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Francijos kabinę 
tas atsistatydino

Mussolini diktatoriausiąs 
iki gyvos galvos

Baisi traukinio katastrofa; 20 
žmonių žuvo, 30 sužeista

Francijos ministerių ka 
binetas rezignavo

Finansų ministerio Caillaux fi- 
nansų sutvarkymo planui ne
pritarė kiti ministeriat

Mussolini bus diktato 
rium iki gyvos galvos

Veikiai bus priimtas “revoliuci
nis aktas“ ir naujoji krašto 
konstitucija

ROMA, Italija, spailo 27.

Didelė greitojo traukinio 
katastrofa

20 keleivių užmušta, daugiau 
kai trisdešimt sužeista neio- 
li V i'- toriu, Miss.

MEMPHIS, Tenn., spalio 27. 
- N et J i Victoria, Miss., šian
die įvyko bliisi katastrofa. 
Greitasis St. Louis ano San 
Francisco pasažierinis trauki
nys No. 108, kelionėj iš Bir- 
minghamo į Kansas City, iš
trukęs iš bėgių nusirito pakal
nėn ir susikūlė. Pranešama, 
kad katastrofoj dvidešimt ke
leivių yra užmuštų ir daugiau 
kaip trisdešimt sužeistų. Sku
botai organizuotos Victo rijoj 
gelbėtojų partijos stengias iš
imti iš griuvėsių užmuštuosius 
ir sužeistuosius, taipjau iš ar
timesnių miestelių pašaukta 
nelaimės vieton gydytojai ir 
nui^ės. ’,

Luther stengias dėl pakto Neramumai Gilėje dėl pre 
zidento rinkimu"

Sąžines “laisvė” kunigu 
valdomoj Lietuvoj

[Pacific and Atlantic Photo]
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ratifikavimo
Vokietijos kanclerius 

struktavo ministerių 
t<.

rekon 
kab’.ne-

Darbininkai paskelbė visuotiną
streiką, protestuodami
“apgaulingų” rinkimų

dėl Gimnazijos mokiniai šalinai.; 
iš mokyklos už laisvanian^

BUENOS AIRES, Argentina, 
spalio 27. Iš Santiago, či- 

1 darbininkų 
kanele-(unjj08 paskelbė ten visuotiną 

valandų 
prieš 

rinki- 
Įmus. Darbininkai suruošė mil- 

i i o portfelį pasiėmė pa r s Ranc- kinišką demonstraciją, kurioj 
i,..-n.c- u.ictinona ministeris dalyvavo daugiau kaip 20 tuk-

ir vidaus,8tančių asmenų. Demonstran- 
reikalų ministerių vietoj rezig- šaukė valio rinkimus pla
navusio Schielės, o susisiekimo laimėjusiam kandidatui į prezi- 
ministeris Krohne eis kartu h 'dentus, p. Salas’ui, i

„ 3 ministerio parei- delegaciją reikalavo, kad val-

BEBL1NAS. spalio 27.
Rezignavus trims kabineto na- praneša, kad 

iiiams nacionalistams, (
rius Luther jau rekonstrukta- Į dvidešimt keturių 
vo kabinetą taip, kad veikiau- streiką, protestuodamos 
šia rezignuoti jam nereikės, (apgaulingus prezidento 
Režignavusio finansų minisle- j

lerius; apsaugos
.Gessler bus kartu

ekonomijos ministerio 
gas.

| Kanclerius Luther 
konferencijų su įvairių 
vadais dėl dabartinės 
padėties, ypač dėl 
konferencijoj padarytų

, ir per savo

KALNO Liet. Žinios spalio 6 
dienos leidiny paskelbia šitokį 
įdomų “šių dienų dokumentą:

Nuorašas. 
Lietuvos Respublika.

s. M.
Šiaulių gimnazijos direktorius. 
1925 m. IX. 10 d. Nr. 585.

Šiauliai.
P. Protui.

Tamstos sūnūs Paulius Pie
tus, pavestos man gimnazijų; 
IV kl. mokinys, savo kiases au
klėtoj ui pareiškė laisvamanis 
esąs. Prašau man pranešti, ar 
Tamstai žinoma, kad Tamstos 
sūnūs tikrai yra laisvamanis, 
nes einant Lietuvos Valstybė; 
Konstitucija, paragrafas 80r ir 
Švietimo Ministerijos reikala
vimu, jam, kaipo laisvamaniui; 
teks iš gimnazijos prašalintam 
būti.

Direktorius V. šliagerls.
Raštvedys (be parašo).

džia 
turėjo rjuos

partijų su” 
dalykų mjaj

LoKarno sujudimas ne tik nemažėja, bet 
sutar- didėja.

čių, ir tikis, kad, nežiūrint na
cionalistų nepalankumo, saugu- p()8ėdį ir, kaip girdėt, nutaręs 
mo paktas bus parlamento pa- pasgeibti karo padėtį, jei strei- 
tvirtintas. , jįag nesiliausiąs, kaip Kad uir-

Municipaliai rinkimai -bininkų vadai grūmoja. Išlc.is- 
• , tame manifeste darbininkų Vą-

Praeitą sekmadienį įvairino- daį $ako kad kraštas iii nes
" : "7 ___ 1 ___ , pl

ateliuose įvyko vietų adminis- nas£ijaj 
tracijų rinkimai. Berline, Ba
dene ir kituose miestuose lai
mėjo socialdemokratai n demo
kratai.

• Berline, be to, miesto tary- 
bon laimėjo ir komunistai, ku
rie vietoj dvidešimt vietų da
bar turės keturiasdešimt dvi.

'Liaudies partija (stresemano) 
prarado 22 vietąs (vietoj 35 
dabar teturės 13) ;, socialdemo
kratai truput: žudė, ęac’onaEs
tai g' truputį laimėjo. Bendrai 
kairiosios partijos Berlino ta
ryboj dabar turės 119 vietų, 
prieš 103 buržuazinio bluko, 
kurs iki šiol taryboj turėjo di
džiumą.

panaikintų rinkimus, 
jie vadina '‘juokingu 
Po to demonstrantai 

išsiskirstė, tečiau žmonių

Ku-

ra-

Kabinetas laikė visą naktįGraikija atšaukia kariuo 
manį iš Bulgarijos

spalio 27. — ’ Neoficialinėmis, bet pilnai išti- 
revoliucinio, 

strapsniai, kuriais Beni
to Mussolini bus padarytas Ita
lijos faktinu diktatorium iki 
gyvos galvos, jau beveik pilnai 
paruošti ir veikiai busią paskel
bti. Andais Mussolini pareiš
kė, kad tasai aktas, kurs bu
siąs greit paskelbtas, Lii-.uąs 
paskutinis žingsnis fašizmo 
viršenybės legalizavime, Konso
lidavime ir 
Romoj, bet 
jos mieste, 
kaimely.

riklieji to akto dėsniai dar j 
nėra žinomi, fašistų viršiau
sioji taryba, kuri juos ruošė, 
taiko didžiausioj slapty. Aklas 
veikiausiai bus įdėtas į naują
ją krašto konstituciją, kurią 
fašistų aštuoniolikos komitetas 
taisė per beveik ištisus metus, 
ir kuri bus neužilgo paskelbta. .

Diktatūra legalizuojama
Iš ištikimų informacijų betgi Bulgaiijos karininkai šiandie 

matyt, kad tiek “revoliuciniu Į,)0 vykti
aktu”, tiek naujaja konstituci 
ja bus 
valdžia 
gyvas, 
kui po 
kiek matyt, pasiliks nuolatipis 
ministeris’ pirmininkas, valdžios 
galva, atsakomingas ne parla
mentui, bet tik karaliui.

šitokiai valdžios formai nau- Monarchija atgyveno savo die- 
jovės istorijoj, regis, visai nė-Į nas, sako socialdemokratinės 
ra paralelės. Artesnio panašu-! jaunuomenės kongresas 
mo ji turi į Juliaus Cezaro ga-1 
iią, kai prieš triumviratą jis i 
buvo Rpmos konsulas, arba 
Napoleono Bonaparto, kai jis 
buvo pirmuoju konsulu, prieš 
patapimą inųieratoiiurn.

Kadangi Mussolini jau dabar 
yra tikras diktatorius, tai nau
jasis aktas tik legalizuos jo 
dabartinę padėtį, 
konstitucija, kuri pakels sena-l 
ją, 1848 metų 
reiškia perdirbimą 
džios sistemos Italijoj, 
reikšmingiausių tos 
jos” fazių bus provizija, kuria 

___  ____ u-----  fašistų despotizmui duodama 
Desėtkai tūkstančių Naujienų!legalių teisių egzistuoti ir 
skaitytojų ieško bargenų Nau
jienose ir skaito klasifikuotų
jų skelbimų puslapius kasdie
ną. Parašykite į Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra
si! greičiausia.

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

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

PARY
Francijos m nisterių kabinetas kimomis žiniomis, 
šiandie atsistatydino. Premje- •' akto 
ras Painleve įteikė respublikos 
prezidentui Dumergue kolekty- 
vę ministerių rezignaciją tuo
jau po pietų, pranešdamas 
jam, krl kabinetas nebegalįs 
ilgiau di bti Francijos finansų 
sutvarkomo darba, 
mas pilnai palankios

• mento didžiumos.
Finansinis krizis, 

stiprų franko vertės 
buvo kabineto 
priežastis.

Finansų ministerio Caiitaux 
planas, kurį jis vakar pristatė 
kabinetui, nerado didžiumos jo 
kolegų pritarimo, kurie stoja 
už ajidėjimą mokesniais kapi
talo ir yra priešingi Caillaux 
proponuojamai inflacijai.

Premjeras Painleve, sako, 
baudęs prikalbinti finansų mi- 
nisterį vieną atsistatydinti, bet 
pastai asis atsisakęs, pareikšda
mas, kad jis bevelijąs būti 
verstas parlamente, ne kad 
jam savo noru rezignuoti.

Herriot gal vėl grįš
Gerai informuotuose rate

liuose sako,' kad prezidentas 
Dumergue kviečiąs Paintevę su
daryti naują kabinetą, tečiau 
pajlamento rateliuose manoma, 
kad jis nesugebėsiąs tatai pa
daryti ir kad prezidentui tek
sią kviesti vėl Eduardas Her
riot kabinetui sudaryti, koope
ruojant su socialistais. Herriot

neturėda
vau parla-

pagimdęs 
ki lt imą, 

rezignavimo

nu-
pa-

Premjero Painleve kabinetas 
buvo sudarytas 
eižio 16, 
I ferrioto 
nūs, irgi 
mu.

ių metų balan- 
buvusiam prieš tai 
kabinetui atsistatydi- 
krašto finansų klausi-

AB NORI KĄ PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

•»
Naujienos pagelbės jums.

Tautų Sąjungos įsakymas vyk
domas, sako Atėnų valdžia

Evakuavimas bus įvykin-
įtvirtinime ne tik 
kiekviename Itali- 

miestely, kaime ir

ATĖNAI, Graikija, spalio 27.
• Graikų valdžia šiandie įsakė 

savo ginkluotoms jėgoms tuo
jau apleisti Bulgarijos teritori
ją
tas taip greit, kaip lik’ Graikų 
sienos sargyba bus pastatyta 
savo pirmykščiose vietose.

I
| Rumunijos tarpininkavimas

' PARYŽIUS, spalio 27. — 
Graikijos atstovas, Karapanos, 
šiandie pranešė Tautų Sąjun
gos tarybos susirinkime, kad, 
Rumunijos valdžiai draugingai 
tarpininkaujant, tarp Graikijos 
ir Bulgarijos įvykęs tiesioginis 
susitarimas dėl evakuavimo 

(viena antros teritorijų. Einant 
susitarimo sąlygomis, Graikijos

i sienon 
žiūrėti dėl atsteigimo Graikų 

legalizuota dHrtatutosi8*"08 savybinių jų pjrmykš- 
ne tik kol Mussolini bus 08e vietose.
bet ir neapribotam lai- 

jo mirties. Mussolini, Nori, kad Švedija patap 
ty respublika

dabartinių krizlo.
T

legalizuos
bet naujoji

konstituciją, 
visos val- 

Vieua 
revoliuci-

STOKHOLMAS, Švedija, spa
lio 27. Metiniame Švedijos 
Socialdemokratinės Jaunuome
nės suvažiavime, organizacijos 
pirmininkas R. Lindstromas 
pateikė programą, kuriame sa
koma, kad monarchija Švedijoj 
atgyvenus savo dienas ir kad 
Švedija turi patapti respublika. 

Reikalaujama taipjau visiš
ko atskyrimo « valstybės nuo 
bažnyčios, parėmimo į valsty- 
bės rankas bažnyčios nuosavy
bių, siekiančių 200 milionų do
lerių vertės ir panaikinimo 
tikybos pamoku mokyklose.

po| Socialdemo antinės Jaunuo- 
'menės Sąjunga Švedijoj spar
čiai auga. 1922 metais ji turė
jo 11,400 natių, dabar gi jau 
turi 21 500 nariu.PENKERI METAI KALĖJIMO 

UŽ ŠMUGELI AVIMĄ 
, KINIEČIŲ

Paršaukė iš užsienio 
į Maskvą ir sušaudėMANILA, Filipinai, spalio 26.

— Aukščiausias 
smerkė vieną vyrą, 
vardu, penkeriems 
sunkiųjų darbų kalėjimo, 
buvo kaltinamas dėl Šmugelių- Arkos direktorius Londone, p.

tijas, 
tikrų 
gų dokumentų.

teismas pa-
Jaranilla
metams Gauta pranešimas^ kad buvęs

Jis sovietų prekybos kompanijos

I^ON DONAS, spalio 26. —

kiniečių į Jungtines Vals- Kviatkovsky, paršauktas Mask- 
parupindamas jiems nė- von, tapo tuojau be jokio teis- 

pasportų ir kitų reikalin- mo sušaudytas. Jokių kaltini-
- mų jam nebuvo padaryta.

Charles. MacVeagh. Preziden- Vokietijos miestuose ii m i e- parduotas piniginių karalių di 
tas Coolidge paskyrė jį ąmba- 
sadorium Japonijai.

Job Hsrriman, socialistų 
darbuotojas, mirė

1 ANGĮ J ES, ('.ai., spalio 
• Sic r ra Madre vakar ,mi- 

ri žymus socialistų darbuoto
jas, Jcb Harriman, 64 metų 
amžiaus. '

Job Harriman buvo gimęs 
Clintone, Indianos valstijoj, 
1861 metuose. Visuomeninį 
gyvenimą jis pradėję kaipo 
protestonų kunigas, bet\ vėliau, 
metęs kunigavimą, jis baigė 
jurisprudenciją ir tapo advoka
tu. 1890 metais jis mele de
mokratų partiją ir prisidėjo 
prie socialistų judėjimo, kui
nam jis visą laiką ir darbavos. 
1900 metais jis buvo socialistų 
partijos nominuotas kandidatu 
į Jungtinių. Valstijų viceprezi
dento vietų. Jis taipjau kandi- 
davo į Kalifornijos gubernato
riaus vietą ir į Los Angeles ma- 
yoro vietą socialistų tikietu, 
bet nebuvo išrinktas, liarrima- 
nas be to uoliai darbavos koo
peratinių kolonijų steigimu.

Išsiskyrimų daugėjimas 
soviety Rusijoj

Obuoliy derlius Ameri
koj šiemet mažesnis

Penėkit kalakutus, 
Coolidge paskelbia 
Thanksgiving dieną

VVAS111NGTONAS, spalio 
27. — Prezidentas Coolidge 
šiandie išleido proklamaciją, 
kuria paskelbia, kad Thanks
giving (Dėkojimo) diena bus 
švenčiama ketvirtadienį, lap
kričio 26.

Prezidentas graudena žmo
nes tą dieną pareikšti savo dė
kingumą už “daug didžių palai
mų”, kurių jie turėję per pra
eituosius- metus.

MASKVA, spalio 27. - 
tik paskelbtos statistikos ži
nios parodo, kad žmonės Rusi
joj dabar stropiai naudojasi įs
tatymu, kurs taip lengvai lei
džia vedusioms išsiskirti. Le
ningrade, pavyzdžiui, per pas
taruosius tris mėnesius iš 
kiekvieno tūkstančio vedimų 
buvo, aplamai, 255 išsiskyrimų, 
būtent, 229 išsiskyrimai liepos 
mėnesį, 250 rugpiučic ir. 
285 — rugsėjų.

Maskvoj išsiskyrimų buvo 
kiek mažiau: liepos mėnesį iš 
kiekvieno tūkstančio vedimų 
buvo 129 išsiskyrimai, rugpiutį 
- -116 ir rugsėjį ...  140.

Ką 
ži-

Medžiodamas „ laukines 
antis nušovė sūnų

4 užmušti, 2 sužeisti 
traukiniui sudaužius 

autą

Big Four traukinys netoli Bę- 
testown- šiandie sudaužė gcljž- 
kelio kryžkelėj automobili, ku
riuo važiavo šeši nepažįstami 
asmens. Keturi jų buvo vietoj 
užmušti 
žeisti.

o du pavojingai su-

600 angliakasių gavo 
vėl darbo

HARRISBURG, Iii., spalio 
26. Saline County Coal kor
poracijos Kasyklos No. 3, ku
rios ilgesnį laiką buvo uždary
tos, šiandiČ jau pradėjo dirbt 
ir šeši šimtai angliakasių, ku 
rie buvo priversti iki šioi švęs
ti, grižo atgal į kasyklas.

ORRS:

ČRESTON, lown, spalio 27. 
— D-ras H. Engianti, medžio
damas Sumjnit ežere laukines 
antis,* netyčiomis šoviniu patai
kė savo sunui, Crestono viduri
nės mokyklos mokiniui. Parga
bentas ligoninėn sūnus tuojau 
mirė. '

✓

Vaiky pramoga turėjo 
_ liūdną galąFederalis oro biuras šiai die

nai Chicagai ir apielinkei pra
našauja: )

Apsiniaukę; gulima laukti (besiausdami, manė turėsią dar 
sniego; šalčiau; stiprokas mai-• daugiau pramogos, ir į mokyk- 
nąsis vėjas.

Vakar temperatūra vidutiniš- sprogstamuoju paraku. Krosnis 
kai siekė 32° F.

šiandie saulė teka 6:17, lei- užmuštas ir keturi 
džiasi 4:51 valandą.

T~~—

MONTROSE, Colo., spalio
27. — McPhee mokyklos vaikai,

los krosnį įmetė kiaurlnę su

buvo sudraskyta, vienas vaikas 
kiti pavo-

j ingai sužeisti.

\VASI11NGTONAS, spauo 27. 
— Agrikultūros departamento 
surinktomis žiniomis obuolių 
derlius Jungtinėse Vaistijof .* 
šiemet siekiąs 16i minomis 
bušelių, arba 15 milionų buš - 
lių mažiau, ne kaip praeitais 
metajs, kur obuolių derlius sie
kė 179 milionus bušelių.

Paskelbdamas tuos ekaitm •- 
uis departamentas pastebi, kad, 
aplamai imant, kiekvienas a .- 
muo Amerikoj suvartojus pu ę 
obuolio kas dieną. Nors šiem t 
obuolių mažiau užderėję, ne 
kaip' praeitais metais, bet i ž 
tai jie esą šiemet daug geres
ni.

MEDŽIOTOJO KULIPKA PA
TAIKĖ J FARMERĮ

APPLETON Wis., spalio 27. 
t- Dirbusį savo fanr.oj far- 
merį,. Ernestą Ueckcrį, itliudė 
medžiotojo kulipka, atlėkusi iš 
mišk ) apie pusmylį tolumo. 
Farr.erys krito negyvas.

Dabar Laikas
Atėjus didžiam darbimečiui Lietuvoje, 

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

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

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

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

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St. 

. BENOšTAUS APTIEKA. 161fiWest 47 St.

NAUJIENOS
Chicago, 111. ;1739 So. Halsted St
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ŠEIMININKĖMS KELRODIS 
Rašo’ISABELLE KAY

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

neliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei

RODYKLĖ No. 3
Virimo Receptai Naminiai Pasigtlbėjlmai .

Lietuvos Spauda
Katorginiame 

Kalėjime?

Lietuviai daugiau ir daugiau pra
deda mėgti užgardavimus prie savo 
valgių. Vienas svarbiausių priegar- 
džių kurį Amerikonai naudoja yra 
Mayonnaise Dressing ir sekantis yra 
piginusias ir geriausias kokj žinau:

MAYONNAISE BE KIAUŠINIŲ
2 šaukštai evaporated pieno
M puoduku salotų aliejaus ,A
2 Šaukštai acto arba lemono sul

čių J
*a šaukštuko druskos
v2 šaukštuko muštardos
*2 šaukštuko pipirų
*4 šaukštuko paprikos
Sudėk sausus dalykus, dadėk pieną 

ir palengva daplak aliejų; paskui ac
tą. Šis prieskonis laikys ilgai padė
tas šaltoje vietoje.

V X

Virtuvės Reikaluose
Peiliai kurie naudota pjaustymui 

silkės ar kitų stipriai ^atsiduodančių 
žuvų pasiliuosuos nuo visų nemalonių 
kvapų pamerkti puodelyje kuriame 
bus inberta arbatos lapelių.

llazinkas apdengk verdančiu van
deniu ir lai pastovi biskelj pirm de
dant kur manai dėti.

laikant namie arbatą būtinai rei
kia turėt tamsioj vietoj ir gerai už
dengtų kad jj galėtų išlaikyt pilnų 
savo skonį ir stiprumą. •

Padėk žiupsnelj kepamos sodos j 
, verdamus kopūstus, tas užlaikys jų 
žalią spalvą.

Kuomet rankenukės pasiliuosuoja 
mėsą smaigomų šakių pripildyk ją 
pilną sutrintų sakų. Pakaitint pei
lio koto galą tiek kad sakai sutirptų 
kada j skylę jkiši. Tuoj nukrapštyk 
visą perviršį kiek išbėgs iš ranke
nos. Laikyk viską vietoj iki atvės. 
Kai atvės bus taip fvirta kaip nau
ja. Tik apžiūrėk kad rankena butų 
visai sausa pirm pradėsiant.

Bile vaisių plėtmas ant lininio au
dimo kurio negali išplaut karštu van
deniu pradings tuoj ištepus pietini; 
su glicerinu. Lai pastovi valandą ar 
kiek, patrink rankose ir išmazgok pa
prastu budu. •

Nuėmimui klijuotų daiktų nuo pa
tiesalų naudok kelis lašus chlorofor 
mo arba ethero suminkšfinimui. ta
da naudok .elektriško valytojo trau 
kiamą dūdą ištraukimui.

