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Pradės kampaniją prohi Lakamo konferencijos 
saugumo paktas

bicijai pakeisti
Prancūzai nepritaria Coolidgeo nu 

siginklavimo konferencijai
Lokarno paktas garantuoja Versalis 

nustatytų sienų neliečiamybe
Planuoja kampaniją pro 

hibicijai modifikuoti
Kova busianti pradėta kongre

se, pagaliau klausimas bu
siąs pastatytas kongreso rin
kimuose.

Chicago, I1L Antradienis, Spalio-October 20 d., 1925

Cekiango kariuomenė pa-| Karo padėtis Bulgarijoj
ėmus Nankiną nutarta panaikinti

Nepaprasti spaudos per 
sekiojimo reiškiniai

SOFIJA, Bulgarija, spalio 19.
Ministerių kabinetas šiandie 

nutarė panaikinti karo padėtį,

‘Šešupės Bangos” sukonfiskuo
ta. “Šiaulių Naujienų” re
daktorius sunkiųjų darbų ka
lėjime. Vilniuj — kaip Lie
tuvoj.

ŠA NH A JUS, Kinai, spalio
19. Gauta pranešimas, kad
Čekiango provincijos kariuo-., . . . t . .

, . 1 . • kt i kuri buvo paskelbta tuojau, kaimenė paėmus jau ir Nankiną, \ B_ t _
uosto miestą 210 mylių Į vaka
rus nuo šanhajaus.

Pastarasis miestas buvo če-| 
kiangieč.u paimtas ke'ios die- 
n?,s anksčiau. 

4\iek pasišaudžius gatvėse, 
Mandžurijos vado čang Tsolino 
kariuopienė pasitraukus itžl

BERLINAS, spalio 19. - - 
Lokarno konferencijoj padary
to saugumo pakto įvade pareiš
kiama, kad susitariančiųjų par
tijų troškimas esąs “gaiantuo- 
ti protekciją ir saugumą tau
toms, kurios kentėjo karo ry
kštę nuo 1914 iki 1918 metų, 
ir saugoti taikos tose srityse, 
kurios nuolatos buvo Europos 
kovų .arenos.“

Įvade pareiškiama Jįsitikini- 
mo, kad paktas, kai i jis bus 
galioj, palengvins išspręsti 
daug politinių ir ekonominių 
problemų, ir bus didelis aksti
nas judėjimui dėl visuotino 
nusiginklavimo.

Pakto 1-mas straipsnis ga
rantuoja “neliečiamybę Vokie
tijos ir Belgijos, ir Vokietijos 
ir Francijos sienų, Versalės su
tarties nustatytų.“

Pakto dalininkai sutinka vi
sus klausimus, kuriuose butų 
bet kurio jų atatinkamos teisės 
kvestionuojamos, pavesti teisė
jams, kurių sprendimą kiekvie
nas jų turi priimti, 
teisėjais galės būti 
tikras arbitracijos 
dėl kurio bus visų bendrai susi-

balandžio 16 buvo išsprogdinta 
Sveti Kral katedra. Teroristų 
bombai sprogus katedroj tuo
met buvo užmušta daugiau 
kaip pusantro šimto žmonių.

[Pacific and Atlantic Photo 
t

Lou>a K. Thiers, seniausia
moteris Wis6onsine. Spalių 2 d. Jangtse upės į Pukovą, kur ji 
jai sukako ,111 metų. Ji gyve
na Kenosha, Wis.

vei iausia susijungsianti su iš
vyta iš šąnhajaus mandžurie- 
čių kariuomene.

Motina nunuodijo savo 
vaiką

KAUNAS, rūgs. 29 [LŽ]. — 
Lietuvos spauda šiuo laiku gy
vena nepaprastas persekiojimo 
dienas, štai daviniai:

Mariampolėš Apskrities vir
šininko įsakymu sukonfiskuota 
“Šešupės Bangos“ 36 Nr. Prie- 
žastys nežinomos.

O štai smulkesnės žinios apie 
“Šiaulių Naujienas”. Pasirodo, 
jų redaktorius L. Vitkauskas 
patalpintas sunkiųjų darbų ka- 
lėjiman už seniau tilpusius 
straipsnius, karikatūras ir ei
les: “Piliečiai budėkite“, pasi
sakantį prieš projektuotą ap
saugos įstat., karikatura dru
gelių gaudytojai ir Jovaro ei
les “Viešpačiui”.

Vitkausko kitaip iš kalėjimo 
neišleidžia, kaip už 25,(MM) litų 
kauciją. (Už pirmą paleidimą 
įnešta 5,000 1.). Klausimas tad: 
kuo gi skiriasi neprikiausomos 
Lietuvos lietuvių spaudos pa
dėtis nuo tos padėties, kurioj 
randasi lietuvių bei gudų spau
di okupuotame Vilniaus kraš
te? ‘

Elta štai praneša, kad “Bie- 
loruskaja Krynica“ redaktorius 
paleidžiamas iš kalėjimo už 
1,000 zlotų užstatą.

Ar ne pilniausia analogija?

Pusė Panamos polięįjos 
jėgą pašalinama

Iš fašistų partijos paša
lino devyniolika nariųne palankiai, bet visai priešin

gai. Ji žiuri į Coolidgeo suma
nymą kaip į visai ne vietoj ir 
ne laiku, ir kaip į jo norą mai
šytis į Europos reikalus, tuo 
tarpu kai partijos, išrinkusios 
jį prezidentu, rinkinių progra
mas buvęs: nesimaišyti į Eu
ropos dalykus. Laikraštis 
Temps, pavyzdžiui, be kita ko 
sako :

“Suprantamas dalykas, kad 
jiems (amerikiečiams), didžios 
jūrių sienos apsaugotiems, tai
kos problemos atrodo kitaip, 
ne kad mums, ir kad pirm vis
ko nusiginklavime jie mato 
priemonę musų finansinei naš
tai palengvinti taip, kad mes 

galimybės gausiau 
savo kredito- 

didžiajame kare
sąjungininkai ii

VVASHINGTONAS. spalio 
19. — Prohibicijos priešinin
kai p’anuoja pradėti stiprią 
kampaniją už pakeitimą Vol- 
steado akto. Kova bus šią žie
mą pradėta kongrese, o jeigu 
nepavyks priversti kongresą 
prohibicijos įstatymą modifi
kuoti, tai klausimas bus pasta
tytas kongresiniuose rinkimuo- i turėtume 
se, kurie įvyks ateinančiais me-Jmokėti skolas 
tais.

Prohibicijos 
šalininkai sako, 
šaukti 18-tąjį konstitucijos pa-1 “Pagaliau, argi tuo klausimu 
pildymą nesą beveik galimybės: Jau nesidarbuoja' lautų Sąjun- 

,ga? Mums regis, kad visai nė
ra priežasties, dėl kurios Ame 
rikos iniciativa turėtų imti iš 
tarptautinės Genevos įstaigos 
klausimą, kurio išsprendimas 
yra pamatinė jos egzistavimo 
priežastis.“

| Laikraštis L’lntransigeant 
sako:

“Europa turbut nesiskubins 
pasinaudoti Coolidgeo kilniu, 
bet platonišku susiinteresavi- 
mu. Mes nesuprantame, kodėl 
prezidentas įsigeidė maišytis • į 
Europos dalykus dabar. Pone 
Coolidgeo Valstybė yra didelė 
valstybė, visa apsikaišius vėl a- 
vomis ir kokardomis, visa žiba 
kariuomenės ir laivyno jėgo
mis, ir šią valandą yra bene 
militaringiausia pasauly. Dary
dami šitokį pastebėjimą mes 
nesimaišome į jos dalykus. Bet 
mes norime pasilikti ponais 
nuosavuose dalykuose.“

Vokietijos delegacija grįžo.
BERLINAS, spalio 19. — 

Kanclerius Luther, užsienių rei
kalų ministeris Stresemann ir 
visa Vokiečių delegacija į Lo
karno 
grįžo į 
bineto 
zų bei 
Kanclerius Luther tuojau turė
jo trumpą konferenciją su pre
zidentu Hindenburgu.
Antradieni į Berliną suvažiuos 

(Vokietijos valstybių preziden-

riams, kurie 
modifikavimo buvo musų 
kad visai a t- 'padėjėjai.

Kaltinama dėl nesugebėjimo 
nuramint riaušių; bus visai 
teorgan ižu o ta

PANAMA, spalio 19. — Pa
namos prezidentas Chiari išlei
do dekretą, kuriuo didžiuma 
policijos vyresniųjų ir apie 50 

tribunolas nu0&- policininkų pašalinama iš ® • A 1 • • • 1 t 1 • 1 1

Tokiais 
arba tam

tarta, arba nuolatinis taiptau- P nesugebėjus,

kongresas negali to padaryti, 
jei bent trylika valstijų nepri
tars atšaukti. Kongresas lietgi 
turįs galios įstatymą modifi 
kuoti taip, kad butų leista da
ryti ir vartoti alus, stipresnis 
kaip pusė nuošimčio alkoho
lio.

Nusiginklavimo konferen 
cija erzina francuzus

Coolidge sumanymas esąs 
laiku keliamas; Amerika 
rinti maišytis į Europos 
lyk’us.

ne- 
no 
da-

PARYŽIUS, spalio 19.
Kablegramoms pranešus, kad 
Jungtinių Valstijų prezidentą? 
Coolidge manąs, jog dabar, Eu
ropos valstybėms padarius tai
kos ir saugumo sutartis įmo
kamo konferencijoj, butų.'tin
kamas laikas sušaukti Wash- 
ingtone tarptautinę nusiginkla
vimo konferenciją, franeuzų 
spauda atsiliepia dėl to ne tik

AR NORI KĄ PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

konferenciją vakar su- 
Berliną. Ją pasitiko k.i- 

nariai ir Britų, Francu-
Italų ambasadoriai.

Naujienos pagelbės jums.
Desėtkai tūkstančių Naujienų ^ai ir ministeriai, taipjau Reino 
skaitytojų ieško bargenų Nau-|krašto atstovai išgirsti užsie- 
jienose ir skaito klasifikuotų- nįų reikalų ministerid Strese- 
jų skelbimų puslapius kasdie-imanno raporto. Reichstagas 
ną. Parašykite į Naujienas ką. veikiausia nesusirinks anksčiauną. j 
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 • 
j dieną; asmenų paieškojimai 
po 70 centų už coli į dieną.

Parduokit kas jums nereika-1 ^inZ. 
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

tinio teisingumo teismas.
Lokarno sutarčių iš viso yra 

devyni dokumentai. Pirmas jų 
yra konferencijos protokolas; 
antras — sutartis, kuria Vokie
tija, Belgija, Anglija, Franci ja 
ir Italija garantuoja neliečia
mybę Versalčs sutartim demi
litarizuotos Reino krašto zonos. 

I Sekami keturi dokumentai tai 
atskiros konvencjos dėt pava
lomos arbitracijos, pasirašytos 
tarp Vokietijos bei Franci jos, 
Belgijos, Lenkijos ir Cechoslo- 
vakijos. Devintas dokumen
tas yra Francijos ir Anglijos 
atstovų priminimas Vokietijos 
delegacijai, kad tik Tautų Są
junga gali interpretuoti Tautų 
Sąjungos konvencijos 16-tą 
straipsnį dėl militarinio ir eko
nominio Vokietijos dalyvavimo 
kurioj nors Sąjungos sutartinėj 
akcijoj prieš agresingą valsty-

vietos. Policija kaltinama, kad 
kaip reikiant, 

užbėgti už akių riaušėms, ku
rios nesenai įvyko 
Mieste ir kurioms 9
reikėję šauktis Jungtinių Vals
tijų kariuomenės pagalbos, 
narnos Mieste yra viso 600 
licininkų, ir tai vienintėle 
narnos ginkluota jėga. Ji 
visai reorganizuota.

Riaušės Panamoj buvo kilę 
dėl to, kad namų savininkai 
plėšia iš žmonių brangias nuo
mas. Prezidentas Chiarl dabar 
šaukia namų savininkų, nuo- 
mnotojų ir Darbo Federacijos 
atstovus konferencijon nuomų 
klausimui išspręsti.

FLORENCIJA, Italija, spalio 
19. —- Fašistų viršila, Italo 
Balbo, kurs buvo atsiųstas čia 
kaipo nepaprastas komisaras 
nesenai įvykusiems juodmarš- 
kinių smurto žygiams prieš 
masonus ištirti, paskelbė, kad1 
iš Florencijos fašistų organiza-’ 
cijos išmesta dėl to devynioli
ka jos narių, 
dar daugiau.

Busią pašalinta

susekta ir 
patrauktos

byia buvo

Panamos 
malšinti

Pa- 
po- 
Pa- 
bus

Vakaruose jau žiema

Penki asmens užmušti 
tramvajui sudaužius 

autą
LANS1NG, Mich., spalio 19. 

— Tarpmiesčio tramvajui su
daužius kryžkelėj automobilį 
buvo užmušti penki asmens, 
tarp jų ir buvęs valstijos le- 
gislaturos narys George Long 
su žmona. Kiti užmuštieji bu
vo trys mergaites, Longų šei
mynos draugės. '

Moterų minimum algo 
įstatymas — nekon- 

stitucingas

Laukiama, kad Kelno apskri
tis, kurią laiko okupavus Bri
tų kariuomenė,, bus greitu lai
ku evakuota.

Ludendorfas bemaž ne
gavo mušt nuo ko

munistu

ST. PAUL, Minn., spalio 19. 
žiemos vakarų valstijose pa

sirodė jau žierpa. Sniego beveik 
visur pasnigo nuo vieno ijei ke
turių colių gilumo ir oras gero
kai atšalo.

l'ies Red Wing, Minn., trau
kinys suvažinėjo du vyru, ėju
siu gelžkeliu ir, dėl sniego pus
tymo, nepamačiusiu ir nenugir
dusiu, kad į juos atbėga trau
kinys.

WASHINGTONAS, spalio 19.
Aukščiausias teismas šian

die išsprendė, kad Arizonos le- 
gislaturos priimtas įstatymas 
dėl minimom algos moterims 
esąs priešingas Jungtinių Vals
tijų konstitucijai.

Žemės drebėjimas

BBESLAU, Vokietija, spalio 
19. Vokietijos monarchistų 
vadas, generolas Ludendorfas, 
vakar bemaž nebuvo komun s- 
tų sumuštas. , Apleidus jam 
monarchistų mitingą, didele 
komunistų minia apspito jį ir 
taikėsi pliekti, bet jį išgelbėjo 
policija.

Sovietu karo komisaras 
Frunze sunkiai susirgęs

MASKVA, spalio 19. — So
vietų karo komisaras, gen. 
Frunze, sunkiai susirgo vidurių 
liga. Jis paguldytas Krėmlio 
ligoninėj, žymiausi rusų chi
rurgai pašaukta iš Leningrado 
operacijai daryti.

kaip lapkričio 15.
70,000 vokiečių paradas

Vakar buvo švenčiamos me
tinės kare žuvusių vokiečių ka- 

' reivių atmintinės. Milžiniška
me parade dalyvavo apie 70 
tūkstančių vokiečių karinių or- 

i narių. Plevėsavo 
nesuskaitoma daugybė monar
chijos vėliavų, kai kuriose jų šieji juo Įeit. Martin,* 
buvo didelėmis raidėmis iš- Kinloch ir serž. Colson 
spaudinta “kaiser“. »šė.

Karo aeroplanui nukri 
tus trys lakūnai už-, 

simušė
CAPE MAY COURTHOUSE, 

N. J., spalio 19. -r- Netoli nuo 
čia šiandie nukrito žemėn karo 
aeroplanas U. S. 68524. Lėku- 

kapit.

I. . I disU.

Garlaivis sudegė; vieno 
pasažieriaus pasigen

dama

NEW YORKAS, spalio 19.— 
FordHhmo universiteto seismo
grafas šį rytą įregistravo ne
smarkų žemės drebėjimą, turė
jusį įvykti kur nors apie 500 
mylių tolumo nuo New Yorko.

