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Francuzai siunčia 
daugiau jėgų Sirijon

Ragina Coolidgeą atsaukt
iš Kinų laivyną

7 vaikai užmušti, 25. sužeisti 
traukiniui sudaužius busą

Prancūzai mobilizuoja 
25,000 prieš arabus

Reikalauja ištraukti J. V. 
jėgas iš Kiny

Stengsis patrempti sukilimą 
Sirijoj taip, kaip padarė Bri
tai Mesopotamijoj

Teisybės Kinams komitetas
prašo Coolidgeą panaikint
neteisingas Kinams sutartis.

VVASHINGTONAS, lapkr. 2. 
American Committee for 

Justice to China įteikė prezi
dentui Coolidgeui ląišką, kuriuo 
prezidentas prašomas ištraukti 
iš Kinijos visus Jungtinių Val
stijų karo laivus ir kariuome
nę. Laiške nurodoma, kad 
Jungtinės Valstijos vartojan- 
čios šautuvus ir'durtuvus, 
idant tuo privertus Kinus pil
dyti neteisingas Kinams sutar
tis, kuriomis tik Amerikos ban- 

tečiau 5,(M>0 sukilč- kininka', pramonininkai, pirk- 
liai ir misionieriai pelnasi.

Kalbamas komitetas, suside
dąs iš įvairios rūšies visuome
nės darbuotojų ir profesijų 

kad Jungtinės

lapkr. 
patrem- 
Si rijoj,
Britai 

metais. 
10,000

DAMASKAS, Sirija, 
2. — Franci j a ruošias 
pti arabų sukilimą 
taip, kaip tatai padarė 
Mesopotamijoj 1920 
Sirijon siunčiama dar
kareivių, didžiumoj paleistų iš 
Morokkos, kavalerijos, aeropla
nų ir tankų. Tatai sudarys vi
so 25,000 kariuomenės, kurios 
6,000 kareivių sudaro Damasko I 
garnizpną.

fciuo tarpu Damaske’ yra vi
sai ramu, t___  ___  ____
lių, tarp kurių 3,(MM) yra pabė- ( 
gūsių iš sostinės po nepavyko-' 
šio sukilimo, stengiasi atnau
jinti revoliuciją krašte. Per pa- ’ 
starasias tris dienas jie buvo prašo,
užpuolę devynis kaimus, imda- •■Valstijos priimtų * tokią politi- 
mi iš gyventojų ginklus ir ver- ką kuria butų užtikrinta Ki 
buodami daugiau vyrų į suki- tarifo autonomija, panąi 
lėlių eiles. Kadangi lakioją įminta ekstiateiitorialybė, su 
franeuzų aeroplanai bombar- grąžintos Kinams visos svetim- 
duoja kiekvieną vietą, kur jiei^^ koncesijos, panaikintos 
pastebi susikoncenrtavusį suki- V*S()S neteisingos sutartys ir

j_ atsteigta pilna Kinų slivereny- 
bė. Komitetas sako, kad jei
gu dabartinė situacija nebu
sianti pakeista, tai Kinų drau
giškumas, kurį jie visados jau
tė Amerikai, virsiąs tužba ii 
neapykanta.

Šanhajaus streike, kurs kik 
po to, kai šių metų gegužio 3(’ 
dieną svetimšalių policija šovė j 
lieginklius Kinų studentus, iš 
dvidešimt svetimų Valstybių

lėlių būrį, tai pastarieji pri
versti savo žygiuoter daryti į 
tik nakt;. ?. metu.

Du darbininkai sužeisti 
tankui ekspliodavus

ROCKFORD, III., lapkr. 2.
Rockford Drop Forge kompa
nijos
150,(KM) galonų aliejaus tankui

ekspliodavus
į ~ ~

buvo miltinai sužeisti du dar- karo laivų Jungtinės Valstijos 
bininkai, Thomas ()tt ir Nelis pastačiusios trylika 
Lundahl.

Britų garlaivis sudužo 
uolas; įgula išgelbėta
PETERHEAD, Škotija, lapkr. 

2. — Britų garlaivis Cairnavon 
sudužo į uolas apie pusę mylios 
į pietus nuo Buchannes, Škoti
joj. Įgulos žmonės buvo visi 
išgelbėti.

jų, idant 
tuo budu išlaikius svetimų val

stybių politiką Kinų muitams 
kontroliuoti. Jungtinių Valstijų 
jūreiviai, sako komitetas, buvo 
patalpinti Kinų universiteto 
rūmuose, gimnazija buvo už
daryta svetimšalių įsakymu, o 
Amerikos laivyno jėgos dar iki 
šiol tebesančios išsodintos 
krantan ir vartojamos 
policija Šanha.i’t

kaipo

AR NORI Kį PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Traukinių susimušimas 
Connecticute

7yaikai traukinio užmušti,
25 sužeisti

NAIIUNTA, Ga., lapkr., 2.
Kai šį rytą busas, surankiojęs 
apielinkės vaikus, vežė mokyk
lon, netoli miestelio važiuojant 
per gelžkelio liniją siaiga atbė
gęs traukinys trenkė j busą> su
daužė jį, ir visus vaikus išta.9 
kė į visas puses. Septyni sai
kai buvo vietoj užmušti, o dvi
dešimt penki sužeisti, daugelis 
jų mirtinai. |

Bušo šoferis, 18 metų vaiki
nas, kurs irgi pavojingai su-( 
geistas, sako, kad stovint ilgam 
prekių traukiniui šalutiniuose 
bėgiuose, jis negalėjęs matyt 
antra puse atbėgančio trauki
nio, o skerskelio buomas nebu
vęs nuleistas.

17 žmonių žuvo kasyklą 
ekspliozijoj Ruhre

Antra nelaimė tose pat kasyk
lose, kur prieš dešimt metų 
žuvo 12 darbininku.

BERLINAS, lapkr. 2. — Vi
sų šventų dieną, kai visoj Vo
kietijoj žmonės gedėjo savo 
mirusiųjų, Ruhro krašte Įvyko 
vėl baisi nelaimė. Hollando. ka
syklose, netoli Gelsenkircheno, 
atsitiko baisi dujų ekspliozija, 
kurios septyniolika darbininkų 
buvo užmušta ir du mirtinai su
žeista. l'risdešimt du kiti dar-Į 
bininkai išliko sveiki.
. Ekspliozija buvo taip smar
ki, kad ji buvo ‘•girelei mylias 
aplinkui. Žemėj pasidarė dide 
i plyšiai, pro kuriuos veržėsi 
š degančių kasyklų liepsnos.

Ties kasyklomis subėgo ąng- 
iakasių šeimynos, bet verkian
čių °žmonų ir vaikų . policijos 
cordonaą neleido arti prie kasy- 
<lų prieiti.

Gelbėtojų būriai pradėjo tu^ 
jaus gelbėjimo dalbą. Pirmi į 
paviršių išgabenti kūnai buvo 
taip apdegę, kad jų nebuvo ga- 
ima pažinti.

Hollando kasyklos padalintos 
į dvi dali, ir tik dėl to išvengta 
jaisesnės nelaimės: 
nesieką antros 
<ur tuo tarpu 
<aip tūkstantis

Prieš dešimtį 
tasyklose buvo

ekspliozija 
kasyklų dalies, 

dirbo daugiau 
darbininkų, 
metų tose pat 
taipjau įvykus

ekspliozija, kurioj buvo dvyli
ka darbininkų užmušta.

4 žmonės užsimušė aero 
planui nukritus žemėn
KOPENHAGA, Danija, lap- 

kričio, 2. — yakar. čia nukrito 
žemėn aeroplanas su šešiais 
juo lėkusiais žmonėmis.r Aero
plano. pilotas ir trys pasažieriai 
užsimušė, du kiti buvo skaii- 
džiai sužeisti.

Stengsis dėl motery mini 
mum algos Įstatymo

Senatorius Johnson žada įnešti 
kongresai! atatinkamą kon
stitucijos’ papildymą.

Ištikimiausias draugas
Šuo miršta ant ledo prie ake

tės, kur jo šeimininkas pa* 
skendo

Laivas sudegė; 17 žmonių 
" pasigendama

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

lap- 
and 

linijoj 
susikulimas.

Rusai užsisako Ameri
koj 3,000 traktorių

MASKVA, lapkr. 2. — Mask
vos Ukrainos ekonominė taryba 
paprašė Žemės Ūkio banką 
tuojau užsakyti Amerikoj tris 
tūkstančius traktorių. , Trakto
riai turėtų būt pristatyti Rusi
jai per tris mėnesius.

NEVV MILFORD, Conn., 
kričio 2. — New Milford 
Pittsfield geležinkelio 
įvyko traukinių 
Bėgąs vienas traukinys pasivi
jo antrą ir suvarė šešioliką va
gonų ant kits kito. Pirmutinio 
traukinio lokomotivas apsiver
tė. Labai baisi išvalyta. Žmo
nių niekas neužmušta, tik du 
sužeisti. Jie užsigavo šokda
mi iš lokomotivo. Sužeistieji

Klasifikuotųjų skelbimų kai- atgabenti į New Milfordo ligo- 
nos: vienas colis (apie 30 žod- ninę. —P. Krikščiūnas, 
žiu) vienai dienai, $1.05, dau- ----------
giau kaip vieną dieną 92 centai 
j dieną; asmenų paieškojimai 
po 70 centų už colį į dieną.

Parduokit kas jums nereika- lapkr. 2. — Italų —
lingas per paskelbimus Naujie- grafas Casagrande, ruošias šio- milžino 7 pėdų ir 2 colių di* 
nose. mis dienomis skristi į Buenos dūmo. Manoma, kad tai yra

____ m . Aires, Argentinoj, o iš ten į kaulai vieno senovės Maja Ži^o*
(rWVlr'New Yorką. nių gentės.

Italas skris į Ameriką

Rado milžino kaulus

ST. JOSEPH., Mo., 
—- Netoli Fairfax po

SESTO CALENDE, Italija, ga, 72 pėdas žemėj, 
aviatorius, žmogaus griaučiai.

Noel C. Scaffa, Federai Insur
ance kompanijos detektivas.

Jis priėmė iš nežinomo žmo
gaus $683,000 vertės brangak
menių, kurie buvo pavogti nu4| 
p-ios Donahue, Hotel Plaza, 
New Yorke. Dabar Scaffa yra 
.tardomas.

Susekė emigrantą šmugelį 
j Jungi. Valstijas

PHOENIX, Arizona, lapkr. 
!. Senatorius Kiram Johnson 
š Kalifornijos, kurs šiandie 

atvyko čia su kitais senato iri- 
gacijos ir reklamacijos subko- 
misijos nariais, pareiškė, k<*d 
ate nančią kongreso sesiją jis 
į nešiąs konstitucijos papildy
mą, kuris duotų teisės atski
roms. valstijoms įstatymais nu
statyti minimum algos mote
rims.

Arizonos ir Kalifornijos val
stijų legislaturos yra išleidu
sios įstatymus, kuriais nustato
ma moterų algų minimum, bet 
nesenai Aukščiausias teismas 
isšprendė, kad Arizonos įstaty
mas esąs priešingas Jungtinių 
Valstijų konstitucijai. Kadangi 
Kalifornijos įstatymas yra pa
našus į Arizonos, ir Aukščiau
sias teismas gali bandyt ir tąjį 
paskelbti nekonstituciniu, tni 
senatorius' Johnson darysiąs 
dėl to žingsnių kongrese.

ant ledo,

šunį dar
Priglu-

BUDAPEŠTAS, Vengrija, 
lapkr. 2. Vielos Amerikos 
konsulas susekė sąmokslą iš- 

jšmugeliuoti į Jungtines Valsti
jas 400 Vengrijos 
daugumoj kaimiečių, 
netikrų pasportų ir 
metrikų, parodančių, kad neva 
jie yra gimę Amerikoj.

Suimti toje netikrų pasportų 
ir metrikų dirbykloj dokumen
tai parodo, kad šimtas tokių 
netikrais popieriais emigrantų 
jau išgabenta į» Jungtines Vals
tijas ir jie buvo Amerikos imię 
gracijos valdininkų įleisti.

Trisdešimt keturi asmens ta
po Vengrų vyriausybes suimti, 
vkrdai, gi tų emigrantų, kurie 
jau yra Amerikoj, tapo konsu
lo pasiųsti VVashinglonan/

Kaip sovietai išrišo naš 
laiciii klausimą

COUNCIL BLUFF, Iowa, lap
kričio 2. — Manawa ežere ne- 

9 

toli nuo Čia, vakar rytą pa
imta nuo eketės lavonas šuns, 
kurs per septyniasdešimt valan
dų budėdamas ten, 
mirė.

Žmonės pastebėjo 
praeitą ketvirtadienį,
dęs prie ledo ties akete jis, ne- 
sikrutindamas, visą laiką žiurė
jo, akis įsmeigęs, į vandenį. 
Žmonės švilpė, šaukė jį, vilio
jo, bet šuo nekreipė domės. 
Prisigriebti prie jo nebuvo ga
lima, nes ledas buvo ploniu, 
žmogaus sunkumo nelaikė. Va
kar tečiau žmonės, laužydami 

iledus, laiveliu prisigriebė prie 
[Šuns. Jis gulėjo tokioj pat pa
dėty, kaip kad jį matė pirmiau, 
bet jis buvo jau negyvas: jis 
buvo miręs — iš bado, šalčio, 
o, gal būt, iš širdgėlos^

Negyvas šuo buvo pargaben
tas krantan ir bus įjnkamai pa
laidotas. Kas buvo ,io šeiminiu-, 
kas, nežinia. Manoma, 
buvo atvykęs iš toliau 
ti ir, eidamas netvirtu 
du, įlūžo ir paskendo, 
ieško jo kūno.

kad jis 
meažio- 
dar le- 
ž menės

NEW YORKAS, lapkr. 2.— 
Bevielinio telegrafo pranešimu, 
jūrėse, ties Norfolku, praeitą 
naktį sudegė prekybinis garlai
vis Algiers. To laivo įgula su
sidėjo iš septyniolikos žmonių, 
bet pasiskubinęs nelaimės vie
ton prekybos garlaivis Birmin- 
gham City praneša, kad degan
čiame laive nebuvę matyt nė 
jokių gyvybės ženklų. Taigi 
apie tų žmonių likimą iki šiol 
jokių žinių nėra. Garlaivis Al
giers priklausė Southern 
Steamship kompanijai.