Lazutkos' niekad nepasiliks piet
iniuose ant drapanų jeigu šmotą so
dos iŠtarpinus karštam vandenyj su 
pilsi i lazurkuota vandenį.

Ištraukimui aštraus kvapsnio iš iš 
maliavoto kambario, padėk du ar ti’U 
viedrus su Šaltu vandeniu ir lai sto
vi ten per nakfj. Jeigu maliavos kva 
pas dar visai neišnyko, pripilk nau
jo vandens ir lai vėl stovi kelias va
landas ilgiau.

Grožės Patarimai
Reik būt atsargiai su galvos maz

gojimu. Neraudokit jokio seno mpi 
lo ar kokio ant greitųjų parinku 
plaukams mazgot. dalyko. Gauki 
importuoto castile muilo, apipilkit j> 
Šiltu vandeniu ir nupilkit vandenį i 
viršaus ant galvos. Dvidešimts ke 
turiomis valandomis prieš mazgoji 
mą galvos, įtrinkit karštą alyvų a.’ie 
jų į galvos odą. Tas paliuosuos plei
skanas. ir atgaivins plaukų šaknis.

Ypatiška Sveikata
Daugelis moterų yra varginamos 

nervingumo ir negali naktį miegoti 
Tas yra ypatingai su senesniais ku
rie labai greit užpyksta. Tokiu pa 
dėtis esti nuo susirūpinimo, persidir 
binio ir nepastovios minties. Ture 
tumėt išgerti puoduką karšto Malted 
.M ilk pirm einant gult. Malted M ilk 
turi savyje dalis kurios priduoda su
raminimo nervams ir leidžia sveikai 
miegoti. Daktarai užrašo jį kiek
vienam. Tas pienas taipgi padidina 
pieną žindančioms motinoms.

Mes Rekomenduojame
Jeigu jums reikia pieno padarymui 

mayonnaise arba kitų naminių valgių 
naudokit l’orden’s Evaparaled Pieną

Sekančius Produktus:
kadangi Bordeu's Evaporated Pienas 
yra pilnas riebus pienus. Jis niekad 
nesigadina ir jus pilnai užganėdins.

LIETUVIAI IŠDIRBĖJAI AUKŠTOS RU ?
ŠIES SEKLYČIOS SETU (PARLOR SETS)

Kam jum mokėt augštas kainas, kad galite pirkt daug pigiau tiesiog 
nuo išdirbėjų. Ateikite pažiūrėti, kurie norite pirkti gerų furničių. Mes 
galime užganėdinti teisingu patarnavimu. Darbą ir materijolą garan
tuojame, musų kostumeriai tą patvirtinr. MusųMlgų metų patyrimas, 
geriausias, užtikrinimas, ir užtaikome visokios rųšies namų rakandų.

Globė Upholstering Furniture Co.
6637 South Halsted Street

Telephone Wentworth 6890

Švarios, šviesios, Svei-* 
kos, Gražios Akys 

Tai yra puikiausias turtas 
Murinę yra išvalantis, suminkš

tinantis, atšviežinantis ir 
nekenkiantis.

Jums patiks jisai 
Knygutė “Eye Care” arba “Eye 
Beauty”. Dykai pareikalavus.

i

Pasinaudoke
Auksine

Proga
• Už du dolerius ir pusę gausi keturis 

dolerius. Skaityk atydžiai:
Kas prisius du dolerius ir pusę su šiuom skelbimu, tas gaus 
per metą laiko laikraštį “SANDARĄ” vertės už .............. $2.50

. GAUS KNYGOMS:
Knygą: AMERIKIEČIAI LIETUVOJE, vertės už .... ......... 25
Knygą: APYSAKYMĖLIAI Iš GYVULIŲ GYVENIMO .... 35 
Knygą: MUZIKOS ŽODYNĖLIS .............................................. 25
Knygą: TRAKOMA arba SAUGOKITE Akjs prie šviesos .... 23, 
Knygą: NOVELIS, Graži apysaka .......................................  15
Knygą: ŽMONIŲ LIGOS labai gera moksliška knyga ....... 15
Knygą: CICELIAI, Pasakos pamokinančios gyvenime ....... 15

Visos knygos su pažymėtomis kainomis yra du kart ver
tesnės, kas jąs gaus tas džiaugsis ir patars savo draugams 
iąs įsigyti. Nelauk ilgai, iškirpk šitą skelbimą ir jdėjęs j 
koncertą su money orderiu ar čekiu siųsk Šiuom antrašu:SANDARA]
327 E. Street, Boston 27, Mass.
“Sandaros” vieną e.vamplioriu siunčiame pasižiūrėjimui dykai.

[L.Ž.] Reakcija ir laisvas 
spaudintas žodis yra du nesu
taikomu dalyku.

Šitą istorinę teisybę ir mes 
šiandien galime savo kailiu pa
tikrinti. «

Nepriklausomos spaudos per
sekiojimas tapo “krikščioniško” 
valdymo sistemos pamatu.

Pažangieji laikraščiai varžo
mi be atodairos.

Jiems iškeliamas begalinis 
bylų skaičius, jubs konfiskuo
ja kiekvienas netingus apskri
tiem, vingininkas.

Kartkartėmis .Kauno taikos 
teisme esti “Lietuvos žinių” ir 
“Lietuvos Ūkininko” “dięna.” 
Tada matai visų tą “galybę,” 
kuriai spauda neduoda ramy
bės.

Kaltintojų rolėje! kunigai, 
zakrastijonai, visų raugų poli
cininkai, apskrities viršininkai 
ir tt. ir tt.

“Šiaulių Naujienos” turi vi
są šimtą bylų. Neatsilieka ir 
gyvas Telšių “žemaitis.” Jis 
rodos, yra patrauktas atsako
mybėn net už kurstymą...ne 
tai prieš Bulgarų ne tai prieš 
Ispanų valdžią...

šiomis dienomis, nežinia už 
ką konfiskuotus Mariampolės 
“Šešupės Bangos.

Tik ką gauta žinia, kad Šiau
lių Naujienų” redaktorius L. 
Vitkauskas antrą kartą suim
tas ir vėl pasodintas j kator
ginį kalėjimą.

Redaktorius katargoje be 
tardymo ir be teismo. Vadina
si, spauda katargoje. Vaizdas 
kuris labai galėtų pritikti Can- 
kovo Bulgarijai. Primo de Rj- 
vena dar iki to nedaėjo.

Toks tai musų pažangiosios 
spaudos erškėtkeiis, kuriuo jį 
eina, ' gindama viwuoinenės rei
kalus. ’ •* r

Už ką gi periodiškai suima
mas ir kaltinamas L. Vitkaus
kas ?

Už konstitucijos gynimą, už 
tai, kad Jis protestavo prieš ži
nomąjį antikonstitucinį valsty
bės apsaugos įstatymo projek
tą ir šaukė ir kitus piliečius 
protestuoti.

‘L. Vitkauskas lapo kaliniu už! 
tai, kad įdėjo “Šiaulių Naujie
nose” seno Lietuvos poeto Jo
varo eilėraščius, kuriuose ras
ta “nusikalstomojo darbo žy
mių.”

Priešvalstybiniu pripažintas 
ir “laiškas Panos Marijos,” ku
rio autorium yra visam kultu- 

»ringam pasauliui žinomas hu
manistas Erazmas Roterdamie
tis.

Kur gi toliau ir eiti musų 
obskurantams? Gal ryt redak
torius sodins į kalėjimus už 
respublikos idėjos gynimą, po
ryt už ištraukas iš Kudirkos 
raštų... O tuose raštuose yra 
daug, kas nepatinka musų val- 
vams.

Toliaus bus uždrausta dėti 
Krilovo pasakėčia “Kiaule po > 
ąžuolu” ir Lafonteno “Asilas 
liūto odoje,” nes jose norint, 
irgi galima šiokia tokia simbo
lika rasti. .

Jlig dar Gribojedovo pulki
ninkas Skalozubas labai nemėg
davo literatūros aplamai ir y- 
pač pasakėčių, kuriose

“Nuolat pajuokiami
“Bintai, arai, —
“Ką bekalbėk, nors gyvuliai,
“Bet "vis dėlto carai.”
Laisvoji spauda tarnauju 1 

visuomenei ir stovi jos reikalų 
sargyboje. Todėl pati visuome
ne neprivalo ramiai žiūrėti j 
negirdėtą spaudos slopinimą 
Lietuvoje ir drąsiai protestuo
ti prieš įvedamus spaudai re
težius. —Dixi.

L

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su / 
Lietuva, už pigių 
kainų, naudokitės 
Naujieinų kablegramų 
sistemų.

S. L. FABION AS Cu

'p J 9 V*~ • Ą

NORĖDAMI. 
PIRKTI, PARDUOTI AR M AI-1 
NYTI VISADOS KREIPKITftS; 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. *

MilK

PE-RU-NA

matymas reikalauja pagel- 
Gal būt, kad jums reikia aki- 
Pasitarkite su manim šian-

— Pritaikau taipgi akinius

809 W. 351h SI., ChiMgo į
Tel. Be levard 0611 ir 0774 J 

PADAROM PIRKIMO IR PAR* Į 
DAVIMO RASTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigas ir a 
Parduodam Laivakortes. fi

« .i • •Parsiduoda visur
Tabletuose ir kaip skystimas

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Klausyk ir Tėmyk 
0 Polam

KUPONAS
Rašalai
Mėsos

Roželės

Duona
Saldainiai
žuvis

VARDAS
Sriubos

ATMINK!
Borden’o Išgaruodintas Pienas yra du syk 
maistingėsnis negu paprastas pienas. Tu
rit vartot Borden’o Išgaruodintų Pienų 
per pusę su vandeniu, jei vartosit kaipo 
paprastų pienų.
Jei turit savo receptų, kuris reikalauju Smeto
nos, vartokit tiek-pat Bordeno Pieno kiek rei
kia Smetonos.
Bordeno yra tyras ūkio pienas su Smetona, pa
likta. Jo maistingumas padaro jį tinkamu ir 
kavai ir kepimui. Jei norit žinot kaip kept ar 
virt su Bordeno Išgaruodintu Pienu, išpildykit 
kuponą, paženklinant kokias pamokas norit, ir 
mes prisiųsim dovanai.

THE BORDEN COMPANY 
Bordcn Buddfag, N«w York

ADRESAS .

Pajai
Pudingai

(Lithuaman)

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

Tai yra paprasti simptomai, dėl 
kuri 
bos. 
nių? 
dien.
prie likusių čiclų akinių stiklų.

DR. JOHN J.
SMETANA

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

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

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

8:30 vakare.

t

Naujienų
Maskaradą!

Sušuko senoji Fėja, visų fėjų valdovė,

nuo Šatrijos kalno, iš Žemaičių Žemės ir

pasikėlė ant'šluotos

Visi lietuviai ir lietuvaitės, iš artimųjų ir

tolimųjų vietų; be skirtumo klasių, luo

mų ir stonų, gražiai papuošę savo kūnų

ir pasiėmę drauge savo sielų ateikite.

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

„Tamstos vaistai yra kaip 
tik tokie kaip jus sakot yra 
ir verti daug daugiau negu 
jus prašot“.

James Pearson, 
Box 192. Drummond, Wii.

Pagelbėjo ūmiose negero
vėse kasdiena daugiaus kaip 
per Penkiasdešimts metu.

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

BRING-yOUI
Mew Sųbscriloei® 
fc paper

and

uhvfeD Vflofir JHomroHS
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 menesius .... 35 kuponus

Taip dirbdamas nepajusi, 
kaip sudarysi tokį skaitlių ku
ponų, už kurį teks geriausia 
dovana.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudų dėlto, 
kad pačios Naujienos
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Nenuoramų Filosofija
Ledynų periodas inusŲpi)ris,ininkinh' Moi’rison V1CŠ’

butyj bankietą).
> posekmū tos musų 

“inteligentijos” “dar- 
nnisų visuomenė pa- 

indeferentiška, pieko 
nemąstanti apie

gyvenime

Ledį periodas Amerikos 
lietuvių visuomeriniame gyve
nime arba, kitaip sakant, Lie
tuvos išeivijoj pradeda pasi- 
.e\ >ti vis aiškiau ir aiškiau 
j..ie nų periodu vadinu tą stag
nacija, kuri vis nšk.au apima 
musų plačiąją išeiviją Ameri- 
I < i<*. Ta stagnacija apima ne
lik minias, bet j i > labiau, taip 
vadinamus neva inteligentus, 
kurių, tiesą pasakius, nedaug 
jau ir teliko, ką inteligento 
vardo pilnai užsitarnauja. Kuo
met inteligentai virsta biznie- 

lietu- 
reika- 
biznį 

gavus
atlyginimą, tada

< paslaptis 
inteligentai.

kokį nor: 
darbą padaryti, pusi

visuomenės labui, ta
riebii

nesitik

i iais, ir tik darbuojasi 
vystei ar darbininkų 
lams tik todėl, kad savo 
pagerinus, kad už tai 
kuo didesnį
toks darbuotojas nėra idealis
tas, o tik paprastas biznierius, 
ai ha kaip amerikonai vadins 
politikierius, arba dar bolges- 
nis. Niekam nėra 
kad musų neva 
kai kas jų prašo 
idėjos
darbuoti 
jie dažnai pareikalauja 
atlyginimų. Jei toi 
gauti arba neprižada komite 
tas duoti, tai musų inkligei 
tai nei akių neparodo. Ne pi 
slaptis, kad apie porą met 
atgal, kai Lietuvos ponai už, 
simane mus '‘supilietinti’ 
grasindami nejsileisti Lietuvoj 
ir kai musų piliečiai rengi
prakalbas tuo reikalu Kenosln 
\\ is., buvo pakviestas gert
žinomas “šimto procentų” ame 
rikoniškas ir lietuviškas “pa 
triotas” paaiškinti tą reikai;
kennshiečiams. Na, žinonvi 

jis aiškino ir už savo aiškinirų; 
beikelionės lėšų atlupo suvir 
$3(1(10. Tokios rūšies “patric 
tai”, lai nėra patriotai, o auk 
s*lnio veršio garbintojai.

Keikia pasakyti, kad nevi: 
toki yra musų inteligentą 
Yra ir ideališkų žmonių, kt 
rie nori pasidarbuoti musų iš 
eivijoa labui. Bet jų yra im

viršau 
dideli

nudžiu 
doleriniu 
nuo sve.
visuomt

suakme-

Kuomet medis nuo 
pradeda džiutĮ, lai yra 
pavojaus jo gyvybei, 
laiku nesusp'sime tas 
vusias šakas—tuos 
patriotus prašalinti 
ko kamieno - musų 
nes gyvenimo, 
vijai gręsia staigus 
nėjimas.

Gabesnieji ir veiklesnieji vi 
suomenės darbuotojai apleid 
šią šalį po to, kai Lietuva ta 
po nepriklausoma. Kurie ne 
bijojo vargo, norėjo tėvyne 
dirbti, apleido Ameriką. Gi li
kusieji, netekę savo iniciato
rių, pasinėrė į savo biznį, ka 
mešką į žieme- miegą ir stings
ta.

1 iesa, 
ligentų” 
Lietuvon
“naujieji”, tai 
baigę barLarių 
vaduojasi barberių 
jeigu kasdien 
dien^, 
ginti,
tauraciją 
pasivalgyti, 
tomebilių, tai 
gontas”.

šios rųšies
vos moka savo pravardę, kaip 
su vištos koja 
užtai jie turi daug pinigų ir 
kai tik atvažiuoja kokis * sve
čias iš Lietuvos, tai jie pir
mutiniai ii* pasitinka ir išlei
džia,
viešbučių bilas 
linksta, tai 
‘patriotiškiems” 
viskas gerai, 
čiai nežino, 
daro. Be to, 
teligentai” 
ka frakais 
stalų, kad 
čiai, juos

atsirado naujų “inte- 
sen uosius išvykusius 
pavaduoti. Bet šie 

daugumoj yra 
kolegijas ir 

filosofija:
nusiskuta, kas- 

čeverykus duoda nužvil- 
nueina j lietuvišką res- 

kopustų ir barščių 
turi- pusėtiną au- 

jau ir “inteli-

“inteligentali’’

parašyti, bet

Jie, mat,, gali l>e vargo 
padengti, o jei 

pasikolektuoja 
reikalams ir 

Paprasti pilie-
ka tie biznieriai 
iškilmėse šie “in- 

paprasta i užsivel- 
ir susėda už aukštų 
visi, paprasti pilie- 

matytų ir garbintų

naujos 
bųotes”, 
sudarė 
nepai; ąnti, 
rytojaus musų tautinio bei vi
suomeninio gyvenimo planus. 
O to visa pasekme bus ta. kad 
m. s suakmenėsime gyvi, kaip 
tie senų gadynių 
vunai, 
kinti prie 
bių. 
radę musų 
sius 
sų laikų gyvenimo istoriją 
supratę musų nesiigebėj 
apgalėti musų laikų kliūtis ir 
neradę mirti praeities istorijoj 
jokių kultūros pėdsakų, manys 
sau: kokie necivilizuoti lietu
viai gyveno ir kaip greit išny- 
;o; nusišypsoję iš viso to po- 
ą karių nusispiaus.

—Antras Nenuorama.

gyvi, 
išnykę 

nemokėdami prisitai- 
gyvenimo aplinky- 

Musų ainiai minės mus 
pėdsakus—sušąlu- 

skelėtomis. Jie ištyrę mu- 
ir

Kolektoriai
Lietuvos darbuotojai sako: 

jnerika melžiama karvė va
duokime ir milžkime, kiek kas 
risimilšime, tiek sau įsidekime 
savo, kišenių. Ir buvo čia vi- 

okių kolektorių, ir visi jie 
tiums prakalbas sakė, mes juos 
aišinome, pinigų kišenius pri- 
imšome, surengėm priėmimo ii 
leistu vių pokilius. Jie parva- 

iavo i Kauną ir juokiasi iš mu- 
ų... Aš norėjau pasakyti tai 
.bagai. Tikri ubagai, tiktai po- 
.iškai pasirėdę ir musų motė
mis rankas bučiuoja.
Tie kolektoriai praleidžia su- 

inktus pinigus. Pinigai nerei- 
ia laikyti paslėpus, reikia j it 

eisti’ bet mes dedame aukas 
.ietuvos našlaičiams ir šiaip ki- 
iems reikalams, o jie sau ukiu» 
įerka ir lėbauja — lai tie ko- 
ektoriai.

Mep garbiname partijų dar- 
uotojus, o jie Kauno Metropo- 
v mus pajuokia ir dar musų pl
ūgais “deviaty vai” lošia ii 
impaną geria...
Ir ar ne laikas mums tiems 

©lektoriams pasakyti kas jau 
enai reikėjo pasakyti: vyrai, 
ažiuokite iš kur atvažiavote, 
nes čionais ir patys, ačiū Die
ni, žinome kur pinigus praleis- 
i.—Nenuorama.

ti gyvni, įdomiai, ko pirma ne
galėdavo padaryti.

Bet tas atgimimas tęsėsi ne
ilgai. Jis vėl pasidavė apatijai, 
ir nutraukęs romaną išvažiavo j 
Maskvą.

čia Oblomovas visiškai ištiž- 
ta: jis užsiaugina didelį pilvą, 
didesnę dienos dali miega arba 
užsivilkęs labsardaką ir kojas į 
pantaplius jspiręs, sėdi krėsle 
ir žiuri j vienų tašką lubose po 
kelias valandas. Tuo tarpu gal
voj nė vienos minties.

Toks Oblomovo tipas.
Gyvenime jų nemažai. Nors 

jie ir nėra tikri Oblomovai, bet 
jam gan artimi giminės.

Paimkime kad ir lietuvių gy
venimą. Ar jame mažai Oblo
movo įpėdinių? Tikrai daug. 
Pakalbėkite su kai kuriais mu
sų inteligentais. Kuo jie intere
suojasi? Ar jie skaito bet ką? I 
Ar jie žino* kas intelektualinia
me pasauly dedasi?

Ne. Tie dalykai jiems sveti
mi. Ot, susirinkti ir papliaukš- 
ti apie visokius niekus, bobiš
kai paliežuvauti, — tai jie tikri 
meisteriai.

žinoma, ne visi muši) inteli
gentai tokie. Kai kurie dirba 
dek gali ir ką gali, —apie juos 
aš čia nekalbu.

O taip dalykams esant, pra
šau ant manęs nepykti: aš kal
bu tik apie Oblomovo įpėdinius...

/ —Nenuorama III.

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS 

ADVOKATAS 
Miesto ofisai

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

Gyvenimo vieta:
3323 So. Halttted St. 
Tel. Boulevard 1819

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.—
K. JURGELIONIS

ADVOKATAS 
Miesto ofisas

190 No. State St. Room 844 
Tel. State 3225

Valandos nuo 9:30 iki 4:30 vai, 
Bridgęporto Ofisas 

3335 So. Halsted St. 
Vakarais nuo 6 iki 8 vai.

Nerišlioms nuo 10 ryto Iki 12 
Yards 0141

Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — 1 n galiojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičlams.

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. 

arti taavitt St. 
Telefonas Canal 2552

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

r

Tel. Dearborn 9057

A.. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. WaHhington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395

J. P. WAITCHES
Advokatas

Tel. Pulhnan 6377 Roseland, l'L

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St.
Kambarys 1420 x

Telefonas Dearborn 6096
SPECIALISTAS egzaminavo]!- 

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

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak. 3223 S. Halsted S't., Chicago 
Tel. Yards 4681

3241

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

Vftkfl rais
S. Halsted St. Tel. Yards 0062

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

PARANKIAUSIAS
KELIAS

LIE Tel.
A. E. STASULANI

ADVOKATAS 
77 W. IVashington St. Room 911 

Tel. Central 6200
Cicero Ketvergo vakare 

4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8228 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-R v. v. Subatoj nuo 1-7 ▼. ▼. 
3236 S. Halsted St. T. Boul. 6737

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

Laivas “ESTONIA” 3 Lapkritis 
Laivas “ESTONIA” 8 dieną Gruodžio 

(I Lietuvą ant Kalėdų)
Jau iaikas pamislyti ir rengtis j 

Lietuvą ant Kalėdų.