JACKSONVII LE, Fla spa
lio 19. Jūrėse ties Mayportu 
gaisras sunaikino garlaivį Co- 
manche. Be vieno pasažierio, 
kurio pasigendama, visi kiti ke
leiviai ir laivo įgulos nartai 
buvo išgelbėti.

RADO DU VAIKU TRAUKA 
/ NIO SUVAŽINĖTU

W()OI> RIVER, 111., spalio 
19. Netoli nuo Čia Alton & 
Eastern linijos gelžkely rado 
traukinio suvažinėtų . dviejų 
vaikų lavonu* keturiolikos me
ti; berniuko, Haroldo Forde, ir 
trylikos metų mergaitės Arkt
ies Kellen.LONDONAS, špilio 19 — 

Girdėt, l.i»d Anglijos Bankis 
sutikęs i’uoti Belgijos valdžiai 
paskolos. Suma nepaduodama.

ORĄ

TRAUKINYS SUDAUŽĖ AU
TĄ; FARMERYS UŽ

MUŠTAS.

Chicagai ir apiclinkei oficia
lus oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Aplamai gražu; šilčiau po 
pietų; vidutinis, didžiumoj va
karų vėjas.

Vakar temperatūra viduti 
nišllai siekė 37° F.

šiandie saulė teka 6:07, lei
džiasi 5:03 valapdą.

KEWANEE, III., spalio 19.— 
Burlington traukiniui sudau
žius kryžkelėj automobilį, buvo 
užmuštas važiavęs juo farme- 
rys Charles Behnke.

NILES, Mich., spalio 19. — 
Bandydama iš aeroplano nusi
leisti parašiutu, p-lė Stedma- 
niutė, 21 metų, nukrito 200 pė
dų į Barron ežerą ir taip susi
žeidė, kad atgabenta čia į li
goninę veikiai mirė. Ji buvo 
atvykus iš Kopenhagos, Dani- 
j°s- J.

i’k 41 .< M1 .'J

KAUNAS. [Lž]. — 1924 m. 
pradžioj Januškynų dvaro (Kė
dainių apskr.) gyventoja p-lė 
E. J.,, 20 metų amžiaus, pagim
dė pavainikį kūdikį. Neturėda
ma galimybės jį Išauginti, kal
bama p-lė savo motinos pade
dama tą kūdikį nunuodijo. Bet 
tatai netrukus buvo 
nusižengėlės liko 
teisman. ’

Nesenai jų dviejų
nagrinėjama kariuomenes tei»- i 

[me. Kūdikio motina tapo pa
smerkta 2 metams ir 8 mėne
siams sunkiųjų darbų kalėjimo, 
o jos motina, kuri įkalbėjo sa
vo dukteriai nužudyti kūdikį, 
tapo pasmerkta 10 metų sun
kiųjų darbų kalėjimo.

Šiomis dienomis toji byla bu
vo nagrinėjama Vyriausiajam 
Tribunole, kuris kariuomenės • 
teismo sprendimą patvirtino.

Latvija rūpinasi 
ūkininkais

• RYGA, rūgs. 26. [Elta].^‘ 
Latvijos bankas leido savo s k,v. t 
riams provincijoj davinėti ūki-1 
ninkams kreditų, užstačius ja
vus. Kredito bendra suma ne-

Latvijos valdininkų 
demonstracijos

RYGA 26. IX. [Elta], 
Rugsėjo 25 d. Latvijos ministe-

apribota. Ūkininkams bus duo- kabinetas atmetė valdinin- 
dama kredito iki 50 nuoš. nuc ,kM reikalavimą padidinti jų al- 
javų vertės. gas- sWšy su tuo rugsėjo 26

 d. ruošiama didelė valdininkų 
Dar vienas “tranzL j demonstracija. Demonstrantai 

tinis” pakartotinai įteiksią
 reikalavimą nustatyti 

KAUNAS, rūgs. 29. |nžl. nes algos minimumą 
Politinė policija praneša, kad sumai ir sumažinti
Klaipėdoj rugsėjo 24 pagautas tarp didžiausios ir mažiausios 

algos, nes dabartinis algų skir
tumas žemesniųjų valdininkų 
laikomas neteisingu. (Ar Lie
tuvoj galima butų taip padary-

lenkų šnipas B. Leichmanas 
kuris tranzitu važinėdamas 9
per Lietuvą, verbuodavęs Len
kijos naudai šnipus. Keichma 
nas prisipažino kaltu.

valdžiai 
mėnesi- 

100 latų 
skirtumą

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 gefru talkininku jų 
darbuose.

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

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

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog į musų 
raštinę arba j bilę vienų sekamų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Sf., Chicago, III
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KORESPONDENCIJOS
— išvien (ir su piešine- lietuviškųjų laikraščių Lietuvon 
bet taip palikti visgi lyg'pareitų.

Užrašykite jų savo giminėms,
šviesą ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi dirb

tuves. Cash arba ant išmękėįimų.
Pirmutinė Lietuviu Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
A. BARTKUS, Pres.

1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892, Chicago
Detroit, Mieli.

te negera, nors klišės 
teisybei“ Lietuvoj d 
ir brangiai kainuoja.

A. L. THOMAS
LIETU VYS ADVOKATAS

dirbdintis

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kcdzie 8952

PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-’ 
NYTI VISADOS KREIPKITfiS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. K

L L FABIONAS Cu
12037 Normai Avė.
Tel. Pullmari 7097

Veda bylas visuosę teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

draugams, pažįstamiems ir net 
kitiems, kaip skaitykloms, 
knygynams ir tt. ir tt. Aiperi- 
kos lietuvių laikraščiai Lietu
voje gaudyte gaudomi. Kiek 
tik kas galite,, nepagailėkite

turi 
bet

Paštų untspaudos kitur 
pažymėjimus netik datos, 
ir valandos bei minutės laiško

‘ > siuntinio) iš- savų laikraščių Lietuvon siųsti, 
komunistų dailininkų pa- siuntimo iš pašto. Lietuvoj te o ir Lietuvoj einančių

W • « • 1 «• » 1 • T • A • y e

Komunistų “maskaradas“.

čia įvyko maskaradas ir Še- (ar kito kurio
ANGLYS - KOKSAI

Mes pristatome tiktai* geriausios 
rųšies anglis. Musų atsvėrimas 
yra garantuotas per Chicago Coal 
Merchants Association, atfiveri- 
mis per Liscencetl City Weigh- 
manth.

E. J. McOuaid
5822 So. Racine Avė.
Tel. VVcntvvorth 0209-4700

‘ i saviš
kiams Lietuvoj užsakyti, nes 
čia visgi daug “striukiau“ žmo
nėms su pinigais.

—Leonas Vitkauskas. 
Šiauliai.

Ikiai, ]
rengimas, su “pagerinimu“, nėra. žinoma, daromi tokie 
Siame parengime jie apmaska- pažymėjimai ten, kur gyvenl- 

,vo keletą savo tavorščių ir už- mas huolat verda, kunkuliuoja, 
vardino keistai i 
jiems

< vardais.
kad iš to daugelis pasipiktins, gi 
tad naši kvietė policiją, kad ręs-

apmaskuotus ir kur valandos ir minutės kai- 
ųepatiilkamų žmonių nuojamos yra auLsu, nes Lietu- 

Jie jautės išanksto voj kol kas pats gyvenimas vfe- 
i labai (palyginamai) npmi- 

r«o.«vietC- policiją, kad rę«' , tiesiog miręs. Bet vks- 
9 saugotų jų. tavorščių šonkau-'gi jnu laikas, o ir bendrai 
- iiius. Policija darbo turėjo ne- neprošalį ir Lietuvos pašto 

BIZNIERIŲ DOVANOS NAUJIENŲ MASKARADUI ■knotas Lietuvos konsulas, tai'minutes (kartais, žinoma, rėl- 
policija nuplėšė kaukes šaky- kale, ir nesičėdijant, kad kur 
dama: geriaus mes sustabdysi- siuntinių kelionė ilgai trunka), 

ime trobelį pirma ne kad jis (Tai visgi praktiška ir piliečių 
f prasidės. praktiškumo žymė (kuri prak-

žmonių buvo mažai daugelis tiškumą dar reikia pas mus’iš- 
ir užsimokėję apsigryžę išėjo, sidirbti, kad sparčiau visame

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR • J 
» DAVIMO RASTUS.

siunčiam pinigus ii zPasekmingai

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

CHICAGO, 1LL.

Skaitykit kas dieną 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. Naujie
nos apvertindamos kiekvieną 
dovaną suteiktą per kiekvieną 
biznierių, prašo savo skaityto 
jų, kuoarČiausia susidraugauti 
su šiais biznieriais ir biznio įs
taigomis ir nuolatos remti 
juos.

Pinigais 
Bowman 
153 W.

$15.00
Dairy Company, 140- 

Ontario St., Chicago. Publika susidėjo tik iš šokikų, kame kultųrėtume.)

SBkOO į
Marųuette Malt and ilops Co., Iš SLA. 21 kp. snwirinkimo.
J. K0M1NSKAS, vedėjas, 

6250 So. Campbell Avė 
Chicago, III.

Malt

Musų kuopoje 
laikp susirinkime

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

Deimonto, aukso daiktų krau
tuvė,

3321 So. Ilalsted Street, 
Chicago, III.

Fonografą vertės .... $100.00 
PEOPLES FURNITURE CO. 
arba Lietuvių Rakandų Bendro
ve savininkai dviejų didžiausių! Pusę tuzino paveikslų $10.00 
1......i " Dovanoja W. J. STANKŪNAS,

Fotografas, 
3315 So. Halsted Street, 
Chicago, III.

krautuvių,
1922
4177

lietuvių Amerikoje. 
So. Ilalsted St. 
Archer Avė.

Tūbų Bailio Sėt $50.00 
BUDBIK.

muzikalių

daugiausiai 
užima apkal

bėjimai ligonių padėties. Be
veik kas antras ligonis turi rei
kalo su munšainu — taip pra
neša ligonių lankytojai. Todėl 
tai ir kila diskusijos, vieni gina 
munšainerius, kiti puola; bet 
visgi 21 kp. turi gana daug 
muiišaino užtarytojų.

I
| Spalio susirinkime 21 kp. nu
tarė paaukoti jau šiemet antrą 
penkdešimtinę našlių ir našlai
čių fondam

Labai ir labai pageidaujama, 
kad kuodaugiausia Amerikos 

■■ -diLS, 

5-kių
Dovanoja J

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

Laiptus langams plauti, ver
tės $5 dovanojo Jul. Adomai
tis, Naujienų rėmėjai, 
Bishop St., Chicago, III.

5650

$19.00
PETEB BABŠKIS 

ir

Pečių, vertės .
Dovanoja
Rakandų, karpetų, pečių 
tokių daiktų krautuvė, 

1748 VVest 47th St.
Chicago,

ki-

III.

Lempa, vertės
Z. P1ETKIEVVICZ

$4.2oElektros prosą vertės 
ir skutimosi įtaisus vertes $3 
dovanojo A. J. KAREIVA & 
SON Hardvvare ir 
krautuvė 
Chicago,

Nepavyko nusižudyti.
P. Bartkus, gyvenantis ant 

Cambell St., aną dieną bandė 
nusižudyti pasiplaudamas, 
persipiovė sau .gerklę, bet 
tiek pavojingai ir, sakoma, 
gysiąs. Kalbama, kad viso 
priežastim esanti naminėlė.

Darbai

ne

to

Ar turite KOSULYS?
Kodėl nepamėginti

Severas
Cough Balsam.

Gera, saugi ir patikėtina 
gyduolė nuo kosulys.

Kaina 25 ir 60 centai.

• 1 ’« *ė

Nuo peršalimo nėra 
nieko geresnio, kaip

Severa’s
Colčl and Grip Tablets.

Kaina 50 centai.

Tos dvi gyduoles yra geriausiai dėl 
kosulio, peršalimo ir užkimimo.
Pirmicuaiaį kreipkis į aptieką.

W.‘ F, SEVERĄ CO; 
CEDARRAPIDS, 10 WA

Ilardvvare ir maliavų 
4537 So. \Vood St., 

111.
Elektrinė

Dovanoja
Rakandų, kaurų, karpetų, pečių 
ir fonografų krautuvė,

1721 West 47-th St.
Chicago, III.

$19
Setą iš 12-kos ............ ‘. $6.00

(t. Benošius, apliekorius, 1616 
\V. 47th St., Chicago, III.

Darbai dabar 
miai pagerėjo, 
dui dirbti pilną 
Fordas atidarė 
dingus; vienam

Garsinkitės Naujienose

Perlo karolius, vertės 
Dovanoja CHAS KINDER

Auksinių daiktą Ir laikro
džių krautuvė,

2422 West 47-th Street,
Chicago, III.

$15.00

Perlo karolius 
garą vertės$5 i 
MIC DEL. auksinių 
laikrodžių krautuve, 
Ilalsted St., Chicago,

i arba portei- 
aukojo CHAS. 

daiktų . ir 
3320 
III.

So.

$3

MRS. WILHELMY IŠGEL
BĖTA PER DRAUGĘ

Daktaras patarė operaciją 
draugė pasakė bandykit 
Lydia E. Pinkhani’s 
Vegetable Compound

St. Paul, Minn. — “Aš -visai bu
vau nusilpnusi nuo peraidirbimo ir ru-

pėsčio, neturėjau 
apetito, negalėjau 
naktimis miegoti, 
ir išrodžiau kaip 
skeletas. Aš turė- 
jau šešis kūdikius 
(penkis vaikiukus 

W ir vieną mergaitę)
W tr negalėjau atgau-

ti savo sveikatos 
g| 'HM l’° K’mimo mano
Hk X. Mm paskutinio kūdikio.

j^MĮ vjs gjau men.
kyn ir jaučiausi labai nusilpusi kas
dien. Daktaras pasakė, kad aš turiu
važiuoti j Hgonbutį, bet aš to negalė
jau padaryti dėl mano šeimynos. Aš 
nuėjau pas savo draugę ir pasakiau 
jai ką daktaras man sakė. Ji sako: 
‘Dabar daryk kaip aš pasakysiu. Pa
bandyk Lydia E. Pinkham’s Vegetab
le Compound, taip kaip aš padariau. 
Jos man pagelbėjo’. Aš pradėjau 
vartoti Vegetable Compaund ir aš 
pastebėjau po išvartojimo dviejų bu
telių, kad man daug geriau. Po iš
vartojimo 9 ar 10 butelių, apalpimas 
visai pranyko. Kiekvienas kuris da
bar mane pamato, pastebi dideli pasi
taisymą mano sveikatos. dau
giau sveriu ir esu daug stipresnė, 
valgau gerai ir naktimis miegu ge
rai”. Mrs. Mary Wilhelmy, 309 
Duke St., St. Paul, Minnesota.

S. M. SKUOAS
GRABORIUS

Palaidojimus aprūpina gerai ii’ 
dailiai; busite patenkinti. Au
tomobiliai vestuvėms, krikšty
noms ir t. t». <i

1911 Canalport Avė.
Tel. Roosevelt 7532

RODĄ DYKAI
tikro npccialisto Ir jo pageIMninkų. 
Tu* speciali* pa*i'jlymn.< yra geras 
tiktai trumpam laikui, todėl neatidč- 
liokit, atsi kinkyk it šiandien. Atidėlio
jimas visuomet yra pavojingas ne
paprastai sunkesnėse Ilgose.

Gydymas slaptų ligų ir vyrų krau
jo ligų yru musų specialumus.

Dr. W. R. Register 
ir Pagelbininkai

DRAUGAS KIEKVIENO LIGONIO 
109 N. Dearborn St.

