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Coolidge šauksiąs nusi 
ginklavimo konferenciją

Proponuoja jungtines
Skandinavijos valstybes

Francijos radikalai už ka 
pitalo rekvizavimą

Proponuoja steigti Skandinavi 
jos valstybių federaciją >

Coolidge šauksiąs nusi Prancūzai reikalaus kapi 
’ falo rekvizavimo

WASHINGTONAS, spalio 17.
Sėkmingai pasibaigus sau

gumo konferencijai Lokarne, 
prezidentas Coolidge ketina 
šaukti neužilgo kitą tarptautinę 
nusiginklavimo konferenciją. 
Konferencija gal bus sušaukta 
bėgy ateinančių šešių mėnesių.

Senatorius Simeon Fess šian
die buvo atsilankęs pas prezi
dentą, ir po konferencijos su 
juo pareiškė:

“Susitaikius ir pasirašius 
saugumo sutartis Lokarne, Eu
ropos kraštams nebėra dau
giau reikalo laikyti dideles ar
mijas, dėl to kiekviena Euro
pos valstybė privalėtų savo 
mijas mažinti, ir mažinti 
tuojau.“

ar-
jas

Estija tarsis dėl skolų 
Amerikai fundavimo

NICA, Francija, spalio 17.— 
Francijos radikalų socialistą 
[jie tik vadinas “radikalais so
cialistais“, bet su socializmu 
tiek turi bendra, kiek, pav., 
Lietuvos valstiečiai liaudinin
kai] kongresas nutarė įnešti 
į parlamentą sumanymą apdėti 
kapitalistus mokesniais, kurie 
turėtų beveik kapitalo rekviza
vimo pobūdį.

Francijos finansų ministeris 
Gailiau x stipriai tokiai rezoliu
cijai priešinos, bet galų gale 
sutiko priimti ją ■ “tik kaipo 
partijos narys, bet ne kaipo 
/inansų ministeris.“

. Tuo pareiškimu jis, matyt, 
nori palikti sau laisvės priešin
tis sumanymui, kai jis bus į- 
neštas parlamentau, ypač jei ir 
kabineto didžiuma " bus jam 
priešinga.

KOPENHAGA, Danija, spa
lio 17. — šiandie čia įvyko 
skaitmeningas viešas mitingas, 
kuriam^ kalbėtoju buvo di
džiausias Islandijos* poetas, 
Gunnar Gunnarsson. Gunnar- 
sson yra žinomas kaipo ar
čiausio Skandinavijos kraštų 
kooperavimo idėjos skelbėjas ir 
uolus dėl tos idėjos darbuoto
jas. šiame mitinge jis išdėstė 
savo planą Skandinavijos res
publikai, kurion įeitų’ Danija, 
Norvegija, Švedija ir Islandija, 
susijungusios daiktan Ameri
kos Jungtinių Valstijų pavyz
džiu. Jungtines respublikos 
prezidentas butų renkamas vi
suotinu žmonių balsavimu.

Poetas Gunnarsson, kurio 
kalba padarė didelio įspūdžio 
klausytojams, pasakė, kad jo 
idėją remią daug įžymių žmo
nių visuose išvardytuose kraš
tuose. Jis pareiškė, kad visa 
eilė propagandos mitingų busią 
laikoma Kopenhagoj, Osle, El- 
sinkuose ir Stokholme.

Gunnarsson įsitikinęs, kad jo 
idėja tikėsianti pasisekimo, ir 
kad nepraeisią nė penkių metų, 
kaip Jungtines Skandinavijos 
Valstybės busiąs įvykęs faktas.

12 žmonių užmušta Irau 
kiniu katastrofoj

TALINAS, Estija, spalio 17. 
—Estų valdžia nutarė autori
zuoti savo ministerį VVash- 
ingtone daryti sutartį su Jung
tinių Valstijų valdžia dėl savo.ja, spalio 17. 
skolų fundavimo,
sąlygomis, kokias kad 
rejo Lenkai. Estijos 
Jungtinėms Valst’jomr 
14 milionų Gc’erių.

Apsiausties padėtis Bra 
zilijoj; panaikinama

panašiomis 
išside- 
skęlos 
siekia

Aeroplanas nukrito 
mergaitė užsimušė

RIO DE JANEIRO, Brazili- 
Apsiausties pa

dėtis, kuri dėl revoliucinių su
kilimų buvo paskelbta keliose 
Brazilijos valstijose, dabar at
šaukiama. Ji atšaukta jau 
Parar.oj ir Santa Catharinoj, o 
neužilg’o busianti panaikinta 
taipjau Saq Paulo, Paroj ir ki
tose valstijose.

WADHURST, Anglija, spalio 
17. — Netoli nuo čia šiandie 
nukrito žemėn didelis aeropla
nas, skridęs iš Londono į Pary
žių. lakusių juo pasažierių 
viena newyorkietė, Miss Kath- 
erine Burke, užsimušė, o du jos 
broliai, pastarųjų vienas ku
nigas, New Yorko St. Philip 
Neri bažnyčios klebonas, — 
pavojingai susižeidė. Visi jie 
keliavo į Romą, į jubiliejinių 
metu atlaidus.

Fordas ir Fiat daro 
sąjungą

LONDONAS, spalio 17. — 
Telegrama iš Genujos praneša 
kad tarp Fiat automobilių 
kompanijos ir Fordo pasirašytu 
sutartis, kuria einant Fiat 
kompanija perima visus Forde 
fabrikus Trieste, Kopenhagoj, 
Rygoj ir Konstantinopoly, tuo 
tarpu kai Fordas perims visus 
Fiat kompanijos fabrikus šiau
rinėj ir Pietinėj Amerikoj.

AR NORI KĄ PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Stadionui sulužus du už 
mušti, daug sužeistų

WASH1NGTONAS, spalio 17. 
— Laike futbolo žaidimo suiu- 
žo dalis WashingtonO ir Jeffer- 

Naujienos pagelbės jums.1 šono kolegijos futbolo stadiono, 
Desėtkai tūkstančių Naujienų kur buvo prisirinkę daugybė 
skaitytojų ieško bargenų Nau- žiūrėtojų. Du žiūrėtojai buvo 

/užmušti, o daugelis sužeisti. 
Kai kurie sužeisti pavojingai.

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, $1.05, dau
giau kaip vieną dieną 92 centai) 
į dieną; asmenų paieškojimai1 
po 70 centų už colį į dieną.

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

PERSISKRODĘS GERKLĘ 
ŠOKO Iš KETVIRTO 

AUKŠTO

NEW YORKAS, spalio 17.— 
Šiandie iš Park- Avenue vieš

bučio ketvirto aukšto pro langą 
šoko žemėn vienas vyriškis, 

• viešbuty įsiregistravęs vardu 
Eugene Amold, iš Pettsburgho, 
ir užsimušė, 
jis dar skustuvu 
piovęs sau gerklę.

[Pacific and Atlantic Photo]
Robert Tennison, iŠ Cincinna- 

ti, O., pasidarė sau labai deko- 
ratyvę liemenę, sakydamas, jog 
ne vien tik “fleperiai” gali puo
štis išmargintais drabužiais.

[Pacific and Atlantic Photo]
Satsuki Nokubo, žymiausia 

Japonijos krutamu jų paveikslų 
aktorė.

Teroristas, badu streiką 
vęs kalėjime, mirė

Lenkai užstato Italijai 
tabokos monopolį

Tautinės mažumos reika 
lauja daugiau teisiy

BUCU AREŠTAS, Rumunija, 
spalio 17. — Bucharesto kalėji
me mirė paskilbęs Rumanijos 
teroristas Maks Goldstein. Jis 
nusimarino badu, atsisakęs vi
sai valgyti per dvidešimt pen
kias dienas.

Goldsteinas, kurs buvo ko
munistas, 1919 metais buvo pa
dėjęs Rumanijos senate sprog
stamąją bombą, bet ji perank- 
sti ekspliodavo. Vis tik buvo 
užmušti du arkivyskupai ir ke
li senatoriai. Goldsteinas po 
to buvo pabėgęs į užsienį, bet 
1921 metais grįžo atgal. Jis bu
vo suimtas ir pasmerktas bau
džiamajam kalėjimui iki gyvos 
galvos. Rumanijoj mirties 
bausmės nėra.

Socialdemokratų spauda aš
triai kritikuoja vyriausybę, sa-i 
kydama, kad Goldsteinas, jei paikas, 135 West 
jis pats atsisakęs valgyti, ture- šiandie gavo L 
jęs būt prievarta penimas.

ROMA, Italija, spalio 17. — 
Lenkija išsiderėjo iš Italų Ran
ča Commerciale paskolos sąly
gomis, kokių Europos valsty
bėse dar nebuvo girdėt. Lenkai 
jau yra pasiskolinę iš to banko 
400 milionų popierinių lirų (16 
milionų 
šo dar 
milionų 
lydama
savo tabokos monopolį. Sutar
tis dėl paskolos bus šiomis dic- . 
nomis pasirašyta.

dolerių), o dabar pra- 
600 milionų lirų (24 
dolerių) daugiau siu- 
už tai kaipo garantiją

Lietuvių vaikas, nete
kęs kojos, gavo $28,000

CHICAGO, spalio 17. —Juo
zas Maskaliuniukas, 11 metų 

; 103rd St.,
iš Chicago and 

Westem Indiana gelžkelio kom
panijos Čekį sumai 28,000 dole
rių, 
kas 
mos 
mas 
keti 
28 tūkstančius 
kompanija apeliavo, 
aukščiausias Illinois 
žemesniojo teismo i 
patvirtino, 
priversta priteistą sumą sumo
kėti.

Fašistai Lokarne sumušė 
franeuzy žurnalistą - - - - - - I

LOKARNAS, Šveicarija, spa
lio 17. — Italijos fašistai, pri
pratę smarkauti be jokios 
drausmės namie, atvykę į Lo- 
karno saugumo , konferenciją 
pasirodė irgi, kas jie esą. Čia 
jie puolė ir skaudžiai sumušė 
franeuzų žurnalistą Henri Bar
de, Paryžiaus ’ laikraščio 
L’Oeuvre korespondentą. Mat 
jie įtūžo, kam tasai 
ninkas savo
kritikavo fašistų

Šitokiu fašistų 
žygiu pasipiktino 
mo konferencijos

1921 metais Maskaliuniu- 
neteko vienos kojos kalba- 
kompanijos gelžkeiy. Teis- 
priteisū kompaniją užmo- 
likusiam be kojos vaikui 

dolerių, bet 
, Dabar 

teismas 
nuosprendį 

ir kompanija buvo

Gelžkelio telegrafo tar
nautojai paskelbė 

streiką .GENEVA, Šveicarija, spalio 
17. Vakar čia pasibaigė Eu
ropos tautinių mažumų kongre
sas. Kongresą uždarant, jo pir
mininkas, D-ras Wilfan, pasa
kė karštą kalbą, pabrieždamas, 
kad tautinių mažumų judėji
mas padaręs žymų progresą ir 
kad visur jos jau laimėjusios 
daugiau teisių ir pripažinimo. 
Jis pareiškė vilties, kad ateity 

kraš- 
daų-

C., spa-
Railroad

gelžkelio
streiką,

spalio tautinės mažumos visuose
— Dvylika žmonių buvo už-j tuose išsikovos sau dar 

i kaip dvįde- giau teisių ir privilegiją.

BRESSANA, Italija, 
17. ~ ’
mušta ir daugiau 
šimt sužeista, pašažierinium 
traukiniui, ėjusiam iš Milano S 
Genują, susimušus su prekių 
traukiniu. Pasažierimo trauki
nio vagonai buvo visai sudau
žyti. Beveik visi užmuštieji 
ir sužeistieji buvo kaimiečiai.

Gyvas buvo palaidotas 
kapuose

ją 
kape, 
buvo

V ARŠU V A, spalio 17. Len
kų kaime Bzumose, Chojno 
apskrity, išėjo į aikštę baisus 
dalykas. Mirė to kaimo gy
ventoja, Jozapata Vrubliaus- 
kienė. Nutarta palaidoti 
kapuose tame pačiame 
kur prieš dvejus metus 
palaidotas jos vyras. Kai
duobė buvo atkasta, pastebėta, 
kad grabo vii šus buvo nuspar
dytas, o iš grabo kyšojo numi
rėlio kairė ranka ir koja. Pasi
rodė, kad Vrubliauskienės vyiaJ 
buvo palaidotas gyvas, jis buvo 
tik apmiręs arba, 
užmigęs letargu, 
grabe atsigavo ir 
risti.

kaip sako, 
Matyt, jis 
bandė išsi-
t

Karo laivai manevruose 
susimušė

SAN DIEGO, Cal., spalio 16. 
—Laike manevrų jūrėse ties 
Point Loma, Jungtinu Valstijų 
'submarinas S-25, plaukęs 100 
pėdų po vandeniu, kildamas 
aukštyn susimušė su minų lai
vu Ortolan. Ir vienas ir ant
ras buvo kiek apdraskyti, bet 
žmonių niekas nenukentėjo.

TRAUKINYS SUDEGĖ

DENVER, Colo., spalio
— Ties Corona, Colo.
žierinis Denver and Salt Lake 
traukinys susimušė su prekių 
traukiniu ir bematant visuose 
vagonuose kilo gaisras. Dau
giau gaip šimtas pasažierių. 
kurie jau miegojo, buvo išmes-

Prieš iššokimą ti iš savo lovų ir suskubo pa
buvo persi- bėgti iš vagonų. Keletas buvo 

t lengvai sužeisti.

16. 
pasa-

Priimtose rezoliucijose 
gresas remia tautinės kuituros 
principą, kviečia įvairių valsty
bių valdžias užtikrinti • laisvą 
savo tautinių mažumų kuiturinį 
ir ekonominį i plėtojimas, ir pra
šo Tąutų Sąjungą, kad ji dau
giau dėmesio kreiptų į tautinių 
mažumų problemų išsprendi
mą.

kon-

Suimta 238 degtinės 
šmugelio laivy

WASHINGT()NAS, spalio 16.
Per pastaruosius septynis 

mėnesius pakraščių sargybos 
laivai suėmė viso 2381 degtinės 
šmugelio laivus ir .areštavo 
apie 400 kontrabandininkų. Su
imtų svaiginamųjų gėrimų ver
tė siekia per 10 miljonų dole
rių.

