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Suomiai suėmė sovietu
valdininką, šnipą

Persijos šachas f™S’X”Sl
nuverstas
Saukia sukilt visą islamo
pasaulį
Sovietų vyriausybė susekus
kontr-revoliucininkų sąmokslą
Pervartas Persijoj Saukia sukilti visą ma
hometony pasaulį
Krašto seimas nuvertė šachų

PARYŽIUS, lapkr. 1.—Aukš
tasis Francijos komisaras Siri
jai, generolas Serrail, kurs vi
sų laiką buvo
labai šykštus
pranešti Paryžiui apie pastarą
sias kovas Sirijoj,
ypač apie
skaudų bombardavimą Damas
ko. gavo valdžios įsakymą grįž
ti namo ir duoti pilną išaiškini
mų dalykų padėties.
Gen. Serrail atgal į Sirijų ne-x
begrįš, kadangi ministerių ka
binetas, kartu su
premjeru
Painleve, nutarė, ažuot komisa
ro kariškio, mandato teritori
jai paskirti komisarą civilį.

Pangalos, Graikijos premje
Aristide Briand, buvusis FranSąjunga prašo raporto
cijos ministeris, kuris sušaukė ras, kurio įsakymu graikų ka
Tautų Lygos susirinkimą, kad reiviai pradėjo pulti Bulgari
LONDONAS,
ją
Daily Telegraph skelbią, kad sustabdyti Balkanų karą.
Tautų Sąjungos nuolatinė man
datų komisija Genevoj kreipu
sis į Franci ją prašydama, kad
ji pateiktų komisijai papildo
mąjį raportą apie Sirijos man
dato veikimą iki
šiai dienai,
Pranešimas
apie Sirijų, kokį Tarp pasmerktųjų viena mote MASKVA, lapkr. 1. — So
riškė; buvo kaltinami dėl vietų karo komisaras, Michail
dabar mandatų komisija
kad
Frunze, vakar mirė. Prieš dvi
turi, liečia tik praeitų metų į- šnipavimo Lenkų naudai.
savaiti jam buvo padaryta vi
vykius, ir svarstymas jo buvo
atidėtas iki bus ganias papildoKIJEVAS, lapkr. 1. — So durių skaudulio operacija, po
nuis raportas.
vietų teismas pasmerkė sušau kurios jis buvo bepradedąs eiti
dyti keturis asmenis, kaltina- geryn, bet paskui liga staiga
del šnipavimo Lenkams, pablogėjo, ir vakar jis mirė.
Frunze buvo 41 metų am
yra viena
Gorodickaja; kiti t žiaus. Jis buvo moldavietis, rubuvę valstybės tarnauto-i
»’ nimanų Kraujo. Jokio kajai, yra: Ilolševnilcov, Kučeren- rinio auklėjimo, lygiai kaip ir
Trockis, jis neturėjo,
bet po
BRIUSELIS, Belgija, lapkr. ko ir šelutko.
bolševikų revoliucijos
patapo
1. — Belgijos ministerių kabi- Visi keturi' buvo
( uictortci
pjnio,
nuio
vioiiai
kaltinami, vienas raudonosios armijos va
i vienu balsu
. mahometonus baisiai sukiršinę ,neJ:as Vn*<ai
kad vienam Lenku karininkui,
Sąmokslininkai veikią, norėda-11 prieš krikščionis ir visus ara- 1 priėmė krašto apsaugos minis- vardu Babijenko, gyvenusiam dų. Buvo paskilbęs savo žiau
mi išprovokuot karą P1 ’e& bus sukėlė prieš Europos man- jterio, generolo Kesteno, pateik Kijeve svetima pavarde, jie tei rumu. Jo įsakymu buvo sušau
dyta daugybė ypač senojo re
sovietų Rusiją.
datininkus
lie
dokumentai tą armijos reorganizavimo pla kdavę žinių apie raudonosios žimo karininkų.
ną. Einant apsaugos ministepriėmė labai neramų toną.
armijosį judėjimą Kijevo ap
rio
planu,
iš
keturių
Belgijos
MASKVA, lapkr. 1.
’ Visoj Sirijos
žemėj
juos
skrity, taipjau žinių apie vals
vietų laikraštis Izviestija iške- skleidžia taip vadinama “liau armijos korpusų vienas bus pa tybės
Panama deportuoja
geležinkelius ir karo
lia aikštėn tariamą kontr-revo- dies partija”, kurios vadu yra naikintas, taipjau vyrų ka
. “negeidžiamus”
traukinių judėjimo planus, at
liucininkų ir šnipų
sąmokslą, D-ras Šabander, dabar gyvenąs reiviavimo laikas sutrumpina sitikus mobilizacijai.
svetimšalius
neva Anglijoj organizuotą ir iš ištremime. Dokumentai paro ma nuo dvylikos iki dešimt mė
Londono diriguojamą. Taria do, kad tarp Sirijos revoliuci- nesių.
lapkr. 1. /-• Ky
Beraščiu burmistrų ne šyPANAMA,
mieji šnipai buvę nesenai bol ninkų, pan-arabų judėjimo ir
su nesenai įvykusiais butų
ševikų politinės policijos suim Abd-el-Krimo, vedančio kovą su
trūksta nė Francijoj nuomotojų neramumais, ku
ti Leningrade. Tie kontr-revo- franeuzais ir ispanais Morokriems gesinti buvo pašaukta da
PARYŽIUS, lapkr. 1, — Val gi Jungtinių Valstijų- kariuoliucininkai ir. šnipai veikę Ru koj, yra ankštas ryšys.
Keturi darbininkai žuvo ugny;
sijoj sulygr instrukcijomis budvidešimt kitų uždaryta ur- stybės įstaigos Paryžiuje, ku mėnę, Panamos vyriausybe nu
rios turi reikalo su provincijų
Prancūzai esą “skerdikai”
vusio caro
karininko, pulk.
vuose
tarė deportuoti šešiolika negei
administracijomis, dažnai gau džiamų svetimšalių.
Franko, dabar dirbančio Britų! Pirmas dokumentas, pasira
Dešimt
karinėj misijoj Estuose. Jis su šytas “Sirijos Vadavimo Komi
VVHEELING, W. Va., lapkr. na oficialių dokumentų, kurie, panamiečių'uždaryta iki teismo
vietoj vietos burmistro parašo, kalėjime.
taisęs ir planus svarbiems ka teto”, prasideda
pareiškimu, 1. —- Warwoode, netoli nuo čia,
ro atžvilgiu rusų gelžkeliams ir kad Francijos generolai,, Gour- Constanza
Goal 1kompanijosješti pažymėti kryžiuku, su raš’ : “Burmistras
kariuomenės bazėms ir išsprog
aud, \Veygand ir Serrail, taij . kasyklose kilo gaisras. Kiek ži- tininko prierašu:
noma, keturi darbininkai žuvo įrašyti nemoka, loki dokumen Vokietija ir Italija pasi
dinti.
“yra skerdikų gauja”, bet kad
rašė sutarti
Izviestija sako, kad špionažo jau “nebetoli valanda, kada vi ugny, apie dvidešimt' kitų dar tai., su burmistrų kryžiukais
v i (‘toj vardo pavardės, papras
organizacija
buvus didelė ir
sa šiaurės Afrika ir Arabija bininkų, dirbusių toliau, yra
ROMA, Italija, lapkr. 1. -plačiai išvystytą. Ji susidėjus bus išvaduotos iš franeuzų, an uždaryti urvuose taip, kad pro tai ateina iš tolimų provincijos
Premjeras Mussolini ir Vokie
miestelių ir kaimų.
iš senosios caro armijos kari
glų ir italų priespaudos jungo.” liepsnas jie negdli prisigriebti
tijos amdasadOrius Italijai, ba
ninkų. Ta organizacija turėjus
Per ugnį jiems
Nuo Tanžiro artimuose rytuose, prie išėjimo,
ronas fon Neurath, vakar pasi
veikti taip, kad išprovokavus t
iki šanhajaus tolimuose rytuo pagalbos kol kas nebuvo gali- 35 asmens inkriminuoti rašė Vokietijos su Italija pada
• karą 'prieš sovietų Rusiją.
se visos mahometonų tautos ne- ma paduoti. Gaisro priežastis
už svaiginamuosius rytą prekybos ir navigacijos,
užilgio sukilsiančios prieš savo. dar nežinoma.
sutartį.
gėrimus
spaudėjus europiečius. Arabai
Sirijoj paseksią savo brolių rif- Uždarę kalėjime 5 kuni1NDIANAPOLIS, Ind., lapkr. Nepatinka vyro pavar
gus,
atsisakiusius
turki'?•1ki;,ie^ i;avvz )
‘
i. —- Federalė grand jury vadė, prašo divorso
C
7 džiu ir išvysią laukan svetimus ■
vesti
kar inkriminavo
trisdešimt
penkis asmenis iš IndianapoKo,
MEKSIKOS MIEŠTAS, lapkr. Cincinnati ir St. Louis, kalti LONDONAS, lapkr. 1. Antras dokumentas> “(LentraPilietė Catherine Elephant krei
Naujienos pagelbės
jums. linio žiemių • Afrikai Vaduoti 1. — Telegrama iš Tabasco sa namus dėl svaiginamųjų gėri pėsi teisman, prašydama išsi
tas ko, kad Millahermošoj, Tabasco mų šmugelio.
- Desėtkai tūkstančių Naujienų Komiteto” pasirašytas,
skyrimo su savo vyru, nes ji
valstijos
sostinėj,
tapę
areštuo

komitetas
savo
centrą
turi
Kai

skaitytojų ieško bargenų Nau
negalinti pakęsti jo pavardės.
jienose ir skaito *klasifikuotų- re, Egipte, o skyrius , visuose ti penki katalikų kunigai, atsi
Prieš vedimą vyras žadėjęs jai
jų skelbimų puslapius kasdie Tarpžefninių jūrių kraštuose, sakiusieji vesti pačias. Katali
savo pavardę “Elephant” pa
ną. Parašykite į Naujienas ką —prasideda sveikinimu Damas- kai dėl to esą labai sujudę.
keisti kitokia pūva rde, bet kad
Tabasco valstijoj nesenai bu
turit parduoti, o pirkėjų atra- ko gyventojų už jų revoliucines
• jis dabar vis tiek laikąsis to
vo išleistas įstatymas, reika
•
«
V•
šit greičiausia.
pastangas.
nepakenčiamo
vardo, tai ji ne
laująs, kad bet kurio tikėjimo
Federalis oro biuras šiai die benorinti daugiau su juo gy
Klasifikuotųjų skelbimų kai- “Arabijos kantrybė pasibai- j kunigas, jei jisnori savo,kaipo
nos: vienas colis (apie 30 žod- gė,” sakoma dokumente. “Revo- kunigo pareigas eiti, jis turi nai Chięagai ir apielinkei pra venti. Teismas jai davė divorsą.
[Elephant, lietuviškai dramb
našauja:
žiu) vienai dienai, $1.05, dau-liucijos gaisras liepsnoja. Jus vesįj pąčią,
, Aplamai gražu;
nedidelė lys.]
giau kaip vieną dieną 92 centai, elgėtės kaip narsus
žmonės. I
j dieną; asmenų paieškojimai Padėkite savo broliams riffie-' CLINTON, III., spalio 30.. temperatūros atmaina; vidutiSANTA BARBARA,
Cal.,
po 70 centų už colį į dieną.
čiams. Kareiviai mahometonys Earl Stearns, nenorėdamas gy nis, didžiumoj žiemos vakarų
spalio 30. — ^iandie apie 5:30
Parduokit kas jums nereika- tegul apleidžia • franeuzų eiles... vas pasiduoti šerifui Taylo, vėjas.
lingas per paskelbimus Naujie- Geriau mirti, ne
kad kentėti nusižudė. Stearns buvo pabė Vakar temperatūra viduti- vai. ryto čia jausta žemės dre
bėjimas. žalos miestui nepada
nose.
svetimšalių jungą. Arabai, ne gęs iš kalėjimo Dubuque, Iowa, niškai siekė 41° F.
šiandie saulė teka 6:23, lei rė. Drebėjimas tęsės keletą
už nužudymą
padėkite kardo, kol neišsikovo- kur jis sėdėjo
sekundų.
džiasi 4:44 valandą.
žmogaus.
sį(e nepriklausomybės.”
dinastiją, viešpatavusią arti
pusantro šimtmečio
Arabai siekias išvaduoti Aziją
TEHERANAS. Persija, lap ir Afriką iš Europos valsty
bių priespaudos
kričio 1. — Persijos
medžlis
arba krašto seimas vakar priė
mė rezoliuciją,
kuria šachų
spalio
DAMASKAS,
Kadžarų dinastija pašalinama 31. — [Per Kairą, cenzūrai iš
nup sosto. » Rezoliucija buvo vengti. Chicagos Tribūne kopriimtą į:> balsais prieš 80.
refep. George Seldes]. — Gauta
Laikinoji
valdžia pavesta dokumentinių
įrodymų, kad
premjerui Riza Chanui. Krašto arabuose eina stiprus revoliuci
seimas turės dar išspręsti nau nis bruzdėjimas prieš Franiiją,
jos nuolatinės valdžios formą. Angliją ir Italiją, siekiąsis iš
Persijos šachu (karalium), judinti ir sukelti visą mahome
kurs dabar neteko sosto, buvo tonų pasaulį prieš
]Europos
Achmed Mirza, 28 metų am valstybes ir išginti jas iš Azi
žiaus. Jis tečiau visą laiką gy jos ir Afrikos.
veno, lėbaudamas, Paryžiuje.
Tie dokumentai, slapta spau
sdinti Kaire, yra revoliuciniu

i

Kijeve pasmerkta sušau Frunze, sovietų karo ko
misaras, mirė
(lyti keturi asmens

Belgija ruošias sumažini;?^
savo ■ kariuomenę moterlsk6’

Nelaime anglių kasyklose

AR NORI KA PARDUOTI,
PIRKTI AR PAIEŠKOTI ;»«<•»■

in

original!

..................... -.................... .............

Pakorimas žmogaus ne
davė jam ramumo;
nusižudė

EAST ST. LOUIS, III. lapkr.
Pas sovietų konsulato sekre 1. - - Jeff Langley prieš kurį
torių rasta svarbių Suomių laiką buvo St. Clair kauntės še
valstybės paslapčių
rifas. Kaip tokiam, jam vie
ną kartų teko atlikti sunki ir
ELSINKA1, Suomija, lapkr. baisi priedermė: pakarti mirSuomių vyriausybė areš ties bausmei pasmerktas nusitavo sovietų Rusijos konsulato kaltėlis.
Tiesa, budelis buvo
Viborgo sekretorių, Enriką Val ne jis pats., bet jis turėjo visos
ką, susektą kaipo karinį bol los egzekucijos žiūrėti. Tas įvy
ševikų valdžios šnipą. Rasti kis jį taip įveikė, kad jis nie
pas jį dokumentai parodė, kad kados nebegalėjo užmiršti, ir
jis jau turėjo surinkęs svarbių nuolatos buvo susikrimtęs, šį
Suomių valstybės
paslapčių. rytą jis rasta lovoj negyvas,
Areštas to šnipo padarė suo šalia buvo pamesta tuščia nuo
miuose didelės sensacijos.
dų bonkutė.

Paryžiaus vyriausybe šaukia
gen. Servai lą paaiškinti bom
bardavimų Damasko

imperfect
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Bandė nušauti Bostono Vyra;
kur nusipiovė
kandidatą j majorus
ranką dėl $500, esąs
pamišęs
BOSTON, Mass., spalio 30.— j
Dr. Walter McGauley,. kandida-|
tas į Bostono mayorus, prane-1 SOUTH BENIŲ Ind. lapkr. 1.
—Bedarbis
William
Biggs,
šė policijai,, kad šį ryla, kai
kurs prieš savaitę
nusipiovė
jis apleidęs garažą, cu nepa-|
žįstami vyrai tris kartus šovę sau kairiąją ranką, idant ga|vus iš apdraudos
kompanijos
į jį. Jis tečiau išliko nesu
500 dolerių, pasak komisijos,
žeistas.
kuri jį dabar visą laiką tirinėio, esąs pamišęs. Jis, be to, ser
Buvę bravarninkai da gąs kraujo manija, ir dėl to
bar prohibicijos agentai reikalingas stropaus dabojimo.