12 augštas
Kambary* 1203 

Kraujo Ligos Gali Būt 
Išgydytos

Ar e*nt<; tikra*, kad jUsų K sistema 
yra liuona nuo ligų, kurios kenkia 
dėl ju*ų darbo ir pasilink^yninimo. 
Ar kenčiate tylėdami? Klausykite 
Gamto* perspėjimų, Blogų, Užkietėji
mo Vidurių Reumatizmo. “Neuritia”, 
Galvo* Skaudėjimo, Nervingumo, Ap
kartimo, Paralyžo, "Locomotor Ata- 
xla”, Bronchito, Autom. Anemion, 
Skaudulių, Egzema, Slinkimo Plaukų, 
Pn*ididinimo Gručolų, Skrupulu* ir 
kita* lign* tankiausiai nesva
raus Ir silpno kraujo, ir tankiausiai 
Keru gydymu galima ižgydytL

Ateikit ir gaukit irerą ir teisingą 
gydymų. Savo praktikoj vartoju ge
riausius Serum, čirpus, Hikteryn, 
Anlitozin ir Kpecialė* “intravrnous’* 
gyduoles. Taipgi teikiu tikra* Euro
pines “606” ir “914”, jei yra reika
las.

Kodą Dykai. Kalbame 
Lietuviškai

Valandos nuo 9 ryto iki 5:30 va
kare kasdien. Utarninke, Seredoj ir 
Subafoj iki K vai. vakare. Nedčlioj 
ir Avcntomi* dienomis nuo 9 ryto iki 
1 po pietų.
Imkit elevatorių iki 12 augšto 
109 N. Dearborn St., Chicago

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
127 N. Dearborn S t., Room 1111-12 

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

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 131t

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

Nedėliomis 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. 

Bridgcporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

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

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

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

I

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 
Nedčlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

ADVOKATAS
11 S. La Šalie St„ Koom 2001

Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 
X^£ikHmis

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

Pėtnyčios.

Tel. Dearborn 9057

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

3317 So. Halsted Street, 
Chicago, IE.
Smuiką .............................. 515.00

International Music Shop, G.
BALSEVIČIUS savininkas,

1722 W. 47th St.
Chicago, III.

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

3313 ' So. 
Chicago,

Detroite žy- 
pradėjus For- 
laiką. Be to 

du naujus bil- 
darys “bodes” 

i tarpys
Steel Mills. Sutalpins tuose 
bildinguose keliatą tūkstančių 
darbininkų. Dabar jau priima 
darbininkus, bet Detroite dar
bininkų netrūksta, kiek ateina 
prie dirbtuvės, tai • mažą dalį 
tepasamdo. Kitos dirbtuvės
dirba vidutiniškai. —P. S.

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. Washington & Clark

Halstd Street, 
III.

vertės . $3.00
FASH-

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

Čeverykų krautvė, 
3285 So. Ilalsted Street, 
Chicago, III.

Kas Dedasi 
Lietuvoj

1 I

Vėlinių Naktis Namų Tek: Hyde Park 3395

J. P. WAITCHES

Tai tiek iki šiai dienai —kah 
daugiau ?

DYKA!
Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui

Iškirpk šj kuponą kasdieną ir priduok j Naujienų ofisą ar j sto
tį, arba savo išnešiotojui sykį j mėnesį ir bus apmainyta į tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamom-is taisyklėmis:

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

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

'Už cnetus—150, už pusę metų—75, nž tris mėnesiui—35.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

. ................................................  Atkirpk čia ......................... .......................
Data: Spalio 20, 1925

ŠIAULIAI. — Koresponden
cija rankraščių (banderolių) 
yra pėržiurima pastos tarnau
tojų. Kad išmėginti tai, dariau 
bandymą: ' į įvairių popierių- 
rankraščių krūvą įdėjau laiš
kų, korespondencijos panašu
mu, kas įstatymais draudžia
ma, bet neliečiamybės garanti
ja einant nereikėtų vartyti 
raštų užsitikint siuntėjams. At
sitiko kitaip: grąžino banderolį 
kaipo nepilnai apmokėtą (į 
Ameriką neleidžia neapmokė
tos korespondencijos), nors uf 
rankraščius buvo, pilnai apmo
kėta. Iš užsienio esu gavęs daug 
banderolių (su laiškais viduje, 
turiniu liečiančiais tik siunčia
mus daiktus). Mano buvo pa
našus. Spėju, jog puštoj pasi- 
įdomaujama ir slapivardžiais... 
ir, gal būt, turiniu.

■—Tindi R.

Tūkstančiai vėlių, tūkstančiai gyvų šir
džių, tūkstančiai draugingų sielų, susi 
rinks i Naujienų Maskaradų.— 
Papuoškit save gražiais rūbais, o 
sielas padabinkite draugingumu ir 
le, ir ateikite

savo
mei-

Į NAUJIENŲ 
MASKARADĄ

Advokatas
Tel. Pullman 6377 Roseland, IUL

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St.
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 6096
SPECIALISTAS egzaminavoji- 

me abstraktų ir nejudinamo tak
to teisėse. Taipgi veda visokius su
dus.

valandą vakare, Ashland 
Blvd. Auditorium, Van 
Buren & Ashland irat.

JOHN B. BURDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington St. Koom 1310 
Telephone Dearborn 8946

’ 2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9
9090

9600
Tdephone Roose' 

Namų Telefonas Re

PRESENT FOR 
UNITED PROFrr-swiWSSli
ŠEN Si v*- P«EPAIDTO

3AfljrWmHCi CORPORATION
. *'N4W VOPK.N.V. .
0144

arui*m. on<4S, fWw y<«k

Šis bei tas
Lietuvoj eina savaitraštis 

“Ūkininko Balsas“, kurio ant- 
galvio raidėse s parašyta atbula 
(kaip tankiai rašo mažai “gra
mam i“ žmones). Laikrašty apie 

tokia klaida T • v

v. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak. 3223 S. Halsted b’t., Chicago 
Tel. Yards 4681

į šio savaitraščio
buvo minėta, bet lidka vis taip 

1 pat. žinoma, tai nėra ne “gra- 
matnumas”, o greičiau pinigiš- 

1 kas išrokavimas, kadangi ant- 
galvis yra padarytas klišės

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

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

Cicero Ketverge vakare 
4917 W. 14 S . Tel. Cicero 8228 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Sukatoj nuo 1-7 v. 
3236 S. Halsted St. T. Boul. 6737
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šsimaudžius Pacifike
Ražo A. VANAGAITIS

(Tęsinys)

Santa Fe. — Spaliu 9. — Vil
nius. — Kaunas. — Chicaga. 
— Pirkime Vilnių. — Jau
nuolių orkestras. — Jaunoji 
Birutė.

jo siaurutė- 
prisiminiau Vil- 

? Prisiminimai,

mes gyvenam atstumoj, per ke
lis tūkstančius mylių. Ir gel
bėk Vilnių! Kuo? Prieš kalė
tą metų sumesdavom po šim
tus tūkstančių ir net' milijonus 
dolerių Lietuvos reikalams., o 
dabar mada išėjo. Ir “Ko
mitetas ir “Sąjunga” Vil
niui vaduoti, vos apie trejetą 
šimtų sumetė Vilniui vaduoti. 
Ar tai galima atvaduoti Vil
nių su 300 dolerių? žinoma, 
kad ne. Bet kodėl tiek mažai 
aukojama? Turbut “iš mados” 
išėjo...

Reikia rast naujas būdas su
vilioti aukas Vilniaus vadovi- 
mo reikalams. Kokias? Aš tu
riu pasiūlymą štai kokį Ka
dangi Chicaga yra didžiausias 
lietuvių miestas pasauly, tai 
turi pilnas teises elgtis . taip, 
kaip jam tinkama.

Išrinkime tam tikrą apmo-

*

ščiausi kalnai Amerikoj, ant 
kurių viršūnės galima automo
biliu užvažiuoti. Yra puikinu
sias “Cement road” — (

Gaila apleisti indijonų rezer
vacijas. Kažin ar teks kada 
nors lankytis....

Colorado j turbut neteks il
gui sukinėtis, nes skubam į 
Chicaga Oras atvėso, tat reik 
laukt šaltų diei 
Springs ir Denver.

| Tai iki pasimatymo Colorado 
Springs. Santa

Colorado

Tel. Blvd. 8186 
M. Woitkievie*- 

BANIS
A K Ui ER K A 

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

3113 South 
Halsted St.

Mrs. MIGHNIEVIGZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše- K 
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 
noms kreipki 
lės, o rasite pa 
gelbą.

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

Del Vaikų 
Odos Ligų
Cadum Ointment gali būti vartoja

mas ant minkštos ir švelnios odos kū
dikių, kurie kenčia nuo užkrėstų de
dervinių, nučkų, išbėrimų, karščio, ir 
panašių ligų. Niežėjimą prašalina 
tuojau. Kurie daug kenčia nuo odos 
ligų galima to išvengti vartojant 
šias gyduoles išlaiko. Cadum Oint- 
mont taipgi yra geros nuo spuogų, 
niežėjimų, šlakų, suskirdusios odos, 
išbėrimų, skaudulių, šašų, žaizdų, nu
degimų, dedervinių, slogų išbėrimų, 
{sidrėskimų. užgavimų ir taip toliau. 
Jei jus negalite gauti Cadum Oint
ment savo aptiekoje, tai siųskite 8W 
pas The Omega Chemical, Company, 
>76 Fifth Avenue, New York.

tat.

^OR. HERZMAN
. priminė

'man Vilnių, o Colorado, turbut 
“Birutės” koncertą spalių II d.

I Deja! Užmiršau paminėti 
• “Jaunuolių Orkestrą” p. Grušo 
vedamą. Jie puikiai užsireko
mendavo spalių 9. Malonu pri- 
simintii.

| “Jaunajai Birutei“ linkiu 
greito augimo ir pribrendimo 

joju ar sulauks aukų iš musų,'dainoje., nes “Birutė” laukia 
bet norint “nupirkti,” tai *aš jūsų, 
pirmas pirksiu Šerus. Nupir-i 
kę, mes amerikiečiai Vilniją, 
turėsim savo kraštą, į kurį ga-1 
lėsime grįžti kada norėsim. Jei 
Lietuva susitvarkys ir nesipeš 
tarp savęs partijos, pavešim 
globon, o jei gyvens nesantai
koj, tai tegul ir nemano nė

I Pacific and Atlantic Photo]
Mary Patricia Wilson. Ji lai

mėjo Anglijos imperijos vaikų 
kontestą, kuriame dalyvavo 60,- 
000 vaikų. Mary yra tik dviejų 
metų' ir paeina iš 'Australijos 
(Melbourne’o). t

(Bus daugiau)

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška.
3228 W. 38th Chicago, III. DR. SERNĘR, 0. D.

Nuo indijonų iš Zuni pasu
kom į New Mexico sostinę San
ta Fee. Tai antras sulig senu
mo miestas, nelyginant musų 
Vilnius. Gyventojų turi apie 
7,500. Savo senumu, jis. pra
lenkia didmiesčius, nes jame 
žmogus jautiesi lyg kokiam už
burtam kapinyne.

Vaikščiodamas 
mis gatvėmis, 
nių. Ir ką-gi
atsiminimai, užsiminimai ir vi
si kiti “minimai,” lieka tik su
kurtas vaizdas praeities regi
nių.

Teko švęsti 5 metų Vilniaus 
užgrobimo šventę Lietuvių Au- • 
ditorijoj, Chicagoj. l ai buvo Komisiją, kuri susiderė-į Vilnių
dalykas labai paprastas. Sven-.^ su Ienka,s» ,r nupirktų Vii- vaJ Ja al 
čiam, aukas renkam, Raibam,.^eTnes< ^aI vl?nin^" 
dainuojam, meldžiamės 
už tą nelaimingą Vilnių, 
tais pamanau taip, 
įvyksta stebuklas ir 
leidžia Vilnių, tai ką 
tume? Man rodos, 
me labai nepatenkinti.

——————————————— ■■■■ H ■ i ll-R

1 NATURAL HEALTH INSTITUTE
nuo ligų

Kraujo, Odos, Plaučių ir Užkietėjimo
Valandos nuo 10 ryto iki 6 vakare. Panedėly ir ketvergi* nuo 10 

ryto iki 8 vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 12 dieną.
DYKAI KLINIKA KIEKVIENA PfiTNYČIĄ, nuo 1 iki 5 vakare

109 N. Dearborn St., Suite 606, imkit elevatorių iki 6 lubų

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

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

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

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

į Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4186
3235 S. Halsted St

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 ▼. v.

Telefonais:

DR. CHARLES SEGAL "
Praktikuoja 18 metai 

Ofisss
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

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Turėk švarias, sveikas akis

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

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

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

Tat pirkim Vilnių iš lenkų 
Kam 

“foni,” lai 
realius sap- 

Vil- 
yra

Nei mes jį nupirk-, 
Viskas'

is lis būdas atgauti mums Vilnių, kaip galima greičiau! 
Patys lenkai sutiks parduoti, tas obalsis atrodo 
nes jiems kaip tik pinigų sto-1 tyli, nes aš rašau 4 

Jie atiduos už pusę kai- nūs” iš kelionės įspūdžių, 
niaus “kupčystva,” tai 
“džiokas.” 
sim, nei atvaduosim, 
priklauso nuo tų, kurie mažuo
sius valdo....

Gana. Važiuosiu toliau. Jau' 
netoli Colorados Ten-gi auk-

ir vis 
Kar- 

dabai 
lenkai ap
mes dary- 
Kad butu- , . .

Atgau- vis galima pigiau au
ti Vilnių be kovos, visai neįdo- P’rk^’

Jei
ka.
uos, jei mes tik suskubtume 
užvesti derybas. Nuo bankro-

Kas tai yra-----
“ŽMONIJOS ISTORIJA”

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

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

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

(Reikalaukit oirkulioro dykai, paaiškinančio apie knygą).

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

“DIRVOS” KNYGYNAS
3352 Superior Avenue, Cleveland, O.

LIETUVIŠKA APTEKA'
MRS. A. ZIMMERMAN, 

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

Brighton Park Aptieka
4254 Archer Avė., 

Phone* Lafayette 6149

....... . ■ .........— —i
Telephone Ynrds 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 So. Ashland Are.

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

% 
at- 
jie

i taip, 
kaip dar niekas kitas. Kam 
bereikalinga pagieža, kerštas 
auklėti, kariauti ir tt.... Juį( 
vis tas pats. Ką mes išleisim 
karo reikalams, tai galim tais 
pinigais nupirkti. Lenkai taip 
pat . Sutart, truputį paside- 
rėt ir... nupirksime Vilnių. To-

Amerikos lietuviams tas 
sieitų nelabai brangiai ir 

sim laimingesni, jei dar kokią Patarnautų savo tautai
- - ’ _ 1faiv\ /Lim Ir 14-nei

mu. Kariauti, ruoštis, laukti, 
tai yra įdomiausiai. Mes bu-

penketą metų nelankysime Vil
niaus vartų”... Vilnius, tai mus 
vienija. Jis tautos vienybė!

Kaip ten nebūtų, o turėkime 
kantrybės. Tik bukime etno
grafiniais tautiniais imperialis
tais. Kas musų, tai mušu!

