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Lietuvos derybos su Len
kais atnaujintos

Sandara Europoj gal bus 
{steigta

Lenkijai gresia finansinė ir 
ekonominė suirutė

Lietuvos derybos su Len
kais atnaujintos

Vilniaus gedulo dieną, nežiu-

--------- *
Be to bus dar du papildomie

ji dokumentai: santarvininką 
laiškas, kuriuo jie aiškina Vo
kietijos naudai Tautų Sąjun
gos konvencijos 16-tą straips
nį, ir Francuzų-Lenkų deklara-

Lenkijai gresia skaudus 
ekonominis pairimas

Reikalams pataisyti nori milži- 
• niškos paskolos, užstatyda-

m a valstybės monopolius

RYGA, Latvija, spalio 14. 
(Chicagos Tribūne korespon
dento Donald Day). — Lenkija 
bando už paskolą užsieniuose 
užstatyti savo valstybės mono
polius. Ministeris pirmininkas 
Grabskis, kurs visokiais bu
dais stengiasi subalansuoti 
Lenkijos biudžetą ir stabilizuo
ti zloto vertę, dabar derasi su 
atvykusiais į Varšuvą New- 
Yorko bankininkais dėl didelės 
paskolos, siūlydamas jiems/
kaipo garantiją, tabokos mo
nopolį.

Nori 100 milionų už taboką

Grabskis bandė Lenkijos

[Pacific and Atlantic Photo]

Sir William Pryke, naujasis Londono majoras ir jo žmona.

Skolingi Amerikai kraštai 
nebegausią paskolų

NEW YOBKAS, spalio 11. - 
Įsiskolinusios Jungtinėms Val
stijoms Europos valstybės te
gu nebeieško daugiau paskolų 
Amerikoj tol, kol jos nesutvar
kys savo tarptautinių prievolių. 
Taip pasakė grįžęs šiandie iš 
savo trijų mėnesių kelionės po 
Europą Charles E. Mitchell, 
New Yorko National City ban
ko pirmininkas.

“Labai bloga”, sako Mitchell, 
kad Francijos skolų komisija 
negalėjus prieiti prie galutino 
sutarimo dėl savo skolų fun- 
davimo.

rint protestų, Lietuvos dele
gacija išvyko derėtis su Len
kais.

Bostono Sandara paštu pri
siuntė mums šitokį jos gautą 
spalio 12 dieną radiogramą, iš
siusią iš Berlino ir pasirašytą 
Lietuvos liaudininkų vado, p. 
Šleževičiaus:

“Vilniaus gedulo dieną kon
fiskuotos “Lietuvos žinios”, 
reikalavusios nutraukti dery
bas su Lenkais. Boitkevičienei 
paskirta du tūkstančiai pabau
dos arba pusantro mėnesio ka
lėjimo.

“Delegacija gedulo dieną iš
važiavo derėtis su lenkais.

“Vilniaus Atvadavimo Mani
festacija reikalavo ministerio 
pirmininko Bistro nutraukti 
derybas. Bistras nieko neatsa
kydamas užsidarė rūmuose. 
Pianeškite laikraščiams.

“Šleževičiuj.”

Sandara Europoj pagaliau 
gal bus įsteigta

Saugumo pakto konferencija 
eina galop*, sutartys gal bus 
šią savaitę pasirašytos.

IX)KARNAS, Šveicarija, spa
lio 14. — Atrodo, kad saugumo 
konferencija turės pilno pasise
kimo*. Britų užsienių reikalų 
ministeris Chamberlain pasa
kė spaudos atstovams, kad su
sitarimas jau taip toli pažen
gęs, kad niekas nebeturėsiąs 
drąsos imtis atsakomybę kon
ferencijai nutraukti.

Penki dokumentai
Viso bus penki konferencijos 

dokumentai, būtent, Reino pak
tas ir keturios sutartys tarp 
Vokietijos vienoj pusėj ir 
Francijos, Belgijos, Lenkijos ir 
čechoslovakijos antroj.

AR NORI U. PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

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

Klasifikuotųjų skelbimų kai
nos: vienas colis (apie 30 žod
žių) vienai, dienai, spi.05, da il
gia u kaip vieną dieną 92 centai 

i dieną; asmenų paieškojimai 
po 70 centų už colį į dieną.

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

cija arba apsikeitimas laiškais 
dėl Franci jos- Lenkijos sąjun
gos.

Tekstas pasiųstas Berlinui

Visi tie dokumentai bus vie
nu kartu pasirašyti gal būt 
ateinantį penktadienį arba, vė
liausiai, ateinantį pirmadienį.

Vokiečiai pasiuntė vieną sa
vo delegatų, vidaus reikalų mi- 
nisterį Kempnerį, į Berliną su 
dokumentų tekstais ir paaiški
nimais ministerių kabinetui 
peržiūrėti ir patvirtinti. Mano
ma, kad kabinetas priims 
juos be didelės opozicijos.

Sutarimas bendrais bruožais 
toks:

Santarvininkai duoda Vokie
tijai laišką, kuriame jie aiški
na, kad Tautų Sąjunga nerei
kalausianti iš Vokietijos jokių 
sankcijų (pabaudų), neapsvar- 
sčius kaip reikiant ekonominės 
ir militarinės Vokietijos padė
ties. Vakarų pakte speciališ- 
kai neminima Francijos teisė 
peržengti demilitarizuotą zoną 
Beino krašte atsitikime, jei 'Vo
kietija darytų agresingų žygių 
prieš Lenkiją, tik sakoma, kad 
einant Tautų Sąjungos konven
cijos 15-tu ir 16-tu straipsniais 
demilitarizuota zona gali būt 
peržengta.

Franci ja specifiškai nega
rantuoja arbitracijos . sutarčių 
rytuose. Vokietijos arbitraci
jos sutartis su Belgija numa
toma priverstina arbitracija 
prieš tarptautinį teismą juri
diniais klausimais ir prieš tai
komąją komisiją ne juridiniais 
klausimais.

Santarvininkų nusileidimai
Už Vokietijos pasirašymą 

pakto ir įstojimą Tautų Sąjun
goj santarvininkai pasiruošę 
daryti kai kurių nusileidimų. 
Kt Inas bus evakuotas. Vokie
tija nebus verčiama sunaikinti 
milionus markių vertės įmonių, 
kaip kad nesenai santarvinin
kai reikalavo, ir Vokietijos ap
saugos policija (“schupo”) ga
lės pasilikti kareivinėse kaip 
kareiviai. Saaro baseine bus 
įsteigtas savas •parlamentas, li
tas kraštas naudosis tam tik
ra autonomija.

Vokietija prašo, kad plebis
citas Jyaaro srity butų padary
tas tuojau, o ne po dešimties 
metų, ir kad visa Beino kraš
to okupacija butų modifikuo
ta.

Del tų klausimų santarvinin
kai prašo Vokietiją tikėti jų 
gerais norais. Jie sako, kad tie 
dalykai esą begalima išspręsti 
šių valandų, h»et. jei viskas arč
iai eisią, po kelių mėnesių bu
sią galima jie peržiurai.

monopolius išandliuoti kitoms 
Europos valstybėms, bet nepa
vyko. Mat toms koncesijoms 
jis stato perdaug didelę kainą. 
Kaip praneša, jis, pav., už ta- 
to: os monopolį nori gauti 100 
mi’ijonų dolerių paskolos il
gam terminui.

Dagi čechoslovakų ir Austrų 
Lankininkai gavusieji Ameri
kos kapitalo paramos, jaučiasi 
pakankamai stiprus ir galį 
LenKams paskolinti pinigų. Ta 
grupė reikalauja degtinės mo
nopolio, kur.-, šiandie yra ge
riausias Lenkijos pajamų šal
tinis.

Lenkijos valdžia siūlo taip
jau didžiausius plotus miškų 
už paskolą, bet niekas neima.

Lenkų bankai suvargę
Pasak Latvijos* bankininkų, 

daug Lenkų bankų nepajėgia 
mokėti savo kreditoriams. Lat
vijos bankai bandė daryti biz
nio su Lenkija, ir pražudė di
deles krūvas pinigų. Pinigų 
perlaidai, padaryti į Lenkijos 
bankus, nebuvę išmokėti, sako 
Latvių bankininkai, o Lenkų 
bankų sukolektuoti jiems pini
gai Lenkijoj nebuvę Latvių 
bankams grąžinti. Lenkų ban
kai esą Latvijos valstybės ban
kui ir privačiams bankams kal
ti viso labo apie 1 milioną 
dolerių.
Ne/ali vesti banko operacijų
Vienas Latvijos valstybės 

banko direktorių, ką tik sugrį
žęs iš Varšuvos, kur jis tirinė- 
jo dalykų padėtį, pratiesė, kad 
Latvija nebegalinti daryt jokių 
bankinių operacijų su Lenkija. 
Jis sako, kad ministeris pirmi
ninkas Grabskis prižadėjęs 
jam, kad Lenkų bankai atsi
teisia su Latvių bankais per 
kokius i ris ar keturius mėne
sius.

’ Lenkija nesenai panaikino 
savo suvaržymus prekių im
portui iš Latvijos, o dabar Lat
viai grūmoja tokiu jau muito 
karu, kokį Vokiečiai kad veda 
prieš Lenkus ir kurs yra viena 
svarbiausių dabartinio krizio 
Lenkijoj priežasčių.

Armija viską suryja

Visas dabartinis Lenkijos 
ekonominis ir finansinis pairi
mas pareina iš Lenkų pastangų 
laikyti milžinišką didžiau
sią visoj Europoj armiją ir 
iš jų vedamos užsienių politi
kos, kūpa Lenkija sukėlė prieš 
save visas savo kaimynes vals
tybes. Vienintėlė valstybė, su 
kuria dabar Lenkija sakos 
esanti draugingu, tai sovietų 

Rusija, Bet ir tas draugingu
mas yra dar tik poros savaičių 
amžiaus. '

_________ į.

Rusų mokslininkas sura
do naują kometą

KIEL, Vokietija, spalio 14. — 
Kielo db’crvatorija gavo iš 
Charkovo, Rusijos, observato
rijos pranešimą, kad.rusų astro
nomas Barabaševas suradęs 
naują kometą. Ji esanti Pega
so konsteliacijoj, į žiemos ry
tus nuo Pegasi-Theta žvaigž
des.

Kometa ir jos uodega esą 
matomi ir per nestipriausius 
stiklus./; _____ _

Nori Franci jo j pamink
lo žuvusiems Illinois 

kareiviams
PARYŽIUS, spalio 14.

Illinois legislaturos komisija, 
vicegubernatoriaus Sterlingo ir 
senatoriaus Barto vadovauja
ma, kuri tirinėjo trafiko siste
mas Europos miestuose, grįžę į 
Jungtines Valstijas žada pradė
ti vajų, idant Illinois valstija 
sukeltų fondą įspūdingam pa
minklui pastatyti žuvusiems 
Franci joj kareiviams iš Illinois 
valstijos. Kai kurios kitos val
stijos jau yra tokius paminklus 
savo žuvusiems kareiviams 
Francijoj pastačiusios.

200,000 bedarbių Meksi
kos mieste

MEKSIKOS MIESTAS, spa- 
lio 14. Bedarbių sąjungos 
sekretoriaus Buchardto prane
šimu, šiuo tarpu Meksikos 
Mieste yra 200 tūkstančių be
darbių.

Pramonė Meksikoj labai nu- 
silpnėjus i¥ darbininkų algos 
vis menkėja.

A. D. Federacija remia 
angliakasių streiką

ATLANTIC CITY, N. .L, sp. 
14.— Amerikos Darbo Federa
cijos konvencijoj šiandie kal
bėjo kasyklų darbininkų orga 
nizacijos, United Mine Wor- 
kers of America, prezidentas 
John L. įLetwis, kur- buvo 
triukšmingai delegatų sveiki
namas.

LeAvisui išdėsčius kietosios 
anglies kasyklų darbininkų 
streiko priežastis, konvencija 
vienbalsiai nutarė remti 158,- 
000 streikuojančių angliakasių 
ir padėti jiems išsikovoti žmo- 
niŠKesnes algas, geresnes dar
bo sąlygas ir pilną pripažini
mą unijos.

Darydamas streiko apžvlagą, 
Levvis pasakė, kad nuo 1870 
metų iki šiol kietosios anglies 
pramonėj buvo užmušta 1,210,- 
000 angliakasių. Nežiūrint, kad 
darbas kasyklos*. ‘ yra labai pa
vojingas, sakė Levvis, moka-į 
mos angliakasiams algos yra 
pa gailėti n ai menkos.

Levvis pasakė, kad kietosios 
anglies kasyklų savininkai kas 
metai neteisėtai išveržia iš vi
suomenės nuo 16 iki 20 milio
nų dolerių, o tečiau jie drjstą 
i tą visuomenę apeliuoti dėl 
simpatijo'-.

Darbo Federacijos konvenci \ 
ja priėmė taipjau rezoliuciją, 
kuria ji ragina darbininkus yi- 
sur priešintis algų mažinimui 
ir kovoti už sutrumpinimą dar 
bo dienos.

49 angliakasiai areštuo
ti už laužymą “in- 

džonkšeno”

žemės drebėjimas 
Argentinoj

BUENOS AIRES, Argentina, 
spalio 14. šiaurinėj Argenti
nos daly, ypač Salta ir Jujuy 
provincijose, šiandie rytą įvy
ko žemės drebėjimas, kai kur 
padaręs žalos. Grane keletas 
namų gadinta.

50 centų už pinigines 
telegramas be skirtumo 
sumos ir adreso ilgumo.

Jei ieškai bargenų 
skaityk Naujienų skelbimus

Chicagai ir apielinkei ofieia- 
lis oro 'BiuraiJi. šiai dienai pra- 
našauja: >

Giedrėja ir šalčiau: pusėti-
nas, didžiumoj, Vakarų vėjas.

Vakar temperatūra viduti
niškai siekė 57° F.

Šiandie saulė teka 6:02, lei
džiasi 5:11 valandą.

______________ No. 243

Nori baigti jurininkų 
streiką Australijoj

MELBURNAS, Australija, 
spalio 14. — Britų jurinįnkų 
streikas Australijos uostuose 
gal bus neužilgo pabaigtas. 
Krašto darbininkų vadai rūpi
nas, kad jis butų pabaigtas 
prieš rinkimus, kurie turės ne
užilgo įvykti. Teisėjas Po- 
wers pašaukė laivų savininkus 
ir jurininkų atstovus į Sidnėjų 
federalio arbitracijos teismo 
priverstinon konferencijon, 
kuri įvyks ateinantį pirmadie- 
nj.

FAIRMONT, W. Va., spalio 
14. — Keturiasdešimt devyni 
kasyklų darbininkai, tarp jų 
keliolika moterų, tapo areštuo
ta už laužymą teisino išduoto 
Consolidated Coal kompanijai 
“indžonkšeno”, kuriuo drau- t I
■džiama angliakasiams pikietuo- 
ti ties kompanijos kasyklomis. 
Visi areštuotieji pastatyti po 
kaucija. Jų teismas. įvyks lap
kričio 9 dieną.

RUSAS BUS NUŽUDYTAS
ELEKTROS KĖDĖJ

GARY Ind., spalio 14.
Teismo nuosprendžiu, ateinan
čio penktačlienio niilct-i Michi- ■ 
gan City sunkiųjų darbų kale- ‘ 

jime bus elektros kėdėj dužu- 
dytas rusas, John Kovai. Mir
ties bausmei jis buvo pasmerk
tas už užmušimą praeitą ba
landžio mėnesj savo šeimy- 

(ninkes, Martos Egelskienės.

Vaikai — pasportai ru
są moterims greičiau 

degtinės gauti
BYGA, Latvija, spalio 14. — 

Kadangi- ties valdžios degtinės 
krautuvėmis Busijoj dabar 
nuolatos stovi ilgos “uodegos” 
'žmo.’iių, laukiančių savo eiles 
degtinės nusipirkti, sovietų 
svaiginamųjų gėrimų monopo
lio vyriausybė išleido įsakymą, 
kad moterys, kurios turi ranko
se kūdikius, neprivalą stovėti 
ir laukti, bet butų be eilės pri
leidžiamos.

Tuo įsakymu moterys pasi
naudojo. Kaip Maskvos Izvies- 
tijos praneša, policija arešta
vus daug moterų, kurios atsi
neša kūdikius ties “monopoi- 
komis” ir juos Išnuomoja ki
toms, kaipo “pasportus.”'

Gaisras Notre Dame 
padarė $100,000 nuo

stoliu
SOUTH BEND, Ind., spalio 

14. — Praeitą naktį kilę, dol 
nežinomos priežasties gaišias 
sunaikino Notre Dame Univer
sitetų faunos triobesius, pada
rydamas apie 1OO tilksta nčij 
dolerių ni ostolių.