Žinia apie laivo paskendimą
QUEBEC, lapkr. 2. — šv. 

Laurino upėj, netoli Ste. Feli- 
cite, Que., rasta užkimštas bu- 
telys, kuriame buvo įdėtas ši
toks olandų kalba rašytas 
kelis:

“Žuvome audroj. Parašė vie
nas žlugusio Olandų garlaivio ' 
Alphard įgulos narys. Atsitiko 
spalio 25, 1925. Parašė Y;- Te
nisą. Sudiev

R aš t ei y minėtą datą Atlaftti- 
ko pakraščiais siautė 
audra, 
gacijos 
mentui

smarki
Raštelis persiųsta navi- 
ir žvejybos departa- 
Ottawoj.

emigrantų, 
pagalba 
netikrų

Australijos streikininkų 
kautynės su policija

MASKVA, lapkr. 2. So
vietų vyriausybė sugalvojo nau
ją būdą savo našlaičių klausi
mui išspręsti. Maskvos sovie
tas nutarė išdalinti našlaičius 
ūkininkams, po du 
kiekvienai šeimynai. Kaipo at
lyginimą už tai našlaičius priė- 
musios šeimynos gaus arba 
truputį daugiau žemės, arba 
npo 50 iki 100 rublių pinigais 
mėnesiui. Vaikai bus aprūpin
ti rūbais ir po 10 rublių pini 
gaiš. Vietų kaimo sovietai bus 
tų našlaičių globėjai ir rūpinsis 
jų auklėjimu ir mokslu.

\ Našlaičių ir šiaip palaidai be
sibastančių, elgetaujančių v ju
kų Rusijoj šiandie yra tįek 
daug, kad vyriausybė turi galų 
gale jais susirūpinti. Oficialiau 
skaitmenimis besibastančių vai
kų skaičius siekia 300,000.

Autas nukrito nuo tilto 
ant gatvėkario; 3 už

mušti
WILKESBARRĘ, Pa., lapkr. 

2. Vakar keturi asmens grį
žo* automobiliu iš HaHbvveėn 
partijos. Lekiant Sus<|uchuty 
uos upės tiltu jų automobilis 
išlaužė tilto atkoles ir nukrito 
žemėn, pataikydamas ant apa
čioj bėgusio ties ta vieta gatve- 
kario. Trvs automobiliu važia
vusiųjų užsimušė., ketvirtasis 
susižeidė.

2r, III., lapkr.
)ki, priemies- 

susimušė du iš

GRANITE 
2. —- Netoli 
čio, šiandie 
priešingų pusių atbėgusieji gat-
vekariaL Vienas motormanas 
buvo užmuštas, antram motoi- 
manui nulaužtos abidvi kojos; 
dvidešimt pasažai:u sužeista.

Gyvas palaidotas

SMA’LINYKAI, Kalvarijos 
vals. Mar. aps.—šiame miestely 
smėlją užgriuvo ūkininką A. 
Matulevičių. Atsitiko *• įp: Ma
tulevičius iš vieno kaino vežF 
prie remontuojamo Kalvarijos 
tilto smėlį. Iš šios vietos jau 
nuo senai buvo imamas smėlis, 
todėl pats kalnas buvo iškasi
nėtas įvairiomis pakriaušėmis. 
Jis, privažiavęs prie vienos 
vietos, kur buvo giliai iškasta 
į šoną, pradėjo imti smėlį ir 
tuo tarpu kybanti viršuje pa
kriaušė griuvo, ir užkasė jį 
storu žemes sluoksniu. Subėgę 
žmonės nežinojo kurioje vietoje 
jis užgriūtas ir pradėjo kasinė
ti visą užgriuvusią žemę. Tik 
po pusvalandžio buvo surastas. 
Iškasus dar buvo kiek gyvas, 
bet netrukus numirė.

LONDONAS, lapkr. 2. Iš 
Melburno, Australijos, praneša, 
kad JFreemantle įvykę didelės 
muštynės tarp 1,000 streikuo- 

Ijančių jurininkų ir policijos. 
I Daug buvę sužeistų. Apie šim- 
|tas streikininkų areštuota.

[Australijos uostuose jau du 
mėnesiai kaip tęsias jurininkų 
streikas, kilęs dėl to, kad laivų 
savininkai sumažino jiems al
gas. Freemantle yra vyriau
sias vakarinės Australijos uos
tas.]

MILIONAI KARO INVALI
DAMS ŠELPTI

WASHINGTONAS, lapkr. 2. 
- Amerikos Raudonasis Kry
žius paskelbė raportą apie sa
vo darbuotę per praeitus fislt' 
metus, pasibaigusius birželio 30 
dieną. Raportas parodo, kad 
Raudonasis ^Kryžius tais metais 
išleido didžiojo karo invali
dams šelpti 3,577,916 doh'rių.

Automobilistas, norėjęs 
pabėgti, užsimušė

ST. LOUIS, MO., lapkr. 2.— 
John Potter, 40 metų, važia 
vęs su dviem savo draugais, 
automobiliu užgavo praeivį 
Norėdamas išvengti arešto j it 
bandė pabėgti, paleidęs savo 
mašiną greitumu 60 mylių per 
valandą. Taip lėkdamas betgi 
nebesukontroliavo savo auto
mobilio, ir trenkė į geležinį 
stulpą. Pytter užsimušė, o du 
jo draugai buvo skaudžiai su
žeisti. Pirmiau užgautas praei
vis nebuvo sužeistas.

Trys vaikai žuvo po 
ledu

Dabar LaiKas

lapkifT 2.
upe

atkasta
Tai butą

va-

nai Chicagai ir apielinkei pra
našauja:

Niaukstosi; nedidelė tempe
ratūros atmaina; vidutinis mai- 
nąsis vėjas. u

Vakar temperatūra, viduti
niškai siekė 45° F.

šiandie saulė teka 6:24, lei
džiasi 4:48 valandą.

’KENOSHA, Wis., lapkr. 2. - 
Vemon Butcner, 12 metu vai- * \ kas, žuvo bandydamas jšgeibe- 
ti du savo draugu, Leo Doof, 
U metų, ir Bany Kaplan, 13 
metų, kurie, nebodami, kad le
das plonas, norėjo 
parko lagūnoj pačiužinėti, 
įlūžo. Abudu žuvo po ledu, bet 
žuvo ir šokęs jų gelbėti drau
gas. Visi trys buvo vietos mo
kyklos mokiniai.

Linkoln 
ir

FUTBOLO AUKA
i

lapkr, 
žaidžiant futbolą vakar

MASSILLON, Ohio, 
2. 
vienam žaidėjų, Edgarui Ilari- 
gui, 19 metų, nulaužtas spran
das. Jis neužilgo mirė.

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

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

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

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, UI
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Ar turite KOSULYS?

Klausimas

S. L. FABIONAS CQ

Atsakymas

102 oktavo ir trieiles

Vitak

linkamp & Company Antras Priedas

dalvkuo

CH1CAGOS DIDŽIAUSIA SUBDIVIZIJA3228 W. 381 h

čio, ėlės PUIKIAUSIA PROGA

KUPONAS

Hinkamp & Company kaip: taupyti ir pasinau

ir pa

AdresusState 1192

35 metai paty
rimo gydyme 
chroniškų vy-

aiškiai 
nesioji-

mes pa 
per pen 
laiką ki

i pilnus 
79tb ir

HINKAMP & COMPANY 
308 N. Michigan Avė. 
CHICAGO 
GERBIAMIEJI:—

Malonėkit 
nurodymus 
VVestern Avė. 2-rą suhdiviziją

Vardas ........................••..............W. R. Morse, [)iv. Vedėjas
308 North Michigan Avenue

ANTISEP
TIKAS 

Apsaugoja 
ir Prašali
na Gerk
lės Parpi
mą. Skau 
dėjimą ii 
Kosėjimą.

LENGVOMIS SĄLYGOMIS 
KURIAS GALI IŠTESĖTI 

KIEKVIENAS INVES
TUOTOJAS

Medžiojimo ir žvejojimo 
leidimai ateiviams

Pirkit Plunksnas Tiesiai nuo
IMPORTUOTOJŲ

Su dideliu sutaupymu

Rūkytojo paprastų cigaretų
Kaip jus galite žinoti, kad aš užsi 
ganėdinsiu rūkydamas Helmarus?

man atsiųsi 
apie justi

“Save” reiškia gelbėti; išgel
bėti; išganyti; paliuosuoti; ap
saugoti; ncdaleisti; pasinaudo
ti; čiedyti — bet šitame atsiti
kime reiškia ne daugiau, ne ma
žiau 
doti.

Tai yra paskutini žemės šmotai viduje ( hicagos rubežių, kuri 
yra pasiūloma tokiomis pigiomis kainomis. Lengvai pasiekiama vie
ta kiekvienam, kurie nori statyti sau namus arba investuoti pinigus 
j žemę. Septynias dešimts devinta gatvė padarė pelnus kitiems. Ji 
padarys pelno ir dėl just) jei jus tik pasinaudosit šia proga. Atsiųs
kit kuponą Šiandien.

PAS MUS. TAS JUMS BUS 
ANT NAUDOS.

Kuomet kiti 
gydytojai ap
vils — ateikite 

paei

NORĖDAMI)
PIRKTI, PARDUOTI AR M AI-V

Helmarai suteikia jums, didelį rųšj 
tik. už keletą <ėntų daugiau negu pa
prasti cigaretai. Paprasti cigaretai 
nuteikia tiktai daugumą.

Maksas 10 ąrba 20

Rūkytojo Helmar cigaretų
Rūkymas lengvi y, kvepiančių, švel 
niu ir ?eros rųšies cigaretų. Helma 
rai turi tuos reikalavimus.

, DEPOSITA!
Už mažą {mokėjimą 

laikysime jums lotą 
kias dienas ir per tą 
tą (mokėjimą galėsit padaryti

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
• DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ii 
Parduodam Laivakortes.

ČMade by
Latnbert Pharmeca! Co., Saint Louū, U. S. A.

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

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

Tol. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška.
Chicago, (II.

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

Kodėl nepamėginti

Severa’s
Gough Balsam

Gera, saugi ir patikėtina 
gyduolė nuo kosulys.

Kaina 25 ir 50 centai.

[Pacific and Atlantic Photo]
Mrs. Grace Leathe, iš Chica- 

gos, paskelbė bankrotą. Skolų 
ji turi $7,000,000, o kapitalo 
toms skoloms padengti — $600.

AUKSINĖS KASYKLOS PIETINĖJ DALY MIESTO. VIENATINĖ 
100 PĖDŲ DVIGUBA SEKCIJA, VEIKLUS KAMPAS' ( HICAGOJ 

i ' • . 1Abelnai darbininkai dabar turi progą investuoti savo sutaupy- . * I'
tus pinigus j geriausią žemę "Chica goję, iš kurio pelnas bus labai di
delis. Prie didžiausios Septynias dešimts devintos ir Ashland Avenue 
Distrikte. Lotai, kurie buvo pardavinėjami po $800 keletas metų at
gal, dabar parduodami po $2400 iki $3500. Septynias dešimts devin
ta ir Stony Island uždirbo milionus dolerių dėl investuotojų j sąvas- 
tią. Septynias dešimts devinta ir Western padarys tą patj.

REZIDENCUC 
SAVASTYS

Parduodame taip pigiai kaip 
$900 iki $1100. Pirma reikia 
jmokėti tiktai vieną trečdalį ir 
jus tapsite užganėdintu savinin
ku pelningos sąvasties dėl na
mų pasistatymo. Parinktos biz
nio sąvasties taip pigiai kaip 
$100 už pėdą. Kitus galima mo
kėti taip pigiai kaip po $15 j 
mėnesį.

Nuo peršalimo nėra 
nieko goresnio, kaip

Severa’s
Cold and Grip Tablets.

Kaina 50 centai.

Tos dvi gyduolės yra geriausiai dul 
kosulio, peršalimo ir užkimimo. .

Pirmiausiai kreipkis į aptieki.

jų vieton privali 
vilyčias.
reikalauja, kad 

savininkai neju- 
gauti medžioji- 

<e\v Jersey hir- 
siekti- $2,000 vertės 

|)irni negu ateiviui bus išduo
tas neapsigyvenusio ir ateivio 
leidimas, Massachusetts nena- 
turalizuotas svetimšalis turi 
tureli nejudinamo turto iki 
$500 vertės, ir tik tada gali 
išsiimti medžiojimo . leidimą. 
Maine valstybėj ateivis, mo
kėdamas taksus už nejudina
mą turtų, ir jeigu nors -dvie
ilis metus išgyvenęs toj valsty
bėj / prieš padavimą prašymo 
dėl leidimo, moka tiek už lei
dimą, kiek moka pilietis.

Alabama, Idaho, !owa, Ken- 
tmky, Loufyiaiia, Orcgon ir 
Texas duoda ateiviams ♦ me
džiojimui leidimus. Minneso- 
toj ateiviai gali turėti gink
lus vien tik medžiojimui. Mass
achusetts ir Oklahoma, kad 
nors draudžia ginklų turėjimą, 
duoda medžiojimo leidimus. 
Nebraskoj jau kitaip. Kad nors 
ateiviams išduodami leidiniai 
medžioti, jie negali vartoti 
ginklus, jų vieton privalo var
toti lankus ii 
rios valstijos 
ateiviai butų 
dinamo turto 
mo leidimus, 
tas turi

Or Gulbranten Trade Mark 
GULBRANSEN.

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

Pamatykite pas
JOS. F. BUDRIK, 

3343 So. Halsted St.

Wisconsin pavėlina ateiviams 
vaitoti ginklus, bet nepavęli- 
na medžioti. New Yorke yra 
nelęgališka • nenaturalizuolam 
ateiviui medžioti arba turėti 
ginklus, tai» galima tik su spe
cialiu leidimu iš Conscrvation 
Commission.