PITTSBURGH, Pa., lapkr. 1. MOTERIŠKĖ UŽMUŠĖ 140
BARŠKANČIŲ ANGIŲ
Prohibicijos
administra
torius .Baird sugalvojo, kad ge-:
riausi prohibicijos agentui gali į FORT Ll’PTON, Colo., lapkr.
Netoli
nuo čia gyvebūt buvusieji bravūrų žmonės L
nes jie gerai
susipažinę su nančio rančerio, Slauterbacko,
alaus darymo procesu, greičiau- žmona, eidama su savo trejų
šiai gali susekti nelegalų dary- metų sunum, užėjo kribždelyną
mą alaus.
Tatai jis keliolika barčkančiųjų angių. Per dvi
tokių buvusių bra varniukų pa-j valandas gindamos nuo jų ir
skyrė savo agentais ir pastatė kovodama, ji pagaliu užmušė
juos daboti Įstaigas, kurios da-. 140 anglų.
ro “near-beerą” ir kuries
Naujas vicekaralius Indijai
riamos dėl darymo taipjau ir
“real-beero
”.
1
LONDONAS, lapkričio 1. —
Nauju Indijos
vicekaralium,
Stinnes’o interesai par vietoj Beadingo Grafo, tapo pa
duodami austrams
skirtas agrikultūros ir žvejybos
------------------------- •
ministeris, Edward
Frederick
VJENNA, lapkr. 1. — Pra Wood.
neša, kad mirusio Vokiečių pra
monės magnato Stinneso sūnūs,
TEXARKANA, Ark., lapkr.
atvykę?
Hugo Stinnes
Jr.,
1. ’— Kovoj su banditais vakar
Viennon tikslu visus Stinneso buvo nušautas Millero kauntės
parduoti šerifas E. Barber. Jo padėjėjas
Artinu* Netter’o metalo fabri ir kitas policininkas buvo su
kams.
žeisti.

Dabar LaiKas
Atėjus didžiam darbimečiui Lietuvoje,
ne vienas pagėidauja ir laukia, kad kas nors
ateitų jam talkon. Dabar pasiųstas Lietu
von doleris, kitas suteiks musų giminėms
didelį džiaugsmų ir bus geru talkininku jų
darbuose.
Siųsdami pinigus Lietuvon visuomet
siųskit per Naujienas dėlto, kad Naujienos
siunčia telegramų ir pašto perlaidomis ir
pilnai garantuoja kiekvieną siuntinį.

Naujienų pašto perlaidos kainuoja tik
23/2% 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.
N
Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog į musų
raktinę arba į bilę vieną sekamų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St.
rUPIKAIčIO APTIEKA, 233 East 115 St.
BENOŠTAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

NAUJIENOS
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Chicago, III
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ža gauna. Universitetas be to apysakų. Ir man pataria, kad ir darbo skurdžius spaudžia. evoliucijos. Tik jų vaikai dau
dar “aukščiau”, Kaimas ,— darbininkai nerodo giau j ra baigę mokslus.
paliuosuoja ne neturtingus, pasiekčiau
t
bei kas yra, gabus, kai suvar Spaudoj, rodos, turėtų visas,
■ HiMpi "ifnri" ......... r TlMn1,,
PIRKTI. PARDUOTI AR M AI-V
NYTI VISADOS KREIPKJTftS <
gęs darbininkas negali gerai su visomis smulkmenomis, mu
PAS MUS.
TAS JUMS BUS
Baso Tindi-Rindi
mokintis ir dar privalo užsi sų gyvenimas atspindėti. Kas
ANT NAUDOS.
į
mokėti. Džiaugsmo buvo pada bloga
niekas nepagirs. Lie
MAI LIAU llV25, X. Į Bir žmonėms. Kur lik gali, ypač ręs socialdemokratų projektas tuvoj žmogus temato bažny
šviesą ir pnjiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi dirb
žus kkia kleveruodamas ir kunigai, ♦, gnybia / kiekvienam mokyklas atidaryti visiems do čių, aludę ir kalėjimų, žiaurų
tuves. Cash arba ant išmokėjimų.
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
policininkų, drožiantį žandan,
gargždėdamas siaurasis trau “bedieviui”, užmiršę. Kristaus vanai.: . bet senai dingo.
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
arba rustų mokesčių rinkėjų^
kinėlis. Kai kada žmonių kimš- žodžiusų “Kas savo brolį va
A. BARTKUS,-Prea.
Daugiau idealų nemato.
tinai pilna. Nerūkantiems škic* dina bedieviu (raka) (privalo
1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892, Chicago
♦tuose vagonuose durnų iki že būti baustas pragaro ugnimi.”
•
♦ »
Daug prisijuokia iš b’rancumei. Administracija neprižiū Nors jų tarpe — dvasiškių 809 W. 35th SI., Chicago
zų
ištvirkimo,
bet
savo
kraš

Artinantis
naujiems
seimo
Tel. Be levard 0611 ir 0774
ri, o žmonės įstatymų neboja. atsiranda bedievių kunigų, kil
PADAROM PIRKIMO IR PAR
nojamų į užkampius. Išgirsti, te nieko nemato. Bado laikais, rinkimams, jaučiamas didelis
Važiuojant Ginkunų dvaro
DAVIMO RAŠTUS.
jog tas ir tas kunigas išvertęs už sienos, Vokietijoj, svaru valdančiųjų spaudimas. įstai
Pasekmingai
siunčiam pinigus ii
lauku (i klm. nuo Šiaulių) vi Tolstojaus rašius (kiti drau duonos galėjai nupirkti parsi gose šluojami žymesni valdi
Parduodam Laivakortes.
si atsikreipia ton pusėn,- kur džia), vienas ar kitas persiė duodančių mergaitę. Vokiečių ninkai.
Priešai izoliuojama,
laisvamanių kapinės:
męs Voltair’o studijomis, dar kareiviai Lietuvoj nebrangiau spauda slegiama. Žmonių ūpas
, —Aure, laisvamanių kapui! kitas
DR. ROSS NAUJA IR PA
skaito pasigerėdamas mokėdavo - tas pat buvo, bet prastas. Kairieji norėtų sa
—Jie Dievo nepripažįsta... evoliucijų, Markso ar k(tų raš mes žiūrėjom Prancuzijon ir vo viršaus ir, matyt, daug
GERINTĄ SISTEMĄ
—Bet gerai, kai nesikiša į tus. Jų dusia tokia pat, nors juokėmės savo ydų nematyda pastangų dės. Padėtis darosi
GYDYMO IŠGYDO
musų reikalus...
prisilaiko celibatų (už akių mi. ' Vokiečiai sėklas paliko. prieškarine, tik stoka pinigų
Kraujo, pūslė*, šlapumo, privatinė*,
•
— Tegul jie savaip dirba, kitaip) ir įsivilkę į sulomis. Porų metų atgal net gimnazi
ton, užsendinto* ir užkrečiamos ligos vii s
iigydomos.
mano, mes savaip...
jose
buvo
prostitučių,
dar
ir
Kunigas Tumas kadaise buvo
rxxxxxxxxxxxxxxxxxxxixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Vartojami saugiausi ir geriausiai
—Mat ką išmanė!
įstojęs “Kultūros” b-vėn akci dabar esama. Kariuomenėj ma MM
žinomi metodai
Kampe vagono turėjo susi ninku ir, rodos, dirbo rašinė ža prižiūrima. Taip pat rodo X
traukusi inteligento žmogysta, damas ar paskaitas laikyda sumažėjimas vedybų, o padau MM
sklaidydama “Ljetuvos Ūki mas, bet bažnyčios kanonai gėjimas nelegalių vaikų, Šan
ninko'*, “Socialdemokrato” ir uždraudė. Jeigu taip, . reikėtų čiuose (Kaune),
kur stovi MM
pagerintas
“'Lietuvos Žinių” lapus. Atsi tiems patiems kanonams draus daug kareivių, sako mažne tre M
kėlęs pažiurėjo pro langų j ka ti vartoti elektrų, 'telefonus, čia dalis mergaičių apsibėgu
pines ir leidosi bendron kal radio, automobilius ar orlai sių, su vaikais. Vakarais ka M
M
Ir tikra* Europinis Lil
beli.
vius, kurie padaryti be Dievo reiviai sugauna ir žagina bu- MM
ės ei de gydymas
Visiems žinomas Chicagoj biznierius, buvęs biznyje ant Bridgeporto per
kiama. Vienatinis gy
—Kunigai dėlto nori ‘nu macus, vien mokslo evoliuci ' riais po keliolika žmonių vie- M
dymas nuo sifilio dus
10
metų,
Englewood
per
6
metus,
Esu
patyręs
visokiuose
bizniuose
ir
žino

M
damas už
Fgriauti jas.
DR. B. M. ROSS
Tokių atsitikimų labai
jos k< liais. To nėra. Prie pro ' ną.
žemą kainą
Atsakanti*
mas
visuomenei.
Buvau
Savo
kostumerių
remiamas
senose
vietose,
manau,
M
Kodėl?
Speclalutaa
gos reikalui kiekvienas grie daug. Karo teismas jau yra MM
tiktai trumpam laikui
(steigta 30 metų
kad
nepamirš
manęs
ir
mano
krautuvės
naujoj
vietoj.
Kam laisvamanių.
M
keletu
sušaudęs
už
panašius
biasi telefoną ar kita “velnio”
Daugiausiai chroniškų ligų paeina nuo
M
Meldžiu atsilankyti ir pamatyti mano naują krautuvę, o mes stengsi
-Jie visur kišasi.
kraujo ir užkrečiamų ligų. Kad Ugydžius
išradimą, metę šalin supelė prasižengimus. Vieno pulko MM
jas nebandykit senais budais.
mės tamstą užganėdinti kuogeriausiai.
—Bažnyčioj ir aludėj.
kapelionas, dėstyda *
VYRAI! Specialis serum gydymas yra va>
jusius biblijos pasakų lapus. (N...)
tojamas
su geru pasisekimu dėl atgavimi
—.Ministerijoj.
M
Kas pirks nuo pirmos dienos Lapkričio-November pirmą kartą, bus duo
stiprumo silpnėms vyrams.
Jo gaivinanti
Čia greičiausia bus asmeniški mas tikybą sakas nieko pikto M
jėga veikia stebuklingai ant gilių, nervų
Direktoriai.
M
ir
grieko
nesu,
jei
jaunas
vy

damos
.dovanos
vyrams,
moterims
ir
panelėms.
reikalai sujungti, o- ne dvasiš
ir kraujo, suteikdama stiprumą silpniems
H
ir sunykusiems vyrams. Dr. Ross gydymo
Žvalgyba.
H
Šiuomi pranešu savo kostumeriams, kad užlaikau pirmos rųšies prekes,
ki. Kiekvienų pažangos skelbė ras braukia su Onute ar kita. M
kambariai kasdien pilni ligonių.
čia guli kunigas laisva ja boikotuoja, bet mirštant [Faktus galėčiau nurodyti tik M
šviežias ir naujas. Geriausi apyniai, miežių salyklas, rugių salyklas dėl
JIS TURI 30 METŲ PATYRIMĄ
M
H
manis.
ir
jau išgydė tūkstančiui/ žmonių, tai«ym
griebia už kaklo tempti į savo riau, bet vengiu dėl autoriteto H
naminių nesvaiginamų gėrimų dirbimo. Visokie prieskoniai dėl pagerinimo
užtikrinimas sergnatiems, kad jie gaus v*,
Musų kampo kunigas kai kapines, “kad dūšia įiepražurą gydymą. Vienatinis geriausiai (rengtu
palaikymo]. S t udentas-k lieji MM
gėrimų. Visokios rųšies moltų. Mes čia negalime viską suminėti, ateikit ir
ofisas Jungtinėse Valstijose. Deėimtis gy
kam išsitaria, jog nužengus tų” veltui. Panašiai buvo Šiau kas teologijos fakulteto, su M
dymui kambarių. Kraujo i&bandymas ir la
M
pamatykit
musų
prekes.
boratorijos egzaminacija dykai su gydymu.
žemėn Dievui ir velniui su kro liuose mirus Lukauskui (ad man pažįstamais atlanko pro M
N
Patarimai Dykai
Dar primenu savo kostumeriams, kad aš buvąu Kanadoj dideliuose miesj
nui, jie griebtųsi velnią gar vokatui). Priespaudos, okupa stitutes. Net nustebau sužino HN
Atsakantis medikalis patarnavimas suteiki
tuose ir patyriau kas link gyvenimo ir kitokių % reikalų. Taip pat lankiausi
jums sveikatą ir laimę.
Geriausia gydy
binti.
mas. Pigiausios’ kainos. Greičiausias gydy
cijos laikais (ir lietuviškos jęs, nes atlaiduose vasarų ma MM
Rytinėse valstijose, Niagara Falls, New York, Pennsylvania, Mass, Ohio.
mas. Ateikit Šiandien.
—Cha-cha-cha!
priespaudos kairiems) jo bu čiau ir girdėjau pasakojant MM
Kuriems reikia žinių, mes suteiksim ir paaiškinsim apie visokius dalykus.
Reikėtų atskirti bažnyčią te rinkdavosi moksleiviai auš apie dora, šventąją dvasių. Ce
DR. B. M. ROSS
N
nuo valstybės.
Nesikištų kur rininkai, arba (eismuose už libatas, matyt, sunku išlaikyti, M
35 So. Dearborn St.
nereikia, — pradėjo laikraščių tardavo juos. Laidojant kle čia to yra kitos priežastys:
kampas Monroe St. Chicago
Vyrų priėmimo kambarys 506. Moterų
žmogysta.
ėmimo kambarys 508.
bonas
pasakojo atsivertus, skurdas. Kareivių ir karinin
Penktas Augetas, Crilly Namae
O gal ir geriau butų.
nors čia pat jo duktė atsiliepė kų tarpe nėra net kitokios kal
25 METAI TAME NAME

norėdami:

Sis tas iš Lietuvos.

ELEKTRA

H
h

M

Algų nebemokėtų...
likus tokį pat su savo idėjo bos. Karininkai per kareivius
—Kas norėtų bažnyčios, ga mis. Per amžius karkia “de už butelį degtinas susipažįsta

lėtų eiti.
- Dabar renkant seimų -ne
begaus balsų...
Reikėtų kitos tvarkos.
—Nubodo zakristijonai su
poteriais...
Ilgai kalbėjosi vagone. Kas
kartų labiau įsitikino reikiant
kitos tvarkos. Vagonai paleng
va traukiami virdulio (taip
vadina siaurąjį garvežį) aplei
do laisvamanių ir socialistų
kraštų — Šiaulius.
Kitam vagone tarp davatkų
sėdėjo^kuųigas ir pamalęs pro
langų bažrrhsm bokštų išsi
traukė rožančiukui jubiliejiniu
kryžium, liainbejo rhaldas. Da
vatkėlės nusibraukusios veidų
jr skaras sutvarkiusios tai0
pat įsikibo poteriauti. •
Traukinėlis su
įvairiomis
žmogystomis lindo Lietuvos
užkampiais. Važiavo toliau.
•
*
Dar vienas paveikslas, ro
dantis kokių yra daug. Jau
nas iš kaimo išėjęs dvasinėn
seminarijon vaikinas, sutikęs
ziliečiu krautuvėj zitietes kal
bant apie savo reikalus, pasa
koja apie buvusių atlaidų nau
jienas:
Tai kad daug buvo žmo
nių, tiesiog įdaręs...
—0 dvasiškių tėvelių ar iš
tolo atvyko? — bučiuodama
lankų klausinėjo viena.
Mažne iš visų parapijų,
tas ir tas buvo. Choru giedo
jom giesmes, psalmes. Kaip
danguj. Ale aš bėgsiu, turiu
daug dar!x>, universitete pa
skaitų reikia klausyti. Sudiev...
Su dievu, su dievu! —
šaukė palikusios bučiuodamos
išeinančio rankas.
—Tegul Dievas laimina!
Skėtojantis klerikas paliko
tokį įspūdį, jog reikėtų ateinančiom kartom palikti mu
ziejuose jį.
♦

Šiandien dešinieji deda pa
stangų kiek galima, kiek lei
džia garbė, kovoti su progresu.
Kova paiv mta bedievybės nai
kinimu
Priemonės šlykščios,
neini dino-, nebent laukiniams

Naujiena Marquette Park Kolonijai

914 r

Didelis Atidaryma Naujos Krautuvės

606

The Western Malt & Hops Co.

M
M
M

M
H
M

v

M

. FABIONAS Cu

JOHN P. LEGEIKO
6914 So. WsternAve.