Kainos laivakorčių:
| Klaipėdą visu keliu vandeniu: 

3 kfesa $107; abi pusi tiktai $181
2 kl. $132.50; abi pusi tiktai $244.50

Baltic America Line
N. La Šalie Str., Chicago, III, 

Kreipkitės čionai ar 
prie savo vietinių agentų

Mrs. MICHNIEVIGZ-VIOIKIENE
AKUŠERKA

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

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

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

i H. Blvd. 81M 
M. VVoifkievrict- 

BANIS

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

3113 South 
Halsted St.

St., kampas 31

Telefonais:

u

DR. SERNER, 0. D.

^ DR. HERZMAN^*
—Iš R U S I J p S-

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

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

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

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

į Dienomis: Canal 
3110. Naktį
Drexel 0950 »

Boulevard 4136
3235 S. Halsted St

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. ▼.

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Turėk švarina, sveikas akis

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

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

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

s.

LIETUVIAI DAKTARAI1

r

M

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Bordcn) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

69 W. VVashington St. Room 1310 
Telephone Dearborn 8946

Vakarais 2151 W- 22'St. nuo 7 iki 9 
Telephone ihrosevelt 9090 

Namų Telefonas Kepuhlic 9600

A. L. THOMAS 
LIETUVYŠ ADVOKATAS 

12037 Normai Avė. 
Tel. Pullman 7097 

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

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

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

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

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

3464 So. Halsted S't.
Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 S’o. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4000

Tel. Boulevard 0587

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.

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

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

nuo 5:30 iki 7:80 vakare. 
-

120

Oblomovo įpėdiniai

4S Broadway, New York City110 S. Dearborn St., Chicago,

‘ries keletu desėtkų metų ru
suose pasirodė Gončarovo romą- 
as “Oblamov”. Nuo to laiko 
ūsai kiekvienų tinginį, kiekvie- 
ią apsileidėlį kitaip ir nevadin- 
lavo, kaip tik Oblomovu.

Oblomovas — tai romano he- 
ojus. Jis žmogus apšviestas: 
miversitetą baigęs. Jaunystėj, 
aula lankė mokyklą, jis daug 
svajojo apie tai, ką jis ateityj 
/eikš. O veikti jis žadėjo daug; 
>ats lavintis ir kitus lavinti.

Metai bego. Oblomovas apsi
gyveno dvare ir pradėjo visai 
ipsileisti. Jis nieko neskaitė, 
nieko negalvojo. Vąlgė, gėrė, 
miegojo, —tai ir visa.

Tik kartą jis buvo išjudintas. 
Sutiko jis merginą ir... įsimylė
jo. Jis tarsi atgimė, pasidarė 
judrus, ir laiškus pradėjo rašy-

TEN IR ATGAL TIKIETAS 
NUŽEMINTA KAINA

Ant musų tviju Sriubų laivų 
RESOLUTE, RELIANCE,

ALBERT BALLIN, 
DEUTSCHLAND 

ir populiariški vieno kabin 
laivai,

CLEVELAND, VVESTPHA- 
LIA, MOUNT C 

THURINGIA

$onnis new yor’ 
/||b<ko iki kau- 
tUUN() IR f\TGAL

Plūs U. S. Revenue taksai
Savaitiniai išplaukimai 

Del permito ir kitų Informa
cijų kreipkitės prie vietinių 
'^frontu arba prie

United American Lines 
(Harrlman Line) Joint Service 4vith 

Hambnrg American Line 
177 N. Miehigan Avenue 

Chicago, III.

„Plauk po Ameriko. Vėliava”
Nupiginta ten ir atgal kelione i

LIETUVĄ 
tik 1203.00 ir brangiau 
per Bremen ar Cherbourg

JUS paaidiiaugsite naloniauaia ke
lione ant pasauly .geriausiu laivu. 

tigia kaina, jei plauksite bile laivu 
Tnited States Lines, kurius valdo 

SuAenytų Valstijų Valdžia.
Ant puikių laivų Leviathan, George 

\Vashington, America, eres. Harding, 
Pres. Roosevelt ir Kepublic pasažirai 
gali būti tikri kad gaus erdvius tre
čios kietos kambarius, puikiausi mai
stu, daug vietos pasivaikščiojimui ir 
greita susisiekimą su keliones galu. 
Gaukite liaudie pilnų informacijų 
nuo savo vietinio agento arba nuo

. DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų. *
Ofiso tel. Boulevard 9693 

Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

DR. I. E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

NATURAL HEALTH INSTITUTE
nuo ligų

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

nuo 10 ryto iki 8 vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 12 dieną.
DYKAI KLIMKA KIEKVIENĄ PfiTNYČIĄ, nuo 1 iki 5 vakare 

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

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

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

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

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

Už metus—15<b už pusę metų—75, už tris mėnesius—85/ 
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareik?!avimo.

Atkirpk čia
Data: Spalio 28, 1925

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

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

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

Namų telefonas Spaulęiing 8638 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Boulevard 3686 Cicero 4676
Res. 6504 So. Artesian

Tel. Hemlock 2374
DR. J. P.'•POŠKA \

Gydytojas ir Chirurgas 
3133 So. Halsted St.

1243 So. 49th Avė., Cicero
Vai. 9—12 dieną, 7—9 vak. Cicero
Utarn. ir Pėtn. nuo 8 iki 9 vak.

xxxxxxxxxxxxxx^xxxxxxxxx:

Dr. Lawrehce P. Slakis E
DENTISTAS «

4454 So. Western Avė. «
Valandos: H

nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare, r
^XXXXXXXYXXXXrXXXXXXXXXXXI

* 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. V,eželis

LIETUVYŠ DENTISTAS
4712 So. Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO »

Phone Canal 1713-0241 
Res. Midway 5512

PR. R. C. CUPLER.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

P. B. Hadley, Licensed 
710 West 18th St., Chicago, III.

Viskas, kas reikalinga prie pa- 
grabų. Teisingos kainps. Geriau
sias natarnavimas. Leiskit mums 
pagelbėti jums nubudimo valan
doje, Tel. Canal 3161

LIETUVIŠKA APTIEKA
MRS. A. ZIMMERMAN, 

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

Brighton Park Aptieks
4254 Archer Avė.,

Phone Lafayetie 6149

Res. 6601) S. Artesian Avė. 
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St., 
Chicago, III.

take
^KELLOGG’S

TASTELESS CASTOR OIL
iA Labai geras castor oil pa

darytas dėl medikalio var
tojimo. Be skonio. Stipru
mas ir grynumas’ Besimai
no. Prarykite Kellogg’s 
butelukuose ir su labeliais. 
Pas visus aptiekorius.
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NAUJIENOS
I iic Lithuanian Daily Newa 

l'ublished Daily Exc«pt Sunday 
by the Lithuanian Nevra Puh. Co. I>c.

Edltur P. GRIGAITIS

18.00
$7.00
$8.00

8c.

1739 South Halsted Street 
Chicago, IU.

Teiephone liooeevelt 8500
-A11- " . - 1 1

Subscription Rates:
per year in Canada. 
per year outside of Chicago. 
per year in Chicago. 
per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III., under the act of 
March 2nd 1879.

Naujienos oina kasdien, išskiriant 
\ sekmadienius. Leidžia Naujiem) Ben

drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8590.

UžsimokSJInio kaina:
Chicaguje — paštu:

Metams ...................................  $8.00
Pusei metų ..... .......... .............. w 4.00
Trims minesiami ...................  2.00
Dviem raineaUma ______  1.50
Vienam mtneaiul ..........................75

, Chicago je per nešiotojusi
Viena kopija ...... .......... ............ _ 3c
Savaitei __ ____ ____ ______ ... 18c
Minėsiu! .....  .......... 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

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

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

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

orderiu kartu su užsakymu.

SĄŽINĖS “LAISVĖ” 
LIETUVOJE.

“Lietuvos Žiniose" išspaus
dintas toks dokumentas:

“Lietuvos Respublika.
‘<š. M.

Šiaulių gimnazijos direkto
rius. 

Nr. 585.

Paulius

GAVOME SUKONFISKUOTĄJJ “L. Ž.” NUMERI

PAŠVĘSTAS VILNIAUS VADAVIMO KLAUSIMUI

PROTESTAS PRIEŠ DERYBAS SU LENKAIS

VERGAIS BŪDAMI, VILNIAUS 
NEATVADUOSIME!”

Paštu mums tapo atsiųstas iš Vokietijos tas “Lietu
vos Žinių“ numeris, kurį sukonfiskavo Lietuvos valdžia.

Beveik visas numeris yra pašvęstas Vilniaus klausi
mui. Vedamam straipsnyje kalbama apie derybas su len
kais dėl miškų plukdymo Nemunu ir reikalaujama, kad 
tos derybos butų nutrauktos, nes su Vilniaus grobikais 
Lietuva neprivalanti tartis. Kituose straipsniuose paduo
dama turinys kalbų ir paskaitų, laikytų Gedulo Dienoje 
(spalių 9 d.). Laikraštyje įdėta taip pat ir žinia apie nau
jos lietuvių delegacijos išvažiavimą į Lugano derėtis 
lenkais.

Valdžiai turbut pasidarė labai karšta, skaitant 
laikraščio numerį, kad ji liepė jį “paimt į nelaisvę“.

su

“Krikščioniškiems“ Lietuvos gaspadoriams tečiaus 
labiausia gal nepatiko sekantis atsišaukimas, storoms 
raidėms išspausdintas pirmame to “L. Ž.“ numerio pus-

“ŠALIN DERYBOS SU LENKAIS!
“Fatalingas suderinimas: Penkerių metų gedulin

gų sukaktuvių dieną, kai lenkų kruvino smurto iš
plėšta Lietuvos širdis, visam kraštui išsiliejus į ga
lingą protesto bangą — musų vyriausybės delegaci- 

. ja prieš Lietuvos gyventojų valią išvažiavo su tais 
pačiais lenkais derėtis.

“Šią dieną visoje Lietuvoje vykstančiose didžiose 
demonstracijose, reikšdami nepajudinamą pasiryži
mą atgauti mums išplėštą Vilnių, protestuokime 
prieš bet kokias šiuo metu su lenkais derybas, šian
dieną kaip niekuomet reikalinga tautos vienybė, ku
riai pagrindus sudaro Konstitucijos garantuotos lai
svės: sąžinės, spaudos, susirinkimų. Reikalaukime 
tad grąžinti piliečių teises, nes vergais būdami, Vil
niaus neišvaduosime. Visi, geros valios žmonės, bu
dėkite Lietuvos Nepriklausomybės ir Konstitucijos 
garantijų sargyboje!“
Raginti žmones, kad jie gintų konstitucijos garan

tuotas laisves, tai gal būt yra dar aršesnis “nusidėjimas“ 
klerikalų akyse, negu protestuoti prieš derybas su len
kais.

J derybas dėl Nemuno atidarymo mes žiūrime kitaip, 
negu Lietuvos liaudininkai. Bet -kas turi teisę drausti 
jiems viešai skelbti savo nuomonę?

Jeigu Lietuvos respublikos konstitucija pripažįsta 
piliečiams žodžio ir spaudos laisvę, tai tatai reiškia,\kad 
kiekvienam žmogui turi būt leista žodžiu ir raštu išreik
šti savo mintis, nežiūrint, ar jos yra teisingos ar klaidin
gos.

Su klaidingomis nuomonėmis reikia kovoti žodžiu ir 
raštu, bet ne kumščia. Nuomonės turi’but diskusuojamos, 
o ne slopinamos! Diskusijoms yra spauda, piliečių susi
rinkimai ir seimas.

Naikindami spaudos laisvę, Lietuvos krikščionys de
mokratai laužo savo priesaiką, kurią jie yra sudėję, pa
sižadėdami saugoti konstitucija. Matyt, kad jie visai ne
bijo to Dievo, kuriuo jie gąsdina žmones!

“L. Žinių“ atsišaukime mums ypatingai patinka žod
žiai: “Vergais būdami, Vilniaus neatvaduosime“.

Tai yra gilios tiesos žodžiai. \
Iš tiesų, butų absurdas įsivaizduoti, kad žmonės, ku

rie neturi laisvės, gali iškovoti laisvę kitiems žmonėms! 
Mes tatai atsimindavome visuomet, kai išgirsdavome Ru
sijos bolševikus kalbant apie “pasaulio darbininkų pa- 
liuosavimą“: bolševikiška Rusija, dejuojanti po žiaurios 
diktatūros jungu, žada suteikti laisvę pasaulio proleta
riatui !

Tokia pat nesąmonė yra tikėtis, kad klerikalų pa
vergtoji Lietuva “paliuosuos“ Vilnių.

Kas geidžia* Vilniaus išvadavimo, tas turi kovoti už 
Lietuvos laisvę.

“1925 m. IX. 10 d.
“Šiauliai.

“P. Protui.
“Tamstos sūnūs

Protus, pavestos man gimna
zijos IV kl. mokinys, savo 
klasės auklėtojui pareiškė
laisvamanis esąs. Prašau 
man pranešti, ar Tamstai ži
noma, kad Tamstos sūnūs 
tikrai yra laisvamanis, ries 
einant Lietuvos Valstybės 
Konstitucija, paragrafas 80, 
ir švietimo Ministerijos rei
kalavimu, jam, kaipo laisva
maniui. teks iš 
prašalintam būti.

“Direktorius V.
“Raštvedys (be

Tuo tarpu klerikalai Anteri 
koje savo laikraščiuose 
kad Lietuvoje gyvuojanti 
“sąžinės laisvė!”

gimnazijos

Šliageris, - 
pai’bbG)

rašo, 
pilna

RAUDONIEJI BIZNIERIAI 
DEJUOJA.

Pruseika-Vabalas parašė 
editorialą “Laisvėje“ po 

Mukų raudonasis 
u.7 No. 254). ’

ilgą
antrašte: “]
biznis” (ziur. “I

Iš to editorialo matyt, kad
komunistų raudonam jam I

[Pacific and Atlantic Photo]

Indi jonų viršininke Mažoji 
Meška. Ji yra vienintele mote
ris, kuri turi teisės dėvėti ka
ro uniformą. Gyvena ji netoli 
Pender, Neb. Ji esanti milio- 
nierė.

i sensas. Jisai nedavė darbinin- n x x w x x ,
biz- kams nė vienos naujos idėjos, 

niui klojasi gana prastai. Pru- tiktai suardė jėgas dar- 
seika sako: bininkų avangardo, kuriam va

dovavo socialistai; ir jisai su- 
“Ligi šiol šio mėnesio va- demoralizavo dešimtis tukstan- 

jus už ‘Laisvę’ nedavė stam- čiy darbininky, daugiausia at- 
bių apčiuopiamų pasekmių. eįvių> iš kurių galgjo išeiti 
Mes dar nepastatėm klausi- energingi kovotojai už savo 
mo apie dienraščio rėmimą k|asės paliuosavimą. Be to, 

bolševizmas Amerikoje nedavė 
ir nė vieno stambaus žmogaus, 

jei reikia,, pik- vjg0 orjginalio komunistų 
. vadų sąstato Amerikoje šian- 
| die nebėra nė vieno asmens, 
kuris turėtų vardą plačiosiose 
masėse. Buvo bepradedąs įgy- 

i (pa- 
aidoblisto” gompersi- 

niu, o paskui iš gompersinio 
komunistu), bet dabar ir jo 

, Pačioje “wor-

visu griežtumu. Mes turė
sime pastatyti tą klausimą 
griežtai ir, . 
tai (?). Ir tai ne tik šio 
vieno mėnesio bėgiu....

“Ką davė mums šiais me
tais Bostonas ir visa Masa- 
čuzė? Nieko. littsbuig- įį populiarumą Fosteris 
has — nieko, Baltimore — virtęs iš “u‘’ .............
nieko, Connecticut — nieko.1 pi - - 
Ir taip toliau. Atvirai kai- į 
bant, tai negirdėtas apsilei- žvaigždė gęsta, 
dimas ne tik . iš draugų pu- kerįy” partijelėje jisai nebetu- 
sės, bet ir iš direktorlato. j.į daugumos pasitikėjimo.
Mums tas komunistinių mek- 

lerių raudonasis biznis, kaipo 
toks, nerupi. Jeigu mes apie 
jį užsimename,, tai tiktai dėl 
to, kad jos sekimasi arba ne- 
sisekimas dalinai parodo, kaip 
Ajmferikos lietuviai darbininkai 
žiuri į tų “idėją,” kurią den
giasi raudonieji biznieriai.

Prieš keletą metų bolševikiš
kas komunizmas buvo labai po- įal*fato 
puliarus tarpe radikaliai nusi
stačiusių musų darbininkų. Už
tekdavo kokiam karštakošiui 
atsistoti prieš publiką ir sušuk
ti “fra Leninas ir Trockis!”, 
kad gavus triukšmingų aplo
dismentų. Tuomet “bunčius” 
ignorantų ir demagogų, kurie 
pirmiaus lietuvių darbininkų 
judėjime neturėjo jokios reikš
mes, pamatė, kad jiems yra 
proga patapti “dideliais vy
rais” ir pasipelnyti. Ir jie 
pasileido po kolionijas, skelbda
mi “revoliuciją” ir keikdami 
socialistus. -

Prie tų ignorantų ir demago
gų po ilgoko svyravimo prisi- lai buvo nežinomi. Atėjęs į bol- 
dėjo ir Pruseika. Dar pava- ^evikišką partiją ne dėl idėjos, 
savyje 1918 metų jisai buvo o tiktai dėl iSrokavimo, jisai jš 
nebolšeyikas, nežiūrint ' to, kad sykio ėmė. idealizuoti kaip tik 
jau pusė metų prieš tai Rusi- neigiamąsias (blogąsias) bolše- 
joje.buvo įvykusi “socialė re- vizmo puses. Kuomet Leninas, 
voliucija,” Jisai nutarė suriš- laužydamas 
ti savo likimą su 
tiktai tuomet, kai 
kad Lenino partija 
laikyti valdžioje, 
kad jisai prisidėjo
vizmo ne dėl idėjos, bet tiktai jo, žvėris, šaukė: “Taip ir rei- 
dpl Jo pergalės pilietiniam žudykite tuos niekšus.,..”
sijos kare, tai jisai pavirto at- Kai Rusijos diktatoriai,1 paga- 
stovu viso to, kas yra šlykš- liau, sutriuškino visas socialis- 
taus, anti-darbininkiško, atža-. tų organizacijas, panaikino so- 
gareiviško bolševizme. cialistų spaudą ir sušaudė, su-

Visas bolševikiškas judėjimas grūdo į kalėjimus arba ištrė- 
Ainerikoje yra gryniausias non- mė į užsienius visus socialistų

Vienok tame visame be idė
jos ir be galvos judėjime že
miausią rolę lošia tokie gaiva
lai, kaip Pruseika ir panašus į 
jį. Pas kitus bolševizmo 
kūjus buvo bent, per kurį 
ką, tam tikras revoliucinio 
tuzlazmo laipsnis. Naiviai 

.vaizduodami, kad Rusijoje 
ištiesų įvykęs galutinas prole- 
____ > pasiliuosavimas, jie 
nuoširdžiai gėrėjosi bolševizmo 
“heroiškumu” ir garbino jį už 
jo pergalę ant dvarininkų ir 
kapitalistų. Tas faktas, kad 
Rusijos bolševikai taip pat su
trempė ir laisvą darbininkų ju
dėjimą ir kad bolševikiškas te
roras yra atkreiptas ir prieš 
socialistus (dar labiaus, negu 
prieš buržuaziją!), jiems buvo 
nemalonus. Vieni iš tų nai
vių bolševizmo garbintojų sten
gėsi šitą liūdną faktą kaip nors 
pateisinti, kiti stačai nenorėjo 
jam tikėti.

’ Bet Pruseikai šitokie skrupu-

se- 
lai- 
en- 
jsL 
jau

savo iškilmingą 
bolševizmu prižadą panaikinti mirties bau- 
paaiškėjo, smę, pradėjo vis aštriau ir aš- 

galės išsi- triau vartoti terorą prieš savo 
Ir’dėl toj politinius oponentus, tai Mru- 
prie bolše- seika, kaip apsvaigęs nuo krau-

vadus, tai “Laisvės” Vabalas 
tiktai pasidžiaugė, kad dabar 
“kontr-revoKuciniai svolcčiai” 
jau nebetrukdysiu sovietų val
džios!

Specialę domę tas gaivalas, 
žinoma, kreipė į tai, kad ap- 

' spjaudžius ir purvais apdraps- 
čius socialistus lietuvius. Nie
kados net aršiausieji chuliganai 
iš dešiniųjų taip piktai ir begė
diškai nešmeižė socialistų, kaip 
tas sutvėrimas. šitoje srityje 
jisai neretai “subytindavo” net 
ir Bimbą su Vidiku. Prūsei- 
kos “nuopelnas” daugiausia ir 
yra tame, kad vadinamasai 
“komunizmas” pas lietuvius pa
virto grynai juodašimtišku, an- 
ti-socialistiniu judėjimu.

Per keletą metų tam šlykš
čiam renegatui sekėsi mulkinti 
ir demoralizuoti darbininkus. 
Jisai pats viešai prisipažįsta, 
kad tai buvo ir tebėra “raudo
nas biznis” ir kad jisai ir jo 
draugai tai “raudoni biznie
riai.” Bet šiandie jam, varg
šui, jau tenka konstanruoti fak
tą, kad “raudonasis - biznis” 
pradeda eiti velniop. Tai yra 
geras ženklas. Lietuviai dar
bininkai, matyt, jau atsipeikė
jo. Kuomet gi pasirodys, kad 
“raudonam biznyje” pelno ne
bėra, tai ir jo agentai mes jį 
ir pradės užsiimti kuo nors ki
tu.

MIRĖ VOKIETIJOS KONSTI 
TUCIJOS AUTORIUS.

Spalių 9 d. nuo apopleksijos 
numirė garbus Vokietijos ju-

kuris yra 
konstitu-

demokra-

Knygyno steigėjai mano, kad 
tai pagelbės europiečiams ge
riau pažinti amerikiečius, ir at
bulai.

ristas Hugo 'Preuss, 
naujosios Vokietijos 
ei j os autorius.

Nabašninkas buvo
tų narys, visuomet stovėjęs t oi 
partijos kairiamjam sparne. Pc 
1918 m. revoliucijos, kuri nu 
vertė kaizerį, Preuss energin 
gai stojo už tai, kad demokra
tai eitų išvien su soclaidemo-’ 
kratais, nes tiktai tokiu budu 
gali būt apginta respublikinė 
valdžios forma Vokietijoje.