Stiprus žemės drebėji
mas Kuboj

HAVANA, Kuba, spalio 17. 
—Iš Santiago de Kuba praneša, 
kad šį rytą ten įvykęs stiprus 
žemės supurtymas. žalos daug 
nepadaryta, bet žmonės buvę 
labai išgąsdinti, šiandykštis že
mės drebėjimas buvęs daug 
smarkesnis, ne kad įvykusieji 
laike pastarųjų kelių mėnesių.

ORAS;
Chicagai ir apielinkei oficia

lia oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Aplamai gražu, 
temperatūros atmaina; 
nis, didžiumoj vasaros 
rų vėjas.

Vakar temperatūra 
niškai siekė 49° F. ,

šiandie saulė teka 6:06, 
džiasi 5:04 valandą.

nedidelė 
viduti- 
vaka-

viduti-

lei-

VVILLMINGTON, N. 
lio 17. — Order of 
Telegraphers šiandie 
Atlantic Coast Line 
telegrafo tarnautojų
kurs turės prasidėti pirmadie- 

laikrašti-inį, 4 valandą ryto., Sustrei- 
korespondencijose kuos viso 1.180 telegrafįninku, 

darbus.
chuliganišku 
visi saugu- 

dalyviai.
Užgynė krutamuosius 

paveikslus rodyti 
sekmadieniais

Estijos kabinetas neiš
silaikys

Sudegė 100 maišu pašto 
siuntiniu į Ameriką

RUANAS, Francija, spalio 
17. — šį rytą gaisras sunaiki
no pašto vagoną pakeliui iš 
Havro į Cherburgą. Sudegė 
šimtas maišų . pašto siuntinių, 
adresuotų į Jungtines Valsti
jas. Penkiasdešimt maišų bu
vo dar išgelbėta, ir tuose mai
šuose rasta siuntinys 1 mili
jonas dolerių, banknotais po 
$500.

Dešimt žmonių sužeista 
\ laike audros

LOUISVILLE, Ky., . spalio 
18. - Pereitą naktį šioj apie- 
linkėj siautė smarki vėsula, 
panaši į tornadą, padariusi 
daug materialės žalos. Kiek iki 
šiol sužinota, laike audros bu- 
vb sužeista dešimt žmonių, 

h ________
Bene lietuvis užmuštas 

traukiniui sudaužius 
autą

GARY, Jnd., I spalio 17.
Chicagos priemiesčio elektrinis 
traukinys netoli Gary sudaužė 
automobilį, kuriuo važiavo 
John Rositis, iš Indiana Har- 
bor, ir kitas nepažįstamas žmo
gus. Abudu buvo užmušti.

Du užmušti traukiniui 
sudaužius automobilį
DANVILLE, III., spalio 15.

Wabash linijos traukiniui su
daužius kryžkelėj automobilį, 
buvo užmušti du juo važiavu
sieji nepažįstami asmens, vy
ras ir moteriškė.

WILKESBARRE, Pa., spalio 
17. - - Trys banditai sulaikė 
Plymoutho West Knitting kom
panijos kasininką Clarence 
Westą, kurs nešėsi 8,278 dole
rius kompanijos darbininkams 
algas už dvi savaiti išmokėti. 
Atėmę iš jo visus pinigus ban
ditai paspruko.

kasininką

URBANA, Iii., spalio 17. —j TALINAS, 26 IX. [Elta].— 
Teisėjo Boggs išduotu indžion- Estų spauda praneša, kad Esti- 
kšenu, rodymas teatruose kru-Įjoj laukiama ministerių kabi- 
tamųjų paveikslų sekmadie-1 neto "krizio. Ūkininkų 'sąjunga 
niais tapo griežtai užginta. i reikalaujanti, kad atsistatydin

tų parlamento pirmininkas Rei, 
kurio pasikalbėjimas Ženevoj 

palio sukėlęs Estijoj nepasitenkini- 
Tam pasikalbėjime gana 

Pūstos 
reikalavusi 
Laukiama,

APIPLĖŠĖ BANKĄ
VVOODRĮLJFF, Wis.,

17. — Anksti šį rytą septyni 
.maskuoti banditai įsiveržė į 
State Bank of Woodruff, iš
sprogdino voltą ir pabėgo su 
pinigais. Kiek pinigų jie pa- kad prasidėjus parlamento se- 
šlavė, dar nežinia. Prieš puoli- sijai iš koalicijos išeisią arba 
mą banko, plėšikai buvo visas socialistai, arba ūkininkų są- 
vielas į miestelį nukapoję. junga.

mo.
aiškiai pasakyta, kad 
atsistatydinimo 
SSSR atstovybė.

r

Dabar Laikas
Atėjus didžiam darbimečiui Lietuvoje, 

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

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

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, Dl<

■MM



NAUJIENOS, Chicago, m. Pirmadienis, Spalio 19, 1925

PIRMA VAKARIENE IR MUZIKAUS PROGRAMAS
Užbaigus statyti Auditoriją

Trečiadieny, Spalio-October 21-mą, 1925
LIETUVIŲ DIDŽIOJOJE AUDITORIJOJE 

3133 South Halsted Street '

Pradžia 7:00 vai. vak.
Įžanga $1.

BIZNIERIŲ DOVANOS NAUJIENŲ MASKARADUI
Skaitykit kas diena ir patėmykit permainas

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

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

Keisą Malt ............... $10.00
Marųuette Malt and Hops Cu., 
J. KOM1NSKAS, vedėjas,

6250 So. Campbell Avė., 
Chicago, III.

Fonografą vertės .... $100.00 
PEOPLES FURN1TURE CO. 
arba Lietuvių Rakandų Bendro
vė savininkai dviejų didžiausių 
kinutuvių, lietuvių Amerikoje.

1922 So. Halsted St.
11^ Archer Avė.

5-kių Tūbų Kadio Sėt $.50.00 
Dovanoja J. BŲPBIK.

Pianų ir kitokių. '' muzikalių 
daiktų krautuvė, 3343 Šo. Hal
sted St. Chicago, *111.

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

Deimonto, aukso daiktų krau
tuvė,

3821 So. Halsted Street,
Chicago, III.....

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

3315 So. Halsted Street, 
Chicago, III.

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

[korespondencijos
A___ Z.....................  ■■ !■!—<

Brooklyn, N. Y.
• Juozo ’ Babravičiaus koncertas

Spalio 11 d. š. m. Brooklyn 
Academy of Music salėj įvyko 
Juozo Babravičiaus koncertas, 

įkurs skaitomas pilnai pavyku- 
■ siu. Apie patį J. Babravičių ii 
išpildymą programo nieko ne
tenka sakyti; apie jį jai! gana 
daug buvo rašoma, žmonių bu
vo gana daug; nors galėjo būti 
da ir daugiau; bet atrodo,( kad 
pelno turėjo atlikti. Kiek tikrai 

'žmonių buvo --- neteko patirti. 
Svetainėje, kurioje koncertas 
įvyko, sėdynių randasi 1,400 ir, 
rodos, apie du trečdaliai buvo 
užimta.

Iš atsilankiusios publikos bu
vo galima nužiūrėti, kad dide
lė didžiuma buvo iš progresy
vus visuomenės.* Tų žmonių, 
kurie visuomet tenka matyti 
komunistų parengimuose matė
si labai mažai. Tų-gl, kurie 
daugiausia pasižymi, kaipo ko
munistai, įvairių organizacijų 

1 susirinkimuose trukšmo kėlime 
visai nesimatė. Teko matyti, 
tik vienas kitas iš taip vadina
mos komunistines “inteligenti
jos”. 'l'as yra šavaimi aišku, 
kad komunistai geidė nepasise
kimo. Pažymėtina ir tai, kad 
vietose, kur daugiausia Nueina 
šių žmonių, prieš koncertą bū
davo galima išgirsti nelabai 
tinkamų anekdotų apie J. Bab
ravičių.

Iš katalikiškos srovės matėsi 
kiek daugiau. Tas atrodo, kad 
katalikai daugiau rėmė šį pa
rengimą nei kad komunistai.

—A. P. S.

[Pacific and Atlantic Photo]
‘Mirusiojo prezidento Wood- 

row Wilsono žmona. Dabar ei
na gandai, kad našle rengiasi 
apsivesti su Dr. Sterling Ruf- 
fin’u iš Washingtono, D. C.

vėsu, bet Illinois tik du dar te
mačiau.

Biznis čia visiems eina labai 
gerai, bet sunku gauti vietą. 
Pinigas čia daro pinigą. Dau
giausia čia uždirbama su že
me - real estą te. Dveji metai 
atgal Sara toga turėjo 5,600 
gyventojų, o dphar turi jau 
30,000. šiame x miestelyje gy
vena 35 milionieriai. Yra I 
bankai. Real estatemanai moka 
čia po $800. j metus užJaisnį;« • t
be to. yra šimtai real estati- 
ninkų, kurie pardavinėja že
mes be jokių laisnių.

— Danielius Lukša.

Laiškas iš Maskvos
Vienui chicagietei jo gimi

naitė iš Maskvos šitaip rašo 
apie tenaitinę padėtį:

“Po b.skj ctirDu. Nors aš esu 
specialiste modiste ir turėčiau 
skaitytis jjrie darbininkų, bet 
mane skaito parazite, plėšia 
mokesčius ir už butą ima la
bai brangiai. Tas dalinimas į 
Kategorijas yra neteisingas.

“Kaslink laisvės, tai negali
ma nė prasižioti, reikia tylėti. 
Pabaudas lupa ant kiekvieno 
žingsnio. Jeigu ne taip per
ėjai gatvę pabauda; ne taip 
įsisėdai į tramvajų (gatveka- 
rį) —pabauda; pavėlavai tar
nybon pabauda.

“iPnckyba dailiausia vals
tybe. rankose, bet produktai 
ne kokie. Dabar, vasara (laiš
kas rašytas birželio 9 d.) mė
sa lankiai papuvusi, smirdanti. 
PrivatiniejTis asmeninis lal,?M 
ninku prekiauti, labai spau
džia ir apkrauna didelias mo
kesniais.

“Daug žmonių sėdi kalėji
muose, ar bėgioja gatvėmis be 
kąsnio duonos. Bedarbių yra 
tnilionai. Gatvėmis vaigšto 
vaikai nuo 5 iki 15 metų am- 
žiads, kurie miega kur pakliu
vo. Berniokai maitinasi vo
gimu, o mergaitės: nuo 9 me
tų amžiaus parsidavinė ja vy
rams. Tai taip baisu, kau 
net širdis plyšta. O juk tai 

' turbut darbininkų vaikai”.

A. L. THOMAS
IJETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė. 
Tcl. 1'ullman 7097 

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

NORĖDAMI.
PIRKTI, PARDUOTI AR M AI-f 
NYTI VISADOS KREIPKITfiS f 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. 1

. L. FABIONAS CG

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

Pirmutine Lietuviu Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n e.

A. BARTKUS, Pren.
1619 W. 47th St., Tcl. Boulevard 7101,1892, Chicago

Z"

809 W. 351h SI., Chicago į
Tel. Ik levard 0611 k 0774 J 

PADAROM PIRKIMO IR PAR J 
DAVIMO RASTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir r 
Parduodam Laivakortes. f

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

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

DR. JOHN J. 
SMETANA

AKINIŲ EKSPERTAS • 
1801 So. Ashland Avė.

Kampas 18 gatvės, 3-čias augštas 
Kambariai 14, 15, 1G ir 17 

Ant Platt’s Aptieko$
Pastebčkit mano iškabą
Valandos nuo 9:30 iki 

8:<30 vakare.

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St„ Rocųn 1111-12 

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

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1310

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas
190 No. State St. Room 844

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

Bridgeporto Ofisas
' 3335 So. Halsted St. 

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

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

- - - - - - - - - - - " ~Į
JOHN KUCHINSKAS

LAWYER

Pečių vertės ........... $19.00
Dovanoja PETEB BABSKIS 
Rrkandų, karpetų, pečių ir ki
tokių daiktų krautuvė,

J 748 West 47th St.
Chicago, 111.

Elektrinė Lempa, vertės $19 
Dovanoja Z. PIETKIEVVICZ 
P.akapdų, kaurų, karpetų, pečių 
ir fonografų krautuvė,

1721 VVest 47-th St.
Chicago, 111.

Perlo karolius, vertes $15.00 
Dovanoja CHAS K1NDEB

Auksinių daiktų Ir laikro
džių krautuvė,

2422 West 47-th Street, 
Chicago, III.

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

3317 So. Halsted Street, •
Chicago, 11;. t

Smuiką ......................  315.00
International Music Shop, G.
BALSEVIČIUS savininkas,

1722 W. 47th St.
Chicago, III.

Elektros prosą vertės $ 1.2u 
ir skutimosi įtaisus vertės $3 
dovanojo A. J. KAREIVA & 
SON Hardware ir maliavų 
krautuvė, 4537 So. Wood St., 
Chicago, 111.

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

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

________

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

3313 So. Halstd Street, 
Chicago, III.

Sliperius, vertes ....... $3.00
Dovanoja WILSON’S FASH- 
ION SIIOE,

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

Tai tiek iki šiai dienai —kas 
daugiau ? z

jarsinkities “ Naujienose”

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

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

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

'Į das pavardė ir adresas skaitytojo.
Prenumeratoriams gaunantiems Naujienas per paštą, apart kas

dieninių kuponų dar duodama priedo sekamai:
Už metus—150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—-35.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

.................................................. Atkirpk čia ...................................... . .........
Į Data: Spalio 19, 1925 ___ _________________________________

Sarasota, Fla.
Biskis apie Floridą

Aš atvykau i Sąrasotą, Flar, 
rūgs. 15 d. ir nuo to laiko iš
važinėjau visur tarp Sarasota 
ir Tampa, bet niekur nesusiti
kau lietuvių. Išrodo, kad aš esu 
pirmas lietuvis, apsigyvenęs 
S a rasotoj.

šiuo noriu pranešti lietu
viams darbininkams, kad jie 
luitų atsargus su važiavimu į 
Floridą. Darbų yra mažai, o 
butai labai brangus: už kam
barį ima po $10 ir daugiau j 
savaitę Visus paprastuosius 
darbus dirba juodukai, nes bal
tieji m gali taip pigiai pragy
venti kaip juodukai gali.

Bet amatninkai uždirba 
daug geriau. Taip, pav. spaus
tuvių darbininkai gauna nuo 
$80 iki $100 į savaitę. Virėjai 
gauna nuo $50 iki $60 į savai
tę; tik jų darbas čia yra sun
kus, nes čia nėra gaso ir ang
lių ir kūrenama tik malkomis:. 
Kria učiai čia pietuose neturi 
dirbtuvių ir kiekvienas dirba 
ant savęs. Karpenteriai turi 
užtektinai darbo; alga $1.25 į 
valandą; dirba 8 vai. Barzda
skučiai gauna menką algą, — 
dirbant ant komiso gauna po 
60c. nuo dolerio.