Maišytos plunksnos .... 63c. svarui 
Žąsų plunksnos ........... ’88c. svarui
Parinktos, suplėšytos $1.59 svarui 
Rankoms plėšytos, baltos $1.98 sv.

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

souri, Nebraska, New Jersey, 
Ncw York, Nevada, Oklahoma, 
Oregon, Rhode Island
niont, Washington, North (ba
lerina, Maryland, Delesyare ir 
District of Columbia. Michi
gan ’b ir Oregon’e ateiviai pa
gali žvejoti su aprubežiavi- 
mais. Astuonios valstybės drau
džia ateiviams žvėjoti Utah, 
New Hampshire, Illinois, Ohio, 
South Dakota, Pennsylvania, 
VVest Virginia ir VViseonsin. 
Tos pačios valstybės draudžia 
medžiojimų. Massachusetts at
eivis gali žvejoti, bet ne d^l 
visokių žuvų. Pav., jis negali 
gaudyti vėžius, nes tų privile
gijų turi tik valstybės piliečiai. 
Apart draudžiant savo atei
vius medžioti ir žvejoti, Penn
sylvania ir VVest Virginia ne- 
pavelina ateiviams turėti, šu
nis. Tai yra vienintelė vaisi y- 
be su tokiomis reguliacijomis,

[FLBS] "

Dešimts valstybių 
draudžia ateivius nuo 
mo ginklų, ir m pavėlina jiems 
medžioti; jos yra: Colorado, 
C.onnecticut, Illinois, Pennsyl
vania, VVest Virginia, Ne\v 
HampsJnre, Ohio, South Da
kota, Maryland ir Ne\v Mexico. 
Frys valstybės: Nevada, North 
Dakota ir Utah neišduoda Įs
tatymus, liečiančius nešiojimą 
ginklų, bet draudžia ateiviams 
medžioti.

Beveik visose valstybėse, Jiur 
duodami medžiojimo ir žvejoji
me leidimai ateiviams, leidi 
mo mokesnis yra augštesnis, 
negu piliečiams. Vermont’e at
eivis, neturėdamas pirmų po- 
pierų, užmoka tiek už leidimų, 
kiek moka neapsigyvonęs, bet 
turėdamas pirmas popieras ir 
jeigu išgyvenęs suvirs šešius 
menesius toj valstybėj moka 
tiek, kiek tos valstybės gyven
tojai. Virginijoj ateiviui leidi
mas kaštuoja $20. Bet ateivis, 
savininkas nejudinamo turto, 
kuris išgyvenęs valstybėj pen
kis metus, moka liek, kiek tos 
valstybės gyventojas, tai yra 
$4. Michigan turi įvairius ap- 
rubežiavimus šiuose

Žvejojimo reguliacijos leng
vesnės už medžiojimo regulia
cijas. Skaitlius valstybių, ku
rios pavėlina ateiviams žvejoti 
yra didesnis negu skaitlius, 
kuris pavėlina medžioti. Atei
viai gali žvejoti sekančiose val
stybėse: Arizona, Colorado, 
C.onnecticut, California, Idaho, 
lowa, Maine, Minnesota, Mis-

Nors 
sąvastis _ _______ ,
j tui (skaitoma cementiniai ša- 
lytakiai, srutų ir vandens did
žiosios dūdos. Cementavimas, 
šalytakiai, auros, vanduo ir t. t 
jau yra jvesta ir apmokėta prie 
VYostcm Avenues,

TITLE
Guarantee policy nuo Chicago 

Title & Trust Co., arba Torrens 
certifikatas bus suteiktas. / 

TRUSTEES
The Reliance State Bank of 

Chicago veikia kaipo trustees 
dėl šių savasčių.

IŠMOKĖJIMAI \
Visi mėnesiniai išmokėjimai 

turi būti mokami į Reliance 
State Bank of Chicago.

I’uikiausios naujos ir senos snvuikog, 
Klarneto^, Saksofonai ir visi Beno 
Instrumentai.

LI5TERINE 
THROAT 
TABLETS

Niiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinii
Atėjo Kultūros No. 9. — 

Kaina 40c. Galima gauti
NAUJIENOSE,

1739 So. Halsted St., 
Chicago, III.

MIIIIIMIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIO

Dr. W. R. Register 
ir Pagelbininkai

DRAUGAS KIEKVIENO LIGONIO
109 N. Dearborn St.

12 augštas
Kambarys 1203

Kraujo Ligos Gali Būt 
Išgydytos

Ar caate tikras, kad jūsų sistema 
yra liuosa nuo ligų, kurios kenkia 
dėl jūsų darbo ir pasilinksminimo. 
Ar kenčiate tylėdami 7 Klausykite 
Gamtos perspėjimų, Slogų, Užkietėji- 

, mo Vidurių Reumatizmo, "Neuritis”, 
Galvos Skaudėjimo, Nervingumo. 'Ap- 

i kurtimo, Paralyžo, "Izjcomotor Ata- 
xia”. Bronchito, Astma, Anom jos. 
Skaudulių. ERKma, Slinkimo Plaukų, 
Pasididinimo Gručolų, Skrupulus ir 
kitas ligas tankiausiai yra netva- 

< fAus ir silpno kraujo ir tankiausiai 
geru gydymu galima išgydyti.

Ateikit ir gaukit ger« ir teisinga 
srydymą. Savo praktikoj vartoju <e- 
riausius Serum, liepus, Bakteryn, 
Antitoxin ir specialės “intravenous” 
gyduoles. Taipgi teikiu tikras Euro
pines “606” ir “914”, jei yra reika
las.

Rodą Dykai. Kalbame 
Lietuviškai

Valandos nuo 9 ryto iki 5:30 va
karo kasdien. Utarninke, Seredoj ir 
Subatoj iki 8 vai. vakare. Nedėlioj 
ir, šventomis dienomis nuo 9 ryto iki 
1 po pietų.
Imkit elevatorių iki 12 augšto 
109 N. Dearborn St., Chicago

subdivi- 
del Hta- 

augštų 
Vienai 

galima 
.. mažoje 

Visi namai turi būti 
Žeme, kuri randasi

oUl*
A»K 1

j •evatu
1 $1.00 KAINUOJA JUMS TIKTAI $1.00

NATURAL HEALTH INSTITUTE
GYDYTOJAI KRAUJO, ODOS, PLAUČIU, UŽKIE- 

XI TĖJ1MO IR KITŲ LIGŲ VYRŲ, MOTERŲ IR VAIKŲ 
Valandos nuo 10 ryto iki 6 vai. vakare. Panedėly 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

RODĄ DYKAI
tikro specialisto ir jo pagelbinir V į. 
Tas specialia pasiūlymas yra 
tiktai trumpam laikui, todėl n t'A'lė 
liokit, atsilankykit šiandien, i . Juėlio 
jimas visuomet yra pavojinf/ja ne' 
paprastai sunkesnėse ligose.

Gydymas slaptų ligų ir vyrų krar • 
jo ligą >ra musų specialumas.

. <> l\
? i'Vet

Kuo .
Uinka”'" "'įdėli
»"iU lt“

subdlV 'dar reiki*

daugiau ifcaiŠkinti P«l
kurie subdivi/AjU-
Via ateiti lU a kurie tuo-

l kitiem* ^^iasi’ Atsišaukit

L Įdaiulie" Boolll 232. w
Mr. iUvd.

1 N Mich'^au

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

, M v. /UI U.:* 1 61 ii »
■■ M •• V* • W

ĮRENGIMAI 
mes parduodame šias 
bargeno kainomis, bet

Dabartiniu laiku medžioji
mas ir žvejojimas uŽinteresuo- 
ja daugelį žmonių. Ir kadangi 
įvairios valstybės turi ypatin
gus medžiojimo ir žvejojimo 
įstatymus ateiviams, tai jiems 
yra svtn'bu su savo valstybės 
įstatymais suipažinti.

Įstatymai, liečianti ginklus 
irz išdavimą medžiojimo ir žve
jojimo leidimų, mainosi įvai
riose valstybėse. Septynios — 
Arizona, (’.alifornia. Maine, 
Missouri, Rhode Island, North 
('molina, Delewar<» ir District 
of (’olumhia leidžia apsigy
venusiems ateiviams nešioti 
ginklus ir ateiviams išduoda 
medžiojimo leidimus. Ateivis 
Washington’o valstybėj gali 
medžioti, tik turi gauti specia
li leidimų nešioti ginklus. Pa- 
piastai, nors Įstatymai pavėli
na ateiviams nešti ginklus, bet 
draudžia slapiai juos nešioti.

SPEC1ALĖS APLINKYBĖS 
UŽTIKRINA AUGŠTOS 
KLESOS IŠSIVYSTYMĄ 

IR DIDELI PELNĄ 
APRUBEŽIAVIMAI 

Daugelis blokų musų 
zijoj yra aprubežiuoti 
tymo dvieju ir trijų 
apart mentinių namu. 
Šeimynai rezidencijas 
statyti tiktai vienoje 
sekcijoje, 
mūriniai.
prie Western Avenue ir 79th St 
yra paskirta dėl biznio namų. 
Turi būti palikta 20 pėdų plo
čio tarpe rezidencijų L9tų. Vi
si lotai turi būti 66 pėdų pjo. 
čio, ėlės turi būti 16 pėdų plo-

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

E, J. McQuaid
5822 So. Racine Avė.

Tel. Wentworth 0209 
Englewo«d 4760

■VaBBBlBBBB■■■■■■■■!

Matai Kas Dedasi?

Elsnic Co
•1639 So. Ashland Avenue 

Chicago, UI.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RĄPIDS, IOWA

V



Antradienis, LakpriČio 3, 192* NAUJIENOS, Chicago, III.

KENTĖJO DVEJUS 
METUS

’Marinait? Laima 
l

’ Nuskriaustoji
vėlia,
gyvenimo išvagotomis raukšlė- žmonėms - 
mis kuktoje.
lovos ir klausėsi ar tebemiega
jo jaunoji dukrelė Elė.

Paskiau gavo pagelbų var
todama Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable C'ompound, taip 

sako Mrs. Anderson.

(Jums. mano brangieji tėvu
čiai, skiriu šį savo pirmą ku

Rangeley, Maine. — 
h am s Vegetable

“Lydia E. Pink- 
Compound labai 

daug man pagelbė
jo ir prašalino 
skausmus šonų ir 
nugaros, galvos 
skaudėjimą ir nu
silpimą. Aš kentė
jau dvejus i metus 
ir nian išrodė, kad 
aš niekuomet ne
galėsiu dirbti savo 
namų darbo. Po 
perskaitymo laiškų 
kitų moterų kurios 
Compound, aš nu-

Nedėldienio rytas... Rytmeti
nė saulutė, ta vyresnioji Gam
tos duktė, kiek pakylėjusi iš už 
horizonto, žėrė savo rausvus 
spindulius. budino iš miego 
Gamtos tvarinius, savo brolius.

Per langą skverbėsi savo 
šviesa į Elės kambarėlį, ragino 
ją keltis. Noroms, nenorams 
atvėrė akis ir žvelgė per langą 
į Gamtą, stebuklingai gražią, 
į Gamtą paslapčių paslaptį... 
Visur, kur tik neįžiūrėsi, Gam
tos Amžinos Gyvybės Dievo 
tvariniai gieda rytmečio himną 
jai, šnabžda rytmetines maldos.

, čyrena

vartojo Vegetable 
tariau pabandyti jas ir aš dabar ga
liu dirbti visokį darbą: šluoju, siuvu, 
skalbiu, prosinu. Aš gyvenu ant far- 
mų ir turiu penkis Šeimynos, aš tu
riu visuomet darbo. Aš yekomenduo- , , 
ju \ egetable Compound mano drau- Įį. vvturėlis pakvies 
gėms ir norėčiau, kad maaio laiškas '. • V i
pagelbėtu dėl vartojimo juj*ų sryduo- savo įprastą giesmelę, prana-1 
lių”. — Mrs. Walter E. Anderson J Alindamas mus žemelei, saulutę1? 
Box 370, Rangeley, Maine. m.LSAia.. ?Virt WoTmoteN yra atšakiu- “^Sčiau P»kjh»«H.

Gulėjo Elė. jauna, vos per 20 
metų peržengusi ir žiurėjo per 
langą. Taip graži, graži Gamta. 
Taip ji ją mylėjo. Kaipgi ne 

Pardavimui pas aptie- mylėti Gamtos, tos močiutės
I kuri davė gyvybę kiekvienam 
tvariniui,

| Ir kiek daug Gamtos gerybių 
matės... Po langais platus, pla
tus laukai, ten, toliau miškas 
O ten dar toliau — laukai miš-• 9

kai... O kiek visoje žemėje tur
tų. Kaip tat gali žmonės, tie 
protingieji tvariniai gerai gy
venti turėdami tiek daug tur
tų. Jei visus turtus proporcin
gai išdalinus taipe visų esamų 
žemėje žmonių — kiek tat kiek
vienas viso ko daug turėtų... 
Bet ne To nėra. Vieni turi 
pavergę dešimčių, šimtų žmonių 

brolių dalis visų turtą, o
į vienam iš to dešimčio L|ei šim- 
!to lieka tik “išėdos“...
' Kam toks didelis kontrastas 
'tarp “didelio“ ir “mažo,“ tani 
I“turinčio“ ir “neturinčio“? Juk 
tą kontrastą patys žmonės ir 
pagamino... Pagamino... bet ar 
amžiai jo neperkeis, nepanai- 

j kinš?...—taip mąstė jaunoji

sios į musų klausimą: “Ar jus ga
vote pagelbą vartodamos tydia E. 
Pinkham’s Vegetable Compound?”

98 iš kiekvieno 100 atsakė “Yes”. 
ir tndel, kad Vegetable Compound pa
gelbėjo kitoms moterims, jos pagel- j 
bės ir jums, 
korius visur.

EXPELLERIS 
. Praveja Skausmus!