Parašyti Vokietijos konsti
tuciją Preuss’ui pavedė nabaš 
ninkas prezidentas Ebertas 
kaipo gabiausiam Vokietijos j u 
ristui. Konstitucija buvo be 
veik be pataisymų priimta 1911 
m. VVeimaro konstituciniame 
(steigiamam) seime. Ji prasi
deda šiais gražiais žodžiais:

Knygynas nuolat yra didina
mas ir europiečiai, kurie pažįsta 
anglų kalbą, noriai naudojasi 
juo.

“Vokiečių tauta, suvieni 
jusi savo gentis ir pasiryžu 
si laisvėje ir teisingume at- 
haujinti ir sustiprinti save 
valstybę, tarnauti vidujine 
ir tarptautinei taikai ir ug 
dyti visuomenės pažangą 
pasidarė šią konstituciją...”

šal-

kad 
ne

skaičius žymiai 
Spėjama, kad šiais 
šaltumynų bus su

dauginu net, ne-

liūgo Preuss numirė, sulau 
kęs beveik 65 metų amžiaus 
Pastebėtina, kad kaizeriškoji 
Vokietijoje / jisai nė kartą ne 
buvo išrinktas į jokį seimą* ii 
nebuvo gavęs- net ordinaric 
(tikro) profesoriaus vietą jo 
kiame Vokietijos universitete 
Demokratinė Vokietija ,tečiau> 
jam susyk pavedė svarbiausi: 
ir garbingiausią darb^, kok 
tiktai gali atliktį juristas.

miTiirimYiTiiiiniiiiinimmimimiimin

Apie Įvairius Dalykus.
Kaip sunkus darba; atsilie

pia j amžiaus ilgumą. — 
Anti-semitizmas .— Ame
rikiečių knygos Paryžiuj. 
—šaltumynų industrija. 
Naujos rųšies plienas.

Prof. Raymond Pearl, iš 
John Hopkins universiteto, 
priėjo prie išvados, kad sunkus 
darbas sutrumpina gyvenimą.

Savo nuomonę jis remia An
glijos statistikos daviniais. Sta
tistika apima trijų metų perio
dą ir 132 užsiėmimu. Dr Pearl * * . • tuos užsiėmimus paskirsto į 
penkis skyrius, atsižvelgdamas 
į fizinio darbo sunkumą. Rezul
tatai gan įdomus.

Profesorius suranda, jog iki 
metų amžiaus žmogus atlai- 
kad ir sunkiausi fizišką dar
be didelio vargo. Faktinai, 
suranda, kad mirtingumas

žmonių tarp 20 ir 35 metų am
žiaus penktame skyriuj (penk
tam skyriui priklauso sunkiau
si fiziškų darbą dirbantys žmo
nės) yra nuo 6 iki 8 nuošimčių 
mažesnis, negu pirmojo sky
riaus darbininkų, kurie fiziško 
darbo beveik visai nedirba.

Po 40 
sikeičia. 
amžiaus 
didesnis
darbą dirbančių darbininkų, ne
gu tarp tų, kurie dirba lengvą 
darbą, 
metų
12.8%, o tarp 
mirtingumo padidėjimas siekia

40 
ko 
bą 
jis

metų dalykai visai pa- 
Nuo 35 iki 44 metų 

mirtingumas 3.9% yra 
tarp sunkų fizišką

Periode nuo 45 iki 54 
mirtingumas padidėja 

54 ir 64 metų

Tatdi pareina, pasak prof. 
Pearlo, nuo energijos eikvojimo. 
Sunkiai dirbantis žmogus grei
čiau savo energiją išeikvoja, ir 
todėl jo gyvenimas yra trum
pesnis. Iš kitos pusės, yra ži
nomas faktas, kad tankiausia 
tie, kurie sunkiausi fizišką dar
gų dirba, gauna menką atlygi/ 
nimą. Jų darbo sąlygos irgi 
yra blogos ir nesanitariškos. 
Gyvena jie bloguose kamba
riuose, valgo gan tankiai neti
kusį maistą. Vjsa tai, žinoma, 
atsiliiepia į sveikatą ir trumpi
na gyvenimą.

Tad, akyvaizdoj viso to, sun
ku pasakyti kiek yra kenks
mingas sveikatai sunkus fiziš
kas darbas. Kad jis prisideda 
prie gyvenimo sutrumpinimo,

delei to didelių abejonių nėra, 
ypač kuomet sunkus darbas ei
na ranka už rankos su ilgomife 
daibo valandomis.

Prieš kiek laiko Encyciopedia 
Britannica kompanija išleido du 
tomu priedo prie enciklopedijom 
vardu “These Eventful Years”. 
Naujos poezijos skyrių paraše 

John Gould Fletcher, žinomam 
anglų kritikas ir poetas. Dabai 
Fletcher Haldeman-Juliufc 
Monthly žurnale paskelbė seka
mų dalyką:,

“Savo originaliniame straips- 
nyj aš paminėjau mažiausia ko
lą tuziną Francijos, Vokietijos, 
Anglijos ir Amerikos žydų, ku
rie yra pasižymėję poezijoj. Kai 
mano straipsnį priėmė ir užmo
kėjo už jį, aš savo nusistebėji
mui sužinojau, kad jis bus su
trumpintas. Ir kadangi ‘Copy
right’ teises kompanija pasilai
kė sau, tai aš negalėjau protes
tuoti. Praktiškai kiek
vieno žymesnio žydo 
vardas buvo išleistas 
iš mano straipsnio. Iš 
šito gal bus suprantama, kodėl 
veikale visai mažai tekalbama 
apie žydus. Kadangi Amerikoje 
tas veikalas buvo plačiai rekla
muojamas kaipo ‘netrumpin
tas’, ‘necenzuruotas’ ir taip to
liau, tai man bus laba: malonu, 
jeigu jus kuoplačiausia paskelb
site šį mano pareiškimą”.

Vadinasi, Britannica enciklo
pedijos leidėjams rūpėjo, kad 
kuomažiausia žydų patektų į jų 
leidžiamą veikalą. Tai aiškus 
anti-semitizmas.

Amerikoj šaltumynų (įce 
?ream) biznis taip sparčiai au
ra, jog kas metai atsidaro apie 
įimtas naujų fabrikų, kurie iš- 
lirbinėja šaltumynus. Agrikul- 
,uros departamento apskaity- 
nu, praeitais metais buvo paga
niniu 285,000,000 galionų 
umyųų.

Imant galvon tą faktą, 
laugelis daro šaltumynus 
nie, Tas 
mdidės. 
netais 
zartota
gu pereitais metais. Niekur ir 
niekuomet žmonės nesu vartoda
vo tiek šaltumynų, kiek dabar 
suvartojama Jungtinėse Valsti
jose.

Thomas D. Cutler, “The Ice 
Cream Trade Journal” leidėjas, 
spėja, kad šaltumynai pirmiau- 
sia buvo pradėta išdirbinėti Ita- 
ijoj. 1660 m. šaltumynai pradė
ta pardavinėti Paryžiaus kavi- 
.iose. O prieš 200 metų šaltu- 
nynai pasirodė New Yorke. Ta
kiau iki pat 1900 m. jie buvo iš- 

■ ’rbinėjami gan primityvišku 
judu. Nuo 1900 m. iki 1910 m. 
šaltumynų produkcija padidėjo 
keturis kartus. 1900 m. fabri
kas, kuris galėdavo į metus pa
gaminti 100,000 galionų šaltu
mynų, skaitėsi nepaprastai di
deliu. Penkiems metams pra
bėgus buvo paprastas dalykas 
užtikti fabrikų, kur į metus bu
vo pagaminama 300,000 galio
nų, 1910 m. jau buvo fabrikų, 
kurie pagamindavo pusę inilio- 
no ar daugiau, šaltumynams da
bar suvartojama apie 4,000,000,- 
000 svarų pieno arba 3%^% vi
so gaunamo pieno. Cukraus su
vartojama 800,000 bačkų, o 
druskos vienas milionas tonų.

Amerikoj žmonės šaltumynus 
vartoja visą, laiką—per apvalius 

metus. Vasarų, žinoma, suvar
tojama daugiausiai. Pennsyiva- 
nia valstijoj šaltumynų parduo
dama daugiausia; antrą vietų 
užima New Yorkas.

♦ *
“Deutsche Allgemeine Zei- 

Lung” praneša, kad šveicarų me
talurgas Bosshart, gyvenąs Ber
žine, išradęs naujos rųšies plie
ną. Tas plienas esąs 40% stip
resnis už paprastų plieną. Tuo 
budu padarymui įvairių daiktų 
reikės kur kas mažiau plieno. 
Be to, ir atsieisią pigiau, nežiū
rint į tai, kad pats plienas yra 
10 nuošimčių brangesnis. Tatai 
labai lengva suprasti. Jeigu pa
darymui, sakysime, vagono rei
kia 40 nuoš. mažiau naujojo 
plieno, tai vagonas atsieis pi
giau 30 nuoš., nežiūrint į tai, 
kad naujasis plienas 
gesnis.

Vokiečių valdžios 
esą tyrinėjo tą naują
suradę, kad jis, ištikrųjų esąs 
40 nuoš. tvirtesnis, negu papras
tai vartojamas plienas.

—K. A.

yra bran-

ekspertai 
plieną ir

Karo metu, būtent, 1917 m. 
amerikiečiai Įsteigė savo karei
viams knygyną Paryžiuj. Nors 
karas ir pasibaigė, vienok kny
gynas pasiliko ir šiandien jau 
turi apie 30,000 knygų. Pirm- 
pradinis knygyno uždavinys bu
vo patarnauti kareiviams. Kai ui 
pasibaigus, turėjo pasikeisti ir 
knygyno tikslas. Dabar knygy-' 
nas užsibrėžė labai platų pro
gramą: informuoti europiečius' 
apie Amerikos socialį, ekonomi
ni ir politinį padėtį ir tuo pačiu 
laiku teikti tais pačiais klausi
mais žinių amerikiečiams iš Eu-1 
ropos valstybių gyvenimo.

Gufbransen Trati# Mark

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

Pamatykite pas
JOS. F. BUDRIK, 

3343 So. Halsted SL
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Del kredito klausimo Lietuvoj

Lietuvos kredito rinkos ypa
tybės.—Lietuvos bankų su
lyginimas su Čikagos ban
kais.— Lietuvos bankams 

trūksta depozitų.— Depozitų 
sąlygos Lietuvos Kooperaci
jos bankuose.— Amerikiečių 
depozitai.

Prie šios progos, Lietuvos 
biznierių žiniai. Čia peikia pa
žymėti, jog Universal State 
Bank, 3252 South Halsted st., 
Chicago, 111., ir Metropolitan 
State Bank, 2201 West 22nd 
Street, Chicago, III., yra lietu
vių kontroliuojami: Vienas is 
tokių bankų yra ir Ne\v Yorke, 
adresas: Pennsylvania State
Bank, 921 Eighth avė., New

Darbininkų kompesacijos

Kiekvienoje šalyje* kiredito 
rinka turi savo ypatybes, pe
riodiniai keičiasi metų bėgyje: 
tam tikru laiku į bankus pri
sirenka perdaug pinigų ir ban 
kai tada patys ieško kam pi
nigų paskolinus; vėliau kapita
lai bankuose išsisemia ir tada 
kreditai tampa brangesnis*. 
Kreditų kainos atmaina yra 
pastebiama ir Lietuvoje. Ru
dens sezonas yra derliaus rea
lizavimo sezonas; žemės ūkio 
produktai eksportuojama ir 
pinigai plaukia iš svetur; apie 
rugsėjo mėn. bankuose pinigų 
pilna; kreditai gaunami leng
viau; tuom naudojasi urmo 
pirkliai, nešdami ' bankuosna 
vekselius, gautus už parduotas 
prekes krautuvninkams. Ant
ras kredito rinkoje svrabus 
laikas— yra vasaros sezonas; 
yra tai prekių importo sezo
nas; tada perkama daug sveti
mos valiutos, kad mokėti už į- 
vežamas prekes; 
mėnesį Įlankai yra. 
ti kredito davinio 
mis, 
gas.
tempimas galima matyt, pavyz
džiui, iš sekančio Lietuvos eko
nomisto J. Etingerio apskait- 
liavimo: 1924 metais liepos 1 
dieną svarbesniųjų ’ Lietuvos 
kredito įstaigų operacijos sie-

apie birželį 
labai užim- 

opcracijo- 
jtempdami visas savo jė- 
Kokio laipsnio yra tas į-

Visų Čikagos Nacionalių ir 
Valstijinių bankų, imant bend
rai, sumos minėtame z laike 
siekė:

Diskontai ir
paskolos $1,693,304,000

Visi depozitai $2,617,185,000 
Diskonto ir paskolų operacijos 
sudaro čia 61,7% visų depozi
tų sumos/ gi Lietuvoje, kaip 
matėme, tie santykiai išsireiš
kia 127,5%. Tas parodo, kad 
Lietuvos Lanko diskonto ir pa
skolų operacijos, atžvilgiu de
pozitų yra dvigubai didesnės, 
negu Amerikoje. Tas patvirti
na m normalų Lietuvos kredito 
įstaigų jėgų įtempimą, apie ką 
minėjome aukščiau.

Imkime aukščiau minėtų še
šių Čikagos bankų bendras 
skaitlines ir palyginkime tarp 
savęs ir sustatykime greta to
kius pat palyginimus liečian
čius Lietuvos 31 kredito įstai
gų bendras skaitlines; randa
mo. kiici santykiai tarp bendrų 
sumų yra:

m. lit. 
m. lit. 
m. Iii. 
sudaro 

sausio,—
viso kredito

SO

Diskonto operacijos 
Paskolų operacijos 

Bendrai, arti 
yia tai suma, kuri 
75% (daviniais iš 1 
išeina i ik 55%)
įstaigų pajėgumo (imant ben
drai bankų pagrindinius ir at
sargos kapitalus, visus indė
lius ir einamąsias sąskaitas). 
Kredito įtaigos prieš karą to
kio įtempimo nežinojo. Pra
eitame straipsnyje pažymėjo
me, kad Lietuvos Bankas to
kiems importininkams, kurie 
traukia į Lietuvą prekes, be 
kurių galima apseiti, visai ne
duoda kredito. Tą turėtų da
ryti ir kiti bankai. Tuo pa
lengvėtų kreditas vielos gamy-

kstus protekcionizmas davė ir 
duoda gerų vaisių Amerikoje; 
tokia politika ir Lietuvoje tu
rėtų būti vykdoma griežtai.

Įdomumo delei
Lietuvos bankus 
bankais skolinimo 
atžvilgiu. Čikaga

palyginkime 
su Čikagos 

operacijų 
turi 3 mili

jonus gyventojų, reiškia pusė 
milijono daugiau, negu visa 
Lietuva dabartinėse n bose. 
Čikaga yra antras po Ne\v 
Yorko’o Amerikos finansinis 
centras: turi 32 National ir
160 State (Illinois valst.) ban
kų, neskaitant Federal Reserve 
banko ir daugielio trust kom
isini jų. Iš daugelio Čikagos 
bankų imkime* tik keletą tipin
gų ir pažiūrėkime į mus čia 
interesuojančių skaitlinių san
tykius, imant milijonais dole
rių, sulig paskelbto jų stovio 
1 d. liepos 1925 metais:

p3 %
N, O

Cl. y 
to

»-*5

M tu
* £

S
C
7 ■c

Banko pavadinimas 
Con inental & Com. 
Nat onšl Bank 
of Chicago 
First Ndtional 
Ban c 
Nat Bank of 
Re p ablic 
Met ropolitan 
Sta' e Bank 
Sto< k Yards Trust 
& 5av. Bank, 
Uni/ersal State 
Bank 
Bank

471,8

313,2 
the*

97,9

2,9

10,6

3,0

40,0

25,0

5,0

0,3

0,5

3,0
0,3

262,5 414,3

198,2 260,2

56,4 87,9

1,5

4,7

•

9,8

2,6
2,6

Bendrai 903,4 71,1 524,8 777,4 
Simą pagrindinių ir atsargos 

kapitalų ir depozitų bendrai 848,5

Chica- 
<oje 

Pagrindinių ir atsargos 
kapitulų (capital, stock 
and surplus)—ir balan
sų (recouices), 
Indėlių 
balansų 
Diskonto 
(discount 
balansų 
Diskonto 
depozitų 
Diskonto
—viso bankų pajėgumo 61.8%

7,8% 
(deposjts) ir,

ir
and

86.0% 
paskolų 

lonns)

bei paskolų

bei paskolų

ir
57.8% 

ir
64.7% 

ir

Lietu
voje

27.7%

121.3%

27.1%

127.5%

75.0%

Jeigu’ skaityti Amerikos 
bankus idealiame stovyje esant,

dar toli yra atsilikę Lietuvos 
bankai. Iš visų tų palyginimų 
darosi aiškų, kad Amerikos 
oaukai varo savo biznį su pa
lyginamai mažais pagrindj- 
niais kapitalais, bet su labai 
dideliomis depozitų sumomis. 
Lietuvos bankai, priešingai: tu
ri labai mažus depozitus ir 
Bulyginamaii didelius pagrin
dinius kapitalus. Sulyginus 
1921 metų depozitus su šių 
1925 metų depozitų 
—pastebiama, kad 
nepadaryta^ Todėl 
bankai, neturėdami 
depozitų, 
lintis iš svetur, kad ir už au
kštus 
aukštesnjus 
liną savo klientalns. 
kad kredito stoka 
paeina iš depozitų 
bankuose, (ii depoz
kuose neauga dėlto, kad Lie
tuvos žmonės dar neprasigy
veno. O neprasigyveno dėlto, 
kod negauna pigaus kredite 
Susidarė, tarytum užburtas ra
tas. Kokią čia rolę galėtų loš
ti Amerikiečiai? Amerikos lie
tuviai iš patriotinio jausmo ir 
iš bizniško išrokavimo geidžia, 
kad Lietuva ekonomiškai butų 
stipri ir kad kredito krizis 
kuo greičiau pranoktų. Eko
nominiai stipri Lietuva,- bus 
stipri ir neįveikiama politiniai. 
Tas yra, žinoma, aišku kiek
vienam. Tenkindami savo gi
minystės ir patriotinius jaus
mus, amerikiečiai dovanai siun
tė ir siunčia Lietuvon milijo
nines dolerių sumas. Tas žy
miai susilpnino to užburtojo 
kredito rato veržimą. Tolimes
nis amerikiečių žingsnis turė
tų būti grynai bizniškas: 
daugelio Lietuvos bankų rei
kėtų pasirinkti vieną ar du, 
ir patalpinti tenai dalį savo 
taupmenų trumpesniam ar il
gesniam laikui. Tą reikalą at
likti nėra nei sunkumo, nei 

i rizikos, reikia tik nutarti. O 
kad lengviau butų nutarti, rei
kia žinoti: kokiomis sąlygo
mis galima laikyti savo depo
zitus Lietuvos bankuose. Tos 

sąlygos yra maždaug tokios:

sumomis, 
progreso 
Lietuvos 

užtektinai 
yra priversti fko

nuošimčius, ir dar už 
nuošimčius sko- 

Išeina, 
Lietuvoje 
menkumo

iš

Lietuvos bankai priiminėja 
depozitus (indėlius) ribotam 
ir neribotam laikui, litais ir 
doleriais, apie ką indėlininkas 
turi bankui pranešti; indeliai 
gali būti pasiųsti į 
paštu ar per kokį čionykštį 
banką; procentai skaitysis nuo 
dienos, kada indelis bus gau- 

‘tas Lietuvoje arba kada ban
kas Lietuvoje gaus žijiią iš 
banko Amerikoje, jog tam tik
ra suma yra depozituota. 

Procentai už indėlius 
kami Lietuvoje litais ar 
riais pagal sutarimo, o 
rikoje tiktai doleriais.

Nuošimčių dydis už depozi
tus yra toks:

Kiekvienam pareikalavimui 5% metinių 
Trim.} mėnesiam* 7% ar 8% 
Vusei metų ....... 9% ar 10%
Metams ...........  12%

i 
Suprantama, kad tomis są

lygomis susidomės ne pelno 
ieškotojai, bet tie iš amerikie
čių, kurie jau gryšta į Lietu
vą, tie kurie dar tik rengiasi 
gryšti ir galop tie, kurie kad 
ir nemano dar į Lietuvą vyk
ti, bet kurie nesibijo su ban
kais turėti reikalų ir nuošir
džiai 
tuvos 
vimą.
suoti ir tie, ką norėtų iš esą- zona, California, Idaho, Illinois, 
mų sąlygų šiek tiek pasipelny- Maryland, New York', Norlh 
ti, nes, ištikro juk daugelis Dakota, Ohio, Oklahoma, Utah, 
amerikiečių darbininkų už sa-j Washington ir Wyoming. Ki-j 
vo taupmenas tegauna Aineri- h įstatymai daro kompensaci- 
kos bankuose tik 3%, labai ge- ją renkamą trisdešimtyje vals- 
rai kad gauna 6%, tai ir vis- tybių: Alabama, Colorado, Con- 
kas; gi atsiminus Bišopų, Poji- neetieut, Delaware, Georgia,

Indiana, lovvit, Kansus, Kentu- 
cky, Luisana, Mainu, Massachu-'

Michigan, Minnesota)'
Nebraska, Nevada,1

Darbininkų kompesacijos J. 
*u^vuu, j Valstybėse yra pinigai, mokami

išmo- 
dole- 
Ame-

*)
b)

d)

geidžia palengvinti Lie- 
žemdirbiams kredito ga- 
Galetų, tiesa, užsiintere-

- - - --- - .
< '■ - ■ 1

tybių — Arizona, Illinois, Kan- 
sas, Louisiana, Maryland, Mon
tana, ' New Hampshire, 
Mexico# • Oklahoma, 
Washhington ir Wyoming įato- 
tymai liečia tik pavojingus dar
bus. Valstybės ir miesto val
džios darbininkai kompensaci- 
jon įimami šiose valstybėse — 
California, Colorado, Connecti- 
eut, Idaho, Illinois,, 
Louisiana, Maine, 
Montana, Nebraska,
New Jersey, New York, North 
Dakota, Ohio, Oregon, Pennsyl
vania, Rhode Island, South Da
kota, Vtah, Virginia, West Vir
ginia ir Wisconsin. Ligos, pa
einančios nuo darbo, padengia; 
mos šiose valstybėse, — Cali
fornia, Connecticut, Illinois, 
Massachusetts, Minnesota, New 
Jersey, New York, North Da
kota, Ohio ir Wisconsin.