Žemės kainos kyla ir maino
mi veik kasdien. Bet yra ir pi
gios žemės — po $50 ir augš. 
už akrą; o ni ©kuriose vietose 
yra ir tokios žemės, kuri nieko 
neverta. Aš patariu norintiems 
pirkti žemės Floridoj, nepirk
ti jos nemačius. Jei kas įdo
maujasi žeme Floridoj, tam 
verta atvažiuoti ir pačiam pa
matyti, nes yra daug pelkių 
ar vandens apsemtų žemių J 
Bet kas turi žemės Floridoj, 
tegul neparduoda jos nematęs, 
nes niekuriose vietose žemė 
yra nepaprastai pabrangusi.

Man išrodo, kad Illinois vals
tija yra Floridoj atsilikusi, jei
gu spręsti pagal skaičių čia 
matytų iš kitų valstijų auto
mobilių. Daugiausia jų yra iš 
Mas®. valstijos; po jos seka 
Nevv York, Indiana ir Ohio. Tų 
valstijų automobilių' pilna gat-;'

Fbr BILIOUSNESS

BEECHAMS 
PILLS

Garsinkitės Naujienose

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St 

arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

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

PėtnyČfos.

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

mų ir stonų, gražiai papuošę savo kūnų
»

ir pasiėmę drauge savo sielų ateikite.

Sušuko senoji Fėja, visų fėjų valdovė, 

nuo Šatrijos kalno, iš Žemaičių Žemės ir 

pasikėlė ant šluotos —

“| Naujienų 
Maskaradą!”

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

Tek Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St. 

Cor. Washingt<|n & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

r---------------------------

J. P. VVAITCHES
Advokatas

Tel. Pullman 6377 Roseland, L’L

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St. I
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 6096
SPECIALISTAS egzaminavojl- j 

me abstraktų ir nejudinamo tu*- | 
to teisėse. Taipgi veda visokius su
dus.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washingtun St. Room 1310
T.elephone Dearborn 8946

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

Nainy Telefonus Republic 9600

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie StM Room 530 
Tel. Central 6390

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

A. E. STASULANI 
advokatas

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

Cicero Ketverge vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8221 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 v. *. 
3286 S. Halsted Št. 'i Bonl 6737



Pirmadienis, Spalio 19, 1925 NAUJIENOS, Chicago, 111.

i MUSŲ MOTERIMS
t ......— ■ ■ i Veda Dora Vilkienė   ■■■■■■ ■ nVeda Dora Vilkienė

Kį IR KAIP VIRTI
ŠVEICARIŠKAS STEIKAS

li/G colio storumo chuck 
steiko 

1

1
1

šaukštukas druskos 
8 šaukštuko pipirų 
supiaustytas svogūnas 
4 puoduko miltų

taukų).nos
Paimk miltus, apibarstyk mė

są ir su mediniu plaktuku ar
ba kokiu kitu neaštriu daiktu 
įmušk miltus į mėsą. Pake
pink mėsą karštuose taukuose, 
kuriuose pirmiau kepinai svo
gūnus. Pridėk pipirų ir 3 le
dukus karšto vhndens. Virk 
ant mažos ugnies 2 3 valan-

Padarvk dažala su mil- 
Paduok stalan su maka- 
virtom bulvėm, daržo- 
Gali pridėti džiovintų

das.
tais.

tronais, 
vėm.
grybų dažniai)

ŠUTINTA JAUTIENA

še

su miltais. Paduok su šutin- 
tom bulvėm.

BANANŲ IR M STOS 
SALOTOS

6
1

bananus,
šaukštą citrinų sunkos,

Salotos lapų,
le puoduko mayonaise da

žalo,
2 šaukštu sukajiotų mėtų,
Vį puoduko sukapotų riešu

tų.
Nulupk banąhas ir supjiaus- 

tyk išilgai. Sudėk gražioj 
tvarkoj ant salotų lapų. Api
barstyk su mėta
Užlašink citrinų sunką, 
kui 
dėk

ir riešutais.
Pas- 

uždėk dažalo ir viršun už
likusius riešutus.

OBUOi.IV BLYNELIAI

2 puoduku baltos duonos, SU

karšto saldaus

miltų,
2 

nuo

2 puoduku 
pieno,

puoduką
kiaušiniai (atskirk trynius
baltymų), 
šaukštą sviesto,
šaukštu bhking powder, 
šaukštą cukraus,

1/2 šaukštuko druskos,
1 puoduką supjaustytų obuo-

2

Mirkyk duoną piene, paskui 
sumaigink pakol pasidarys ko- 

Sudėk sviestą, cukrų, dt*u- 
truputį suplaktus trynius, 

rai išmaišysi, iš-

3—4 svarai short* ribs arba 
jautienos taip vadinamos 
“chuck steak,” storą šmotą.

*/2 šaukštuko druskos,
» šaukštuko pipirų,

*4 puoduko miltų,
1 niorkvą, 1 žalią pipirą, 

lerų, gručkų, petruškų.
3 puodukus verdančio van

dens.
Pakepink mėsą su taukais ir 

svogūnais, pridėk visas daržo-j Kaip viską £er 
ves ir užpilk verdančiu vande-*plak baltymus ir išlengvo juos 
niu. Virk ant mažos ugnies'sudėk į tešlą.
3 valandas. ‘Padaryk dažalą ir išmaišyk ne su šaukštu, liet

šką,

Sudėk obuolius

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

•.232.1

No. 2321. Paprasta, bet labai 
elegantiška suknelė. Galima ją dė
vėti namie ir ant gatvės.

Sukirptos mieros 16 dietų, 36 iki 
42 colių per krutinę, 36 mietai reikia 
2 U yardo 54 colių materijos ir H 
yardo Skirtingos materijos apikaklei 
ir juostai.

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

NAUJIENOS Pattem Dept.
1789 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdį No—— ,

Mieros _______per krutinę

(Vardas Ir pavardš)

(Miestas ir valst.)

su šakute. Užkaisk taukus, 
paimk su šaukštu tešlos ir dėk 
j verdančius taukus. Apversk 
tik vieną sykį. Kaip parus, 
išimk, apibarstyk su cukrum ir 
cinamonais. Valgyk karštus 
arba šaltus.

DARŽOVIŲ KOTLETELIAI

RYŽTŲ IR SLYVŲ 
PUDINGAS

pu
ču k-

Suplak vieną kiaušinį, 
dėk l/įį puoduko rudaus 
raus, i/n dalį šaukštuko drus
kos, 1 šaukštuką vanillos ir 2 
šaukštu tirpyto sviesto iri vieną 
puoduką nesaldintos sunkos nuo 
virtų džiovintų slyvų. Sumaišyk 
visūs viršminėtus dalykus su 3 
puodukais virtų ryžių. Išsvies- 
tuok molinį bliudą, sudėk vis
ką ir kepk pečiuje apie 30 mi- 
nutų. Paduok į stalą su plakta 
ar ne plakta saldžia Smetona, ir 
padėk po slyvą ar dvi ant 
šaus košės.

2 puoduku bulvių košes
1 puoduką virtų, žalių žirnių

ir blėkinių
1 puoduką virtų, smulkiai su-

p.laustyti/ morkvų.
Šviežios duonos trupinių
2 šaukštu saldžios Smetonos
1 plaktą kiaušinį
1 šaukštuką druskos.
žiūrėk, kad visas vanduo bu

tų nupilta nuo žirnių ir mork- 
. vų. Išmaišyk kartu su bulvių 
koše, maišyk su šakute. Sudėk 
Smetoną. Išmaišyk gerai. Pada
ryk kotletelius, aptepk plaktu 
kiaušiniu ir apibarstyk duonos 
trupiniais.
koše pakol parus.
kotleteliai 
taukų.

Paduok

BANANŲ SALOTOS

vir-

Kepk karštose tau- 
žiurėk, kad 

neprisemtų perdaug

su sekamu dažahi 
iš sūrio:

6
6
6

mažias bananas 
šaukštukai sviesto
dideles selerus

Salotų lapų
*4 puoduko mayonnaise dažn

io.
■Prikimšk selerus su peanut 

sviestu, ir supjaustyk į šmotu
kus. Gražiai sudėk salotų lapus 
ant torielių, o ant salotų sudėk 
selerus ir supjaustytas bananas 
ir apipilk su dažalu.

SHERBįlT Iš SPANGIŲ

spangių (eran-
berries)

1 Va puodukas vandens
2 puodukus cukraus
3 šaukštukus citrinų sunkos
1 kiaušinio baltymas.
Virk spanges pakol suvirs į 

koš$. Perkošk per šitą. Pridėk 
cukrų ir tegul verda pakol cuk
rus ištirps. Atšaldyk. Pridėk 
citrinų sunką ir kuomet bus be
veik sušalęs, pridėk išplaktus 
kiaušinio baltymus, išmaišyk ir 
vėl duok pašalti.

2 šaukštu miltų
i/j puoduko tarkuoto ameri

koniško sūrio
<4 šaukštuko druskos
1 šaukštas miltų
1 puodukas pieno arba sald

žios Smetonos.
Pakepink miltus su sviestu. 

Pridėk pieną ir gerai maišyk. 
Ant galo dėk sūrį ir druską.

Del 
Odosligų 
žmonės, kurie turi niežėjimus per 

metų eilę, gauna ramų miegą ir pa
ilsi bevartodami Cadum Ointment. 
Jis pražalina niežėjimą tuojau, su
minkština ir gydo odą kur tik ji yra 
sužeista ar paraudonavusi. Cadum 
Ointment yra geras nuo išbėrimų, 
spuogų, šlakų, skaudulių, užkrėstų 
dedervinių, suskirdusios odos, išbėri
mų, slogų išbėrimų, karščio, pilės, 
pučkų, skaudulių, užgavimų, nudegi
mų, šašų, dedervinių, žaizdų ir t. t. 
Jei jus negalite gauti Cadum Oint
ment savo aptiekoje, tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Company, 
576 Fifth Avenue, New York.

PAVLAVlClA
Undertakers Co.,
Automobiliai vestuvėms, 

krikštynoms ir t. t.
Grabus parduodam pigiai

3238 So. Halsted St., ,
Phone Boulevard 7667

Rezidencija Boulevard 9828

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUšERKA

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

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

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

mote-

gal.

DR. SERNER, 0. D.

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

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 augščiati
• Valandos nuo 1 iki 9 vakare. 

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

AKUAERKA

Tel. Blvd. 21M 
|M. Woitkierkz- 

BANIS

mote- 
prie gimdy- 

o , patarimai 
dykai moterims 
ir merginom*.

3113 South 
Halsted St.

<^DR. HERZMAN-**
Gerai lietuviams žinomas per 16 

metų kaipo patyręs gydytoja*, 
chirurgas ir akušeris.

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

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

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

į Dienomis: Ganai 
3110. N akt J 
Drexel 0950

Boulevard 4186
3235 S. Halsted St

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 ▼. ▼.

Telefonais:

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, -- - --------•

VIENYBE
Liaudies Universitetas

Tas, kuris turi 87 metų “Vienybės” komplektus, turi 
namuose turtą, kurio kultūrinė vertė atstoja pagarsėjusią 
pas amerikonus “Five Foot Book Shelf” išleistą Harvardo 
universiteto prof. pagelba.

Ir kiekviename numery “Vienybės” kultūros turtas di
dėja eilėmis, apysakomis, mojcslo straipsniais, žiniomis iš 
visų pasaulio kraštų ir Jdetuvos.

Keturi doleriai ant metų reiškia truputj daugiau kai 
centas | dieną. 0 už juos gausite ‘‘Vienybę” kas antrą die
ną ir džiaugsitės kas dieną.

vienybe,
Brooklyn, N. Y.

LIETUVIŠKA APTIEKA
MRS. A. ZIMMERMAl^, 

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

Brighton Park Aptieka
4254 Archer Avė.,

Phone Lafayette 6149

Telephone Yzrds 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Avė.

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

193 Gnind St.,

SKAITYTOJAU!
PAREIKALAUK SAU KATALOGO IR 

PASIRINK SAU DOVANAS .
DYKAI DEL JŪSŲ —

ĮFRlMSMtiNę]

CHlWt~NO $wll
PctvanMiHT HAvon

C AT NQ ||ft3

Vardas

Adresas

Miestas............................ ..... Stute.............
Išpildyt >r H*ųsk Naujienoms

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

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

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

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

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

pietų ir G iki 8 .vakare.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6858
■ .i., ....... . ...... . -.-—■■—■r

/"■ 11 ■ - 111 1 .... . ...........
Telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofiso Valandos:

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

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

b-n i .................... .......................-............i Z

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

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

nuo 5:30 iki 7:80 vakare.

DR. I. E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

k i 7............. n .1,11 i /

A. montviD, m. d.
1579 Milwaukee Avė., Room 209 

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

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

Namų telefonas Spaulding 8633 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia 

hj i ■ ■ ■ ■■ ■ ■ i........................................................ ....

Cicero 4676Boulevard 3686
DR. J. P. POŠKA 

Gydytojas ir Chirurgas 
3133 So. Halsted St.

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

nuo 3 iki 9 vakare.

xxxxxxxxxxxxzxxxxxxxxxxxx

Or. Lawronce P. Slakis
DENTISTAS

m 4454 So. Western Avė
H Valandos: 

nuo 10 ryto iki 9 vai, vakare.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

46011 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 iki 12 d.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LICTUVYS DENTISTAS 
4712 So. Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO

/—■ 11 ... ........................................." '

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų.
> ........... .i i

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., Chicago 
arti Slst Strciot

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

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

♦
 Optometriat 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Av.

Kampas 47-toa 
ant 2 lubų

t 1 "" 1 J'"' I 1 ' 1 '
Phone Canal 1713-0241

Res. Midvvay 5512
DR. R. C. CUPLER,

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Kampas Oakley ir 24 St.

Ofiso vai. nuo 2 iki 4 kasdien.
Panedėly ir ketverge nuo 3 iki 8 v.