Kaune švęsta “žėlaba” tris' 
dienas. Puiku. Jau Kaunasi 
progresuoja. Kas jam neįma
noma kovos lauke, to siekia 
gedulo rūbuose. Taip ir rei- (
kia, Liudėkime nes liūdesys I reikalinKa žemfs Plotas ar ‘- 
džiaugsmu pakeičiamas. [P-. kam ^en bereikalo krau-

Ną o kaip Chicaga?
Chicaga tai vienintelis didžiau-) 
sias lietuvių miestas! Ką ten 
Kaunas arba Vilnius, ypatingai | ^uvo svečias. 
Vilnius!. Chicagoj daugiau jam,aP*e 1 
lietuvių, negu visuose Lietuvos Į manydamas, 
miestuose kartu sudėjus. ( 
perdaug, bet netoli to).
kalaujam Vilniaus iš lenkų, o 
apie Chicagą pamrištam. Gai
la, kad mes čia neturim gerų 
patriotų, tai tuoj sušuktume 
Amerikai... atiduokit mums 
Chicagą.’... Tai butų “fonių!”... 
Visas pasaulis nustebtų išgir
dęs tokias žinias Su lietuviais 
visko gali būti. Juk mes pro
tingiausi žmonijos likučiai, su 
kuriais nuo amžių niekas ne
gali susikalbėti. Valdė musų 
protėviai rusus, lenkus, anglus, 
vokiečius, italus, franeuzus, 1 
valdys dabar ir visas kitas Ii-1 
kusias tautas. Tik skriskime 
į pasaulį! Mes rasim daug 
durnesnių už save. Kurkime; 
naują Lietuvos Valstybę! Ko
kių biesų mums skursti prie, 
Baltijos pakraščių, kad ant že
mės kamuolio daug geresnių1 
vietų yra! Išsiblaškėm kaip žy
dai po visą pasaulį ir aima- 
nuojam dėl vienybės. Kaip ga
li būti vienybė musų tarpe, kad

mes busim pa-1 
<vyzdingiausia tauta ir valsty
bė, kuri pirmoji panaikins ka
rą. Jei kuriai nors valstybei

jujJjas lieti ir oras šaudyti.x Sude- 
įrek, užmokėk ir bus tavo. I)a- 
! bar “biznio“ amžius.

Perskaičiau
“nupirkimą Vilniaus”, 

kad jis mane pa-
(Gal'girs už tokį sumanymą, bet 
Rei- ^ur ,au? Jis.išvadino mane

“nesąmonių skleidėju! 
pamanykit! O aš buvau tik-1 
ras, kad užsipelnysiu pagarbos.; 
Tiek to. Jeigu lietuviai norės, 
“atvaduoti” Vilnių, tai aš abe-

NORT
----- LLOYO—

TEN IR ATGAL LAIVAKOR
TES NUMAŽINTOMIS 

KAINOMIS
. I LIETUVA

per Bremeną
Trečioje klesoje yra miegami 

kambariai

RMAN

—-------------------------------------
Svetimšaliai grįždami i 12 I 
mėnesių neturi jokių kliūčių J

100 N. LaSalle St., Chicago. III. 
arba prie vietinių agentų

PAVLAVIČIA
Undertakers CoM
Automobiliai vestuvėms, 

krikštynoms ir t. t.
Grabus parduodam pigiai

3238 So. Halsted St.,
Phone Boulevard 7667

Rezidencija Boulevard 9828

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 6 iki 8 vakare.
..................... ■■■■■■■■■■............ II ■ ui.

. -

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6858

-

SKAITYTOJAU!
PAREIKALAUK SAU KATALOGO IR 

PASIRINK SAU DOVANAS 
DYKAI DEL JUSU —

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.

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.

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų.

A. L. DA VIDONIS, M. 0.
4643 So. Michigan Avė., 

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.
V—..................... A i i i i 9

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3103 So. Halsted SU Chicago 
arti 31st Street

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

DR. I. E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Ave^ Room 209 

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakąre. Tel. Brunswick 4988.

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

Namų telefonas Spaulding 8683 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

M.............. ■ ...................... ■■■■■■■ mu....... ■

Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Dr.A JI. BLUMENTHAL

Optometriat 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Ar.

Kampas 47-toa 
ant 2 lubų

L......... ......... „ ■ —/

Phone Canal 1718-0241 
Res. Midway 5512

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

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

k.i i i . i r —

OulbranMn Trada Mark 
GULBRANSEN.

Vienatinis Pianas/ kuris groja# 
roles su jūsų pačių išreiškimu, 
Lengvai grojate, išduoda gražų, 
garsų ir ai&cų balsų taip pat kaip 
su rankom grojant. Galima pirk
ti mokant $3.00 j savaitę.

Pamatykite pas
' JOS. F. BUDRIK, 
3343 So. Halsted St.

■»--------------------

Boulevard 3686 Cicero 4676
DR. J. P. POŠKA 

Gydytojas ir Chirurgas 
> 3133 So. Halsted St. 
1243 So. 49th Avė., Cicero 

Valandos 9-1-12 dieną, 7—9 vakare 
Cicero: Utarninke ir~j Pėtnyčioj 

nuo 8 iki 9 vakare.

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

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

ir at- 
$208 

$186,

Naujos nupigintos kainos 
gal 3 klesoj iki Kauno ir 
iki $215, j Klaipėdą $181 
pagal laivą.

I GERA NAUJIENA.
(statymas pavelija 
ir būti metus, paskui be____ w_,____
Amerikon nežiūrint kvotos.

f Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND, 
P1TTSBURGH, ARABIC siūlo grei
tą kelionę į Cherbourg, Southampton, 
Antwerp. Daug laivų išplaukia kas 
savaitė.

I Visi musų 8-čios klesos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.

Kreipkitšs prie mus vietinių agen
tų arba

WĘITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State St, Chicago, III.

XXZXXXXXJ^XXXXXZXXXXXXXXX
Dr. Lawrence P. Slakis

DENTISTAS
4454 So. Western Avė.

•Ooo

C AT NO.II63 
geoofaiport*

Vardas

Adresas
ILAvOri ....................  State...................

Miestas..............
Igpildyk ir siųsk Naujienoms

H Valandos: m4 nito 10 fryto iki 9 vai. vakare, f TXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
DR. M. T. STRIKOL

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

. ......... ........ .......
Office Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVYS DENTISTAS

4712 So. Ashland Avė., 
i near 47th Street 

CHICAGO

^Tamstos vaistai yra kaip 
tik tokie kaip jus sakot yra 
■r verti daug daugiau negu 
jus prašot“.

James Pearson, 
Box 1*2. Drummond, Wis«

PE-RU-NA
Pagelbėjo ūmiose negero

vėse kasdiena daugiaus kaip 
per Penkiasdešimts metu.

Gydo kosuli, šalti, katara, 
viduriu ir žarnų pagedima ir 
kitoniškus katarinius sto
vius.

Parsiduoda visur 
Tabletuose ir kaip skystimas

\__ J



NAOJIENDS,' CHcsp," m Antradienis,

NAUJIENOS
The Litbuanian Daily News 

Puolikbed Daily febccept Sunday 
by the Lithuaiuaa New« Pub. Co. lac.

Edi;or P. GBIGAITia _____
1739 South Haleted Street 

Chicago, Iii.
Telephoue RooeeTelt <8500

Subscription Ratas i
(8.00 per year in Canada.
(7.00 per year outside of Chicago.
(8.00 per year in Chicago.

3c. per copy.
■H* . Į - ■ ■■■■■■■■■ .1 m.l ■■ —M —

E n te re d as Second Class Mattel 
Mardi 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, 111., under tha act of 
March Znd 1879.

sdien, iiakiriant 
ia Naujienų Ben-

Naujicnos eina 
sekmadienius. Lei 
drovė, 1739 So. H^sted St., Chicago, 
UI. — Telefonas: sevelt 8580.

Užsimokėjimo kaina:
.Chicago je — pažtu:

Metams ...............................  $8.00
Pusei metų .............. 4.00
'Trims menesiams ...................  2.00
Dviem minėdami . ........... ..... 1.50
Vienam minėsiu! .... ............. .75

Clucagoje per neiiotojue:
Viena kopija .............................   8c
Savaitei .................    18c
Mineaiui ___     75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paStų:

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metarps .........    $8.00
Pusei metu ..................  4.00
Trims mėnesiams ................... 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money

orderiu kartu su užsakymu.
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Į ApžvalgaĮ
kas savifitė keičia savo kailį 
ir vadus ir pati nežino, kur ji 
stovi!

KOMISARO ČIČERINO VIZITĄ HINDENBURGUI

SOVIETŲ RUSIJA IEŠKO SUSIARTINIMO

EUROPOS JUNGTINIŲ VALSTIJŲ OBALSIS

JUNGTINĖS SKANDINAVIJOS VALSTIJOS
» - I- ■""«

Savaitraštis “The Manchester Guardian”1 rašo:
“P-ą čičeriną, sovietų užsienio reikalų komisarą* 

prezidentas Hindenburgas priėmė antradieny (spa
lių 6 d.). Sako, kad feldmaršalui patikęs komisaro 
‘simpatingas a^muo’. Del tos vizitos Vokietijos komu
nistai jaučiasi nelabai smagiai, kadangi jie visuomet 
smerkdavo Vokietijos socialistus, kurie pasisveikino 
su Hindenburgu, kaipo revoliucinio idealo išdavi
kus”.41,1 - : / • \

Pas kortiunistus, mat, turi didelę reikšmę paviršius, 
forma, žodžiai. Jie mano, kad revoliucionierius yra tiktai 
tas, kuris' nepripažįsta mandagumo taisyklių-, koliojasi, 
kelia triukšmą ir rodo špygą.

Kadangi socialistai taip nesielgia, bet prisilaiko tam 
tikros etiketos apsiėjime su Hinderfburgu, išrinktu j pre- 

zidento vietą, tai Komunistai ir prasimano, jogei jie atsi- 
žadą savo respublikoniškų įsitikinimų.

Tuo gi tarpu ne kas kitas, kaip tiktai patys komunis- 
tai, buvo kalti, kad generolas Hindenburgas laimėjo rin- 
kimuose. Nes jie, statydami savo atskirą kandidatą, su
skaldė darbininkų'balsus. Ir .šiandie net sovietų valdžios 
komisarai yra priversti eiti su “poklonais” pas Hinden- 
burgą. ,

Prieš keliausiant į Vokietiją, komisaras čičerinas 
buvo atsilankęs Varšuvoje. “The Manchester Guardian” 
korespondentas paklausė jo, ar jisai nesistengęs sukelti 
lenkus prieš saugumo pakto konferenciją (kuri tuo laiku 
rengėsi susirinkti). Jisai atsakė taip:

“Mano atsilankyme Lenkijoje nebuvo nieko tokio, 
kas turėtų pobūdį ofensyvo prieš paktą. Susiartini
mas tarpe Lenkijos ir Sovietų Respublikų nėra'žink- 
snis prieš paktą. Ta? ; .a žinksnis prie taikos Rytų 
Europoje. Ir ne vien tatai, nes tas susiartinimas tar
pe Lenkijos ir Sovietų Respublikų gali prisidėt prie 
sudarymo artimesnių santikių tarp Rusijos ir Fran- 
cijos”. - ■
Ar čičerinas tą ir manė, ką jisai kalbėjo, tai gali būt 

klausimas. Bet po to, kai Locarno konferencija sutaikė 
Vakarų Europos valstybes, sovietų Rusijai iš tiesų rei
kės ieškoti susiartinimo su kitoms šalims, nes kitaip ji pa
siliktų izoliuota.

Paskutiniame savo suvažiavime, Heidelberge, Vo
kietijos socialdemokratų partija priėmė naują programą. 
Tame programe tarp ko kita yra iškeliama Jungtinių Eu
ropos Valstijų obąlsis.

Vokietijos reichstago prezidentas, drg. Paul Loebe, 
kuris dabar lankosi Amerikoje, pareiškė, kad dabar, po 
to, kai pasisekė Locarno konferencija, Europos Jungtinių 
Valstijų įsteigimas darosi pilnai įvykinamu dalyku.

Iš tiesų, butų puiku, jeigu kelios dešimtys didelių ir 
mažų Europos valstybių susijungtų į daiktą ir sudarytų 
vieną didelę valstybę, panašią į Amerikos Jungtines Val
stijas. Tuomet pasiliautų diplomatinės intrygos, nepasiti
kėjimas, kivirčai ir karai tarpe Europos tautų ir galėtp 
būt panaikintos milžiniškos armijos, kurios šiandie ati
traukia milionus sveikų vyrų nuo produktingo darbo ir 
suryja nesuskaitomas sumas pinigų.

' ' * *

Pirma tečiaus, negu visos Europos valstybės prisi
rengs susijungti, gal- ims dėtis į federacijas (sąjungas) 
atskiros valstybių grupės. Kopenhagoje, pa v. šiomis die
nomis pasakė kalbą viešame mitinge didžiausias Islandi
jos poetas, Gunnar Gunarsson, kuris išreiškė savo nuo
monę, kad visos Skandinavijos valstybės — Danija su Is
landija, Norvegija, Švedija ir Suomija — privalo suda
ryti vieną respubliką. Anot jo, šitai idėjai pritarią dau
gelis žmonių paminėtose šalyse, ir nepraeisią penkių me
tų, kaip Jungtinės Skandįnąvijos Valstijos busiąs įvykęs 
faktas.

VOKIEČIAI ATMETĖ KOMU
NISTŲ PIRŠLYBAS

NAUJAS UNIJŲ KONGRESO 
PREZIDENTAS

Brooklyno

ant balto
‘Naujie-

reakcionierių
iš kažin

padarę

New Yorko 
dienraštis “Timės 
kur pasigavo “žinių’, kad Bėr
ime socialdemokratai 
rinkimų sutartį su komunis
tais. Abi partijos, girdi, suti
kusios jungti savo kandidatų 
sąrašus- ir bendrai kovoti prieš 
buržuazinį, blokų.

šitų “žinių” su džiaugsmu 
pakartojo lietuvių komunistų 
spauda, nes- jai pasirodė, kad 
čia pagaliau jau susidarė “ben
dras frontas”, už kurį pasta- 
uoju laiku taip karštai agi
tuoja visi Maskvos agentų sky
riai. Bet raudonųjų davatkų 
nelaiimei, mes turime jų džiau
gsmą sugadini. “Times’o” 
pranešimas yra iš piršto išlauž
tas.

Naujoji Anglijos Darbininkų 
Sąjungų generalė taryba (iš
rinkta Scarborough 
laike posėdį spalių 
d. ir išrinko savo 
geležies ir plieno 
sąjungos generalį

kongrese) 
mėnesio 1 
pirmininkų 
darbininkų 
sekretorių,

Arthur Pugh. Anglijos spauda 
sako, kad naųjąsis darbininkų 
unių kongreso prezidentus pri
klausąs nuosaikiajai srovei, t. 
y. bolši'vizmo priešu#.

šis faktas dar kartą paro
do, kad kapitalistinių laikraš
čių* išpusiąs burbulas apie An
glijos darbininkų “įsubolševikė- 
jimą” neturi jokio pamato.

VĖL PAMELAVO

Kalbėdamos apie bostoniečių 
grupės sumanymą suorgani
zuoti Amerikos lietuvių biznie
rius i Lietuvių Vaizbos Butą, 
“Naujienos” tarp ko kita pa- 
sakė, kad jos laiko klaidingu 

J dalyku eiti “prieš teisinguosius 
v’ 7 - I biznio atstovų reikalus, —tuo >kratai ... , » 7 ,• ,kiblaus, kad daugumos lietuvių 

biznierių padėtis nedaug tesi
skiria nuo darbininkų padė
ties”. < '

Berlino komunistai, tiesa, 
kreipėsi prie socialdemokratų 
partijos, siūlydami jai ateinan
tiems miesto rinkimams (kurie 
įvyks spalių 25 d.) sudaicyti, 
bendrus kandidatų sąrašus, bet 
tą jų siūlymą socialdem<mL__ _
griežtai atmetė. * -

Vokietijos socialdemokratų 
partijos Didžiojo Berlino ap
skričio valdyba, atsakydama į 
komunistų siūlymą, pareiškia, 
kad ji nenori turėt nieko bend
ra su bankrotais ir besąžiniš- 
kais demagogais. Atsakymas 
dalinai skamba taip:

“Mes atmetame veidmai
ningą siūlymą partijos,. kuri Katalikų Bažnyčios įstaty-

M

stebėtinai 
profesorių 
nereikėtų

Paėmusi pirmąją dalį šito! 
■p:i< luoto svetimžcnkliuose 
“Naujienų” sakinio, 
“Laisvė” rašo:

“Tai pagalinus 
juodu menševikų
uos’ pasižadėjo ginti kapita
listų klasės reikalus’’.
Komunistų šlamštelio redak- 

toriins Vidikas, galėjo gerai 
suprasti, kad “Naiijieųų” 
straipsnyje eina kalba ne apie 
kapitalistų klasp bet diktai 
apie tuos smulkaus biznio sa- 
vinijnkus, kurie materialiu at
žvilgiu stovi ne ką geriau už 
darbininkus. “Naujienų” strai
psnyje buvo net • aiškiai pa
brėžta, kad tie biznieriai pri
valo saugotis nepatekti po 
stambiojo f Amerikps kapitalo 
politikos 'įtaka. Vienok tas be
gėdis nesisarmaliija tvirtinti, 
kad mos pasižadėję ginti 
pitalistų klasę!