Oklahomoj samdininkai, ku
rie turi mažiau kaip du darbi
ninku, kompensacijos įstatymų 
nepaliečiami. Įstatymas nepn-

New 
Oregon,

darbininkams ar jų šeimynoms, 
kuomet darbininkas užmuša
mas arba sužeidžiamas. Tai 
yra tam patiestas ainlraudos 
pamatas, taip kad už sužeidimą 
susidaro pakankama bila ap- 
draudos išmokėjimui. Sulig J. 
Valstybių teisių, sužeistasis, jei 
neapdraustas darbininkų kom
pensacijos statuto, turi surasti 

i legalius kelius sudarymui trijų 
didelių apsigynimų, kuriuos tei
sės leidžia tiems, kurie susižei
dė.

1. Darbininkas turi įrodyti, 
kad sužeidimas jokių budu ne
padarytas iš jo paties neapsi
žiūrėjimo,

2. Darbininkas tup Įrodyti, 
kad jo sužeidimas nepadarytas 
iš jo draugų darbininkų neapsi
žiūrėjimo ir
, 3- irodZU’ įSia Samdininkui kurie ’ turi

mažiau darbininkų kaip tris šio
se valstybėse: Kentucky, Ohio, 
Texas, Utah, ir Wisconsin; ke- 

šiuo laiku priverstinai kom- turius Coloradoj, Meksikoj ir
pensaciįos įstatymas veikia 
dvylikoj valstybių, būtent: Ari-į

New Yorko; penkis Connecti- visiško sunegalėjimo tarp $3,- 
eut, Delaware, Kansas., Neri 000 ir $10,000 ir atsitikime da- 
Hampshire, ir Tennessee; šeši lino sunegalėjimo nuo $1,500 
darbininkai Maine ir Rhode Is- iki $6,240. 
land; dešimts Georgia; vienuo-i 
liką, Vermont ir Virginijoj, h 
šešioliką Alabamoj.

Įstatymas reikalauja. mini- 
hiuruo ligos, laikotarpio!, nuo 
vienos iki dviejų savaičių kaipo

Indiana, sąlygą mokėti kompensacijos 
Michlgan,1 pašelpą. Tais neinima medika- 

lės ir ligoninės pagalbos, kas 
turi būti suteikta ' tuojaus.

Kompensacijų mokesnis pri
klauso nuo algų, sąlygų Ir ligos. 
Daugumas valstybių moka sa
vaitėmis, arba visą kartu.

Atsitikime mirties, kompen
sacija mokama nuo savaičių, iŠ 
kurii| 800 savaičių yra žemiau
sias maksimumas ir mirtis ai 
našlies ištekėjimas didžiausis 
maksimumas. Atsitikime visiš
ko sunegalėjimo, mokama įvai
riai — nuo 260 savaičių ild gy
vos galvos. Atsitikime dalino 
sunegalėjimo maksimom mo
kesčiai 150 savaičių Montanoj. 
Jei aprubežiuoti mokesčiai atsi
tikime mirties, jie mainosi tarp 
$3,000 ir $7,000 kaipo maksi 
mumas. Atsitikime nuolatinio

Nevada, i

Keliose' valstybėse neapsigy
venę ateiviai, prigulintis sužeis-, 
tąjam, gali gauti pašeipą. Kad 
ją gavus, darbininkas turi tuo- 
jaus sužinoti nuo prityrusio ad
vokato ar legalės pašelpos 
draugijos ar Darbininkų Kom
pensacijos Komisijos nario, ką 
įstatymas parūpina.

[FLIS.]

kad samdininkas ima visą atsa 
komybę atsitikime sužeidimo ir 
mirties.

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

jcį ir Harringftonų suktybes', 
kurios (Lietuviams kainavo gal 
daugiau kaip milijonų dolerių SGffs< 
— butų visai natūralu, kad Montana 
amerikiečiai susidomėtų Lie- New Hampshire, New Jersey. į 
tuvos bankų pastovumu ir jų Mexico, Oregon, Pennsyl- 
siulomomis depozitų sąlygomis. vanja Rhode Island, So. Bako-

Aukščiau minėtų indėlių są
lyges atatinka 
bankų nustatytai 
peracijos bankų 
du:-

1) Lietuvos 
bankas: Kaunas,

Neleiskite 
Pleiska
noms 
Sugadinti 
Jūsų 
Gražumų

AtMrflai prižiūrimi nagai, 
sveika veido iižiura ar nau- 
tauaioa mt.do* aitrždalai rie
tu* patčmyti, jeigu plaukai 

būt pilni pleiskanų. Neda- 
leitkite, kad tie įkyrus balti 
parazitai gadintų jutų gra
žumų. Naudokite

kas vakaras per dežimt dienų 
ir pleiskanos tuojaus išnyks. 
Po to retkarčiais naudojant 
apsisaugosite nuo jų. Ruffles 
parduoda jūsų vaistininkas 
po 65c bonką arba 75c 
tiesiog ii laboratorijos.

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

Brooklyn, N. Y,

Pasitarki! su 
Specialistu' ta, Tennessee, TcXas, Vermont, Į 

kooperacijos Virginia, Wesl Virginia ir Wis- 
tvarkai; koo- consin.

Darbininkų kompensacijų įs
tatymas neapima visų darbinin^ 

Paprastai ūkio ir namų l 
darbo darbininkai negauna 
kompensacijos atsitikime sužei
dimo ar mirties. Dvylikoje vals-

Lietuvoje yra

Kooperacijos kų.
Laisvės alėja

2) Ūkininkų Sąjungos Cent- 
ralinis Bankas: Kaunas, Lais
vės alėja 31.

Pirmasis bankas įsikūrė dar 
1919 metais ir iki šiam laikui 
atliko didelį kulturinį darbą 
suorganizuodamas ir finansuo
damas kelis šimtus kooperaty
vų po visą Lietuvą. Antrasis 
bankas nors įsikūrė vėliau, bet 
taipgi atliko didelį darbą koo
peratyvų organizavime. Abu 
bankai jau turi gana rimtų 
ryšių su Amerikos įstaigomis. 
Kiekvienas doleris čia depozi- 
tUotas reikštų tiesioginę para
mą Lietuvos kooperacijai ir 
žemės kultūrai.

Iš kitų Lietuvos bankų 
Lietuvos Emisijos Bankas yra 
amerikiečiams labiausia žino
mas. Kokiomis sąlygomis Lie
tuvos Bankas ir kiti bankai 
ką minėjome praeitame straips
nyje, priiminėja depozitus iš 
Amerikos - lengva patirti 
per čionykščius bankus ar pi
nigų siuntimo kontoras arba 
laišku kreiptis į pačius tuos 
bankus.

Valdiški finansiniai santy
kiai tarp Lietuvos ir Ameri
kos yra geroje tvarkoje; Dė
dė Šamas yra patenkintas mu
sų Vyčio žygiais ir neturi ko 
jam užmesti; doleris ir litas 
skamba sutartinai, todėl pri
vataus biznio reikalams kulias 
yra atviras; šalę prekybos 
bandymų ir pinigų siuntimo, 
— depozitų operacijos turėtų 
užimti nepaskutinę vietą Lie
tuvos su amerikiečiais ekono
miniame bendravime abiejų 
pusių naudai. —P. žadeikis.

Chicago, 1925 m. spal. 22 d.

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

E. J. McOuaid
5822 So. Raeine Avė.
' Tel. Weutworth 0209 I- 

'Eitglewood 1760

SKAITYTOJAU!
PAREIKALAUK SAU KATALOGO IR 

PASIRINK SAU DOVANAS 
DYKAI DJEL JUSU —

rasite visokių dalykų,Kataloge 
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 kasdienę ir dar 
priedais duoda daug ku
ponų tiems, kurie užmo
ka pinigus išmaino prenu
meruodami Naujienas 
sau ar kitiems.
Daugink savo kuponus 
prisiųsdamas naujų skai
tytojų ir rinkdamas juos 
kitokiais budais.

CAT NO.1163 
ŲtfOOG»UP<”'*

Vąrclaa

Adresas

Miestas..................... ......State .. .........
Ispildyk ir siųsk Naujienoms

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

Ateikit į musų ofisą ir daleiskite 
pilnai jumis išegzaminuoti, su X-Ray 
ir labaratorijoj, \tas pilnai pasakys, 
kas jums yra ir kur randasi liga ir 

I ar jus galit būt išgydytas. Mes tu
rime geriausius Europinius ir Ameri
koniškus jrengimus. Musų X-Ray 
mašina yra viena iš didžiausių visa
me mieste.

X-Ray Egzaminavimas 
ir patarimai visai dykai

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

Mes turime pas save visus naujau
sius serumus.

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

skausmo. Musų kainos už gydymą 
yra labai liberalės.

Mes gydome vyrus ir moteris.

The People’s Health 
Institute

Dr. Gili, Specialistas
40 No. Wells St.,

kampas VVashington
Valandos: Panedėlyje, Ketverge ir 

PŽtnyčioj: 9-6. Utarninke, Seredoj ir 
Subatoj: 9-8. Nedėldieniais ir šven
tėmis; 10-1.
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Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACDOS BANKO

Naujieny Pinigu Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko; kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti

Šiauliai
/ Biznierių Dovanos Naujienų Maskaraduic’ stiečio. Kad pramaitinus sa-| 

Ol<uS XxCClSLSl ve ir savo šeimyną, ji^ turi 
bėgy trumpos’ vasaros paslre.- 

i pinti pasigaminti valgio, vi
siems metams; kad apgalėjus 
klimato negandus, turi pasista
tyti sau grįčią, nuolat prilaiky
ti joje temperatūrą; turi am-

šįmet rugsėjo 30 dieną su- žinai kovoti su daugybe gyvu- 
_ kanka šeši metai nuo užpuoli-

sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa-.mo bermontininkų Šiaulių gim- 
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai- nazijos mokinių. (1919 m. w- 

... ... . . .. BaiSųS laikai prisi
minti, kada užėmę gimnazijos 
namą, vokiečiai-bermo>ntininkai 
susirinkusius moksleivius varė 
lauk mesdami. Moksleivių u- 
pas pakilęs buvo, dainuodami 
himną stovėjo koridoriuose 
trokšdami šviesos. Kultūrin
gas vokiečių žiaurumas nedavė 
savęs įvertinti. Mėt3 valkus 

. laiptais, pro langą ir tt. Vi-

dos ir pašto siuntiniai 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo

Tėmykit numerį savo R5j° ,30)-

Perlaidos:
11641—Uršulei Juozienei Saka

lauskienei
22329 Juozui Malinauskui 
11G52—Juozapui Bartašiui
4875—Teofilijai Drevinskicnei 

11635—Onai Malakauskienei
4863—Vincui Vaitekaičiui 

20932—Veronikai Kucinienei 
10850—Julijonai Gečienei
4885^—Juozui šileikiui
4725—Barborai Jucienei
4786—Jurgiui Zamiliauskui
4816—Marijonai Bagdonienei

20933—Aleksandrai šiiinskai-
tei

4861—Onai Vapštienei 
11648—Marijonai Koveckienei
4878—Petronėlei Kundrotie-

nei \ •
11654—Anelei Kamarauskienei 
4892—Kazimierai Majauskie- 

nei
4912—Antanui Spirauskui
4924—Feliksui Barkauskui

22251—Liudvikui Steponavi
čiui

4750—Jurgiui Mikučiui
22288—Antosei Sturaunikei

4849—Aleksuj Stasiulaičiui
4849 — Aleksui Stasiulaičiui 
4819 Aleksui Stasiulaičiui 
4849 -- Aleksui Stasiulaičiui 
4819 Aleksui Stasiulaičiui < 

22316—Petronėlei Balčaitei
4860—Antanui Zanaveckiui
4870—Elzbietai Ragelskienei

11647—Antanui Petrauskui 
11650—Petrui Šimaičiui
4872—Gasparui Jusui

11658—Marijonai Madzevičie-
nei

55263—Franciškui Saudargu i
20942—Antaninai D.ukalskie-

nei '
20946—Mortai Mironienei 
22343— Uršulei Bružienei 
4773—Kazimierui Norkui 
4812—Stanislovui Pečiukui 
4818—Juozapui Žilinskui 
48-13—Marei jonai Monkienei 
4874—Elenai Majauskienei

11665—Domininkui žadeikui 
11660—V incu i J uškai
4933 Onai Kauneckienei 

11668—Petronėlei Dirsienei 
11670—Ignui Kumpikevičiui
4923—Plecidai Pocaitei •
4936—Grasildai Kučinskienei 

55269—Mikui Spelveriui 
4818—?4onikai Jasutienei 
4817—Monikai Butkuvienei

4828—Julijonai Pukinskienei
4838—Petrui Šapranauskui

20925—Monikai Jasutie nei i
22302—Kazimierui ir Michali-1

. nai Urbonavičiams
4855—Sebastijonui Damušiui
4858—Leonorai Naucužienel
4857—Aleksandrui Dargužiui

20928—Petronėlei Kanclerienei
4868—Vincentai Dantienei

20936—Onai Bijauskienei
4865—Kazimierui Bračui

22325—Jie vai Tinterienei
4871—Leonardui Spurienei
4876—Barborai Plonienei

11651—Jievai Gilienei
24201 Steponui Bartkevičiui
20938—Marijonai Jurgelaitei
55264—Juozapui Prelgauskui
4908—Viktorui Skerpstui

11662—Onai Surkienei
4.907—Viktorui Griūnu i 

11663—Kotrynai Dovidonis
4898—Julijonai Dantytai
4891—Jonui Aleknai
4934—Elenai Savickienei
4941—Adomui Kazakevičiai

• v

55268—Marijonai Fetingienei
4622—Petrui Juzėnui, miru

sios Marijonos Juzenie- 
nės sunui

20937—Aleksandrui Latuvui
4879—Onai Daračiunienei

22324—Elenai Viluckienei 
* « 

20941—Liudvikai Pušinskienei 
20944^-E\ai Stankevičienei 
22331—Juozapui Grubliui 
55267—Bernardui Kučinskiui
4973—Adolfui Jokubauskui
4799—Juozapui Stropui

22327—Petrui šunskui
11645—Valerijai Janulionienei
11655-^Marijonai Rapolaučienei savų 
20943—Stasei Januškienei
4911—Onai Trijonienei
4932—Onai Petrai tienei

20945—Julijonai Šimkienei

lių, atimdamas iš jų vilnas, nu
dirbdamas kailį, prasimaitinda
mas jų taukais ir mėsa. Kiek 
proto ir gudrybės jis turėjo 
pridėti, kad pavertus tokią dau
gybę gyvulių/vergijon; padary
ti ją naminiu. Bet tuo jo triū
sas padaugėjo dvigubai: jis 
turi pasirūpinti valgiu visiems 
metams ne tik sau, bet ir gy
vuliams, o lobis jo nei kiek ne
padidėjo. Vidur nuolatinės ko
vos už būvį, jam, tam vargšui 
darbininkui, pergalėjusiam 

są laiką gimnazistas Avižonis gamtą tik pagelba savo raume- 
(sunus universiteto rektoriaus) nų, teko paskutinė vieta gyve- 
pro sales langą fotografavo ko- nimo pokyly, 
ridoriaus imtynes, bet Jo apa- jo j j aplenkti lavinime 
ratą su negatyvais perdūrė vo
kietis peiliu (štiku),. v Dingo 
paveikslai. Gražu dabar bu
tų prisiminti von DibiČ, kuris 
kumščia mušė gimnazistes h 
ragino kareivius. Laimėjo gim
nazistai. Bet po valandos at
ėjo ginkluoti kareiviai, plikais 
peiliais gainiojo gimnazistus. 
Sužaidė į 40 gimnazistų-ščių ir 
keletą pašalinių. Gatvėj ral 
ti gainiojo nagaikomis Ir kar
dais. Nuo to laiko įvesta tra
dicinė Šiaulių gimnazijos šven
tė.

/

NEDELIOJ, LAPKRIČIO 1 D., ASHLAND BOULEVAHD AUDITORIUM 
Vau Baran & Ashland Blvd.

1

Skaitykit kas dieną ir patėmykit permainas

seka ^dovanos musų | S’eninį laikrodį, vertės $15.00 
kurios bus išdalytos Dovanoją A. R. JUNIEWIECZ,

Maskarado

Dėžė Cigarų ................ $5.00
STANLEY RADVVITZ 
2001 S. Halsted St.
Chicago, III.

žemiau 
biznierių, 
Naujienų 
viams, kuomi nors ypatingu pa-1 krautuvė, 
sižymėjusiems, ar tai kliubams 
ar pavienėms ypatoms. Naujie
nos įvertindamos kiekvieną 
doVaMą suteiktą per kiekvieną 
biznierių, prašo savo skaityto
jų, kuoarčiausia susidraugauti 
su šiais biznieriais ir biznio įs
taigomis ir. nuolatos remti 
juos.

daly-ĮAuIso daiktų ir laikrodžių 
specialistas laikro

džių taisyme ir šliubinių žiedų. 
3317 So. Halsted Street, 

Chicago, IE. J
Tuzinas “Tooth Pašte” ir 

tuzino Muilo .......   $5.00
A. BELSKIO VAISTINE
1900 So. Halsted St.
Chicago, III.

Smuiką ...................... $15.00
Inte rnational Music Shop, G. 
BA LSEVIČIUS savininkas.

1.22 W.
•Chicago,

Visi, kas suspė- 
proto 

gabumų arba suimti į savo ran
kas valdžią ir medžiaginę spė
ką, tapo jo globėjais. Tavo 
brolis okspluotatorius • amžinai 
kėsinosi ant jo triūso,, uždarbio 
ir laisvės. Kad neapskurdus 
savo vientulybėje jis turi įves
ti santykius su savo kaimynu, 
tokiu pat neįbąuginamu ir ne- 
ilstamu kovotoju už būvį, o tai 
privertė jį 
pravedimui 
tiltų. Bet 
kaimynais 
padėjime, turi naujas pareigas 
eiti. Jis turi atminti, kad ant 
jo sklypelio žemės nuolat atsi
ras 
dėl 
kų 
nę 
Bet tuo ja triūsas vėl padidėjo. 
Vieno sklypelio žemės nebeuž
tenka, jam reikia du apdirbti. 
Koks painus ir sunkus uždavi
nys gyventi!

Imkime dabar gyvenimą ma
žumos, gyvenimą inteligentijos. 
Jos kova už būvį taip pat sun
ki ir varginga. Vartojant ii 
leidžiant apyvarton savo sme
genų darbą ji visai solidariška 
interesuose 
sės. Tai 
fiziologinis 
organizme 
draudžia muskulų darbu, kurs 
reguliuojasi smegenų darbu, 
taip ir visuomenės organizme 
inteligentija arba «miegenų dar
bas būtinai reikalingas regu
liavimui visos darbo- spėkos ar
ba visuomenės organizmo. Pa- 
sisakius sau tai inteligentija tu
ri vesti visą savo siekimą ap
saugojimui interesų darbo žmo
nių klasės ir todėl ji turi ves
ti nuolatinę ir smarkią kovą su 
visu, kas priešinga tai klasei, 
su visu, kas išnaudoja ir pra
ryja jos triūsą, kas sėdi para
zitu ant jos visuomeninio 
sprando. Inteligentijos žmo
nės, negailėdami savo jėgų, tu
ri atsiduoti visa savo būtybe 
kiekvienam žingsniui, daromam 
tautos labui. Bet tai ne visuo
met taip. Tamsį, sustabdanti 
jėga visur taip stipriai laikosi 

Viltis” draugija (krikdemų) savo P»etarų ir tradicijų, kad 
mokslei- didesne pusė jėgos ir triūso 
prižiūrės protaujančių žmonių neina įkū

rimui naujos geresnės tvarkos 
bažnyčioj sėdi- gyvenime, o kovai su senu ir

47th St. 
III.

vėl padėti triūso 
kelių, pastatymui 

užmezgus ryšius su 
jis stojo naujame

daugybė pretendentų. To- 
jis turi užlaikyti savo ran- 
darbu milžinišką karluome- 
ir brangią administraciją.

Creditas ant loto^.... $250.00 

J. SINKUS,
Real Estate, 809 W. 69 St. 
Chicago, III.

Fonografa vertės .... $100.00 
PEOPLES FURNITURE CO. 
arba Lietuvių Rakandų Bendro
vė savininkai dviejų didžiausių 
krautuvių, lietuvių Amerikoje.

1922 So. Halsted St.
4177 Archer Avė.

Moteries Kautas .... 
Moteries Dresė ... 
Mergaitės Kautas .. 
Moteries Jekute ...

$37.50
22.50
13.98

. 3.50

Viso .•................... $77.48
FASHION OLOAK SHOP 
Pardavėjai moteriškų 
3234 So. Halsted St.

rubų

Paveikslas .....  ....
M. ŠILEIKIS
Lietuvių Dailininkas 
3567 Cottage Grov? Avė 
Room 6, Chicago, 111.

$75,00

Dantų pataisymas vertes

4712 S. Ashland Avė.
Chicago, 111.

Pinigais .
Bovzman 
158 W.

$15.00
Dairy Company, 140-

Ontario St., Chicago.
------A

Malt . $10.00Keisą ___  ______ ,r__
Marųuette Malt and Hops Co 
J. KOMINSKAS, vedėjas,

6250 So. Campbell Avė., 
Chicago, III.

Lova ........................ į $15.00
GLOBĖ FURNITURE CO.
Rakandų krautuvė, 
6637 S. Halsted St.
Chicago, III.

Pasiuvimas Suknios .... $15.0( 
MRS. AGLYS
Moterų Rubų viuvėja 
6419 So. Western Avė.
Chicago, III.

$10.0(

Setą iš 12-kos............. $6.00
G. Benošius, aptiekorius, 1616
W. 47th Sk, Chicago, III.

12 “Ezewash” pakiukų $6. 
EZEWASH CHEMICAL CO. 
Pauderio ir “Salutaro” dirbė
jai, 639 W. 18 St., Chicago, III.

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

Vedybų pyragas .... .. $5.00 
JUČUS SISTERS RESTAU-

RANT, 1608 W, 47 St.
Chicago, 111. s

Į Tatipymo Sąskaitą .. $5.00 
PEOPLES STOCK YARDS

STATE BANKAS,
47 ir Ashland Avė.
Chicago, III.

V

Cigarų banksas .... $5.00 
JOHN VAIDILA,

Tabako ir kendžių krautuvė
1747 So. Halsted St.
Chicago, III.Perlus ..... ................