L. .... .....

Specialistai užsise- '
nėjusių chroniškų Ii- 
gų vyrų, moterų ir L I 
vaikų. Daktarų Me- 
dikalė Laboratorija. 1

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

IŠTYRIMAS KRAUJO
Dykai Klinika
Tiktai dėl Vyry

Dykai patarnavimas daktaro
Europinės Q 1 A
Gyduolės v I "t

moka tiktai biskj už gy- 
Pasekmingai gydomos vi-

606
Ligoniai 
duoles. 
sos kraujo, odos, inkstų, pūsles ir 
reumatizmo ligos.
Valandos nuo 10 ryto iki 8 vakare. 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. dieną

National Health Clinic
1(557 W. Madison St.
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orderiu kartu su užsakymu.

Dabar Europa jau galės eiti prie nusiginklavimo ir 
visiškos militarizmo likvidacijos. Tatai ves prie visų 
tarptautinių santikių pertvarkymo.

Ir čia vėl vadovaujanti rolė priklausys organizuotai 
darbininkų klasei.

Apie Įvairius Dalykus.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Koosevelt 85*0.

ANTAUSIS FAŠISTŲ VIRŠYLAI.

SOVIETŲ TĖMYTOJAS LOCARNOS 
KONFERENCIJOJE.

PASAULIO REVOLIUCIJOS VILTIS IŠNYKO.

BOLšEVIKŲ PAGALBA NACIONALISTAMS 
NUĖJO NIEKAIS.

TAIKOS IR DARBININKŲ KLASĖS LAIMĖJIMAS.

Kai diktatorius Mussolini atvyko į Locarno padėti 
savo parašą po saugumo ir arbitracijos sutartimis, pada
rytomis tarpe penkių Europos valstybių, tai kai kurie 
konferencijos dalyviai atsisakė su juo sveikintis ir dau
gelis laikraščių korespondentų atmetė jo kvietimą išklau
syt jo pranešimą apie Italijos valdžios poziciją tarptauti
nėje politikoje. v • ’ •

Juodmarškinių viršylai po tokio “priėmimo“ nema
lonu būvio nė pasilikti diplomatų vakarienėje, kuri buvo 
surengta po koitferęncijos užbaigimo. Pagrįžęs į Romą, 
jisai turės apie ką pagalvoti.

Prieš prasidėsiant Locarno konferencijai, Europos 
spaudoje tilpo tokia žinia:

“Rusijos sovietų valdžios tėmytojas (observer) 
atvyko į Stresą, vieną miestelį Italų pusėje prie Lago 
di Maggiore. Jisai yra rusų pasiuntinybės Pary
žiuje sekretorius, kuris prieš keletą dienų Genevoje 
sekė Tautų Sąjungos svarstymus ir tarp ko kita ta
rėsi su Nansenu dėl tremtinių klausimo.”
Bolševikams, matoma, labai rūpėjo ta Locarno kon

ferencija.
Jie darė ką tik galėdami, kad ji nepasisektų. Tuo 

tikslu ir komisaras čičerinas važinėjo Varšuvon bei 
Berlinan.

Bet sovietų valdžiai nepavyko suardyt saugumo pak
to derybas. Valstybės, tarp kurių daugiaus, kaip per de
šimtį metų, nebuvo draugingų santikių, pagaliau susitai
kė. Revanšo (atkeršijimo) 1 aro tarp Vokietijos ir Fran- 
cijos dabar jau nebus. Vokietija pasižadėjo net ir savo 
ginčus su lenkais spręsti taikiu budu.

Nykstant naujo Europos karo pavojui, nyksta ir 
bolševikų viltis pasaulio revoliucijos. Ką gi tad Maskvos 
diktatoriai dabar pradės?

Jiems nebepaliko nieko kita, kaip tiktai eiti paskui 
kitas Europos valstybes tuo taikos keliu, į kurį vokiečiai, 
franeuzai ir belgai jau yra įstoję. Kai Vokietija pataps 
Tautų Sąjungos nariu, bolševikams teks klabinti ir šios 
“imperializmo organizacijos” duris.

Šiandie jau yra visiems aišku, kad bolševizmui nepa
sisekė suvaidinti naujojo Mozės rolę, vedančio žmoniją iš 
imperialistinės “Egipto vergijos” į žadėtąją laisvės žemę.

* Jisai ne tiktai neparodė žmonijai kelio į geresnį gyveni
mą, bet per visą laiką tiktai trukdė Europos tautų pastan
gas išbristi iš to vargo, į kurį jas buvo įstūmęs karas.

Tarptautini bolševizmo .politika ėjo ranka už rankos 
ne su taikos ir demokratijos jėgomis, bet su nacionalizmu 
ir militarizmu. Net toje valandoje, kai Europos valdžių 
atstovai jau rengėsi keliauti j Locarno, komisaras čičeri- 
nas dar vis graudeno vokiečius, kad dėl Dievo meilės jie 
nesitaikytų su Francija ir nežadėtų stoti į Tautų Sąjungą!

Už tai dabar bolševikams teks eiti kitų * valdžių
uodegoje.

Susitaikymas Locarnoje įvyko ne nacionalistų ir ne 
bolševikų dėka, bet priešingai — nežiūrint nacionalistų 
ir bolševikų pastangų neleisti Europai prieiti prie taikos.

Taika paėmė viršų po to, kai nacionalistai Francijoje 
ir Belgijoje buvo išmesti iš valdžios, kai nacionalistai Vo
kietijoje buvo priversti priimti Davves’o planą> kai Ang
lijos darbininkai prispyrė savo valdžią neberemti politi
kos prieš Vokietiją.

Kreditas už tą tarkos laimėjimą priklauso visų-pirma 
Europos darbininkų klasei, susiorganizavusiai į galingas 
socialistines partijas.

ĮApžvalgaĮ
GIRDĖJO SKAMBINANT, 

BET NEŽINO KUR.

“Vienybė” rašo, kad 
socialistai per 30 metų 
vę darbininkų unijoms ir mo
kinę darbininkus, kad visuome
nė pasidalinusi į dvi klases, 
darbininkų ir kapitalistų; isto
riškas darbininkų pašaukimas 
esąs “išmušti ir išversti* kapi
talistus, ir užimti jų vietą, 
liaus 
me:

Italijoje 
vadova-

” To-
straipsnyje skalto-

Kur atsirado pirmieji žmo
nės? — Didžiausias Azi
jos juokdarys. — Jungti
nių Valstijų gyventojų 
prieauglis mažėja.

L “Ačiū Viešpačiui! ViCspa- 
h ' čiui!” Draugas, girdėdamas 
h tuos žodžius, paklausė:
! O, Nasr-Eddin Hodja, ko-

------------- dej tu dėkoj i Viešpačiui prara- 
pedicijos tyrimai tą nuomonę dęs asilą?

Hodja atsakė:
—Aš dėkoju Viešpačiui, kad 

aš nejoja u ant asilo, nes tada 
ir aš bučiau prapuolęs.

eigos nebūtų su- 
o paskui bolše-

vėl atgaivino

metų 
praei- 

Apie 
buvo 

rastų, 
tuks-

tyruo- 
senai . .
Labai' Wilsonas irgi ačiavo Viešpa-
kaulų čiui, kad laike tų rinkimų jis 

nejojo ant demokratų asilo...
Net prieš mirtį Hodja nepa

liovė juoktis. .Jis prašė kape 
palikti skylutę, idant jis galė
tų matyti tuos, kurie lankys jo 
kapą...

Ne be reikalo 
yra ’ nepaprastai
Azijoj ir Pietinėj Europoj, kur 
jo pasakaitės pasakojama su 
didžiausiu pamėgimu. .Jo kapą, 
kuris randasi netoli nuo Smyr- 
nos, ir dabar atlanko kas me
tai šimtai žmonių iš įvairių pa
saulio dalių.

sutvirtina. Ekspedicija sura
do dar vieną neįmanomai svar
bų dalyką. Mongolijos 
se tapo iškasti kaulai 
jau žuvusio ' gyvūno, 
panašių suakmenėjusių
prieš keletą melų rasta ir 
VVyoming valstijoj. Tatai rodo, 
jog žiloje senovėje Amerikoje 
ir Azijoje gyveno vienokie gy
vūnai. Kaip tai išaiškinti? 
Vėliausias aiškinimas yry tas, 
kad senovėje Azija nuo Ame
rikos nebuvo visiškai vandeniu 
atskirta. ,0 taip dalykams 
esant, ant tų žemynų gyveno 
maž-daug 
Manoma
žemyno dalį sudarė ir Javos 
sala, kur 1891 m. Dv. Eugen 
Dubois surado beždžionžmogio 
(RithecanthropUs icrectus) kiau

šą ir kaulus. Mokslininkų ap
skaitymu, tas sutvėrimas gy
veno prieš 500,(MH) ar
1,000,01X1 metų. O jeigu Java 
buvo lik Azijos žemyno dalis, 
tai, nėra abejonės, kad tokių 
sutvėrimų buvo ir Azijoje, štai 
kodėl Amerikos mokslininkai 
ir yra linkę laikyti 
“žmonijos lopšiu”.

tad Hodja 
populiarus

darbininkų unijos per ilgus 
laikus buvo vadovaujamos 
anarchistų ir visai nebuvo pa
lankios socialistams. Tiktai 
apie karo pradžią tose unijose 
socialistų įtaka buvo pradėjusi 
imti viršų. "Veikiausia jos bu
tų paskui ir visai priemusios 
socialistų mokslą, jeigu darbi
ninkų judėjimo 
trukdęs karas, 
vizmas.

Bolševizmas
Italijos darbininkuose tą sindi- 
kalistinę dvasią, kuri juose jau 
buvo pradėjusi nykti. Mat, 
pradžioje Rusijos bolševikai 
kaip tik ir veikė pagal sindi
kalizmo receptą: jie “tiesiogi
niu bydu” užgrobė fabrikus ir 
padarė fabrikų bosais darbi- 
pinkų komitetus. Kuomet so- 
cialistai-menševikai Rusijoje 
sakę, kad darbininkų atstovams 
reikia duoti balsą fabrikų ve-

Tai 
tik- 

įvai- 
dau-

vienoki gyvūnai, 
taipgi, kad Azijos

“1919 metais darbinin- 
jau buvo bepradedą im

ti fabrikus ir vykdinti socia
listų principus (!) gyveni
mam Tas iššaukė į gyveni
mą fašistų judėjimą, kuris,__ v ___ .e _____ v
šiai, kelinti metai valdo Ita-'dime, tai Leninas ir jo vien

minčiai reikalavo, kad darbi
ninkai butų paversti pilnais 
fabrikų valdytojais. Tiktai kai 
paskui pasirodė praktikoje, kad 
šitokia tvarka veda prie anar
chijos pramonėje, tai bolševi
kai ėmė statyti dirbtuvių vedė
jais valdžios skiriamus užveiz- 
das ir siaurinti darbinihkų ko
mitetų teises. Vėliaus jie įve
dė “geležinę discipliną” fabri
kuose ir darbininkus paliko tik
rais vergais.

Bet pradžioje, kol bolševikai 
dar tikėjo į tai, kad fabrikai

kai

liją. Fašistai išstūmė (?) 
socialistus iš unijų ir visur 
skelbė, kad ne vieni darbf 
ninkai turtus gamina, bet vi
si gamybos dalyviai koopera
tyviškai (!) veikdami. Jiems 
pavyko suorganizuoti virš 
dviejų milionų (?) darbinin
kų į savo unijas ir šiandie tų 
unijų vadai tariasi su visų 
darbdavių atstovais apie dar
bo sąlygas.”
Tai yra šmeižimas socialistų

Kad. fa-
“į “kooperatyvį . . . ______

gamyboje ir kad jie j turį priklausyt darbininkams, 
socialistus” ,v ” ’ *
fantazijomis

ir garbinimas fašistų, 
šistai stoją (už 
veikimą” 
“išstūmę 
tai yra 
pasaka.

net
National Bureau of Econo- 

mic Research ąpskaitymų, 
Jungtinės Valstijos turi 
314,000 gyventojų.- Biuro 
mai rodo, jog gyventojų 
anglis mažėja. Praeitą 
prieauglis siekė 1,627,(MM)
1.44%, o 1923 m. 1,996,(MM) 
arba 1.8%. Pastebėta sumažėji
mas gimimų ir mirimų skai-

Iš kitų šalių atvyksta 
1924 m. atei-

tyn- 
prie- 
metą 
arba

Aziją

padaryti įrankiai. Tų 
rasta šimtai tukstan- 
jų nesunku spręsti 
žmonių išsivystymą.
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iš unijų,-kurie juose dirba, jie laimi už- 
paremta imponavo Italijos darbijrin- 

Vos keletas mėnesių kams. Pastarieji, nepaisydami 
atgal buvo kilęs streikas Itali- balso tokių senų socializmo vei- 
jos geležies ir plieno pramonė kėjų, kaip Turati ir kiti, pra- 
je; tuomet aiškiai pasirodė, kudjdėjo užiminėti dirbtuves ir, 
fašistinės unijos negali meko paskyrę iš savo tarpo vedėjus, 
padaryti be socialistinių unijų., ėmė jas tvarkyti. 
Net Amerikos kapitalistinių 
iaikraščių korespondentai tuo
met rašė, kad socialistinėms u- 
ni’oms priklauso milžiniška 
dauguma darbi ninku.

Prielankiai kalbėdama apie 
Italijos fašistus (tai jau ne' 
pirmas kartas!), “Vienybė” pil
nai patvirtina tų žmonių nuo-

Greitai pa
sirodė tečiaus,' kad darbininkų 

Įvedamos dirbtuvės neturi nei 
žalios inedžiagos, nei pinigų al
goms mokėti, nei rinkų pre
kėms parduoti. Tuomet jie 
buvo priversti priimti socialis
tų patarimą ir kviesti senuo
sius savininkus atgal.

Tiesa, kad šitas nepasisekęs 
monę, kurie mario, kad tarpe Į eksperimentas prirengė dirvą 
musų tautininkų yra aiškių fa- fašizmui; bet visai netiesa, kad 
šizmo rėmėjų.

Apie socializmą Brooklyno 
tautininkų laikraštis, matyt, 
neturi jokios nuovokos, nežiū
rint to, kad jo redaktorius ki
tąsyk statėsi dideliu socialistu 
ir net redagavo “Kovą.” Ji
sai sako, kad 1919 metais Ita
lijos darbininkai mėginę “vyk
dyti socialistų principus gyve
nime,” imdami fabrikus. Ka
me jisai girdėjo apie tokius 
“socialistų principus?”