Eks-klerikas Vijikas 
pirmas toks mandragalvis,
ris lietuviškus groserninkus, 
drugšlorninkuu ir real-estale 
agentui pavertė ’l‘kapitalis
tais”. Vienok jo “klasinė” ne
apykanta apries tuos “kapita
listus” - —
dienos šauktis į biznierius ir 
prašytį, ka^l • jie garsiu tąsi 
“'Laisvėje!” Turdbut, bębuda- 
rnas dvasiškoje seminarijoje, 
jisai išmoko taip jėzuitiška; 
veidmainiauti.

Komenturų prie to sąrašo ne
reikia. Bolševikai 
puikiai “rupnjosi“ 
likimu: kad jiems
kamuotis, tai jie siuntė profe
sorius į aną pasaulį. Visi dar 
atsimena, kaip Amerikos komu
nistėliai su didžiausiu pasiten
kinimu skelbė, kad Rusijoj 
profesoriai debatus valo. Da
bar tokie dalykai skelbti lyg ir 
drovu, 
įtikinti 
mokslas 
slas ten 
kalbėsiu
bolševikijoj einančiais 
žurnalais.

Tad bolševikai bando 
pasaulį, jog Rusijoj 

bujoja. Kaip tas mok- 
bujoja, apie tai aš pa- 
kitą kartą, remiantis 

mokslo 
—K. A.

Pastabos

ka-

yra
ku-

[Pacific and Atlantic Photo]
Buvusi Portugalijos karalie

nė Amelie. Ji sunkiai serga 
Versalėj. Jos vyras, karalius 
Carlos, buvo nužudytas 1908 
metais.

Ant žemės yra tokts gyvū
nas, kuris skiriasi nuo kitų gy
vūnų tuomi, kad jis visur len
da, kur tik gali, ir visur pri- 
teršia... Šitą gyvūną žmones 
vadina ilgaveide... Nuo šito gy
vūno komunistai turi pasiėmę 
pavyzdį ir taktiką, tad nėra ko 
stebėtis, kad jie elgiasi taip, 
kaip tas gyvūnas.

itur būt, buvo lyg ir protestasnekliudo jam diena iš .V '•! Li,ni„,i..a i.. Prleš bolševikų pasityčiojimą is

Apie Įvairius Dalykus
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per eilę metų laikė bendrą 
frontij Vr okietiįos nacio-
nalistai prieš socialdemokra
tinius darbininkus'. Ne pas
kučiausias pamatas, delko 
mes jį atmetame, yra taip 
pat ir santikiai Komunistų 
Partijoje. Komunistų Išar
ti ja beveik kas savaite ir 
mažiausia kas mėnesis kei
čia savo vadus. Jeigu mes 
iš tiesų padarytume sutartį 
su dabartiniais jos viršinin
kais, tai mes neturėtume jo
kio užtikrinimo, kad tie vir
šininkai paliks savo vietose, 

rinkimai. Naujas P>o‘«sonauS .paretga;

mai ir atskalūnai. — žu-
vusieji rusų profesoriai.

Katalikų bažnyčia karts nuo 
karto išleidžia savo įstatymus 
“kanonus.” Tie įstatymai ne 
lik svietiškiesiems, bet ir dau
geliui kunigų nėra žinomi. O 
tuo tarpu jie yra nepaprastai 
įdomus. Vėliausi bažnyčios įs
tatymai vardu Institutiones Ju- 
ris Ecclesiastici Publici buvo 
paskelbti 1901 m. Autorius to 
kurinio yra jėzuitas Marianus 
de Luca, kuris tuo laiku ėjo 

Romos 
Įstaty

mus atspausdino Vatikano 
spaustuvėje, o “liberališkasis” 
popiežius Leonas XIII pilnai 
pritarė tų kanonų turiniui.

Bažnyčios įstatymuose kal-

iki praeis
ganytojiškas laiškas iš 
skvos gali juos nušluoti jau 
ryto. Ar jų įpėdiniai tuomet 
laikytųsi pirmesrytųjų .virši
ninkų padarytųjų sutarčių, 
apie tai tenka labai abejoti, , . , v v. - , , .
žinant, kas pastaruoju laiku’b“rail ,ap‘e ba™ye'os santykius 
dėjosi Vokietijos Komunistų su atskalūnais arba heretikais. 
Partijoje. žemtau as paduodu prof jo-

“Del tos suirutės ir pakri- 8eI,h McCabe o kaikurių baz- 
kinio, kurie reiškiasi Kornu-,"^1.08 Įstatymų dalių vertimą, 
nistų Partijoje, mes turime Skaitykite n stebėki ės. x 
pasakyti, kad apie bendrą 
ėjimą su (a partija šioje rin
kimų kampanijoje negali būt 
nė 'kallios.

“Nesąžiningą jos pasiūly
mą mes griežtai atmetame.” 
“Vorvvaerts”, spalių 2 d. 
1925 n>.) . 

/ xLyg tyčia išsipildė ir Bėdi
no 'socialdemokratų pranaša
vimas, ,kad komunistų partijos 
vadai, kurie parašė savo pasiū
lymą, gali būt neužilgio nu
šluoti. Už dviejų dienų po 
socialdemokratų atsakymo pa
skelbimo cenlralinis komunistų 
partijos komitetas sušaukė 
speciali mitingų ' “pasitikimų1 
žmonių’’ (Verlruuensleule), ir 
tas mitingas 500 balsą prieš 30 
priėmė aštriausią i'eztOiuciją1 
prieš komunistų partijos Di
džiojo Berlino apskritii s valdy
bą. Rezoliucija smerkia tą 
valdybų, kam ji pataikaujanti 
Rūtos Fišerienės ir Maslovo 
srovei (kurią Maskva iiesenai 
prakeikė)j ir sako: *

“...Todėl kaip galima grei
čiaus jos vieton turi Įnit iš
rinkta nauja apskrities val
dyba, kuri be išsisukinėjimų 
stovės su Kominternu ir ku- 

^frioje sprendžiamą. įtaką tu- 
* rėš įmonėse ir profesinėse 

sąjungose veikiantys drau
gai.’į,

lenama apie pasaulio sugedimą, 
kad “šv. Bažnyčiai” neleidž/a- 
mu budeliu sportu užsiimti. O 
toliau aakoma:

l
Unbelievers who have at onc 

time belong-ed to the faith, such 
as hereties and all apostales, may, 
absolutely and by common law, be 
visited vvith corpoial punishment,' 
and even death, for 
faith, and 'may be 
resunie it.

Čia taip aiškiai pasakyta, 
jog net vi$ę ^pasaulio jėzuitai 
negali paslėpti prasmės. Taip, 
bažnyčia šventa nori net mir
timi bausti atsimetusius friuo 
tikėjimo; ji reikalauja sau tei
sės pavartoti 
netikėlius!

mokslininkų pirmaisiais savo 
viešpatavimo metais. Štai žu
vusiųjų mdkslininkų sąrašas.

. f

Nuo dėmėtosios šiltinės mirė:
* • ■ ' •. • ’ M * $

Prof. S. Verchov, filologas, 
Rostov na, Donu universiteto 
rektorius. ,

Prof. K. Delvig, TavriČevskio 
universiteto# rektorius.

Prof. A. Anisimov, Maskvos 
Komercinio Instituto.

Prof. I. Grinevski, Maskvos 
Imperatoriškos Technikų Mo
kyklos direktorius.

l’rof. kun. E. Trubeckoi, TVLa.-

skvos universiteto,

Kuomet prisieina pakelti 
prieš ką protestą (kaip kad ir 
šiandie prieš laisvės varžymą 
Lietuvoje), tai pažangioji vi
suomenės dalis taj gali padary
ti, be Maskvos klapčiukų dvyle
kio. Užtenka to, kad protestą 
parašyti ant popieros ir jį pa
skelbti. Bet protestą pareiš
kiant reikia žiūrėt, kad jis tu
rėtų svarbą. Protesto gi 
ba priklauso nuo to, 
žmonės tą protestą kelia.

------ 000-------
Dėtis su komunistais 

protestus, • reikštų
protestų svarbą, ącs 'Į komuni
stų protestus niekas rimtos do- 
rnCs i>ekreipia. Su koiiiunis- 

tais dėtis bendrai jnotestuot 
delei varžymo laisvės Lietuvoje 
negalima ir delei šių priežas
čių: 1); kad komunistai yra 
Lietuvos nepriklausomybės prie 
šai; 2) kad komunistai yra lai
svės — pilnoje to žodžio pras-

svar-
kokie

kelt 
sumažini

Nuo nuovargio ir bado:

t'

Whcn the inviolable right of 
any society begins to be assailed 
and denied, we have then above 
alt to assert and vindicate it. Now, 
i f cver this was done, it is es- 
pecially in our age that we see 
the right of inflicting upon the 
guilty vvhatever penatties be ne- 
cessary, hovvever severc, particu- 
larly what is called ‘the right of 
the svvord’, denied to the perfect 
society, and the death-sentence 

buried among dead laws.... Against 
these Regalists and their modern 
followers we affirm that the 
Church has a coercive power even 
to the extent of the death-sen
tence. We start with the vindica- 
tion of this right for the Church, 
both on account of opponents who 
loudly accuse our mother the 
Church of unjust and wicked action 
in sentencing hereties to death, 
especially of putting to death cer- 
tain leaders of heresy and'apost- 
ątes, and because froin the right 
to infliet Capital punishment we 
eusily dedūce the right to infliet 
lesser penalties (vol. i, p. 142).

The death-sentence is u neces- 
sary' and efficacious meuns for 
the Church to attain its end when 
tebeis against it and disturbers of 
the‘ecclesiustical unity, especially 
obstinate hereties and heresiarchs, 
cannot be restrained by any pthe* 
penalty from continuing to <le- 
range the ecclesiastjcal order and 
impelling others to all sorts of 
crinve, particularly ecclesiastical 
crime.

...When the perversity of one 
or several is calculated to *bring 
about the ruin of many of its 
children it is bound effectively to 
remove it, i n sueh ways that if 
there Ve no other reinedy for sav
in g its people it can and mušt put 
thesie wicked . men to deUth. (vol. 
i, p. 143).
čia kuoaiškiausia 

kad
'stoja už tai, kad heretikai bu- 

Butų didelė kvailystė, jeigu tų mirtimi baudžiami. Ir baž- 
socialdemokratai dėtųsi su ta nyčia reikalauja sau teisės ga- 
suklerusia “partija”, kuri kone labyti žmonės! Toliau verkš-

pasakyta*
Šv. Katalikų Bažnyčia”

deserting the 
comp'.Ucil to

prievartą prieš

kad tie bažny^ 
buvo išleisti

stveriasi kitokių 
Jie atsimetėlius nuo 
bando perstatyti di- 
nedorėliais. Tiks-

Atsiminkite, 
čios įstatymai 
1901 m. Stačiog nesinori tikė
ti, kad dvidešimtame amžiuje 
tokie dalykai butų skelbiami!

Bet negalėdami daugiau mir
timi bausti žmonių, katalikų 
dvasiškiai 
priemonių, 
bažnyčios 
džiausiais
las pateisina priemones: nors 
atsimetėlis butų kuopadoriau- 
sias žmogus, bet dvasiškiai per
statys jį paskučiausiu nedorė
liu. Jie nesustoja prieš jokius 
šmeižtus. Joseph McCabe sa
vo lekcijoj “'Kodėl aš apleidau 
Katalikų Bažnyčią” papasakojo 
apie tai, kokią šlykščią kampa
niją vedė ir •tebeveda prieš jį 
katalikų dvasiškiai. Kuomet 
McCabe buvo pakviestas reda
guoti “The Outline of Science,” 
tai Anglijos katalikų dvasiški- 
ja padarė spaudimą j leidėjus 
ir pastarieji priversti buvo ieš
koti sau kito redaktoriaus. O 
to dvasiškiai atsiekė sekamu 
budu: jie prįgrumojo leidėjams, 
kad visi angliškai kalbantys 
katalikai boikotuos tą. veikalą, 
jeigu jį redaguos McCabe. To 
užteko. Leidėjai ne tik nedrį
so McCabe’ą palikti redakto
rium, ale pabūgo nėt palikti 
jo parašą po j p parašytais raš
tais!

Pakaks to. Kiekvienas ‘ te
gul daro savo išvadas apie Ka
talikų Bažnyčios “prakilnumą.” 

—ooo---- - 1
Rusijoj' buvo švenčiamas 200 

metų Mokslo Akademijos jubi- 
lėjųs. Tame jubilėjuje bpvo 
nurodyta rusų mokslininkų nu
veikti darbai.'
pabrėžti, kad žymiausias rpsų 
mokslininkas, prof. I. Pavlpyas, 
kuris gavo Nobelio dovaną už grūdo universiteto. ' 
pasižymėjimą fiziologijoj, iškil
mėse atsisakė dalyvauti.

Tačiau reikia

A. ’ Famicin, Mokslo Akade
mijos narys.

A. šachmato v,, Mokslo Aka
demijos narys.

A. Lappo-banilevski, Mokslo mėje — priešai, nes kuomet jie 
Akademijos narys. eina proiestuot prieš Lietuvos

Prof. L. Giršman, Charkovo valdžios žiaurumus, tai tuomi 
universiteto.

Prof. S. Vengerov, žinomas bolševikų valdžios budelitis, ku- 
literaturos istorikas. irie darbininkus žudo ir tuks-

Prof. N. Gezechus, Petrogra-‘tančius jų nežmoniškai kalėji- 
do Politechniško Instituto. muose kankina, todėl, kad tie

Prof. R. Brand, Maskvos uni- darbininkai negarbina bolševi- 
versiteto.

P,rof. S. Batiuškov, 
literatūros istorikas.

M. Djakonov, Mokslo 
mijos. narys.

Prof. A. Kosorotov, 
uos Akademijos. (Tas

‘l,)ęs mokslininkas numirė iš ba- žimų.
do šaligatvėj, prie sovietų vai-i “pasiūlymą
^yklos, kur jis atėjo kaip ubą- tams, tas matė, kad jie ir ten 
gas, prašyti zupės).

Prof. A. Blanberg, Odesos 
universiteto. Nusišovė.

Prof V. Chvostov, Maskvos taktiką.
universiteto. Pasikorė.

Prof. A. Liapunov, vienas žy- tai biauriausiu budu šmeižė so- 
miausiųjų pasaulio matemati- cialdemokratus ir vadino juos 
kų. Nusišovė.