Trinkite greitai taip, kad ... 
stebėtinas linimentas persisunktu 
per odį į pat tą vietą, iš kur 
paeitu nesmagumai.
Pain-Expelleris palengvina kraujo 
sukepimą ir atsteigia normali

, kraujo tekėjimą giliomis.
35c ir 70c vaistinėse. Tėmykite, kad butų 
Inkaro vaizbaženklis ant pakelio.

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

Brooklyn, N. Y.

“Ar galiu aš manyt apie mir
tį, turėdama tokius gerus tėvu
čius, jauną brolelį?” — cušvy^ 
lo jos minčių ūkanoje skaidrus 
spindulėlis. Atmerkė akis. Bu
čiavo tėvelis jos švelnų veidelį, 
žydriąsias pilnas ašarų akis, 
tas šiurkštus, surambėjęs dva
sioje senutis. Prisiglaudė ji 
prie jo vydama nuo savęs tas 

i tamsios mintis glaudėsi, kaip 
išgąsdintas paukštelis prie jo 
krutinės, ieškodama prieglau
dos nuo slegiamų minčių. Prisi
glaudė savo veidu prie jo ašt
raus, barzda apžrlusio 
ašaros, meilės ašaros 
jos akyse. Slėpė akis... 
viens kitam nesakė, 
vien glamonėjimais viens kitą 
'suprato... Bučiavo Elė Jo pūslė
tas rankas, pratusias sunkius 
juodadarbio darbininko darbus 
dirbti.. Glostė jis jai jomis 

geltonus plau- 
Nušišypsojvs, 

pusryčių - i.4- 
lengva pnsida- 
Kiek apsiruo

šusi močiutė įėjo pasveikinti 
su išaušusiu rytu savo dukrelės. 
Glostė, glamonėjo 
pilnus motiniškos 
liūs... “Argi galiu v • ei a, 
eiti 
ton 
nei 
Ne, 
žius!”

Su kiekvienu motinos pabu
čiavimu, glamonėjimu tilo tik 
ką šėlusi sieloje audra. Ar ji 
begali manyti apie mirtį, ar gal' 
užduoti sau klausimą: HKarn 
gyventi?“ • Suprato, kad ji yra 
reikalinga sau, • savo gyvybei, 
ieškoti savyje naujų sielos pa
slapčių. Reikalinga tėvučiams

li- nurimo šehisi audra

jiiurus nedilstanCiomis, tęsti jų gyvybę savąja, visiems 
broliams... Suprato 

Prisiartino prie ir susigėdo maniusi apie finalą 
gyvybės ir kančių pamatė, kad 
jos kančios, tai tik lašas, tu 
milionų vargstančių, sfcurdd ju 
roję
jos sieloje, skaidria šypsena nu
sišypsojusi, pažvelgė močiutei į 
akis lyg norėdama paskęsi! jų 

’ mėlynėje... Nurimo. Giedriu 
pasidarė jos sieloje, prasiblaivė 

i ūkanotos mintys ir drauge su- 
• kitais tvariniais sveikino kylan
čia saulute.
Linkuva, 1925. I. 19.

Išbėrimai
Jei jus turite išbėrimus arba kitą 

kokią odos ligą, nusipirkite bakselj 
Cadum Ointment. Jis prašalina niežė
jimą tuojaus, jis labai gerai gydo tas 
odos vietas kurios yra užkrėstos liga 
ir yra paraudonavusios. Cadum Oint
ment taipgi gerfts nuo spuogų, šlakų, 
puČkų, išbėrimų, suskirdusios odos, 
karščio, pilės, slogų išbėrimų, deder
vinių, niežėjimų, užkrėstų dedervinių, 
išslbrėžimų, persipiovimų, nusidrėski- 
mų, skaudėjimų, šašų, nudegimų ir tt. 
Jei jus negalite gauti Cadum Oint
ment savo aptiekoje, tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Compapy, 
576 Eifth Avenue, New York.

Mrs. MICHNIEVICZ-VIOIKIENE
AKUŠERKA

veido it
sužvilgo

Nieko 
tylomis,

Lietuviai Advokatai

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

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

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

Z

Tel. Dearbom 9057

St., kampas 31 rat.

Tel. Hlvd. 313R 
M. yVol< kie«ric«'

Telefonais:

BANIS

akuierka
Pa sek mirgai pa- 
tarnauja mote
rims prie gimdy- 
m o , patarimai 
dykai moterims 
ir mentinoms.

3113 South 
Halsted St.

veidą, draikė jos
1 kus, arde juos.

paraginęs keltis 
ėjo. Ir malonu, 
;rė Elės sieloje...

ją, tarė jai. 
meilės žode- 
juos palikti 
realybėje it 

Argi eiti ten, 
nepalikus

toje žiaurioje
Amžinybėn ?
amžinon tylon, 

pėdsako apie savo buvimą? 
tam dar visas mano am-

— ramiau jau mąstė ji

ADVOKATAS
Miesto ofisai

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

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1319

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St. Room 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

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

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

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 

Cor.

DR. SERNER, 0. D

DR. HERZMAN^>
—Iš RUSIJOS—

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

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

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

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

į Dienomis: Canal 
3110. Naktj 
l)rexel 0950

Boulevard 4186

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

Namų

W. Wa«hington St. 
Washington & Clark

Tel.: Hyde Park 8395

j. P. WAITCHES
Advokatas

Tel. Pullman 6377 Roseland,

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St.

I'L

Kambarys 1420
Telefonas Dearborn 6096

SPECIALISTAS egzaminavoji- 
me abstraktų ir nejudinamo tux- 
to teisėse. Taipgi veda visokius su
dus. , į

LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS 
Turėk švarias, sveikas akis

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

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

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų

1724 S<». Loomis, kampas 18 ir Bl«* 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6858

DR. CHARLES SEGA!
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

LIETUVIAI DAKTARAI

Išgydė jo rupturą
A* litavau didele rupturą. kuomet 

linu didelę skryrvą keletą metų ataai. 
tarai sakė, kad aA būtinai turiu 
operaciją. Diriai man 
kiau aš daaiiinojau apie tok| dalyką. 
rit» irreit išgydė mano i 
ti«< metų praėjo, o mano ruptura 
giau nepasirodė, bęt vienok aš dirbu 
kų darbą kai|x> karpenteris. Nedariau 
racijoa, neautrukdiiau laiko, nebuvo 
beito.. Aš nieko neturiu pardavimut. 
suteiksiu jums pilnas informacijas, 
i*»rydyti rupturą be operacijos, jei 
paraAysit. Eugene M. Pullen, Carpentei
277 M. Marcei lūs Avė. Manasųuan, N. < 
lAkirpkit šį straipsnį ir parodykit kitiem: 
kurie turi rupturą jus gal išgelbėsit j* 
gyvybę arba suatabdysit skausmus, pruša 
linsit rupwt| ir pavojų operacijos.

PAVLAVIČIA
Undertakers Co.
Automobiliai vestuvėms 

krikštynoms ir t. t.
Grabus parduodam pigiai

3238 So. Halsted St.,
Phone Boulevard 7667 

Rezidencija Boulevard 9828

Telephone Yards 0994

DR. MAURICE 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 Ifc 
iki 12 dieną.

Res. telephone Hyde Park 4000Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard . 5913 
DR. A. J. BERTASH

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

pietų ir 6 iki 8 vakare.
Tel. Boulevard 0587Lietuvis Advokatas 

2221 W. 22 St. 
arti Leuvitt St. 

telefonas Canal 2552
Valandos: 9 ryto, iki 8:30 vakare. 
Seredoj ir PėtnyČioj nuo 9 iki 6 
Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

m iii Mii. ...i .■■i.i

A. A. OLIS

7
Z DR. MARYA 

DOWIAT—SASSZ

RMAN

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 530
I Tel. Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted St., Chicago 
Tel. Yards 4681

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St. ’ Chicago, 111.

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

8 iki 2 vai. po pietą.
kė- 

Dak- 
daryt 

nieko negelbėjo. Tas- 
r ku- r

, rupturą. jau keie PCle, gulėdama savo drėgname 
------ dau-i, 4 _ ... , _ .#ur- kambarėlyje. Ir ji jautėsi vie- 

tr* ina iš tų nuskriaustųfų, iš ku.
rios atėmė “dalelę“, kad vienam 

ma". sudarius “dalį“. Pakirto jos 
J jaunas jėgas tas etatus maži

nant — paliuosavimas, prislėgė 
! moraliai, atėmė energiją, norą 
dirbti. Liūdnos jos mintys, to 

Vkios pat kaip žvilgis, nerami jos 
siela. Mąstė apie sunkų savo 
matūrialį būvį, apie savo tėvu
čius — sengalvėlius, apie ateitį. 
Mintys, viena kitą veja, raiz
gos, pinas, jra, kaip vėjo -iŠ- 
driektas vortinklis. Ir tamsi jos 
ateitis jai rodėsi, neįstengė nei 
vienos šviesios vilties žvaigždu
tės įžiūrėti. Nematė nei vieno 
kas jai galėtų padėti, nesiti 

,r kėjo nei iš kur sulaukti pagal 
- bos. Nieks jai rankos paramai 

netiesė, nieks jos susnučlusios 
sielos nekėlė.

I Visi, visi savimi rūpinasi, vi
si stengiasi sau “didesnę dalį“ 
įgyti, nežiūrėdami į tai, kad 
tuomi gal skriaudžia savo bro 

, liūs—žmones.
Gaila jai savęs, tėvučių, gaila 

jai žmonių-brolių,. kurių dau
gelis gal nūdien neturi ir duo
nos kąsnelio, apipelėjusiomis 
sienomis — kambarėlio. Ir pa- 
sriuvo jos žydrios akys ašaro
mis, jau nuo kurio laiko pra
tusios verkti, skausmas sunkė
jas. Verkė ji savo vargų, ver
kė, gailėjo savęs, milionų tokių 
pat bedalių, kaip ir ji.

Skausmo ašaros 
švelnius veidelius... 
gyventi, kam kęsti? 
yra pilnu savininku

Serganti Žmonės

r. *

""""'Į J®* norite su-
, r a, t i pagelbą

' nuo *»vo kentė-
• jimų, eikite |

< naujai įsteigtą
* | EUROPINĮ -A- 

MERIKON1SKĄ
• SVEIKATOS AT

GAVIMA "LIN
COLN MEDICAL 
I N S T I TOTE”, 
kuris yra įreng
tas vv’iauHioo n>a- 

du. .• 1 doa m aivomis ir
gyduolėmis

, pagolbėj'imo ken- 
.......... čiančių 

Daugelis 
atgabenta iš kitų 
turime gyduoles 

Ėhriich'o 608 ir 914'

dėl

žmonių, 
mudu 
šalių.

profe- 
Oficia-

gyduolių yra 
Mes taipgi 
soriaus 
lis Vokietijos Prirengiman. Kadangi be
veik viso* ligos paeina dėl negero krau
jo, mes tikrai galime jumis pagydyti 
be operacijos su musų naujausiu meto
du, (leidžiant tinkamų gyduoliųv tiesiai 
į kraują, šis gydymas, jei reikiamas at 
sakančio gydytojo, yra be skausmo ir 
ligonis nesugaižta nei minutės laiko nuo 
dnrbo. Svarbiausias gydytojas DR. 
BOWES pripažintas specialistai 
daugeli metų tarpe gydytojų, teikia as
meninį prižiūrėjimą prie visų ligų. Mes 
turime puikias 
kraujo, 
reumatizmo, 
niežėjimo, 
venerinių ir kitų privatinių 

DYKAI ------- -------
kraujo 
šlapumo, m«3 
jūsų ligos. Musų kraujo spaudimo apa-

Musų 
noo už gydymą labai mažos ir jtfs už
mokėsit kuomet pasveiksit. Nekentėkit be 
reikalo. Ateikit pas mus dabar ir su
taupyk it savo laiką ir pinigų, nes per 
tolimesnį laiką vlsvien jus ateisit į mu
sų (staigą. Mes pagydėm daug ligonių, 
kurie buvo apsivylę su kitais gydyto
jais. Ši yra jūsų proga, kad pasveikus. 
LINCOLN MEDICAL INSTITUTE 

DR. B()WE8
Sl’ECIALIHTAS IR MED1KALI8 

DIREKTORIUS
8 South Clark St. 

2-ras augštas 
VirAuj Triangle Restauranto 

Sekamos durys nuo Astor teatro 
OFISO VALANDOS: Panedėly, Ket

verge ir Pėtnyčioj nuo 9 ryto iki 6:80 
vakare. Utarninke, Seredoj ir Subatoj 
nuo 9 ryto Iki H vakare. Nedėliomis ir 
šventėmis nuo JO iki 12 dieną.

naiekmen gydyme ligų 
nervų, skilvio, nusilpnėjimo, 

nugaros, šonų skaudėjimo, 
užkietėjimo, kepenų, pualėo, 

l«ru- 
X-RAY EGZAMINACIJA ir 

išbandymai laboratorijoj, taipgi 
tikrai suradime priežastį

niekuomet neapvilia. kai-

NORT ✓

stelbė, 
viltis,

fina-

vilgė jos 
“Ir kam 

Kiekvienas 
savo gyvy

bes. Mirti?” — mąstė Elė. 
Kelinta diena, kaip ta mintis 
vis labiau ir labiau skverbėsi, 
ta mintis smygo gilyn, 
drumstė visas šviesias 
drumstė sielos gelmes.

“Mirtis — gyvenimo
las!” Ir užsimąstė dar labiau, 
dar kiečiau užsidarė, dar giliau 
įsižvelgė savo sielon, ieškoda
ma ten šviesios vilties, nors 
menkiausio spindulėlio. Pri
merkusi akis — mąstė...

Ant pirštų galų jėjo Jos tė-

TEN IR ATGAL LAIVAKOR
TES NUMAŽINTOMIS 

KAINOMIS 
I LIETUVĄ 

per Bremeną 
Trečioje klesoje yra miegami 

kambariai

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

Vnlcnrnis
S. Halsted St. Tel. Yards 0062

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

11
Tel.

3241

Svetimšaliai grįždami j 12 
mėnesių neturi jokių kliūčių

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

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

Cicero Ketvergo vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8221 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 ▼. f. 
3236 S. Halsted St. T. Boul. 6737

A. L. ŪA VIDONIS, M. U.
4643 So. Michigan Avė., 

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Dreael 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chronišką ligą 

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

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

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

LIETUVON

Naujos nupigintos kainos ten h at
gal 3 klesoj iki Kauno ir atgal $203 
iki $215, j Klaipėdą $181 iki’ $186, 
pagal laivą.