CHICAGIETIS UŽSIMUŠĖ

BAKERSFIELD, Cal., spalio 
14. — Automobiliui nusiritus 
400 pėdų pakalnėn vakar užsi
mušė Chicagos biznierius, Ed. 

jW. Larsonas, 36 m. Kartu va- 
.žiavusi jo žmona, virstant au- 
itomobiliui suskubus iš jo iššok
ti, išliko sveika. Larsonai bu
vo automobiliu atvažiavę iš 
Cnioagos į Kaliforniją.

Vengrijos premjeras 
atsistatydinsiąs

VIENNA, Austrija, spalio 11.
Iš Budapešto praneša, kad 

Vengrijos premjeras Bcthlen, 
dėl ligos, turėsiąs pasitraukti. 
Jis sergąs sunkia vidurių liga.

Mirė musmirių pavalgę

NEW BADEN, 111., spalio 
14. — Pavalgę musmirių ku
rias šeimininkė palaikė gerais 
grybais, mirė du Kursarų vai
kai. Pats Korsaras ir jo žmo
na buvo taipjau užsinuodiję, 
bet sveiksta. Korsarai pirma 
gyveno Chicagoj.

Pašalpos ūkininkams
i KAUNAS [LŽ], — Tiems 
ūkininkams, kurių pasėliai ne
praneša 2 ha ir nuo 90 iki 100 
nuoš. yra iškirsti ledų, projek
tuojama duoti nedidelė pašal
pa. Be to, žemės ūkio minis
terija kreipėsi į finansų minis
teriją, prašydama atleisti nuo 
žemės mokesnių už 1925 m. II 
pusmetį ir 1926 m. 1 pusmetį 
minėtus ūkininkus, o taip pat 
ir tuos, kurių 20 nuoš. pasėlių 
iškirto ledai. Dabar svarsto
mi galimumai tokių privilegijų 
nukentėjusioms ūkininkams.

Dabar Laikas
Atėjus didžiam darbimečiui Lietuvoje, 

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

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

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

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

, ' 7 AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
! FUPIKAIčIO APTIEKA, 233 East 115 St.

RRNOŠTAUS APTIEKA, Ifilfi West 47 St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, III.



PAIEŠKOJIMAS Hemorrhoidai

S. L. FABIONAS Cfc
*ennersten$

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

' V*

Telefonais

1323-1923
Tel. Dearborn 9057kadaise

Advokatas

pasikėlė ant šluotos

Visi lietuviai ir lietuvaitės, iš artimųjų ir

tolimųjų vietų; be skirtumo klasių, luo

mų ir stonų, gražiai papuošę savo kūnų

Data: Spalio 15, 1925
Buren ir Ashland gat,

TVRJUSH3514-16 Roosevelt Rd 
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

I'auragnų
Gyveno

12th STREET
Tel. Kedzie 8952

Istorijos apžvalgą parašė 
K. Binkis ir P. Tarulis

Jei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk typewriterj

>. Kuponai be datų nepri 
Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var

HenningWennersten Inc
2960 LAWRENCE AVĖ.. CHICAGO

Namų Tel.: Hyde Park 3395

>7 PRESENT FOR
UNITED PROFIT-SMfatt

ŠEN

Naujiem 
Maskaradą!”

Rašykit angliškai dėl 
Ji. Dykai pri

siunčiamo iliustruotą katalogą, 
RUATTA SERENELLI CO. 

817 Hlue Island Avė. Dopt. 40 
CHICAGO, ILL.

vadinas save 
Ieškomasis 

o vėliau Pa-

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Turėk švarias, sveikas akis

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

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

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

S. M. SKUDAS
GRABORIUS

Palaidojimus aprūpina gerai ir 
dailiai; busite patenkinti. Au
tomobiliai vestuvėms, krikšty
noms ir t. t.
1911 Canalport Avė.
Tel. Roosevelt 7532

Daugybe dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk sj kuponą kasdieną ir priduok j Naujienų ofisą ar j sto

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

Vienas skaitytojas ar skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne daugiau per 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 pištą, 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 ..................................................

Mrs. Winslow*s 
Syrup

PARDUOTI AR MAI- 
ISADOS KREIPKITftS 

TAS JUMS BUS 
ANT NAUDOS.

A. L. THOMAS
LIETUVY,S ADVOKATAS

12037 Normai Avę.
Tel. Pullman 7097

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
• DAVIMO RAMUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

Tel. Pullman 6377 Roseland, ILL

10717 Indiana Avė.,

Del skilvio ir vidurių nesma
gumų iš priežasties dantų 
augimo,, nieko nėra geresnio 
kaip šis saugus Kūdikių 
Laxative.

Advokatas
29 So. La Šalie St., Room 530 

Tel. Central 6390
Vak. 8223 S. Halsted St., Chicago 

Tel. Yards 4681

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

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

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER '.

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St 

arti lAjavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

Underiakers Co., Ine.
Automobiliai vestuvėms 

krikštynoms ir t. t.
3238 So. Halsted St.,

Phono Boulevard 7667 
Rezidencija Boulevard 9828

Chicago, UI.

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

NORĖDAMA
PIRKT 
NYTI 
PAS MUS.

^DR. HERZMAN^
-r-I Š RUSIJOS-

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

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

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

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

[ Dienomis
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4186
3235 S. Halsted St
: 9—10 iš ryto ir po 8 v. ▼.

apie čia ieškomus 
jie gyvi ar įnirę.

MOON LIGHT DANCE 
rungia jauni Vyrai 

Subatoj, October 17 d., 1925, 
STRUMILO HALL, 158 E. 107 STR.

Pradžia 7:30 vai. Vakaro. įžanga | šoklus vyrams 35c., merginoms 25c 
Chrestoff’s orkestrą of Roseland

Labai didelis kentėjimas nuo Ha- 
morrhoidų yra greitai prašalinama, 
vartojant Cadum Ointment.
Jei jus negulite gauti Cadum Oint
ment savo aptiekoje, tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Company, 
576 Fifth Avenue, New York.

ADVOKATAS
H S. La Šalie St., Room 2001

Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 
VnkHrHis

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

Pėtnyčios.

Geriausiai rankoms padirbtos 

Itališkos Armonikos
Mes išdirbame ir importuo

jame, visokių rųšių pirmos kle- 
sos rankomis dirbtų Itališkų 
Armonikų geriausių visame pa
saulyje. Dešimčiai nvetų garan
tuotos. Musų kainos yra ma
žesnės negu kitų iŠdirbėjų. Dy
kai armonikų instrukcijos pir
kėjams. Mes garantuojame, kad 
jus galėsit groti ant musų di
delės Armonikos iš muzikos no
tų pasipraktikavus apie 4 mė
nesius 
pilnų informacijų

Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St.
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 6096

SPECIALISTAS egzaminavoji 
ųie abstraktų ir nejudinamo tuz- 
to teisėse. Taipgi veda visokius SU'

Tiedu naujos dvasios Lietuvos rašytojai, lengva ir kiekvienam 
ruprantama kalbu prade’da savo raštą:

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

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

1 /
Vilnius yra didelė ir labai puiki knyga, su daugybe paveik

slų Ir reprodukcijos: ją skaitai ir gerėsi •— tai yra turtas, ku
ria turėtų rastis pas kiekvieną žmogų. /

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

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

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

tarimai, dar ir 
kJtokiuo.se 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.

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. Washington & Clark

3101 So. Halsted St., kampas 31 
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše- 
rijos kolegiją;
'Ir " 1,1..!
vu.-;i l’ennsyl- ELp, 
vanijos ligon- I i
bučiuosi*. Sąžl K 1 y:
....  i ■ • ■ ■
nauja, visokio- I',. į

se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir 
gundymo. ■b- .

Žilinskio
Rich«rds 

ičkagoje, 
Calif.

• Žilėno
Utenos apskr.

Nacine, VVisc

JOHN B. BORDEN
(John Bhgdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

69 W. VVashington St. ^oom 1316 
Telepnone Dearborn 8946 

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

Namų Telefonas Republic 9600

Į NAUJIENŲ MASKARA
DĄ! Lapkričio-Nov. 1-mą, 
6 valandų vakare, Ashland 
Blvd. Auditorium

ADVOKATAS
77 W. VVashinglon St. Room 911 

Tel. Central 6200
Cicero Ketverge vakare 

4917 W. 14 St. '!<!. Cicero 8223 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 v. ». 
3236 S. Halsted St. T. Roul. 67. ,

ADVOKATAS 
" Miesto ofisai 

127 N. Dearborn StM Room 1111-12 
Tel. Central 4411. Vai. duo 9-4 

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 1316 1

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Lietuvos Konsulatas Čikagoj 
paieško šių asmenų Amerikoje:

Konrado Aistctino. •,Gyveno 
kadaise Cleveland’e. Atsiliepė 
jo žmona iš Lietuvos.

Vlado ir Edvardo Benedikta- 
vičių iš Kudulių valse., Rasei
nių aps. Gyveno kadaise Čika
goje—Ro»e la nd’e.

Vinco ir Petro černauskų iš 
Reitavo valsč., Telšių aps. Yra 
gyvenę Rodhester, N. Y.

Leono Dirvinskio iš Skaud
vilės vaisė., Tauragės aps. Gy- 
vtno kadaise Čikagoje. Atsi
liepė jo žmona iš (Lietuvos.

Mykolo iš Židikų valšč., Ma
žeikiu apskr. Gyveno kadaise' 
Čikagoj. Atsiliepė jo žmona iš i 
Lietuvos.

Garrio Ragino iš Švenčionių 
apskr. Vilniaus krašte. Gyveno 
kadaise Čicagoje. • ;

Antano Jablonskio iš Alvi
to valsč., Vilkaviškio aps. Gy- 
veno kadaise Steubenville, Ohio.

Prano Jokirbaičio iš Kidulių 
valsč. šakių aps. Gyveno ka
daise Herrin, 111.

Petro Puudino. Gyveno ka
daise Mihvaukee, VVis.

Jono Paplausko iš Višakio- 
RudOs k. ir valč., Mariampo- 
lės aps. Gyveno kadaise Či
kagoje.
Jono Prielgausko iš Tirkšlių 
vals., Mažeikių aps. Gyveno 
kadaise Chicago lleights, II.

Prano Pucevičiaus iš Pa
nevėžio apskr. Prieš karą 
gyveno Čikagoj.

Juozo Razmino iš Kražių 
valsč., Raseinių aps. Atsiliepė 
jo žmona iš Lietuvos.

Jurgio Stadelninko, Gyveno 
čhieagoje. Atsliepe marė Am- 
brozaitė iš Kybartų miest.

Juozo Šimkaus iš Ratakių 
valsč., Tauragės apskr. Gyvena 
Čikagoje. Atsiliepė jo žmona 
iš Lietuvos.

Pranciška 
n a.s save M ii k r 
terų Magdės ir 
veno kadaise 1

Augusto Vimetro
kadaise Gle

Jom
valse.,
kadaise Kankakee, III.

Fiodoro Zubačiuko 
save Feder Zalkovski, 
barko miesto. Gyveno 
Delroit’e.

Kazio
Charles 
gyveno 
sadenn,

Vinco
valse., I 
kadaise 
liau Čikagoj.

Jono ir Kazimiero Z>«belskių 
ir Viktorijos Zabelskaitės 
Paulauskienės. Gyveno Pbila- 
delphia, Pa

Kas žino 
asmenis ar 
malonėkite pranešti:

Lietuvos1 Konsulatui,
(j()8 So. Dearborn S t., 

Chicago, III.
L. Gaižaitė, 

Kosulato Sekretorius

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St. Room 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

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

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

VVENNERSTENS 

yra lengviau priren
gti ir jis turi geresnį skonį. 
Jus pamėgsi te jį!

LIETUVIŠKA APTIEKA
MRS. A. ZIMMERMAN, 

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

Brighlon Park Aptieka
4254 Archer Avė., 

I’hone Lafayette 6149

Niekas neall būti palyginama, kaip 
ištrynima* au geruoju, senuoju 

, Pain-Expelleriu
Kai tik pastebit apsirBlSkimij Balčio, 
tuojaua naudokit čį sarau naminį 
pagelbinink.-], kad ifcvengua tolimesnių 
komplikacijų.
35c Ir 70c vaistintse. Tčmykit, kad 
butu Inkaro vnizbaženklis ant pakc-

F7AD. RICHTER S CO. 
•X- Barry & South 5th Sta.

"'*> Brooklyn, N. Y.

Mrs. MICHNIEVIGZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

Liet. Evang. Liuteronų Pašelpos Dr-stč Renffia
TEATRĄ IR BALIŲ

Scenoj bus statoma
“ŽENTAS IŠKILMĖJ”

Gerb. Tamsta: — šiuo esate kviečiamas dalyvauti musų rengiamam 
'l'eatre ir Baliuje, kuris įvyks

Subatoj, Spalio-Oct. 17 d., 1925,
M. MeldažiO' svet., 2244 W. 23rd PI., Chicago, Iii.

Prasidės 7-tą valandą vakare.
Statomas šianv vakare veikalas dar nėra statytus Amerikoje ir yra 

labai žingeidus, bus galima gerai ir smagiai pasijuokti ir pasilinksminti; 
bus, taipgi gulima pamatyti savo gentis, gimines ir draugus. Ši draugys
tė stengiasi, kožname suvo sumanyme užganėdinti svečius, ir kas jau 
kartą dalyvavo jos parengime, kito neapleis.

Taigi primename ir Jums nepraleisti šios progos, atsilankyti pačiam 
ir paragint kitus.
Loš — Liet. Scenos Mylėtojų Artistai. Muzika l\us po vadovyste J. Grušo 

Kviečia L. E. L. DR-STfiS KOMITETAS.

DR-STĖ LIETUVOS MYLĖTOJU 
Rengia

RUDENIO DIDELI ROŽIŲ BALIŲ 
Subatoj, Spalio-Oct. 17, 1925 

CHICAGOS LIETUIŲ AUDITORIUM 
3133 SO. HALSTED ST.

Pradžia 7 vai. vak.
Ant šito baliaus kas atsilankys bus priimtas j Draugystę už dy

ką, bet nesenesni 40 metų. įžanga 75c. ypatai, už tą patį bus duota 
rožė ir drabužiai padėti, širdingai kviečia %

D. L. M. KOMITETAS.

t 1P«EPAIDTO
i) Rl NG CORPORATION

^OrtK.N.V. -
0 I 44

•rir«~vin < u.t i tinrirvr.    T - . - ■ . - - ■ . .r-- - .r** . ‘

Višinskiene vadi- 
r, arba jos duk-
• Elzbieetos. Gy- 
Harrisburg, H.

Gyveno
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Kauno apskr
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L.S.S. ŽINIOS
Oficialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 

eina kartą savaitėje, Ketvirtadieniais

October 15, 1925 Eilinis No. 132

“f pra|B(arjatas j, Tauty 
Sąjunga

LJS.S. Pildomasis Komitetas:
l. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.
J. šmotelis, 1060-1 Edbrooke Avė., 
A. Vilis, 2241 N. Western Avė.
J. Vilis, 2135 N. Spaųlding Avė.
M. Jurgelionienė, 1739 S. Halsted St.
P. Grigaitis, 1739 So. Halsted St.
A. Grebelis, 10225 Perry Avė.

— visi Chicago, III.

LJ8.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

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

Sekretorius — M. G. Mauricas, 4333
S. l'nirfield Avė., Chicago, III.

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

Kasierius — J. Kondratavišius, 10611 
Edbrooke Avė., Chicago, III.

Knygius — M. Krikščiūnas, 1311 So.
50th Ct., Cicero, III.
Nariai — A. Kemėža, A. Vilis.

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

Musų darbai
Šioje IiSS. žinių laidoje drau

gai ras keletą svarbių raštų. 
Pirmiausia, mes norime jų dė
mesį atkreipti į dvejetą Socia
listinio Darbininkų Internacio
nalo kongreso rezoliucijų — a- 
pie karą ir Tautų Sąjungą. 
Nors šiame skyriuje jau bu
vo žinių apie didžiojo Marseiles 
suvažiavimo nutarimus, bet re
zoliucijų tekstas (kad ir trupu
tį sutrumpintas) aiškiaus, ne
gu ilgiausi išvadžiojimai, paro
dys skaitytojams tikrąjį viso 
pasaulio socialistų nusistatymą 
tais opiausiais proletari ratili 
klausimais.

Pagaliau, yra svarbu, kad vi
si sąjungiečiai sukrustų dar
buotis tuo reikalu, kurį gvilde
na savo strai|>snyje drg. K. 
Bielinis. LSS. centras jau y- 
ra nutaręs šių metų gruodžio 
mėnesį pašvęsti Lietuvos revo
liucijos 20 metų sukaktuvių 
paminėjimui ir musų organiza
cijos jubilėjaus ap vaikščioji
mui. 'lai yra didelis darbas, 
ir mes turime skubiai rengtis 
prie jo, nes laiko liko neper- 
daugiausia. Butų gerai kad 
kuopos, kurios dar nėra pada
riusios tuo klausimu nutarimų, 
tuosius imtų jį svarstyti ir 
veikti.