JOS. BIZGEN 
Laikrodininkas 
3331 So. Halsted St. 
Chicago, 111.

t.........
Moters Skrybėlę I.... L $10.00
FENZAUS MTLLINERY 
Moterų Skrybėlių Krautuvė 
1646 W. 47 St.
Chicago, III.

5-kiy Tūlių, Hadio $,et $50.00 
Dovanoja J/T. BUDRIK.

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

Naujus čeverykus....... $4.50
W. SABALIAUSKAS 
čeverykų Taisymo šapa 
2345 So. Ix?avitt St. 
Chicago, 111.

K
darbo žmonių kla
višai suprantamas 
ryšys. Kaip musų 
visa būsena apsi-

19. o metais 13 rugsėjo jau- 
nimo-krikščionių organizacija 
“Pavasaris” atidengė liaudies 
universitetą “Valančius” Šiau- 

l liuose, matyt, kad užkirsti ke
lią iki šiol kasmet rengiamoms 

I “Kultūros” bureilo paskaitoms 
i polulerinti mokslus liaudies 
■akyse. Publika, kaip paprastai, 
čia susirinko gimnazistu i-ės. 
Atidarančiųjų kalbose matėsi ( 
mažas lietuvių kalbos pažini
mas. Valdybom pirmininku pa
skirta p. Ubeika, buvęs Šiaulių 

i m. burmistras, pašalintas iš 
i Mokytojų Seminarijos mokyto
jų. Jų kalbose matėsi daugiau 

reikalų ginimas^ negu
(mokslo skelbimas. Pirmoj vie- 
(toj paskaitos pradedamos apie 
pasaulėžvalgą, literatūros-isto
rijos, meno ir lt. Gamtos mok- 

Iš atidaran
čių ir sveikintojų kalbų štaiųkas 
ištarta: “gyvenimas — kova 
iiž būvį” (kad savą partiją 
palaikyt), patriotizmas ultra 
rųšies (kitaip fašizmas; “gau
dys klajojančius ūkanuose ir 
spiros į akis savo politiką. 
Kunigas (klebonas) Jasinskis 

j išsitarė, jog jaunimui nubodo 
bažnyčia, jie čia, naujų formų 
paveiksle, atras tą patį. Vir
šūnėse stovėjo p. Ubeika, kun. 
Daukantas ir ddr keletą kuni
gėlių. Lektoriais pakviesti gim
nazistai, seminaristai, kiti visai 
menko išsilavinimo.

Ką pažangieji įsteigia, dešinė 
pamėgdžioja, konkuruoja. Tą 
matyt nuo pirmų metų Nepri
klausomybės Šiauliuose.

4927 Apolonijai Karbauskie- fliV nesigirdėjo.
nei

4921—Petrui Trakiniui
11673—Kotrynai Pukilienei
4937—Andriui žėgliui

20947—Antanui Veuslovui
22345—Antanui Bukėnui
4970—Juozui Grušui

£2361—Kazimierui šermukšniui 
20901—Kaziui Monkevičiui 
11656—Zofijai Koncaitei
4893—Barborai Žardeckienei
4918—Cecilijai Navickienei
4899—Kaziui Matusevičiui 
4901—Stasiui Bezaiui

11671—Benediktui Daktaraičiui

Laikrodėlį vertes .. $30.00 
aukojo J. LUKAS, keliaujantis 
laikrodininkas ir auksorius,

1116 N. Clark St, ’ I
Chicago, III.

2 Keisai Malt .............  $20.00
2 Tuzinai stiklų .......... .. 4.50
HENNING WENNERSTEN
Selyklo išdirbėjai
2960 Lawrence Avė.
Chicago, III.

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

Deimonto, aukso daiktų krau
tuvė,

3321 So. Halsted Street, 
Chicago, III.

3 Marcelling .............
STEPHANY KLAUSE 
Beauty Shop 
4202 Archer Avė. 
Chicago. III.

$4.50

1323-1923

n

Istorijos apžvalgą parašė
- K. Binkis ir P. Tarutis

Jiedu naujos dvasios Lietuvos rašytojai, lengva ir kiekvienam 
vuprantama kalba pradeda savo raštą:

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

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

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

Lietuvi, tu nebūki be Vilniaus, 
Vilnius musų buvo, musų busi

įsigyk Vilnių ir susipažink.
Kaina su pri siuntimu $4.00. — Parduoda

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Str., Chicago, BL

Vilnius įsteigė bendrabutį
viams, kur tvarkos
vienuolės.—

Paparijinėj I___  „ ___
mos vietos apmokamos nuo 10 atgyventu.

50 litų metams. žmonių ne
pasitenkinimas tuo.

J Iš Portugalovo)
—Žuvytė

Darbininkų gyvenimas skur
dus. Frenkelio odų dirbtuvės ( 
darbininkai rengiasi streikuoti 
Be to, yra ir bedarbių, nors va
sarą skaičius sumažėjo. San
tykį tarp' darbdavių 'ir darbi
ninkų galima suprasti iš šio:

(“Rūtos“ saldainių fab. vedėjas 
norėjo išžaginti darbininkę,— 
nepavyko. Tuomet apskundė 
savininkui, kuris išmokėjęs 
kompensacijos 15 litų, prašali-.

Panašiai yra ir kitur. Dar- perkam, parduodam ir mainom,

NAMAI, LOTAI 
FARMOS

Keliauninkų laikrodį $24.00 
KAROLIS NURKAITIS, 
Laikrodininkas, 
159 N. State St., 
Room 1429, Chicago,

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

3315 So. Halsted Street, 
Chicago, III.

Audeklo dėl dresės 
J. MATULAUSKAS 
Drabužių Krautuvė1 
3356 So. Halsted St. 
Chicago, III.

$4.00

Iii. $3.00

Gintaro Karoliai .....
T. RYPKEVIČIUS
Didžiausias Gintarų 

tuotojas
1739 So. Halsted St.
Chicago, III.

6 ĘLT

$20.00

Inpor-

Plunksną vertės 
Kvepalų vertės > 

TURIKAITIS PHARMACY, 
233 S. 115 St.
Roseland, III.

$5.00
$5.00

“Truble Light
NEW CITY TIRE & SUPPLY 
1702 W. 47 St.
Chicago, III.

"Electric Grill” vertės $20. 
BRIDGEPORT ELECTRIC CO. 
Elektros inžinieriai ir kontrak- 
toriąi

1619 W. 47 St.
Chicago, III.

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

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

3313 So. Halstd Street, 
Chicago, III.

Pečių vertės ........... $19.00
Dovanoja PETER BARŠKIS 
Rakandų, karpetų, pečių ir 
tokių daiktų krautuvė, 

1748 West 47th St.
Chicago, III.

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

ki-

Sliperius, vertės ....... $3.00
Dovanoja WILSON’S FASH
ION SHOE,

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

i ' - L

no. t anasiai yra ir kitur, Dar- perkam, parduodam ir mainom, 
bininkai dirba daugiau 8 vai. mus, lotus ir farmas. Parduodam 
į dieną.

... $7.00Dėžė Dešrų ............
A. ZALPYS 
Naujienų Rėmėjas 
1739 So. Halsted St 
Chicago, III.

Pauderio baksiukas .. $1.00
Skustuvas ................. 1 .00

JAGIELLO PHARMACY
4559 So. Hermi tage Avė.
Chicago, III,

Elektrinė Lempa, vertės $19 
Dovanoja Z. PIETKIEWICZ 
Rakandų, kaurų, karpetų, pečių 
ir fonografų krautuvė,

1721 West 47-th St.
Chicago, III.

... $7.00Lyties Mokslas'
M. J. TANANEVICZ 
Spaustuvė ir Real Estate 
736 W. 18 St.
Chicago, III.

na- 
lai- 
ant 

greičiausių laivų. Siunčiam pinigus 
j visas danh pasaulio. Padarom doku
mentus, doviernastis. Išraudavo jam
bankynes apsaugos skryneles, pasidė- 
jimui brangenybių ir dokumentų.

Elta Commerce Co.
3251 So. Halsted St., Chicago, 

N. C. Krukonis Manag.
Telephone Yards 1234.

■vakortes j Lietuvą ir j Ameriką 
' nrvaiAiniishi Inivn Rinnėinm nin

•Tindi-Rindi. j

Kova dėl būvio
Gyventi — painus ir sunkus 

uždavinys. Imkime gyvenimą 
daugumos, gyvenimą musų va1-

m.

Perlo karolius, vertes $15.00 
Dovanoja CHAS KINDER

Auksinių daiktų Ir laikro
džių krautuvė,

2422 West 47-th Street,
Chicago, III.

Keisas Moon Light Malt $7.00 
D. GAPSHIS
Olselio Grosernc f - 
3326 So. Halsted St.
Chicago, III.

Siuto Išvalymas .....
C. OBECUNAS
Siuvėjas
1622 So. Halsted St.
Chicago, III.

$1.75

Tai tiek iki šiai dienai —kas 
daugiau?
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Si DOBI A l S STRAVINSKO
Jau sukako 13 metų kaip mirė, 
dabar 29 d., Octobev 10 valan
da ryte bus perkeltas jo kūnas 
į nuosavą lotą, kur jo sūnūs 
irgi palaidotas. Mirė July 12 
deiną 1925, Petras 31 metų se
numo, abu paėjo iš Lietuvos 
Kauno vedybos, Gaurės parapi
jos, sodos ZuikiŠkių. Abu ir 
mirė netikėtomis mirtimis.

Kupinas visais dalykais
Sūnūs Juozapas, moteris 
Jieva ir dukters, Ona ir 
Elzbieta J. J. Stravinskas.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Naujas munšaino skan
dalas

kad žmonės šitokiam ore butu 
atsargus, nes šiuo laiku pradė
jo siausti plaučių uždegimas. 
Ypač turi būti atsargus tie, ku
rie turi kad ir mažą šaltj, nes 
ir mažas šaltis, prie neatsargu
mo, gali išsivystyti į plaučių 
uždegimų (pmĄimonia). Perei
tų savaitę buvę daugiau kaip 
140 susirgimų plaučių uždegi
mu.

3151 So. Halsted St. 
Chicago, III.

Jos Skilvio Neviri- 
nimas Praėjo!

Nervai Stebėtinai Pasitaisė
Mrs. David Hackett iš Hagensburg, 

N. Y., mums rašo: “Nuo pradėjimo 
vartoti Nuga-Tone, aš stebėtinai pa
sitaisiau. Mano nervai, viduriai ir ki
ti organai labai daug pagerėjo. Aš 
nebekenčiu nuo vidurių nemaliino, 
Icaip tik pradėjau vartoti Nuga-Tone. 
Tai yra ištiktųjų didelis dalykas jū
sų pasitaisymui.“

Musų laikraščio skaitytojai turėtų 
pamėginti Nuga-Tone ir jie, be abe
jo stebėsis, kaip sarčiai jisai veikia 
panašiuose atvejuose. Nuga-Tone pa
grąžina stiprumą ir pajiegą, greitai 
panaujina nervus, kraują ir kūną, su
teikia pailsinant) miegą, stimuliuoja 
kepenys ir reguliuoja apetitą ir vidu
rius. Išdirbėjai Nuga-Tone lab aiga
rai žino ant kiek jis pagelbės jums, 
nes jie priverčia aptiekorius garan
tuoti jj, arba sugražinti jūsų pinigus, 
jei nebūtumėt pilnai užganėdinti. Re
komenduojamas, garantuojamas ir 
parduodamas per visas aptiekas, ar
ba prisiųsk $1.00 ir gausit tiesiog iš 
National Labaratory, 1014 S. Wabash 
Avė., Chicago, III.
----------------/ ___________________________

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi gaivos skaudėjime 
svaiginto, akiu aptemimo, nervu o tu
mu, skaudamą akių karštį, atitaiso, 
kreivas akus, nuima kataraktą, ati
taiso trumpregystę ir toliregystą 
Prirenka teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 10 
iki 8 vai. Nedėliol 10 iki 1 vai. p. p

1545 West 47th Street 
Pbone Boulevard 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, i) 
žemas musų kainas. .Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai

* 1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

Keli policijos kapitonai ir Žy- 
mųs politikieriai šaukiami 
pasiaiškinti

Naujas munšaino skandalas, 
apie kurį nesenai pradėjo eiti 
gandai, jau pradeda aiškėti. 
Federalinė valdžia stropiai ka
mantinėje tuos, kurie nors 
kiek yra surišti su tuo skanda
lu. O su tuo skandalu yra su
rišta apie dešimt policijos ka
pitonų ir daug žymių politikie
rių, net ir augštų miesto virši
ninkų.

Tarp kilų, žymių politikierių, 
kurie yra įvelti į tų skandalų, 
yra ir miesto kolektorius Tho- 
mas. Keane, labai artimas ma- 
yoro Dever draugas. Jis buvo 
pašauktas federalinės valdžios 
ir ilgai kamantinėjimas.

Bet pradėjus aiškėti skanda
lui, federalinė valdžia pradėjo 
slėpti visas žinias ir nieko dau
giau nebeišduoda, tik prižada 
viskų išaiškinti kada tedera 1 
uis grand jury bus išnešęs sa
vo apkaltinimų.

Betgi iš kitokių šaltinių suži
nota, kad tas skandalas palie
čia visų šiaurvakarinę miesto 
dalį. Butlegeriai ten veikė ne
tik su policijos žinia, bet ir su 
policijos apsauga. Alaus šmu- 
gelninkus net motorcikliniai 
policistai lydėdnvę, kad kas jų 
neužpultų.

Vieno policijos* seržanto pa
sakojimu, visų tų distriktų val
dė vienas žymus politikierius, 
ūžimus augštų vietų miesto val
džioje. Jis kontroliavo netik 
saliunus, bet visa munšaina, 
alų ir visas panašias įstaigas 
tame distrikte. Be jo žinios ir 
leidimo negalėjo atsidaryti nė 
vienas saliunas. Jo giminaitis 
esąs saliunininkas ir kas tik no
rėjo atidaryti saliunų, tas tu
rėjo eiti pas ta giminaitį ir 
gauti jo leidimų. Politikierių 
organizacijos buvo panaudoja
mos tam, kad kolektavus ky
šius iš saliunininkų ir munšai- 
nerių, kurie tada galėjo gana 
atvirai veikti. Alus buvo pri
statinėjamas gana atvirai. Ar 
tai miesto salės įsakymu, ar 
policijos kapitonų, bet visuo
met taip pasitaikindavo, kad 
kada būdavo gabenamas alus, 
policijos skvados buvo pasiun
čiamos visai į kitų dįstrikto da
lį, negu kur būdavo tuo laiku 
gabenamas alus. O alaus bū
davo gabenama gana daug ir 
buvę tam vartojama apie du 
šimtus trokų. Seržantas atsi
sakė pasakyti to politikierio 
pavardę, nes jis esu tuojaus ne
tektų savo vietos policijoj, o 
gal ir gyvasties, nes ta šaika 
disciplinos laužimo nepaken- 
čianti. Ta šaika tokių politinę 
galių turėjusi, kad net policijos 
kapitonus s'kirdavusi, o j’ai ne
tinkamus pašalindavusi, ar per- 
keldavusi į kitas vietiis.

Žuvo begelbėdama kitą
Kada jos tėvas ir motina 

sunkiai susirgo ir liko patalpin
ti ligoninėn, Augusta Winters,! 
15 m., iš Fairview priemiesčio, 
liko šeimininkė ir auklėtoja sa
vo jaunesnių trijų seserų ir 
brolių. Užvakar ji paaukojo ir 
savo gyvastį? kad tik juos iš
gelbėjus.

Kaip spėjama, ji kurdama 
krosnį jpilė kerosi no ar gąsdi
no, kuris ekspliodavo jr užde
gė visų namų. Ugniai pradėjus 
siekti miegamųjį kambarį, Au
gusta per liepsnas įbėgo į kam
barį ir pastvėrusi kūdikį bėgo 
lauk. Bet kada -atbėgo kai
mynai, ji pati buvo liepsnose ir 
tiek sunkiai apdegė, kad nu ve- 
žus jų ligoninėn už kelių va
landų pasimirė. Ji mirė toj pa
čioj ligoninėj, kurioj guli ir 
jos tėvai, bet jie apie Jos mirtį 
nieko nežino. Kiti gi vaikai liko 
išgelbėti, nors namas veik vi
siškai liko sunaikintas gaisro.

S. Daukanto Draugijos 
Vakaras

■

Pereito sekmadienio vakare, 
Simano Daukanto Draugija tu
rėjo ravo metinį balių Lietuvių 
Auditorijoj.

Toji draugija, kaip Žinomo, 
gyvuoja jau nuo senų laikų jr 
turi skaitlingų būrį narių bei 
pritarėjų.

Kuomet prisirinko pilna salė 
žmonių, draugijos pirmininkas 
p. T. Janulis atidarė programų 
ir pristatė kalbėti inž. Lazdaus- 
kų, Tasai kalbėtojas yra dar 
jaunas ir todėl kartais Jam 
sunku užkariauti žmonių atidų 
didelėj svetainėj.

Po prakalbų buvo muzikalu 
programa, kurių atliko dau
giausia vaikai. Kai kurie ištik- 
ro pasižymėjo iv susilaukė pub
likos padėkos, , <

Vakaras pasibaigė apie 11 v. 
vakare. —Report.

Liet. Auditorijos Vakarie
nė ir Politikieriai

Smulkios Žinios

Sportas
KURIS LAIMĖS?

Zanavičius sako, kad Zbysz- 
ko, tur būt, gavo “šaltas ko
jas“, jeigiT atidėjo ristynes 
lapkričio 6 d. Bet visvien ešą 
jis atsiims savo: jo poniškų 
kūnų paglostys lietuviškos ran
kos taip, kad jis ilgai atsimins.

Ristynės įvyks Lietuvių Au
ditorijoj. —Z.

Lietuvių Rateliuose.
Vilniaus Vadavimo Komi

teto susirinkimas— 
šiandie

šiandie 8 vai. vak. Mildos 
svet. įvyks visuotinas Vilniaus 
Vadavimo Komiteto susirinki
mas. Yra kviečiami draugijų 
atstovai, nariai ir svečiai, žo
džiu, visi kam rupi musų sos
tinės reikalai.

Musų pajėgos gal atrodo ne
kokios; aktyviai veikiančių as
menų gal irgi ne minių minios, 
bet neatsižvelgiant į tų viskų, 
tęskime darbų tolyn, nes yra 
tik viena mums išeitis — tai 
nepalikt dalykų stovio taip kaip 
jie yra dabar.

Komiteto valdyba žada su
teikti keletu naujų projektų. 
Teks priimti pranešimai iš spa
lių 9 d. masinio mitingo ir ap
tarti kitokie klausimai.

Todėl susirinkim kuoskaitlin- 
giausiai šiandie vakare į Mil
dos svetainę ir atsinešklm savo 
sumanymus h- patarimus.

—Narys.

West Šitie
Pereitų ketvirtadiei(J neat

sargus automobilistas įvažiavo 
į Draugo Redakcijos langus, iš- 
mušdaams du langus ir sužeis
damas tris ant šalygatvio sto
vėjusius berniukus, vienų jų 
gana pavojingai. Visi važia
vusioji tapo policijos areštuoti.

Porų dienų atgal “Naujienų” 
reporteris aprašė Lietuvių Au
ditorijos “krikštų” ir paminėjo 
kas tenai buvo gero.

Tačiau jis praleido patylo
mis vienų dalykų, ku/s beveik 
suteikė visų tonų tajai vaka
rienei, įvykusiai trečiadieny, 
spalių 21 d.

Tarpe kitų svečių buvo pa
kviesti į Auditorijos užbaigimo 
vakarienę ir du ar trys ameri
kiečių antros klesos politikie
riai. Tame dar nieko ypatin
go. Bet štai musų neva vei
kėjai adv. Borden ir aclv. Mas- 
tauskas, pakviesti kalbėt, vie
toj to, kad* priminti Auditori
jos reikšmę musų lietuvių gy
venime ,.'ėmė drožti angliškai 
“eleetiort” spičių ir raginti susį- 
rinkusius ‘balsuoti sekančiuose 
rinkimuose už kokį ten džio- 
džių ir šerifų.

Tosios prakalbos sugadino 
atsilankn.f.ių ūpų ir žmonės 
pradėjo apleisti salę neužbaigę 
vakarieniauti. Kuomet žino
ma musų dainininkė p. S. Kra- 
sauckienė išėjo dainuoti, tai be
veik nebebuvo kam klausyti.

Šiame dalyke nėra kalti nei 
Auditorijos statytojai, nei va
karienės rengėjai. Kalti yra 
tie musų veikėjai, kurie norė

dami pasigerinti “second hand” 
politikieriams, spekuliuoja mu
sų žmonių upu ir kantrybe.

• Chicagos lietuvių visuomenė 
tikisi, kad ateity panašių daly
kų neįvyks.

Tik tiek aš norėjau dapildy- 
ti “Naujienų” reporterio pra
nešimų. Viskas kitas buvo ge
rai. —I. G—nis.

DR. ROSS NAUJA IR PA
GERINTĄ SISTEMĄ 

GYDYMO IŠGYDO
Kraujo, pūslė*, šlapumo, privatinė*, slap
tos, už»endlnto« ir užkrečiamos Ilgo* visai
lAgydomoi.
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Vartojami saugiausi ir geriausiai

i Pinigai
iš j

Bridgeporto
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Vakar prie 18 ir ILalsted gat
vių, lipdama iš gatvekarlo par
krito augštelniiika ir susižeidė 
sena, 62 m. moteris, Minnie 
Schultz, 2136 W. 21 St.

Vakar prasidėjo bylos nag
rinėjimas žinomo butlegerio 
Terry Druggan,* kuris būda
mas pavieto kalėjime sumušė 
laikraščio reporterį. Už tų su
mušimų jis dabar ir yra teisia
mas, nors jis kartu vis dar te
besėti kalėjime už butlegerys- 
tę. ,

Oro biuras sako, kad šiandie 
bus dar šalčiau. Bet Kanadoj ir 
Montanoj yra dar šalčiau, negu 
Chicagąje. Ten šaltis siekia 
jau O (zero).