Tokią teoriją, kad darbinin
kai privalo imti į savo rankas 
fabrikus, išvejant iš jų kapita
listus, skelbia ne socialistai, bet 
sindikaliptai (Amerikoje jie 
vadinasi “aidoblistais”). Soci
alistai gi sako, kad dirbtuvės 
turi būt 
rankas, 
socialistų 
tiktai su 
Italijos darbininkai bandė pa
naikinti kapitalizmo sistemą, 
visai valstybės galią ignoruo
jant, t. y. taip sakant, “tiesio
giniu veikimu” (by direct 
action). Jeigu p. Sirvydus ne
būtų ignoruotas darbininkų ju
dėjimo klausimuose, tai jisai 
žinotų, kad tas “tiesioginis vei
kimas” yra vieni garsiausiųjų 
sindikalizmo (aidoblizmo”) do
ktrinų, kurią socialistai visuo
met kritikavo, kaipo anarchisti
nę utopiją.

Italijos darbininkai 1919 m. 
ėjo sindikalizmo keliu dėl to, 
kad jie tikrenybėje buvo dau
giau persiėmę sindikalistinėmis, 
negu socialistinėmis idėjomis. 
“Vienybės” pasaka, buk socia
listai Italijoje per 30 metų va
dovavę darbininkų unijoms, y- 
ra mytas. Iš tiesų, tai Italijos 
(kaip ir kitų romaniškų šalių) <

jisai buvo daromas pagal “so
cialistų principus.”

“Vienybes” redaktorius turė
tų mokėt atskirt socializmą nuo 
sindikalizmo. O jeigu jisai to 
skirtumo nežino, tai jisai apie 
šių dienų darbininkų judėjimą 
nieko neišmano, ir todėl turė-

Redakcijos Atsakymai
Alginiani Vergui. — Užmeti

mai labai nerimti. Netilps.

paimtos į visuomenės 
Šitą reformą įvykinti, 
supratimu, tegalima 

valstybės pagalba. O

(Pacific and Atlantic Photo]
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Vyskupas William M. Brovvn. 
Protestantų episkopaių bažny
čia pašalino jį už “herezijos” 
platinimą.

Pricš šešiasdešimtis 
žmonijos istorija buvo 
ties migloje paslėpta, 
žmonių praeitį tegalima 
spręsti iš užsilikusių 
kurie apėmė tik kelių
tančių žmonių gyvenimo isto
rijos metų. Vėliausi tyrinėji
mai kuoašikiausia parodo, kad 
žmogaus gyventa prieš daug 
šimtų tūkstančių metų, 
nėra plikas spėjimas, bet 

renybė. Mokslininikai 
riose Europos dalyse rado
gybę praeities liekanų, kurie 
neginčimai įrodo, jog ten žmo
gaus gyventa prieš keletą de- 
sūtkų tūkstančių metų.

Pati žeme yra puiki praei
ties istorija. Žemės viršutine 
kevalo dalis sudaryta iš sluo
ksnių. Praeina eilė metų ir 
žemės paviršiuj užsideda nau
jas sluoksnis. Bėgiu .daugelio 
tūkstančių metų tų sluoksnių 
susidarė nemažai. Geologai 
apytikriai gali pasakyti, kiek 
daug metų reikėjo sudarymui 
vieno ar kito sluoksnio. Dabar 
eikime toliau. Daugelyj ty 
sluoksnių randama. gyvulių 
bei žmonių kaulai ir įvairus 
žmonių 
įrankių 
čių. Iš 
apie tų
Dauguma įrankių padaryta iš 
titnago. Jie labai neparankus 
ir blogai padaryti. Bet juo 
mes einame arčiau pri: musų 
gadynes, tuo daugiau randa
me geresnių įrankių. Tuo budu 
mes prieš’ savo akis matome 
laipsnišką žmonių vystymąsi, 
tobulėjimą. Taip, žemė sutel
kia mums nčpaprast... daug 
žinių apie pirmuosius žmones 
—musų pirmtakunus._

Nežiūrint į tai, kad Europoj 
rasta dau# įvairiausių iškase
nų, kurie nušviečia praeities 
žmonių istoriją, tenka pasaky
ti, jog senovės žmonių gyve
nimo tyrinėjimas vos tik tėra 
prasidėjęs.

Prieš porą metų Amerikos 
Natūralinės Istorijos Mažėjus 
surengė mokslišką ekspediciją 
į Mongoliją. Ekspedįecijos 
direktorium tapo paskirtas Roy 
Chapman Andrevvs, kuris turi 
didelio patyrimo tame darbe. 
Kadangi tyrinėjimas vyriausia 
turėjo apimti Mongolijos Gobi 
tyrus, tai ekspedicija turėjo 
tinkamai *tam darbui prisireng
ti ir turėti Įvairių specialistų: 
zoologų, botanikų, 
gų ir antropologų
suakmenėjusių kaulų, 
logų . tyrimui senovės 
siu, geologų ir topografų 
ti fizinį šalies paviršių ir 
tografų paveikslams imti, 
kiais žmonėmis ekspedicija 
nai apsirūpino.

Europa ir Amerika neblogai 
yra ištirta. Bet Azija — tas 
didžiausias žemės plotas pasi
liko iki šiol terra incognita 
(nežinoma žeme). Pirmi eks
pedicijos žingsniai buvo labai 
sėkmingi. Tapo surasta dino- 
sauro kaulai. Tie skaitytojų, 
kurie matė krutumuose pa
veiksluose “The Lošt World”, 
turi Šiokį tokį supratimą apie 
tai, kaip atrodo dinosauras. 
'lai milžiniškas gyvūnas, ku
ris išnyko prieš daugelį tūks
tančių melų. Rasta taipgi bu
vo 40 disonauro kiaušinių ir 
daug įvairių žmogaus padary
tų įrankių.

Kai kurių žymių mokslinin
kų buvo manoma, ,kad pirmie
ji žmonės atsirado
Ypač tvirtai laikosi tos 
monės vienas žymiausių 
lijos mokslininku Sir 
tbur Kcilh. 
sės, Amerikos 
zidentas, prof.
prieš 25 metus sukinę teoriją, 
jog pirmieji žmones turėjo at
sirasti Azijoj. Andrews’o eks-

laik-savaičių 
pranešta, kad

šimtmety]
Jis pagarse- 

didžiausių

Yra 
gar- 
neį- 
kai

jį ir viso- 
nuraminti.
nusivami-

čiaus.
daug mažiau.
via i sudarė tik vieną penktą
ją dalį viso' prieauglio. Biuras 
surado dar vieną įdomų daly- 

didesnis žmonių 
dirba 
savo 
buvo 
skai-

ką; dabar 
skaičius negu kada nors 
kitiems. Tų, kurie turi 
biznius, praeitais metais 
9,657,000. Gi darbininkų
čius nuo 29,959,000 dvidešim
tais metais pašoko iki 33,566,- 
000,—tiek buvo 1924 m. Biu
ras spėja kad 1950 m. Jungti
nės Valstijos turėsiančios 1 18,- 
700,000 gyventojų.—K. A.

* Gulbranaen 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.

paleoiitolo- 
ieškojimui 

arebeo- 
griuvė- 

tir- 
fo- 

To- 
pil-

i kitos
Muzėjaus

Osiiorn,

Europoj, 
nuo- 
Ang- 

Ar- 
pu- 

p rė
dai*

*
Ihrieš keletą 

raščiuose buvo 
p. Grane aukavo pinigų atnau
jinimui Nosr-Eddin Hodja pa
minklo.

Hodja buvo turkas ir gyve
no penkioliktame 
Mažojoj Azijoj, 
jo kaipo vienas
juokdarių kokį pasaulis kada 
nors yra turėjęs. Jo atminties 
pagerbimui Charles R. Grane, 
buvusis Amerikos atstovas Ki
nijai, ir sumanė atremontuoti 
paminklą.

Hodja mėgo juoktis jš visko, 
net iš pasaulio galiūnų.

žinoma, kad Tamerlane, 
sus užkariautojas, buvo 
manomai dai’kus. Kartą,
tarnai jį rengė, jis paliepė at
nešti veidrodį. Pamatęs savo 
’bfiiurų atv|iazdą, Tamerlane 
labai susijaudino ir verkšlen
damas tarė:

—Kodėl aš, didelės valsty
bės valdonas, kuris turiu tuks
iančius vergų ir neapsakomą 
daugybę turtų, turiu būti taip 
šlykščiai biaurus?

Jo tarnai apspito 
kiais budais bandė 
Ant galo, valdonas
no, bet Hodia kampe nepaliovė 
verk’.'enęs. > Ta h rlanc atsi
kreipė į jukdari ir paklausė:

- Kas su tavim pasidarė? 
Kodėl tu liek daug verki?

Nasr-Eddin Hodja •atsakė:
—Jeigu jus, tik kartą veid

rody] pamatę savo atvaizdą, 
priversti buvote verkti, tai 
kodėl man, kuriam visą dieną 
tenka į tą atvaizdą žiūrėti, ne
būti labiau susijudinusiam?

Prezidentas Wilsonas labai 
mėgdvao Hodja pasakaites. 
Laike taikos konferencijos jis 
nuolat prašydavo 'pakartoti 
pasakaitę apie tai, kaip naktį 
Hodja ėjo į šulinį vandens| 
parsinešti.

Nasr-Eddin Hodja pažvelgė 
į šulinį ir pamatė ten mėnulį.

Viešpatie! Mėnulis nupuo
lė į šulinį. Aš būtinai turiu 
jį ištraukti! — sušuko jis. Su
radęs ilgą kartį, Hodja įleido 
į šulini, o paskui ėmė ją trauk
ti. Betraukdamas jis pergriu
vo ant nugaros ir pamate dan
guj mėnulį.

—O visgi man puikiai pasi
sekė atlikti tą darbą: ištraukti 
iš šulinio mėnulį, — nusišyp
sojęs pastebėjo Hodja.

Taikos konferencija, saky
davo Wilsonas, atliko lyginai 
tokį pat darbą.

Kai demokratų kandidatas 
į prezidentus p. Gox tapo su
muštas linkimuose, Wilsonas 
prisiminė kitą turkų juokda- 
i io pasakaitę.

Kartą Nasr-Edin Hodjai pra
puolė asilas. Hodja visur ieš
kojo jo ir visą laiką kartojo:

AAAAAAAAAAAA

Matai Kas Dedasi?

Ciiven
A1K 
•o*. 
BITAIS

ValuaHe Gifts
“Save” reiškia gelbėti; išgel

bėti ; išganyti; paliuosuoti; ap
saugoti ; nedaleisti; pasinaudo
ti; čiedyti — bet šitame atsiti
kime reiškia ne daugiau, ne ma
žiau, kaip: taupyti ir pasinau
doti.

Taupyk kuponus iškuopdamas 
iš Naujienų kasdieną ■ ir pa
daugink juos atnešdamas nau 
jų skaitytojų.

Garsinkites Naujienose
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CHICAGOS
ŽINIOS

LimpamyjŲ ligų 
ligoninė

Rašo
Dr. Herman N. Bundensen,

Chidagos sveikatos 
komisionierius.

Vienas iš svarbiausių uždavi-j 
nių bendruomenės sveikatos 
saugojimo įstaigos yra apsau-1 
gojimas nuo ligų. Ir jeigu 
šios rųšies apsaugd. bus tiksliai 
teikiama, reikš, kad taip apsau-! 
goti žmonės bus sveikesnį, lin
ksmesni, gyvens ilgiau, negu 
jie gyventų be tos apsaugos.

Dabartinio mokslo pagelba, 
jei ir ne visos, 
timpanų jų lij?ų 
nos. Sveikatos 
bar pilnai žino, 
būtį nė difterijos, 
ne^ medicinos mokslas patiekė 
sėkmingus budus tų ligų išven-1 
girnui. Jiems gelbsti įvesti 
reikalingą kvarantiną kįekvie- • 
nas išmintingas pilietis, kuris 
pats noriai pildo visas regulia
cijas, kad ' r.psaugojus kitus 
kaimynistės vaikus.

Tečiaus tankiai ‘pasitaiko to 
kių namų, kur veik visa! nega- j 
Įima įvesti ir palaikyti kvaran
tiną ir tuo tikslu Chlcago jau 
nuo kelių metų užlaiko vieną iŠ 
visame pasaulyje geriausiai 
aprūpintų ligoninių.

“Municipalinė limpamųjų Ii-j 
gii ligoninė yra Oidifornia gat-’ 
vėje, arti 31 gatvės. Ji susidėt j 
da iš kelių gražių namų, dide- j 
lio ploto žemės, kur yra užtek- ' 
tinai šviesos ir oro ir geriausia 
medikalinė pagelba ir priežiūra.1 
/Statistikos parodo, kad vai-* 

kų mirtingumas nuo 
ligoninėse yra daug 
negu gydomų namie, 
stebėtina, jei atsiminsime, kad 
į ligonines atiduodama tik sun
kiausiai ir pavojingiausiai su
sirgusius. 1 
damos, kad 
entus. Kadangi limpamosios Ii-1 
gos daugiausia yra perduoda
mos tiesioginiame žmonių su
siėjime su kitais, neprileidžia- 
ma nieko, kad 
čiam pacientui 
įstaigoje. Tos 
daugiausia ir 
sumažinimo mirtingumo.

Tik suaugę gali aplankyti 
ligonius po 20 minučių tarp 2 
ir 4 vai. po piet, trečiadieniais 
ir sekmadieniais. Prie pacien
to į vieną dieną prileidžiama 
tik du vizitorius. Valstijos įs
tatymai reikalauja, kad ser
gantys škarletina jiasiliktų po 
kvaiantinu 28 dienas ar dau
giau, o sergančių difterija ne- 
paliuosuojama iki visiškai ne
bus liuosas nuo difterijos bak-

tai didžiuma 
yra išvengti-*1 
saugotojai da-*

kad neturėtų ■ 
nė raupų

nieko nereikia
Muzikos ir dainavimo

Kertei Robey, Mihvaukee ir North Avė. gatviŲ

Kertė Robey; Milvvaukee ir 
’ North Avė. gatvių yra viena iš 

nedaugelių kryžkelių, kur ju
dėjimas yra toks didelis, kad 
reikalinga yra laikytis vidur- 
miesčio patvarkymų. Didžiau
sio judėjimo valandomis čia 
kas valandų praeina kiekviena 
tų gatvių šimtai gatvekarių. 

iTai neskaitant automobilių ir 
kitokių vežimų.

Šis distriktas, su Noel State 
Bank, yra stipriausias šiaurva
karinėj miesto daly. Apielinkė 

populiaringu- 
bizniai ir

yra sena ir jos 
iną turi palaikyti 
bankai.