Ofiso valandos kasdien nuo

10 ryto iki 5

vakare.
Nedalioj
nuo
10 iki
1
dien*. P.,
nedaliais,
seredomia
ir
subatomis
nuo
13

ryto iki 8 vakare.
o mirus griebiasi su mergaitėmis ir žagina jas.
Visi rengiami vakarėliai ir ge
tempti į savo kapus.
gužinės dabar padeda platinti XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX3XXXXXXXXXXXXXXXXXr
Dešinė džiaugiasi mažėjant paleistuvystę. Pirmos reikšmės
“bedieviams” ir stengiasi ma
kultūrinti, nebeturi.
Net
žinti užkimšdami burnas val klerikalų kumštis — doros
džios priemonėmis. Buvę sei brigada — miega. Salėse, ro
mo rinkimai rodo nemažesnes muose kalbama tapie blaivybę,
kairiųjų jėgas. Miestų jauni doros palaikymų, o užkam
mas ir darbininkai kairus, tik piais eina kitos scenos, prie
Kuomet jus su
dėl užimamos vietos tarnau šingos aukštiems obalsiams.
sergate,
tai pir
jant negali Luti kuopų nariais Vieni kalba apie blaivybę, asig
PAREIKALAUK SAU KATALOGO IR
mutinis dalykas
Daug mokytojų ir kitų valdi nuoja tūkstančius palaikyti ją,
jus nčrite gauti
PASIRINK
SAU
DOVANAS
gerą specialistą^
ninku dabar traukiasi iš rate ir čia pat valstybiniam fabri
kad jis jumis gy
lių, organizacijų, kad nenusto ke traiško kuo daugiau degti
dytų — tokį spe
DYKAI
DEL
JŪSŲ
—
cialistą,
kuris tu
jus tarnystės širdy likę tais nės. Aš dabar nesuprantu to
ri daug metų pa
pačiais ir dar daugiau kerštau kio darbo, galva svaigsta, gal
tyrimą ir tekio
kuris “nedaro
dami, kas
pavojinga netik jus geriau nusimanot, tarkit
spėliojimų”. Gal
jiems patiems bet ir spaudžian- apie mano proto stovį. Vienas
Kataloge rasite visokių dalykų,
būt, kad jus jau
tiems. Be to, kairesnių laik žymus bendradarbis sako ne
esat
gydęsis pat
kurių jus visados pageidaujate..
daugelį
gydytojų,
be;
vis
be pasek
raščių ar knygų žmonės dau reikiant to iškelti spaudoj, o
mių.
Priežastis
buvt
ta,
kad
jie ne
Ir tuos daiktus jus gausit DYKAI.
giau > kaito negu “pateplinų”, užtenką feljetonų *ar meilės
žinojo, kokia jūsų liga buvo.
Kataloge jus rasite budus kaip ir
kaip provincijoj taip ir mies
Ateikit j musų ofisą ir daleiskite
kur apmainyti kuponus j dovanas.
tuose. Nubodo šventųjų gyve
pilnai jumis išegzaminuoti, su X-Ra\
ir laboratorijoj, tas pilnai pasakys
nimai ar pragarų
bausmės,
kas jums yra ir kur randasi liga ir
reikia savais socialiais reika
ar
jus galit būt išgydytas. Mes tu
Naujienos jums teikia
rime
geriausius Europinius ir Ameri
lais daugiau rūpintis. Jau kai Mes pristatome tiktai geriausios
kuponus kasdieną ir dar
koniškus įrengimus. Musų X-Ray
muose užtiksi po kelis ūkinin rųšies anglis. Musų atsvėrimas
irrašina yra viena iš didžiausių visa
priedais duoda daug ku
garantuotas per Chicago Coul
me mieste.
kus, kunigų paskelbtus bedie yra
Merchants Association, atsvėri
ponų
tiems,
kurie
užmo

vius už skaitymų
laikraščių, mas per Liscenced Ci,ty WeighX-Ray Egzaminavimas
ka pinigus iškalno prenu
kurie neduoda dešimtinės ir ka- manth.'
ir patarimai visai dykai
lėdojantiems uždaro duris. Ku
meruodami
N au jienas
Mes gydome labai pasekmingai vi
nigai kudžiasi ir mišių suma
sau ar kitiems.
sokios rųšies naujas ir užsisenėjužėjimu: jaunesnė karta nebe5822 So. Racine Avef
sias ligas. Kraujo suirimus, ŽARNŲ
Tel. Wentworth 0209 »*•
ir SKILVIO ligas, galvos skaudėji
užperka. Kaimuose daugiau tu
Daugink savo kuponus
Englewood 4760
mą, krutinės skąudėjimai, šonų skau
ri įtakos valstiečiai liaudinin
dėjimai,
svaiguliai, PILĖS, plaučių,
prisiųsdamas naujų skai
kai, kuriuos
paprastai mies
kepenų ir pūslės trubeliai, odos ir
tytojų
ir
rinkdamas
juos
VENERINĖS ligos, yra musų specituose darbininkai vadina krikšč.
alumas
per 28 metus.
kitokiais budais.
-demokratais
be rožančiaus.
Mes turime pas save visus naujau
Miestuose ir dvaruose geriau
sius serumus.
organizuojasi socialdemokratai
“606” ir “914”
ar kiti socialistai, čia maža
Bohemian Blend
rasi kitokio plauko, ypač Šiau
Yra suteikiama su pažinimu ir be
f
skausmo.
Masu kainos už gydymą
liuose, kur skaitoma “cicilikų”
yru labai liberalės.
lizdu.
Mes gydome vyrus ir moteris.
• Viena bloga yda, kad darbi
ninkų luomas miestuose ar
dvaruose įgauna vidurinio ar
augštesnio išsilavinimo, bet
toliau negali eiti: užkerta ke
lių neturtas. Kuniginiams len
Dr. Gili, Specialistas
CAT NO. 1103
gviau pasiekti augštesnis išsi
ue»oG»uĮ>«n«
40 No. Wells St.,
lavinimas. Tuo mažėja Veikė APYNIAI IR SALYKLAS SYKIU
< kampus Washington
I v
"
f I
jų skaičius. Kiti prisišlieja prie Wennersten’» yra išdirbėjai pagal
Valandos: Panedėlyje, Ketverge ir
Vardus
galingųjų kasdienės duonos musų patentuotų procesą. Y t a labai
Pėtnyčioj: 9-6. Utaminkc, Seredoj ir
WRV
prirengti, todėl, kad mes dau
Subatoj: 9-8. Nedėldieniais ir šven
valgytojų, štai Kaune sludeiv lengva
Adresas
giausiai darbo padarome musų išdir\ CHCWINO
tėmis: 10-1.
tai ateitininkai, tautininkai ar bystėje.
State
Miestas
kitokie panašus turi bendra
Jei nori turėt
Upildyk ir siusk Naujienoms
bučius, remia bankai, kleboni
enning ennersten nc
nuolatinį draugą —
2960 LAVVRENCE AVĖ., CHICAGO
jos valdžia, dešimtimis stipen
Skaityk Naujienas.
dijų, bet darbininkai labai ma10
M

mokratai”,

N

M

SKAITYTOJAU!

Pasitarki! su
Specialistu

ANGLYS - KOKSAI

E. J. McOuaid

Wennersten’s

The People’s Health
Instititfe

I0OO

Ptroifikmr riA.on
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NAUJIENOS, Chicago, III.

i MUSŲ MOTERIMS
<

■— Veda Dora Vilkienė ................................... .

Kį IR KAIP VIRTI
SRIUBA Iš ŽUVJES

1 puoduką salmon
1 šaukštai sviesto ar margalino
4 šaukštai miltų
Vį šaukštuko sunkos iš svoguno ,
2 šaukštuku sukapotų petruškų
i/b šaukštuko pipirų
1 kvortų pieno
1 žalj svogūną.
Ištarpyk sviestą arba margariną dvigubame puode, Sudėk
miltus ir pavirk. Sudėk svogunūs, petruškas ir pipirus, Išlengvo pilk pieną maišydama.
Virk pakol sriuba sutirštės. Su
dėk salmoną sutrupinus į šmo
tukus ir smulkiai supjaustytą
žalį j i svogūną. Pridėk druskos
pagal skonies.
,

ir gerai išplak. Su šaukštu imk
šią tešlą ir dėk į verdančius
eranberry. Apdengk ir virk ant
mažos ugnies nuo 20—25 minutų.
OBUOLIAI IR KUMPIS

Atpiauk
kumpio viename
šmote kokius 2 svaru.
Hudo cukraus
Gvazdikų (nemaltų)
4- 6 obuolius.
Virk kumpį pakol bus beveik minkštas. Sudėk į apskritą puodą, sukirsk j kumpį
(> S gvazdikus, apibarstyk su
cukrum; ant viršaus kumpio
arba aplink apdėk obuolius su
pjaustytus į ketvirtainius šmo
tukus. 'Užpilk
truputį van
dens, apdengk ir kepk karšta
me peėiuje.
KEPTAS KUMPIS

TOM AČIŪ
ri

kų
2 šaukštu miltų
Druskos ir pipirų pagal skonies.
Nuplauk tomates ir smulkiai
sukapok. Pridėk vandens, jeigu
reiktų ir daugiau, kad apsemtų
tomates, ir pridėk sodos. Duok
virti 5 minutes. Nusunk vande
nį nuo tomačių. Pridėk 1 kvortą verdančio vandens, ir tegul
išlengvo verda, pijkol tomatės
suminkštės, Ištarpyk sviesta
pridėk miltus ir kartu gerai ištrink. Užpilk pieną ir vėl mai
syk. Supilk į tomates. šia* sriu
bą gali valgyti su krekėsais.

KOKIAS DfiMES KUO IR
KAIP VALYTI

valyti
benzinu, pamirkius skuduru2 šaukštuku svogūnų
kų, trini i dėmę.
9 šaukštuku petruškų. •
DAŽŲ, DERVOS— Terpini*
Sunkos nuo l_> citrinos dėl nu, laip pat valyti, kaip bon-

SRIUBA IA ŽALIŲ

žalias tomates
1 kvortą verdančio vandens
šaukštukas sodos
>z4 kvortos pieno'
2 šaukštu sviesto arba tau-

naudotis gana ilgai. Svarbiau
sia kiekvienas šepetys luri bū
ti padėtas tokioje vibtoje, kur
jį mažiausia dulkių pasiektų,
šepečiai nuo drėgnumo tampa
minkšti. Todėl juos valyti ge
riausia drėgnomis sėlenomis
arba ruginiais miltais. Daromu
šitaip: švarios popieros lapas
dedamas anl stalo krašto, še
petys, gi
braukomas į šonus
(reikia vis atsukti švarią |)opieros vietų), ligi šepetys ncbepurvins popieros. Paskui rei*
kia l.arstyti miltų arba sėlenų ir šepečiu trinti.
Jeigu
šeiM’tp norite tikrai gerai iš
mazgoti, tai įmerkite j drung
ną vandenį su stikspiritu šcĮM’ėio šerius; išmazgokite juos,
nušiluostykiK'
nukralykitd,
rankšluosčiu ir padiekite ant
šono išdžiūti tiktai ne įšiltoje vietoje, - nes tada drėgmės
prisigers šepečio nugarėlė ar
rankelė ir sutrūkinės, atšoks,
apskritai -pages.

liuli

s kumpio.
colio Htorio.

RIEBALŲ

DĖMES

Tn-

DEGUTO
DftMES valyti
pjauk lašinius ir juos smulkiai
supiaustyk. Sumaišyk lašinius sviesiu ir lx4izina arba ža
su svogūnais ir petruškom. liuoju muilu. Pirm degutą pa
naikinti sviestu, sviestą gi
šiuo mišiniu apdėk kumpį,
pil citrinom sunką ir kepk ]X‘- benziną.
čiuje nuo 20—30 minutų.
GAZINfiS DERVOS -žibalu,
Valgyk su makaronais.
karštu vandeniu su muilu. Iš
mirkyti
žibale ir išmazgoti
muilu.
STEARINO, VAŠKO dėmes
valyti
sugeriamąja
popiera
GRINDINIS
IK
RŪBINIS (blotter) ir karštu prosu. Pa
ŠEPETYS. Mokėdami elgtis su dėjus ant dėmės popierą proįvairiais Šepečiais, galime jais'sinti.

Seimininkėms Patarimai

s

valytk EGLIŲ IR PUŠŲ SAKŲ dė-J
reikia stinkspiriėiii ir druska. mes reikia valyti žibalu ir šal Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA
Sušlapinti, ištrinti ir išplauti tu vandeniu su muilu. Reikia
vandenyj.
išplauti paYjniaus su žibalu, o 3101 So. Halsted St., kampas 31
Tel. Yards 1119
PURVO DfiMES reikia- valy paskui su vandeniu ir muilu.
RAŠALO

ti skuduru
spiritu.

DĖMES

sušlapintu vyno

SVIESTO IR TAUKŲ dėmės

iš pliušo, aksomo ir šiaip šil
kinės materijos reikia valyti
trinant dėmę su karsta balta
duona.

Baigusi akuše
VAISIŲ DĖMES Iš SKAL- rijos kolegiją;
praktika
binių reikia valyti omaniaku ilgai
vusi
Pennsylvanijos
ligonšitokiu budu: įpilk
bučiuose.
Sąži
vandenį amoniako, ištiesti de ningai patar

metusias vielas ant du lx*ns ir nauja, visokio
se ligose prieš
gimdymą, laike
RAŠALO DfiMES iš medžio gimdymo ir po
gimdymo.

galima išimti rūgščia druska.
VAŠKO IR TAUKŲ ŽVAKIŲ Užpylus rugšios druskos, valyti
dėmės reikia valvti su anurii. su vandeniu ir muilu.
ja. Anodijų reikia pašildyti, o ---------------------T"------- -—
paskui stipriai trinti vietų,
kur dėmė randasi.

Garsinkite Naujienose

Lietuviai Advokatai
\

•

f

.

11

K. GUGIS

OR. SERNER, 0. D

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

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726
CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.
Cor. VVashington & Clark

Moteriškų, Vyriškų ir
Vaikų ligų.
OFISO VALANDOS:
Nuo 18 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki

4729 So. Ashland Are., 2 labo*

Chicago, Illinois

Specialistas džiovos

4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30
vakaro. Nedžl iomis nuo 1O valan-

dos ryte iki

Tel. Pullman 6377

Specialistas moterų ligų
1724 So. Loomis, kampas 18 ir Bln*
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.
Telefonas Canal 1912
Naktinis Tel. Fairfax 6858

Roseland, LU.

Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiama.

........

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 S'o. Ashland Avė.
Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9
vakare.
Nedėliomis nuo 1&
iki 12 dieną.
Res. telephone Hyde Park 4000

LAWYER

LIETUVIAI DAKTARAI

Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St.
Kambarys 1420

Namų telefonas Yards 1699
Ofiso Tel. Boulevard 5913

Telefonas Dearborn 6096

DR. A. J. BERTASU

SPECIALISTAS egzaminavojime abstraktų ir nejudinamo tin
to teisėse. Taipgi veria visokius su
dus.
»

^464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po
pietų ir 6 iki 8 vakare.
_________________________

-

arti I/eavitt St.
Telefonas Canal 2552
Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakaro.
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

,

DR. MARYA ,
D0WIAT—SASS

DR. S. A. BRENZA

1707 W. 47(h 3L
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis mat
8 iki 2 vai. po pietų.

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

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

4608 S. Ashland Avė.

29 So. La Šalie St., Room 530
Tel. Central 6890
Vak. 3223 S. Halsted
Chicago
Tel. Yards 4681

Netoli 46th St.

.jĄ. ■■■ —.

Tel. Boulevard 0537

Telefonas Boulevard 1939

/

12 vai. po piet.

Telefonas Midway 2880

DR. M. J. SHERMAN

10717 Indiana Avė.,

Yards 0141

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St

I

Chicago, III.

■■

II

■■■■!—I

■ /

Ofiso tel. Boulevard 9698
Rezidencijos tel. Drexel 9191

A. L. DAVIDONIS, M. D. Dr. A A. Roth

Nuvalyk kvortą kopūstų gal
velių (Brussels sprouts) ir virk
<h uskuotame vandenyje pakol
jos bus minkštoš. Nusunk van
deni. Sudėk į bliudą ir apipilk
sekamu dažalu:
!• šaukštą muštardos sumai
šyk su % šaukštuku druskos,
1 šaukštuku cukraus, >4 šauk
štuko paprikos, 1 suplaktą kiau
šinį, 14 puoduko pieno, acto ir
2 šaukštu geros alyvos. Virk
dvigubame puode pakol sutirštės. Pridėk šaukštuką antrą tir
pyto sviesto, petruškų ir kapo
tų svogūnų. Suplak gerai ir už
pilk ant kopūstų galvelių.

ADVOKATAS

H S. La Šalie St., Room 2001
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6
ra i s
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062
7—9 v. v. apart Panedėlio ir
Pėtnyčios.

4643 So. Michigan Avė.,
Tel. Kenwood 5107

A. E. STASULANI
ADVOKATAS
77 W. VVashington St. Room 911
Tel. Central 6200
Cicero Ketvergo vakare
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223
•Ant Bridgeporto Seredoj nuo
6-8 v. v. Subatbj nuo 1-7 ▼. ▼.
3236 S. Halsted St. T. Boul. 6787

Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto;
nuo 5:30 iki 7:30 vakare. '

2543

A. L. THOMAS
LIETUVYS ADVOKATAS
12037 Normai Avė.
Tel. Pullman 7097
Veda bylas visuose teismuose,
Abstraktai, morgičiai.
b...........