GERA NAUJIENA. Naujas S. V. 
Įstatymas pavelija atlankyti Tėvynę 
ir būti metus, paskui be kliūčių grįžti 
Amerikon nežiunint kvotos.

Musų dideli laivai milžinai, Laip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND, 
P1TTSBURGH, ARAB1C siūlo grei
tą kelionę j Cherbourg, Southampton, 
Antwerp. Daug laivų išplaukia kas 
savaitė. t

Visi musų 3-čios klesos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas. ,

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

WHITE STAR LINE
; RED STAR LINE

t£7 So. State SU/, Chicago. Il|.
—J*—— —— ------------ -  • —r------ --------

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

69 W. Washington St. Rooth 1310 
Telephone Dearbom 8946 

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

Namų Telefc^ias Republic 9600

3514*16 Roosevelt Rd.
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8952

A. L. THOMAS
LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė.
Tel. Pullman 7097

Veda bylas visuose teismuose. 
Abstraktai, morgičiai.

■4

DR. I. E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

A. MONTVID, M. D.
157$f Milwaukee Are., Room 209 

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

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

Namų telefonas Spaulding 8683 
Ultravioletinė šviesa ir diąthermia

Boulevard 3686 Cicero 4676 
Res. 6504 So. Artesian 

Tel. Ip mlock 2374 
DR. J. P. POŠKA

Gydytojas ir Chirurgas 
3133 So. Halsted St.

1243 So. 49th Avė., Cicero
Vai. 9—-12 dieną, 7—9 vak. Cicero 
Utarn. ir Pėtn. nuo 3 iki 9 vak.

Phone Canal 1713-0241 
Res.. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Daugybe dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šj kuponą kasdieną ir priduok i Naujienų ofisą a? j sto- 

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

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

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

Už metus—150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—35.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai anf pareikalavimo.

.........................  Atkirpk čia
Data: Lapkričio 3, 1925

xzxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:

Dr. Lawrence P. Slakis
" DENTISTAS
2 4454** So. Western Avė.
J Valandos:
3 nuo 10 ryto iki 9 vai, vakare.

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

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

Viskas, kai reikalinga prie pa- 
grabų. Teisingos kainos; Geriau
sias patarnavimas. Leiskit mums 
pagelbėti jums nubudimo valan
doje. Tel. Canal 3161

M 
M 
M 
M 
M 
M 
M
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K

var-

kas-
DR. M. T. STRIKOL

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

LIETUVIŠKA APTIEKA
MRS. A. ZIMMERMAN, 

Savininkė
Visokį vaistai ir patarimai kaip 
juos vartoti. Receptai išpildomi su 
atsargumu. Visoki toilet setai ir ki
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čių, kad greičiau parduoti streikuojančius mainie 
rius. Reiškia, lošia’ tą pačią rolę, kaip JudoŠius”.
Šitaip biauriai šmeižti angliakasių unijos prezidente 

tuo metu, kada ta unija veda streiką, gali tiktai tas, ka? 
nori streiką suardyti. Taigi nėra abejonės, kad, komunis 
tai padeda anglių kompanijoms. Gal būt iš tenai jie ir at 
lyginimą gauna.* Angliakasiai turėtų apsižiūrėti!

IR VĖL MELAS.

NUMESTAS PERSŲ ŠACHAS

REFORMOS TURKŲ RESPUBLIKOJE

REVOLIUCIJA AZIJOJE

ANGLIAKASIŲ STREIKAS IR KOMUNISTAI

Revoliucijų sūkurys, kurį iššaukė didysis karas, dar 
nėra praėjęs. Tik-ką dabar jisai palietė Persiją.

Krašto seimas tenai nutarė pašalinti nuo sosto šachą 
(karalių) ir jo dinastiją. Manoma, kad Persija ne panai
kinsiantį monarchiją visiškai, bet tiktai įvesianti renka
mą monarchiją. Vistiek tai butų stambi atmaina. Tokia 
valdžios forma skirtųsi nuo respublikos tiktai tuo, kad 
respublikoje valstybės galva (prezidentas) yra renkamas 
apribotam laikui, o renkamoje monarchijoje valstybės 
galva yra renkama visam amžiui. t

Svarba tečiaus yra ne tame, kaip ilgai tęsiasi prezi
dento arba monarcho tarnybos laikas, bet kiek galios jiy 
sai turi. Amerikos prezidentas, pav. turi daugiaus galios, 
negu Anglijos karalius,

Apmelavęs Meksiką, “Drau
gas” keliauja į Franciją “bedie
vių” griekų ieškoti. Rašo:

“Francijos revoliucinė ko
muna, kurioje žymiausią ro
lę lošė socijalistai, išžudžius 
milijonus nekaltų žmonių, 
valdė nekurį laiką Franciją 
ir skelbė save demokratiškai 
išrinkta valdžia. ' Bet visas 

.pasaulis gerai žino kokia bu- 
’vo tuomet Francijoje demo
kratija ir kaip sulyg Jos dės
nių buvo tuomet išrinkta 
valdžia. Tuometiną Franci
jos demokratiją sudarė išsi
gimėlių, baisiausiai ištvirku
sių, sužvėrėjusių žmonių 
gauja. Tokia buvo ir jų pa
statytoji valdžia.
Nežinia, apie kokią “Franci

jos konjuną” kunigų laikraštis 
kalba. Komuna buvo Paryžiu
je ir kai kuriuose kituose mies
tuose, bet 
nebuvo.

visoje Francijoje jos

Paryžiuje buvo susi- 
kartu: vienąsyk per 

Francijos revoliuciją,
Prieš tai įvyko valstybės perversmas Turkijoje, kur 

monarchija tapo visiškai panaikinta.! . .
Revoliucija tenai įvyko ne tiktai valstybėje, bet ir 

bažnyčios srityje. Turkų sultonas buvo kartu ir karalius 
ir “popiežius”. Pradžioje jam buvo atimta pasaulinė ga
lia, o paskui ir dvasinė galia.

Dabar turkai stengiasi pakeisti ir visus senuosius sa
vo papročius. Nesenai valdžia įsakė gyventojams, kad jie 
nešiotų tokias skrybėles, kaip vakarų Europoje. Taip pat 
įsakyta moterims nuimti uždangalus nuo savo veidų. Pir
ma, mat, Turkijoje skaitėsi “nepadoru”, kad moteris ro
dytų “nuogą” veidą ant gatvės: tatai draudė religija ir 
įstatymai.

Kaip matome, revoliucijų banga dabar eina per Azi
ją. Ji tenai kilo pirmiausia Rusijoje.

Rusija yra pusiau-europinė, pusiau-aziatinė valstybė. 
Rusijos revoliucija yra ne socialistinė, kaip įsivaizduoja 
daugelis žmonių, kurie sprendžia apie revoliuciją pagal 
jos vadų žodžius ir manifestus (o ne pagal jų darbus), — 
bet buržuazinė.

Ji yra paskutinė buržuazinė revoliucija Europoje ir 
pirmutinė buržuazinė revoliucija Azijoje.

Rusijos revoliucija paliuosavo nuo feudalizn^o (vi
duramžių tvarkos) pančių didelius plotus žemės Azijoje, 
kuriuos kitąsyk valdė carai. Ji nemažai prisidėjo ir prie 
iššaukimo revoliucijų Turkijoje ir Persijoje. Bet galin
giausia feudalizmo tvirtovė Azijoje yra Japonija.

Kitos, dar didesnės Azijos šalys, gyvenančios feuda
lizmo tvarkoje, yra Indija ir Kinija. Šių šalių žmonėms 
teks kada nors pasiliuosuoti ne tiktai nuo savo didžiųjų 
žemės valdovų jungo, bet taip pat ir nuo svetimų despo
tų priespaudos.

Taigi Azijoje revoliucija dar turės ‘daug darbo, kol 
ta žemės dalis įsigis panašią tvarką, kaip Europa ir Ame
rika. Bet pradžia tenai jau padaryta.

Keistą politiką veda Amerikos komunistai kietosios 
anglies distrikte, kuriame dabar eina streikas. Komuni
stų agitatoriai tenai keliauja laikyt savo agitacines pra
kalbas ir platint savo literatūrą. Iš kur partija ima pini
gų tų agitatorių keliones ir išlaidas apmokėti, sunku su
prasti. Angliakasiai jų nekviečia ir pinigų jiems neduo
da; komunistų gi partija skundžiasi, kad jos iždas esąs 
tuščias, ir ji nuolatos prašo aukų savo spaudai.

O kad komunistų agitatoriai savo prakalbomis ir li
teratūra nepadeda streiko vedimui, tai aišku. Kai kurio
se vietose jie sukėlė triukšmą, kurį turėjo stabdyt anglia
kasių unijos viršininkai. Reiškia, ta komunistų agitaci
ja tiktai keblumų daro streikuojantiems darbininkams.

Bet štai kokį dalyką dabar mes užtinkame Brookly- 
no “Laisvėje”. Pirmame jos puslapyje rašoma:

“Judošius bėgiojo po Jeruzalių, norėdamas parduo
ti Kristų, o John L. Lewis bastosi kietosios anglies 
apygardoj, bet kur jis gyvena ir ką jis veikia, žinių 
nėra, arba visai mažai. Atrodo, kad Levvis jieško kup

Komuna 
dariusi du 
didžiąją 
kuri prasidėjo 1789 m.; antrą
syk tuoj po franeuzų-prusų 
karo. I

Jeigu „Draugas” turi ome- 
nėję pirmąją Paryžiaus Komu
ną, tai yra nesąmonė sakyt, 
buk joje “žymiausią rolę lošė 
socialistai.” Jai vadovavo va
dinamieji jakobiniečiai. Tai bu
vo smulkiosios buržuazijos par
tija, kuri apie socializmo tvar
ką visai nesapnavo.
• Jakobiniečių kliubai Franci
jos revoliucijoje, tiesa, vykino 
terorą, ir per juos pražuvo 
daug nekaltų žmonių (tik, ži
noma, ne milionai!). Bet so
cialistai neturi su tuo nieko 
bendra.

Francijos pirmosios revoliu
cijos metu socialistų iš viso bu
vo nedaug, ir tie patys buvo 
visai kitoki, negu dabartiniai 
socialistai. Naujosios gadynės 
socialistinis judėjimas praside
da tiktai 19-am šimtmetyje, 
lodei yra juokinga kaltinti 
dabartinius socialistus dėl to, 
kas dėjosi 18-am šimtmetyje.

Antroji Paryžiaus Komuna 
buvo susidariusi 1871 metais. 
Joje jau gana žymią rolę Jose 
socialistai. Bet yrą melas, kad 
ji žudė nekaltus žmones. Mi- 
lionus išžudyti ji, kad ir norė
dama, nebūtų galėjusi, nes vi
sam Paryžiuje tuomet vargiai 
buvo milionas gyventojų, o to
linus pasiekti Komuna beveik 
negalėjo, kadangi Paryžius bu
vo apsiaustas priešų armijomis.

Yra tečiaus faktas, kad ši 
Paryžiaus Komuna visai* ir ne
mėgino žudyti žmones. Ji at
sirado dėl to, kad pabėgo į Ver- 
salę buržuazinė valdžia, kuo
met prieš ją sukilo nacionalė 
gvardija,* kurią valdžia norėjo 
nuginkluoti. Pasilikęs be val
džios, Paryžius suorganizavo 
savo valdžią, kad palaikius 
tvarką mieste ir atsigynus nuo 
Versales ponų. Komunos val
džia buvo išrinkta visuotinu 
balsavimu, kurį pravedė tam 
tyčia susidariusi laikinoji įs
taiga.

Taigi negali būt nė kalbos 
apie tai, kad Komunos steigė
jai butų turėję iš anksto sugal
votą planą “nuversti buržu
jus” ir išžudyti nepatinkamus 
sau žmones. Perversmas įvy
ko beveik be Jokio kraujo pra» 
liejimo. Jeigu buržuazinė val
džia nebūtų nusigandusi nacio- 
nalės gvardijos ir nebūtų pabė
gusi į Versalę, tai Komuna 
veikiausia nebūtų ir gimusi.

Ji, gyvavo apie* du mėnesiu mo.

iT per tų. laikų nenužudė ne vie- 

iid žmogaus. Ir tai nežiūrint 
to, kad Versales valdžia nuolft- 
tos sušaudydavo Komunos at
stovus, kurie pakliūdavo į jos 
rankas, arba net ir šiaip žmo
nes, įtartus simpatizavime Ko
munai. Komuna pasižymėję 
tuo, kad ji visiškai susilaikė 
nuo keršto savo priešams, už 
ką ją karštai giria savo knyge
lėj apie “Pielietinį Karą” Fran
cijoje Karolis Marksas.

Kuomet gi Komuna tapo nu
galėta,' tai įvyko visai kas kita. 
Buržuazinė valdžia įsilaužė į 
Paryžių su pagalba Prūsų ka
riuomenes, kuri nesenai prieš 
tai buvo sumušusi Franciją. 
Versales ponai užmiršo,, kad 
Prūsijos kareiviai yra “tėvy
nės priešai,” ir pasikvietė juos 
į talką, kad įveikus Paryžiaus 
gyventojus. Ir kai jiems ta
tai pavyko, tai jie padarė bai
siausią skerdynę k omu narams 
(Komunos rėmėjams). Dešim
tys tūkstančiai paryžiečių taj>o 
sušaudyta ir daugybė Išgaben
ta į katorgos kalėjimus, iš kur 
retas kuris bepagryžo gyvas.

Tai žudė ne Komuna, bet jo
sios priešai.

Vienok “Draugas” pasakoja 
apie Komunos “žiaurumą!” Ir 
dar jisai nesisarmatija meluo
ti, kad tatai “visas pasaulis ge
rai žino.” Tegul Marijonų or
gano redaktorius pastudijuoja 
istoriją, tuomet jisai- pamatys, 
kad tenai nėra nieko panašaus 
į tai, ką jisai prasimano.