Sankrovos yra 
yra daug

puikios ir jų 
ir Milvvaukee Avė.,

Garsus butlegeris 
pašautas

difterijos 1 
mažesnis
'lai pa

Broliai Spike ir Tomaiy 
O’Ddnnell, pasižymėję peštu
kai ir butlegeriai, tapo užpul- 

I ii konkurentų butlegerystės 
biznyje ir apšaudyti. Kaip jie 
ako, užpuolimas įvyko jiems 

važiuojant 95 gatve, ties
Visos pastangos de-. Kec|zįe \ve Nors jų automo- 

ajAaugojus Pac^" bilius liko suvarstvtas šratais.

gali kenkti pa- 
ar kitiems toje 
aštrios taisyklės 

prisideda prie

bet lik Tommy O’Donnell, m 
senai sugryžęs i_ 
kalėjimo, liko lengvai 
tas į galvą. Jie irgi 
keliasdešimt šūvių, bet nežino 
ar jie ką sužeidė.

iSpike l)’Donnell tapo areš
tuotas, kada jis atgabeno sa
vo brolį į Rosclando ligoninę.

pateisina tas išlai- 
jniestas padaro už- 
šią ligoninę.

mirtingumas nuo

Dabartiniu laiku ligoninėn 
daugiausia patenka sergančių 
difteri'ja ar škarletina. Dau
giausia betgi būna sergančių 
difterija ir vien tik tų pacien
tų gydymas, kaip jis yra veda
mas, pilnai 
das, kurias 
laikydamas

1918 m.
difterijos siekė 50 ant kiekvie
no 100 ta liga sergančių paci
entų ligoninėj. 1919 m., kada 
padaryta niekurias 'permainas, 
mirtingumas sumažėjo 35 nuo
šimčiais, o sekamais metais su
mažėjo dar 55 nuoš., taip kad 
dabar mirtingumas ‘ siekia 15 
nuošimčių. Įvedus dar daugiau 
pagerinimų tikimasi dar dau
giau sumažinti mirtingumą.

Kadangi 'konduktorius ant
ru kai tu pareikalavo 
kato Krank C. Hill, 
Šalie St., 7c., kuriuos jis at
sisakė mokėti ir todėl tapo iš
mestas iš galvekario. teismo 
nuosprendžiu gatvekarių kom
panija turės užmokėti ra m acK 
vokalui $196.

iš advo-

didžiosios prekybos gatvė, yra yra seniausias bankas šiaurva- 
per dienas pilna pirkėjų. Tran- ’ 
sportacija — gatvekariais ir 
elevatoriais - yra gera ir to
dėl į čia atvažiuoja daug žmo
nių iš kitų apielinkių, nes Čia 
yra daugiau sankrovų, didesnis 
pasirinkimas ir todėl daugiau 
vfeokių bargenų.

Apielinkė yra taipjau puiki 
ir kaipo rezidencijų distriktas. 
Netoli Robey gatvėj yra dide
lė Wiscker Park salė, o kiek 
toliau yra ir VVicker Parkas.

Ypač gyva ši kertė bus šį 
spalių mėnesį, nes bus nepap
rastų dalykų. Noel State Bank 
švęs sukaktuves 20 metų nuo 
jo įsikūrimo, o kadangi tai

karinėj miesto daly, tad jis ke
tina švęsti tas sukaktuves la
bai iškilmingai. Kartu taipjau 
atsidarys nauja departamenti
nę Reich Bros, sankrova, kas 
dar labiau prisidės prie išvys
tymo šios apielinkės 
centro.

Iš tos priežasties Milwaukee, 
North and Robey Improve- 
ment Association rengia dide
les iškilmes, laike 
tūkstančiai 
ti prizais, 
kuponams, 
sankrovose 
pirkiniu.

biznio

kurių keli 
dolerių bus išdalįn- 
turintiems laimikio 
kurie bus dalinami 

su kiekvienu 10c.

Du žmones žuvo gaisre
kuris kilo prie 1124 

ir kuris su- 
pridarydamas 

$10,(MM) nuostolių, žuvo ir
žmonės — broliai George, 
m. ir Vladislav Brodowski, 
m., kurie

Gaisre, 
Mihvaukee Avė. 
naikino namų, 
už 
du

miegojo antrame

buvo manoma, 
pirmame

Išpradžių 
, kad gaisras 
augšte, kur yra maliavų san- 

iš Mihvaukee krova, 1m*1 dabar spėjama, kad
sužeia- gaisras prasidėjo antrame 

augšte, kur esą buvo verda- 
i da-! nias munšainas. Tą dalykų 

bar tyrinėja valdžia.

Išsprogdino negru 
bažnyčią

volverius. Jis atsisakė pasa
kyti kas juos apšaudė, nors 
jie tų gerai žino. Jie sakė, kad 

apsidirbsiu su kaltinin- 
be jokios policijom pa-

O’Donnell bro- 
šaika, būdama 
veda įsmarkią 

butlefireriais.

kais, 
gelbos.

Buvusi stipri 1 
lių bu t tegeriu j 
labai karinga, 
kovą su kitais 
Jos specialybė yra pristatinėji- 
rnas “gero” alaus saliunams. 
() toj butlegerystės šaikoje ei
na smarki konkurencija ir to
dėl smarki ir kruvina kova. 
Jau daug narių O’Donnell sai
kus nušauta; žuvo ir keli 
O’Donnell broliai. Dar nesenai 
nušauta VValter O’Donnell.

Pradėjus nebesisekti O’Don
nell broliai buvo ketinę mesti 
butlegerystės biznį, bet kaip 
matyt jie vis dar to biznio ne
meta.

Pašautas į vidurius Joseph 
COnrad, .3441 S. Morgan St., 
atėjo j St. Paul ligoninę pra
šyti medikalinės pugelbos. Jis 
sakosi, kad jį pašovė plėšikas. 
Tečiaus jį nuvežta į Bridevveil 
ligoninę kamantinėjimams 
O’Donnell.

4 vai. 
baptis

tų Bethesda bažnyčią, prie Mi- 
chigan Avė. ir 53 gatvės. Ta 
bažnyčia buvo pirmiau žydų 
sinagoga. Bomba taip ją t ap
griovė, kad reikės išnaujo ją 
visą perbudavoti.

Spėjama, kad tai padarė bal
tieji, kurie labai priešinasi 
negrų kraustimuisi į tą apie-

ryte išprogdino' negrų

apie

Chicago j e dabar lankosi 
vęs Vokietijos premieras 
Joseph Wirth. .Jj lydi Vokie
tijos reichstago .prezidentas 
Paul Loebe.

bu- 
Dr.

Spėjania, kad iš nusiminimo 
dėl praradimo namų mainy”'c 
$2,8(M)„ nusišovė Samuel Edel- , 
man, 38 m., 811 Lawrence
Avė.

“Recreątio^” , depaiįtmente 
mokinama žaismių, vaidinimo, 
'šokių ir tt. Užsiregistruoti rei
kia dabar.

Taipjau yra suorganizuotas 
vaikų choras; yra ir orkestras, 
žiema bus įvestas čiužinė j imą
sis ant ledo.

Parke taipjau yra pirtis, ku
ri yra atdara nuo l vai. po 
pietų iki 10 vai. vakaro.

Yra ir miesto knygyno sky
rius, (atdaras nuo 9 vai. ryto 
iki 9 v. v.) kur kiekvienas ga
li gauti pasiskaityti knygų. 
Ypač vaikai yra kviečiami nau
dotis tuo knygynu.

Visa tai yra dykai. Už pa
mokas taipjau 
mokėti.
taipjau dykai mokinama.

DIDELES RISTYNES 
Didžiausias sujudimas 

Spalio 20 d., 8 vai. vak. 
BAŽNYTINĖJ SVETAINĖJ, 
. 18 ir Union Avė.

KAROLIS POŽĖLA 
Lietuvių ristikų žvaigždė 

su
EMIL MILLER 

Bulgarų čempionas, 220 sv. 
Joe Bancevičius, dzūkas; ri 

sis su Tony Marsh, vo
kiečiu, 200 svarų, Dudinskas ža
da paguldyti Juozena tris kar
tus į pusę valandos, Karolis 
Sarpalius, medicinos studenas, 
risis su Geo. Mack. Penktoj po
roj risis Šilką su. Glazausku; 
juodu senai viens ant kito dan
tis griežia, tad risis taip, 
net matrasas dulkes.

čius, J. Grušas, J. Letena, L. 
Navickis, O, Daraškienč, A. 
Kazlauskas, Nevolytė, M. ža- 
deikienė, Ona Grytė, Marcelė 
Zubavičienė, Dr. Serner, Do
micėlė Baltušis, Alena Gura, 
Alex žalpis, Janulis, Andriulis, 
Kaz. Matikonis, Petronėlė Žu
kas, Alex Cibulskis, Ant. Ba- 
čkys, J. Yuška, J. žilinskis, 
Dr. Šimkus, Dr. Naikelis.

Viso aukų surinkta $110.52.
Pinigai bus veikiai pasiųsti 

Vilniun, Vilniaus Lietuvių Ko
mitetui.

Įžangos gauta $63.50. Iš jos 
bus padengtos visos mitingo 
rengimo lėšos.

Visiems aukotojams tariame 
nuoširdų ačiū. Tų aukotojų, 
kurių vardai gal kartais yra 
išleisti, ar kartais neteisingai 
užrašyti, prašome atleisti.

Vieša padėka
Vilniaus Vadavimo Komite

tas šiuo taria savo nuoširdžią 
viešą padėką visoms toms skai-

Pasitarki! su 
Specialistu

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

(Tąsa ant O-to pusi.)

DR. VAITUSH, O. D. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAI

kad

Lietuvių Rateliuose

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

1545 West 47th Street
Phone Boukvard 7589

linkę. Valstijos prokuroras de
da visas pastangas, kad susek
ti tuos piktadarius. Ieškoma 
penkiolikos narių namų savi
ninkų sąjungos, kuri esamo
mis žiniomis,' tarėsi tų bažny
čių išbombarduoti ir dėjo pi
nigus apsigynimui nuo negrų.

Taipjau kalbama, kad iš
sprogdinimų bažnyčios galėjo 
atlikti ir apielinkės realestate- 
manai, kurie nori įgąsdinti

Spalio 9 d. aukos
Masiniame susirinkime Spa

lio 9 d., Lietuvių Auditorijoj, 
Vilniaus vadavimo . reikalams 
aukojo:

Po $5: Al. Dobulskis
Po $2: St. Sutkus, A. Gilis, 

F. Naikelis, Dr. S. Biežls.
Po $1: Ch. Zemaičiunas, K.

F. Kuzmarskis, L.

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

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

X-Rąy Egzaminavimas 
ir patarimai visai dykai

■ Męs gydome labai pasekmingai vi
sokios lųšies naujas ir užsisenčju- 
Sicrs ligas. Kraujo suirimus, ŽARNŲ 
ir SKILVIO ligas, galvos skaudSji- 
mą, krutinės skaudėjimai, šonų skau
dėjimai, svaiguliai, PILĖS, plaučių, 
kepenų ir pūslės trubeliai, odos ir 
VENERINĖS ligos, yra musų speci- 
alumas per 28 metus.

Mes turime pas save visus naujau
sius serumus. •

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

skausmo. -Musų kainos už gydymą 
yra labai liberalės.

Mes gydome vyrus ir moteris.

The People’s Health
Institute '

Dr. Gi|b Specialistas.
40 No.'Wells St., '

F kampas VVashington
Valandos: Panedėlyje, Ketverge ir 

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

WennerStęn 
Bohemian Blę^d^

baltuosius, kad jie pigiai par- |Treinis, 
duotų savo nuosavybes ir Šnaras, Z. Gedvilas, Z. Miliait- 
kraustytųsi kur kitur. Real- skaS) Masiulis, D. Zaleckis, 
estatemanai paskui tas nuosa- a Tarasevičia, K. Norvainis, 
vybes už augštą kainą parduo- c. P., J. Pučkorius, A. bučius, 
tų negrams. Bažnyčią gi sprog-'j. §iejnis> j. L., G.’G., K. Vil- 
dinta todėl, kad neužmušus 
žmonių; todėl esą ją ir sprog
dinta nakties laiku, kada 
nvčia yra tuščia.

Lietuvių Dentistas patar- 
• naus geriau.

Traukimas dantų U) skausmo 
Bridge geriausio aukso. Su muši; 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, i) 
žemas musų kainas. Sergėkite savi 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikata5

1545 West 47th Street
NVtulr Ashland Avė.

d

baž-

Stanford Parke
prieDabar Stanford parke,

14 PI. ir Union Avė., yra orga
nizuojamos gimnastikos kuo
pos kaip dėl vaikų, taip ir dėl 
jaunuolių (berniukų ir mergai
čių), su instruktoriais (moky
tojais). Bus mokinama ir šo
kių (mergaites).

kevičius, L. Getautas, K. Al- 
šauskas, A. Višniauskas, A. 
Karcekauskas, B. Bolis, J. Lo- 
caitis, W. Pikturman, M. Zol- 
pienė, A. Kalėda, P. Šadas, A. 
Micevičius, A. Lapaitis, S. 
Kuizinas, S. Prikockis, M. Za
karas, A. Sebutis, J. Stasiūnas, 
J. Račiūnas, K. Matutis, P. 
Sungailo, J. Puceta, M. šalčiu- 
nienė, J. Dovidauskas, V. Stul
pinas, P. Gedvilas, A. Jankevi-

ANGLYS - KOKSAI
Mes pristatome tiktai geriausios 
rųšies anglis. Musų atsvėrimas 
yra garantuotas per Chicago Coal 
Merchants Association, atsvėri
mas per Liscenced City Weigh- 
manth.

E. J. McOuaid
5822 So. Racine Avė.
Tol. Wentworth 0209-4760

WENNERSTEN'S 
yra lengviau priren

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

HenningWennersten Inc.
2960 LAWRENCE AVĖ.. CHICAGO

ixxxYxžrxxxxx¥x^xxxxxxxxxx

Klausyk ir Temyk ..
0 Polam

PROFESSOR NOODLE

t

My boy, it m akės m e 
very sad that su.ch 
things you shoulddo! 
You mušt obey your 
noble dad—he knows 
what’s besi for you. 
Your popper vvishes 
to avert th.e 
that lead t\stray. 
Me Knows it’s dari- 
ęferous to flirt — 
’cause h e #ot 
hooked th/dt way!