I ..

!

I—............

VIRTI BUROKAI PRIE
MĖSOS

■■■■■........... —Z

Boulevard 8686

Panedfily ir ketverge

nuo 10 ryto iki 8 vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 12 dieną.
109 N. Dearborn St., Suite 606, imkit elevatorių iki 6 lubų

No. 2543 Naujos mados suknelė,
Elegantiška, pritinkanti kiekvienai
moterei ir mergaitei, Pasisiūdink ją
sau iš to naujos mados klėtkuoto
šilko.
Sukirptos mieros 16 metų ir 36 iki
42 colii) per krutinę.

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

Norint gauti vieną ar daugiau virš
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę
Ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina
15 centų. Galima prisiųsti pinigus
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:
Naujienų: Pattem Dept., 1739 So.
Naujienų: Pattem Dept., 1789 So.
Halsted St., Chicago, III.
Halsted St., Chicago, III.

DYKA1
Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui

Phone Canal 1718-0241
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER,
i

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

Cicero 4676

Kės. 6504 So. ArteHian

Butkus Undertaking

Tel. Hemlock 2374

Co., Ine.

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 PStn. nuo 3 iki 9 vak.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxmx

Slakis:
uS Dr. Lawrence P. Slakis
M

Iškirpk šį kuponą kasdieną ir priduok j Naujienų ofisą ar j sto
tį, arba savo išnešiotojui sykį į mėnesį ir bus apmainyta į tikrus
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:
\ t
Vienas skaitytojas ar skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą
kas dieną ir ne daugiau per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidų.
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.
Prenumeratoriams gaunantiems Naujienas per paštą, apart kas
dieninių kuponų dar duodama priedo sekamai:
Už metus—150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—85.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.
.............................................. „z. Atkirpk čia
. .......................
Data: Lapkričio 2, 1925............................................. ....................................

Kampas 47-tos
ant 2 lubų

iii-/

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

GYDYTOJAI KRAUJO, ODOS, PLAUČIU, UŽKIE
TĖJIMO IR KITU LIGŲ VYRU. MOTERŲ IR VAIKU

No. 2553. štai paskutinis mados
Žodis, Viena naujausių materijų,
Paprasta,
šilku ir auksu austa.
bet gerai atrodanti.
Sukirptos mieros nuo 36 iki 48
colių per krutinę. 36 mierai reikia
2*4 yardo 54 colių materijos ir 2%
yardo juodo kaspino apikaklei ap
siūti.

Optometrtot
Boulevard 6487
|M»£*4619 S. Ashland Ar.

A. MONTVID, M. D.
1579 Milvvaukee Avė.,* Room 209
Kampas North Avė. ir Robey St.
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki
8 vakare.
Tel. Brunsvvick 4983.
3421 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte.
Namų telefonas Spaūlding 8638
UltraviolStine šviesa ir diathermia

NATURAL HEALTH INSTITUTE
nuo 10 ryto iki 6 vai. vakare.

Jei abejoji akimis, pasiteirank

Dr.A.R. BLUMENTHAL

10748 So. Michigan Avenue
VALANDOS: 2-4 dieną. 6:80—
8:30 vakare.
Ofiso telefonas Pullman 1193
Namų telefonas Pullman 0349

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziuhas Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS
69 W. Washington St. Room 1310
Telephone Dearborn 8946
Vakarais 215f W. 22 St. nuo 7 iki 9
Telephone Roosevelt 9090
Namų Telefonas Republic 9600

Rusas Gydytojas ir Chirurgas
Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų 4
Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chieage
arti 81st Street
Valandos, 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis 'ir šventadieniais 10—12 dien.

DR. I. E. MAKARAS
Gydytojas ir Chirurgas

$1.00 KAINUOJA JUMS TIKTAI $1.00

3 puodukus spaugenų
114 puodukus cukraus
3 puodukus vandens.
Virk vandenį su cukrum, te
pasidaro siropas. Sudėk spaugenas, tegul suverda.
.
Padaryk štai kokią tešlą:
2 puoduku miltų
4 šaukštukus baking powderio
1/2 šaukštuko druskos
2 šaukštu sviesto bei taukų
% puoduku miltų.
Išmaišyk miltus su baking
povvderiu ir druskos ir persijok,
{trink taukus į miltus kaip
ir tešlą dėl pajų. Supilk pieną

Akiniai $5 ir augščiau

Praktikuoja 18 metai
Ofisas

• 3233 So. Halsted St.

Advokatas

SAVORY DAŽALAS .

PUDINGAS Iš CRANBERRY
— SPAUGENOM

DR. CHARLES SEGAL

Valandos nuo 1 iki 9 vakare.
Nedėliomis nuo 10 iki 1.

j. P. WAITCHES

KOPŪSTŲ GALVELĖS IR

1—5 nedidelius burokus. Virk
ant mažos ugnies pakol sumink
štės. Nulupk, supiaustyk ratu
kais, arba ketvirtainiais šmotu
kais ir užpilk sekamu dažalu:
Virk puoduke du šaukštu
sviesto, 1 šaukštukas cukraus,
šaukštuko druskos, 1 šauk
štuką acto, 1 šaukštuką tarkuo
to svogūno ir truputį nutmego.

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS
Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą,
jei turi akių uždegimą, jeigu akys
nuvargę, silpnos, skaudžios arba
ašaroja. Patarimai dykai.

. Namų Tel.: Hyde Park 8395

ADVOKATAS

JOHN KUGHINSKAS

RUSIJOS-

Gerai lietuviams žinomas per 15
metų kaipo patyręs gydytoja*,
chirurgas ir akušeris.
Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal
naujausius mejtodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.
Ofisas ir Laboratorija: 1025 W.
18th St„ netoli Morgan St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
į Dienomis: Canal
3110. Naktį
Telefonais:
Drexel 0950
Boulevard 4186

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

K. JURGELIONIS
Miesto ofisas
190 No. State St. Room 844
T»>l
Valandos nuo 9:80 iki 4:30 vai.
Bridgeporto Ofisas
3335 So. Halsted St.
Vakarais nuo 6 iki 8 vai.
Nedėlioms nuo 10 ryto iki 12

tarnauja
mote
rims prie gimdypata rimai
moterims
merginoms.
’ 3113 South
Halsted St.

Tel. Dearborn 9057

ADVOKATAS
Miesto ofisai
127 N. Dearborn SL Room JU1-12
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-4
Gyvenimo vieta:
3323 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 1810
Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergą.
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

AKUAERKA

—Iš

LTž dyką pa
tarimas, dar ir
kitokiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi
noms kreipki
tės, o rasite pagelbą.

«

Blvd. 9186
yVoitkievdc*BAN1S \

^DR. HERZMAN^

'

—.................... ■

Tel.

m

m

\

'

DENTISTAS

t

4454 So. Western Avė.

J
Valandos:
n
3 nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare, f
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

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

Viskas, kas reikalinga prie pa*
grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Leiskit mums
pagelbėti jums nuliūdimo valan
doje.
Tel. Canal 3161

LIETUVIŠKA APTIEKA
MRS. A. ZIMMERMAN,
Savininke
Visokį vaistai ir patarimai kaip
juos vartoti. Receptai išpildomi su
atsargumu. Visokį toilet setai ir ki
ti reikalingi daigtai dėl vyrų, mo>terų jr merginų. Visada kreipkitės:

•

Brighton Park Aptieka
4254 Archer Avė.,
Phone Lafayette 6149

Office Boulevard 7042

NAUJIENOS Pattem Dept,
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
čia jdedu 15 centų ir prašau at

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

siųsti man pavyzdi No...... ........

siųsti man pavyzdi No..... .........

Mleros —....................... per krutinę

Mieros

per krutinę J

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVYS DENT1STAS
4712 Sn. Ashland Avė., r
near 47th Street
CHICAGO

cO«PORAT/O^
pRESE^F0«
UNITED PROFIT-S^ltiVR^A

SE'NDA’KjfĄM' ® 41w<VwafcrB K

E PAI D TO

HJRING CORPORATION
VOHK.N.V.

(Vardas ir pavardė)

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)
(M tos tas

(MiutM ir valat.)

Ja

.

.

SIUSKIT PER

NAUJIENAS

Ros. 6600 S. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659
Ofiso Tel. Canal 0257

PINIGUS LIETUVON

DR. P. Z. ZALATORIS

To prašo Lietuvos žmonės r
taip pataria Lietuvos bankai

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS.
1821 So. Halsted St.,
Chicago, III.

Pirmadienis, Lapkr. 2, 1925

NAUJIENOS
The Lithuanian Daily News
Publiahed Daily Except Sunday
by the Lithuanian Newa Pub. Ce. Ine.
Editoj P. GRIGAITIS
1789 Sosth Halsted SUeH
Chięagu, I1L
Telepkoae Rooeevelt 85M

$8.00
$7.00
$3.00
3c.

Subscrlption Ratcai
per year in Canada.
per year outside of Chieago.
per year in Chicago.
/
per cepy.

Entered as Second Claat Matter
March 17th, 1914, at the Post Office

of Chicago, 111.,
March 2nd 1879.

under the act of

Užsimokėjimo kaina:
Chicagoje — paštu:
Metams ........... ’................
$s,00
Pusei matų ------------------------ 4.00
Trims mėnesiams _____ ____ _ 2.00
Dviem mėnesiams ______
' 1K0
Vienam mėnesiui
~...™ .75
Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija --------------- ______ 8e
Savaitei ___ __________ ____ _ 18c
Mėnesiui -------------------- ______ 75c
Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje,
paštu:
Metama ......... ..... ............. ..... $7.00
Pusei metų ............... .... ......... 8.50
Trims mėnesiams ......... ......... 1.75
Dviem mėnesiam ...... . ......... 1.25
Vienam mėneaiui.... ................_ .75
Lietuvon ir kitur uisieniuose:
(Atpiginta)

Metams .......... —..........
... $8.00
Pusei metų ..........
... 4.00
Naujienos eina kasdien, išskiriant
Trims mėnesiams ................... 2.00
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St, Chicago,
Pinigus reikia siųsti pašto Money
III. — Telefonas; Rooaevelt 8590.
orderiu kartu su užsakymu.
•
I • >..,

SOVIETAI MOKĖS SENĄSIAS SKOLAS.

“MES PAREIŠKIAME VIENAIP, O
DAROME KITAIP!”

KAM SKIRIAMI BOLŠEVIKŲ “PRINCIPAI”?
PAKENKĖ PATYS SAU.

RUSIŠKAS “UŽPAKALINIS PROTAS”.
Chicagos “Daily News” korespondentas, Junius B.
Wood, praneša iš Maskvos, kad sovietų valdžia ketinanti
mokėti senąsias Rusijos skolas. Tokį pareiškimą pada
ręs finansų komisaras, Georgijus Sokolnikovas. Jisai
pasakęs:
“Principe mes atsisakome mokėti senąsias sko
las, bet praktikoje mes visuomet laikomės principo.
Užsienio skolos ir kreditai yra neatpainiojamai su
rišti senųjų skolų klausime. Užsienio valdžios yra
užsispyrusios, kad naujų kreditų davųnas priklauso
nuo senųjų skolų mokėjimo.”

pažįsta visas skolas, bet nemoka jokių”, tai jiems senai
reikėjo pareikšti štai ką: “Mes pripažįstame skolas, bet
Rusija dabar yra taip suvargusi, kad mokėti jas nėra iš
ko. Tegu turtingesniosios šalys duoda mums naujų kre
ditų (taip, kaip jos duoda Lenkijai, Cecho-Slovakijai, Bel
gijai, Franci jai ir t. t.), kad mes galėtume atsigriebti.
Kai atsigriebsime, tai sugrąžinsime naująsias paskolas ir
iš senųjų skolų atmokėsime tiek, kiek pajėgsime.”
Šitokį sovietų valdžios pareiškimą visi butų supratę
ir visi butų priėmę, kaipo jos geros valios ženklą. Ir jai
nebūtų reikėję iki šios dienos bergždžiai laukti kreditų
iš užsienio.
Bet vietoje to bolševikai buvo sugalvoję “principą”,
kad senąsias skolas mokėti nereikią!
Tokio principo niekur nėra. Skolų mokėjimas arba
nemokėjimas yra ne principas, p tiktai praktiškas finan
sinis klausimas.
\
Jeigu Leninas manė, kad skolų nepripažinimu jisai
suduosiąs smūgį kitų šalių kapitalistams, kurie rėmė caro
valdžią, tai jisai ir čia klydo. Yra faktas, kad Rusijos
paskolos bonus kapitalistai užsienyje senai buvo išparda
vę žmonėms. Franci joje, daugybę tų bOnų paėmė valdi
ninkėliai, smulkus biznieriai ir ūkininkai. Kai sovietų
valdžia paskelbė, kad Rusijos skolos nebebus mokamos,
tai nukentėjo daugiausia šita pilkoji nedidelio turto žmo
nių minia. Todėl Francijoje paskui ir buvo per keletą
metų toks didelis įnirtimas prieš Rusiją. Tuo įnirtimu
naudojosi nacionalistiniai demagogai su Poincarė prie
šakyje.
■>
/
Šiandie gi jau ir patys bolševikai sutinka tą savo di
delį “principą” išmesti į šąšlavyną. ’ Iš tiesų teisinga yra
rusų patarlė: 4‘Kriepok zadnim urnom russkij čeloviekl
(Rusas stiprus užpakaliniu protu).”,

Į Apžvalga

Jonas Igunas (Vaidaviškietis)

KOMUNISTIŠKA “TIESA.”

Reikia pastebėti, kad korespondentas Junius W.
Wood jau apie pusė metų laiko kaip gyvena Maskvoj ir
siuntinėja iš tenai žinias, visuomet palankias sovietų val
džiai. Išrodo, kad jo telegrama apie skolų mokėjimą
buvo ne tiktai išleista su valdžios pritarimu (kitokių te
legramų iš Maskvos ir negalima siųsti), bet ir pačios
valdžios “įkvėpta”.

“Naujienose” vakar buvo ra
šyta apie tai, kad žydų agen
tūra praneša, jogei Lietuvos
Bankas (Emisijos) sustabdęs
mokėjimus, kadangi jam truks
iu gyvų pinigų.
Brooklyno
“Laisvė” paduoda tą pačią ži
nią, bet ji iškreipia ją savotiš
v
kai.
Ji sako, kad Lietuvos
Taigi '^olševikai rengiasi mokėti senąsias Rusijos Valstybės Bankas “baigia ban
skolas, visiškai atsižadėdami to savo “principo”, kurį jie krutuoti.”
4B
Komisaras Sokolnikovas sako, Šitame iškreipime matosi
lyg
kad jie ne tiktai rengiasi mokėt, bet jau veda tuo reikalu džiauksmas, kad Lietuvos ban

skelbę per keletą metų.

Teisindamas šitą sovietų politiką, komisaras

isva-

“Kitų valdžių priimtoji politika yra pripažinti
visas skolas, bet nemokėti jokių. Mes gi pareiškia
me, kad m^s nemokėsime jokių užsienio skolų, o pas
kui kalbame apie tai, kiek tų skolų mes gaHme
atmokėti.”

Ir tie akli sutvėrimai drįsta
prikaišioti “social-patriotizmą*
kitiems.

kas turi keblumų. O tuo tar
pu džiaugtis visai nėra ko, nes
to banko subankrotavimas bu
tų skaudi nelaimė Lietuvai.
Kitoje vietoje tečiaus Brook
lyno komunistų organas paskel
bia jau visai begėdišką melą.
Jisai rašo:

Katalikybė
Katalikybę suprantame čionai
Romos'katalikų Bažnyčios mo
kslą. Katalikybė remiasi tais
pačiais pamatais ką ir krikščio
nybė. Katalikų Bažnyčia skeL
bia, kad šventraštis bei Evange
lijos esą paties Dievo apreikštas
žmonėms, savo vaikams, žodis
—testamentas. Kad Jėzaus mo
kslas yra tai Dievo mokslas per
savo vienatinį šunų paskelbtas.
Ir kad Bažnyčios dogmos esan
čios paties Dievo sunaus, Jė
zaus, atneštos ir randasi jo mo
ksle, o Bažnyčia tik jas skel
bianti, kad visi jąsias turi pri
imti ir tikėti...