Sveikatos komisionierlus Dr. 
Bundensen išleido įspėjimų,

Cicero
Draugystė Lietuvos Kareivių 

laikė savo mėnesinį susirinki
mų užpereitų sekmadienį. Ųrau 
gystės reikalai yra kuogerlau- 
siam stovy. Sergančių nebuvo 
nė vieno. Komitetas raporta
vo apie busiantį vakarų lapkri
čio 15 dienų. Ęus duodamos 
dovanos už pasižymėjimus šo
kiais. šokėjai turėtų rengtis, 
kad laimėjus dovanų. Taipjau 
nutarta prisidėti prie rengia
mojo protesto mitingo prieš 
Lietuvos valdžios varžymų sa
vo piliečių teisių. Tas mitin
gas įvyks lapkr. 13 dienų. Prie 
jo rengimo jau yra prisidėju
sios devynios draugijos.

Dr-jos Sekr. K. P. D.

Marųuette Park
Lietuvis gydytojas

Skaitydama Naujienų pirma
dienio numery atradau, kad 
I\Iarquette Maiior lietuviai jau 
žada streikuoti dėlto, kad ten 
nesama lietuvių daktarų bei 
dentistų. štai dar didesnis siur
prizas! Streikas bus atšauktas, 
nes tęn apsigyvenęs visiems 
gerai žinomas Dr. Jonas P. Po
ška, kuris trumpame laike žada 
perkelti savo Cicero ofisų j re
zidencijų prie 6504 S. Artesian 
Avė., telef. Hemlock 2374.

Taigi ir šios kMionijos lietu
viai turės savo gydytojų..

— Sigutė.

LIETUVON —
. užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta. . i

............1......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................■-■==

Biznierių Dovanos Nau
jienų Maskaradui

Jau esame, minėję, kad Nau
jienų Maskarado dovanų fonde
įvyko sensacija. Tos sensacijos 
kaltininku yra vienas Southsi- 
dės biznierius, p. J. Sinkus. Ir 
štai kaip jis tatai padarė.

J. SINKUS and Co., 809 W. 
69 St. Real Estate biznio įs
taiga, paskyrė į Naujienų Mas
karado dovanų fondų $250.00! 
Tai yra milžiniška auka.

žinoma toji suma ne pinigais 
bus išmokėta, bet kreditu. Po
nas Sinkus duos $250.00 kredi
to ant loto. Ir štai kaip tas iš
eina. Lotas yra 30 pėdų plo
čio ir 125 pėdų ilgio, randasi 
ant 66-to PI. tarpe Hamlin ir 
Springfield gat., tik 2 ir pusė 
bloko nuo Marquette parku; lo

M. ŠILEIKIS, 3567 Cottage 
Grove Avenue, Room 6., dai
lininkas baigęs Chicagos 
Dailės Institutų ir nuo
lat besitobulinus žmogus, auko
ja savo darbų ir medžiagų nu- 
piešdamas paveikslų to žmo
gaus, ktiris turės laimės jo do
vanų gauti. Vien tik medžia
ga tam paveikslui jis apkalnuo- 
ja $20.00. Dabar yra klausi
mas kiek reikia kainuoti dar
bų? Apie darbo apkainavimų 
jis nenori daug kalbėti ir mes 
patys apgrabomis spręsdami 
parokavome 55 dolerius, tai iš 
viso, sakome lai būna $75.00.

Darydami tokį apkainavimų 
šios dovanos mes norime kartu 
ir pasiteisinti. Apie šia dovanų

gius dalykus, būtent, savo pa
veikslų, savo sielą ir artisto sie
lų. Ar begali būt kas nors 
brangesnio, kaip šie dalykai?

FENZAU’S TWIN MILLIN- 
ERY, 1646 48 W. 47 St. di
delė moteriškų skrybėlių krau 
tu ve, dovanoja skrybėlę ver- 
čios $10.00.

W. SABALIAUSKAS, 2345 
So. Leavitt St. čeverykų taisy
mo šapa duoda naujus čevery- 
kus, verčios $4.50.

to kaina yra $600. Laimėj usis 
šių dovanų gaus kreditų ant 
$250.00,* o likusius $350.00 tu
rės sumokėti dalimis arba len
gvais išmokėjimais.

Galima drąsiai sakyt, kad toj 
apielinkėj lotai greitu laiku par 
giduos po $800.00.

Galvodami apie šių dovanų 
mes įsivaizdavome sekamų vai
zdų ir Naujienų artistas nupie
šė šitokį paveikslėlį:

Įsivaizduokim sau, kad vie
nas vyrukas, Naujienų Maska
rade gauna dovanomis tų lotų. 
Tuo pačiu kartu jis susipažįsta 
su panele, įsimyli ir apslveda. 
Apsivedusiems reikia savo ko
kių nors ūkį uždėti Ir Jie pa
sistato ant to Joto namų ir gyT 
vępa pilnu laimės y gyveiijnu. 
Kaip gerai ir laimingai jausis: 
tada ta porelė! Gerai jausis ir 
ponas Sinkus suteikęs kitiems 
tokių didėlę laimę ir Naujienos, 
surengusios tokį šaunų Maska-< 
radų.

mes manome labai daug: jeigu 
tai butų ne dovana ir ne Nau
jienų, Maskaradui, bet paveiks
las piestas ant orderio, mes ap- 
kainuotume jį nemažiau kaip 
$3Q(),()0o jeigu artistas pieš
damas paveikslų' įdės; į- jį savo 
ir piešiamojo asmens sičių, ga
limas daiktas, j •*; jo v rtė pa
sidaugins šimteriopai.

Taigi asmuo laimėdamas šią 
dovanų, gali laimėti tris bran

Fenzau krautuvė yra didelė
je lietuvių kolionijoj ir daro di
delį biznį su lietuviais. Kam 
reikalinga puikios skrybėlės, 
pas Fenzau ras sau gerų pasi
rinkimų.

Ponas Sabaliauskas rašo: 
“Aš noriu prisidėt prie Naujie
nų Maskarado, dovanų fondo ir 
nors daug neišgalėdamas auko
ju naujus čeverykus.” Tai yra 
pakankamai ir gerai. Naujie- 
hieČiai žino, jog kiekviena do
vana yra didelė, kuri duodama 
iš geros širdies.

Tai tiek iki šiai dienai, rytoj 
paskelbsimo likusias dovanas it 
baigsime.

Žinomi

DK. B. M. ROSS 
Atsakanti* 

SpecialiKtaa 
Jateigta 30 metų

metodai

914
pagerintas

606
ir tikras Europinis Lu- 

eteide gydymas sutei
kiama. Vienatini* gy
dymas nuo sifjlio duo
damas už f
žemą kainą

tiktai trumpam laikui
Daugiausiai chroniškų ligų paeina nuo 

kraujo Ir užkrečiamų ligų. Kad išgydžius 
jtui nebandykit nonai* budai*.
VYRAI! Speciali* serum gydymas yra var
tojamas su geru pasisekimu dėl atgavimo 
stiprumo silpnom; vyram*. Jo gaivinanti 
jėga veikia stebuklingai ant gilių, nervų 
ir kraujo, suteikdami-, stiprumą silpniems 
ir nunykusioms vyrams. Dr. Ros* gydymo 
kambariai kasdien 'pilni ligonių.
JIS TURI 30 METŲ PATYRIMĄ 

ir jau išgydė tūkstančiu* žmonių, tai yra 
užtikrinimas sergnutiema, kad jie gaus ge
rą gydymą. Vienatinis geriausiai įrengta* 
ofisai Jungtinės* Valstijose. Dešimtis gy
dymui kambarių. Kraujo išbandymas ir la
boratorijos egzaminacija dykai su gydymu.

Patarimag Dykai
Atsakantis medikalis patarnavimas suteik* 
jum* sveikatą ir laimę. Geriausia gydy
mą*. Pigiausio* kainos. Greičiausia* gydy
mą*. Ateikit šiandien.

DR. B. M. ROSS
35 ,So. Dearbom St. 

kampas Monro e St. Chicago
Vyrų priėmimo kambary* 606. Moterų pri
ėmimo kambary* 508.

Penktas Augštas, Crilly Namas 
25 METAI TAME NAME

OU*o valandos kasdien nuo 10 ryto iki 6 
vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 1 dieną. Pa« 
nedėliaia, seredomis ir sulįstomis nuo 10 
ryto iki 8 vakare.

I. .

B. & D. Health Service
DEL SERGANČIŲ ŽMOGIŲ 

,'Pfisas Vakarinėj Daly Miesto
■ Užima dnbar viią antrą augštą namuo

se ■ Wilson Teatro, 241K \V. Madison St.
Didžiausia* ir pilniausiai prirengtas gydy
mo ofi-as naujau.ua (sauline liarmpa) 
“ouartz light” dėl gydymo odos ligų. Turi
me didelj X-RAY aparatą, taipgi pilną pri- 
rengimą dėl tyrimo AKIŲ AUSŲ IR 
GERKLĖS. Šimtai išgydyta žmonių *u di
deliu pasisekimu.
$5 egzaminacija kraujo $2

Užtikrina gerą diagnozą ir 
pasekmingą gydymą

DYKAI X-RAY egzaminaiija, anaiyza* Sla
pumo ir kraujo spaudimas.

Mes žinome kas jums kenkia, taip kaip 
mechanikas žino kas yra dėl jūsų automo
biliais.
MEKO NEREIKĖS MOKĖTI DAKTARUI

Ligoniui moka tiktai mažą sumą už Se
rum, cieptis ir gyduoles. Gydome *u dide
lių pasisekimu Reumatizmą, Stoką Krau
jo, Krutin&s Ligas, Akių, Ausų, Gerklės, 
ligas skilvio, inkstų, pūslės, kraujo odos 
ir nervingumą. Ateikite šiandien — nes 
liga nelaukia, tik naikina jūsų organizmą. 
Kalbame lietuviškai.

B. & D. Health Service
2418 W. Madison Street

Visas 2 augatas WHson Theatre Bldg.
Valandos nuo 0 ry\o iki R vakare. Ne

dėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

UIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIMIl
Atėjo Kultūros No. 9. — 

Kaina 40c. Galima gauti 
NAUJIENOSE,

1739 So. Halsted St.,
Chicago, III.

Matai Kas Dedasi?

Redccm a bl e fur 
Valuable Gi/ts
“Save” reiškia gelbėti; išgel

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

Taupyk kuponus iškirpdamas 
iš Naujienų kasdieną — ir pa
daugink juos atnešdamas nau
jų skaitytojų.

**n_ 
Mum

com

Jei nori turėt 
nuolatinį draugų — 
Skaityk Naujienas.

i

naujau.ua


8 NAUJIENOS, Chicago, 111. Trečiadienis, Spalio 28, 1925

Pranešimai ĮVAIRUS SKELBIMAI ! RAKANDAI NAMAI-ŽEME | NAMAI-2EME
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

BAGDONAS BROS. PARSIDUODA 
kamhiriu; vra i

rakandai 5 
ir pianas. Ga-

MOV1NG, EXPRESSING & COAL Įima pirkti po viena ar visus niAK’n Mr.viNrr’ pvovuto . . ’

DRAUGIJOS IR
ORGANIZACIJOS

DRAUGUOS IR 
ORGANIZACIJOS

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 
LEISTI C100.00 

Atsakymas: $100.00 ant syk ir 
$6.00 j metus per viaą 

likusį gyvenimą. .
Kiekvienas musų praleistas dole

ris sudaro nematomų juostą cen
tų ir kiekvienas centas atlieku 
tam tikrų darbų. Praleisdami ren
tų paskui centų, dolerį paskui do
lerio, mes grrilai 
šįmtų ir išsiunčiame 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite lai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė
tume t juos j įninką ar spulką?

Naujienų. Spulka.
$6.00 gryno pelno ant 
$100.00 — pamislyk 
šimtas uždirbtu jei 
din per 20 metų?

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

NAUJIENŲ SPULKA. , 
1739 So. Halsted St.

Nuo 10 ryto iki 8 vai. vakaro.

Jaunuoliai neužmirškit atvykti ant 
praktikų Seredoje, Spalio 28 d., 7.30 
vai. vak., nes reikės prisirengti dėl 
Lapkričio 8 d.. Komitetai ir atvykit.

Rašt. A. J. SchultM.

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handling.

Turime daug metų patyrimų.
3238 So. Hąlated St.
Yda 3408-iBlvd. 7667 office

Tel. Yards 7282
DR1DGEPORT PAINTING 

& KI)W. CO.
Malevojam ir popieruojatn. 1 

laikėm malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

Už-

praleidžiame v
savo renius - STONGDENGYSTĖ

Jūsų stogų prakiurimas užtaisomasHr 
garantuojamas už $4. Auton.'obilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie
linkėj. jstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir gerinusia stogų dengimo 
jstaiga Chicagoj. ’l'ik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co.» 3411-13 Ogden Avė. 
Phone Lawnda!e 0114.

uždirba po 
kiekvieno 
kiek jūsų 

laikytumėt ji

su sekretorių 
, o nuo jo su
dauginsi* jūsų PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 

IR SUTAUPYKIT 35% 
Mes parduodame visiems olselio 

kainomis
Levinthal PUjmbinjj Supply Co„ 

1637 West Divialon St.,
• nevoli Marshfield

sykiu.
3357 W. 15th St.

Tol. Bockwell 2973

PARDAVIMUI S ŠMOTŲ aržuo- 
linis Purlor Setas, skurinis' tiktai 
$15.00.

Kreipkitčs
MISS J. SHENOHA, 

5919 So. Sacramento Avė.

PARSIDUODA 2—3 kamba
rių fornįČiai. Parduosiu pigiai, 
jeigu parduosiu iki penktadie
niui, nes turiu apleisti miestą.

663 W. 18th St.

PARDUOSIU 5 kambarių rakan
dus, kaip naujus, grojiklis pianas, 2 
miegamo kambario setai, 7 šmotų 

'valgomo kambario sęta.š, 3 šmoti; 
i mohair parloro setas, karpetai, 
lempos ir kitokių smulkmenų. Visus 
ant svk ar po vieną. Atsišaukite 

1611 W. 55 Str

PARDAVIMUI
Vilniaus Vadavimo Komiteto vi

suotinas susirinkimas įvyks seredoj, 
Spalių 28 <1., 8 vai. vak., Mildos svet.

Visi draugijų atstovai ir nariai 
prašomi ateiti. Bus patiekta toli
mesnio veikimo programa ir svarsto
ma kiti svarbus dalykai.

— Valdyba.

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
(’HICAGO

88 NOTŲ Kimball grojiklis pia
nas, išsikraustau iš miesto, turiu 
parduoti tuojau, kainu $120; 106 
rolės, kabinetas ir benčius dykai.

2332 \V. Madison SL 1 II.

PARDAVIMUI nauji namai po 
5 ir 5 kambarius tik užbaigti bū
davot!, karštu vandeniu apšildo
mi, aržuolo užbaigimas, vėliausios 
mados intaisymai, netoli 
ųuetle Park ir puse bloko 
biznio. įmokėti 
rendą. Randasi 
fleid Avė.

PARDAVIMUI 
naujas namas, 
liausios mados; 
tus po $50 sumos . 
mėnesį. Randasi 6731 Šo, Maple- 
wood Avė.

PARDAVIMUI 4 pagyvenimų po 
5 kambarius naujas namas; jlai- 
sytas pagal vėliausios mados, pusė 
bloko iuio parko, pusė bloko nuo 
bizniavus gatvės, taip pat 1 blo
kas nuo mokyklos; įmokėti $10,000 
kitus kaip rendą.

PARDAVIMUI naujas namas po 
4 ir I kambarius; 
pagal včdiausios 
$2,500, kitus pagal sutartį. Randa
si Brighton Park — 43rd Maple- 
wood Avė. i

PAHI)AVIMUI 4 didelių rūmų 
naujas bungalovv; graži vieta, gra
žiai bus užbaigtas, randasi Brigb- 
ton Park. 43rd Artesian Avė. Cash 
$2,000, kitus pagal1 sutartį.

PARDAVIMUI 2 pagyvenimų 
medinis namas po 1 ir 4 kamba
rius. graži vieta ir geras namas; 
įmokėti $1000. kjtns kaip rendą. 
4062 So. Maplewood Avė.

JEIGU tamstos neišsirinktuniėt 
iŠ musų namų,, tai' mes turime lo
tų arba ant tamstos Joto pabuda- 
vosim kokį tik tamstoms patinka 
namą už žemiausią kainą ir duo
sim gerą darbą. Atvažiuokite 
simatvti su mumis.

JOKANTAS RROS. 
4138 AŲ’ber Avė.

To). Lafayett<- 7674

iiitaisymai, netoli Mar- 
Piirk ir pusė bloko nuo 

$41100, kitus kaip 
6641— ‘ So. Fa i r-

6 ir « 
įtaisytas 
įmokėti

ir I

i kaiiibarių 
pagirt vč- 
85000, k i-T 

procentą į

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

C. P. Suromskis & Co
Real Ėst ate

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

įtaisytas bus 
mados, cash MOKYKLOS

•I3rd Maple-

pa-

XXXTXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

L. S. S. Pildomojo Komiteto posėdis 
įvyks ketvirtadieny j, Spalio 29 d., 
Naujienų Namuose, pradžia 8tą vai. 
vakare. Visi Komiteto nariai matj- 
nės dalyyauti.

Pild. Komiteto Sekr.

Lietuvių Mėsininkų ir Groseminkų 
Sąjungos ant Bridgeporto susirinki
mas atsibus Spalio 29 d., 8 vai. vak. 
Lietuvių Auditorium svet., 3131 So. 
Halsted St. ,

Rašt. K. B.. 2841 W.

» > ■ ! ........ ....
PLASTER board po 4c. už 

ketvirtainį pėdos; dastatome 6, 7, 
8, 9, 10 pėdų augščio. Pilnas pasi
rinkimas lentų, stogų dengimo ir 
rnoldingų. Greitas pu'&rnaviinas. 
Greitas dastalyinas visur. Saukit

Mr. Smetana
Builders Suply Jt Lumber Co. 

2228 W. Madison St.
Tel. \Vcst 1090 — Seeley 4062

PARSIDUODA Beauty Shop 
lietuvių apgyvento} apielinkėj. 
Biznis eina puikiai. Turiu greit 
parduoti. Parduosiu pigiai.

Tol. Boosevelt 8951 v

IŠ priežasties apleidimo mie
sto parduosiu savo bučemę ir 
grosernę, lietuvių ir rusų kolo
nijoj, biznis geras, parduosiu pi
giai. J. GARBUZ, 610 Liberty 
St., netoli Jefferson St.

10 st.

L. S. J. Lygos mėnesinis susirinki
mas įvyks ketvirtadienį, t. y. spalių 
29 <1., j. m. 8:00 v. v. Mark White 
Sųuare Parko svetainėj. Sin susirin- 
kiman būtinai turi atsilankyti komi
tetai ir išduoti pranešimus iš save 
veikimo. Svarbu, kad visi lygiešiai 
atsilankytų į šį susirinkimą, nes be 
kitų svarbių reikalų reikia nutarti 
kai dėl lavinimosi susirinkimų šį se
zoną. ■— Valdyba.

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

PEOPLES PLUMBING & 
HEATING STJPPLY CO.

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

k i ■■ ........■

PARDAVIMUI bučernė ir na
mas, prie biznio gatvės, netoli A 
& P krautuvės, biznis didelis, 
geras pelnas, biznis cash. Arti
nasi didelis švenčių biznis, turiu 
parduoti, kad ir geras biznis. 
6838 S Western Av. Repub. 9094

DIDELIS BAKGENAS 
MELBOSE PARKE

Naujas, 2 pagyvenimų muri
nas narnąs, Melrose Parke, pas
tatytas ant loto 30 pėdų pločio; 
parsiduoda greit, kuone treje
tu tūkstančių pigiau negu jo 
vertė. Tai retas bargenas. Ne
praleiskite. Atsišaukite tuo
jaus pas:

Adv. K. JUBGELlONf,
Dienomis, 190 N. State St.

Tel. State 3225

Vakarais, 3335 So. Halsted-St.
Tel. Yards 0141

BRIDGEP()RT() L1 ETŲVIAMS:
“Naujienas” pradedama išnešioti 

nuo 3-čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ir 
nuo 85-tos iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms** gana anksti. 
Už “Naujienas” galima mokėti sykį 
į savaitę arba sykį į mėnesį. Gyve
nanti pažymėtame zone. o da neap- 
rupinami ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 

■ Knygynas, 3210 So. Halsted SL (Tel.
Boulevard 9663).

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų 
malkos 35c., 38c. ir 40c. Vilnonius 
skiautės vaikams, kaina nuo 65c. 
iki 81.00. Baltoji drobė užvalka
lams ir paklodėms. MarŠkonios gi
jos, kaina 1000 jardų nuo 10c. iki 
45c. Mano tavoras parsiduoda nuo 
35c. iki 50c. pigiau negu kitur.

Frank Selenionavičius 
504 W. 33rtl St. Prie Normai Avė.

PARDAVIMUI grosernė 
bučernė, labai geras biznis.

Atsišaukite:
6113 So. Kedzie Avė.

Chicago, III.

ASMENŲ JIESKOJIMAI

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

1912 SO. STATE STREET 
\LHAMBRa STORE FIXTURE CO.

So.stheim’s labai tvirta dėl

PARSIDUODA Pool Ruimis.
i

Darantis gerų biznį, ir “Nash” 
automobilius. Turiu parduoti 
dar šią savaitę, nes vykstu Ru
sijon. Parduosiu pigiai.

1341 So. Morgan St.

PARDUODU farnią 80 akrų, vi- ( 
sa aplinkui aptverta. Nauji dideli, 
budinkni, yra šulinis ir mašinos, j 
Parduosiu greit ir pigiai dėl mir-; 
ties moters. Fąjvmu randasi PĄI 
mylios nuo (Įoo<|man, \V1s.

T. žičkus,
P. O. Box 18,i Goodinnn, \Vis.
- ---------1---------- ---------- ------------ ------- —

PARDAVIMUI mūrinis namas, ge
rame stovyje, 2 abgštų, viršui 8 rui
mai, apačioj grosernė ir 4 ruimai, 
vandeniu šildomas, cementinis skie
pas, garažas 1 mašinai, geroj vietoj 
prie gatvekarių linijos, parduosim pi
giai; priežastis pardavimo — se
natvė.

2003 W. 21 PI.
I ’ u I ,•

PAJĖŠKAU draugo William’o Po- 
cio su kuriuom sykiu dirbom anglių 
kasyklose ant No. 4 židiniu Edwards- 
ville, Pa. nuo 1906 iki 1909 metų, jis 
yra čionais Chicagoj, bet aš neturiu 
jo adreso, o labai norėčia su Jumis 
draugai pasimatyti. Meldžiu atsi
saukt ant šio adreso, Martin Karaliu- 
nas, 2313 S. Hoyne Avė. Chicago, III.