K. Bielinis

Patariame sąjungiečiams ir 
visiems draugams, kuriems ru
pi socializmo idėja, tas rezoliu
cijas atidžiai perskaityti ir a- 
pie jų turinį pagalvoti. Žino
dami jų turinį, jie lengvai ga
lės užkišti koseres kiekvienam 
rėksniui, kuris drįs pliaukšti, 
kad socialistai jau esą “atsiža
dėję“ kovos su kapitalizmu ar
ba kad jie savo pažvalgose į 
Tautų Sąjungą ir kitus tauti
nės politikos dalykus “nesiskb- 
rią” nuo buržuazijos, 
rezoliucijų aiškiai i

Kaip minėsime 1905 mė
ty revoliucijos sukak
tuves ir kaip pažimė- 
sime LSS. 20-ties mė
ty jubilėjų.

ir aptarti budus, 
pagerinus.

Reikėtų atsiminti, kad šitą' 
darbą tenka apibendrinti ir nu-1 
statyti jam tam tikras planas.1 Darbininkų Inter-
Tam tikslui, siūlyčiau LSS. Pil- ' 
domajom , Komitetui pasiimti 
iniciatyvos ir sudaryti specia- 
lę komisiją, kurios pareiga nu- ’. 
matyti tų jubilėjų programą ir(jmtag

Darbininkų Internacionalo Kon
grese, Marsely (Marseilles) se
kantis nutarimas:

Proletariatas kovoja ir siekia 
.... . aukšto tikslo,tai surinkti visą . r . ... .viršenybę darbui, demokratijai 

ir tautų ramybei.
I Bet jau ir dabar proletaria
tas yra pakankamai galingas, 
kad verstų vyriausybes eiti tuo 
keliu, kuris veda prie taikos.

Minė ' Darbininkų klailė supranta, 
tokia instrukcija kad ^5° puv0,ių didin“ ,kai. kuJ 

ne taikos sutarčių nutarimai, 
būtent tie, kurie blogai arba 

_r---------medžiagą turėtų nepatenkinamai yra išspren-
sudaryti visi socialistiniai laik-1 dę kai kuriuois tautinius 
/aščiai) .atsišaukimai, knygų- klausimus arba yra palikę ne- 
tės, rezoliucijos, protokolai ir' sutvarkytus tautinių mažumų 
tt. Tekstų rinkti ir visų mu- padėties klausimus.
sų priešininkų laikraščius, kny-1 Darbininkų klasė žino, kad 
gas, nutarimus etc.

Nespausdintą medžiagą turė
tų sudaryti atskirų žmonių at
siminimai rankraščiuose, šiaip 
įvairus rankraščiai ir dokumen
tai, antspaudos, vėliavos, apy
skaitos, knygos, fotografijos

duoti iniciatyvos ir paskatinti 
mažesnes kolonijas ruošti, tuos 
paminėjimus (komisija jau su
daryta. Red.). Bet svarbiau-( 
šia, ką turėtų atlikti šitoji ko-į 
misija 
spausdintą ir nespausdintą me 
džiagą apie L. S. DP., 1905 me
tų revoliuciją ir L. S. Sąjun
gą ir tų dviejų organizacijų 
darbuotę Amerikoje ir Lietu
voje (lygiai taip mano ir LSS. 
Pildomasis Komitetas, 
tai komisijai 
duota. Red.)

Spausdintą

nacionalo rezoliucija.)

Pa antgalviu “Proletariatas 
Tautų Svjunga,” buvo pri- 

an t raine Socialistinio

patikrinti

ir nuo nieko nepriklausomi da
rys jie savo įtakos į Tautų Są
jungą.

Ir todėl S. D. Internaciona
las reikalauja iš Tautų Sąjun
gos sušaukti konferenciją, ku
ri nustatytų visuotinojo nusi
ginklavimo budus ir kėlią.

Kapitalizmas ir karas
(Socialistinio Darbininkų Inter

nacionalo rezoliucija.)
Antram j am savo kongrese, 

Marseilles mieste, Socialistinio 
Darbininkų Internacionalas pri
ėmė sekantį nutarimą “Kapita
lizmo ir Karo” klausimu:

S. D. Internacionalo kongre
sas primena darbininkams, kad 
kapitalistinio ūkio 
žadina pasiturinčias 
lių klases prie kovos 
pramonei medžiagą,
vimo .rinkas, kad jos galėtų 
dar labiau išnaudoti darbinin
kus, dar sparčiau didinti kapi
talus.’ x

Kapitalistinė ūkio sistema y- 
ra pamatinė karų pavojaus 
priežastis.

varžytinės 
višų ša- 

už žaliąją 
už parda-

Tie visi, kurie priklauso A.! 
D. P. L. S. 47 kuopai, yra Mas
kvos* davatkos; kurios sovietų 
valdžios paliepimus pildo gal 
dar geriau, kaip Lietuvos kle
rikalai paliepimus iš Rymo;

Mums, socialistams, yra ly
giai baisus budelis-korikas, ar 
jis yra juodas, ar raudonas. 
Mes, socialistai, yisada reika
laujame laisvės žmonėms ir 
mes kovojame už ją; ir dabai 
mes mielai sutinkame prisidėti 
prie surengimo protesto, jeigu 
tas protestas butų rengiamas 
sykiu ir prieš Rusijos Sovietų 
valdžią, kuri be jokio pasigai
lėjimo karia ir kankina Solo- 
vecko salose ir kituose kalėji-l 
muose Busijos socialrevoliucio- 
nierius.. ir socialdemokratus. 
Kaipgi galima, akyvaizdoje viso 
tot smerkti juodąjį, o garbinti 
raudonąjį despotizmą? Juk 
tai butų didžiausia veidmainy- 
bė. Užtai LSS. 137 
veidmainiais ir . nenori 
bendro turėti.

Kad nebūtų publika
reikia jai pasakyti, kad joks 
save gerbiantis žmogus neis 
ant pagrindų kalbėti, kur yra 
peršamas už “kalbėtoją” And
rulis. Kokios tad galės turėti 
svarbos toks protestas, ir ku
rie protingi žmonės eis klau
sytis komunistinių barškalų, 
kurie daugiau nieko nežino, 
kaip tiktai šmeižti netinkamus 
jiems asmenis? /

Šalin raudonieji biznieriai ir 
žmonių mulkintojai. JQs nė 
vienu žodžiu •neužsimenat apie 
Bielinį, Grinių ir Lapinską, ku
rie kovoja už Lieutvos žmonių 
laisvę ir kuriuos klerikalai gin
kluotos policijos pagalba paša
lino iš Seimo salės. Jums ne
rupi Lietuvos žmonių laisvė; 
jums tiktai rupi raudonasis 
biznis. Jums rupi proga pa
žaisti ant minios jausmų ir pa- 
žvejot dolerių savo smunkan
čiam partijos kromeliui.

LSS. 137 kuopos valdyba;
Rašt. A. Norbutas, 
Organ.

kp. su
nieko

suvilta,

ir pats 'Pautų Sąjungos paktas | Remdamosi arba siaurai-ego- 
nera. pakankamai apribojęs at- istiniai draudžiamaisiais mui- 
skirų tautų suverenumo, kas Įtais arba nieko neribota konku- 
šiandien darosi būtina tautų rencija, ta sistema kursto pa- 
solidarumui palaikyti. Tas pak- šauly tautų kerštą, didina lie
tas neatėmė iš vyriausybių tei- dafbą ir pragyvenimo brangu
tės savarankiai skelbti karus ir'mą, pagamina ekonominius ir 
nepakankamai nustato bendro finansinius krizius.
apsigynimo budus prieš valstyj Sunkiausia kenčia dėl tos u- 

'kio suirutės darbininkų klasė.
Tai padėčiai padaryti galą 

Jis

Aišku, tenka sudaryti Archy- bę, kuri išdrįstų kitas pulti, 
vas į kurį suplauktų įvairiau-1 S. D. Internacionale susijun- 
sia medžiaga. Mes Lietuvoje gurios partijos j " “ 
esame gan apsčiai surinkę to- tų 
kios medžiagos, 1 W M ’ | •F’ T 1

galėtų jos duoti dar daugiau, junga niekuomet nepasiliks jai priešingumus, 
Reikėtų pavesti atskiriems statomų t^°i«’ g —y
draugams surašyti LSS. 20-ties jungs savyje visų tautų lygio-1 jis sutvarkys gamybą ne pelno,
metų istoriją ir nušviesti lietu- mis teisėmis ir lygiomis p£ bet vartojimo tikslams; jis pa-
vių darbininkų judėjimą Amo- reigomjs, kol ji nesupras veika- dės visuomenės ūkio pagrindai)
rikoje. Mes Lieutvoje sąry- 1() priimti tokią taikos progra- bendrą planą vieton nieko nė
šyje su 30 metų L. S. DP. su- mą, kol visuomenės ekonominis'ribotos kovos., kurioje stipres- 

Socia
lizmas ne tik mažins tautų

pritarė Tau tegali vienas socializmas.
susikurimui. sutvarkys žaliosios medžiagos 

bet Amerika Bet jos pareiškia, kad T. Są-'padalinimą; jis pašalins klasių 
, panaikindamas 

tikslų, kol ji nesu-'paties žmogaus išnaudojimą;

Sąjungos

Lietuvos socialdemokratinėj 
spaudoj pakeltasai klausimas • 
apie 1905 m. revoliucijos pami- kaktuvėmis (1926 m.) ruošia- ūkis nebus pagrįstas tvirtais ir nis smaugia silpnesnį, 
nėjimą gan plačiu atgarsiu su- mes išleisti musų Partijos Ar- 
aidėjo Amerikos lietuvių pa- chyvą. Šitam leidiniui galima 
žangiojoj spaudoj. “Naujie- butų suvartoti ir tą medžiagą, 
nos“ • ir jų priedas “L. S. S. kurią surinks Amerikoje. Jei

šitam leidiniui galima

Iš tų žinios” per kelis kartus atsilie- LSS. ryžtųsi jšleisti savo 20- 
matyt, kad pė į šitą klausimą ir nuo sa- tie». metų istoriją, i _ 

socialistai laikosi grynai darbi- vęs iškėlė dar vieną minėtiną tume padėti.
mes galė-

tikrais pamatains.
Ir dėlto darbininkai reikalau- priešingumus, bet suves jas į 

ja pilnos ir tikros demokratiš- sutartiną bendradarbiavimą, 
kos Tautų Sąjungos. Jie rei
kalauja, kad pakto 19 punktas, galybė, kuri pagalios patieks
kuriuo einant daromos sutar-I pasauliui taiką. Darbininkų 
čių revizijos, butų tiksliai su- klasės politinis laimėjimas bent 
formuluotos ir tinkamai taiko- * didžiulėse valstybėse yra ge-

Grebelis
Ir dėlto socializmas yra ta

Yards 1699

ninkiškos linijos visuose klau- įvykį, būtent: —- L. S. Sąjun- 
si muose, tik jie moka suderiu- Įgos 20-ties metų jubilėjų, kurs 
ti darbininkų klasės reikalus‘musų draugams Amerikoje tu
su visuomenės ir visos žmoni
jos reikalais, — ko niekuomet 
nemokėjo anarchistai ir ko ne
moka šių dienų komunistai.

Kiti šios LSS. žinių laidos 
raštai kalba apie praktiškus 
reikalus. Iš Lietuvos draugų 
mes patiriame, kad Lietuvoje 
jau yra legalizuota socialdemo
kratinės moksleivijos sąjunga | 
“žaizdras.” Tai yra i------
svarbu žinoti, nes {įvairios 
cialistiniais” vardais į 
šusios Lietuvos besimokinan
čios jaunuomenės organizacijos 
dažnai mus visai nepatenkin
davo. Europoje socializmas 
šiandie yra madoje tarpe radi
kalių elementų, ypač tarpe jau
nimo, tadel ir Lietuvoje mums 
tekdavo matyt, kad “socialisti
nėmis“ skraistėmis dengiasi 
net ir tokie studentai, kurie at
meta visuomeniškumo principą 
ir skelbia individualizmą t. y. 
liberalės buržuazijos idėją!

Bet 
drui,” 
tuvoje 
grupę, 
cializmo vardas, bet ir socialis
tinis judėjimas, ir kuri yra pa
siryžusi sulig savo išgale da
lyvauti darbininkų klasės 
se. Amerikos lietuviai 
listai moksleiviai turėtų 
stengti susirišti su šita 
arčiaus. O darbininkiškoji A- 
merikos lietuvių visuomenė tu
rėtų kiek galėdama remti tuos 
iš darbo žmonių išėjusius mok
sleivius, kurie spiečiasi “žaizd
re.“ Atsiminkime, draugai, 
kad buržuazija savaisiais mok
sleiviais rūpinasi, o tuo tarpu 
moksleiviai, kurie tarnauja 
darbininkų judėjimui, negauna 
paramos iš niekur. Lietuvos 
socialdemokratinės moksleivi
jos šelpimui dabar, kaip pra
neša musų korespondentas, jau 
yra susidaręs ir tam tikras 
Fondas.

žeidžiu sakant, šituo <budu 
tektų minėti tuos brangius 
mums įvykius. Ruošiantis lei- 

ii ypatingos svarbos. !gį.j ^am ukrą leidinį iš musų
Bet ir 1905 metų įvykiai Lie- praeities, tektų panaudoti pro- 

tuvoje, mano sumetimu, turės gą jp parinkt lėšų tiems spau- 
nemažesnės reikšmės. Dauge- diniams apmokėti.
lis amerikiečių, dalyvavę Lietu-'
vos įvykiuose, užėjus caro re
akcijai, apleido kraštą ir atsi
dūrė Amerikoje,, kur jie tvar
kė Lietuvių Socialistų Sąjungą. į 
Tuo budu tuodu jubilėju toly
giai yra brangus tiems musų, 

mu™6 * draugų, kurie vienu ar kitu lai-j 
s. so įku dalyvavo Lietuvos įvykiuo-

Ise L. S. DP. eilėse ir darbavo- ....
si Amerikoje, bekurdami LSS., , lnin„ 
beplėšdami jos skyrius ir rem-i 
darni tos sąjungos spaudos or
ganą “Kovą.”

dabar, įsikūrus “Žaiz- 
jau mes matome Lie- 
organizuotą moksleivių 

kuriai rupi ne tiktai so-

kovo- 
socia- 
pasi- 

grupe

Butų gera, kad “Naujienos” 
ir “Keleivis“ išleistų jubilėji- 
nius savo numerius ir pašvęs
tų juos “Kovos” atminčiai ir 
atminčiai stambesniųjų įvykių 
20-ties metų sukaktuvių ii* tuo- 

■mi paskatintų ir paragintų vi- 
■sus dėtis prie rinkimo istori
nės medžiagos, sužadintų dar- 

‘ į visuomenę naujoms 
kovoms už dienos obalsius 
tuvoje ir Amerikoje.

Kas liečia mus, tdi mes

Lie-

ėsa-

riausias laidas pastoviai 
patikrinti.

Roseiand
LSS.

taikai

ko-137 kp. vesidės prie 
munistų vadovaujamo prote
sto prieš Lietuvos valdžią.

LSS. 137 kp. pareiškimas.

LSS. 137 kp. susirinkimas,

mos. Jie reikalauja, kad kar
tu su esamu Darbo Biuru ir ki
tos ukiox įstaigos prie 'Pautų 
Sąjungos virstų tarptautine U- 
kio Taryba, kurioje dalyvautą 
profesinių sąjungų ir kopera- 
tyvų atstovai. Ta įstaiga tu
rėtų svarstyti ir spręsti visus 
svarbesniuosius pasaulinio ’ u- 
kio klausimus.

Visokie nesusipratimai, ne
skiriant ir tų, kurie kyla dėl 
jau sudarytų sutarčių aiškini
mo, turi-būt pavedami spręsti kuris įvyko rugsėjo 27 dieną, 
visiems privalomam trečiųjų'svarstydamas kuopos reikalus, 
teismui. • Darbininkai reika- J išrinko delegatus į LSS. VIII 
lauja, kad vyriausybės, kurios Rajono konferenciją, taipgi iš- 
del šiokių ar tokių priežasčių rinko komisiją surengimui va- 
vengia trečiųjų teismo ir žadi- karo.
na karo pavojų, butų skaito- j Buvo, be to, perskaitytas at-

Pirmiausia, be ginčo sutiki- me pasiryžę patarnauti ši'ta- mos kaipo užpuolikės, kaipo sa-'sišaukimas nuo ALDLD. 79 
me su tuomi, kad 1905 metų me reikale ir prijungti savo jė- vos tautos ir visos žmonijos kp., po kuriuo pasirašo tos kuo- 
įvykiai Lietuvoje ir sukūrimas ’ gas prie amerikiečių pastangų, priešas. ipps sekretorius J. Kirkus. At-
Lietuvių Socialistų Sąjungos kad praeities kovos nušviestų Jie reikalauja, kad kariški sišaukime LSS. 137 kuopa kvie- 
Amerikoje yra ne privatinės, | jaunajai musų kartai ir paska- bet kurios valstybės veiksmai čiama* prisidėti prie surengimo
bet didelės visuomeninės reikš
mės įvykiai.