Tokia yra Bbažnyčios nuomo
nė. Bet ištiktųjų yra kitaip ir
“Jeigu tautininkai su soci dėl katalikybės turiu pažymėti,
aldemokratais taip didžiuoja pirmiausiai, štai ka. Evangeli
si, kad Lietuvoje ‘viskas la
Stebėtina politika! Pareiškiame vienaip, o paskui bai gerai,’ tai ar nesiteiktų jos yra tai produktas tos seno
vės tradicijos ir tikėjimo, ku
darome kitaip!
jie paaiškinti, kodėl suban riuo tikėta ir laukta
Mesijų.
Mums dar pirmą kartą tenka matyt, kad valdžios krutavo (?) Lietuvos valsty Tas parodo mums pirmųjų kri
atstovas taip atvirai prašytų pasaulio netikėti jos binis bankas ?”
kščionybės amžių tradiciją ir se
žodžiais.
Yra netiesa, kad tau lininiai novės krikščionių minties evo
saką, kad Lietuvoje “viskas la liuciją, religinę spekuliaciją ir
Tais savo paaiškinimais bolševikiškas finansų komi bai gerai.” Savo spaudoje ir aklą teologiją. Evangelijos nėra
tai, kaipo kokios grynai istori
saras kreipiasi, žinoma, į kitų šalių valdžias ir kapitalis prakalbose jie parodo nemažai nės knygos, bet teologinės, pa
įvairių ydų Lietuvoje.
O kai
tus, iš kurių sovietai nori gauti naujų paskolų. Jisai dėl tos srovės, kurią komunis rašytos tikinčiųjų “dvasiniai
faktinai sako jiems:
exemplares”,
tai vadina “so?ial-patriotais,” naudai” (“Libri
tai ji visą laiką aštriai kriti “libri aedificationis”). Dogmų,
“Nepaisykite tų ‘strošnų’ žodžių, kuriuos savo kuoja
taip Lietuvos politinę, arba tikybos dalykų kilmė ma
deklaracijose vartoja bolševikų valdžia. Ji nėra to kaip ir ekonominę ir finansinę no pažymėta “Kristus ir Krikš
kia baisi. Još ‘revoliuciniai’ žodžiai tai tiktai ‘prin tvarką. Dar visai nesenai, pav. čionybė”. čionai galiu tik pri
cipai’, kurių ji pati nepaiso praktikoje. Praktikoje kada lankėsi Amerikoje kun. durti, kad tie senovės mitologi
ji yra sukalbamesnė net už buržuazines valdžias, ku Šmulkštys ir gyrėsi, kad Lie niai tikėjimai Bažnyčios buvo
tuvoje “viskas labai gerai,” aiškinami, savaip komentuoja
rios daug žada, bet nieko neduoda.”
“Naujienos” nurodė, kad jo mi su didelėmis teologinio pro
Jeigu komisaras Sokolnikovas norėtų būt atvirus iki pasigyrimai yra tušti. ‘Naujie to pastangomis ir vargais.
nos” taip pat atkartotinai ras'ė
Taigi tie tikybos dalykai, ku
galo, tai jisai dar pridurtų:
apie netikusį bankinio biznio riuos Bažnyčia
skelbia esant
“Sovietų valdžios ‘principai’ yra skiriami ne pastatymą Lietuvoje, paduoda Dievo apreikštomis tiesomis,
jums, kapitalistams, bet tiems lengvatikiams darbi mos drg. K. Bielinio kalbą, pa dogmomis, ištikrųjų nėra jokios
ninkams, kuriuos ji vadžioja už nosų, deklamuodama sakytą tuo klausimu Lietuvos tiesos, nukritusios iš dangaus
seime.
ir išlaikytos, toje pat padėtyje,
apie ‘proletariato įšvadavimų’!”
Taigi tas komunistinis Brook kurioje buvo gautas, bet. daly
lyno šlamštas per akis meluo kai, kurie turėjo savo žemišką
Vienok bolševikai klysta, jeigu jie mano, kad jų poli ja.
kilmę ir evoliuciją, kur daug yra
tika skolų klausime buvusi išmintingesnė, negu tų val Tokių “social-patriotų,” ku pasidarbavęs teologų protas.
džių, kurios “pripažįstg visas skolas, bet nemoka jokių”. rie aklai girtų viską Lietuvo Be to, katalikų Bažnyčia nuo
Šios valdžios pasirodė gudresnės. Už tai, kad žadėjo at je, nėra. Akli social-patriotai lat garsinasi, kad joje viešpatau
Savo janti Kristaus dvasia. Bet pa
mokėti savo skolas, jos gavo naujų paskolų ir galėjo šiaip- yra tiktai komunistai.
“matušką Roseją” jie garbina
taip tvarkyti savo finansus per sunkiuosius metus po ka be krašto ir be saiko, nežiurint žiūrėkime, kaip ištikrųjų y fa su
ja. Pirmiausia, ar Kristus ga
ro pabaigos. O Rusija buvo boikotuojama, ir, pagaliau, to fakto, kad ji yra subankro- lėjo turėti bept mažiausio noro,
kad kaip nors išsiritus iš finansinių keblumų, buvo pri tayus šimtą kartų aršiau, a ne kad jsigyveitfų kokia teologi
versta pradėt pardavinėt geriausias savo pramones ir gu Lietuva. Rusijos 'socialįpat- ja?
’
z
gamtos turtų šaltinius užsienio kapitalistams, “konce riotai skelbė, kad Rusijoje esą Jėzaus mokslas buvo aiškus
“viskas labai gerai,” net ir
sijų” pavidale!
tuomet, kai tonai siautė badas ir trumpas. Jėzui neparūpo nei
Jeigu bolševikai tikrai manė mokėt skolas ir norėjo ir buvo prasidėjęs kanibaliz- paaiškinti tos Dievo karalybės
prasmės, nei atgailos
dalyko,
elgtis padoriaus, negu buržuazinės valdžios, kurios “pri- mas I
I

jam rūpėjo tik skelbti naują gy
venimą ir priduoti daugiau, jei
taip pasakysiu,
dvasiškumo
toms idėjoms, kurios jo klausy
tojams buvo gerai žinomos. Tai
buvo pranašo darbas, o anaiptol
ne teologo.
Jau neliečiant kitų dogmų už
teks prisiminus Popiežiaus ne
klaidingumą, kuris buvo nukal
tas 1870 metais. Bažnyčia mo
ko ir skelbia, kad Popiežiaus
neklaidingumas yra dogma pa
ties Jėzaus pasaulin atnešta.
Bet kiek šiame Bažnyčios tvir
tinime randasi
Kristaus dva
sios, tuoj pamatysime. Dogma
Popiežiaus neklaidingumui buvo
nukalta Vatikano susirinkime.
Kad tas “neklaidingumo” daly
kas l^uvo svetimas krikščionių
minčiai, tai liudija įvykiai, ku
rie turėjo vietos susirinkime.
Kai kurie rimtesni vyskupai bu
vo apleidę susirįnkimą, negalė
dami priimti jiems brukamos
dogmos. Tų tarpe buvo gan žy
mus eir autoritetingi vyskupai,
kaip tai vyskupas Doellinger ir
kiti. O vyskupas Strassmayer
pasakė, kad Vatikano susirinki
mo nutarimai nėra verti nei to
popierio, kuriame jie buvo su
rašyti.
Pirmenybė Romos vyskupams
buvo pripažinta ne Dievo ir šv.
raštu, kuriame nei vienintelio
žodelio nėra pasakyta apie Ro
mos vyskupą,
bet per Romos
Cesoriaus Teodoro malonę, kaip
liudija visuotinis Chalcedonos
susirinkimas 451'metais. Kartageno Konciliumas, kuriame bu
vo ir šv. Augustinas, šitaip at
sakė Romos vyskupui: “Prašo
me tave, kad daugiau nepriimk
nčtum tų, kurie
atkvyksta iš
Afrikos į Romą su skundais, ku
riuos mes ekskomunikįiosime.
Nebent atsirastų, kurs toks naiviškas asmuo, manydamas, kąd
vienam Romos vyskupui yra tik
duota sprendimo teisybė,
ki
tiems vyskupams Viešpats tos
malonės nesuteikęs? Turėdami
galvoje tą, ką jus mums rašėte,
buk Niciejos
susirinkimo nu
sprendimas duoda jums1 teisę
taip elgtis ir priiminėti skundus
ir apeliacijas, tai mes nieko pa

nesate vyskupais.
Tegul tad.
nė vienas iš mano įpėdinių ne
reikalauja prisisavinti sau tą ti
tulą, kurs pagimdo nepasitikėji
mą tarpe Brolių Vyskupų”.
Taip rašė ir tokių pamatų lai
kėsi Romos vyskupas Grigalius
(604 m.) Bet, dėje, jo įpėdiniai
greit pasisavino sau tą titulą, t.
y. visuotino vyskupo, tėvo visos
krikščionybės ir privertė vakarų
bažnyčias pripažįnti paties Die
vo jam tą šventą titulą duotą.
Prieš Romos vyskupų neklai
dingumą liudija visa Bažnyčios
Istorija, šv. Hilaras Bažnyčios
tėvas nei ekskomunikavo popie
žių Liberiją už tai, kad jis pa
sirašė prieš ArijieČius persekio
jimo nutarimą. .Jis rašo: “Pra
keikimą, kurį aš ant tave ir ant
tavo draugų metu, dar kartą
metu tą prakeikimą ir net trečiu
syk jį metu ant išdaviko ir veid
mainio popiežiaus. Liberijaus.”
(Frag. 6, p. 1337). Prakeikimą
taip pat metė 6 Konstantinop.
susirinkimas 681 m. ant popie
žiaus Honorijaus (638‘m.) kai
po ant eretiko. Romos vysku
pai švento titulo pasiekė netei
sybe ir viešu budu ir prievarta
1870 m. nukalė primatą apie neJdaindigumą, neatsižvelgiant į
tai, kad 250
vyskupų ir visa
krikščionybė prieš tai protesta
vo.

O Čia dar atsiminkime po
piežių Urboną VI ir jo kovą su
šešiais kardinolais, kurie jo isakymu visi buvo nužudyti. At
siminkime popiežių Joną XXII,
kurs galų gale įsakė
savam
priešui Gugu i Gerddui gyvam
nupiešti odą, pravilkti jo kūną
gatvėmis ir sudeginti ant lau
žo. Atsiminkime kraugerį po
piežių Klimentą VII, ir kad ge

riau jį apibudinus galima pridurti grąsinimus,
kuriais jis
baidė Bolonijos
gyventojus,
būtent: “nuplauti
rankas ir
kojas jų kraujuje .
(Istorija
inkvizicijos Gcnri-čarls
pusi.

O galų gale dar atsiminkime
sau tuos visus tamsunus ir iš
tvirkėlius, kurie buvo popie
žiais, kurių tarpe rasimą Alek
sandrą II, arba tokius vaiki
nus, kaip Jonas XII, arba Be
nediktas IX, o kurių sprendi
mus turėjo
tvirtinti ir pats
Aukščiausias! ?... Prisiminkime
popiežius: Innoeeiitą IV, Alek
sandrą IV, Urboną • IV, Kle
mensą IV, ir kitus šventus tė
vus, kurie laikė savo ypatin
goje globoje kryžeivių oędępus
ir nekartą * skelbė kryžiaus
karus prieš prusus ir lietuvius,
šaukdami i pagelbą įvairiausias
Europos tautas.
Bet ar tokios buvo norėjęs
Bažnyčios Kristus? Ar tokio
kryžeivių ordeno “l>ellum dominicum”, “mylimų sūnų” ir
inkvizicijos institutų buvo noLcjęs Kristus? Ar su tokia
kaip šiandien regime, jos jerarkiją, su neklaidinguoju po
piežių Krislus buvo sutikęs?
Ar to jis troško? Ne! lai, ką
Kristus įsteigė, nebuvo jokia
jerarkija, joks jėzuitų ordenas,
bet maža broliška draugijėlė.
Jo mokiniai buvo jo draugai,
o ne vergai. Ne Panos Mari
jos vardąn kardu žmones nai
kino. Jie buvo draugai, kurie
aktualiai dalyvavo jo prakil
niuose sumanymuose
(o ne
aklai ten klausė. “Tautų ga
liūnai viešpatauja ir vartoja
savo galybę silpnesniems spaus
ti. Bet' ne taip su jumis: kas
išrodo jūsų tarpe didesnis te
būna jūsų tarnu” ir t.t. Jėzus
jokių konkordatų
nedaręs.

Tokias dugmas galima buvo
kalti, kada istorijos mokslo kri
tika dar nebuvo žinoma. Visa
ta dogma remiasi argumentu
“a priori” paimtu iš kelių švent
raščio tekstų, klaidingai išaiš
kintų, nekreipiant dėmesio į vi
są krūvą jai priešingų diKumentų ir dekretalijų. Kas sehųyėje
butų pačių krikščionių palaikyta
piktžodžiavimu, tąi per Vatika
no susirinkimą nutarta dogma
ir “Dievo apreikštoji” tiesa. Po
piežius virto “neklaidinguoju”,
patapo visokios tiesos šaltiniu
ir kriterijų. Bet jei Popiežiusyra vienintelis tiesos ramstis,
vienintelis neklaidingas mokyto
jas, tai tą mokančią bažnyčią
sudaro jis tik vienų vienas. Tei
singai prikiša protestantai ka
talikams, kad jie tiki ne į Dievą,
bet j Popiežių. Bet ir dar dau
giau. Jau ir pats Dievas pavir
našaus nerandame Niciejos su
“Nes sūnūs žmogaus neatėjo,
sirinkimo
nurašuose, kuriuos to Popiežiaus vikaru.
i
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mums atsiuntė šv. Cyrilas. Tai
Štai kardinolas Zalcburg’as,
gi neklausykite tų,
kurie jus savo rašte, išleistame 1905 m.,
prašo atsiųsti pas mus kurį nors šitaip kalba: “O nesuprantama
iš savo klero legatą, kad įvyk aukštai pakeltoji galybe! Dan
dytų jūsų nutarimus. Neleiski gus nusileidžia žemyn, kad pri
te, kad pas mus panašus legatai imtų nuo jo (popieriaus) įsaky
lankytųsi” Conc. S. 2, p. 1674). mus. Jisai yra padarytas pa
Be to, tos pačios Afrikos Baž sauk) teisėju, o Viešpats dangų
nyčios vyskupai, susirinkę per je patvirtina jo sprendimą pa
Milevitonišką Konciliumą, nu darytą žemėje”. Tuo budu pats
statė kanoną, kad kiekvienas, Dievas tapo pastatytas ant vie
kurs Bonuos vyskupui apeliuotų, no laipsnio su Romos Vyskupu.
turi būti ekskomunikuotas. Dar
O čia atsiminkime sau tuos
aštriau, prieš pasisavinimą sau
šventuosius popiežius ir jų ko
Romos Vyskupo
valdžios ant
vas. ' Štai popiežius
Steponas
bažnyčių ir pasaulio,'pasiprieši
VII (897 m.) prakeikė numiru
no Prancūzijos bažnyčių vysku si popiežių Formozą. Jo kūną
pai, kurie griežtai uždraudė Gri
išėmė iš grabo ir popiežiaus rū
galiui IV (844 m.) ir net grąsė
buose pastatęs
savo Synodo
jį ekskomunikuoti, jei jis tik teisme, apkaltino jį ir jo pa
kištųsi į jų reikalus: “neturėda šventinimus ir vyskupų kon
mas jokios teisės
apart savo sekracijas
pripažino nesvar
diocezijos prie kitų bažnyčių,” bias ir neturinčias jokios ver
(Fleur. V-10, 833).
tės. Po to nutarimo
pąlieifė
Popiežius Grigalius šitaip at popiežiui Formozai nukirsti 3
sakė Eulogijui: “Gavau laišką pirštus ir galvą, nuvilkti rnbus
nuo Aleksandrijos
Vyskupo, ir pririštą jo lavoną prie asilo
kurs tituluoja mane vyriausiu uodegos valkioti po miesto
vyskupu. Taigi atsakiau jam, gatves, o paskui įmesti į Tib
kad ateityje to nedarytų, nes ro upę. Bet popiežius Teodo
vienam skiriama toji garbė, tuo ras II pripažino Formozą nekal
pačiu kitam ji atimama. Norė tu ir visus jo pašventinimus
čiau geriau atsižymėti geru bu teisėtais ir svarbiais, Bet gi
du, negu šventu titulu. Tas pats popiežius Sergijus III vėl privyskupas rašydamas, pavartojo pažino Formozą kaltu ir jį’išžodžius: “Taip kaip įsakei”. Bet naujo prakeikė.
Tuo budu aiškiai
matome,
aš tų žodžių ne girdėti nenoriu,
gerai žinau, kuo aš esu ir kuo kad popiežiai kits kitą prakeikikiti vyskupai yra. Pagal savo nėdavo kaipo eretikus ir kad jų
pašaukimą jie yra mano bro atlikti sakrementai nesvarbus
liai, pagal gyvepimo ir elgesio buvo, , kuriuo jų įpėdiniai vėl
yra mano tėvai. Neįsakiau, bet paskelbdavo svarbiais, šv. Brigilik pranešiau savo nuomonę”. da buvo perspėjusi krikščionis
(Cp. 1-43 ad. Ep. Concil, ad Con- apie netikusius popiežių darbus
stantiam Augustam, ad Eulog. ir pasielgimus, kurie prieštaraad Anastasįam).
. vo doram gyvenimui. Popiežijos
Taį pats Grigalius aštuntame inkvizicija šv. Brigidą už tokį
sudeginti,
laiške j Eulogijų,
rašydamas apreiškimą norėjo
griežtai atmeta šventą titulą: bet ji laimingai iš Romos pabė
(Švedija).
“Jeigu kurs save vadina visuoti go j savo tėviškę
niu vyskupu, tai daugiau nieko (Revel. Rom. 1628. lib. 1. C. 41,
nebelieka, kaip tik, kad jus visi 49).

kad jam kas tarnautų, bet kad

jis pats tarnautų”.

