nagaičiui.

Daugiau to, dabar paskelbia
ma, kad spalio 14 d., Mark's 
VVhite Sųuare svet. busiąs Jau-'į 
nosios Birutės koncertas. Skel
biama, kad tą koncertą ren
gia valdyba ir kad jame be ki
tų kalinsiąs Geniotis, adv. 
Bračiulis ir organizatorius, Vai- 
dyla. Bet vaikai nieko apie tai ( šildomi, $27.59. 6 kambarių fla- 
nežino, nėra gavę mažiausio 
pranešimo iš ’ valdybos, nėra 
prisirengę ir nėra nutarę da
lyvauti. Organizatorius Valdy
ta taipjau nieko nežino apie tą' 
koncertą, taip kad tame taria
mame “koncerte” tikroji Jau
noji Birutė (vaikai) nedaly
vaus. Reiškia, tą “koncertą”| REIKALINGAS kambarys dėl 
sauvahai rengia vienas ar po- kino‘prie mažos šeimynos , geistina 

Bridgeporto apielinkėje. 
turi 
ku į

Jaunojoj Birutėj 
gerai

ANGLIŠKAI KALBANČIŲ
» LIETUVIŲ

‘RENDA I pekarnė; visi ger 
įrengimai, kokie tik reikaling 
dėl kepyklos. 13 metų 

vietoj kepykla. x
6136 Archer Avė., 

ARGO, IUL.

buvo

o ANT rendos 4 ruimų flatas 
| iš užpakalio. Yra elektra, ga- 
sas ir toiletaą viduje. Renda 

įtiktai $12 į mėn.
į 733 W. 22 SI. prie Halsted St.

Tel. Roosevelt 7508

7 kambarių fialai, pečiurči

tai, garu šildomi, $35 ir augs 
čiau. 1134 — 1152 S. Western 
Avė. Agėntas ant pareikalavi
mo kasdien nuo 2:30 iki 5 po 
pietų. I ’’

Negalit pasiteisinti prieš mo
terį ir vaikus, jei jus neuždir 
bot .užtektinai pinigų per va
sarų, kad neturėjus puikias 
Kalėdas. Jei neuždirbot pinigų 
per vasarų, pradėki! dabar ir 
žiūrėkit tiesiai žiemai į akis su 
šypsena ant veido.

JUS GALIT

Del jūsų geriausių reikalų 
ateity, dėl sekamų faktų, jus 
esate skolingas sau šio apžiūrė
jimo! Skaitykit — pagalvokit 

ir duokit sau atsakymų!
FAKTAI '

Mes kų tik atidarėm tretį 
Skyrių puikių savasčių IVAN- 
IIOE — lai

. GERAS BARGENAS
Išvažiuoju j Florida. Turiu par

duoti savo gražų 2 flatų namą ir vi
są nuosavybę, 2-4 kambarių, 1-5 
kambarių, 1-6 kambarių ir 2 flatų 
ir kampinis 4 flatų namas. Geros 
įplaukos. Taipgi 50 pėdų biznio lo
tą. Parduosiu tuos namus už gerinu
sį pasiulym-a.

JAMES KRAL 
3000 W. 55 St. 

’ Prospect 2310

JIESKO KAMBARIU
I vai-

Kambarys 
būt apšildomas. Praneškit laiŠlra valdybos narių,' be žinios 

organizatorių ir mokytojų. Iš
rodo, kad visas tas “koncertas” 
rengiamas ne tam, kad paro
džius vaikų .darbuotės vaisius, 
ką jie yra išmokę, bet tik tam, 
kad po priedanga Jaunosios 
Birutės paagituoti už metodis
tus ar kokius kitus bažnytinin
kus ir nuvesti tą draugijėlę 
prie tų bažnytininkų. Todėl ir 
jų pryčeris ar kunigas yra pa
kviestas kalbėti. Be to yra siun
tinėjami kokie tai laiškai, agi- Phones: Yds 3408 — Elvd. 1969 re«. 
tuojantys dėtis prie metodistų.

Kad Jaunoji Birutė yra trau
kiama prie Lužnytininkų, rodo1 
ir tai, kad jos “atletikos skv- . . . t * Irius ’ tapęs įsteigtas — įsteig
tas to pryčerio kirkužėj.

Jaunosios Birutės tėvai turė
tų susidomėti tokiu jos val
dybos ar niekurių asmenų el
gesiu ir sustabdyti tą vaikų 
tempimą pas metodistus. Jau
noji Birute yra laisva draugi-' 
ja ir tokia turi pasilikti. Jeigu 
kas nori eiti pas bažnytinin-, 
kus, tam yra parapijines mo-Į 
kyklos, o kunigai visi' yra ly
gus, ar katalikai, ar’ “tautiškie
ji”, ar kokie metodistai, visų 
jų vįenas ir tas pats tikslas — 
mulkinti žmones. Ir jiems ne 
vieta laisvose draugijose ir 
tegul jie nesiseilija prie laisvų 
vaikų draugijėlių. •

—Viešintiškis.

yra puikausiu 
Clricagoj subdivizija, kur Illi
nois Central geležinkelis eina 
per pat vidurį, kas užtikrina 
30 minučių greitos transporta- 
cijos j vidurmiestį. Yra visi 
įrengimai ir apmokėti. Namai 
jau pradedami statyti.

Dideli cash nuošimčiai.

MORTGECIAI-PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
• 3804 South Kedzie Avė., 

Lafayette 6738

Pranešimai

Kas, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 
' ar kviečia.