Be to, bolševikų buvo
sušaudyti:

eina proiestuot prieš Lietuvos 
I ¥C11U41VO ilduiuinuo, lai VUVJlli 
patim sykiu garbina Rusijos

' Iru I m t/J/i 1 i/i r. Irai

kų partijos diktatūros. Susi- 
gartsus dėt su komunistais reikštų — 

susidėt su veidmainiais. - 
ooo-----

Be šmeižimų nė žingsnio.
Mediči- Komunistai nebūtų komunis- 
paskil- tais, jeigu jie apseitų be šmei- 

Kas _ skaitė komunistų 
sočia Idemokra-

Akade- Į

neapsėjo neapšmeižę socialde
mokratų vadų. Bet už tai prie 
“eilinių narių” vartoja lapės 

Visiems yra žinomas 
faktas, kad visą laiką komunis-

“socialparda vikais,” “j udo- 
šiais.” “buržujų tarnais’” ir ki
tokiais “gražiais” žodžiais, bet 
dabar jau socialdemokratus (“į- 

eilinhis narius”)
Vadina “draugais”... Tai biauri

. Prof. A. Kolli, Rostov na Do- sitėmykite: 
nu universiteto.

Prof. Z. Gutnikov, Rostov na veidmainystė.
Donu universiteto.

Prof. P. Armaševski, 
universiteto.

Prof. A. Speranski, 
universiteto.

Prof. F. Florinskt Kijevo u- tokiu budu davė progą dabarti- 
nivelsiteto. ; niai valdžiai Lietuvoje įsigti-

V. Namenko, žinomas ukrai- lūt.
niežiu istorikas.

Prof. N. Stellecki, 
universiteto.

Prof. M. Denison, 
universiteto.

Prof. A. Viazigin, 
universiteto.
/ Prof. G. Koževnikov, 
kvos universiteto.

Prof. A. šingariov, 
daktaras.

Prof. N. ščepkin, 
universiteto.

■' Prof. N. Kokoškin, 
do universiteto.

Prof. N. Lazarevski, Petro- kais) į

----- ooo— -
Kijevo šmeiždami socialdemokratus 

biauriausiu budu komunistai
Kijevo nemažai darbininkų suklaidino, 

į suskaldė, darbininkų Fpėkas, ir

-------- OOO-------
Charkovo Bet paklausykite: komunistai 

i ja,Ų dabar — sako — nesibi- 
Charkovo jo,” kad jie savo balsais išrink- 

Itų ir “pardavikus” į seimą, jei- 
Charkovo g u “pardavikai” tik su jais su

sidėtų..;
Mas-' - —ooo —

Tas kęmunistų “pasiūlymas”
paskilbęs socialdemokratams greičiaus ir 

yra ne kas kita, kaip, tik pųo- 
Maskvos vokacija/nes jie patys gerai ži- 

tie žmonės kuriuos vi- 
jie bjauriai šmeižė 
jais (si^j savo šmeiži- 
kokį nors susitarimą,

tad potam komunistai vėl tu- 
Prof. P. Zobolpcki, Nežino retų išnaujo progos šmeižt so- 

Tai, Istoriko Filologiško Instituto, cialdemokratus —Kalvis.

no, kad 
Pelrogrą- są laiką

• neis su
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S po r t a s
SPALIŲ 27 D. ZBYSZKO 

RISIS SU ZANAVICIUM

Spalių 27 d. įvyks nepapras
tų dalykų: tą dieną lietuvių 
ristikas, Mykolas ; Zanavičius, 
susirems su vienu geriausių 
pasaulyj ristiku, St. Zbysękp. 
Zbyszko du kaitų yra laimėjęs 
pasaulio čempionatą, Ne be rei
kalo tad jis yra 'vadinamas 
“stebuklingu žmogumi”. Zana
vičius yrA: daug “mūšių’* turė
jęs ir „paguldęs nemažai gerų 
ristikų. Be to, jis yra jaunas 
ir ištvermingas, o kas. svar
biausia, pasirengęk kariauti su 
lenku ' iki paskutiniųjų.

Tą vakarti risis ir du Karo
liai: Požėla susirems su Minne- 
sotos čempiųnut o Sarpalius tu
rės pakratyti -“makaronus” — 
italą. Visi jie risis iki galuti
nos pergalės. —N. 4 . ,

■ ------- ■ ■ ,■ ■- .. ■■ V *
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Lietuvių RaieiiuoseJ
Roseland

[Pacific and Atlantic Į’hoto]
Robert La Follette J r., kai jam bdvo 10 metų. Paveiksle jis

bertus Mark White Sųuare 
'svetainėje. ' \
Į Dėlto kad čia yra geresnis 
įrengimas, didelis skaičius ap
tarnautojų, gali suteikti geres
nį pasilinksminimą, negu kas 
kitas. Visas patarnavimas yra 

j teikiamas dykai taip kaip ir 
public schools ir jokia sekta ar 
partija neturi pirmenybes. 
Bet reikale galite kreiptis prie 
direktoriaus p. E. C. Hughes 
po pietų ir jums bus manda
giai suteikta reikiiama infor
macija apie parko dideiį ir už
imantį programą.

Taigi Bridgeporto lietuviai 
nepraleiskite geros progos, nau 
dokitės miesto teikiamais pa
togumais. *'-W. L. Grušas.

L. K. Vytauto Beno 
darbuotė

Dvejos laidotuvės

Praeitą šeštadienį čionai ta
po palaidotas Juozapas Tere- 
seviČius, 57 metų amžiaus. 12 
ritėtų atgal mirė jojo žmona ir

stovi šalę savo tėvo. La Follette Jr. šiomis dienomis tapo išrink
tas į Senatą nuo Wisconsin valstijos. Tai bus jauniausias sena
torius, nes jis teturi vos 30 metų.

i •’ i
paliko savo vyrą su penketu 
vaikų; vyriausia duktė buvo 
16 metų, jauniausia — 1 me
tų. Paliaus su tokia šeimyna, 
žinoma, gyvenimas buvo ne
lengvas. Neilgai trukus vyres
nioji duktė apsivedė su Petru 
Kučinsku ir dėka jiįjų* g^ram 
'sugyvenimui jie Teresevičių 
visą laiką laikė prie savęs ir 
gelbėjo išauginti jaunesniuo
sius sūnūs ir dukterį. Rūpes
čiai ir dalbas sunaikino jojo 
sveikatą ir Juozapas mirė, pa
likdamas tris sūnūs ir dvi duk
terį, vieną vos dar 16 metų, 
rūpintis patiems gyvenimo li
kimu. ... j H„k

Teresei vči lis. buvo tykus,
laisvas ir rimtas žmogus. Jis 
daugiau simpatizavo bolševi
kams. Norėta gauti ir kalbė
toją iš “Vilnies”. Nors ir bu
vo prisižadėta, bet niekas ne
atvažiavo, i

Giminių ir taip pažystamų 
žmonių susirinko daug jį pa
lydėti į Tautiškas kapines. 
Kaip 2 vai. po pietų išnešė kū
ną iš namų; išskiriant grau
dingų verksmų, nieko daugiau 
ir nebuvo girdėti, nes visi ty
lėjimu ir lindėsiu davė jam 
pao'kulinį patarnavimą. Ant. 
kapinių nesant kalbėtojo, M. 
Bacevičius pasako keletą žo
džių apie Juozapo vargingą 
gyvenimą ir luomi visi atsi
skyrę su Juozapu gryžo visi 
namo liūdni.' Kvietkų buvo 
daug. • J

Kelios savaitė* atgal tapo 
palaidotas kitas lietuvis, 47

nuo kurių padoresnis žmogus 
turi rausti. Kitas ateina kepu
rę • atsismaukęs, pilnos rankos 
keksų, mėsos, dešrų, isisėda 
į automobilių ir valgo; priei
na’ vienas kitas jo draugų, pa
dedą valgyti; kitas tuoj atne
ša munšainą, geria ir valgo 
susisėdę prieš bažnyčios duris, 
kada pamaldos eina bažnyčio
je už numirusį. Išneša kūną, 
vhi susėdę važiuoja į šv. Ka
zimiero kapines. Nekurtuose 
automobiliuose geria net ir ke
liu važiuojant. Geria net ir j 
kapinyną įvažiavę. Tai matutę 
kokis skirtumas tarp laisvųjų 
ir tikinčiųjų laidotuvių.

-Rep.
/ -----------------------1—

Bridgeportas
Lietuviams reikia naudotis ge

ra proga

* i

Mark White Sųuare parke 
prie 29 ir Halsted gatvių, šią 
savaitę atsidarė 22-ras sezonas 
laisvos (liuosos nuo mokesnio) 
publikai gimnastikos klasės. 
Tenai'yra klasės—skyriai, dėl 
visokio amžiaus — nuo jau
niausio “kindergarten” iki vi
dutinio amžiaus vyro bei mote
riškės kurie nori nuosaikiu 9
“exęrcise” sumažinti svorį, lai
kytis geroj sveikatoj ir tt. 
Instrukcijas teikia speciališkai 
tiems dalykams išlavinti in
struktoriai, - -p-lė Eliza beth 
Keller ir p. W. T. Anderson.

Tėvai gali būt tikri, kad jų 
vaikai, kol parke, yra gerose 
rankose, gerai prižiūrimi.

Klasių laikas sekantis:
Merginų ir moterų klasės: 

3:30 P. M. Mergaitės jaunes
nės 10 melų, 4:30 P. M. Mer
gaitės, nuo 10 iki 14 metų, 
7:30 P. M. Antradieny ir penk
tadieny dirbančios merginos ir 
high school mergaitės; 8:40 P. 
M. pirmadieny ir antradieny 
ženotos moterys; 8:30 P. M. 
antradieny ir penktadieny vy
resnės merginos; 7:30 P. M. 
ketvirtadieny šokių klasės.

Vaikų ir vyrų kalses: 3:30 
P. M. Jaunesni mokyklų vaikai: 
4:30 P. M. Vyresni mokyklų 
vaikai: 7:00 P. M. Vyresni dir
bantys vaikai: 8:00 P. M. Jau
ni vyrai.

Parko direktorius p. E. C. 
Hughes sako, kad speciališka 
klasę galima sudaryti dėl lietu
vių biznierių, jeigu tati tikras 
skaičius to reikalautų. ,

Ristynės, foot bąli, base bąli 
indoor basket bąli įeina vai
kams ir vyrams. Tautų ir este
tiniai šokiai, volley bąli, club 
s\vinging ir drills yra mokina
mos merginos.

Šalę gimnastikos darbo 
Mark White Sq. yra speciališ
kai dykai teikiamos instrukci
jos dramos panedėlio ir sere- 
dos vakarais.

Lietuvių daug draugijų ir 
muzikališkų kliubų turi ten sa
vo “headųuarterius” ir dauge
lis laiko susirinkimus ir kon-

L. K. Vytauto Beno susirin
kimas įvyko spalio 13 d. p. J. 
Savicko svet. . Susirinkimą ati
darė vice-pirm. p. Kvauka. Iš 
valdybos neatsilankė pirminin
kas ir kasos globėjas. Vice pir
mininkas užėmė pirmininko vie 
tą, o pagelbininku liko paskir
tas A.' Stanevičia; kasos globė
ju A. Rupšis. Raštininkas p. 
Stulginskas .'perskite pereito 
susirinkimo tarimus, kurie liko 
priimti vienbalsiai. Į Beną įsto
jo vienas naujas narys — vie
nas iš geriausių kornetistų, Ed
vardas, Dekšas. Charles Vidikis 
pranešė, kad Domininkas Dzi- 
nkus, kuris jau virš metų laiko 
kaip Lietuvoje gyvena, pri
siuntė laišką, liepęs užmokėti į 
Vytauto Beną mėnesinę mokes
tį. Ištikrųjų jį tik pagirti ga
lima kad ir Lietuvoj gyvenda
mas neužmiršta savo Vytauto 
Beno, kuriame -jis prigulėjo 
per daugelį metų.

Toliau sekė komisijų rapor
tai. Koncerto rengimo komisija 
pranešė, kad prie koncerto, ku
ris įvyks 5 d. gruodžio, jau vis
kas prirengta. Tame koncerte 
bus duotos penkios dovanos, 
kurias aukojo šie biznieriai: 
laikrodininkas p. A. šniosk, 
1710 So. Halsted St., auksuotą 
Elgin laikrodėlį $17.50 vertės,

dėl kokios priežasties niekados 
neišduoda jokio raporto; vietoj 
pasiaiškinti delegatas padavė 
rezignaciją, bet rezignacija ta
pę atmesta. Beno vadas p. J. 
Keturakis kvietė visus narius 
lankytis į repeticijas, kad ge
rinus prisirengus prie koncerto. 
Svarbių reikalų nesiradus pir
mininkas p. Kvauka uždarė su
sirinkimą.

/—Beno /.oresp.

( i 4 na it ui pUftl.)

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
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.'Uektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at 
kreipiama į mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščfau. Vai: 1C 

j iki 8 vai. Nedėlini 10 iki 1 vai. p. f
1K45 West 47th Street

jn. amžiaus. Koronerio pripaži
nimu, jis mirė nuo alkoholio. 
Todėl davatkos bėgu pas kle- 
boną’-'I^apelį, kad jojo nepriim
tų j bažnyčią ir j kapines. Bet 
kad jis buvo parapijonas ir 
atlikęs' .velykinę, klebonas da
vatkų nepaisė. Susirinko paly
dovų irgi nemažai. Ne visi, 
bet daugelis palydovų vietoje 
lindėti, jie šneka, rėkauja, 
juokauja. Nuveža kūną į baž
nyčią. Vieni sueina į bažnyčią, 
kun. laiko mišias, sako* pa
mokslą, primena savo davat
koms ir parapijonams: neteis
kite jo, nes neturite teisės, 
Dievas jį nuleis, o jei norite 
kitą teisti, tai išmatuokite iš 
savo beizmentų katiliukus, kad 
jie tenai nevirtų. Nors klebo
nas ir neminėjo munšaino, bet 
visi tą gerai suprato; reiškia, 
klebonas * pasakė, kad parapi- 
jonų beizmentuose yra verda
mai munšainas.

Bet didelis būrys palydovų 
visai nėjo į bažnyčią "ir pasi
liko lauke. Išpradžių apžiūri
nėjo automobilius, kas kokius 
turi ir kurio geresnis, ginči
josi vienas su kitu; kiti iš to( 
juokėsi, vartojo tokius žudžius,

PROFESSOR NOODLE

SHAu'. ' OHPtK 
ANOTHEH. BOTTUE OF 
GlYCI A’H- MUM- TO, 
HELP YOU V*66P?p

it miqht be.
A qoop IDE a, 

PERKINS- 
l’M BMPĘCTINC] 
A VISIT FROM 
MY VATE r 
HUSBANV'S.) 
ATTORNEY )

D y eill means 
taKe dblondo, 
my friend, j 
to share g 
with ųou t 
your j-acKA 
ror blondes 
looK ntore * 
becomin 
theij’re afl dressed 
up irt bl^cK!

Prof. Noodle

Ganna Walska, Harold T. Mc 
Cormicko žmona, grįžo iš Euro
pos. Ji pagarsėjo luo^kad labai 
norėjo tapti operos dainininke, 
bet visą laiką buvo nesėkminga. 
Tačiau praeitą sezoną jai pasi
sekė įsigauti į operą.

S. Burba music store, 1322 So. 
Cicero Avė., radio setą $10 
vertės, laikrodininkas p. M. 
Urbaitis, 4935 W. 14 St., auk
sinę fontaninę plunksną $3.00 
vertės, Jos. Phillips Candy 
store, 2240 W. 33 PI. cigarų 
baksą, Zenonas Noreika, 1337 
So. įo Avė., $2.50 auksu. Vi
sus viršminėtus bjznierius be- 
nas nutarė reikalui esant pa
remti.

Iš Bridgeporto Auditorijos 
kaip visadęs, taip ir dabar ra
porto nebuvo; tapo paklausta

Phone Boukvard 7589

Lietuvių Dentistas patar 
naus geriau.

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

1515 West 47th Street

Geras abelnam naudojimui 
linimentaa

Pain-Expelleris
Kuomet reumatizmas ar neuralfija 
vargina jus, aitrinkite skaudamas 
vie^s iluo atsakančiu šeimyninių 
linimentu ir tuojas pajausite paleng
vinimą.
3Sc ir 70c bonka vaiatinčse. Tčmy- 
kite, kad butų Inkaro vaizbaženklia

F. AD. RICHTER & CO.
Berry & South 5th Sta.

Brooklyn, N. Y.