S. 1). Partija vadovavo 
m. revoliucijai Lietuvoje, 
beik per’ ištisus dvide- 
metų laikė suburusi sa-

1905

Taigi Įtas dvejas

šimts 
vo eilėse tūkstančius darbinin
kų ir suvaidino didelę rolę A- 
merikos lietuvių visuomenės 
gyvenime. Tam, kas norės 
pažinti praėjusių 20-ties metų 
lietuvių istorijos tarpą, teks 
neroms-nenoroms minėti Ir vie
ną, ir antrą organizaciją ir 
apibudinti jų rolę visuomenės 
gyvenime^
sukaktuves privalome įvertinti, 
išeidami iŠ viršminėto nusista
tymo.

Dabar mums bus aišku, Ką 
privalome padaryti, kad tinka
mai paminėjus brangias mums 
sukaktuves. Pirmon eilėn kiek
vienoj kolonijoj tektų paminėti 
tas sukaktuves masiniais susi
rinkimais.
muose reikėtų apibudinti anų 
įvykių reikšmę, atpasakoti ryš
kesnius faktus, pasidalinti at- 
siminimais, pagvildenti dabar
tinę L. S. DP. ir LSS. padėtį

tintų ją prie darbo dabarčiai tik tuomet butų pateisinti, jei protesto prieš klerikalų valdžią 
jie butų apsigynimas prieš už- Lietuvoje, dėl laikymo kalėjime 

‘puolimą arba butų leisti Tau- ir atidavimo kariškam teismui 
tų Sąjungos Tarybos arba vi- darbininkų kuopų išstatytų 

(kandidatų į Seimą ir dėl įvedi
mo mirties bausmės Lietuvoje.

LSS. 137 kuopos nariai, rim
tai apsvarstę tą atsišaukimą ir 
ištyrę, kad tą protestą Mas
kvos davatkos nori panaudoti 
saviems tikslams, daro sekantį 
pareiškimą:

ALDLD. 79 kuopa yra vado
vaujama daugumoje tų pačių 
žmonių, kurie vadovauja ir A. 
D. P. L. S. 47 kp., bet kadan
gi ši 47 kp. tarpe vietos lietu- 

__ ___ __ __ ______ _______ ___ T _r___ r____  -^'vių yra laikoma ant pajuokos, 
nes jos įregistravimas įvyko tik statomųjų tikslų per nepailsta-(tai ji naudoja ALDLD. 79 kp. 
Šiemet prieš vasaros atostogas, mą proletarų kovą; kiekvienas.vardą, kad prisiplakus prie 

Susirinkime išrinkta nauja politinis darbininkų laimėjimas žmonių;

ir ateičiai.

SOCIALDEMOKRATŲ STU
DENTŲ DRAUGIJA 

‘/ŽAIZDRAS.”
suotinojo susirinkimo.

I I>arbininkų klasė skaito, kad 
dabartinis raparacijų ir skolų 

'mokėjimo būdas didina nedar
bą ir todėl tie klausimai turi 

Kaunas. Lietuvos Univer- būt išspręsti socialistų nurodo- 
giteto Soc.-dem? Studentų drau- mais pagrindais.
gija “žaizdras” turėjo steigia-1 Jie reikalauja, kad švietimo 
mąjj savo susirinkimą rugsėjo ir auklėjimo darbas butų vys- 
mėn. 27 dieną. i tomas taikos dvasioje ir tuo

Narių studentų “žaizdro”, bud u tikrai paruoštų moralį 
draugijoj yra apie 20, bet yra tautų nusiginklavimą, išnaikin- 
dar į 10 žmonių kandidatų. Tuo tų tautų neapykantą.
budu ši draugija sparčiai auga, I Darbininkų klasė pasieks tų

'(Musų Korespondento.)

Mes žinome, kad pastarosiosdraugijos valdyba, redakcijos jų organizacijų sustiprėjimas
komisija “Musų Frontas” ir darys vis didesnės, vis labiau organizacijos ne visi nariai pri- 

“ ‘ Pabaltės' siprendžianKos įtakos į Tautų taria jųjų vadovavimui, — tai
Kraštų studentų soc.-dem. su- Sąjungos politiką ir nutarimus, tiems iniciatoriams mes ir pa-
aptarta klausimas

Tuose paminėj i- važiavimo, kurs įvyks Rygoje! Organizuoti darbininkai yra reiškiame: Jus neturite jokios
spalių mėn. pabaigoje. Many- įsitikinę, kad kiekvienos tau-' morališkos teisės rengti pana- 
tumėm, kad Amerikos lietuviai tos ramybę, taikos išlaikymas Sius protestus ir vadovauti 
studentai gerai padarytų už- turi atsiremti į trečiųjų teis- jiems, nes jus patys nepripa- 
mezgę ryšius su “Žaizdro“ mą ir į visuotiną ir visišką nu- žįstate kitiems žmonėms lais- 
draugija. siginklavimą. Tokioj dvasioje ves, tik sau jos reikalaujate!’

Ofiso Tel. Boulevard 59
DR. A. J. BERTASH

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

pietų ir 6 iki 8 vakare.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENDA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 3 dieną

. ir 6:30 iki 9:30 vakare
4608 S. Ashland Avė., 

Netoli 46th St. Chicago, III.

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

DR. I. E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

8:30 vakare.
Ofiso telefonas Pullman 1198 
Namų telefonas Pullman 0349

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

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

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Boulevard 3686 Cicero 4676
DR. J. P. POŠKA 

Gydytojas ir Chirurgas 
3133 So. Halsted St.

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

nuo 3 iki 9 vakare.

rXxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dr. Lawrence P. Slakis 
DENTISTAS 

4454 So. Western Avė. 
Valandos:H V Ma—

*4 nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVYS DENTISTAS 
4712 So. Ashland AveM 

near 47th Street 
CHICAGO

~3
SOCIALDEMOKRATINEI 

MOKSLE! . UAI REMTI FON
DAS L1E1UVOJE JAU 

SUSIKŪRĖ. •

(Musų Korespondento)
Kaunas. Rugsėjo mėn. 24 

dieną š. m. “Socialdemokrato” 
bute įvyko steigiamasai Fondo 
susirinkimas. Patvirtinta val
džios registruotieji įstatai, nu
statytos instrukcijos Fondo 
Valdybai ir išrinkta Valdyba 
ir Revizijos Komisija.

Fondas sparčiai pradėjo vei
kti teikdamas studentams so
cialdemokratams paskolų ir vi
sokeriopai juos remdamas, rū
pindamas jiems įvairaus dar
bo. Tikimės, kad Amerikos 
visuomenė atkreips domės į su- 
sikurusio Fondo darbuotę, pa
rems jį nuolatinėmis lėšomis 
ir aukomis.

S. D. M. Rėmėjų Fondas at
sirado todėl, kad daugelis mok
sleivių (studentų) be kokių 
100—150 litų mėnesinės pa
skolos negali tęsti mokslo.

Fondo Valdyba: K. Bielinis 
(pirmininkas), A. Purenąs (iž
dininkas), J. Dagys (sekreto
rius), ir čereška, Lapenas — 
Valdybos nariai. Adresas K 
Bielinis, Kaunas, Lietuva, Kęs 
tučio gt. 37.

Tel. Blvd.
M. WoitHerica* 

BANIS

AKUiERKA
Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gimdy- 
m o , patarimai 
dykai moterims 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted St.

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. Nedaliomis nuo 10 valan

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

Telephone Y-rds 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. Nedaliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

k........................■■■■■..........   -iZ

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6858 k II. —■■■!■ .. .......... —

J— -...... ........ .
Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų.
> ii — ———z

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Dr.A.R. BLUMENTHAL 

Optometrist
Boulevard 6487 
S. Ashland A v. 

47-tos 
lubų

Phone Ganai 1713-0241 
Res. Midway 5512

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

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

/"■ ....... . '
Specialistai užsise- 
nSjusių chroniškų ii- 
gų vyrų, moterų ir 
vaikų. Daktarų Me- 
dikalė Laboratorija. JjrvJK '

DU. HORVAT. DR. WILLING
1347 W. 18 St.. kampas Blue ląland 
Avė., 2 £1. Valandos nuo 9 iki S 
kasdien. Nedėlioj nuo 9 iki 12.
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tinka su tuo, ką Sidzikausko 
vadovaujamoji delegacija suta
rė su lenkais. Jeigu taip, tai 
kokių “paralių” valdžia atsista
tydino?• ’ I

Lietuvos socialdemokratai 
reiškia tokią nuomonę, kad ka
bineto atsistatydinimas buvo 
klerikalų “strategijos” žinks-

nis. Valdžia pabėgo, kad jai I 
nereikėtų imti ant savęs atsa-1 
komybčs prieš Seimą dėl tos 
šlykščios savo politikos, kurią 
ji vedė. Kai Seimas susirinks 
po vasaros atostogų, tai jį pa
sitiks “naujas kabinetas,” ir 
Seimas negalės jį barti už tai, 
kas buvo padaryta “senosios” 
valdžios.

Išsimaudžius Pacifike
Ražo A. VANAGAITIS

(Tęsinys)

Kaip dangui, taip ir ant žemes.

□LKXXXXXXXXXZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX I

Apie Įvairius Dalykus
Tai buvo kelionė ir “su pas- 

j kaita” 7 spalių. Kelionėj tai 
visą laiką baimės slogutis ly 
dėjo su “flattajeriais”, o 7 spa 
lių, su “dziu’dziška paskaita.”

dąsi- 
pasi- 
šaly.

NEW YORKO MITINGAS SU PURCELL’U.

KOMUNISTINIS KAČIŲ KONCERTAS.

TAI TAU IR “BENDRAS FRONTAS”!

keistiAmerikonai kai kuriais atžvilgiais yra gana 
žmonės. ✓ - s i

New Yorke dabar eina karšta priešrenkamoji kam
panija. Kad labiaus pasigarsinus publikai, to miesto so
cialistai parengė dideles agitacines prakalbas su dvejetu 
kalbėtojų iš Europos. Mat, dabar vieši Amerikoje būrys 
darbininikų veikėjų, atvykusių iš įvairių Europos šalių į 
Amenkosz Darbo Federacijos konvenciją.

Iš tų svečių buvo vienas vokietis, Braun, ir vienas 
anglas, Purcell. Pastarasis, vadinasi, irgi pasirodė ant 
vienos estrados su Hilląuitu ir Debsu.

H 
M 
M 
M • • W M i
iimnnzniiminxnxnnimniiniTixmmimiĮ Kada mes važinėjom po in 

------------- ’dijonų rezervacija.; Arizonoj i».
Prancūzų patriotams seilė New Mexikoj, lai teko važiuo- 

varva, kai jie ima apie Verdu- ti per tyrus su bado muzėjMus 
ną kalbėti. Ten juk franeuzų galėrejomis. Važiuoji žmogus 
kareiviai parodė savo herojin- rodos gražiais dirvonais, o čia. 
gumą! Bėgiu kelių mėnesių sale kelio, žiūrėk gyvulijos 
vokiečiai su didžiausiu įnirti- griaučiai. “Žalmargiai" stypso 
mu puolė Verdunų, bet francu- išdžiuvę nuo saulės kaitros su 
zai gynėsi, kaipo liūtai, ir alsi- skūra ir kaulius. Jie pateko 
laike. iį tą “galeriją” nuo troškulio,

šiandien to herojingo darbo'nes vasaros .kaitra išdžiovino 
vaisiai visur matosi: sulaužyti vandens likučius.
šautuvai, negiliai į žemę įkas
ti žuvusių kareivių

Intelektualinės kooperaci
jos internacionalinis In
stitutas. — Verduno pa
minklas. — Ar augmenys 
jaučia?

kalnas Amerikoj... uk vienas 
Zaleckis pasižabojęs mano ne
laimingus nuotikius, jautėsi 
kaip perkūnas- be lietaus.

Publika laukė programos, 
bet sulaukė tik pasikalbėjimą 
su Pacifiku. Suprato visi ką 
aš sakiau, tik nevisi norėjo pa
sisakyti, kad suprato.

Mažai juoko! Bet gerbiamie
ji! Nejaugi tik juokas mus 
gyvenimą puošia?!... Juk mes 
kartais norime ir rimtai pagal
voti. Pacifikas man sakė:

Patekus vėl atgal j 
kur žmonės tik savo 

užsiėmę, kovoja už 
kąsnį, tikėjausi rasti

“Žiurėk iš dešinės!
Ten knibžda milijonai...
Jie ruošias plaukti per 

mane!...
(Bus daugiau)

J

Kam New Yorko socialistams reikėjo kviesti tą abe
jotinos reputacijos žmogų?

Tiesa, “brolis” Purcell nėra komunistų partijos na
rys. Kuomet jo kas paklausia apie jo politinius įsitiki
nimus, tai jisai visuomet griežtai pareškia, kad jisai esąs 
ne komunistas,' bet Anglijos Darbo Partijos narys. Bet 
visi žino, kad jisai jau senai “darbuojasi“ Maskvos dikta
torių labui. Be to, jam buvo viešai iškelta kaltinimas dėl 
priėrųimo $25,000 iš sovietų valdžios.

Matyt, kviečiant jį, norėta parodyti amerikoniškas 
“bešališkumas“.

Prieš porą metų Tautų Lyga 
buvo sumaniusi įkurti intelek
tualų komitetų, kuris vienokių 
ar kitokiu budu galėtų remti 
įvairių šalių mokslininkus. Bet 
laikas tada dar buvo nepripren- 
dęs. Pokarinė neapykanta bu
vo didelė. Tad nors ir buvo 

i susidaręs toks komitetas, vie
nok faktinai jis nieko neveikė. 
Kai Poincarū buvo pradėjęs 
smaugti vokiečius, tai Einslein 
su pasibiaurėjimu apleido in
telektualų • komitetą, sakyda
mas, kad dabartinė Tautų Ly
ga yra tik pasityčiojimas iš 
tautų lygos idėjos.

Laikui bėgant tarp tautų 
pradėjo pasireikšti mažiau ne
apykantos. Tad vėl gimė min
tis sukurti prie Tautų Lygos 
intelektualų sąjungą. Francija 
pasižadėjo duoti buveinę ir pa
skyrė 2,000,000 frankų. Įstai
ga bus žinoma kaipo Intelek
tualinės Kooperacijos Interna
cionalinis 
institutui 
Francuos 
2,000,000
paskiria valdyba, 
pareigas pradės eiti nuo 
ričia 1 d. Instituto direktorium 
išrinkta Julien 
budis Grenoble 
profesorius,
viršininkai yra šie 
santykių skyriaus - prof. 
fred Zimmern (Anglija); 
versitetų tarptautinių santykių 
skyriaus prof. O. de Halecki 
(Lenkija); bibliografijos ir 
mokslo santykių skyriaus — 
prof. Gerhart von Schulze - 
Gaevernitz (Vokietija); legalių 
santykių skyriaus de Viliallon- 
ga (Ispan.); meno skyriaus 
prof. Dupierrauik (Bei.); literatų 
skyriaus — Gabriela Mistral 
(Chile), ir informacijų sky
riaus—G iuseppe Prezzolini 
(Italija).

Sąstatas viršininkų bus 
čiamas kas septyni metai, 
dedama pastangų, kad jis
laikų pasiliktų grynai interna
cionalinis.

Ką gera tas institutas galės 
nuveikti, žinoma, dar peranks- 
ti apie tai spręsti. Galima tik 
liek pasakyti, kad nors Ameri
ka Tautų Lygoj oficialiai ir ne
dalyvauja, bet prie v instituto 
prisidėjo. Žymių Amerikos 
mokslininkų vardus mes užtin
kame instituto narių sąraše. 
Pakaks paminėti, kad ir šiuos: 
prof. Rdbert Ar Millikan^, No
belio dovanas laimėtojų, Dr. 
Vernon Kellogg'ą, skulptorių 
iLorado Taft’ą, prof. James H. 
Breasted’ų, etc. Iki šiol prie 
instituto prisidėjo 25 tautos.

Akyvaizdoj to fakto, gal 
institutui ir pasiseks padaryti 
pirmus žingsnius prie sukūri
mo tikros tarptautinės1 kultū
ros, kurios šiandien pasauliui 
labai trūksta.

Iljaftatutflįsi. Buveinė* 
paskirta Paryžius. Iš 
kas melai jis 
frankų. Jau 

kuri

gaus 
tapo 
savo 
lapk-

Purcell, žinoma pajodinėjo ant savo numylėtojo “pa
saulio darbininkų vienybės“ arkliuko ir stengėsi įtikinti 
klausytojus, kad darbininkai, nesidėdami su Maskvos 
“raudonųjų unijų“ Internacionalu, darą sau didelę skriau
dą, nes tas Internacionalas apimąs “šeštą dalį žemės pa
viršiaus“.