* [Pacific and AUantic Photo]
Karalius Borisas, kuriam da

bartinis Balkanų krizis sudaro 
pavojų.

Kelias į laimę

KLAIDŲ PATAISYMAS.

Redakcijos straipsnyje vakar 
įsiskverbė dvejetas korektūros 
klaidų, kurios iškreipia sakinių 
mintį. Pirmoje citatoje, kuri 
paduota tame straipsnyje, iš
spausdinta tokie žodžiai:

“Principe mes atsisakome 
mokėti senąsias skolas, bet 
praktikoje mes visuomet lai
komės principo.”

/
Vietoje “visuomet,” 

būt: nevisuomet.
Paskutinėje straipsnio 

randasi toks sakinys:
“Skolų mokėjimas 

nemokėjimas yra ne
pas, o tiktai praktiškas fi
nansinis klausimas.”
Vietoje, “praktiškas finansi

nis klausimas,” 1 turėjo būt: 
praktiškas finansinės politikos 
klausimas.

dalyje

arba 
princi-

Įvairenybės
NAUJAS ATJAUNIJIMO

, BUDAS

Senatvė ir mirtis du ųeiš- 
vengiamu ir labai nemalonus 
įvykiai žmogaus gyvenime. Ša
lia kitų garsių ir stebėtinų iš
radimų išrasta ir pajauninimo 
būdas. Išradimas ne tiek jau 
labai geras: reikalauja aukos 
beždžionės ir be operacijos* ne
apsieinama. Beždžiones lyties 
liaukas išplaunama ir įdedama 
operacijos keliu seniui, norin
čiam tapti jaunu. Po vykusios 
operacijos senio veidas raukš
lės dingsta ir jis tuoj pasijun
ta jaunu esąs. Atjauninimo iš
radėjas prof. šteinachas. ši 
naujiena pradžioje atkreipusi 
dėmesį tų, kurie trokšta vėl 
jaunais būti ir kitų, kurie dai 
jauni tėra pamažu dingo kitų 
naujienų berybėj neradus tvir 
to praktinio pagrindo. Nese
nai atjauninimo, klausimu pra
bilo ■ Italų • profesorius^ Kavazari 
radęs kiek tikslesnį Ir nepavo
jingą būdą iš senio jaunesniu 
tapti. Šitą metamorfozą gali
ma padaryti, įleidus po oda 
prof. Kavazari išrasto skysti

bet tą savo kalbą užbaigė šiais!gijoj bolševikai persekioja prie
žodžiais: ‘1Ligi šiol ko siekiau š ngų nusistatymų žmones, ypač 
visa atsiekiau, tikiu, kad at-, 
ris laikas, kuomet klausysite 
manęs be juoko”. Ir toksai 
laikas atėjo. Jisai nesekė dau
gumos, kuri sutikus kokią 
nors kliūtį tuoj nuleidžia ran
kas. Jisai siekė pasisekimo ir 
nors vėlai, lnet atsiekė.

veikia <luu>4yl>e Hijly- 
gų, kaip antai: draugai, kny
gos, sąlygos kuriose auga, da
bartis, praeitis ir 1.1. Bet nors 
ir didele svarba yra tų fakto
rių, vienok žmogus 'patsai pri
valo vadovauti savo gyvenimu 
ir, neatmesdamas kitų pagel
bės, turi pasitikėti tik savimi.

Kantrybė ir darbštumas yra 
žvarbiausiomis dovanomis pa
saulyje. Doras išpildymas par
eigų yra šaltiniu, o darbas-*- 
keliu vedančiu laimėn.

Juk negalima abejoti, kad 
gardus tik tas duonos kąsnis, 
kuris yra uždirbtas doru darbu, 
nežiūrint koksai tai dalbas bu
tų. Vien tik dėka darbo tesi- 
uaudojame įvairiais kultūros 
išradimais. Ne vienus žingsnis 
pagerinimui žmonijos- gyveni
mo neapsėjo be darbo. Darbas 
ne tik reikalingas ir prieder
mė, bet drauge ir laimė. Tik 
dirbant užmirštama* visos sva
jonės, skausmai, pagundos.

Bet, nelaimei, kiek tai musų 
brangaus jaunimo praleidžia 
tą brangų laiką be darbo, nai
kindami savo sveikatą troškio
se šokių salėse, prie tabakos 
durnų ir žaliojo stalo, prie deg
tinės butelio. Než-nio, gal, ka
da tą laiką sunaudodami dar
bui, mokslui, padarytų daug 
gero ne tik sau, bet ir žmoni
jai ir patys taptų laimingi.

Labai dažnai jaunimas už
miršta kam jisai darbuojasi, 
ko siekja. Jei daj’ kokis darbas 
sekasi, tai gerai, o jei ne tai 
trauk jį devyni: kuriems ga
lams aš dar kankinuosi su juo: 
juk visviena iš manęs nieko

socialistus, tai bolševikai nei 
žodžiu neprisimena. O jei kada 
ir prisimena, tai 
Rusijos bolševikų 
elgimus.

dar pateisina 
žiaurius pasi-

Koks yra svarbiausias min
ties tikslas? N5ra abejones, kad 
galvojanti žmonės pasakys, kad 

svarbiausias minties tikslas yra 
pažinimas tiesos. Bet tik bėda 

yra, kad tat jai menkai tesise- 
ka. ,

kurie dar iki šiol 
kad bolševizmas

Tie žmonės, 
yra įsitikinę, 
galės įsigyventi visame pasau
lyje, turi didelę klaidą. Rusijos 
bolševizmas yra padaras vergi
jos ir aziatiškos kultūros. Jis 
civilizuotam pasauliui netinka ir 
negalės tikti. Bolševizmas re
miasi ant pavergimo visko, kas 
yra žmoniška, laisva ir gražu. 
Jis remiasi ant despotiškos dik-' 
taturos ir sauvalės. Bolševikiš
ka diktatūra tinka tiktai bar
barams.

Niekas neatsieks tikslo dirb
damas tik “nustatytas” valan
das. Jei nori atsiekti tikslą, 
dirbk dieną ir naktį. Vis vie
na kokioje srityje nesidarbuo- 
si, bet tik buk darbštus.

Robertas Pil dirbo be nuo
vargio nesigailėdamas savęs. 
Iš jo gyvenimo matome ko ga
lima atsiekti nors ir ipenkų,
gabumų esant, bet darbščiai. ° ne^s-
dirbant. Parlamente dirbo 40 kaip klysta tokie silpna- 
metų ir Čia jo darbai tiesiai va,iai Jaunuoliai. Ncžnirėkite, 
neįkainuojami. Tai buvo doJ kad kiekvieną darbą reikia kuo 
ras, teisingas žmogus; kiek-j įmausią atlikti, ne vien ti 
vieną pradėtą darbą būtinai ^a<l ?ai M

'užbaigdavo. Tą jo ‘ darbuotę “^blausia dėl paties -savęs, 
nesutrukdė ir metai.

Nepaprastas darbštumas lor
do Bruno tapo priežodžiu. Jo 
visuomeninė darbuotė tęsėsi 
60 metų ir tame laikotarpyje 
užsiiminėjo teise, literatura, 
politika ir mokslais. Ir kaip,1 
rodos, galėjo taip spėti visa? 
Mat jisai nė valandėlės nepra
leido be darbo. Sulaukęs to 
laiok, kai kiti jau pasitraukė 
iš gyVfenimo arenos pailsini, 
kad pasinaudojss* pirmykščiais 
darbo vaisiais, lordas kaip tik 
užsiėmė visa eile mokslo tyri
mų ir priėjo gana sėkmingų 
išvadų. Tuo laiku parašė ke
letą moksliškų veikalų.

Nedaugelis rašytojų tiek su
kūrė įvairiomis literatūros for
momis kaip Bulveras Littonas. 
Jisai skynė sau 4celią žingsnis 
po žingsnio, nebodamas jokių 
nepasisekimų, klinčių »norėda
mas atsiekti tik tobulybę. Tarp 
anglų rašytojų vargiai beras- 
tumėm kitą tokį rašytoją, pa
rašiusį taip daug ir aukštos 
vertes kurinių. Ir tai dar nuo
stabiau, kad jisai galėjo nau
dotis visais gyvenimo smagu
riavimais — buvo turtingu, bet 
į visą tai nekreipė domės ir. 
tik dirbo, dirbo be paliovos.

Kaip ir Baironui jam su pir
muoju veikalu nepasisekė; 
antras ir nekam tikęs buvo. 
Tai mažesnės energijos žmo
gus tikrai, rodos, galėtumei 
netekti pamato po savb kojo
mis, bet jisai nenusiminė: bu
vo drąsus ir ištvermingas. Sie
kė prie savo tikslo, nepames
damas vilties. Dirbo, mokino
si be paliovos ir po pietų pa
sirodo pirmas puikus romanas, 
kurie ėjo iŠ po. jo plunksnos 
per 30 rąetų be paliovos.

♦ Pirmutiniai •Dizraelio žings
niai literatūroje buvo apjuokti, 
bet nenusimini" ir tikslą atsie
kė po daug kliūčių. Taip imt rioje šalyje 
buvo apjuoktas ir parlamente žiauriai su jų pasekėjais, tai jie 
pasakius jam pirmąją kalbą, kaltina tą valdžią. Bet jei Ru

dėl paties-darbo.
Viena artistė 

pačią rolę
vaidino tą 

jau devyniasde
šimtą kartą. Tos dramos au
torius buvo teatre,. bet publi
kos susirinko visai menkai. 
Viem k artistė vaidino taip to
bulai, kad poetas nuėjo jai 
padėkoti.

—Tamsta šiandien sužavė
jai mane, taip puikiai vaidina,! 
— o juk teatras buvo tuščias: 
ar tai nepagadino tamstai nuo
taikos?

žmogus
stengti.

—Na,

Juk jamą buvo vienąs 
dėl kurio verta pasi-

o jei manęs nebūtų

aš bučiau buvusi.- -Tai
Ir tikrai ar matys kas ar ne 

tavo darbą, bet privalai visuo
met tobulai atlikti, o tik tada 
tebusi patenkintas, laimingas.

Pastabos
Rašo Žmogus

Meksikoj, kaip visiems žino
ma, dabar yra prezidentas so- 

■cialistas ir ta šalis jau pradėjo 
i labai pavyzdingai tvarkytis. 
Lietuviams katalikams arba kle
rikalams, kuriems rupi palaikyt 
ir apgint Lietuvos krikščionišką- 
valdžią, parupo kabinėtis prie 
Meksikos valdžios už malšini
mą ištikusių katalikų bažnyčioje 
riaušių. Klerikalai sako, kad 
Meksikos valdžia griauna kata
likų tikėjimą. Jie sako netiesą. 
Tuomi pasakymu klerikalai nori 
tik savo darbelius pateisinti, ko
kius jie atlieka Lietuvoje.

Bolševikai irgi 
kaip ir klerikalai.

taip daro, 
Jeigu ku- 

valdžia pasielgia

“Senovėje net ir dori galvo
čiai laikė vergiją būtina ir be 
jos negalėjo įsivaizduoti visuo
menės sutvarkymo; mes dabar, 
nors vergiją ir smerkiame, bet 
ekonominę vergiją, kuri nė kiek 
ne geresnė, vis dar laikome bū
tina ir neišvengiama.” Didžiau
si vergijos palaikytojai yra da
bar Rusijos bolševikai Ir jų pa
kalikai kitose šalyse. Jie tiktai 
pripažįsta laisvę savo vienmin- 
Čiams, o kitaip manantiems už
čiaupia burnas.

Mes niekuomet 
vo pažiūrų laikyti 
mis tiesomis ir niekuomet ne
turime iškrypti iš kritiško gal
vojimo kelio. Teisingai galvo
janti žmonės nevaržo niekam 
minčių ir nenori, kad jų mintis 
kas varžytų. Kas kitam neduo
da laisvai galvoti, tas yra fana
tikas.

neturime sa- 
absoliutiško-

Kuomet krikščionis-klenkaia« 
sako, kad jiems labiau rupi tė
vynė negu katalikų tikėjimas, 
netikėkit. Lietuvos klerikalams 
visuomet rūpėjo ir rupūs palai
kyti savo katalikišką tikėjimą 
Lietuvoje pirmiausiai, nes kata
likų tikėjimas mokina paklusnu
mo; nusilenkimo, žodžiu moki
na klausyti savo ponų ir dar 
jiems į ranką bučiuoti. Todėl 
klerikalai ir laikysis savo “šven
tos vieros” visomis keturiomis.

Amerikos bolševikai per kele
tą metų išmoko kitus plūsti. 
Nežiūrint ar yra reikalas ar ne, 
bet jie plusta ir gana. Taip juos 
išmokino jų laikraščiai. Nesenai 
Roselande vienas bolševikėlis li
ko prie sienos prispirtas. Nau
jienų korespondentas parašė 
taip, kaip jis sakė. Bet tas be
gėdis, nežiūrint, kad jis yra pats 
kaltas, kaltina kitus. Dabar bol
ševikai, daug sykių mainęs savo 
kailį, turėtų pasivadinti “Be
gėdžių Partija”. Nes ištikiu jų 
jų visi nariai yra didžiausi be
gėdžiai.

Lietuvos jaunimas, lankyda
mas aukštesnę mokyklą, jei į- 
sitikina, kad katalikų . garbina
mo Dievo nėra, negali viešai to 
pasakyti. JVi viešai kam nors 
savo įsitikinimą paskko, tuojau 
lieka persekiojamas ir negali 
daugiau lankyti mokyklos. Net 
ir Lietuvos konstitucijoje yra 
paragrafas, kuris užgina savo 
sąžinės laisvę 1 viešai pareikšti. 
Katalikiška Lietuva iš mąžens 
pratina jaunimą veidmainiauti. 
Kaip žinia, nemažas skaičius 
Lietuvos jaunimo netiki į jokius 
dievus, bet jie turi veidmainiau
ti ir dar eiti į bažnyčią ir klaup
tis prieš visokius stabelius.
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1922-32 So. Halsted St 
- 4177-83 Archer Avė.
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Kataloge rasite visokių dalykų, 
kurių jus visados pageidaujate. 
Ir tuos daiktus jus gausit DYKAI. 
Kataloge jus rasite budus kaip ir 
kur apmainyti kuponus j dovanas.