Netoli Ashland Avė.

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nuo 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedeldieniais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai. po piet.

Biznierių Dovanos Nau 
S jienų Maskaradui

Naujienų Maskarado dovanų 
fondas-, per šias porą dienų dar 
labiau pakylo. Jau dabar yra 
arti penkių šimtų dolerių su
krauta, įvairiais daiktais, ku
rie bus išdalyti maskarado da
lyviams.

Iki šiol dovanas aukavo vien 
tik biznio įstaigos, dabar turi
me garbės paskelbti ir profeci- 
jonalą. Kol užsibaigs dovanų 
rinkimo laikas, manome,' turė
ti ir daugiau aukų iš prof esi j o- 
nalų. Yra tarp lietuvių nema
žai daktarų ir jie visi galėtų 
ką nors suteikti: vienas dakta
ras, sakysim, gali paaukoti tan- 
silų išėmimo darbą, kitas — 
reumatizmą pagydyt, trečias 
prižiūrėti abehią sveikatą ko
kio nors naujieniečio; advaka- 
tai gali kam nors perskyras su
teikti, ar kantraktą padaryt 
ar abstraktus peržiūrėt'),, žo
džiu, čia yra progos pasirodyt 
kiekvienam.

DR. C. Z. VĖŽĖMS, 4712 S. 
Ashland Avė., Dentistas suti- 
kų paaukoti savo darbu, patai
syme dantų vertės $15.00. Tai 
yra stambi ir labai gera auka.

Dantys musų gadynėje lošia 
labai didelę rolę. Nuo dantų 
gerumo priklauso stovis musų 
abelnos sveikatos. žmonėk, 
kurių dantys yra geri, tie, pa
prastai, yra sveiki; dantys iš
klibę,, kiauri, sugedę, sugadina 
ir visą jb kūną, ir, neretai, 
žmogų į kapus nuvaro.
j Dr. Vežehs matydamas kas
dieniniam gyvenime daugybę 
nelaimingų atsitikimų, kurie 
paeina nuo <lantų, turi norą 
ir pasiryžim’ą paskatint žmones 

'saugot dantis ir taisyt juos, 
kol dar nėra vėlu. Jo dovaųą,

todėl reikia apvertinti ‘ bent 
penketą sykių tiek, kiek ji yra 
vertinama, ir mes nė kiek ne
abejojame, jos Naujienų Mas
karado publika,, tą auką pilnai 
apvertins.

TUPI K AITIS PU ARM ACY, 
233 E. 115 St., Roseland, teikia 
dvi dovanas, - but*»* -'yrui 
plunksną, verčios 5.00 ir mote- 
rei, buteliuką kvepalų, verčios 
irgi $5.00, viso aukoja $10.00 
verčios daiktų.

čikagiečiai poną Tupikaitį la
bai gerai pažįsta. Jis yra ži
nomas kuone visų kolionijų lie
tuviams ir visi jį myli, kaipo 
gerą ir draugišką žmogų. Lai
ke antrosios Naujienų ekskur
sijos Lietuvon, šiais metais, jo 
vardas dar labiau pakylo; jis 
tapo toks garsingas, kad Ir 
didysis Amerikos blaivininkų 
apaštalas, Johnson jį pamėgo, 
ir apie jį savo prakalbose po 
Lietuvą prisiminė. Tai yra 
smagu, kad jisai įeina į sąrašą 
Naujienų Maskarado fondato- 
rių.

EZEWASH CHEMICAL CO., 
639 W. 18th St., tai yra išdir
bėjai garsaus “Salutaro” ir 
taipgi išdirbėjai nepaprastai 
gero muilo, kuris vadinasi 
“Ezewash,” arba lietuviškai — 
lengvai plaunantys. Jie nuta
rė padovanot du tuzinu “Eze- 
wash” miltelių, verčios $6.00.

Kad pilnai įvertinus jų do
vaną, reikia pasakyt keletą žo
džių apie tą produktą. Eze- 
wash yra nesenai ^išrastas mui 
las miltelių pavydale, dėl. skal
bimo rūbų. Kurie jį vartoja, 
sako esą labai veikliu ir geru 
muilu. .lis ,sako palengvina 
šeimininkėms darbą 50 nuo
šimčių. Visa, kas reikalinga

esą daryti, tai sumerkti drabu
žius į vandenuį, kuriame yra 
išmiešta pakiukas Ezewash, 
palaikyt potam, biskį paspau
dėt arba įdėjus mašinon pasu- 
kint, perplauti tyru vandeniu 
ir drabužiai gatavi. ų

Kurios norėtų patirti Eze- 
wash, patartina pasiimti pas 
savo groserninką ir pamėgin
ti, o jei groserninkas neturi, 
parodyt jam kompanijos adre
są ir reikalauti, kad būtinai 
užsakytų.

Rytoj paskelbsime dar dau
giau dėvanų, ir raginame žmo
nes subrusti prie darbo reng
tis prie Maskarado.

Kodėl Nebūti 
Sveiku?

Yra proga dėl kiekvieno sergan
čio vyro arba moteries, kad atga
vus savo sveikatą naujame Kuro- 
piejiškame-Amerikonižkama svei
katos institute. Beveik visos ligos 
.. ■■■—-, dabar yra ižgy-

domos vartojant 
naujausį Euro- 
pini gy<iyrn''} tr 
ičirikiant gyduo-

I \ les tiesiog į |
X kraują, sykiu su |

?/ kitomis gydup- I
f/ ■ Ičrr.is dėl viduri-

nių gydymų; Jos 
L visos yfa ne-

kenksmingos '■ ir 
■ UCElMturi stiprią gy

dančia jėga, daugumas jų yra Im
portuotų iš Europos ir kitų šakų. 
Mes jas visas turime pas save sta- 

' ke ir taipgi žinomas vokiškas 606 
ir 914. Musų institute tiktai da^r 
tarai specialistai prižiūri asmeniš
kai ligonius. Musų kainos yr& ne
brangios ir jus galite mokėti po 
tiek po kiek jus norite, bilė kokiu 
nors budu net ir po išgydymo jū
sų. X-Ray egzaminacija dykai. 
Su analyza kraujo, šlapumo ir ki
tais serumais be jokių abejonių. 
Mes, turime labai geras pasekmes 
.gydyme visokių rūšių ligas, pa- S 
vyzdžiui: kraujo suirimus, reuma. Į 
tizmą, nervingumą, krutinės skau- | 
dėjimus, nugaros, šonų skaudėji
mus, skilvio trubelius, pūslės ir 
inkstų trubelius, slinkimo plaukų, 
prakaitavimą, nemalonų kvapsnį, 
senas žaizdas, užpakalines žarnos 
trubelius ir visokios rųšies priva- 
tiškas ir veneriškas ligas. Mes 
esame specialistai daugelio metų 
ligoninėse ir klinikose praktikavi
mo . Todėl, ateikite pas mus ir 
pas veikite, tai reiškia jūsų laimė. 
Nėra skirtumo kiek daktarų nega
lėjo jums pagelbėti, ateikite į mu
sų ofisą, mes pagelbėjom tūkstan
čiams kurie buvo nustoję vilties 
eidami pas kitus daktarus.

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

Lincoln Medical Institute
DR. BOWES, Specialistas ir 

Medikalis Direktorius

8 So. Clark St.
Viršui Triangle Ręsta urano 

Sekamos durys nuo Astor teatro

Klausyk ir Tėmyk 
0 Potam

BRING Vč)UR

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

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

' Darykit tai ir Jus
štai kiek kuponų 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
ponų, už kurį teks geriausia 
dovana.
xxxxxxxx xixx11xx rixix xxxx x• S' >>. :♦>



k . < 2 a 5 m advokačius, ILietuviu iidieiiuosei *m°nes bylinėjimosi,
' nesutikimi) ir neva teikdami

| “pagalbų," traukia iš žmonių
pinigus. Tokių šunadvoka
čių pilni kaimai, pilni miestai. 
Dramoje vaizduojama, kaip tie 
šašai veikia kaime. Koks nors 
nebaigęs mokslo sukčius” pasi- 

Rutos va(jina save advokatu, susijieš-

(Tąsa nuo 5 pusi.)

Iš Rūtos draugystės
susirinkimo

  „NAUJIENOS, Chicago, Dl.
kurie kurstydami certas ii' kaitų vienas pačių ge 

prie riaušių.

Spalio 14 d. D-stės 
įvyko susirinkimas, 
Lietuvių Auditorijoj. Į susirin- j 
kimų atsilankė neperdaugiau- ienki« nieko — 
šia narių, liet nutarta Keletas' 
svarbių dalykų. D. Buiša pra
nešė kaslink vakaro, kad yra 
viskas sutvarkyta ir jam pasi
sekė surinkti geri lošėjai. Bus 
vaidinama “Ponas Daugano- 
ris” lapkričio 29 xd., Chicagos 
Lietuvių Auditorijoj. Visi 
t iečiai pradėjo rengtis prie mi
nėto vakaro ne juokais.

—Ruiietis.

Krutamųjų paveikslų 
ruošė, , didžiuosiuose, šia 
tę rodoma:

Roosevelt — Merry Widow; 
Chicago Graustark; McVi- 
ckers — 7 Keys to Baldplatc;
Monroe — TJhank You; Tivoli z 
— An Exchange of Wives; Ca
pital Stepping Out; Uptown 

Shore Leave. Senate —Pony 
' Express. • ,

teat- 
savai-

ĮVAIRUS SKELBIMAI 
BAGDONAS BROS.

MOVING, EXPRESS1NG & COAL 
PIANO MOVING FAPERTS t 

Long (ItHtance handlin^. 
Turime daug metų patyriųjų.

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

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKIA VYRŲ

Chįcagos ų0 aau pagdbininkų ir vilioju;
iš žmonių pinigus. 
____ ____ ■ ir i 
darbininkės išvilioja 
sukrautus dvidešimčia 
sunkaus darbo, žadėdamas pa- 
liuosuoti jos sūnų iš kariuome
nės, ir iš kumiečio, ir iš ūki
ninkų. Jiems vis tas pats ką 
jie skriaūdžia, bile jiems plau
kia pinigas, bile jiems gerai.

Tokio šunadvokačio Liudviko 
Kuprausko rolę šiame veikale 
vaidino pats J. Vaičkus. Vaidi
no neblogai.

| Jo aukų — kumiečio (ordi- 
( žpereitų naktį, apie 10 vhI. narninko) Greblio ir dvaro dar- 

vak., einant gatve, prie 32 ir bininkės Onos roles vaidino J. 
Auburn Avė., plėšikai užpuolė Briedis ir Pola Tendžiulytė. 
Leonų Getauta; atėmė overkau- Abu vaidino labai gerai. (Tik 
tą, šl.O pinigais, gerą laikrodė- Polai gal galima kiek užmesti 
lį ir dar sumušė, todėl, kad dėl jos grimo: ji buvo perdaug 
permažai pinigų turėjęs. — d. jauna) . Gana geras buvo ir 

šunadvokačio privedėjus Myku- 
lojus. — K. Budrys.

Kitos rolės buvo antraeilės 
ir vienas išpildyta geriau, ki
tas silpniau. Vaidinime dar 

» K. šii’vis, M. Jakavi- 
čaitė-Konradienė, A. Trainaitė, 
Blekavičiutė ir J. Preikšą.

Publikos buvo gana daug.
Sekama sekmadienį Vaičkaus 

Dramos Teatras pakartos gar-^ 
saus anglų rašytojo Charles

Plėšikų siautimas.

ru-

1 eatras]\ /f •] tas silpi IVlUZlkCl dalyvavo

“Dumblynė”

Jie neap- 
4 biednos 

pinigus, 
metų

Vakar prie 5825 Divislon St., 
atsidarė naujas, didelis ir gana' 
gražus krutamųjų paveikslų te
atras “Ambasador.” , —V.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia*

KIEK PRA-

Antradienis, Spalio 20, 1925

RAKANDAI ~~ NAMAI-ŽEME

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. 

laike m malevą, poplerą, 
stiklus ir t. t.

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

Man reikia vyrų, kurie 
angliškai ir lietuviškai, 
kyti lietuvius kuriuos aš PARDAVIMUI

Už-

Z—...................... ... ........... *..... ......*....
Mes parduodame olselio kainomis 
visiems. Dasižinokite pas irius 
apie jūsų plumbingą ir namų ap
šildymo reikmenis,

PEOPLES PLUMBING & 
IIEATING SUPPLY CO.

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

nei

tretį

Pereitų sekmadienį, 
House, teatrėly, Vaičkaus 
mos Teatras statė - 
drama “Dumblyne arba Sunad- Tai yra labai graži melodrama, 
vokatls,’ sudramatizuota iš 0 jr Vaičkaus artistai gana ge- 
garsios lenkų rašytojos Ožeš-1 raj ją vaįfjina.

Hull
Dra- Dickens sudramatizuotų melo- 

4 veiksmų 1 dramą “Svirplys Užkrosny.”

o ir Vaičkaus artistai gana ge-

KAINUOJA ŽMOGUI 
LEISTI $100.00?

Atsakymas: $100.00 ant syk 
$6.00 j metus per visą 

likusį gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas dole

ris sudaro nematomą 'juostą cen
tų ir kiekvienas centas atlieka 
tam tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šimtą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kilų.

Atsiminkite tai, karia jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė
tu met juos į banką ar spulkų?

Naujienų. Spulku. uždirba po 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno 
$100.00 — pamislyk kiek jūsų 
šimtas uždirbtų jei laikytumėt ji 
čia per 20 metų?

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

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St.

Nuo 10 ryto iki 8 vai. vakaro.

ir

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‘Lawndale (H 14.

PIRKIT PLUMBINGA PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

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

netoli Marshfield

PRANEŠIMAI MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos įvai

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

Frank SeiemonaviČĮus - 
504 W. 33rd SI. Prie Normai Avė. _ •»____________________ ____

kalba 
atlan- 
turiu 

pas save failese. Patyrimo ne
reikia. Aš jumis išmokinsiu.

Nesirūpinkit apie žiemą
Jei jus tiktai norite dirbti 

aš galiu užtikrinti jums tokias 
įplaukas r pie kurias jus 
sapne nesapnavote.

štai kur yra faktai.

Mes kų tik atidarėme
skyrių puikių savasčių IVAN- 
HOE — 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 srųulkiau 
apie šį puikų pasiūlymų. Mes 
tukime 'turėti Vyrų kurie galėtų 
išaiškinti žmonėms jų prigim
toje kalboje apie šias puikias 
savastis. Mes pasiūlome tokias 
savastis kurias lietuviai jau 
yra pirkę.

Veikit šiandien t
Ateikit, pasimatykit arba te

lefonuokite

kienės apysakos “Niziny.”
Dramos turinys sukasi apie 

tuos visuomenės šašus — šun-

V—kis.

Lietuviu kriaučių be
darbiams koncertas

L. S. S. 4tos kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks antradieny, Spalio 20, 
Reimond Chapel svetainėj, 816 W. 31 
St., 8 vai. vak. Draugai ir drauges 
molonėkite susirinkti ant paskirto lai- 

i svarbių reikarų; tai po
nauju narių. Kviečia 

Valdyba.

Tel. Lafayette 5133-6438

BUBIN BROS.

W. G. MacCARTHY
Sales Manager v

BRANIGAR BROTHERS
BURNHAM BLDG.

Room 918 Central 8147 
160 N. La Šalie Street

88 NOTŲ grojikus pianas, su 
benčitnn ir 91 role ir kabinetas, 
naujas 750, gerame stovyje, par
duosiu už $135. .Mr. Adolph / Kulnį, 

2332 \V. Madison St. 1 /ii.
PARDAVIMUI buČernė ir gro- 

sernė, greitu buku. Visokių tautų 
apgyventoj vietoj, biznis išdirbtas 
per 18 metų. Renda pigi. Yra vi
sos mašinos. Viskas pirmos klesos. 
Savinitikas važiuoja Lietuvon.