Gulbransen Trade Mark

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

JOS. F. BUDRIK,
3343 So. Halsted St.
-

Tek Lafayette 4223

Piumbing, Hėating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados
patarnauju kuogeriausiai.<

M. Yuška,
3228 W. 38th

Chicago, UI.

Atėjo Kultūros No. 9. —
Kaina 40c. Galima gauti
NAUJIENOSE,
1739 So. Halsted St.,
Chicago, III.

Babies Love It
Dcl skilvio ir vidurių nešina*
gumų iš priežasties dantų
augimo, nieko nėra geresnio
kaip Šis
saugus Kūdikių
Laxative.

Mrs. Winslow*s
Syrup

I

Pirmadienis, Lapkr. 2, 1525
^suskaldo maistą taip, kr d jisai paskui gali susigerti Į krau
jąi 3. Sultis gamina jaknos ir
'kaselė; šitų liaukų sultys, susi
maišo su žarnų sultimis, Be
jaknų (kepenų) ir kaselės sul
čių ųegali būti virškinimo.
4. Seilių liaukofs^gamina viRašo Dr. A. J. Karalius
siems žinomas seilės, kurios su
vilgiau maistą ir' pradeda virš-,
Į \ adė lis. 'Matė senovinis žmo nematomų gyvų daiktų yra kur kinimo darbą.
gus savo kūno atvaizdą vande kas dauginus, ir įvairesnių. Di Į 5. Ašaras dirba ir-g!\ savo
ny, matė savo draugų kūną at dinamieji stiklai arba mikro rųšies liaukos; ašaros musų aliekant įvairius darbus ir kar skopas mums parodo milionus kims tikrai naudingos, — be
tais stebuklus darant. Jisai ne nematomų gyvų daiktų, kurių jų”mošų" akyTudžMų ir Bu
galėdamas suprasti kūno me vieni mums labai naudingi kiti gestų.
chanizmo, pasiskubino sukurti [kenksmingi, vieni jnums padeįvairių pasakų, burtų ir prieta- da~ gyventi, kiti musų gyvenimą 6. Odoje yra milionai mažęrų, kurie muąis jau visai nežin- skaudžiai apsunkina. Vienok ii lyčįų prakaito liaukų, kurios
geidųs.
Matydamas tūkstan tie nematomi gyvi daiktai gy. gamina prakaitą; prakaitas kuJnui nenaudingas.— tai yra atčius nesuprantamų apsireiški vena ir veisiasi.
mų gamtoje, senovinis žmogus Visi gyvi dulktai latiOTnenva matos’ ^uriaS reiki“ Pašanti
raildama r,eba,t’
apgyvendino gamtą visokiais ir gyvūnai) td.Sti u” Odoje
aitvarais, velniais, demonais: ar daugiau celių: nematomi l,aukų> kur,1os ,sav,l1K° od!»''it
• v ____
•
plaiiKti šakneles
šitie sutvėrimai, jo supratimu, gyvi daiktai is
___ , _opatepa
vienos celes,
1
1
{
dirbo viską kas gamtoje jam matomi iš daugiau — dešimčių,! 7. Inkstai išima iš Tciaujo
neaišku — gamindavo šviesą ir šimtų, tūkstančių ir milionų. naudingas medžiagas; tai yra
šilumą, šaltį ir audras, ugdin- žmogus sudarytas iš nesuskai- visiems žinomas šlapumas,
davo medžius, javus ir gėles, tomų milionų įvairių celių. Pa-; 8. Pienas gaminama krūtyse;
suteikdavo gerą sveikatą ir li žiurėjus į odą per, didinamuo- krūtys ir-gi liaukos.
gas gamindavo ir tt. Savo kai sius stiklus galima lengvai ma-1 Musų kūne yra svarbesnių
myno kūne senovinis žmogus tyti šimtus celių; taip pat leng- liaukų, kurių sultys patenka
matė ir-gi daugybę įvairių dva va matyti celes riebalų, kau- tiestai j kraują ir atlieka be gasių, kurios atlikinėdavo joms lų, kraujo, raumenų, nervų, Jo svarbų darbą.
šitas sultis
nuskirtą darbą.
.
smagenų ir tt. Kiekvienas gy- dirba vadinamos endokrininės
žmogaus kūnas gabesnius vas daiktas prasideda iš vienos liaukos, kurios kontrorliuoja viTrum
žmones senai interesavo.
Se cėlės, kuri paskui pasidalina są kūno mechanizmą.
novės galvočiai sukurė daug pei* pusę, iš vienos pasfdąro pai suglaudus, tai bus šitos
gražių svajonių apie kūno me dvi, paskui iš dviejų keturios, liaukos:
ši Pasaginė liąuka (tiroidinės 1.)
chanizmą.
Empedaklos, Hipo aštuonios, šešiolika ir tt.
kratas, Herakleitas ir ypatin tokiu budu gyvas daiktas au šitas organas gamina savo rų
šies sultis, kurios musų kunui
gai Aristotelis, galima sakyti, ga.

Sveikatos Dalykai
Musų Kūno Mechanizmas
M
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sukurė savo rūšies fiziologiją—

yra įvairių-įvailiausiu: ytin

Gėlių

svarbios.

Jei

viršuje inkstų.
Jos gamina
savo rųšies sultis.
Išpiovus
šitas liaukas gyvūnas greitai
miršta.
šitų, liaukų sulčių
nykimas pagamina vadinamą
Addisono ligą, kuri paprastai
Apie tą lįžmogų numarina,
gą pakalbėsime savo vietoje.
Apie šitos liaukos sultis dar ne
viskas žinoma; galime tiek pa
sakyti: be jų žmogus negali
gyventi.
Lyties liaukos. Aiškiai įro
dyta, kad lyties liaukos gamina
savo rųšies sultis, kurios vyrą
padaro vyru, o moterį motere:
šitos sultys pagamina lyties
ypatybes vyrų ir moterų. Dar
daugiau: lyties liaukų sultys
kunui suteikia energijos ir gy
vumo, jų sumažėjimas žmogų
žymiai nusilpnina ir be laiko
nusendina.
Tai jau ganėtinai
įrodyta.
Galime tiesiai pasa
kyti, kad lyties liaukos, gal bu L
kartu su pasaginė ir kitomis
liaukomis kontroliuoja žmogaus
amžių, jį palaiko jaunu arba
be laiko nusendina. Dr. Steinach aiškiai įrodė, kad pada
rius tam tikrą operaciją, kuri
sujaudina sultis gaminančias
celes ir jas paskatina augti,
žmogus aiškai atjauiįėja. Pas
kutiniu laiku tyrinėtojai jau
gali perkeisti gyvūno lytį: iš
ėmus vištos lyties liaukas Ir
įdėjus gaidžio, iš vištos pasida
ro gaidys.
Atjaunėjlmas pa
stebėta duodant lyties ir kitų
liaukų ekstraktų.
I^rmiaus
buvo įėję madon pasakymas
“žmogus tiek senas, kiek jo

pasaginė arterijos,“ o dabar jau galima

jie bandė aiškinti žmogaus kū didesnių, mažesnių, ilgų, trum liauka pagamina perdaug sul pasakyti “žmogus tiek senas,
no mechanizmą. Tai buvo Juo pų, apvalių, pailgų, ir tt. Ce čių, tai žmogus suserga pavo kiek jo liaukos senos.”
kingos teorijos, grynos svajo lių susibūrimą vienam ar ke jinga liga (ekzoftalmlnls guJaknos ir kasele — svarbiau
Jei
permažai
sulnės, bet viskas prasideda sva liems tikslams vadiname audi žys).
šita
jonėmis. Vėliaus garsusis Ga- niais: raumenų, kaulų, riebalų, čių, kūnas vėl skaudžiai nukem sias virškinimo organas.
lenas kiek rimčiaus žmogaus nervų ir kt. audiniai. Sasibu- čia: oda sausa ir stora, plaukai liauka pagamina sultis, kurio-1
kūno mechanizmą tyrinėjo; jo i rimą audinių vienam ar ke- krinta, taukai auga, raumenys se yra viršinimfui reikalingiau- ’
teorijos, svajonėmis paiemtos, Įiiems tikslams vadiname orga- silpnėja, kraujas eina prastyn, si enzimai. Apart to kaselė pa- ■
virš tūkstančio metų vyravo. nu; kitaip sakant,, organas yra kūno šiluma mažta, lyties ins- gamina kitas sultis, kurios reVesalius pradėjo piaustytl žmo kuno dalis, 1kuri atlieka kokį tinktas silpsta, žmogus palte- guliuoja cukraus apykaitą, kūj širdis, ka nervuotas.
Vaikams šitos ne: jei šitų sulčių gaminimas
gaus kūną ir jo mechanizmą nors nuskirtą darbą:
moksliškai tirti.
Harvey su žarnos, 1 liežuvis, akys, ausys, liaukos sulčių stoka, dar blogės 'pakrinka, tai žmogus suserga
' . organai.
Or- nių rezultatų suteikia: vaikai diabetu (cukrine liga). Paskurado kraujo cirkuliaciją, ir fi plaučiai, ir kt.
ziologija gavo tvirtesnį pama ganų sutartingas darbas suda- neauga, galva ir veidas išrado tiriiu laiku iš kaselės pagamin
tą.
Aštuonioliktam šimtmety raorganizmą arba gyvąjį ku- prastai kaip idioto plaukai plo- ta insulinas, kuris tinkamai
ni, oda sausa, viduriai Išpusti, vartojamas naikina diabetą. Be
Haller surinko visas žinias Ir na. x
Apie organus ir jų darbą mes’vėidas išbalęs, lyties organai su- insulino diabetas buvo neišgydo
surašė j savo garsiąją Knygą
“Elementą Physiolagiae Corpo- šiame skyriuje turėsime progos sitraukę, paprastai vaikas žy ma liga. —
Juknos (kepenys) gamina vi
Kalbėsime tiktai niįaį atsilikęs protu. Duodant
ris Humani.” Galų gale vokie- pakalbėti.
tys Johannes Mueller įkūrė fizio apie tai, kas žinoma; teorijomis šitokiems vaikams tiroidinės siems žinomą tulžį, kuri susi
logiją. Kaipo didžiai pasidar žaisti mums čionais vietos nė-.liaukos ekstraktų visi tie ženk maišo su kaselės ir žarnų sul
ini greitai pradeda nykti.
Įtimis ir žarnose užbaigia maist
bavusius fiziologijai moKsItnin ra.
Tiroidinės liaukos sulčių su-į to virškinimą.
Tulžis maisto
kus galima paminėti J. Loeb#
Sultys
arba
syvai
mažėjimas dažniau kankina'virškinime atlieka svarbią rolę.
ir Pavlovą; šimtai rimtų moks
lininkų musų laikuose užsiima Musų kūnas gamina dvejo- moteris. Jų protas silpsta sun- Vienok jaknų darbas tuoml neneramios.
sibaigia.
Jaknose j.
yra, angllaPU SUIC1U
VIVIIOS Jcini
IlUUUHr- , KU juuin
Kunovivii,
ucicuuiuo 'uv«,
lfii«.
vunnvuv
moksliniais tyrinėjimais fiziolo-jpų
sulčių:. vienos
jam naudiri-;ku
joms vaikščioti,
gos, kitos nenaudingos (galima Į veidas nusenęs, riebi, bet silp- vandžių metabolizmo» centras.
gijos labui.
J
Angliavandžiąis vadiname cukFiziologijos tikslas — tirti e- akyti nuodingos). Sultis ga-;na.
gyvybę. Fiziologija aiškina gy mina liaukos. Visi žinome sel-1 Iš to, kas čionais pasakyta, Irus ir krakmolus (pav.: javai,
vų daiktų ypatybes, visus reiš les ir šlapumą: seilės kunui galimą lengvai suprasti, kad ši-i miltai, daržovės). Angllavankinius gyvuose kiniuose. Ana naudingos, šlapumas visa! ne- • tos liaukos sultys musų kūno džiai vitškinimo aparate suskalBet kūne yra ki mechanizme lošia be galo švar- domi arba neskaidomi; jei jie
tomija aiškina kūno sudėtį, kū naudingas.
sudėtini (krakmolas), tai suno architektūrą: chemija aiš tokių, — daug svarbesnių sul bią rolę.
arti paauginęs liaukos, daž- skaidomi, jei nesudėtini (glu
kina gyvosios medžiagos apy čių, apie kurias savo vietoje
kaitas, reakcijas; biologija — mums dar reikės kalbėti. Cio- mu prie jos prilipę yra keturi j kozas), tai neskaidomi. Vienok
tikrasai mokslas apie gyvybę— nais apie sultis trumpai galime maži kūneliai (liaukos) — tai. kiekviename atsitikime enzimai
Trumpai suglaudus parati radinės liaukos. Išpiovus!seilių, kaselės ir žarnų liaukų,
užveria visus gyvuosius daik pakalbėti.
tus aplamai.
Visi šitie moks sekamos liaukos gamina svar šitas liaukas žmogus visuomet visuomet prisirengę suskaldyti
miršta.- Reiškia šitų liaukųssy- sudėtinius angliavandžius.
Į
lai mums aiškina gyvuosius me besnius sultis:
chanizmus — gyvūnus Ir žmo 1. Skrandžio (skilvio) liau vai lošia be galo svarbią rolę. ! kraują patekę angliavandžiai
Pituitarinė liauka. Tai mažu-[susirenka į jaknas, kur Jie lai
kos gamina skrandžio sultis,
nes.
Čionais mes neturime vietos kurios pradeda maistą virškin- te liauka apačioje smagenų. Ji- į koma ateičiai. Jaknose sukrauBe šitų sulčių mes nega-inai gamina sultis, kurios kon- ti angliavandžiai vadinasi glikokalbėti apie neįrodytus daly
Kai kūnas reikalingas
kus. Diskusiniams klausimams lime maišią suvirškinti. Be ši-i traliuoja kūno augimą: jei per- gęnu.
—f
atų
... sulčių,
o.jAin tai «TYTnn-i.
žmoguso is,
iš glikogeno, tai jakuos JĮ per
mes laiko gaišinti negalime Už tų sulčių mes negalėtume mai-'daug
tat kalbėsime tiktai apie tai, stą suvirškinti, negalėtume tin--auga milžinu, jei permažai — dirba į paprastą cukrų (glukokamai maitintis.
palieka nykštukas. Šitos llau- zą) ir paleidžia į kūną, kur jikas įrodyta.
2. žarnrse yra daugybė ma 'kos sulčių sumažėjimas ardo ir sai per kraują patenka į rauGamtoje yra milionų-milionai
’ .................
' jLmenis, kuriuose “dega”, ir kugyvų daiktų. Daug gyvų daik zelyčių
liaukelių, ’kurios garnį' -»’ protą.
Šitos nui energijos suteikia.
GaliAdrenalinės liaukos,
tų mes matome, bet dai dau na šalnų sultis, o šitos sultys
liaukos randama ant inkstų,'ma kitais žodžiais pasakyti:
giau negalime matyti: akimis užbaigia maisto virškinimą;
j
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angliavandžiai virškinimo aparate suskaldoma ir glikogeno
formoje sukraunama jaknose.
Kai kunui reikia angliavandžių,
t. y. glikogeno (energijos įvai
riose formose), tai glikogenas
perdirbama į glukozą, . kuris
siunčiama įvairiems audiniams,
kur jisai “sudėga.”
Thymus. šita liauka gamina
savo rųšies sultis, kurios lošia
svarbią rolę jaunatvėje; suau
gęs žmogus galima sakyti ne
turi šitos liaukas. Jos sultys
stabdo lyties liaukų pergreitą
vystymosi, nes išpiovus šitą
liauką lyties organai greičiau
pradeda augti.
Apart to šita
liauka dalinai kontroliuoja kau
lų augimą.
Kartais staigus
šitos liaukos padidėjimas vai
kus greitai numarina.