REIKIA DARBININKO
MOTERŲ

PARSIDUODA Storas cigarų, ci- 
garetų, saldainių ir groserio. Vieta 
išdirpta ant Bridgepęrto priešais 
teatrą. Priežastis, nesutikimas šei
mynoj.

Kreipkitės
625 W. 31 St.

PARSIDUODA 2 niuriniai dviejų 
aukštų namai, vienas bizniavus 
su 6 ruimais gyvenimui, antras 5 
ir 5 kambarių. Nupirksit pigiai. 
Platesnių žinių klauskit pas savi
ninką. »

S. Boženskis
3729 S. Morgan St.

PAIEŠKAU draugų: Juoza
po Daukšo ir Juozapo Savic
kio. Turiu svarbų reikalą.

Jonas Jesutis,
Gen. Del. < • s .

. Pittsburgh, Pa.

REIKALINGA pusamžė mo
teris prižiūrėti namus ir trejų 
metų vaiką; kambarys karštu 
vandeniu šildomas.

Klauskit,
3901 N. Crawford Avė.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė, biznis gerai 
pigiai ir greitai, 
išmokinsiu.

Atsišaukit
2119 So.

išdirbtas, parduosiu
nemokantį darbo

Halsted St.

REIKIA patyrusių moterų parda
vinėtojų, prie mastinių tavorų, siutų, 
dresių ir kitus departmentus. tokių 
kurios moka gerai kalbėti angliškai 
ir lietuviškai. Nuolat darbas.

LARKIN STORE
4701) So. Ashland Avė.

PARSIDUODA grosernė 
saldainių krautuvė, 
notion daiktų ir 
staklės.

837 W. 33rd

ir
Taipgi ir 

lietuviškos

PAJĖŠKAU teplioriaus Juozo Uo
selio, kilusio iš Mikų kaimo, Judrėnų 
paiapijos, Kretingos apskr. Pirm ka
ro, prieš keletą metų išvažiavusio 
Pietinėn Amerikon. Jei kas žino kur 
jis randasi nuolankiai prašau suteikt
man jo adresą - busiu dėkinga. DCIVIA RADRININIflI

MARIJONA SĄUDARGIENĖ, Į RUMA UAnDiniNKŲ 
Spraudės kaimas, pašt. Rietavas, [

Lietuva. | VYRŲ

APSIVEDIMAI
JĖšKAL* apsivedimui merginos ar 

našlės nesenesnės kaip 35 metų. Aš 
psu vaikinas 30 metu amžiaus. Mer- 
Kino.5 mylinčios XX at-
sišaukit į

Naujienų, Skyrių
3210 So. Halsted St., Chicago, III REIKIA

-.--------------------------------------------------
1 JAUNI VYRAI, — uždirbkit $20 
iki $40 į savaitę kuomet jus mokinsi
te* popieravimo, dekoracijų, 
arba automobilių malevojimo. 
rimo nereikia. Pradėk it dirbti
dien ir išmokit gero amato.

111 W. Jackson Hlvcl.,

Sign, 
Paty- 
šian-

ISRENDAYOJIMUI
Bučeriaus tuojaus.

Atsišaukit
1980 Canalport Avė.

PI.

PARDAVIMUI už pusę kai
nos restaurantas. Geriausioj 
jiznio vietoj; biznio daroma i 
dieną apie $150. Lietuvių kolo
nijoj. Arba priimsiu lotus kai
po pirmą įmolįčjimą.

Atsišaukit pas '
F. G. LUCAS AND CO. 

4108 Archer Avė. 
Tel. Lafayette 5107

PARDAVIMUI tabako wir ci- 
garetų keisai, registeris nuo 5c 
iki $6.00. Reisai 8 pMy didumo. 
Visi daiktai geri.

Kreipkitės:
3142 W. 42n<! PI.

RENDON 6 kamb. flatas, ka
rštu vandeniu šildomas, visi 
vėliausios mados ] 
puikioj Marųuette Park apie
linkėj. Atsišaukite.

2500 W. 69 Str.

REIKIA vyrų prie žirklių j
patogumai, geležies atkarpų jardą taipgi

MEDU S 
. Grynas, garantuotas medus

vyrų ant jardo. Nuolat darbas.
IROŲUOIS STEEL 

<& IRON CO.
4620 W. Roosevelt Road

tiesiai 
svarai 

kerais, kas nori 
gauti per paštą pridėkite 10 ęentų 

. daugiau prie kiekvieno orderio.
A. SHERBY,

5612 So. Marshfield Avė.

RENDON po $26; turiu 2 fialų R PIKAI INGA^l virčin« i Rp- ant antro ir trečio floro iš fron-1 Virėjas 1 Ke
to po 4 kambarius ir maudynė.. stauraną. Darbas naktimis. At- 
nijiuT^vldumlestl su "riry’lVrlu • »iSaukit tu0J’ tl,« but> P»tyr«S

Savininkas ant vietos, * tame darbe.
Prieit '\;hlh!n<l'-Ave. ”45 So. Halsted St. .

EXTRA
Parsiduoda bučernė ir grosernė, ap
gyventa lietuviais ir airiais, 6 mimai 
gyvenimui, lysas 3 metams. Renda 
$55, biznio daroma $650 iki $750 j 
savaitę. Priežastis patirsit ant 
vietos.

3651 Wallace St.

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

LEVESKLS’ SCHOOL 
Preparatory and Commercla!

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

XXXXXXXXTXXXXXZXXXXXXXXXX7

' PAMOKOS
L I E T U V IV KALBOS 

Dideliems jr Mažiems
Utarninkais nuo ’7 iki 9 vai. vak.
Pėtnyčiomis nuo 3 iki 5 po pietų

J. I. BRIEDIS
2816 Emerald Avenue

Einu ir j namus
Telephone Victory 7372

Amerikony Kalba 
užima pirmą vietą ne tik Ameri
koje, bet visur, todėl kiekvienas 
žmogus privalo jos mokytis. Mo
kantieji Amerikonų kalbos ir ra
šyti teisingai, jie pasirenka šau
nias vietas ir gerai apmokamus 
darbus. Amerikonų kalbos, grama

tikos, aritmetikos, stenografijos ir 
kitų mokslo šakų galite sėkmin
gai išmokti Amerikos Lietuvių 
Mokykloje. Skaitymai lekcijų įro
doma knygose, o speliuoti ir kal
bėti laviname be knygų, asmeniš
kai. Sąlygos Iriekvjenam mokiniui 
prieinamos. Mokslas eina dieno
mis ir vakarais. Kviečiame visus- 
as ateikite ir įstokite mokyklon 
šiandien. '
Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 So. Halsted St., Chicago, III.L---------------- . ■/

DRAUGIJOS IK 
ORGANIZACIJOS

SIMANO DAUKANTO DRAUGIJOS 
Vyriausybės antrašai: Pirmininkas 
Thomas Janulis, 3430 So. Morgan 
St.; Vice Pirm. Julius Racevičia, 
3326 So. Union Avė.; Nut. Rašt. 
Peter P. Kenutis, 4912 W. Adams 
St., Phone Columbus 5270;

Kasierius S. F. Martinkus, 3237 
Aubum Avė.

GERAS MŪRINIS BUNGALOW, 
randasi North Oak Park, 5 kambarių 
ir stikliniai porčiai, karštu vandeniu 
šildomas, $1,000 cash, kitus mėnesi
niais išmokėjimais, kaina, $10,500.

GEORGE R. HEMINGWAY 
ORGANIZATION

121 Morion St., Oak Park 
Phone Austin 1746 ir Euclid 1122

MORTGECIAI-PASKOLOS
___ _ __ » _ ____

ANTRI MORGIČIAI
Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame < Trečius Morgičiua 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVĘSTMENT 

CORPORATION -
3804 South Kedzie Avė., 

Lafayette 6788.
u________________________ ____________________ !_____________________ ___ J

MOKYKLOS
VALENTINE 

DRESSMAKING

Kursai Designing, Dressrn&king, 
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

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos.
FE DERA L AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.

SURAŠĄS VALDYBOS LIETUVIŲ 
TAUTOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS 
p<5 vardu Šv. Manjos, 3501 South 
Union Avė., Chicago, III. Pirmi
ninkas Antanas Vaičius, 3623 So. 
Parnell Avė.; Vice pirmininkas, 
Vincas Pomeras; Nutarimų rašti
ninkas, M. Ceplinskas, 3533 South 
Wallace St.; Mokeščių raštininkas, 
K. Aišmentas; Kasierius, Jonas 
Strazdauskas; Kasos globėjai, Jo
nas Bartašius, Barbora Vaičienė ir 
Vaineikis; Maršalka, William Kuz
ma, William Butkus; TrušČei, Juo
zapas Mickevičius, Antanas Vai
čius, Jonas Kazlauskas.
Susirinkimai būna kiekvieno mėne
sio, antrą septintadieny. Kviečia
me lietuvius kreiptis su reikalais į 
kleboniją, 3505 So. Union Avė., 
Chicago, Iii. , i

DR-ST? LIETUVOS VĖLIAVA AM. 
No. 1 Valdyba 1925 m.: Pirm. Z. 
Motuzas, 4306 S. Wood St.; Pad. 
A. Deivienė, 5648 S. Bishop St.; 
nut. rašt. F. Motuzas, 2811 W. 63 
St., Phone Prospect 8752; fin. rašt. 
S. Stankus, 12417 S. Carpenter St., 
West Pullman; kasos glob. D. Mo
tuzas, 4306 S. Wood St. ir A. Mo
tuzienė, 4817 S. Hermitage Avė.; 
kasierius A. Cesna, 4501 S. Pau- 
liną Mt.; marRnlka V. Tiškevičo, 
•4612 S. Francisco Avė.; ll^ronivj 
glob. K. Dauba, 4614 S. Paulina St. 
ir J. Grudiene, 3218 S. Wallace St. 
Susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio antrą sekmadienį, 1 vai. po 
pietų, Davis Sųuare parko svet., 
prie 45 ir So. Paulina gatvių.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS VALDYBA lfc Pirminin
kas, Mateušas Liuhmas, 3338 South 
Emerald Avė.; Pagelbininkas, W. 
Brushas. 3348 So. Paulina St.; Nut. 
Rašt., K. J. Demereckis, 3331 So. 
Wallace St.; Turto rašt., Petras 
Paužolis, 2429 W. 46th St.; Kasie
rius, Kostantas Lengvenas, 3356 
So. Lowe Avė.; Kontrolių rašt., 
Stanislovas Dcikus, 2857 Emerald 
Avė.; Kasos globėjai, F. Kaune it 
Antanas Knistautas; Maršalka, 
Adolfas Augulis.
Susirinkimai laikomi kas antrą su
batos vakarą, Antano Urbono sve
tainėje, 8338 So. Auburn Avė. Na
riais priimami j Draugystę nuo 18 
ligi 40 metų senumo.

TAUTIŠKOS DRAUGYSTĖS MYLĖ
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR SE
SERŲ Valdyba 1925 m.: Pirm. Sta
nislovas Barzdys, 311 E. Kensing- 
ton Avė.; Padėjėjas Antanas Do- 
bravalskis, 338 E. Kensington Avė.; 
Protz Rašt. John Valonchius, 10831 
S. Edbrooke Avė.; Turtų Rašt. Vin
centas Dargis, 10520 So. State St.; 
IŽdin. Juozapas Balvočius, 11840 
So. Park Avė. Susirinkimai laiko
mi pirmą penktadienį kiekvieno 
mėnesio vak., F. Shedvilo svet.. 841 
E. Kensington Avė. Nariai priima
mi visi sveiki vyrai ir moterys nuo 
18 iki 40 metų.

DRAUGYSTĖ LIETUVOS DUKTE
RŲ. Pirmininkė A. Grigonienė, 4427 
So. Francisco Avė.; Pagelbininkė 
M. Sniukienė, 4208 So. Washtenaw 
Avė.; Nut. Rast. E. Juzaitienė, 736 
W. Olst St., Tel. Englewood 2083; 
Finansų Rašt. A. Wa1ančunienė, 
5929 So. Throop St.; Kontrolės 
Rašt. M. Pasiskevičienė, 920 W. 35 
PI.; Kasierius P. Senulienė, 3405 So. 
Union Avė.; Apekuna kasos A. Du 
donienė, K. Austrauskienė; Maršal
kų P. Grigonienė. Susirink imai 
atsibuna kas antrą nedėldienj kiek
vieno mėnesio Mark Square svet., 
30 ir Halsted St. 1 vai. po pietų.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININhtJ ant Bridgeporto Val
dyba ant 1925 metų: Prezidentas, 
»S. Maž.ika, 3149 So. Halsted St.; 
Vice-preY., J. Mineikis, 3219 South 
Wallace St.; Nutar.-Rašt., D. Gul
binas, 3144 So. Wallace St.; Finan. 
Rašt., A. Lazauskas, 4549 So. Wells 
St.; Kontrolio-Rašt., A. Radauskas, 
3328 Auburn Avė.; Iždininkas, J. 
Žilvitis, 3310 So. Emerald Avenue; 
Maršalka, W. ShulČius, 34 22 South 
Lowe Avė.; Advokatas, A. E. Sta- 
Billanis, 3236 So. Halsted St.

LIETUVIŠKA TE AT. DRAUGYSTĖ 
RŪTOS No. 1 valdyba 1925 m.: 
pirm. A. Sabaitis, 1947 So. String 
St., pirm. pag. K. Doveika, 6451 S. 
May St., nut. rašt. F. D. Žukauskas, 
4140 So. Whipple St., fin. rašt. J. 
Razmėnas, 1840 So. Halsted SL, 
kasos rašt. F. Aušra, 2158 West 
Hasting St.’, kasos globėjai P. Mar- 
tinkienė, 2844 W. 38 St., kasierius 
J. Vilis, 833 W. 33 St., durų mar
šalka F, Danta, pag. V. Biušas.

LIETUVIŲ AMERIKOS POLITIKOS 
KLIUBO ant North-West Sides val
dyba 1925 m.: Pirm. B. J. Lidike- 
vičius, 1719 N. Robey St.; vice-pirm. 
Robertas Shaikus, 1750 Wabansia 
Avė.; protokolų sekr. A. Lungevič, 
1719 N. Robey St.; financų sekr. F. 
Harmonas, 1712 N. Marshfield Av.; 
kasierius Willem Nausėda, 1645 
VVabansia Av.; iždo globėjas J. 
Smulkis, 1836 Wabansia Av.; mar
šalka M. Andriuškevičius, 1713 N. 
Marshfield Av. Susirinkimai atsi
buna 'pirmą panedėlį.

LAISVAS LIETUVIŲ PAŠELPINIO 
jįLIUBO VYKŲ.IR MOTERŲ Vai-j 
dyba 1925 metams: Pirm.. E. Ju
zaitienė, 736 W. 61 st St. Tel. En- 
glevvood 2083; Pagelb., U. Miški
nienė, 4001 So. Artesian; Nut. Raš- . 
tlninkas, Tarnas Zurauskas. 6029 
S. Chamlain Avė.; Fin. Rašt., J. 
Plaplis, 3336 So. Halsted Str.; . 
Kontr. Rašt., S. Palijanskas; Ka
sierius, J. Vamagis, 4051 Archer, 
Avė.; Kasos glob. J. Jasunas. 
Susirinkimai atsibuna kiekvieną pa-, 
skutinj nedėldienj; McKinley Park 
Svetainėje, 39th ir Western Avė., 
2-rą valandą po pietų.

,___________ > ..k .Į ........... '
DRAUGYSTĖ PALAIMINTOS LIE

TUVOS Vaidyba 1925 metams: 
Frank Baceviče, Pirmininkas, 5739 
So. Peoria St.; Antanas Tumkevi- 
če, Pirm. Pagelb., 1948 String St.; 
Ig. Žilinskas. Nut. Raštininkas, 
1402 So. 48th Ct., Cicero; Frank 
Micklin, Finansų Rašt., 2820 W. 40 
St., Phone Lafayette 5211; Ant. 
Gurskis, Kontr. Rašt., 655 W. 18th 
St.; John Jackus, Kasierius, 2436 
W. Pershing Rd.; Staponas Mažei
ka ir Alex Mamonas, Kasos A pe
ktinai. |
Susirinkimai atsibuną kas ^ntrą 
nedėldienj kožno mėnesio, 1-ma vai. 
po pietų, Chicagos Lietuvių Audi
torium svetainėje, 3131-33 South 
Halsted St. •

HUMBOLDT PARKO LIETUVIŲ 
POL. KLIUBO Valdyba 1925 m.: 
Pirm. C. Kairis, 8233 Cortis Str.; 
Vice Pirm. A. Žilis, 3327 Lemoyne 
St.; Nut. Rašt. A. Walskis, 3341 
Evergreen Avė.; Fin. Sekr, S. Bu- 
neckis, 3312 VVabansia Avė.; Ka
sierius F. Lenkartas, 3310 Ęver- 
green Avė.; Maršalka J. Kuprevi
čius, 3446 Pearce Avė. Mėnesiniai 
susirinkimai įvyksta paskutinę pėt- 
nyčią kožno mėnesio. <

DRAUGYSTĖ MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJ valdyba ant 1925 met. j 
pirm. Antanas Margevičia, pagelb.1 
Kazimieras Kučinskas, prot. rašt. 
Jonas Guzauskis, fin. rašt. Antanas1 
Dau jotis, 1955 Canalpora Avė., 
Centralinis rašt. Franas Baksinckis, 
kasos globėjas Juozapas Jusčus, 
kasos / apiekunas Vincentas Greit- 
jurgis kasierius Petras Paulauskis,
1 maršalka, Vincentas Balsevičia,
2 maršalka Izidorius Jusčus, ligoniu 
apiekunas Jonas Pikciunas, teisėja* 
Antanas Jusčus. Susirinkimai atsi 
būna kas antra subatą kas menes) 
pas Julijoną Savicką, 1900 S. Union 
Avė.

GARFIELD PARK LIETUVIŲ VY
RŲ ir MOTERŲ PAS. KLIUBO 
valdymą ant 1925 m.: pirm. Napa- 
lijonas Vilimaitis, pirm. pag. Jonas 
Gabrėnas, raštininkė Marijona Ma- 
dalinskas, fin. rašt. Kris Klibas, 
kasos globėjai, Teofilija Saltienė, 
Petras Petronis ir J. Petrulis, ka- ( 
sierius M. Kaziunas, knygvedis Joe. 
Zubavičius, maršalka Antanas Ru
dis. Susirinkimus laiko kas antrą 
nedėldienj, John Engels svetainėj,' 
3720 W. Harrison St.

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUBO VAL
DYBA 1925 metams: Pirmininkas, 
Antanas J. Zalatoris, 827 W. 38rd į 
St.; Pagelbininkas, V. Kriščiūnas, 
930 W. 33rd SL; Nut. Rašt. K. J. 
Demereckis, 3331 So. Wallace St.; 
Turto raštininkas, G. Šarkaitis, 708 
W. 17th St.; Kasierius, Jonas Mn.- 
zelauskas, 3259 So. Union Avė.; 
Maršalka, Petras Kauneckis; Kon
trolių rašt., Stanislovas Grikštas, 
Kasos globėjas, Jonas Jurijonas. 
Susirinkimai 'atsibuna kas pirmą 
subatos vakarą, kožno mėnesio, Jo
no Mazelausko svetainėje, 3259 So, 
Union Avė. Nariais priimami nuo 
18 iki 40 metų.

DRAUGYSTĖS' LIETUVOS GOJUS 
Valdyba ant 1925 metų: William 
Buishas, Pirm., 3348 So. Paulina 
St.; John Schultz, Pirm, pagelb., 
2739 W. 39th PI.; John Lauraitis, 
Nut. Rašt., 2024 So. Peoria St.; A. 
Garbašauskas, Turtą RašU 2012 S. 
String St.; Juozapas Rudis) Kontr 
Rašt., 3043 W. 38th Pl.k John 
Schultz, Iždininkas, 2739 W. 89th 
PI.; Juozapas Petrulis ir Jonas Gai- 
žauskis, Kasos Globėjai; Antanas 
Žičkus, Durų Sargas. . , / 
Susirinkimai laikomi (kas trečią 
nedėldienj kožno mėnesio, 1:80 vai. 
po pietų, A. P. Bagdono svetainė
je, 1750 So. Union Avė.

DRAUGYSTĖS ATGIMTIES LIETU- 
TUVIŲ TAUtOS vyrų ir moterų 
valdyba 1925 m.: pirm. K. Lungvl- 
nas, 3356 S. Lowe Avė., padėjėjas- 
M. Juršus, 2612 W. 47th St., nut. 
rašt. A. Malinske, 561 W Dekoven 
St., fin. rašt. M. Ceplinskas, 3533 S. 
VVallace St., kontroles rašt. J. Mike
lis, 3533 S. Wallace St. ir A. Joc- 
kunas, 561 W. Dekoven St. Kasos 
Globėjai: S. Balsis, 3701 S. Halsted 
St. ir durų sargai A. Frajonis ir 
JonaV» BurtaSis.

Town of
Lake

Priima paskelbimus Nau
jienoms ir atlieka kitokius 
reikalus surištus su Nau-

(ienomis.

Siunčia pinigus Lietuvon.

G. Benošius
161G W. 47th Street

Kenosha
t

Lietuviai
Dabar laikas slysti 

pinigus Lietuvon
Siųskite pinigus Lietuvon 

telegrafu nėr Naujienas. Tai 
yra pigiausias, saugiausias ir 
patogiausias pinigų siuntimo 
būdas. Tuo reikalu jum? nuo
širdžiai ir greitai patarnaus

A. A. PAISYS
220 Milwaukee Avė 

Kennsha. Wia.

NUPIRK
Typewriterj arba 
rašomą mašinėlę

Kaina >60
Tuomt pndaryat <tidel| amagumą 
pats sau, savo gimdnims ir drau
gams su kurinis susiraiiniji ir 
greičiau galiai parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
mašinai* au Hatuviškomi* r aidim)* 
pasaulyje. Galim* Ir anrl’.lkal r»»- 
Hti.

Saantutt** .

NAUJIENOS 
1739 8 Halsted Str 

Chicago, III.

Pilniausia garantija 
už siunčiamus pinigus 
Lietuvon, duoda Naujienos.