, VAIDYLŲ ATYDAI
Vakarienės bilietus galima įgauti 

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

Krivių Krivaičio Vietininkas.

ATIDARANT MOKYKLA
Jaunosios Birutės koncertas ir pra

kalbos, trečiadieny, spalio 14„ Mark 
VVhite Sųuare, prie Halsted ir 29 gat
ves. Pradžia 7:30 vai. vakare. Kal
bės adv. F. Bračiulis ir p. F. A. Ge- 
niotis. Prie to grieš orkestrą: Lietu
vos Himną ir Lietuvos Maršą. Kvie
čiame visus lietuvius ir lietuvaites 
skaitlisgai atsilankyti.

Jaunosios Birutės Valdyba.
, Q —---------

LMSA 2 KP. MITINGAS
LMS A. 2 kuopos metinis su

sirinkimas įvyks šeštadieny, 
spalių 17 d., kaip 8 vai. vakaro, 
M. šileikio studijoj, 3567 Cott- 
age Grove Avė. Visi nariai pra
šomi laiku susirinkti, nes bus 
kuopos valdybos rinkimai.

— Kp. Raštininkas.

Naujienų Skyrių.
3210 So. Halsted St.

Box 262

ĮVAIRUS SKELBIMAI
BAGDONAS BROS.

MOVING, EXPRESSING & COAL 
PIANO MOVING EXPERTS 

Long distance handling. 
Turime daug metų patyrimą.

3406 So. Halsted St.

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojaVn. Už

laikėm malevą, popierą, 
stiklus ir t t. ,

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

Tel. Lafayette 5153-6438

ROBIN BROS.
NĄMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

'i'

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos įvai

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

Frank Selemonavičius 
^>4 W. 33rd St., Prie Normai Avė.

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

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING S'UPPLY CO.

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

PIRKIT PLUMŠINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYK IT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

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

netoli Marshfield

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. Smetona
Buikleis Suply & Lumber Co. 

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

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

1912 SO. STATE STREET 
ALHAMBRA STORE FIXTURE CO.

pir-Smarkų^ žmonės gauna 
menybę. 1

Kur yra jūsų pardavinėjimo 
galimybė?

kad tai pama- 
Mes galim jums

Mums reikia geros 
i Del geriausio 
Chicagos publikai.

Veikit šiandien 
su mumis arba. te-

MOKYKLOS

Butų gerai, 
čius, ar ne! 
darodyti. 
rųšies vyrų 
pasiūlymo 
NeatidčJiokit 
Pasimatykit 
lefonuokit.

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

MACCARTHY
ISales Manager

Branigar Brothers Burnham
Building

W. G.

Room IM 8
160 N. La Šalie St.
Tel. Central 8147

REIKIA dviejų patyrusių 
shearmenų, vieno teamster ir 
5 paprastų darbininkų, 
geležies atkarpų jarde, 
darbas, gera mokestis.

, Kohn Iron & Steel
2034 Southport Avė?

Darbas
Geras

Co

REIKIA Real Estate pardavinė
tojų Brighton Parke; pageidauja
ma, kad mokėtų lenkiškai. Gera 
proga uždirbti daug pinigų.

B. R. Pietkiewicz and Co. 
2612/ W. 47 St.

REIKALINGA pirmarankis 
arba antrarankis duonkepys.

Atsišaukite:
1510 So. Main St.

Kampas 15-tos
Melrose Park, III.

REIKALINGAS darbininkas, 
dirbti ant farmos arti Tautiškų 
kapinių, 

t

1900 So. Union Avė. 
1-mas flatas

REIKIA patyrusių vyrų prie 
acetaline ir oxigcn burnerių, 
geležies atkarpų jarde.

Feinberg & Kahn 
1465 W. 38 St.

PARSIDUODA BIUTY SHOP 
Bizsis randasi geroj vietoj, tarp 2 
karlainių, randa pigi, štymu — - — — • •

T . . •, . priežastis pardavimo kiti bizniai,Labai gera proga dėl siSllukit tojaus
į 5058 So. Ashland Avė, 

2 lubos 
Tel. Prospect 4932

REIKIA salesmenų dėl rin
kimo prenumeratos ir apskel- iną ?35J m5n®si- 
bimų. 
uždirbimo pinigų. Room 520. j 

117 N. Dearbom St.

šildo-
Parduosiu pigia’’

at-

iPARDAVlMVl kampinis mo
derniškas, 8 apt. namas, f ur
nas ir pečium šildomas, plie
no konstrukcijos, gasiniai pe
čiai, ledaunčs, labai geras pir
kinys. Tel. Prospect 3922.

1635 W. 57th St., Ist fl.

v.....................——.......
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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- 
stės, 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, HI. 
(kamp. 38-čios gatv., 2-ros lubos) 

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu, dėl automobilių 
chanikų ir šoferių. Ateikite 
rengę pradėtu Pagal musų 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jus išmoksite j kebas savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.

me- 
pasi- 

naują

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

50 vyrų reikia
IŠMOKIT MU.RININKYSTĖS

Uždirbkit $12 iki $16 į dieną.
Mes išmokinsim greit gerai ap
mokamos murininkystės, busit už
tikrinti nuolatiniu gerai apmoka
mu darbu. Klesos dieninės ir va
karinės. Lengvais išmokėjimais. 
Atsišaukite arba rašykite

1322 CLYBOURN AVĖ.