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ

KIMRALL PIJANAI
Del tobulumo savo balso yra
pamylėti ir didžiai užgirti ]>er
įgarsėjusius artistus ir muzitos ekspertus. Vien tik su Kim
iai) projikliu pianu galite gra, iti gaidas teisingai ir girdėti
geriausiai ištobulintų piano mu
ziką.
Parduodam ant lengvų išmo
kėjimų

SPECIALISTAS

Palengvins akių jtempimą, kuris
esti priežastį . galvos skaudėjiiųu.
, akių aptemimo, nervuotumo,« skaudamą akių karštį, atitaiso,
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumpregystę ir tolircgystą.
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. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589
• X—... ---- — ■...---------------------4

PIJANĮĮ KRAUTUVES

Blužnis. Šita liauka Ir-gi ga
mina savo rųšies sultis, kurių
veikmė dar nepilnai- Ištirta.
Sakoma, tos sultys judina ka
selę. Sakoma,, blužnis priside
da prie kraujo gaminimo Ir ap
valymo.
Vienok ir be bluž
nies galima gana gerai gyven
ti.
Savo ryšius syvų pagamina
inkstai, krūtys ir kitos liaukos,
bet jų veikmė dar nėra pilnai
ištirta ir matomai organizmui
nelabai svarbi.

1922-32 So. Halsted St.
4177-83 Archer Avė.

Dentistas patar
naus geriau.
Traukimas
dantų be skausmo.
Bridge geriausio aukso. Su musų
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir
temas musų kainas. Sergėkite savo
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

Klausyk ir Tėmyk

1545 West 47th Street
NHoli A Aklam’ Ava.

f
Siųskit Naujienas
Lietuvon — tai bus
brangi dovana.

i
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Ar turit silpnas akis?
Skauda jums galvą?

PAVLAVlClA
Undertakers C o.,
Automobiliai vestuvėms,
krikštynoms ir t. t. „

Tai yra paprasti simptomai, dėl
kuri matymas reikalauja pagelbof. Gal būt, kad jums reikia aki
nių? Pasitarkite su manim šian
dien. — Pritaikau taipgi akinius
prie likusių čielif* akinių stiklų.

Grabus parduodam pigiai

3238 So. Halsted St.,
Phone Boulevard 7667
Rezidencija Boulevard 9828

IŠTYRIMAS KRAUJO
$1 + $1
Dykai Klinika
Tiktai dėl Vyru
Dykai patarnavimas daktaro

914

606

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

National Health Clinic

DR. JOHN J.
SMETANA

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

štai kiek kuponų gausit už
kiekvieną atneštą ar atsiųstą
paštu naują skaitytoją:
Už metus
150 kuponų
Už pusę metų
75 kuponus
Už tris mėnesius .... 35 kuponus
Taip dirbdamas nepajusi,
kaip sudarysi tokį skaitlių ku
ponų, už kurį teks geriausia
dovana.

AKINIŲ EKSPERTAS
1801 So. Ashland Avė.
Kampas 18 gatvės, 3-čias augštas
Kambariai 14, 15, 16 ir 17
Ant Platt’s Aptiekos

Pastebėki! mano iškabą

Valandos nuo 9:30 iki
T'
8:30'vakare.

Dr.HUMPHREYS’
n”

1657 W. Madison St.
za )

<

VIENYBE

Liaudies Universitetas

pirmo pasirodymo blwi
Artok
Dr. Humphreys’
l’rašalinkit Saltj i»
"77
sistemoi — Jos taipgi geros
nuo gripo.
Laikykit namie
••77”.
Bukit prHirengę prie
slogų ir gripo. "77” yra var
tojama per 30 m. Jos yra iš
bandytos. Gaukit “77” Šiandie

Tas, kurife turi 87 metų “Vienybės” komplektus, turi
namuose turtą, kurio kultūrinė vertė atstoja pagarsėjusią
pas amerikonus “Five Foot Book Shelf” išleistą Harvardo
universiteto prof. pagelba.
Ir kiekviename numery “Vienybės” kultūros turtas di
dėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, žiniomis iš
visų pasaulio kraštų ir Lietuvos.
Keturi doleriai ant metų reiškia truput) daugiau kai
centas j dieną. O už juos gausite “Vienybę” kas antrą die
ną ir džiaugsitės kas dieną.

VIENYBĖ,

Brooklyn, N. Y.

193 Grand St.,

At all Druggista 30 cents.
HUMPHREYS’HOMEO. MEDIČI N ECO.
156 VVIlliam Street, Ne w York

NAUJIENŲ
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nuo
8 y. ryto iki 8 v. vakare.
Nedėldieniais nuo 10 v.
ryto iki 2 vai. po piet.
BY HITT
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NAUJIENOS, Chicago

Sušalo bulvės

CHICAGOS
ŽINIOS

.----Valdžios surinktomis
žiniomis, umus vakarines valstisunaikino
jas apėmęs šaltis
daugiau kaip 700 vagųnų bul
vių. Colorados bulvių auginto
jai turi nuostolių apie $500,000 ir ten bulvės žymiai pa
brango. Iowa valstijoj šaltis
sunaikino apie 20 nuoš. bul
vių. Bet Minnesotos nuostoliai
maži, kadangi ten bulvės buvo
jau nukastos.

Sudegino kompanijos
siuntinius
Šerinius vakare šeši žjnonės
prie 727 W. Van Burrn St.,
užpuolė Heim Parcel Post Dclivery Co. vežimų, kuris gabeno
j paštu International Tiiiloring
Co., 817 W. Jackson Blvd.,
siuntinius. Jie siuntinius sulaistė gąsdinu ir Uždegė. Esą
nuostolių padaryta už $25,009.
Puolikai po to greitai pabėgo
automobiliu: nė nelietė kito
vežimo su tos kompanijos siun
tinius.

Policija, žinoma, kaitina nibuiuvių amalgameitų uniją, kad
tai padarę jos pasamdyti mušeikos, nes International Tailoring Co. rul>siuviai jau kelintas
mėnuo streikuoja.
Esą ji ži
nanti vieną tų puolikų, tik jo
vardo neskelbia.

Dagmar Stegman, užsimuid
Išplėšė alkoholi
Niles, Mich., šokdama parašiu
te nuo aeroplano. Ji buvo 21 me
' Penkioliką plėšikų, didžiautų amžiaus ir pasižymėjo kaipo Isis skaičius, kokis ikišiol dalydrąsi orlaivininkė.
Įvavo plėšimuose degtinės, už
puolė Chicago & Northsvcslern
įtraukia ir federalinę valdžią, tavorinį traukinį prie Rockkadangi užpuolimą padaryta |we 11 ir Kinzie gatvių, iš kurio
ant pašto siuntinių.
Tai yra I buvo kraunama į s»cptynius
kurstymas federalinės valdžios 11 rokus atgabentas dėl Chicago
pulti ant streikierių ir unijos, Į Grain Products ('o. alkoholis,
nes rūbų fabrikantai vien pa-1 Plėšikai tuojaus sustabdė dar)gelba miesto valdžios jau nebe- Įbininkus, pristatė juos prie siegali apsidirbti su streikieriais, I nos ir patys stvėrėsi krauti
ypač kad nė teismai neduoda Į vežimus. Pabaigę krauti troinjunetiono prieš streikierių I kus, jais ir nuvažiavo, pasiimpikietavimą dirbtuvės.
| darni 68 statines alkoholio,
vertas dabartine kaina virš
(MM). Ikišiol nesurasta nė
Nori platinti Halsted $30,
alkoholiu, nė trokų.

Bet veikiausia tai bus provo
kacija, nes rūbų fabrikantai de-!
gatvę
da visas pastangas, kad tik
kaip nors prisikabinus prie tos
unijos ir ją sunaikinus.
Poli- ‘ Miesto gerinimo komisija yra
rija jau daug sykių darė puo sumaniusi praplatinti Halsted
gatvę nuo šiaurinio jos galo į
limus ant unijos raštinės, bet
kiekvieną kartą nieko nepešė. pietus iki 1,8 gatvės. Yra patie
Štai ir šitame puolime yra di- kti trys pienai. Vienu pienu
norima praplatinti gatvę nuo
ko laiką visi kompanijos veži dabartinių 66 pėdų iki 168 pė
mai į paštą buvo Ivdimi dvie-1 dų . atimant
.
. reikiamą skaičių
gatvės.
jų policistų.' Bet užvakar abu;
.,S ab,e^ P“8!*i
policjstai, kurie tuos vežimus i Reikėtų atstumti niekurius nanugriauti.
lydėdavo, buvo paskutinėj mi i mus, o kitų dalis
keletą milionų
nutėj pašaukti į polici jos stotį j Tas kainuotų
pienas
yra
ir vežimus paleista be jokios dolerių. Kitas
sargybos. Ims čia streikieriai platinti gatvę tik iš vienos, pu
tuoj sužinos, kad nėra sargy sės nugriaunant tik vienos pu
Tas bisbos ir į porą minučių surengs sės gatvės namus.
užpuolimą,
tai yra neįma- kutį pigiau atseitų, bet visgi
Trečias pienas yra
nomas dalykas.
Bet šitokis nedaug.
provokacijos tikslams užpuoli praplatinti patį gatvės kelią ilri*
mas yra labai svarbus, nes jis 47 pėdų vieton dabartinių 38
šalygatpėdų, susiaurinant
vius, bet neplatinant pačios
Tai kainuotų
apie
gatvės.
$500,000.
Buvo
sušauktas
Halsted gat. biznierių susirin
kimas, kuriame biznieriai grie
žtai išsireiškė
prieš gatvės
platinimą, nes griaunant ar
keliant namus veik visai apsi
STARHELSKIENĖ
stotų biznis. Jie pritaria trepraplatinti vien
čiam plenui
Jau sukako 7 metai kaip
kelią susiaurinant šalygatvius.
mirė ir buvo palaidota Tau
tiškuose pakinėse. Lapkričio
Tokie susirinkimai btfs laikomi
3 d., 2 vai. po pietų jos kū
ir toliau ir išrodo, kad tik tre
nas bus perkeltas į Starulirčias pienas bus priimtas.
nės lotų, kur jos vyras yra
palaidotas. Liudvina mirė 27
.metų amžiaus; paėjo iš Lie
tuvos Kauno rėdybos, Pane
vėžio apskr.. Naujamiesčio
\alsėiaus. Jinai mirė Augusi
17 d. 1918 m. netikėta mir
tim. Giminės ir pažjstami
prašomi atsilankyti ir Ttautiškas Kapines. Visais daly
kais rūpinas
Seserys Juozapa Starulienė
ir Veronika Rainienė

M A KCIJ (>N A TOL EIK A IT fc
Musų mylima sesuo persisky
rė su šiuo pasauliu sulaukus 65
metų amžiaus, spalio mėn. 30
d., 1925, 5 vai. vakare. Paėjo iš
Aiauliu, šviekšnos vals., TaurafęCs ap»Jn
Amerikoje ifiRyveno
27 metus.Paliko

dideliame, nu-

Bijosi įvardinti žmog
žudžius
Mrs. Theresa De Laurendis,
722 So. Laflin St., motina še
šių vaikų, matė kaip pernai,
lapkričio 16 d., prie savo sankrovėlės liko nutauto jos vyras
Salvatore, 40 m. Ji pažino ii
žmogžudžius,, kurių
buvo du.
Tie žmogžudžiai vėliau liko su
imti ir jos liudijimas
galėjo
pasiųsti juos ant kartuvių. Už
vakar turėjo įvykti jų bylos
nagrinėjimas, bet
ji atsisakė
liudyti ir byla prieš tuos .du
žmogžudžius liko panaikinta.
Ji * prisipažino prokurorui, kad
tai tikrai yra jos vyro užmu
šėjai, bet ji negalinti liudyti,
kadangi

ir

Jįj.

nužudys.

Ji

liudime seserį Oną Kasmaus-

norėtų, kad jos vyro užmušė

kierr
b J duktė Marei joną,
brolis Putnus ir jo duktč Helen;
pašarvotas randasi
4665 So. Htvmitage Avė. laido
tuvės )vyks utaminke, lapkri, čio 3, S valandą iš Eudeikio ko
plyčios, 4605 S. Hermitage Av.,
o iš ten bus nulydėtas i šv.
Kryžiaus bažnyčią, kurioj atsi
bus gedulingos pamaldos už ve
lionės sielą. Po pamaldų bus
jiulydėta į šv. Kazimiero kapi
nes.
Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečiame
dalyvauti laidotuvėse i? suteikti
mirusiąjai. paskutinį patarna
vimą.
•
«
Nuliūdę ir pilni gilios sielvartos liekame:
Sesuo, Brolis ir
Giminės

jai butų nubausti, bet vistiek
ji jau neteko savo vyro ir da
bar jos svarbiausias rupesnis
yra su vaikais, kurie, ir jų už
musus, tiktų
visiškai našlaičiais.

Laidotuvėse patarnauja grabūrius Eudeikis, Tel Yards 1741

Naujienų SpaustUyė
yra Unijinė Spaustuvė.

Didelė alimonija
Mrs. Flossia M. Griffiths
laimėjo perskifas nuo savo vy
ro Geprge W. Griffiths, kontraktoriaus, ir $260,000 alimonijos. Ji išpradžių buvo pareiš
kusi. kad ji niekad nesutiks
priimti porskirų, bet kada jai
pasiūlyta tokią alimoniją, tai
ji pati sutiko pareikalauti perskirų. Ji gaus $140,000 pinigaiš ir $160,(KM) bus palikta
globoj dėl jų 13 m. mergaitės
Gloria.
Tai yra viena iš didžiausių
alimoniją laimėtų Cook pavie
te. Didesnę alimoniją yra ga
vusi tik Mrs. Edi t h Rhekefeller McCormick,
kuri gavo
$3,000,000 įvairiomis nuosavy
bėmis ir šėrais.

Bemaž nenutroško
Pereito šeštdienio naktį Ste11a Adomaičiutė, 3,308 Evergreen Avė., nuėjo į vonę mau
dytis. Jos tėvai tuo tarpu bu
vo kažkur išėję, o sdnus ouvo
užmigęs, Jos tėvai sugrįžo, rado šunų miegantj, o dukters
nėra. Jie urnai puolėsi į vonios
kambarį ir rado rukterj nuo
gą užvirtusią ant grindų šale
vonios. Manoma, kad jinai pritroško nuo gaso. Laimė, kad
jinai spėjo išlipti iš vonios, nes
ji butų vonioj nuskendus, Pirmiltinę pagalbų jai suteikė Dr.
A. Montvidas, kurs ten pat įgy
vena. —Reporteris.

Sunaikins degtinę

DI.

Atidaro d Vi sankrovas

PRANEŠIMAI

Sears, Boebuek A Co. šiandie atidaro dvi* “retai!“ sankrovas, vienų piotinėj miesto
daly — prie 79 ir Kenwdod
gatvių, o kilų šiaurinėj • prie
Lawrence ir Winchester Avė.
Tose dviejose apielinkėse nuosavybių vertės tuojaus pakilo.
Eina gandai, kad ir kitos
didžiosios vidurmiesčio sankro
vos rengiasi atidaryti savo sky
rius įvairiose miesto dalyse,
kad sunaikinus kompelicijų,
kurių joms daro užmiestinės
departamentijiės sankrovos ir
Sears, Boebuek & Co., kuri
pirmiau pardavinėjo tik per
paštų, bet dabar pradėjo steig
ti ir savo sankrovas.

Bridgeport. — Saldžiausios gir
dės V. Jėzaus draugystės mėnesi
nis susirinkimas jvyks antradienj,
lapkričio 3d., 7:30 vai. vakaro, .dė
tuvių Auditorijos salėj, 3133 So.
Halsted St. Visi nariai esate kvie
čiami pribūti. A, Bugaillškis, rašt.

šie laiškai yra atėję iš Eu
ropos. Kam jie priklauso, tegu)
nueina į vyriausįjį paštą (Clarl
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei
kia klausti prie langelio, kur
padėta iškaba “Advertised Window” lobėj nuo Adams gat
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laike
tik keturiolika dienų 'nuo pa
skelbimo.
501 Bagdanowicz Stanislaw
509 Butkus Juozapas
513 Cuizinui Antanui
514 Dalangauskas L
520 darbukas P
524 Gzerskienei Amelijai
528'Kizas Joe
531 Kowalska Zofja
583 Kokas Charles
546 Motekaitis Peter
556 Redweikis Jonas
565 Truba Lųdwekas
570 Waliulis Kazimeras
571 Yeckauskiene Petronėle

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

riai

ir draugijų

atstovai malonėsite

visi laiku pribūti, nes turime dauge
lį svarbių reikalų dėl aptarimo.