Bet kuomet jisai šitaip statė “bendrą frontą“ New 
York o- mitinge, tai prisaikintiėji to “fronto“ gynėjai pa
tiekė publikai konkretų pavyzdį to, ką jisai tikrenybėje 
reiškia. Atvykusios į masinį socialistų mitingą Maskvos 
davatkos padarė kačių koncertą susirinkimo pirmi
ninkui!

Luchaire, bu
tini versi lėto 

Instituto skyrių 
Bendrų 

Al- 
uni-

Apie tą nustabią “bendro fronto“ demonstraciją pra
neša “raudonasis“ Brooklyno lietuvių laikraštis. Jisai 
sako:

“Kuomet pirmininkas, p. Hillųuitas, atsistojo 
atidaryti susirinkimą, tai publika (žinome, kokia ta 
“publika“! “N.“ Red.) pradėjo švilpti. Bet kada 
atsistojo kalbėti A. A. Purcellis, tuomet pasipylė di
džiausios ovacijos, plojimas ir dainavimas ‘Interna
cionalo’.“ - '

Kei-
Bus 
visų

Socialistai, vadinasi, apsiėjo su Maskvos davatkų 
mylimu Purcell’u kuomandagiausia (net perdaug man
dagiai), bet už tai susilaukė iš jų pusės ne simpatijos, o 
tiktai chuliganizmo. Ot, tas tai ir yra tikroji prasmė to 
“bendro fronto“, kurį skelbia komunistai.

Jie kalba apie “bendrą frontą“, o turi omenėje ve ką: 
jus priimkite mus į savo draugiją, apsieikite su mumis, 
kaip su draugais — o mes spiausime jums į akis ir pur
vais jus apdrapstysime; tuomet darbininkų klasės reika
las kils, kaip ant mielių!

Geras “progromas“, nėra ko ir besakyti.

Į Apžvalga)
PANAŠU Į KOMEDIJĄ.

Kai Petrulio kabinetas atsi
statydino, tai Elta, kaip žinia, 
skelbė, kad valdžios krizio prie
žastis esanti ta, joge? Lietuvos 
delegacija Kopenhagos derybo
se su lenkais nuėjusi “per to
li;” ir tai įvykę dėl to. kad de* 
legacija negavusi galutinų val
džios 
kokių 
nėję.

Bet
ta praneša rugsėjo 25 d.:

instrukcijų, kurios kaž 
budu užtrukusios kelin

žiūrėkite, ką ta pati El-

“Musų delegacijos Kopen
hagoj pirmininkui p. Sidzi
kauskui atvykus Kaunan ir 
padarius pranešimą apie de
legacijos darbuotę Kopenha
goj, Ministerių Kabinetas 
priėmė p. užsienių reikalų 
ministerio pasiūlymą, einant 
kuriuo pripažįstama, kad es- 
miniaiN klausimais musų de
legacija veikė vyriausybės 
duotų instiTukcijų ribose, o 
pasireišk tįsieji tam tikri 
skirtumai tarp vyriausybės 
nusistatymo ir z pasirašytojo 
Kopenhagoj protokolo yra 
aplinkybių pateisinami.”

nėra

buvo

girdėjęs apie Ver-

dar nesenai 
pilni žinių apie tų

laik-

Tai, vadinasi, esmėje (prin
cipe) ministerių kabinetas sm-

Kas 
dunų?

Juk 
raščiai
tvirtovę.

Kai kurių apskaitymu, prie 
Verduno žuvo IOO,CXM) . francu- 
zų ir apie 000,(100 vokiečių. 
Taigi vienas milionas žmonių 
paguldė savo galvas bekovoda
mi už... ką?

Paliksiu tą klausinių šalyj. 
Į jį keliais žodžiais visvien 
negalima atsakyti. \

vom patepkinti. Kada 
gavom vieškelio, tai jau 
Jutom ėsą i civilizuoitbj 
Sutijkom mieptelį, gelžkelį ii 
amerikiečius.

Taip lygiai išėjo ir 7 spalių 
su “paskaita.” Bengėm, ruo- 
šcm, tik nesižinojom kur* ir 
kaip? 
Chicagą, 
reikalais 
duonos
tuos pačius draugus, bet veltui. 
Gryžęs neradau savo draugų 
dzimdzių, išskyrus V. Dineiką, 
nes J. Dikinis ir J. Olšauskas 
dar nebuvo grįžę po atostogų. 
Ką darysi? Pragyvent reikia. 
Artistas turi ,daug prielanku
mo scenoj o, bet nesusilaukia 
donės iš .gyvenimo. Gyveni
mas jį labai žiauriai sutinka, 
nelyginant aną “žalmargį” pū
sčios. Visi laukia iš dailinin
ko kūrybos bet niekas nesu
teikia jam galimybės kurti, Gy- 

’eks- veninio sąlygos jį visuomet 
Mdgui'.u ihru | skriaudžia. Delko? Turbut 

veikmti juos tik dėlto, kad kad jis visados ne- 
’ Tai pribrendęs. Dailininkas, lygus 

indįjoniški raguočiai, tyrams. Jei lietus palijo — 
Tiek to. Važiuojam toliau. Iš žaliuoja žolė ir gėlės žydi, o 
vieno pakrumio išgargaliavę, jei pagada — viskas suvytę, iŠ- 
išvydom miestą. Tai buvo in- džiuvę. 
dijonų miestelis—kaimas Zuni. 
Apsidžiaugėm. Už keletos mai
lių mes busim pas indijonus. , i-vi

1MB1M lį Kur buvęs-nebuvęs, atsirado • į™“ debesir’kad “jie‘atgaivi^' 
medžiai ir išviso aug- nematytas “geografiškas” pa-'tl; musų širdis. Ir kų-gi? Su- 

daras — bala, pilnumoj toj žo 
Sir Jagadis'džio prasmėj. Ir ką tu dary- 1 . » .! I . M .

Kaip mes važiavom, tai .bū
ti žuvusių kareivių lavonai, vo labai gruž.a' pasipuošus 
Vietomis, sako Clair Price, la- gamta, nes ką tik po lietaus, 
vonus galima užtikti stovinčioj Galvijų bandos ganėsi laukuo- 
pozicijoj. šalo jų stovi ir šau- se ir mums privažiuojant sa- 
tuvai... Verduno apylinkės — liutavo. Jų visu veidai links
ta! milžiniškas kapinynas. 'ma šypsena lydėjo musų

Prancūzai rengiasi tinkamai t presą.” 
pagerbti Verduno herojus, višku ‘buu” s’ 
Trumpoj ateityj ten bus pa-’matomai, jie nesuprato, 
statytas milžiniškas paminklas buvo ‘ 
su aukštu bokštu. Tame bokš
te be paliovos švies žibintuvas. 
Švies tiems, kurie Šviesos jau 
nebemato...

Žmones paprastai mano, kad 
gėlės, 
menys nejaučia.

Bet vėliausieji
Bose’o tyrinėjimai rodo visąi si žmogus, jei dabar reiks ma 

kitą. v tuoti jos gylį,!
Porą žodžių apie Dr. Bose’ų.

Jis yra vienas žymiausiųjų Įli

Toks tai išdžiuvęs, suvytęs,i 
mėginau su savo draugu Di-

■ neika ir Zaleckių, užtraukti lie-

tių musų sirais. ir Ką-gi r ou- 
>galvojom “paskaitą.” Bet kada 
pradėjom garsintis, tai išvy
dom “balą”, lygiai kaip, iš tų 
tyrų išvažiavę. Visur paren
gimai, susirinkimai, baliai, šo- 

n^egii^o pervažiuoti, jkiai et... Beiškia, vadinasi, nu- 
“Ekspresas" su- riauk batus ir mėgink “ristis.” 
Kadangi tas ke-! Iš kur ta bala? Lietaus, ro- 

. O, jes!” — bu

Musų Zaleckis paspaudęs 
pedalą,” :

dijos mokslininkų. Prieš keletą bet V€ltUi.
metų jo paskelbti tyrimai apie streikavo.
metalus buvo tikra sensacija. yas aptiko Pąkšta pianams, dos, nebuvo?...
Tie-r tyrimai parodė, jog metalai todej meg jį prįvertėm išrasti 'vo! Per vasarą lijo Chicagoj 
•pavargsta”, o taipgi reaguoja budą> kaip persirist l — ' -------- ” Jpa vargsta , o taipgi reaguoja bud^ kaįp persirist per t n pusėtinai smarkus lietus iš po 
į elektros stimulus lygiai taip dumblyną. Jis buvo gana su- plunksnos... Bet kieno? Kas? 
pat, kaip gyvi sutvėrimai. Savo manus, todėl nieko neiaukda-'11 ž ką?... Et, lai bus kaip bu- 
tyrimus jis apraše knygoj, ku- mas nusįavė batus ir Keinius vę, o mes atsiraitoję “dzimdzi- 
rių galima gauti kiekviename |atsiraitojęs iki a[kunįUi ■ • ‘ ”
geiesniame knygyne. Pasire- bematant nernešė visa 
miant, būtent, tais eksperimen-į ant antri>j^ kranto . 
tais ir buvo piadeta tvirtinti, Įuomet įsibėgėjęs porą 
kad nėra lokio dalyko, kaip 
negyva medžiaga. Skritumas I 
tarp gyvūno ir akmens es$ls.Tada mes surinkę visus 
tik tame, kad gyvūnas yra ap- malus ” 1 
dovanotas didesniame laipsnyje šįaip_taip išsiritom.

, kaip drimdziškas kelnes” iki alku 
bematant pernešė visą bagažą nių stumsimės per balą.

i . Zaleckis! Ir taip “geografiška paskal
ai “mai-)ta” persistumė. Kas apsilankė 

įstengė du trečdaliu įva-t7 spalio, nesuprato kame daly 
žiuoti, bet sausumos nepasiekė. į kas. Delko ta “dzimdzidrim- 

•■si<al_ dziškai geografiška paskaita” 
grudom po ratais ir‘įvyko. Dalykas labai papras-

tuo, ką mes vadiname gyvybe. Purvini kaip «molio minky.
Dabar Dr. Bose paskelbė įojaį” davažiavom mes tą Zu- 

naujų dalykų. Jis sako, kad nį rpen radom vjeflą indijonų 
augmenys jaučia šaltį, šilimąI «kavaĮierių/» kuris gerai kal- 
ir «lrnn«mn tnin nnt Irnin ir'. _. ..v, .....bėjo angliškai, tai jis mus ap

vadžiojo po visus indi joniškus 
užkampius. Pirmą kart pate
kus į indi jonišką miestelį, mes 
įdomiai žiūrėjom senoviškus 
miesto įtaisymus. Keletą senų 
indijonų sveikino mus savotiš
kais gardais. Iš jų apsėjimo, 
mes supratom, kad tie žmo
nės labai malonus ir mums pa
žibėtų visu kuom', jei mes 

jų kalbą suprastume, bet vis
kas veltui. Nusipirkom po 
vieną-kitą “souvenirą,” padėko
ję už jų svetingumą, stūmė- 
mės pirmyn. Jie mus nesu
prato, o mes jų, bet visi bu-

ir skausmų taip pat, kaip ir 
gyvūnai. Toks tvirtinimas gan 
keistai skamba. Bet Dr. Bose 
yfa mokslininkas ir, tuščių spe
kuliacijų nemėgsta. Kiekvienų 
savo tvirtinimų jis remia fak
tais.

Vienok kokio pagrindo jis 
turi manyti, kad augmenys 
jaučia? Dalykas štai kame 
Dr. Bose išrado tokį instru
mentą, kuris parodo gyvo daik
to reagavimą, kai 
yra užgaunamas, 
sakysime, žmųgaus 
riuo nor$ metaliniu 
ris yra sujungtas 
meniu. Instrumentas tuoj už
registruoja reakciją. Lyginai- 
tas pats įvyksta, kai paliečia
ma augmuo. Vadinasi, augmuo 
jaučia skausmų.

Įdomų eksperimentų padare 
paskilbęs Amerikos neurologas 
ir chirurgas Dr. Crile. Daugelis 
gal yra girdėję, Jog yra aug
menų, kurie gaudo muses. Kai 
musų atsitupia ant to augmens, 
tai jo lapai susiglaudžia ir mu
se tampa pagauta. Dr. Crile 
suvilgė tą augmenį eteru. Ir 
stebėtinas dalykas įvyko: aug
muo nebeglaudė lapų musei už
lupus. Bei praėjo kiek laiko 
ir augmuo atgavo jautimų. 
Etery, kaip žinia, daktarai var
toja operuojamų ligonių už
migdymui, 
įrodė, 
tik žmones 
augmenis.
irgi sakyte sako, jog augmenys 
jaučia. Prof. Ifaberlandt (Vo
kietija) tvirtina, jog jis su ra-

tas daiktas 
Paliečiama, 
nugara ku- 
daiktu, ku- 
ssu instru-

Taciau Dr. Crile 
jog eteras užmigdo ne 

bei gyvūnus, ale ir 
Tas eksperimentas

Purvini kaip “molio minky-

kelnes, ii

tas. Ji įvyko dėlto, kad Dzim- 
dziai geso pritruko... Be geso 
ne tik per balą, bet ir lygiu ke 
liu nei žingsnio nepavažiuosi.

Kaip aš grįžau Chicagon, tai 
tik vieną ‘<gasolin station” ra 
dau pas p. J. Janeliuną. Jis pri
pylė “geso” ir liepė važiuoti, 
Jei išsibaigs, vėl pripils... Bet 
diena po dienos, atsibodo tas 
žmogus “trobeliuoti”. Buoškim, 
rengkimės!

Pasirodo, kadv chicagiečiai 
dar neužsimiršo musų “šposų” 
ir štai 7 spalio, prisirinko (apie 
300 žmonių pasiklausyti. Nors 
Dzimdzius stengėsi patenkinti 
svečius, bet jis sutiko dvi kliu 
tis: “lempa” ir “orkestras” — 
sustreikavo. Tada prisėjo kaip 
Pakštui, atsiraitot
nešti “bagažą” per tą balą. 
Nešė Dineika, nešė 
nešiau ir aš. Ir patikėkit, kad 
tai nepaprastas “našulys!”... 
Kol mes išnešėm tą “geografiš
ką paskaitą,” tai ‘ visai nusil- 
pom. Aš pats mėginau susi
kaupti fantazijoj, mėginau 
klausytojus nusivežti prie Pa- 
cifiko kojų, kad jie išgirstų jo 
kalbą, tik kaitros išsausintas 
smagenynas, neleido tą padary 
ti. Mačiau kaip visų susirin
kusiųjų fantazijos tyrai, laukė 
lietaus, lauke žodžių, kurie juos 
tfėl pradžiugintų, pajuokintų, 
tik veltui. Nei jie, nei mes 
nesijuokėm iš to ' nelaimingo 
dzimdziaus, kuris apart - skun- 

____  ... ___ do, daugiau nieko nepasakė, 
taip toli, jog tvirtina, kad mrg-,Gųodėmės mes visi, tik nevisi 
inenys yra sąmoningi. Bet toks musų aimanavimus suprato, 
tvirtinimas gal yra> kiek per- Dineika atsidūrė pekloj ir dan- 
ank slyvas. Kol kas trūksta1 guj, kada pasijuto dzimdzium,
įrodymų, kad butų galima tei-.o aš geografijos moksle, pasi- 
giamai į tą klausima atsakyti. Į reiškiau paskutinis durnius, 

—K. A, J kuris nežino koks aukščiausias

dęs augmenyse specialių ląs
telių, kurių funkcijos maž 
daug esančios tokios,, kaip 
akių. Štai esą kodėl augmenys 
reaguoja į šviesos stimuliavi
mų.

Tačiau grįžkime prie Dr. 
Bose’o eksi>erimentų. Jis įrodė, 
jog alkoholius apsvaigina aug
menis. Nuo kai kurių nuodų 
augmenys žūva. Daugiau to, 
Dr. Bose gali pasakyti, kada 
augmuo turi pakankamai 
maisto ir kada permažai.

Visa tai tarsi sako, kad aug
menys yra sąmoningi, nors ta 
sąmonė gal yra neįmanomai 
maža. Royal A. Dixon eina

Zaleckis,

TELEFONU
PRIŽIŪRĖTOJA

Pasako apie pagelbą kokią 
gavo vartodama Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Com
pound.

“ManoL-eavenv/orth, Kansas. — ‘ muno 
dalbas buvo tolimesnių pašaukimų

operavimas ir pri
žiūrėjimas ir aš 
pasidariau labai 
nerviška ir buvau 
visai nusilpusi. 
Mane gązdino kiek 
vienas mažmožis, 
ir begalo buvau 
nervuota ir vosuo- 
met jaučiausi nu
vargusi. Per lai
kraščius aš daži- 
nojau apie Lydia

4

____ nujau uyuiu

S. lJinkhimi’s Vegetable .Compand, 
manydama, kad pagelbės, pabandžiau. 
Jos nuramino mano nervus, mažiau 
nusig'ązdavau ir pasidUrihu spartesnė. 
Jos pataisė mano sveikatą visais at
žvilgiais. Aš galėjau dirbti savo 
darbą toljąu su didesne energija ir aš 
rekomendavau Vegetable Compound 
visoms jaunoms mergelėms. Aš da
bar vedusi ir turiu gražų kūdikį ir 
esu geroje sveikatoje. Jei aš turiu 
kada kokią ligą aš vartoju Vegetable 
Compound, nes aš žinau, kad jos man 
pagelbsti”. Mrs. O. W. Thiel, 925 
Pawnee St., Leavenworth, Kansas.

Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com
pound yra atsakančios gyduoles dėl 
visų tų trubelių. Pardavimui pas ap- 
tiekorius visur.

Gulbranten Trade Mark 
GULBRANSEN.

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

Pamatykite pas
JOS. F. BUDRIK, 

3343 So. Halsted St.

o«B3ĮU3 “JS ’°S £-8388
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Bomba prie liudininko 
namu

Prie namų svarbiausio dvie
jų italų, Al Anselmi ir JoIhi 
Scalice, byloje liudytojo po li
ek lo William Svveeney, 5120 
S. Halsted St„ tapo padėki 
l>omba, kuri sprogdama prida
rė nemažai nuostolių, bet nie
ko nesužeidė.

Policistas S\veeney dalyvavo 
toje kovoje prie 60 ir VVestern 
gatvių, kurioje kiek laiko at
gal Genna saikus narių — An-I 
šelmi ir Scalice, tapo nušauti 
du policistui. Charles' Walsh 
ii- llarohl Olson; vienas Gcn- 

na brolis tapo irgi nušautai 
jį nušovė policistas Sweeney.

S\vetney sako, kad jis daug 
sykių buvo prašytas permainy
ti savo liudijimų, buvo siūlo
ma didžiausios krūvos pinigų, 
kad jis liudytų tik tiek, kad 
policijos automobilio varpas! 
nebuvo skambinamas, nes jis! 
buvo sugedęs. Mat kaltinamieji Į 
ginasi, kad jie nežinoję, kad 
policija važiuoja, bet manę, 
kad tai yra jų priešininkai.! 
SSveeney nesutiko pakeisti sa
vo liudijimo, todėl ir tapusi pa
dėta bomba. Teėiaus kaltina
mųjų advokatas sako, kad l>om- 
bų galėjo padėti tik teisiamųjų 
priešininkai, nes patiems tei
siamiesiems ji nė kiek negali 
padėti, bet labai pakenkia ir 
apsunkina bylos vedimą.

$U KUO RISIS?

Nors tikrai dar nėra žino
ma, bet tas drąsusis lietuvis 
ristikas risis su vienu iš Zby- 
szkų.

Čia matote VVladeką, kuris 
yra vienas geriausių ristikų 
pasaulyj. O jeigu tas musų 
tautietis nesibijo jo, tai, ma
tyti, jis turi biskį vėjo.

šiandie ritasi Požėla italų 
turnamente

GOLFAS

Daktarams S. Naikeliui ir C.

Italai rengia ristynių turna- 
mentą, kuris įvyks šiandie 
West Side Auditorijoj (Racipe 
ir Taylor). Požėlą/ irgi dalyvau
ja. Iirsts-Ti* <u italu. Butų ge
rai, kad Požėla gerokai sukra
tytų makaronus. —N.

Kaspučiui.

Nors mane Golfo Kliubo val Lietuviu Rateliuose.

žodį rengiasi išverčia į žodį valdžia tiktai “rengiasi nužudy- 
1“nutarė” — “nutarė Lietuvos ti’; o “Naujienos”, girdi, ėmu- 
buožių valdžia nužudyti ketu- sios ir pakeitusios tuos jo žo-

prieš Lietuvos valdžią, mes 
laikomės tos nuomonės, kurią 
jau esame išreiškę. Visų-pir-

Aš džius, kad turėjus progos gąs- ma yra netiesa, kad valdžia 
Bet tai/“nutarė” arba “rengiasi” nužu

dyti 400 žmonių. Lietuvos 
laikraščiuose buVo žinių apie
“300 bylą”, bet būvi taip pat 
skelbiama, kad, galutinai ren
giant apkaltinimo aktą, dauge-

rius šimtus darbininkų.” .
manau, kad N. R. gerai supran'dinti save ir publiką.
ta tų žodžių skirtumą ir vėliaus yra netiesa: p. Yurgon lank
ią savo žodį primeta bolševi- ■ raštyje kaip tik tie * žodžiai ir 
kams ir kad taip bolševikai ki- buvo parašyti, kuriuos “Nau- 
kydami meluoja ir tyčia klaidi- jienos” įdėjo. Tas rankraštis 
na draugijų narius, nes žudyti 4ja ir dabar tebėra Redakcijos

ne- archyve, ir tenai juodu ant 
yra balto stovi parašyta: “...Nes 
nė- Lietuvos Valdza nuarė nuo 

ra pasakyta, kad Lietuvos val-žuditi apei 400 nekaltu žmo- 
nutarė” nužudyti 400 bol- nu” (paliekame sii gramatikos 

Lietuvos nekaltų klaidomis, kaip yra originale). 
Vadinasi, jus iš-'Aišku, kad “nuarė nuo žuditi” 

augštyn ko- tegalima suprasti tiktai, kaipo 
nužudyti”, bet jokiu 
‘rengiasi nužudyti.” 

Jeigu p. Yurgon netiki, kad

Lietuvos bolševikus niekas 
sirengia, tik keliolika jų 
atiduoti teisman. O "mano

lis kalinių tapę nuo atsakomy
bės paliuosuota. Tuo bildu bus

teisiama veikiausia tiktai kelio
lika žmonių.

Antra, iš kur p. Yurgon žino, 
kad visi kaltinamieji esą “ne
kalti?” Tarpe kaltinamųjų gali

įMOMbiBHMiiBiiiaiciiaHiaiiiiiiBiiiiiair «i

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

džia “i
ševikų, bet
darbininkų.
verčiate sakinius
jomis ir vėliaus patys nusigąs-1“nutarė
tate ir kitus gąsdinate bolševiz- budu ne 
mu ir primetate, kad jie meluo
ja. Ar Naujienų Red. užgin- jisai taip parašė, tai mes lęvie-
čysite, ’kad Lietuvos valdžia čiame jį ateitį ir persitikrinti, 
neatidavė apie 400 nekaltų Mums išrodo, kad jisai tą sa-
darbininkų kariškam teismui? 
Iv ar jus užginčy šile, kad 
tuvos valdžia nekankina šim
tais nekaltų darbininkų kalėji
muose visokiais kankinimo 
įrankiais? Ar ir jus užginčy
site, kad pažangieji profesiona
lai, mokytojai ir mokiniai nėra 
kankinami? Jūsų supratimu, 
kuomet bolševikai pasako tiesą 
kas dedasi, tai yra bolševikų 
melas ir klaidinimas draugijos 
narių. Tokis jūsų primetimas 
yra tikras padavimas Lietuvos 
kunigams rankos ir sušunkate:

vo korespondenciją rašė, negat- 
votlamas, tes, j i Kai raišo (matyt, 
toks jo paprotys), ir jisai su- 
sigriebė parašęs nesąmonę tik
tai tuomet, kai Redakcija nu
rodė jo išsišokimą. Bet jeigu 
jisai pats kaltas, tai negražu 
yra bartis ant “Naujienų” ir 
net daryti joms tokį šlykštų 
priekaištą, kad jos iškreipian
čios rašytojo žodžius ir paskui 
j į kritikuoj ančios!

Del klausimo apie bendro su 
komunistais protesto rengimą 
............ .'t,?".'. 1 ,;-,’,ss

ANTANAS PUIDOKAS
Mulų mylimas vyrus 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 3(1 
metų. Kūnas pašarvotas rąpda- 
si 3209 Lime St.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Barborą, tris sūnūs: An
tanų, Kajetoną ir Rapolą, ir ke- 
turis : 1 -i tad vi 1cq,
l’lecicltj. ir Jievą.

Laidotuvds atsibus Spalio 16, 
1$)25 m., 8:00 vai. iš ryto iš na
mų 3209 Lime St. j Sv. Jurgio 
Bažnyčią, o iš ten po giedulin- 
gų pamaldų bus nulydėtas j 
Šv. Kazimiero Kapines.

Kviečiame visus gimines įr 
pažįstamus dalyvauti laidotuvė
se. Nuliūdę liekame, 

Moteria, Sunai 
ir Dukterys.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Stanley P. Mažeika. Tel. 
Yards 1138.^

(i ąsa ant i>-to pusi.)

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

Kūnas randasi 1967 Canal- 
port Avc. * IraitlotuvČH įvyks 
penktadienyj. Spalio 16 iš na
mų 8:30 į Dievo Apveizdos 
bažnyčią, po pamaldų j švento 
Kazimiero kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti laidotuvėse.

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

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

Severa’s
Gothardol

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

Kaina 50 ir 60 centai.

ir

Pirmiausiai kreipkis į aptieką

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

dyba teisėtai paskelbė šių me
tų amatorių golfo čempionu, ta
čiau kadangi mano du pasku
tinieji oponentai įtaria, kad aš 
juodu buk neteisėtai apgalėjęs, 
tai aš viešai atsisakau nuo 

'Čempionato ir kaipo tikras 
sportsmenas štai ką pareiškiu: 
I)r. Naikelį prašau pribūti sek
madienio rytą (spalio 18 d., 
10 vai.) į Laraniie golfo kliubo 
aikštę, ir ten mudu, lošdami 18 
duobučių išnaujo, persitikrinsi
me, kuris busime fainalistas. 
Gi Dr. Kaspučiui turiu štai ką 
pasakyti: Nors tamsta jau du 
kartu nepribuvai lošti paskirtu 
laiku iš priežasties “galvos 
skaudėjimo’’ ir sulyg įstatymų 
esi pralošęs, tačiaus aš duodu 
lamstai da vieną neužtarnautą 
progą:

Jeigu Dr. Nai kelis nepribus 
lošti, tai tamsta pribuk į minė
tą vietą antradienio 10 vai. ry
to. Jeigu gi aš tapsiu pergalė
tas, tai už čempionatą galėsi! 

juodu sau lošti kada norit.
Prižiūrėtojas (referee) turi 

būti p. Jim Hunter.
Primenu abiem mano oponen

tams, kad laike žaidimo turės 
būt prisilaikoma A. W. G. A. 
patvarkymų, kurie, apart kit
ko, reikalauja būti gentlema- 
nais.

—AL MiceviČius.

P. S. Dr. Naikeliui nebus ga
lima praktikuoti paskirtoj loši
mui vietoj, nes aš taip pat ne
turėsiu progos; gi Dr. Kaspu
čiui tik iki šeštadienio. —A. M.

Cicero
_________ I

, Kam demoralizuoti Draugystės 
narius?

Aš būdamas Vyrų ir Moterų 
Apšvietos Draugystės kores
pondentu, visados stengiuos 

I taip įvykius aprašyti spaudoj, 
kaip jie įvyksta Draugystėj ir 
tą uždavinį suprantu būtimi 

I kiekvieno darbininko. Bet iš 
kur gavo Naujienų Red. tokią 

'privilegiją ir teisę apversti ma
ino mintį aukštyn kojoms ir iš- 
I vedžioti tokius dalykus iš ma- 
■ no aprašymo, kurių negalima 
'rasti jame nė su žvake ir iš 
'kur gi gaunate logiką (?) už
dėti tokį antgalvį, kuris tie
siog neša draugijai demorali

zaciją, kaip tai tilpęs Naujie- 
• nų No. 233 “Bolševikai greti
nasi ir prie Cicero draugijų,’’ 
kuomet mano buvo pažymėta 
“Cicero, III.; Vyrų ir Moterų 
Apšvietos Draugystės Susirin
kimas?’’ O gi gal būt, kad 

į tai nebuvo gramatiškai taip pa
prašyta, bet tokio ahtgalvio ma
no originale nėra, net tokio da
lyko nėra Ciceroj. Kiek man 
yra žinoma, tai vietos veik vi
sos draugystės sugyvena gana 
broliškai, kaip su apšvietos 
draugystėm, taip ir su politi
nėmis organizacijomis. Bet jus 
pastatote mane, kad aš būtent 
noriu sulošti kokią tai svarbią 
rolę bolševizme ir vedžiojuoa 
draugystę kur man patinka. 
Tas yra netiesa. Aš nuo senai 
priklausau toj draugijoje ir

Ura, kunigėliai, žudykime Lie
tuvos nekaltus darbininkus, 
biednuomenę ir pažangiuosius 
mokinius ir profesorius, nes 
jie yra bolševikai! Kiek čia se
nai jūsų N. špaltose buvo di
džiausi verksmai, kad Lietuvos 
valdžia terorizuoja visuomenę, 

protestuokime prieš tai; kuo
met gi draugijos prisideda prie 
tokio protesto— tai jas bolše
vikai pasigavo. Tai ištikrųjų 
yra stebėtina logika.

• -Vyrų ir Moterų Apšvietos 
Draugijos Korės. K. Yurgon.

REDAKCIJOS PRIERAŠAS.
Bereikalingas riksmas.

“Naujienų” Redakcija nėra pa-
dariusi tų nusidėjimų, kuriuos 
jai prikaišioja p. K. Yurgon. 
Antgalvis jo pranešimui apie 
sumanytąjį protesto mitingą 
buvo uždėtas dėl to, kad pats 

'pranešimo rašytojas užmiršo jį 
uždėti. Pažymėjimas vietos 
(Cicero, III.) tai nėra antgal- 
vis; antgalvis turi trumpai pa
sakyti apie ką eina kalba žinio
je. Redakcija tatai ir pažymė
jo, padėdama keletą žodžių vir
šuje straipsnelio.

Bet jeigu p. Yurgon tvirtina, 
kad tas . pažymėjimas neatitin
ka tiesai, tai jisai pats nesiži- 
no ką šnekąs. Redakcija pažy
mėjo, kad “bolševikai gretina
si prie Cicero draugijų”, li
tai yra tikriausia tiesa, nes ta 
organizacija, kuri kvietė Vyrų 
ir Moterų Apšvietos Drraugyš- 
tę bendrai rengti protesto mi
tingą, yra bolševikiška. Kam 
čia korespondentas karščiuoja
si dėl pasakymo, kad “Ameri
kos Darbininkų Partijos Lie
tuvių Sekcijos 74 kp.” yra bol
ševikai, jeigu ta organizacija 
pati savo bolševikiškumu di
džiuojasi?

žinios tekste Redakcija ne
iškreipė nė mažiausio dalykė
lio, tik truputį išlygino rašy
tojo kalbą ir ištaisė gramati
kos 'klaidas. Korespondentas 
sako, kad jisai nerašęs, jogei 
Lietuvos buožių valdžia “nu
tarė” nužudyti keturis Šimtus 
darbininkų, bet rašęs, kad ta

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 

1447 So. Fairfield Aventie, 
Tel. LafAyette 0727 

SKYRIUS
4904 West 14th St., Cicero. 

Tel. Cicero 8094.

JUOZAPAS TERESEVIČIUS
Persiskyrė su šiuo pasauliu Spalio 14 <1., 6 vai. ryte, sulau

kęs 57 metų amžiaus, Amerikoj išgyveno 27 metus.
Paliko dideliame nuliudime tris sūnūs, Vincą, Jaronimą, 

Vaitiekų ir dvi dukteris, Sophie ir Uršulę Ručinskienę ir žentą/ 
ir vieną seserį Lucijų Vasiliauskienę Brooklyn, N. Y.

Velionis paėjo iš Lietuvos kaimo Šakių, Valsčiaus Pajavo- 
nio, apskričio Vilkaviškio.

Laidotuvės įvyks Subatoj, Spalio 17 d., 1 vai. po pietų iš 
namų 11143 Vernon Avė. į tautiškas kapines.

Nuoširdžiai kviečiame visus gimines, .draugus ir pažįsta
mus dalyvauti laikotuvėse. Liekame didžiausiame nuliudime,

Sunai, dukterys, žentas ir sesuo.
Telephone Pullman 8742.

Laidotuvėse patarnaus grab. A. Masalskis, Tel. Boulevard 4139
*

Biznierių Dovanos Nau
jienų Maskaradui

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukiniai dantų Le skausmo.
Ilriilge geriausio aukso. Su inusų

kaipo darbininkas dirbu dėl 
jos labo ir gerovės. A. D. P. L. 
S. 74 kp. padavė užkvietimą 
prisidėti prie surengimo bendro 
protesto mitingo prieš Lietuvos 
buožių valdžią, musų gi drau
gija matė svarbą tame ir pri
sidėjo prie to būtino ir svar
baus darbo.