C AT NO.II63

DR. VAITUSH, O. D. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTĄ?

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

ir tikras Europinis L/r- 
LMcide gydymas s 
kiama. Vienatinis gy
dymas nuo sifilio dum
damas už ĮF*
žemą kainą ĮDv

tiktai trumpam laikui

DR. ROSS NAUJA IR PA 
GERINTĄ SISTEMĄ 

GYDYMO IŠGYDO

CHCWIn5”SWSX3
PtPPtAHinr

LIETUVON — 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS 
vos
Naujienas labiausia 
mėgsta. •

Ar jus žinote, kad

uNcut-
COMt O JT UtRE l
AUO FįT ME FOR~Th<3

OUTFiT— r

Lietu-
žmones Amerikos

Jie nuėję 
namo, 
teisino

Parduodam ant lengvų išmo 
kėjimų

— Anądien vienas vaikinas 
čiaužydamas kritęs, sako, 
ledo ir man išvažiuojant į 
pus jau lydėjo.

jg»T£[>VRor/T
Šis musų prietelis dirba iš 

širdies ir neša naujus skaityto
jus Naujienoms kasdieną.

Štai kiek kuponų gausit už 
kiekvieną atneštą ar atsiųstą 
paštu naują skaitytoją:

yra var« 
atgavitr t 

gaivinant 
gilių, nerrv 

silpniems 
Ross gydymo

PAREIKALAUK SAU KATALOGO IR 
PASIRINK SAU DOVANAS 

DYKAI D EL JUSU —

Atsakantis 
jums 
man. 
mas.

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

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

Vaikai, kaip ir maži 
i, reikalauja daugiau

kaip 
automo-

..............State...............
Išpildyt ir 8‘Usk Naujienoms

ir riesu- 
auginan- 
turi būti 
dalykais, 

žuvimi.
.randama 

mėsoj, ža- 
vaisiuosc, o

susi
ėjo per įlauž 

žinoma, apsem 
tuo tarpu Auta 
i, kaip stums

ves 
tina 
per sniegą tuoj išsižergtumSt.

Parbėgtumėni, parbėgiu-
-tvirtino vaikai.
e jums—neigė motina.

Kuomet parbėgau, jau bu
vo gerokai sutemę. Bučiau ir 
aš nebėgęs, bet baugu vienam... 
Paskui iš manęs visi juokės, 
baigštiloliu vadindami — bet 
ką padarysi— baigė atsidusęs 
dėdė.

Netokie dabar žmonės sa
ke motina.

—Geriau eikime vaikučiai 
gultų, ryt jum dėdė papasa
kos dar įdomesnių dalykų. Jus, 
matote, miegas ima

Eisim, eisim 
linksmai vaikai.

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

1545 West 47th Street 
Pbone Boulevard 7589

Naujas Lietuvos parlamentas bus 
didesnis negu pirrr<iau. Viso bus 86 
atstovai. Tarpe tą bus 6 iš Klaipėdos 
ir 2 atstovai iš pačios Lietuvos bus 
2 atstovai padauginti dėl padidėjimo 
gyventojų skaičiau.- Ar jus žinote, 
kad Turkiškas tabakas turi gerą skp- 
nj ir kvepia, štai kodėl Turkiškas ta
bakas yra' brangiausias tabakas dėl 
cigaretų. Kelmavai) turi savyje tiktai 
gryną Turkišką tabaką ir .suteikia ge
riausią vertę de] jušų pinigą.

paeina nuo
išgydžius

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

DYKAI X-RAY egzaminaiija, 
pumo ir krauju spaudimas.

Mes žinomo kas jums 
mechanikas žino kas yra 
blliaus. 
NIEKO NEREIKĖS MOKĖTI

Ligoniai moka tiktai mažą sumą i 
rum, Čiupus ir gyduoles. Gydome su 
liu pasisekimu Reumatizmą, Stoką 
jo, Krutinės Ligas, Akių, . AusUj 
ligas skilvio, inkstų, pustės, kraujo 
ir pervingumą. Ateikite šiandien 
liga nelaukia, tik naikina jūsų organizmą 
Kalbamu lietuviškai.

Ar 'dėdė pasivijai— 
drąsinus nutraukė Elziutė

ilMe pint namų—atsakė
dėdė. ' —

Matot, vaikai, kokie seno- 
žmonės buvo - sake mo- 
— Kad jums reikėtų bėgti

—Jie neturi ;nei čiažyklių 
ne papsimus, nebijok tamsta— 
ramino ją dėdė.

-----i HAVE A<5VĄUCEt>— ( 
YlFtY pęft'CLMT MORE. I

SAY-

Mt ^OMCTUlUG 
A^KlCKlNlT

WlTM A “R t AL

Už metus.......... 150 kuponų
Už pusę metų ....... 75 kuponus
Už tris menesius .... 35 kuponus

vienas gimna 
smokėjęs pen 

sakė dėdė 
mano... Pen 

stebėjosi 
geriau kokį gerą daik- 

tiek pini-

. KIMBALL PIJAM
Del tobulumo savo balso yra 
pamyl<*ti ir didžiai išgirti per 
pagarsėjusius artistus ir muzi
kos ekspertus. Vien tik su Kim- 
ball grojikliu pianu galite gra- 
jili gaidas teisingai ir girdėti 
geriausiai ištobulintą piano mu-

—Matot, vaikai jums stum
dytis. Gali atsitikti kaip ir su 
anuo. Nebeleisiu nei vieno lė- 
dan, busite ir be to sotus. Ga
lite žaisti namuose, kiek tik 
norite kalbėjo susijaudinus 
motina.

Norint daugiau informacijų 
apie kūdikių auklėjimą, rašyk 
Vaikų ’ Biurui^ U; S. Depart
ment of Labor, Children’s Bu- 
reau, Washington, I). C. , klau
siant “Eevding the Child” 
Children’s Bureau Dodger No. 
8, arba “Child ('arė.”

• [FL1S] ,
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Klausyk ir Tėmyk
• 0 Polam

Princas Jacųues de Broglie 
iužykles; kad iš Paryžiaus šiomis dienomis 
Taip darę ir'aplankė Chicagą biznio reika- 
kol neturėjo'lais.

matysi na-
seniams gu

2418 W. Madlson Street
Visas 2 augštas Wilson Theatre lildg
Valandos nuo 9 ryto iki 8 vakare, b 

(lėlio j nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

-Kažin kiek kainuoja jos 
teiravosi molina.

Girdėjau 
zis tas sakėsi 
kias dešimtis litų

Dievulėliau 
kias dešimtis litų 
motina 
tą nusipirkti gali už

duodamo valgio, 
pirmųjų* metų kudi- 

valgyti keturis 
bet pabaigoje 

užtenka trijų

—Visokių gudrybių išranda
ma, bet kode! neišranda, kaip 
iš seno į jauną padaryt.

Ką Dirvas priliko išrasti 
Dievo galybės nieks 
i'galės — tarė dėdė.

—Žmonės kalba, kad išrado 
tokią mašiną, kuri iš seno jau-f 
ną padaro juokavo Petras? 
kuris buvo ]>enkiolikos metų* 
vaikinas šviesu plaukis." 

perdaug, nes
• subarė motina. ' 
pauzos

|>en 
šviesa p

—Nesnausk 

nėra sveika — ;
Po neilgos pauzos, motina 

pažiurėjus pro langą prabilo.
• Įkibai* tai šalta lauke. Jei 

kam priseina keliauti kur, tai 
jau sušąlą gerokai. Ar tams
ta bijai šalčio labai.

•Bijau labai. Apsivelka 
dviem kailiniais, kojas aptai
sau šiltai tik išeik laukan — 
vėjas parpučia ir dreba seni 
kaulai. >

—Taip, pat ir man. Apsivel- 
ku, apsitaisau šiltai, išeik lau
kan, kaip šalta, taip šalta.

Vieną kartą, kuomet aš tu
rėjau vienuoliką metų, išvažia
vau su namiškiais į mišką. 
Prisidėjome malkų, o aš nu
ėjau į mišką tolyn, pasieškotų 
lazdynų ir užtrukau ilgai. Jiems 
nusibodo ilgai laukti ir išva
žiavo be manęs į namus. Ne
beradęs, vijaus kiek galėdamas. 
Kojos buvo aptaisytos sunkiai 
ir aš toli bėgti negalėjau. Ma 
nau ką čia daryti, kad pavi
jus. Sumaniau nuauti kojas 
ir vytis basam. Taip ir pada
riau: per sniegą pasileidau

DR. B. M. ROSS 
Ątaiikantis 

Specialistais 
IsteiKta 30 metų

Daugiaitrfiui chroniškų 
kraujo ir užkrečiamų linų. Kad 
jau nebandykit uenaia budaia.
VYRAI I Specialia aerum gydymas 
tojamaa su geru pasisekimu dėl 
stiprumo silpnumu vyrams, 
jėga veikia stebuklingai ant 
įr kraujo, suteikdama stiprumą 
ir cunykusiems vyrams 
kambariai kasdien pilni ligonių.

JIS TURI 30 METŲ PATYRIMĄ
ir jau f&gydė tūkstančius žmonių, tai JTM 
užtikrinimas sergnatienu, kad jie gaus f»- 
tą gydymą. Vienatinis geriausiai jrengt&l 
ofisas Jungtinėse Valstijose. DriUmtis gy
dymui kambarių. Kraujo išbandymas ir la
boratorijos egzaminacija dykai su gydymą.

Paturimas Dykai
medikaiis patarnavimas suteiks 

sveikatą ir laimę. tieriausp fUrdy- 
Pigiausios kainos. Greičiausias gydy- 
Ateikit šiandien. . •

DR. B. M. ROSS
35 So. Dearbąrn St. 

kampai Monrne St. Chiėagu
Vyrų priėmimo kambarys 506. "Moterų , 
ėmimo kambarys 508.

PenktaH Augštas, Crilly Namas 
25 METAI ’J.AME NAME

Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto iki 6 
vakare, Nedčlioj nuo 10 iki 1 dieną. Pu- 
nedėliais, seredomis ir subatomia nuo 13 
ryto iki 8 vakare.

J l’LL &H0W YČU TWe- 

MOUT£ CARU) 
—n sack- r-~

Lauke šaltis kuo didžiausiai: 
Tvoros pyškėjo, medžiai judi
nami vėjo ir šerkšnu aptrauk
ti, ' viršūnes iškėi\‘ žiurėjo į 
dangų. Viskas kas gyvas, bė- 
go nuo šalčio į trobas, žvėriui 
į urvus ir kentėjo be duonos 
kąsnelio, didįjį šaltį.

Banavičių grjtelė ne sykį su
treškėjo smarkiai vėjui papū
tus, bet vis dar laikėsi, vis dar 
kentėjo nuo žiemos žiaurojol 
šalčio ir vėjo. Viduje grįtelės 
stovėjo nedidelis žiburėlis, o 
aplink buvo apsėdę motina su 
vaikais ir be pertraukos piešė 
plunksnas. Toliau ant suolo 
sėdėjo dėdė. lai buvo senis 
jau gerokai pražilęs. Didelė 
kumpa nosis, žemas ūgis, pla
čia kakta, darė^jį ne labai gra- 
žitks išvaizdos.

Po gan ilgos pauzes, Banavi- 
vai ki
mo tų

kuomet kitokie apgimą regu
liuojanti dalykai randami pię- 
no riebumuose, kiaušiniuose ii 
lapinėse daržovėse.

Pienas turi savyje mineralų 
augimo substąjįcijų, riebume 
ir cukraus. Todėl nėra kiti 
svarbesnio kūdikiui ir augan
čiam maisto.

Turi būti duodama užtekįi- 
nai lengvai šuvirškinaino vai 
gio, gerai išvirto, reguliariai 
bet nieko nereikia duoti tarpt 
reguliariai 
Pabaigoje 
kis turi gauti 
sykius j dieną 
antrųjų metų 
valgių dienoje, t

Jaunas kūdikis 
turi gauti valgyt 
Jis turi gauti mėsos arba kiau
šinių, daržovių^ sriubos, žuvies 
ryžių, bulvių^ makaronų ir tt 
Įvairios kruopos, pienas, vai
siai, geriausi pusryčiai ir va
karienė. '

79TH IR WESTERN AVĖ.
Titf auksipČH kasyklos South Sidės 

tfyventojumH. K idk viename mieste 
randasi kai kurios vietos, kui'ios pa
daro labili daug pelnų žemės savinin
kams. Pavyzdžiui: Wilson ir Broad- 
way, Lavvrence ir Broadway, 63 St. 
ir Cottage Grove, 63 St. ir Halsted, 
79 ir Haistęd St. 79 ir Ashland ir 79 
St. ir Western. Priežastis yra ta, kad 
Westein Avė yra ilgiausia gatve ir 
ant jos daugiausiai važiuoja žmonių. 
Nuo pat rubežiaus šiaurines dalies iki 
pat Blue Island, III. 79 St. prasideda 
nuo put ežero ir tęsiasi iki pat Auro
ros, viso 41 mylia ilgumo, o kuomet 
atidarys tiltus per kanalą prie Archer 
Avė. tuomet dar daugiau pakils kai
nose ši ženrS. Čia bus statomi trijų 
augštų namai, iš kurių galima bus 
perdirbti j .biznius, kuomet bu^ relk#- 
l;J. Klasė Žmonių, kurie jau yra pir- 
kf čia žemę i porą savaičių už du mi
lijonus dolerių, yra pirmos rųšies že
mės pirkėjai. Daugelis žmonių žino, 
kad j 12 arba IR mėnesių jie uždirbs 
nemažai pinigų, čia visi įtaisymai yra 
ir jau apmokėti. Dar bus pardavinė
jama 80 akrų daugiau ateinančioj ne- 
delioj, lapkričio 8. Del platesnių žinių 
reikia kreiptis pas Hinkamp & Co., 
308 N. Michigan Avė., Roonl 222, 
State 1192.