K. J. Demereckis, Rašt.

9

Apdegusį lavonų p-lės Carolina Wandsie, 43 m. rasta vir
tuvėje jos namo prie 1212 W.
Tiltas sutrynė žmogų 31
PI., kuriamą ji viena gyveno. Spėjama, kad jos drabužiai
Negailėdamas niekur įsitver
užsidegė valant krosnį su leng
ti, kada Lake St. tiltas pradė
vai užsidegančiais šveistuvais.
jo keltis, nepažystamas žmo
gus apie 35 metų amžiaus, nu
sileido 50 pėdų į siaurą vietą Uždarinėja tvirkavimo
tarp apačios tilto ir cementinių
urvus
grindų ir liko
ten, sutrin
tas. Tiltas yra taisomas ir yra
“Komitetas Penkiolikos“ pa
pėstiesiems uždarytas, bet tas skelbė, kad pereitais keturiais
žmogus nepaklausė įspėjimo ir mėnesiais liko uždaryta 122
bandė pereiti tiltu, kada tasis tvirkavimo urvai <xx>k pavie
pradėjo keltis, kad praleidus te, o 119 kitų liko patraukti
laivą.
teisman.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
BAGDONAS BROS.

PARSIDUODA bučernė ir
grosernė geroj vietoj, nauji fikMOVING, EXPRESSING & COAL
čeriai. Nėra bučernės 4 blokai
PIANO MOVING FAPERTS
Lonk distance handling.
aplinkui. Tel. Vincennes 6751.
Turime daug metų patyrimą.
3238 So. HalHted St.
1444 W. 74 th Street
Tel. res. Yds 3408—Blvd. *7667 office
Cor. Bishop Street
Tel. Yardg 7282
BRIDGEPORT PAINTING
& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už

laikėm malevą, popierą,
stiklus ir t. t.
3149 So. Halsted St.

J. S. RAMANČIONIS, Prez.
STONGDENGYSTft
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas ir
garantuojamas už $4. Automobilių
trokij patarnavimas Chicagoj ir apielinkėj. įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos
darbininkai samdomi. ' J. J. Dunne
Roofing Co.. 3411-13 Ogden Avė.
Phone Lawndnle 0114.
PIRKIT PLUMBINGA PAS MUS
IR SUTAUPYKIT 35%
Mes parduodame visjems olselio
kainomis
Levinthal Plumbing Supply Co„
1637 West Division St.,
netoli Marshfield
.

■

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

Tel. Lafayette 5153-6438

ROBIN BROS.

Naujau parankumas Marąuette
Pa r k lietuviams

TURIU parduoti ūkę 80 akerių 35
akeliai dirbamos, o reštas miško, 3'Xj
mylios nuo miestuko ir stoties, prie
pat mokyklos, farrr.a geram stovyj su
gyvuliais, budingais ir visokiais pa
dargais parduosiu tik už $5000, $3000
kėš arba mainysiu mieste namo Chicagoj. Platesnių žinių suteiksiu per
leišką, J. lųikučionas, Box 34, Irons,
PARDAVIMUI
minkštų gėrimų Mich.
įstaiga. Biząiis išdirbtas per daug
metų. Parduosiu pigiai. Pardavimo
priežastis — poroj nesutikimas.
4343 S. Hermitage avė.
PARDUOSIU arba mainysiu
Tel. Boulcvard 1649

“Road House” ant Gčeen Bayroad. Atsišaukite.
69 W. JVashington St.
PARDAVIMUI bučernė ir tfrosernė arba mainysiu į automobilių,
Kambarys 507. Paul Pilkis
lutų ar mažų namų. Biznis senas.

Kreipkitės tuojau. Galima matyti
nodėlioj visą dienų.
4537 So. Paulina St.
Tel. Yards 3280

MORTGEClAI-PASKOLOS

PARSIDUODA bučernė ir gro
sernė; gera vieta. Kampinis nau
jas namas, biznis išdirbtas; parduo
siu pusę. Gera proga geram žmo
gui stoti į biznį už partneri arba
parduosiu visų biznj už prieinamą
kainų. Atsišaukit.
•Tel. Lafayette 8117

ANTRI MORGIČIAI
Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius
ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT
CORPORATION
3804 South Kedzie Aveh
Lafayette 6738

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

PARSIDUODA bučernė ir ' grosernė, biznis gerai išdirbtas, par
duosiu pigiai ir greitai, nemokan
tį darbo išmokinsiu.
Atsišaiikit
2119 S. Halsted St.

PARSIDUODA grosernė ir bučernė su namu arba vienų bizni.
Biznis išdirbtas nėr 8 metus. Par
duosiu už geriausi pasiūlymą, nes
greitu laiku vykstu Lietuvon. Pa
šaukite vakarais Prospect 2559.
Agentų nereikia.

Kreipkit6s:

antras augštas

nam gyvenančiam* šioje šalyje.
Kurie kalba gerai angliškai visur
turi pasisekimą ir pirmybę. Ang
lų kalbos, aritmetikos, knygvedystės, pilietybės ir daug kitų daly
kų gali lengvai ir greitai išmok
ti pagal nauja būdą mokinimo Leveskio Mokykloje klesose ir per
laiškus (correspondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.
LEVESKIS’ SCHOOL
Preparatory and Commercial
3301 So. Halsted SI., Chicago, III.
(kamp. 38-čios gatv., 2-ros lubos)

PAMOKOS
KALBOS
LIETUVIŲ
Dideliems jr Mažiems
Utarninkais nuo 7 iki 9 vai. vak.
Pčtnyčiomis nuu 3 iki 5 po pietų
J. I. BRIEDIS
2846 Emerald Avenue
Einu ir į namus
Telephone Victory 7372

TIKRAS BARGENAS

Praktiškos Automobilių
Instrukcijos

.$1000 pigiau

Yra

svarbu dėl automobilių me
Ateikite pasi-

Parsiduoda 5 kambarių mūri- chanikų ir Šoferių.

rensre pradCti.
Patynl musų naujft
sistemų
ir
asmeniškų prižiurė jimų
57-tos ga/tvės, lotas 30x125. Vi jus ISmoksjte j kelias savaites, kaip

ni »

bunjęalovv

ajrat.

<'a.m

ii*

2138 Greeiuvick. St.

si assessmentai užmokėti. Savi
ninkas turi apleist Chicagą.
Kaina tiktai $7,750; įmokėjima>
$1,250. Likusius savininkas duos
ant lengvo išmokėjimo.
MOTERŲ1
Z. S. MICKĘVICE
REIKIA patyrusių moterų par
2423 W. 63rd St.
davinėtojų, prie mastinių tavorų,
siutų, drošiu ir kitus departamen
Tel. Prospect 4345

REIKIA DARBININKU

Kampas \Vestern ir Marąuettc
Blvd. (G7th St.) yr^ aprinktas kal
io Naujienų stotis" Apart pirkimo
aikraščlų, pas tq vaikų galite paikti apgarsinimus dėl Naujienų,
apduoti orderį ant visokių lietuvių tus tokiŲj kurios moka gerai kal
laikraščių ir knygų ir galite gauti bėti angliškai ir lietuviškai. Nuo
visokias informacijas.
PARDAVIMUI mūrinis namas, ge
Taipgi ant kampo Kedzie Avė. lat darbas.
LARKIN
STORE
rame
stovyje, 2 augštų, viršui 8 ruiir 63 St. galite gauti nusipirkti
4700 So. Ashland Avė.
’
mai,
apačioj grosernė ir 4 ruimai,
Naujienas.
vandeniu Šildomas, cementinis skie
S. A. Vasiliauskas,
pas,
garažas 1 mašinai, geroj vietoj
Išnešiotojas
prie
gatvekarių
linijos, parduosim pik
6406 "S. Francisco Avė.
giai;
priežastis
pardavimo — se
Tel. Prospect 4266
natvė.
2003 W. 21 PI.
VYRŲ
Illinois Lietuvių Pašalpos Kliu
bo oxtra susirinkimas įvyks ant REIKIA^
”
radieny, lapkričio 3 d., 8 vai. va
PARDUOSIU arba mainysiu
kare, Lietuvių Auditorijoj, 3183 S
SIUVĖJO prie siuvimo mote “Road House“ ant green dayHalsted St. visi kliubiečlai susirin
roact. Atsišaukite:
kit laiku, nes reikės išrinkti dpr riškų ir vyriškų darbų.
bininkus kliubo* baliui, kurs įvyks*
Kreipkitės:
69 W. Washington
lapkričio 7 d., Lietuvių Auditori6758 So. Wentworth Avė.
Kambarys 507. Paul Pilkis.
joj. -A. J. Lazauskas, rašt.

REIKIA DARBININKU

Kursai Designing, Dressmaking,
skrybėlių dirbimo ir siuvimo. Kleso8 dienomis ir vakarais. Atsi
šaukite, rašykite arba telefonuokite dėl tolimesnių informacijų.
2407 W. Madison,
Chicago, UI.
Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

<xxxxiyxxxxmtxxxrxmxxy

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
SvieayiM.

VALENTINE
DRESSMAKING
• COLLEGE

ANGLU KALBL

NAMAI-ŽEME

iv

MOKYKLOS

PARSIDUODA
krautuvė,
kendžijj, cigarų ir ki akių smul
kių daiktų. Turi būt parduota ^axxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
greit. Krautuvė i and si 1715
So. Jefferson St. Savin'nkas:
549 W. 18 Street
yra labai svarbu mokėti kiekvie

PARSIDUODA restauracija
PAIEŠKA V merginos arba ir lunch ruimis. Gera vieta. Pinašlės apsivedimui ne senesnės gi renda. Ilgas lysas.
. 1136 W. 35th St.
kaip 35 m. amžiaus. Esu naš
Tel. Republic 4037
lys, 33 metų amž.
.L Z.
i 3421 S. Auburn Avė.
Chicago, III.

RENDAI kambarys 1 arba 2
vaikinams. Kambarys patogus

BARGENAS
LENGVAIS
išmokėjimais. 14 kamb. murinę
rezidencija, yra dektra, vanos,
gerame stovyje, kaina, $4950
dėl greito pardavimo. Savinin
kas:
528 W. 45th Street

PARSIDUODA bučernė ir
grosernė lietuvių ir kitų tautų
apgyventa vieta, kuris maloni
įsigyti gerą biznį malonės matyt
savininkų,
1334 S. 49 Ct., Cicero, III.

41 FORNIČH'OTl kambariai, vis
kas
stovyje; parsiduoda
NAMŲ STATYTOJAI pigiai,gerame
nes turiu apleisti miestų.
Gera vieta, puikus susisiekimas su
3804 So. Kedzie Avė.
visomis dalftnis miesto. Lysas ilCHICAGO
gas ir pigi remia.
'Hiomas O’Brien
4339-41 S. Michigan avė.
Tel. Oakiand 2295
PLASTER board po 4c. už
ketvirtaini pėdos; dastatome 6, 7,
8, 9, 10 pėdų augščio. Pilnas pasi
PARSIDUODA grojiklis pianas.
rinkimus lentųK..įįtpgų dengimo ir Puikiausis riešuto medžio su ro
ruoldingų.
(irėivjjv patarnavimas. lėms, benčiu ir šepela. Parduosiu
Greitas dastatyinas visur, šaukit labai pigiai. Pardavimo priežastis
M r. Smetana
patirsit ant vietos. Galit matyt neBuildcrs Suply & Lumber Co.
dėlioj nuo 8 iki 12 iš ryto.
2228 W. Madison St.
843 W. 33 Place
Tel. VVest 1090 — Seeley 4062
Žemutinės lubos

APSIVEDIMAI

ji prieikarinė degtinė, bus iš rium svetainėje. 3183 So. Halsted
viii, vakure. Gerbiami direktolieta į itpy ir nė lašelio nęliu* St.,

. NAMAI-ŽEME

|

PARDAVIMUI

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA
LEISTI $100.00?
PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos Įvai
‘ Atsakymas: $100.00 ant syk jr
riems nėriniams; kaina: 4 uncijų
$6.00 į metus per visą
likusi gyvenimą.
matkos 35c., 38c. ir 40c. Vilnonios
Kiekvienas musų praleistas dole skiautčs vaikams, kaina nuo 65c.
ris sudaro nematomų juostų cen iki $1.00. Baltoji drobe užvalka
ir r
paklodčms.
Marškonios gitų ir kiekvienas
centas atlieka (lams
...... . ..
------------ -------------tam tikra darbų. Praleisdami cen- jos, kaina 1000 jardų nuo 10c. iki
tų paskui centų, doleri paskui do-l 45c. Mano tavoras parsiduoda nuo
lerio, mes greitai
praleidžiame 35c.
oe- iki
1,1 50c.
rA" pigiau negu kitur.
Frank Selemonavičjus
šimtų ir išsiunčiame savo centus
504 W. 33rd St. Prie Normai Avė.
dirbti dėl kitų.
Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate ' pinigus. Atsiminkite, klek
tie pinigai uždirbtų jums jei padė- KRAUTUVIŲ ĮRENGIMAI
Del grosernių, bučernių, delikatetumėt juos j bankų ar spulkų ?
Naujienų. Spulka. uždirba po sen, restauracijų, saldainių krautu
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno vių,, keptuvių Specialia prirengikiek jūsų mas Sostheim’s labai tvirta dėl
$100.00 — pamislyk
šimtas uždirbtų jei laikytumėt j| keptuvės, pigiai. Pinigais ųrba iš
mokėjimu.
čia per 20 metų?
1912 SO. STATE STREET
Ateik ir pasitark su sekretorių
apie taupymo budus, o nuo jo su ALHAMRRA STORE FIXTURE CO.
žinosi kaip greit dauginsis jūsų
doleris.
NAUJIENŲ SPULKA,
1739 So. Halsted St.
Nuo 10 ryto iki 8 vai. vakaro.

Neužilgo bus ašarų mėgs
tantiems gėrimėlius. O tai dėl
to, kad federalinis teisėjas
VVilkerson
įsakė sunaikinti
$3,(MM),OOO vertės degtinės, vynų ir kitų brangių gėrimų, knrie dabar yra sukrauti feder*- Chicagos Lietuvių Auditorium Ben
liniame sandelyje W. Pershing drovės Direktorių ir Draugijų atsto
mėnesinis susirinkimas atsibus
gatvėje. Visa ta degtinė, tikro vų
pirmadienį, Lapkričio 2 d., Auilito-

Sudegė moteris

_ _ _ RAKANDAI

PARSIDUODA rakandai, vėliau
sios mados seklyčios setas, kau
Kas nori pirk d,
rai. stalus, liatnpa ir tt. Rakandai
parduoti, arba
vartoti tik 3 mėnesius. Parduosiu,
pigini. Pardavimo priežastį patir
mainyti namus,
sit ant vietos. Galit matyti, nedėlioj nuo 8 iki 12 vai. ryte. Pras
farmas, lotus,
tomis dienomis nuo 7 iki 9 vakaro.
843 W. 33 rd Place
taipgi ir viso
Roseland. —.Lapkričio 3 d. 7:30
Žemutinės
lubos
vai. vakare. Aušros kambariuose,
kius biznius, vi
10900 S. Michigan avė., įvyks Lie
tuvių improvement ir Bencfit Kliu
suomet kreip
bo susirinkimas. Nariai atsilanky
kite paskirtu laiku. Taipgi atsilan
kitės pas
kykite tie, kurie norite prisirašyti
TURIT pamatyti mano naujų
prie kliubo. —Sekretorius.
$700 vertės grojiklį pianų, 02 rolės, C. P. Suromskis & Co.
kabinetas ir benčius, viskas už
Reni Ėst ate
$141) cash arba po $10 j mėnesį.
Visuomet busit užganėdinti
.1. Dcmbroski,
3352 S. Halsted St.
2332 \V. Madison St 1 fl.
Tel.
Boulevard 9611
___ _ _______________ I__________

Atsiimkit laiškus iš Pašto

Amerikos Lietuviu Teatro Ku
rėjų Sąjungos visuotinas mėnesi
niš narių susirinkimas įvyksta pir
madieny, lapkričio 2 d., lygiai 8
vai. vakaro, p. J. Vaičkaus studi
joj, 3358 S. Halsted St., 2-as aukš
tas iš fronto. Visi nariai būtinai
malonėkite atsilankyti ir nesivėluoti. —J. Auryla, rašt.

duota žmonSms paragauti.

Pirmadienis, Lapkr. 2, 1925

atlikti didelius darbus.

Darbas kol

,iųs mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos.

FEDERAL AUTO ENGINEERING
1507 W. Madison St.

Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 So. Halsted SI.
MOKINA: anglų kalbos, lietu
vių kalbos, aritmetikos, knygvcdystčs, stenografijos, mašinė
le rašymo, prekybos teisių, laiš
kų rašymo, Suv. Valst. istori
jos, abelnos istorijos, geografi
jos, pilietystčs, dailrašystčs, gra
matikos, retorikos, literatūros,
ctimaloi.gij'os, oratorystės, logi
kos, ekonomijos, fizikos, socio
logijos.
MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų, ir
nuo 7 iki 9 vai. vakare.
P. S. Išduodame paliudijimus
ir diplomus.