1X1713 S. Michigan Avė.
Tel. Pullman 7059

RXTRA EXTRA
PARSIDUODA delikatesen ir 

grosernė, labai geroj vietoj, pigiai- 
3 kambariai pragyvenimui ir vš- 
na. Renda pigi, lysas ant 3 metų. 
Pardavimo priežastis — liga. Ran
dasi 7008 S. Paulina St.

Tel? Pfospect 9067
PARDAVIMUI bučeYnė ir groser- 

nė, iš priežasties mano vyro mirties, 
turiu parduoti greitai ir pigiai.

Turiu dvi bučemes, 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. Canal 3054

Savininkė
K. VAIDŽIUNIENĖ

PARDAVIMUI pigiai restau
racija iš priežasties nesutikimo 
partnerių. Lysas ilgas, renda 
pigi.

3717 So. Halsted St.

PARDAVIMUI 1 kambariu 
stubos rakandai su visais įren
gimais. Atsišaukit po 6 vai. 

‘vakare. 2 užp. '
• 3252 So. Morgan St.

Kas nori pirkti, 
parduoti, arba 
mainyti namus, 
fermas, lotus,
taipgi ir vi«o- . 
kius biznius, vi
suomet kreip-
kites pas

C. P. Suromskis & Co.
Real Ėst ate

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

DEL IŠMAINYMO
Mes priimsime lotus su Kiš

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

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

Tel. Lafayette 5313

PARDUODU farmą 80 akrų, vi
sa aplinkui aptverta. Nauji dideli 
budinkai, yra šulinis ir mašinos. 
Parduosiu greit ir pigiai dėl mir
ties moters. Karma /randasi 1'4 
mylios nuo Goodman, Wis.

T. žičkus,
P. O. Box, 18, Goodman, Wis.

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

R. C. GILMORE,
. Dowagiac, Mich.

IŠSIMAINO 28 FLATŲ

gi atsivežkit

NAMŲ STATYTOJAI
3804 So. Kedzie Avė. 

CHICAGO

REIKIA

PARDAVIMUI bąrbernė yra 
trys balti krėslai, randasi gero
je vieloje. Savininkas apleidžia 
miestą, Naujienos, 1739 South 
Haląted St., Box 627.

ADOMAS JUOZAPAVAIA 

mirė spalio 17, 1925, subatos ry
te, 48 metų amžiaus. Kilo iš 
Kauno rėd., Raseinių ap., Kvie- 
darnos parap., RamieŽio kaimo. 
Išgyveno Amerikoj 29 metus.

Paliko\ dideliame nuliudime 
moterį ir vierią dukterį Lietu
voje.

Jei yra čia Amerikoje gimi
nių, prašome kuogreičiausiai 
atsišaukti pas graborių S. M. 
Skudas, 1911 Canalport Avė., 
Telefonas Roosevelt 7532, o jis 
suteiks platesnias informacijas 
apie vielionį.

Išgydė jo rupturą
Ak iKavau dhlelę rupturą. kuomet kk- . _. 

liau didelę skrynią keletą metų atgal. Dak- 
tarai aakė. kad ak būtinai turiu .taryti ‘ '
operaciją. Diržai man nieko negelbėjo. 3mUlKU» 
kiau ui dasižinojau apie tokj dalyką, ku- 
ri« greit Ugydė rpano rupturą. Jau 
tau metų praėjo. o mano rupturą 
giau nepasirodė, t>et vienok dirbu 
kų darbą kaipo karpenteris. Nedariau 
racijos, nesutrukdžiau taiko. nebuvo 
helio. A6 nieko neturiu pardavimui, 
sute.ksiu jums pilnas informacijas, 
išgydyti rupturą be operacijos jei 
paraiyslt. Eugene .M. Pullen, Carpenter, 
277 M. Marcellus Avė. Manasųuan. N. 
Iftkirpkit iį straipsni, ir parodykit kitiem?, 
kurie turi rupturą --- jus gal išgelbėsit jų 
gyvybę arba sustabdysit skausmus, praša- 
linsit rūpesti ir pavojų operacijos.

naujas kampinis muro namas, North 
Sidėj tarpe Kedzie Avė. ir Ijawrence 
Avė., visi flatai po 4 kambarius, 
court bildingas parduosiu už $230,000 
arba mainysiu ant bizniavo namo, 
arba priimsiu kelin mažus namus 
kaipo pirmą jmokėjimą, namas išsi
moka pats su 7-jų metų rendofhs, 
namas turi būt parduotas arba išmai
nytas į trumpą laiką.

Kreipkitės pas,
F. G. LUCAS & CO. 

4108 Archer Avė., 
Phone lafayette 5107

DIDELIS BARGENAS
Pardavimui bučernė ir grosernė, 

labai pi^i remia, 4 ruimai užpakaly 
dėl gyvenimo. Parduosiu už mažai 
pinigų.

542 W. 29 St.
Te). Lafayette 6271

shearmenų i geležies atkar
pų jardų. ,

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

Nedėlioj, spalių 11 d., Amal- 
gameitų Unijos svetainėjt 1564 
N. Robey St., buvo Lietuvių 
Kriaučių 269 lokalo staugus va
karėlis. Kadangi tarp kriau
čių šiuo tarpu yra daug nedir
bančių, o kurie ir dirba, tai ne
pergeriausiai, todėl gi lietuvių 
lokalas ir buvo surengęs bedar
biams vakarėlį. Kadangi įžan
ga buvo visiems dykai, tai ii 
publikos atsilankė pilna svetai
nė. Programas irgi buvo su
taisytas gražus. Dainavo J. 
Čepaitis, A. Briedukas pagra- 
jino smuiku, akompanuojant sa 
savo seselei Birutei; Braziutė, 
maža mergaitė, gražiai pašoko; 
B. Bredžiutė gan puikia: pagra- 
jino pianu; J. Spetila pagrajino 

akompanuojant B.
A. Mendehutė su 

sudainavo juokingų du- 
Visi dalyvavusieji pro- 
užduotis atliko kuoge- 

Po programo visi gra-

keie- Briedžiutei;
'X l.omen
X et«-

grame 
riausia.
žiai linksminosi iki vėlaus va
karo.

bet 
kaip 
man

J.
—Kriaučius.

Pastabos

Jaunuolių 
kitę seredoj 
8 vai. vak.

Orkestro nariai visi bu- 
t. y. Spalio-Oct. 21 d. 
Yra svarbus reikalas.

Valdyba.

North Sides Draugijų Sąryšio De
legatų ekstra susirinkimas šaukia
mas (lel apsvarstymo kas link svetai
nės, October 21. 8 vai. vak., Liuosy- 
bės svetainėj, 1822 Wabansia Avė.

Rašt. K. čepuleviė,

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

Mi< Smetona
BuiIders Suply & Lumber Co. 

2228 W. Madlson St.
Tel. West !()<)() — Seeley 4062 

—--- —— ———r------------ ' ~~!

JIESKO PARTNERIU JIESKO DARBO

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

Parsiduoda bučernė ir grosernė 
Brighton Parke visokiu tautų apgy- 
ventoj apielipkėj. 4 kambariai pa
gyvenimui prie krautuvės.

Atsišaukite
4235 So. Kedzie Avė.

DAR VIENA PROGA
Parsiduoda 2 pagyvenimų namas 

po 5 kambarius, lotas prie šalies, tik 
$1,000 jmokčt, i$30 ant mėnesio.

Atsišaukite
S. MARKŪNAS, 

1193o So. Ix)we Avė. 
Tel. Pullman 5089

I PAJešKAU darbo vakarais 
REIKALINGAS partneris j barbernėje. Patyręs tame ama- 

reslaurantą. Turi būti paty- te. 
ręš tame darbe.

Atsišaukite.
7359 S. VVestern Avė.

G. PETERIS 
833 W. 33 PI. 

Tel. Boulevard 1295

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

Telefonuokite
Kairias 4899.

PARDAVIMUI grosernė ir no- 
tion; lietuvių kolonijoj; biznis išdirb
tas nuo senai. Priežastis pardavimo 
— liga. Lysas dėl 2’^ metų, yra 5 
kambariai gyvenimui.

Atsišaukite
i 4619 So. Hermitage Avė.

NAMAI-2EME

REIKALINGA rezidencijai 
lotų; kas turi (e lotus Brigh
ton parke, atsišaukite. Nupirk
sim už cash. J. Vilimas, 

4405 & Fairfield Avė. 
Tel. Lafayette 5948

įSRENDAVŪJIMUi REIKIA DARBININKŲ
7 kambarių flatai, pečiumi 

šildomi, $27.50. 6 kambarių fla
tai, garu šildomi, $35 ir augs j 
čiau. 1134 — 1152 S. Western

ino kasdien nuo 2:30 iki 5 po 
pietų.

MOTERŲ

REIKIA dviejų vyrų į me
džio darbų mašinšapį. Atsišau
kit. ,

General Novelty Furniture 
Mfg. Company

4538 S. Marshfield Avė. .

REIKIA GREITAI
Reikalauju geros bučernės, mainyt 

į namą, namas 5 kambarių.
Atsišaukite

S. MARKŪNAS,
11930 So. Low©' Avė.
Tel. Pullman 5089

79 ir Western Avė.

Pirkit Plunksnas Tiesiai nuo 
IMPORTUOTOJŲ 

Su dideliu sutaupymu

Maišytos plunksnos .... 69c. svarui 
Žąsų plunksnos .*.........  98c. svarui
Parinktos, suplėšytos $1.59 svarui 
Rankoms plėšytos, baltos $1.98 sv.

BECK’S DEPT. STORE, 
3323-5 So. Halsted St„ Chicago

Sekmadienio vakare, M. Mel- 
dažio svet., buvo vaidinta 
“dviejų vaizdų pasaulinė tra
gedija” “šėtono Karalystė,”

Tai buvo M. Dundulienės be
nefisas, paminėjimui 25 metų 
jos darbuotės scenoje. Betgi 
ji vaididime nedalyvavo vai
dino vieni vyrai. Pats veika
las irgi labai menkas ne sce
nai rašytas ir labui menko tu
rinio, stačiai juodašimtiškas. 
Stebėtina kaip Dundulienė ga
lėjo jį pasirinkti ir dar savo 
jubiliejui. žmonių buvo apie 
porų šimtų, bet ir tie liko ne
patenkinti.

PASIKEPDAVO!A garadžius dėl 
3-jų mašinų — muro namas, apšildo
mas, cementuotas — su visais pato
gumais. Kaina j mėnesį $8.00. Kreip
kitės po 6 vai. vakaro.

\ ALBERT HERRICK,
3005 So. Throop St.

dar- 
šviesioj dirbtuvėj. Patyri- 
nereikia. Nuolatinis malo- 
darbas, gera alga. , 
Kreipkitės.
A. L. RANDALL CO.

525 W. 76 Str.

20 merginų ir moterų, 
bas 
mo 
nūs

RE IK Alt INK i AS j anitoriaus 
pa geibi ninkas. Turi būti imi- 
j irtas ir suprantantis visą dar
bų. Pijokas tegul neatsišaukia.

11146 S. Vernon Avė.

. ............... V—— " — — ■■

MORTGECIAI-PASKOLOS

šių savaitę angių teatruose 
nėra jokių permainų — visur 
eina senieji veikalai.

nillllllllllllM vaitę
Atėjo Kultūros No. 9.

Kaina 40c. Galima gauti
NAUJIENOSE, 

1739 So. Halsted St., 
Chicago, III.

i ---------- i f
į Adelphi teatre paskutinę sa-

i eina “The Fall Guy.” 
Ateinančių savaitę ten vaidins 
“The Judge’s Husband.”

Pereitų sekmadienį vakare, 
Auditorijoj, sėkmingų koncertų 
davė Tito Schipa

Greičiausiai auganti, 
sub-divižija Chicagoj.

JIESKO KAMBARIU
REIKALINGAS apšildomas kam

barys vienam vaikinui prie mažos 
šeimynos Bridgeporto apielinkėje ar
ba 18. Kas turite praneškite greitai 
laišku į

Naujienas, » 
Bos 628

1739 So. Halsted St.

SIŪLYMAI KAMBARiy
RENDON šviesus frontinis 

kambarys, garu šildomas, 
brangiai.

2019 W. 22nd §tr.
2 lubos, Tel. Canal 0454

ANTRI MO^GIČIAI
Suteikiami ant 6% ’ palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

_ ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
3804 South Kedzie Avė., 

Lafayette 6738 *
REIKIA trijų vyrų prie 

casting chippers”. Atsišaukit. 
Chicago Steel Foundry Co.

Kedzie and 37 St.
$1,800,000 dar dau

giau vertės parinktų dėl 
apartmentų ir biznio sa
vasčių bus atidalyta į ke- • 
lėtą dienų.

MOKYKLOSREIKIA DARBININKU
_________ VYRŲ_________

REIKIA keleto salesmenų 
pardavinėti prirengtas sub- 
divizijoj savastis, kurios yra 
pasiūlomos Chicagoj gyvento
jams. Randasi skersai kelio 
nuo publiško parko, tiktai 11 
mylių nuo vidurmiesčio. Labai 

■ gera transportacija geležink?- 
1 j Ii u ir gat vakariais. Biznio ir 

rezidencijos lotai. Yra suros, 
vanduo, šalytakiai, viskas ap
mokėta. 1

Mums reikią vyrų pilnam 
laikui arba dalinant laikui. 
Prisidėkit prie musų štabo ir 
pasidžiaukit pasisekimu, 
skit Mr. Pozlin

Room 204 
163 W. Washington 

Tel. Dearborn 4147

RElkALAUJU pirmarankio 
duonkepio, prie kepimo juodos 
duonos. Gera mokestis atsa
kančiam darbininkui. Atsišauk 

F. Brasus, 139 E. 107 St.
Tel. Pullman 0945 Improvementai DA

BAR yra įvesti.

ne-

RENDA1 du kambariai dėl 
merginos ar moters.

2 už p.
4900 So. Princton Avė.

Klau-

st.

■IIIIIM Pirmas didelis šio rudenio kon-|

PASIRENDAVOJA frontinis, 
šviesus kambarys vienam ar 
dviem vaikinam, be valgio. Kam- 

Tai buvojbarys randasi ant 2 augšto.
722 W. 18 St.

REIKIA agentų pardavinėti 
rubus išmokėjimo pagrindais.

Atsišaukit: '
Halsted Credit House .

1227 S. Halsted St., 3 lubos

VALENTINE 
DRESSMAKING 

COLLEGE

REIKIA gero vyro į 
^krrpų jairdą, kuris 
būti kaipo foremanas 
mokėti vartoti torch.

Apex Iron & Metai
3505/ Shields Avė.

geležies 
galėtų 

ir turi

Co.
A ugščiau sias aprube-

žiavimas Chicagoj.

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

Phone Seeley 1643
M. E HUTFILZ, Manager

iREIKįAUINGiAS darbininkas 
dėl balnojimo arklių, turi būt 
nevedęs; darbas ant visados. 
Gera mokestis.

4129 So. Emerald Avė.

Atvažiuokit ŠIAN
DIEN | didelį atidarymą.

AUTOMOBILIAI
ĮMAINAU ant loto gerai iš

rodantį ir gerų, uždaromą au
tomobilių. Kas turite reziden 
ei jų lotus atsišaukit.
J. Vilimas, Tel. lafayette 5948 

4405 S, Fairfield Avė.

HINKAMP AND CO.
308 N. Michigan Avė.

Room 222 
Mr. Morse.

11 iki 2

pxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

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

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commercial 

3301 So. Halsted SL, Chicago, III. 
(kamp. 88-čios gatv., 2-ros lubos) 
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