Prof. Noodlcs.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

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

Pinigus gavo: "
4714—Vladislavai Stankevičie

nei
4760—Albinui Kliobai
4768—Sočiai Demokratui
4787—Petronėlei Vosilaitei
4824—Apolonijai Tumpienei r

75231—-Jonui Stankui ir Antar 
nui Jankui

4831— Ignui Rakauskui
4832— Petronėlei Užandinaitei 

20926—-Barborai Norgelienei 
22297t—Motiejui Maicinoniui
4846~LKonstancijai Mikalaus*- 

kiehei
24200—Mariutei Marmakytei
22314—Onai Bartkienei
11640—Julijai Denpkytei 
22333—Juozui Nastarui

t■

PRING-ypU^Mew Subscriper® 
fo mper

22334—rUršulei Šmitienei
2333f>—Agnieškai Bukauskie-
' nei
4829—Agotai Brusevičienei

22294—Zigmui Baliukoniui
4839—Domininkui Plauškai
4852—Domicėlei Skinderienei
4859—Juzei Kunisauskienei

55261—Agotai Visockaitei
4886—Kaului Kruglai

22339— Agotai Aglinskienei
4603—Jurgiui Sereikai
4713—Jonui Mikniunui
4739—Jurgiui Dobrovolskiui
4819—Elenai Bričkaitei

22320—Vincui Bilionui
24199—Petrui Ohockiui
4835—Onai Ketvirtienei

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

Darykit tai ir Jus
Štai kiek kujionų gausit už 

kiekvieną atneštą ar atsiųstą 
paštu naują skaitytoją:
Už metus ....... 150 kuponų
Už pusę metų ......... 75 kuponus
Už tris mėnesius .... 35 kuponus

Taip dirbdamas nepajusi, 
kaip sudarysi tokį skaitlių ku- 

j ponų, už kurį tėkš geriausia 
| dovana.| z r ■ X ■ <
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REIKIA DARBININKŲ ~ NAMAI-ŽEMErų klerikalams, bet neaplenk- daugiau nebeatsiras tękių d'rą- 
siąa ir bolševikų. Bacevičius šuolių. kurie slapta varytų agi- 

!vėl aiškina, kad jis tikrai ži- jaciją už saliuną ir daugiau no
nas. ioflf Kučinskas nesąs nė beerzins šėrininkų nepaprastais 

. Bet ir patys šė-

Pranešimai {VAIRUS SKELBIMAI
jog Kučinskas ..v k/v^*^***^

________________ komunistas, nė tautininkas, tad susirinkimais. \ 
draugijoms, kurios J’3 es^a Socialistas, tik nežinąs rininkai turi daugiau rūpintis 

namu, 
viskas ir

(Tąsa nuo 5 pusi.)

tl i ngoms 
prisidėjo prie šio liūdno S _ 
9 d. masinio mitingo surengi
mo, ir visiems tiems, kurię da
lyvavo tame mitinge ir išpildė 
jo programą, būtent Birutės 
Chorui ir jo vedėjui komp. A. 
vanagaičiui. Jaunuolių Orkes
trui ir jo vedėjui p. J. L. Gru
šui, Jaunajai Birutei, Dzimdzi 
Drimdzi artistams, daininin
kėms p-ioms O. Biežienei, S. 
K rasauck ienei, Raču rauskienei, 
Zubukienei, pianistams p-lei V. 
Bigeliutei, M. Yozavitui, smui-

Spalių ar partijai priklausąs. Tada 
A. Grebelis pareiškia, kad Ku
činskas nėra socialistas, parti
jai nepriklauso ir socialistus at
stovauti neturi teisės. Tada ir 
Bacevičius sako, kad socialistų 
Kučinsko garsinti negalima, 
nes paskui galėsią daryti mums 
užmetimų už jų vardo naudo
jimą. Kiti norėjo, kad Kučin
skui butų atsakyta. 
Bacevičius paaiškino, 
Graičiunas dabar esąs be dan- 

. ... ..................v.i- tl>’ iei£u Jam neįdės dantis! 
kininkei Aldonai Grušaitei, kai- ’ki protesto, tai jis kalbėti ne- 
bėtojams Lietuvos Konsului P. #a^a *r kad nepalikus visai be 

Re<lakto- kalbėtojų, palikta ir Kučinską.
- I Keletas metų atgal, kada 

darbininkams Kučinskas kalbėjo socialistų ‘ su
dalyvavusiai ren£tose prakalbose Stančiko 

svetainėje ir kada kalbėdamas 
pasakė, kad Rusijos bolševikai 
naikina savus kapitalistus, • o 
duoda koncesijas kitų šalių ka
pitalistams, tai tie patys komu
nistai, kurie dabar kviečia Ku
činską kalbėti, tada toki triuk
šmą sukėlė svetainėje, kad Ku
činskas gelbėjimui savo sveika
tos ar gyvasties, turėjo bėgti 
per užpakalines duris, kurios 
randasi po estrada ir tiek buvo 
išsigandęs, kad negalėjo nė žo
džio ištarti.

i Buvo skaitytas laiškas ir nuo 
Dr. Draugelio, kuriame jis ap- 

K. Baronas, 8rail«uJa. k..d dėl laiko stokos
V. V. K. Odininkas. "s negalėsiąs kalbėt, tame ko- 

7 munistų rengiamame protesto
mitinge. Nuo savęs jis pasiū
lė kviesti kitą kalbėtoją nuo 
sandariečių — p. S. Kodį.

Ant galo buvo perskaityta 
rezoliucija, kuri turės būti pri
imta 
u

savo 
čių

nes nuo jų pa- 
priklauso.

—šėrininkas.

Roseland, III.
ži-

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

ar kviečia.

Tol. Lafayette 5163-6438

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

Žadeikių!, Naujienų 
riui P. Grigaičiui, adv. Bra- 
čiuliui, visiems 
visai skaitlingai 
masiniame mitinge publikai ir 
visiems aukotojams.

Nuoširdžiai dėkuodami už 
ikišiol musų visuomenės teiktą
ją paramą Vilniaus Vadavimo 
Komitetui ir jo darbuotei dėl 
atgavimo nelaimingos, kenčian
čios žiaurią lenkų priespaudą 
musų sostinės Vilniaus, mes 
kviečiame visus ir tolinus rem
ti Vilniaus Vadavimo Komitetą 
ir išvien kovoti ir dirbti už

Tegul 
“Vil-

Lietuva — ant visa-

išvien kovoti 
Vilniaus išliuosavimą. 
bus visų musų obalsis: 
nius su 
dos!”

Roseland
12 d., Aušros kamba-

Lietu į 
valdžia. Prisidė- ‘

11 x- Iiššauktos sios
Liet.

79 kuopa.
Vytauto

mass-mitinge. —Rep.

čionai visiems yra gerai 
noma Chns Slrumilo svetainė, 

Bet kada L58. E. 107 St. 2 Kadangi nuo 
kad Dr. Į tos svetainės buvo atimtas lei

dimas (laisnis), tai policija iš
laikydavo draugijų parengi
mus, delei ko draugijos turėda
vo daug nesmagumų ir nuosto
lių. Pereitą rudenį p. Strumi
las savo svetainę išrendavojo 
kitiems ir į metus laiko ta sve
tainė perėjo kelių rendaunin- 
kų rankas. Paskutiniu laiku 
ta svetainė randasi J. Erkman 
ir J. Daunis rankose, kurie už
tikrina, kad jiedu atgausią lai- 
snį ir publikos niekas nebevai
kys iš los svetainės. Draugi
joms, kurios yra paėmusios 
svetainę, jokių permainų ne
bus. Be to svetaine bus gerai 
apšildoma ir užlaikoma 
(ne taip, kaip kad buvo praei
tą žiemą), 
škė “N.” 
renduojam 
ir iš jos 
uždarytos 
kiekvieną 
rengiami 
vakaruškos), o žiemos 
mes | 
ir trečiadienių (seredų) vaka
rais; duosime Jazz orkestrą, pi
gią įžangą ir jaunimas turės 
kur linksmai laiką praleisti.”

—Reporteris.

švari

parei-
“Mes

J. Erkmanas 
reporterių i: 

svetainę dėl biznio, 
turime 
laikyti 
subatos 
šokiai

daryt biznį; 
negalima ir 
vakarą bus 
(lietuviškos 

laiku 
pradėsime rengti šokius • 1 • • / 1 X V

Nepaprastas vakaras

Liuosybės Namo b-vėje.

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA
LEISTI $100.00? !

Atsakymai.: $100.00 ant syk ir ,
$6.00 i metun per visi>

' likusį gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas dole-. 

ris sudaro nematomų juostų cen
tų ir kiekvienas centas atlieka 
Inu. ’l.ni.J MI..I ./<!, • I u>« i.iMmm K,< nVLVII tuili| pvuvn, uunkc.wi.ic v, l,

tų paskui centų, dolerį paskui (to- s, 9, lt) pėdų augščio. Pilnas pasi
leido, mes greitai praleidžiame rinkimas lentų, stogų dengimo Ir 
šimtų ir išsiunčiame savo centus moldingų. Greitas i 
dirbti dcl kitų. I Greitas dast&tymas

Atsiminkite tai, kada jus pralel- e
džiate pinigus. Atsiminkite, kiVk 
tie pinigai uždirbtų jums Jei padė
tumei juos j banką ar spulką?

Naujienų. Spulka. uždirba po 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno' - 
JIOO.OO — pamislyk kiek jūsų \ PRANEŠIMAS MOTERIMS 
šimtas uždirbtų jei laikytumėt jr Parsiduoda vilnonios gijos įvai- 

. . . ' riems nėriniams; kaina: 4 uncijų
• . su sekretorių i mntkos 35c., 38c. ir 40c. Vilnonios

apie taupymo budus, o nuo j° su-j sjęjaU|ęs vaikams, kaina nuo 65c. 
^”įos! k»“P 8feit dauginsis jūsų .į. Baltoji drobė užvalka-
doleris. cntnirA tams ir paklodem^. Marškonius gi-

NAUJIENŲ SI ULKA, vailul {ardu nuo 10c. iki

PLASTER board po 4c. už 
tam 'tikrų darbų. Praleisdami ccn- ketvirtainį pėdos; dastatome 6, 7,

patarnavimas, 
visur, šaukit 

Mr. Snietana 
Builders Suply & Lumber Co.

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

čia per 20 metu?
Ateik ir pasitark

1739 So. Halsted St.
Nuo 10 ryto iki 8 vai. vakaro.

jos, kaina 1900 jardų nuo 10c. iki 
45c. Mano tavoras parsiduoda nuo 
35c. iki 50c. pigiau negu kitur.

Frank Sclemonavičius
504 W. 33rd St. Prie Normai AVe.Vaidyhm renkasi pietuose pane-( 

(lėly, spalio 19 d. Priėmimas kan-' 
(lidatų, lekcija ir rengiamo vaka
ro bilietų išdalinimas.

Krivy Krivaičio Vietininkus.

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS*:
“Naujienas” pradedama išnešioti 

nuo 3-čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ir 
nuo 35-tos iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti. 
Už “Naujienas” galima mokėti sykį 
j savaitę arba sykį į mėnesį. Gyve- (
nanti pažymėtame zone, o da neap- tzo atTT'TTVTIT TRTT’NTC’Tllf AT rūpinami ankstyvomis “Naujienomis” KltAU L U V1Ų įlvJjlN vrlIYlAl 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros Del groserniųt bučernių, delikate- 
Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Tel. Į šen, restauracijų^ saldainIų_krautu- 
Roulevard 9663).

STONGDENGYSTft
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 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė. 
Phone Lavvndnle 0114.

| vių, keptuvių Specialis prirengi- 
| mas Sostneim’s labai tvirta dėl 

ASMENŲ JIESKOJIMAI pig,ai Pln,gai’arba is HuinL.ity jiLURUJiinni 1912 go STATE street
IEŠKAI) savo brolio Jono Kas

pučio. Paeina iš Deperencinės kai
mo, iratagių vals., Tauragės apsk.1 
8 metai atgal gyveno Chicagoj. I 
Dingo kur tai. Kas žinote meldžiu 
pranešti arba atsišauk, mielas 
lau.

i, pigiai. Pinigais arba iš
mokėjimu.

1912 SO. STATE STREET 
ALHAMBRA STORE FIXTURE CO

bro-
REIKIA DARBININKU

MOTERŲ
Jnzepa česhienė,

908 \V. 21 St. 
Chicago, 111. bas

VYRŲ
REIKALINGI — l

3 kylančiai prie moteriškų ir 
vyriškų darbų.

Kreipkitės:
6758 Wentworth Avė.

REIKALINGAS 'antrarankis 
bekeris mokantis savo dar
bų.

906 W. 31 St.

REIKIA gero vyro i mašin- 
šapj, turi įnešti į biznį $500. 
Alga ir pelnas apie $200 į mė
nesį. Del susitarimo telefonuo- 
kite. Harrison 1569.

REIKALINGAS dzenitoriaus pa- 
gelbininkas, kuris turi kiek patyri
mo ir nevartoja munšaino. Darbas 
nuolatinis. Kambarys ir valgis, turi 
būti nevedęs.

Kreipkitės j krautuvę
3108 So. Halsted St.

RAKANDAI
PARDAVIMUI 4 kamb. ra

kandai, biskį vartoti, gerame 
stovyje, taipgi kietomis angli
mis kūrenamas pečius, labai 
pigiai jei pirksime tuojau. Krau
tuvė, 2859 Emerald Avė.

Kas nori pirki, 
parduoti, arba 
mainyti namus, 
tarmių, lotus, 

taipgi ir viso
kius biznius, vi
suomet kreip

kitės pas

C. P. Suromskis & Co.
* Real Ėst ate

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

DEL IŠMAINYMO
Mes priimsime lotus su bis- 

kiu pinigų už išmokėjimų mo
derniško mūrinio bungalow, 
plieno ir cemento konstrukci
ja, parinkto] apielinkėj, netoli 
parko, bulvaro, mokyklos, baž
nyčios ir krautuvių.

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

Tel. Lafayette 5.313

fPARDAVIMUI šviesus 2 
flatų mūrinis namas, 6-6 kam
barių flatai, netoli 56 St. ir S. 
Sawyer Avė., gatvė cementinė 
ir apmokėta. Telefonuokite:

, Prospect 3555

PARDAVIMUI
8b NOTŲ grojikais pianas, su 

benčium ir 91 role ir kabinetas, 
naujas 750, gerame stovyje, par
duosiu už $135. M r. Adolph Kuliu, 

4332 W. Madison St. 1 fl.

PARDAVIMUI groserne 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.