Bet dar vieną dalyką Naujie
nų Red. išverčia savaip ir tą 
ąavo grašį primeta bolševikams 
Mano originale yra pasakyta

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
tįsti priežastimi galvos skaudėjimu, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso, 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumpregystę ir toliregystą 
Prirenka teisingai akinius* Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da 
romns su elektra, parodančia . ma
žiausias klaidas. Speciali atydu at
kreipiama į mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4 00 ir augŠčiau. Vai: 10 
iki 8 vai. Nedolioj 10 iki 1 vųl. p. r

1545 West 47th Street
Pbuitu Boulevard 7589

Vakar dieną dėl Naujienų 
Maskarado buvo pusėtinai lai
minga. Apie šeštą valandą va
kare, Naujienų pasiuntinys P. 
Galskis, jautėsi patenkintu at
likęs gerą ir didelį dienos dar
bą. Jaučiasi patenkinti ir vi
si naujieniečiai ii' Naujienų 
maskarado vedėjai. Nėra abe
jonės, jaučiasi gerai ir tie 
žmonės, kurie turi pretenzijos 

[tas dovanas laimėti, lapkričio 
pirmą, Naujienų 'Maskarade.

Štai kai kurias iš tų dovanų 
paskelbiame Naujienų skaity
tojų žiniai ir kartu paraginame 
visus budriai rengtis ir taisytis 
sau kuo įvairiausius kostiu
mus ir maskas.

KABL NURKAITIS, laikro
dininkas, kurio ofisas randasi 
didmiesty, 159 N. State St., tai 
yraxCapitol budinke, 14-tos lu
bos, kambarys 1429, paaukojo 
ypatingą “Keliauninkų Laikro
dį”. Olselio kaina 24 dol. 
šiuos laikrodėlius, kaikurios 
didžiulės krautuvės parduoda 
po $40.00, bet ponas Nurkaitis 
vertina tik tiek, kiek jam kai
po pardavėjui kainuoja.

ši dovana yra labai ypatin
ga ir nepaprasta, tiesą sakant 
tai yra misteriška. Įsivaizduo
kite sau tokį laikrodį, kuris yra 
ne sieninis, ne kišeninis, ne 
rankos riešą, ne budilninkas, 
ne kokioj nors stoVylos formo
je, kaip pavyzdin šitas,

bet tikras keliauninko laikro
dis.

Keliauninkai, sako, nešiojasi 
jį palto kišenėje. Sako, tamsioj 
nakty jis šviečia ir parodo lai
ką, taipjau gerai, kaip dieną. 
Jį taipgi galima pasistatyti ant 
stalo ar ant komodos. Esąs ap
dirbtas su odos viršais, kaip, 
daleiskime čeveiykas. Naujie
nų pasiuntinys P. Galskis pa
darė jam šitokį piešinį, bet 
mes tikrai nežinome ar tai jis 
yra toks ar kitoks.

Ponas Nurkaitis suteikda
mas šią dovaną norėjo padaryt 
Naujienų Maskarado dalyviams 
tikrą suprizą ir nėra abejonės, 
kad jam tatai pilnai pavyko.

PEOPLES STOCK YARDS 
STATE BANK, 47 ir Ashland 
gatvių, pasižadėjo duot $5.00 
pinigais tam laimėtojui, su iš
lyga, kad jis ar ji pradėtų pas 
juos taupymo sąskaitą.

plrttoin galima valgyti kiečiausią mai- taip kaip užkvietime yra, kad 
Lietuvos valdžia rengiasi nužu- 

dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai, dyti 400 darbininkų ir iš jų ne-

1515 Wcst 47ih Street
Netoli AsM'ind A,ve.

i kuriuos ’ nuteisti prie sunkių 
darbų kalėjimuose; gi N. R.

Peoples Stock Yards State 
bankas lietuviams yra labai ge

rai žinomas ir remiamas, ban
kas. Tovvn of Lake lietuviai 
ten yra sudėję šimtus tūkstan
čių dolerių savo pinigų ir visi 
su pasitenkinimu kalba apię 
banko akuratiškumą ir gerą 
patarnavimą.

Ponas J. DeGerald, banko vi- 
ce prezidentas, net lietuviškai 
išsimokino, kad aprūpinus lie
tuvių reikalus; be to banke 
dilba keletas lietuvių klerkų ir 
visuose banko skyriuose gali
ma susikalbėti lietuviškai, kaip 
ir namie.

Ponas DeGerald y r , taipgi 
geras Naujienų rėmėjas ir šį 
kartą jis pareiškė norą, kad 
Naujienų Maskaradas butų la
biausia pasekmingas.

Biznieriai sukruskite! Chica- 
goje dar yra apie 100 biznierių 
kurie turi prisidėti prie bendro 
Naujienų Maskarado Dovanų 
fondo; praneškite nieko ne
laukę kas ką aukojate. O auko
ti galite dar ne suskaitomą 
daągybę daiklų: kas Foitfą, kas 
automobilių, kas tajerą, kas 
drabužių eilę, kas planą, kas 
čeverykus vyrams ir moterims, 
kas pinigais šimtinę ar dešimkę 

-žodžiu bile ką, nauda vistiek 
bus.

Kodėl Nebūti 
, Sveiku?

Yra proga dėl kiekvieno sergan
čio vyro arba moteries, kad atga
vus savo sveikatą naujame Euro- 
piejiSkame-Amerikonifikame svei
katos institute. Beveik visos ligos 

--------- ---------- dabar yra ifigy- 
domos vartojant 
naujausį Euro 
PM Kydymą ir 
čirškiant gyduo- 

Ljk----------es tiesiog į
eraują, sykiu su 

į I m j | kitomis gyduo-
• ėmis dėl viduri-

nių gydymų. Jos 
visos yra ne- 
kenksmingos ir 

iWf\ •^OP^Mhiri stiprią gy
dančia jėga, daugumas jų yra jmi- 
portuotų iš Europos ir k5įtų šalių. 
Mes jas visas turime pas'save sta- 
ke ir taipgi žinomas vokiškas 606 
ir 914. Musų institėte tiktai dak
tarai specialistai prižiūri asmeniš
kai ligonius. Musų kainos yra ne
brangios ir jus galite mokėti po 
tiek po kiek jus norite, bilę kokiu 
nors «budu net ir po išgydymo jū
sų. X-Ray egzaminacija dykai. 
Su analyza kraujo, šlapumo ir ki
tais serumais be jokių abejonių. 
Mes turime labai geras pasekmes 
gydyme visokių rūšių ligas, pa
vyzdžiui: kraujo suirimus, reuma
tizmą, nervingumą, krutinės skau
dėjimus, nugaros, šonų skaudėji
mus, skilvio trubelius, pūslės ir 
inkstų trubelius, slinkimo plaukų, 
prakaitavimą, nemalonų kvapsnį, 
senas žaizdas, užpakalines žarnos 
trubelius ir visokios rųšies priva- 
tiškas ir veneriškas ligas. Mes 
esame specialistai daugelio metų 
ligoninėse ir klinikose praktikavi
mo . Todėl, ateikite pas mus ir 
pasveikite, tai reiškia jūsų laimė. 
Nėra skirtumo kiek daktarų nega
lėjo jums pagelbėti, ateikite j mu
sų ofisą, mes pagelbėjom tūkstan
čiams kurie buvo nustoję vilties 
eidami pas kitus daktarus.

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

Lincoln Medical Institute
DR. BOWES, SpecialistaH ir 

Medikalis Direktorius

8 So. Clark St.
Viršui Triangle Restaurano

Sekarr.os duryš nuo Astor teatro

Dykai nuo dusulio ir nuo 
augštos temperatūros 

kenčiantiems
Dykai išbandymas metodo kurį gali 

vartoti kiekvienas be jokio nesma
gumo arba sugaišimo laiko.

Mes turime metodu kaip sukontroliuoti 
dusulis ir mes norime, kad jųn pabandy- 
tumdt jų musų išlaidomis. Nedaro skirtu
mo ar jųa senai sergate ar dabar pradėjo
te sirgti, ar tai yra kaipo chroniška Asth- 
ma arba augšta temperatūra, jus priva
lote reikalauti dykai išbandymui musų me
todo. Nedaro skirtumo kokiame kiima.o 
jus gyvenate, jūsų amžius arba užsiėmi
mas, jei jus kenčiame nuo dusulio arba au- 
gitos temperatūros, musų metodas pagei- 
bėu jums greitai.

Mea specialiai norime pasiųsti tiems 
kurie turi be vilties ligas, kur visokios 
formos {kvėpuojančių gyduolių, opiumo 
prirengimų, “patentuotų durnų* ir tt . 
nepagelbėjo. Mes / norime parodyti kiek
vienam musu iikaičiais, kad musų meto
das yra paskirtas prašalinti visus negali
mus kvėpavimus, visus tuos nemalonius 
paroxyxmus.

Tas dykai pasiūlymas yra labai svarbu, 
kad nepraleidus bent vieną dieną. Rašyki
te tuojaus ipradėkite metodu tuojau. Ne
siųskite pinigų. Tik atsiųskite kuponą. 
Darykite tai šiandien — jums nereikia 
mokėti nei ut pašto ženkleli.

Dykai bandymo kuponas 
Frontier A«thma Co., Hm. 51-D.

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

todo pas t

............ . . ... ........... .

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

Gyląs ir Skausmus

Visose aptickosfr—35<" Ir 85c puodukas ir 
Rudelė. Childreu’s Mustcrole (lengvvs- 

nė forma) 35c.

Geresnis nei Mustard Plaster.



NAUJIENOS, Chicago, III. Ketvirtadienis, Sp. 15, 1925

Lietuvių Rateliuose Pranešimai ISRENDAVOJIMUI
(Tąsa nuo 5 pusi.) Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

KIEK PRA-

orga- 
ame- 
nuro- 
žmo-

nekaltai, 
žinoma, ką

KAINUOJA ŽMOGUI 
LEISTI $100.00?

Atsakymas: $100.00 ant syk įr 
$6.00 į metus per visą 

likusį gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas dole

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

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

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

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

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St.

Nuo 10 ryto iki 8 vai. vakaro.

L. S. J. Lygos lavinimosi susirin
kimas jvyks ketvirtadieni, spalių 15 
d., 1925, 8:30 v. v. Mark White S(|. 
svet. Visi nariai yra kviečiami atsi
lankyti. — Valdyba.

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

atsako- 
r štai

ton ko-

jie tegali dėtis, 
aišku ir mažam

komunistais ton

juk būti ir kokių nors sveti
mos valdžios šnipų arba šiaip 
paprastų kriminalistų, kuriuos 
užtarti amerikiečiams visai nė
ra jokio išrokavimo. Kol tirinė- 
jimas teisme neparodė, kas už 
ką yra kaltinamas, butų visai 
neatsargu visus kalinius akių 
plotu skelbti “nekaltais” ir rei
kalauti jų paliuosavimo. Ot, bu
tų kas kita, jeigu kokia 
nizacija Lietuvoje (kuria 
rikiečiai gali pasitikėti) 
dytų, kurie iš suimtųjų 
nių yra kaltinami 
tai tuomet butų
mes privalome užtarti.

Pagaliau, kam p. Yurgon 
mėgina apdumti žmonėms akis 
tuo riksmu apie reikalingumą 
kovoti su klerikalų teroru Lie
tuvoje. Kuomet jisai stengiasi 
tatai įkalbėti mums, tai jisai, 
anot to pasakymo, laužiasi j 
atdaras duris. Mes patys nuo
latos rašomą apie tą terorą, 
liet čia klausimas eina ne apie 
tai. Liausimas kuris stoviI
prieš c.«. ?riečius, kaip ir prieš 
kitų koiionijų lietuvius darbi
ninkus,, yra toks: ar išmintin
ga ir ar galima kovoti prieš 
klerikalų terorą bendrai ko
munistais? 1

Mes į šitą klausimą 
me griežčiausiu NE. 
delko.

Dėtis su komunistais
von butų didžiausia kvailystė, 
kadangi dėįimasi su jais tą ko
va visiškai diskredituotu visuo
menės akyse. Musų komunistai 
j ilk yra daugybę kartų viešai 
pasirodę, kaipo nepaklauso
mos Lietuvos priešai. Kokią 
vertę, pav. galėtų turėti pro
testas prieš nedorus Lietuvos 
valdžios darbus, jeigu tas 
protestas butų rengiamas iš
vien su Lenkijos “prošepanais”, 
kurie geidžia kuogreičiausios 
pražūties LieSuvos respublikai? 
Jokios, žmonės, kurie tokiame 
proteste dalyvautų, pastatytų 
’i.ta’ save ant pajuokos arba, 

kas dar blogiaus, užtrauktų 
ant savęs visuomenės nuožiūrą, 
kad jie yra Lietuvos priešų 
įnagiai.

» t ž Lietuvos žmonių laisvę 
gali kovoti liktai tie žmonės, 
kurie stovi ant Lietuvos ne
priklausomybės pamato; ir tik
tai su tokiais 
Tai turi būt 
vaikui.

Dėtis su
kovon yra absoliučiai negalima, 
kuomet mes visi žinome, kad 
jie visai nėra teroro ir despo
tizmo priešai. Visose savo pra
kalbose jie garbina “matušką 
Roseją”, o toje “matuškoje” 
yra daug mažiaus laisvės net, 
negu klerikalinėje Lietuvoje, ir 
žmonės tenai yra žudomi, kaip 
niekur kitur pasauly. Rusijos 
bolševikų valdžia anąmet raz- 
baininkišku budu užklupo ir 
pavergė Gruzijos kraštą, kurį 
valdė pačių Gruzijos žmonių iš
rinktoji valdžia; ir ji pavergė 
tą krašte^ nežiūrint to, kad ji 
buvo padariusi su juo taikos ir 
draugiškumo sutartį. O musų 
vadinamieji komunistai ne tik
tai nekėlė prieš tai jokio pro
testo, bet kriokė, kaip žvėrys, 
ištroškę kraujo, ir gyrė Mask
vos diktatorius už tą plėšikišką 
darbą!

Jeigu Maskvos razbaininkų 
gauja vieną gražią dieną tokiu 
pat budu užpultų ir sutremtų 
Lietuvą, tai juk lietuviškieji 
Lenino čebatų laižytojai, taip 
pat neužtartų ir Lietuvos, bet 
džiaugtųsi, kad Lietuvos liau
dis patenka po bolševikų jun
gu.

Žinant tatai, eiti su komunis
tais išvien kovoje prieš Lietu
vos valdžią reikštų nerti kilpą 
ant kaklo Lietuvos žmonėms.' 
Taip daryt gali tiktai beprotis.

Kovot prieš klerikalinį des
potizmą įeikia, bet nieku budu 
ne su komunistais. Pažangio
sios lietuvių draugijos turi 
tiems gaivalams pasakyti: “Ša
lin savo purvinus nagus* nuo 
musų prakilnaus darbo Lietu
vos* labui!”

North Side. Puikų vakarėli su 
juokingu perstatymu rengia Pirmyn 
Mišrus choras, nedėlioj, Spalio 25 <1., 
Liuosybės svet., 1822 W. Wabansia 
Avė. Pradžia 7 vai. vak., koks bus!

ANT RENDOS 6 kambarių 
šviesus flatas, Brighton Parke, 
netoli Lietuvių bažnyčios, pe
čiaus šiluma, antros lubos. Pa- 
randuosiu geriems žmonėms pi
giai. Atsišaukite pas: 4316 So. 
Fairfield Avė., 1-mos lubos/

REIKIA DABBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

KALĖDOMS PlNIfiA?

REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME

lengvai uždirbami

RENIMIN 6 kambarių mo
derniškas fialas, karšiu van- 
deųiu šildomas. Benda nebran
gi. Kreipkitės:

6510 S. Francisco Avė.
Tel. Republie OIO5

Taupant vyrams ir moterims
Jus galit 

są laiką 
išparduoti 
paskutinius 
prie

79 ir

VYRŲ_________
REIKALINGI — .

3 kriaučiai prie moteriškų ir 
vyriškų darbų.

Kreipkitės:
6758 Wentworth Avė.

dirbti dalį arba vi- 
pagelbėdami mums 
geriausių Chicagoj 

likučius savasčių

Western Avė.

i REIKIA
I sbeurmenų į geležies atkar
pų jardą.

Steiner Iron and Metai (.o.
1103 |So. Washtenaw Avė.

NEAPSAKOMA progų 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 sveteriams daryti, 
aš parduosiu ir darbą išmokinsiu./ 
Priežastis pardavimo, aš turiu didelį' 
darbą. Kam1 būtinai reikalinga, atsi
šaukit po antrašu:

828 W. 34 St.
Antros lubos užpakalyj

Kas nori pirkti, 

parduoti, arba 
mainyti namus, 
farmas, lotus, 
taipgi ir viso
kius biznius, vi
suomet kreip
kitės pas

ANT RANDOS šviesus 4 ruimų 
flatas 3728 Pamell Avė, už $20.00, 
2ros už $35.00 gražioj apielinkėj prie 
pat Parko 4rlų ruimų, garu šildomas. 
Karštas vanduo, elektros šviesa, vie
ta 6029 S. Champlain Avė., atsišaukit

THOMAS ZURIS,
6029 So. Champlain Avė., 

Phone Midway 3639

JIESKO KAMBARIU
REIKALINGAS kambarys) dėl vai

kino prie mažos šeimynos , geistina 
Bridgeporto 
turi 
ku j

apieiinkėje. Kambarys 
būt apšildomus. Praneškit 4aiš-

Naujienų Skyrių, 
3210 So. Halsted St. 

Box 262

ĮVAIRUS SKELBIMAI 
BAGDONAS BROS.

MOVING, EXPRESSING & COAI 
PIANO MOVING EXPERTS 

Long distance handling. 
Turime daug metų patyrimą.

3406 So. Halsted St.
perstatymas pamatysite kai atsilan- Phones: Yds 3408 — Blvd. 1969 res. 
kyšite, 
kyti.

širdingai kviečiame atsilan- 
— Komitetas.

kp. susirinki- 
Spalio 16tą, 
816 W. 31st 

i malonėkite

A. L. T. Sandarom, 25 1 
mas atsibus pėtnyčioj, 
1925, Raymond Chapel, 
St., 8 v. v, Visi nariai 
atsilankyti, nes yra daug svarbių rei
kalų, taipgi atsiveskit naujų narių 
prisirašyti prie 25 kuopos. Valdyba.

Birute. Spalio 15 d., 8 vai. vak. 
Mark White St|. ant 30 So. Halsted 
didžioji Birutė pradės veikalą “Keis-

Užtai visi esate kvie- • 
Valdyba..

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT- PAINTING 

& KDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už

laikėm malevą, popierą, 
stiklus ir t. t. \

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

tučio mirtis”.
čiami ant laiko pribūti.

Karalystė”
16, 7:30 vai. 

Visi lo-

Repeticija “šėtono 
jVyks pėtnyčioj. Spalio 
•zakare, Meldažio svetainėj, 
šėjai malonėkit dalyvauti repeticijose.

Dudulienė. j

ASMENĮ) JIESKOJIMAI
PAJĖŠKAU Augusto Vainausko, 

giminaičio mirusios Domicėlės šilai- 
nienės-Vainauskiutės; labai svarbus 
reikalas.

Atsišaukit Į 
Naujienas, 

1739 So. Halsted St.
Klauskit M. Jurgelionienės

ISRENDAVOJIMUI
PASIRENDAVOJA štoras, ge

ra vieta dėl “Malt ir Hops.” 
Pigi renda. Ilgas lysas. Klausk 

920 W. Randolph S t.
United Wholesale Grocers

RENDAI pekarnė; visi geri 
įrengimai, kokie lik reikalingi 
dėl kepyklos. 13 metų buvo' 
šioj vietoj kepykla.

f>136 Archer Avė., 
ARGO, ILL.

ANT rendos 4 ruimų flatas 
iš užpakalio. Yra elektra, ga
sas ir toilotas viduje. Bcnda 
tiktai $12 į men.
733 W. 22 St. prie Halsted St.

Tel. Roosevelt 7508

7 kambarių fialai, pečiumi 
šildomi, $27.50. 6 kambarių’ fia
lai, garu šildomi, $35 ir augš 
čiau. 1134 — 1152 S. Western 
Avė. Agentas ant pareikalavi
mo kasdien nuo 2:30 iki 5 po 
pietų.

REAL ESTATE AGENTAI 
ISITRMYK1T

Ant rendos Reni Estate ofisas 
su visais trankiais ir patogumais 
Town of Lake apielinkėj.

Kreipkitės:
GEORGE KRENČIUS

4600 S. Wood St., ant 3-čių lubų

RENDAI 4 kambariai ir maudynė 
2 miegami kambariai, visi šviesus iš 
visų pusių ant 3-čio aukšto iš fronto. 
Labai paranku su trytkariais, Ash
land ir 14 St. 15 minutų j všdurmiestj, 
rendos $28. Savininkas krautuvėj iš 
fronto, 

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

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

Kreipkitės:
6510 So. Francisco Avė.

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų 
malkos 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 ta voras parsiduoda nuo 
35c. iki 50c. pigiau negu kitur.

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

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

PEOPLES PLUMBING &| 
HEATING STJPPLY CO.

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

PIRKIT PLUMBINGA PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

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

netoli Marshfield

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

Mr. Sinetana
Builders Suply & Lumber Co. 

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

STONGDENGYSTfi
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas ir 
garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie
linkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
jstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-18 Ogden Avė. 
Phone Lawndale 0114.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKIA merginos prie namų, 
lengvam darbui, prie mažos 
šeimynos ir prižiūrėjimo mažo 
kūdikio. Mrs. Tlorn,

4601 So. Mozart St.
Tel. Lafayette 2767

REIKALINGA pradinė s*te- 
nografė į ofisą vidurmiesty. 
Turi mokėt gerai angliškai. 
Atsišaukit vakarais.

Adv. Kl. Jurgelionis, 
3335 S. Halsted St., 2nd floor

Netoli dviejų milijonų dole
rių savasčių parduota j pirmu
tines 10 dienu. Į pardavimo 
kainas įeina šalyga|tvi«i ir vi
sos požeminės dūdos, kurios 
dabar jau yra įvestos. Galima 
tuojau statyti namus. Tai yra 
geriausią pasūdomas išpardavi
mas šiahdien Chicagoje.

Atsišaukit dienomis arba va
karais į 'Englevvood ofisą iki 9 
vai. vakare. Klauskit Mr. We'bb 
arba M r. Bradley.

733 West 63rd Street 
Wentwortb 5590 

HINKAMP & COMPANY

REIKALINGAS dralveris duo
nai išvažiuoti. Turi būti paty- 
ręs\ šia’”e darbe.

Kreipkitės:
1208 E. 93 St.

REIKALINGAS geras 
čius prie kostumeriško 
riško darbo.

William Pocius, 
190 N. State SI.

Boom 108

kriau-
mote-

REIKALINGAS pątyręs savo 
darbe bučeris. Geram darbinin
kui gera užmokestis. Ateikite 
pasirengę dirbti.

JOHN SAKALAS 
1301 So. 50th Ct.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

. SAIjESMENŲ

ANGLIŠKAI KALBANČIŲ

LIETUVIŲ

REIKALINGAS janitoraius pagri- 
bininkas, unijistas, nevedęs. Turi bu- 

| ti pilnai patyręs, negirtuoklis. 
kestis, valgis ir nakvynė.

Atsišaukite
3210 So. Halsted St. 

Box 263

AUTOMOBILIAI

Mo-

mo-Negalit pasiteisinti prieš 
terį ir vaikus, jei jus neuždir * 
bot užtektinai pinigų per va-' 
sąrą, kad neturėjus, puikias 
Kidėdas. Jei neuždirbot pinigų! 
per vasarą, pradėkil dabar ir j 
žiūrėkit tiesiai žiemai į akis su 
šypsena ant veido.

JUS GALIT
l>el jūsų geriausių reikalų 

ateity, dėl segamų faktų, jus 
esate skolingas sau šio apžiūrė
jimo! Skaitykit pagalvokit 

ir duokit sau atsakymą!
FAKTAI

BARGENAS dėl šios savaitės, tik
tai, Oldsmobile, 4 pasažierių, kupė, 6 
ekstras, — kaip naujas. Turiu pa
aukauti.

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

3222 So. Halsted St. '
. 1 ■ ■■..1.'»----- !—___________ ..'J’-'.-TJ

RAKANDAI pardavimui, vartoti 
2 mėnesiu, riešutinis miegruimio se
tas, valgomo kambario setas, mohair 
parloro setas, karpetai, lempos, 
veikslai

........................... , pa-
ikslai, pianas, puikus bargenas. 
Atsišaukite

1839 West 55th St.
tf g JI. . . .....J—tr.. ■ !'J----- i------ L'-!-!!

PARDAVIMUI

Mes ką lik atidarėm tretį 
Skyrių puikių savasčių IVAN- 
HOE — Tai yra puikausiu 
Chicagoj subdivizija, kur Illi
nois Central geležinkelis eina 
per pat vidurį, kas užtikrina 
30 minučių greitos transporta- 
cijos į vidurmiestį. Yra visi 
įrengimai ir apmokėti. Namai 
jau pradedami statyti.

Dideli cash nuošimčiai.

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

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

| PARSIDUODA arba paslren- 
davoja barbernė lietuvių ap- 
gyventoj vietoj. Matyti galima, 

.vakarais po 5 valandų.
3317 Auburn Avė.

Smarkų® žmonės gauna pii 
menybę.

Kur yra jūsų pardavinėjimo 
galimybė?

PARDAVIMUI bučernė ir gro
sernė; geroje biznio vietoje ir už 
t (ana prieinamų kainą. Parduosiu 
)iznį 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- 

Mums reikia Rerosida Priežastis apleidžiu
' miestą. 4544 So. California Avė. 

Telefonas Lafayette 2980.

Butų gerai, kad tai pama-t 
čius, ar ne! • Mes galim jums į 
darodyti. 
rųšies vyrų Del geriausio 
pasiūlymo Chicagos publikai. 
Neatidėliokit. Veikit šiandien 
Pasimatykit su mumis arija te- 
lefonuokit.

W. G. MACCARTHY
ISales Manager

Branigar Brothers Burnham
Building'
Room 918

160 N. U Šalie St. 
Tel. Central 8147

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

Kohn Iron & Steel Co 
2034 Soutbport AJe.

ANT PARDAVIMO grosernė ir de- 
licatessen ir kitų daiktų krautuvė yra 
ant kampo ir daromas geras pragy
venimas, ir gyveninvui 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 bučernė ir 
grosernė su namu arba be na
mo. Savaitinio biznio įplaukų, 
$1500. Atsišaukite.

2612 W. 47 Str.

TIKRAS BARGENAS. Pardavi
mui cigarų, saldainių, notions, moky- 

l nesvaiginami gėri- 
1 augšto mūrinis kampi

nis namas, 4 kambarių, 2 karų gara
žas, 1, blokas nuo mokyklos. 

2784 W. 43 St.

REIKIA R#»nl Estate nnrdavinė. i klų reikmenys, hcwva>Kluaini »<?*.- lojų Brighton Parke; pageidauja- mai’ taiP«* 1 .auKSto. mujipis kampi- 
rna, kad mokėtų lenkiškai. Gera 
prega uždirbti daug pinigų.

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

Bile katra vakarą apie šeštą 
valandą vakare

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.

PARSIDUODA kriaučių ša- 
pa, daroma naujus ir taisoma 
senus, daug metų išdiri)tas biz
nis. Nupirksit pigiai.

Kreipkitės:
2005 Canalport Avė.

MAINAU bučernę ir groeer- 
nę. Mainysiu ant loto, auto
mobilio arba kitokio biznio. 
Priežastis — nemoku dirbti.

1056 W. 32 St.

PARDAVIMUI restau rantas 
lietuvių ir kitų tautų apgyven
to] vietoj. Biznis senei išdirb
tas ir turi būt parduotas į trum
pą laiką. Priežastį patirsit.

2414 W. 47 St.

PARDAVIMU pigiai rašoma 
deska. Kam reikalinga pasi- 
naudokit proga. ■

2 aukštas iš užpakalio.
835 W. 34 Placc

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

St. Sakalauskas,
4235 S. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI dry goods 
krautuvė. Mes priversti esame 
išsikraustyti, kaina labai pigi.

Mrs. MichęJl
2649 W. 43rd St.

Tel. 'Lafayette 4416

PARSIDUODA grosernė ir 
bučernė. Biznis išdirbtas per 
daugiaus kaip 10 metų. Turiu 
du bizniu, negaliu apsidirbti; 
vieną jų turiu parduoti. 1639 W 
15th St., Gary, Ind.

PARSIDUODA saldainių ir 
cigarų krautuvė, ir kitokių 
smulkių dalykų; priežastį par
davimo, patirsite ant vietos.

Kreipkitės:
10701 So. State St.

PARDAVIMUI bučernė ant kampo 
puikios vietos, ir biznio linijos. Do- 
roma geras cash biznis. Turi būti 
parduota trumpu laiku arba išmainy
ta ant mažo namo arba loto puikioj 
vietoj. Kam reikalingas toks biznis, 
pasiskubykit.

1 East lOSrct Street, 
Pullman 0227

PARDUODU vieną iš dviejų bučer- 
nių ir grosernių už labai prieinamą 
kainą. Taipgi priimsiu pusininką. 
Naudokitės proga, nes dabar yra ge
riausias laikas pirkti.

4425 So. Wellą St., 
Phone Yards 8906

PARDAVIMUI vaisių ir daržovių 
krautuvė, su fikčeriats. Yra dvejos 
svarstyklės, du kaunteriai, ledaunė, 
du keisai, geroje vietoje, naujoj apie
linkėj, rendos $65, cash $1300, 3 me
tų lysas.

Atsišaukite:
204 W. 103 St.

NAMAI-2EME
NEGIRDfiTI MAINAI

Parsiduoda arba išsimaino 3-jų pa
gyvenimų mūrinis namas, parduosiu 
už $8,500 arba mainysiu ant didesnio 
namo, farmos. loto, bučemes, restau- 
ranto, automobilio, kas norite ta bar- 
geną laimėti pasiskubinkit.

IŠSIMAINO 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 Lafayetfe 5107

C. P. S lirom skis & Co
Real Estate

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

DEL IŠMAINYMO
Mes priimsime Jotus su bis- 

kiu pinigų už išmokėjimą mo
derniško mūrinio bungalow, 
plienp ir cemento konstrukci
ja, parinktoj apielinkėj, netoli 
parko, bulvaro, mokyklos, baž
nyčios ir krautuvių.

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

Tel. - Lafayette 5313

Tik $2,000 įmokėt
2 gyvenimų mūrinis namas, 

5—6 kambarių^ garu šildomas, 
ir 2 karų garažas, už $13,000.

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

PARDAVIMUI 40 akrų farma, ge
ras 5 kambarių namas, naujai popie- 
ruotas ir malevotas iš vidaus, 2 di» 
dėlės barnes, apie 7 akrai įtręštos 
žemės, kaina, $2800, 4 mylios nuo 
miestuko.

R. C. GILMORE, 
Dowagiac, Mich.

TIK $1500 ĮMOKĖT

Nupirks 2 flatu muro narna, Brigh
ton parke po 6 kambarius, basemen- 
tą ir visais parankumais. Kas ne
norite randos mokėti, pamatykite. 
Kaina tik $10,500.

KITAS BARGENAS

2 mediniai namai po 4 kambarius 
kiekvienas, randasi Sduth Sidėje. 
Galima pirkti su mažu jmokėjimu, ar
ba išsimaino ant loto, kitokio namo, 
arba automobili aus.

Matykite:
JOS. M. JUDICKAS,
2342 So. Leavitt St.

Tel. Canal 1678

PARSIDUODA 2 aukštų bizniavai 
namas sykiu bučernė ir grosernes 
biznis. Biznis gana geras — nėra 
kredito, 5 dideli kambariai gyveni
mui prie biznįo. Parsiduoda pigiai. 
Priim-u pirmus mortgagius, taipgi lo
tą arba nebizniavą namą. Gera proga.

5306 So. Union Avė.
Tel. Yards 1321

PARDAVIMUI namas, mūri
nis, 2 flatai, po 4 kambarius, di
delis skĮepas ir viškai su kam
bariais; yra elektra, gasas, pe
čium šildomas; yra gražus jar
das; namas gerame stovyje.

2825 So. Emerald Avė.

MORTGECIAI-PASKOLDS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Are., 

Lafayette 6738

MOKYKLOS
VALENTINE 

DRESSMAKING 
COLLEGE

Kursai Designing, Dressmaking, 
skrybėlių dirbimo ir siuvimo. Kle- 
sos dienomis ir vakarais, 
šaukite, 
kitę dėl
2407 W.

Phone

Atsi- 
rašykite arba telefonuo- 
tolimesnių informacijų.
Madison, Chicago, III. 
Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager

PARDAVIMUI grosernė ir 
Galit uždirbti daugREIKIA salesmenų dėl rin- bučernė 

kimo prenumeratos ir apskei pinigų, 
bimų. 7 
uždirbimo pinigų. Room 520. ’ kinys mieste. Apžiurėkit.

117 N. Dearbom St. 4106 W. 63 St.

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

įmūryta vana, didelis apšildytuvas ir
n; plumbingas, valiausios dekoracijos, . Neia kompeticijos. I)i- H irAnRf.rilH<n. r0n,in «niP «i«.ooo, plieno konstrucija, rendų apie $18,000

Labai gera proga dek delis bargenas. Geriausias pir- i morgičius, $65,000, mainysiu j ma- 
T'“ “ kinvs mieste. Apžiurėkit. žpsn! nan!a?- , mJTCHFR

Tel. Vincennes 8164

XXXTXXXX^XXXXXXXXXXXXXXXXX

ANGLU KALBA 
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam1 Šioje Šalyje. 
Kurie kalba gerai angliškai visur 
turi pasisekimą ir pirmvbę. Ang
lų kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stės, pilietybės ir daug kitų daly
kų guli lengvai ir greitai išmok
ti pagal naują būda 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 SI., Chicago, III. 
(kamp. 33-čios gatv., 2-ros lubos) 
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