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

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

W. J. BUTCHER, 
Tel. Vincennes 8164

MORTGECHI-PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Avė., 

Lafayette 6738

20 merginų ir moterų, dar- 
šviesioj dirbtuvėj. Patyri- 
nereikia. Nuolatinis malo- 
darbas, gera alga.

Kreipkitės.
A. L. RANDALL CO.

525 W. 76 Str.

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

4106 W. 63 St.

ISRENDAVOJIMUI nūsChicagos moterys ką tai nau
jo rengia, sako, bus siurprizas. 
Bus viskaš kas būna visuose 
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puikiuose vakaruose ir daug 
daug naujų akyvų dalykų.

Komitetas jau iškalno rūpi
nasi musų Auditorijos papuo
šimu. Keletas musų jaunųjų 
merginų su kasėmis gyvųjų gė
lių visiems prisagstys bukie
tus. Sako, bus visokių skanių 
užkandžių ir gardžių gėlimų. 
Galės pasirinkti kas ko norės. 
Taipjau bus šokiais su išlaime- 
jimais. Visiems didžiausias 
uSganėdinimas yra užtikrintas.

Kas tą nepaprastą vakarą 
rengia?

Rengia SLA. moterų 208 
kuopa, Lietuvių Auditorijoj, 
spalio 28 d., 8 vai. vakare.

Viai jauni, seni, dideli iir 
maži skubinkitės puoštis į šį 
moterų nepaprastą vakarą. 
Pelnas vakaro eis naudai Lie
tuvos našlaičių. • —Eglė.

MOKYKLOS7 kambarių flatai, pečiumi 
šildomi, $27.50; 6 kambarių fla
tai, garu šildomi, $35 ir augš | 
čiau. 1134 — 1152 S. Western 
Avė. Agentas ant pareikalavi-, 
mo kasdien nuo 2:30 iki 5 po 
pietų. • I

s vėtai-Spalių 13 dieną savo 
nėję vėl įvyko nepaprastas Lie- 

Ben. tuvių Liuosybės Namo Bendro- 
(vės susirinkimas. šėrininkų 
dalyvavo nedaug, nors susirin
kimas buvo šauktas atvirutė
mis. Susirinkimo tikslas buvo 
apkalbėti išrendavimą tuščio- 
sios sankrovos dėl saliuno, ki
taip vadinamo Vsoft drinks par- 
lor.” ( :

i Nuo pat bendrovės įsikūri
mo vra nutarta neleisti atida- I *lyti saliuną bendrovės name. 
To nutarimo laikomąsi iki da
bar. šiame gi susirinkime biz
nio vedėjai-di rektoriai nurodė 
kokius didelius nuostolius neša 
tuščia sankrova, o pinigai ben
drovei yra būtinai reikalingi; 
tuo tarpu gi norinčių atidary
ti kitokį biznį nesiranda, o no
rinčių atidaryti saliuną yra ke
letas. Todėl ir sušaukta susi- 

Sekretorius J. Kirkus pranešė/rinkimą šį klausimą išspręsti, 
kad buvęs išsiuntęs dėl 18 KT......  »»
draugijų atsišaukimus, o prisi
dėjo tiktai 12. Matyt draugijos 
nelabai įdomaujasi tuo protes
tu, kuriuo vadovauja Maskvos 
raudonieji biznieriai. . (Draugi
ja DLK. Gedimino atsisakė ir 
jos pareiškimas jau buvo Nau
jienose. Taipgi LSS. 137 
atsisakymas ir pareiškimas 
jau tilpo).

Toliau buvo 
kalbėtojais yra 
Kučinskas, Dr.

Seserų

pasi-

Spalio 
riuose, įvyko draugijų delegatų 
susirinkimas prisirengimui prie 
protesto mitingo prieš 
vos klerikalų 
jusios buvo 
draugijos:

1. ALDU)
2. Draugija LDK.

No. 2
3. Lithuanian Imp. 

Club
4. Lietuvių Brolių ir 

Draugija
5. Auksinės žvaigždės

linksminimo ir pašai p. Kliubas
6. SLA. 139 kuopa
7. LMPS. 115 kuopa
8. Lietuvių Politiškas ir Pa- 

šelpos Kliubas
9. ADPLS. 47 kuopa
10. LMip. Aido Choras
11. Teatro Sąjungos kuopa
12. Dailės ir Apšvietos Drau

gija iš (Burnside).
Turėjo būti po 3 delegatus 

nuo kiekvienos draugijos — vi
so 36 delegatai. Bet delegatų 
buvo tiktai 21, nuo nekuriu 
draugijų delegatų visai nebuvo, 
ir nuo kitų buvo po vieną; nuo 
komunistiškų kuopų buvo visi.

kp. 
irgi

kad

nuo

Na ir pradėjo “spręsti,” kad 
net ausis užsikimšk. Direkto
riai tokie, direktoriai kitokie, 
saliuno nori, tai kitiems neren- 
duoja, ot mes tai buvome ge
ri, biznis ėjo kuopuiklausla, ir 
tt. Tai jau yra paprastas da
lykas kitus žeminti ir daryti 
nepamatuotus užmetimus. Di- 
lektoriai atrėmė teisingai: iš- 
pildykite prižadėjimus pirkti 
šėrus, o viskas bus kuogeriau- 
sia. Mat dauguma buvo pasi
žadėję pirkti šėrų, bet iš 
daugumos atsirado tik keli, 
rie išpildė savo prižadą. Ir 
bar buvo tas pats: pirksim, 
šim po šimtinę, bet iš visų tų 
rėksnių neatsirado nė puses tu
zino, kurie butų užsirašę nors 
po vieną šėrą.

Prie ilgų tų

Laiškai kurie randasi 
Naujienose

Prašome kuogreičiausia 
atsiimti

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

z ir
RENDA1 8 ruimai ant 2 lu- ’ 

bu ir 3 ruimai beizmente; toi-1 
lėtai. Renda 15 dol. Į mėnesį 
viršui ir $5 už beizmentą. 1 fl. angliškai ir lietūviškai, 
užpakaly. 946 W. 31 PI. t kyti lietuvius kuriuos aš 
------------------- ------------ pas save faiiese< Patyrimo ne-

RENDAI 6 ruimai pečium ap- rejkia. Aš jumis išmokinsiu, 
šildoma. Ruimai su visais pa-, 
rankumais. / 

2322 W. 51 St.

REIKIA VYRŲ

Man reikia vyrų, kurie kalba 
atlan- 
turiu

RENDON šviesus frontinis 
kambarys, garu šildomas, 
brangiai.

2019 W. 22nd Str.
2 lubos, Tel. Canal 0454

RENDA 1 du kambariai dėl 
merginos ar moters.

2 už p.
4900 So. Princton Avė.

tos 
ku- 
da- 
dė-

PARDAVIMU bučernė ir gro- 
sernė, greitu laiku. Visokių tautų 
apgyventoj vietoj, biznis išdirbtas 
per 18 metų. Heridn pigi. Yru vi
sos mašinos. Viskas pirmos klesos. 
Savininkas važiuoja Lietuvon.

10713 S. Michigan Avė.
Tel. Pullman 7059

EXTRA 
delikalesen ir

EXTRA
PARSIDUODA

grosernė, labai geroj vietoj, pigiai.
3 kambariai pragyvenimui ir va
na. Rehda pigi, lyses ant 3 metų. 
Pardavimo priežastis — liga. Ran
dasi 7008 S. Paulina St.

Tel: Prospect 9067

PARSIDUODA pigiai saldainių, 
tabako ir smulkių daiktų krautu
vė, nereikės brangiai mokėti, tik 
tiek, kiek yra verta. Esu privers
tas greit apleisti miestą.

11942 S. Michigan Avė.

VALENTINE 
DRESSMAKING 

COLLEGE
Kursai Des&ning, Dressmaking, 
skrybėlių dirbimo ir siuvimo. Klo- 
sos dienomis ir vakarais. Atsi
šaukite, rašykite arba telefonuo- 
kite dėl tolimesnių informacijų.
2407 W. Madison, Chicago, III.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

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

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commercial 

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

PARDAVIMUI bučėrnė ir groser
nė, iš priežasties mano vyro mirties, 
turiu parduoti greitai ir( pigiai.

Turiu dvi bučernes, seni išdirbti 
bizniai, galit pasirinkti katrą norėsit.

Viena bučernė randasi
2822 W. 67 arba Marųuette Rd.

Tel. Republic 2966
Antra vieta

1967 Canalport Avė.
Tel. Capal 3054

Savininkė
K. VAIDŽIUN1ENĖ
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PARDAVIMUI pigiai restau
racija iš priežasties nesutikimo 
partnerių. Lysas ilgas, renda 
Pigi.

3717 So. Halsted St.

Nesirūpinkit apie žiemą
Jei jus tiktai norite dirbti 

aš galiu užtikrinti jums tokias 

SIŪLYMAI KAMBARIŲ sapne nesapnavote.
štai kur yra faktai,

ne- *
Mes ka tik atidarėme 

skyrių puikių savasčių IVAN- 
IIOE — Tai yra | puikiausia 
Chicagoje subdivizija, kur Illi
nois Central gelžkelis eina per 
pat vidurį, kas užtikrina 30 
minučių greitos transportaci- 
jos į vidurmiestį. Yra visi įren
gimai ir apmokėti. Namai jau 
pradedami statyti.

Ateikite tuojau. Neatidėliokit 
ilgiau. Dasižinokit smulkiau 
apie šį puikų pasiūlymą. Mes 
turime turėti vyrų kurie galėtų 
išaiškinti žmonėms jų prigim- 
tįoje kalboje apiė šias puikias 
savastis. Mes pasiūlome tokias 
savastis kurias lietuviai jau 
yra pirkę.

Veikit šiandien
Ateikit, pasimatykit arba 

lefonuokite

tretį

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.

ĮVAIRUS SKELBIMAI 
BAGDONAS BROS.

MOVING, EXPRESSING & COAL 
PIANO MOVING EXPERTS 

Long distance handling. 
Turime daug metų patyrimą.

3238 So. Halsted St.
Tel. res. Yds 3408—Blvd. 7667 Office

Baltas', Charles 
Dulkis, T.
Herman, Frank 
Garsas, H.
Globis, Ona
Gedmin, Edvvard (2) 
Horvat, H. P. 
Jakštas, Ignacas J. 
Jonaitis, S.
Jakaitis, Vincas 
Kuser, Henry 
Kasulis, John (2) 
Kudok, Zofija (2) 
Kasulis, A. 
Kazlauskas, K. 
Kungis, Konstancija 
Loucks, Thomas (2) . 
Laureckis, S.
Lipčius, S. (2) 
Matlevski, George 
Pušinski 
Petrošius, S. 
Rašimas, A.
Strohla, John 
Sabike, Paulina 
Sankauskas, J. 
Taujanski, George (2) 
Wasil, A1. A.

PARDAVIMUI 2 nauji pečiai 
kukninis ir šildomas, abudu ge
ri ir nupirksi^-pigiai. Kreipki
tės 2 aukštas.

2912 Quinn St.

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

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& KDW. CO.
Malevojam Ir popieruojam. Už- 

laiktun malevą, popierą, 
. stiklup ir t. t.

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

te-

PARSIDUODA groseriukas, 4340 
So. Honore St., su 4 kambariais dėl 
pagyvenimo, už $275.00. Renda $18 
j mėnesį. Mbs turim ir kitokių biz
nių pardavimui.

M. MENDZORIS,
5532 So. Albany Avė.

Tel. Republic 2892

NIMil-ŽEME ~
PARDUODU farmą 80 akrų, vi

sa aplinkui aptverta. Nauji dideli 
budinkai, yra šulinis ir mašinos. 
Parduosiu greit ir pigiai dėl mir
ties moters. Farma randasi l’» 
mylios nuo Goodman, Wis.

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

plepalu ir spi- 
veik vienbalsiai 
tarimą - - ne- 
saliuną.

Iš vienos pusės — morališku 
žvilgsniu, tas nutarimas yra la
bai geras, nes visi žino kokią 
žalą neša bendruomenei saliu- 
nai, ypač dabartiniu laiku — 
su naminėle, kuri 
žmonių numarina.

pranešta, 
pakviesti T. J. 
Graičiunas ii 

V. Andriulis. Kadangi delegatų 
susirinkimas, kuris buvo 21 d. 
rūgs, buvo nutaręs kviesti tri
jų sriovių kalbėtojus
socialistų, tautininkų ir komu
nistų—darbiečių, tai pranešta, 
kad Naujienų redaktorius Gri
gaitis nesutiko eiti sykiu su, 
komunistais kalbėti ir jojo pa- čių balsuota ir
reiškimas jau buvęs Naujieno- palikta senąjį 
se, kurį visi matė; reiškia, so- leisti atidaryti 
cialistai atsisakė dalyvauti ta-1 
me proteste, kuriame dalyvau
ja ir komunistai. Paklausus 
kokią srovę atstovaus T. J. 
Kučinskas, M. Bacevičius nors 
nedrąsiai, bet mėgino įrodinėti, 
kad jis esąs 
Danila, kuris kvietė Kučinską singai pastebėjo, 
kalbėti, pareiškė, kad Kučins- kalbėti apie saliunus yra sta- 
kas noriai apsiėmęs kalbėti ir čia i prasižengimas prieš šalies 
pasižadėjęs nepasigailėti pipi įstatymus. Aš esu tikras, kad

I I I l.ll.l! II ii !■ I I

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

.PEOPLES PtUMBING & 
HEATING STIRPLY CO.

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

W. G. MacCARTHY
Sales Manager

BRANIGAR BROTHERS ♦
BURNHAM BLDG.

Room 918 Central 8147
160 N. La Šalie Street

socialistas.
tiek daug 
Vienas tei- 

kad dabar

RFJKIA
PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 

IR SUTAUPYKIT 35% 
Mes parduodame visiems olselio 

kainomis
Levinthąl Plumbing Supply Co„ 

1637 West Divtaion St., 
netoli Marshfield

shearmenų į geležies atkar
pų jardą.

Steiner Iron and Metai Co.
1103 So. Washtenaw Avė.

---------- ,-- -------
Pilniausia garantija 
už siunčiamus pinigus 
Lietuvon, duoda Naujienos.

■i ..... i .... .j . .a *-...................-i ■ t. M ktai