(Apskelbime --
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Kraujo, puslča. šlapumo, privatinČH, hIi 
ton, uzHcnilintoii ir užkrečiamos ligos vi 
išgydomos.

Vartojami saugiausi ir geriausiai 
metodai

čių sūnūs Jonus, gražus 
nas, turįs apie dešimtį 
prabilo:

šiandie didelio juoko 
jau, vos pilvas neplyšo.

- Kas per juokas—teiravosi 
jo sesuo Elziutė, graži gelton
plaukė mergaitė.

Nuėjau ledan pačiužinėti 
šit ir Antanavičių Petras su 
Miku pribuvo. Kažkoks vaikas, 
mėlyna nušalusia nosini 
traukęs į kuprą 
tą ledą, kurs, 
tas vandens, 
navičių Petras 
šis kal>okš ir pargriuvo j van
denį... baigė Jonas vaikams 
gardžiai kvatojant.

—Ar tai gerai jis padarė — 
piktai sakė motina. Kad pa
sakyčiau motinai, tai išpertų 
kailį, kad daugiau gal nemė
gintų taip daryti. Juoks jiems.. 
Kad vaikas, gink Dieve, butų 
ėmęs skęsti, ką jus tuomet bū
tumėt darę? •

Sužinosiu, kad jus stumdo
tės, tai žinokit, kad išpersiu 
gerai kailį...

—Geri vaikučiai 
pasiciužinėja ir grįžta 
nieko blogo nepadarę 
dėdė.

—Ką tamsta gali žinoti?...— 
abejodama kalbėjo mokina.— 
Vaikai greitai pasileidžia, tik 
jų nevaldyk baigė plunksnas 
dėdama ant stalo.

— Netokie kaimo vaikai, kaip 
miesto. Nepasileis... Kad tams
ta pamatytum kaip ten čiaužo, 
Dieve gink... Vai kinai čiaužo, 
kągi besakysi. bet dabar ir 
mergos! Apsidengę ligikelių— 
kaip griūva...

—Dievas žino, kas čia bus. 
Koks dabar pasaulis nedoras, 
ar toks buvo seniau sakė 
motina.

Kazys Svėrė

Žiemos Vakare

Ką gi darytų 
per tokią ilgą žiemą 
čiužinėtis. Senam, žmagui pa
valgei ir gulėk, nerupi Hnksmin 
lis. O jiems kas kitą: Galvo
jas! kaip įsigyti t 
nebūtų nuobodu, 
mano Viadukas. 
- dabar jį retai 
muose. O mums 
lėk ir galvok apie grabą — 
baigė dėdė limlnai.

Teisvhc sakai... Mums tik 
tvirtino moti- budavojimui medžiagos 

pilnai suaugę žmonės, 
rininiui kūdikio normalio au
gimo ir išsivystymo, jo valgiai 
turi susidėti iš n 
druskų ir kitų.1 

Nekurios daržovės 
lai turi savyje kūną 
čių dalykų, bet jie 
pamainomi pieniškais 
kiaušiniais, mėsa ir 

Mineralių druskų 
piene- kiaušiniuose 
liose daržovėse ir*

B. & D. Health Service
DEL SERGANČIŲ ŽMONIŲ 

Ofisas Vakarinėj Daly Miesto
Užima dabar visą antrą augštą nainuo- 

bu IVilson Teatro, 2418 W. Madison St. 
Didžiau uas ir pilniausiai „prirengtas gydy
mo ‘ ofisaa naujausia (saulinė liampa) 
"(luartz light” dėl gydymo odos ligą. Turi
me didelj X-RAY aparatą, taipgi pilną pri- 
renginią dėl tyrimo AKIU AUSU IR 
GERKLĖS. Šimtai išgydytu žmonių bu di
deliu pasisekimu.

$5 egzaminacija kraujo $2
• Užtikrina gerą diagnozę ir • 

pasekmingą gydymą
X-RAY egzaminniija, anaiyzaa šia- 

kraujo
kenkiu, taip 
dėl jūsų

DAKTARUI 
i. Se- 

dide- 
Krau- 

Gerklės, 
odos 

nes



CHICAGOS 
ŽINIOS

50 žmonių užmušta į 15 
dienų

šiemet bus užmušta apie

Pereitą sekmadienį automo* 
biliai užmušė 8 žmones. Per pa
starąsias 15 dienų automobili.*! 
pasiėmė 50 aukų. Viso šiemet 
automobiliai užmušė 650 žmo
nių daug daugiau negu pe
reitais metais, nes pereitais me
tais iki lapkričio 2 d. buvo ui 

• mušta 56(1 žmonių. Jeigu ii’ to
liau tęsis užmušinėjimai žmo
nių automobiliais ta pačia rata, 
tai
850 žmonių, kuomet pernai bu
vo užmušta 684 žmonės 
ir pernai skaičius užmuštų au
tomobiliais žmonių buvo pasie
kęs negirdėtos skaitlinės.

Kas kaltas už visas šias 
silyųisėtinas uiieiisėjistes? 
veik visuose atsitikimuose 
tas yra neatsargumas neu.- 
sargumas kaip automol>ilis4i;. 
tiip ir pešč-tnų. Jei visi butų 
atsargesni ir laikytųsi taisyk 
lių, tai skaičius nelaimių žy
miai sumažėtų.

nors

pa-

MARC1JONA TDLEIKAITE
Musų mylima sesuo persisky

rė su šiuo pasauliu sulaukus 65 
metų amžiaus, spalio mėn. 30 
<1., 1925, 5 vai. vakare. Paėjo iš 
Kauno rėdybos, Šiaulių sodas, 
šviekšnos parapijos, Taura
gės apskr. Amerikoje išgyvepo 
27 metus. Paliko dideliame nu
liūdime seserį Oną Kasmaus- 
kienę ir jos duktė Marcijona, 
brolis Petras ir jo duktė Hele
na. Kūnas pašarvotas randasi 
4605 So. Hermitage Avė. Laido
tuvės įvyks utarninke. lapkri
čio 3, S valandą iš Eudeikio ko- 
pličios, 461)5 S. Hermitage Av.", 
o iš ten bus nulydėtas j šv. 
Kryžiaus bažnyčią, kurioj atsi
bus gedulingos pamaĮdos už ve
lionės sielą. Po pamaldų bus 
nulydėta į šv. Kazimiero kapi
nes.

Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse ir suteikti 
mirusiąįai paskutinį patarna
vimą. •

Nuliūdę ir pilni gilios sielvar- 
tos liekame:

Sesuo, Brolis ir 
Giminės

Lai<lotuvėse patarnauja ura- 
borius Eudeikis, Tel Yards 1741

POVILAS VIRBICKAS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
2-rą dieną lapkričio, 1925 m„ 
8>10 ryte, sulaukęs 41 metų am
žiaus. Paėjo iš Patitaukio, Ty
tuvėnų parapijos,, Raseinių ap
skričio. Amerikoj išgyveno 22 
metu. Paliko Menus tėvelius Lie
tuvoj, Adolfą ir Marijoną Vir- 
bickius ir brolį Antaną. Ame
rikoj paliko dėdes Kazimierą ir 
Joną. Vaičiulius, .Mass. valstijoj. 
I)č<lę A. Vilimą i-r pusbrolius K. 
Stonį ir K. Kiselių Chicagoj. 
Kūnas pašarvotas F. Stasiulio 
namuose, 4405 So. Eairfield 
Avė. Laidotuvės atsibus ketver
ge, 5-tą d. lapkričio, iš namų j 
Nekalto Prasidėjimo š. M. P. 
Bažnyčią, 8:30 ryte, iš ten j 
švento Kazimiero kapines. Vi
sus gimines ir pažįstamus kvie
čiame dalyvauti laidotuvėse.

Liekame nuliūdę
Dėdės, Pusbroliai ir 
Draugas F. Stasulis

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yds. 1741

NAUJIENOS, Chicago, III

būrelis indionų, prie savo keis
tos būgno muzikos šoku. Ki
ti savaip vaidina, stengeisi aD 
kreipti publikos domę i savo 
kostiumus. Ir taip visą vaka- 
ra.

Didelių grupių, išėmus vieną, 
nebuvo. Bet nedidelės grupės 
ir pavieniai stengėsi konkuruo
ti vienas su kitu gražumu ir 
originalumu savo maskų. Buvo 
ir gana origiribių maskų: štai 
grupė mergaičių su kostiumai
iš gatvekarių karterių, kuriuos sako, kad jis vedė Adolphą vn- 
pačios rūpestingai surinko be- 

į tažinedaniųM gatvekariais ir

N. C. Krukonis reikalauja 
L - perskiry
Pereitą penktadienį, spali/ 

30 d., Superior’ teisme N. C. 
Krukonis, real estatmenas, bu
vęs “Varpo” leidėjas, užvedė 
bylą prieš savo žmoną Adolpja 
įtrukonis, reikalaudamas nuo 
pastarosios persk irų.

Savo skunde N. C. Krukonis

(Pacific Hn<l Atlantic Photo]

Louis W. Webb, 13 metų, iš pasisiuvo iš jų kostiumus; š\ai 
Evanstono. Kadangi tėvas neiei- didelė didelė knyga “Mokslas 
do jam eiti futbolo pamatyti, ir Kultūra;’’ štai grupe vyrų 
tai jis visai apleido namus., Jo su kostiumais vien iš Naujienų 
tėvas yra Northvvestern univer- antgalvių; arba štai mergaičių 
siteto profesorius. 1 grupė, kuri sustojusi eilėn su

daro žodį “Naujienos”. Ir abel- 
nai buvo labai daug grupių ar 
pavienių, kurie šiokiu ar tokiu 
budti priminė . žmonėms apie 
Naujienas.

Apie H) vai. prasidėjo mar- 
37 m. ir Sexton ąavimas ir dovanų dalinimas, 

prigėrė Eox^?že-1Teisėjais buvo keturi advoka- 
‘ \ J i Gugis, šliakis, Waitches

nukrito ant ir Olis ii- trys daktarai Mont-
Bertašius ir Davidonis. 

bandė antį pasiekti, bet ledas 'Ant jų pečių gulė sunkus užda-
ilužo ir jis įkrito į vandenį. Jo (vinis: išdalinti dovanas. Ir
brolis bandė jį gelbėti, bet taip-.reikia pasakyti, kad tai buvo la
jau įlūžo ir įkrito į vandenį, bai sunkus darbas, nes maskų, 
Jų lavonas jau išimta iš ežero, ir tai gerų maskų, buvo daug 

'daugiau, negu dovanų. Tad tei
sėjai turėjo iš to didžiausio bu- 

Supiaustė savo pačią J’io išrinkti tik pačias geriau- 
_______  sias, palias gražiausias, pačias 

Ben Georgetti, 50 m., 2315 'originališkiausias maskau. O 
\V. 24 PI., besiskusdamas bar- ^a* nelengva buvo padaryti, 
zdą pasišėukė savo pačią ir Kiekvienas turi savo skirtingą 
kada toji atėjo, jis ją supiaus- 
tė britva. Paskui ir 
sipiovė sau gerklę, 
nugabenti ligoninėn, 
pasveiks, bet 
mirs. Ji sako, 
pradėjo elgtis 
kaip jis keletą

Du žmonės prigėrė 
bemedžiodami

3

sario 18 d., 1906 m., Boston, 
Maus., atsiskyrė gi balandžio 
3 d., 1925 m. Jis reikalauja 
perskiltų remianties tuo, kad ji 
sausio 20 d., 1925 m., grūmo
jusi jo gyvasčiai, keikusi jį. 
užpuolusi, ąumušusi ir suspar- 
džiusi jį. taipjau mėčiusi į jį 
įvairius daiktus.

Rylos numeris
Krukonio advokatu yra II. 
Pilim ari.

yra 428733.
A.

Antradienis Lakpričia

PRANEŠIMAI ĮVAIRUS SKELBIMAI NAMAI-2EME
NorthHidės Draugiją Sąryšio dele

gatų susirinkimas 'įvyks lapkričio 4 
d., 8 vai. vakaro, Liuosybės svetainėj, 
1822 Wabansia Avė. Visi delegatai 
būtinai turi susirinkti, nes turim 
svarbių klausimų išspręsti.

—Valdyba.

Jaunuolių Orkestro mėnesinis susi
rinkimas įvyks seredoj, lapkričio 4 <1. 
S vai. vakaro, Mark White Sųuarc 
svet. (Llbrary Room), 29 ir Halsted 
St. Visi nariai ir tėvai bukite, nes rei
kės svarstyti daug reikalų.

A. J. S'chultz, raSt.

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonlos gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų 
malkos 35c., 38c. ir 40c. Vilnonius 
skiautės vaikams, kaina <iuo 65c. 
iki 81-00. Baltoji drobė užvalka
lams ir paklodama. Marškonius gi
jos, kaina 1000 jardų nuo 10c. iki 
45c. Mano tavoms parsiduoda nuo 
35c. iki 50c. pigiau negu kitur.

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

Roseland. — Liet. Scenos Myl. Ra
telio susirinkimas bus šiandie, Stru
mila svetainė), 8 vai. vakaro. Visi na
riai prašomi atvykti. —'Valdyba.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
P A IEŠKAU Hįttvo brolio .Jono Išga- 

naičio, kuris gyveno pirmiau Scran- 
ton, Pa. Taipgi Simono Mačiulio, ku
ris gyveno Hardwart, Conecticut. Jie 
patys ar kiti, kurie juos pažįsta mel
džiu pranešti/

Antanina švelnienč
5514 S. Kildare Avė., Chicago, III.

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

k

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

Du broliai chicagiečiai, Prin- 
gle Nelson, 
Nelson, 30 m., ] 
re bemedžiodami ant ančių. Jų tai 
nušautoji antis i 
plono ledo. Jaunesnysis brolis vidus.

Liet. Politinio iždo 
vakarienė

pats per- 
Abu tapo 
> Jo pati 
veikiausia

skonį, o čia dar tokia daugybė 
maskų ir todėl teisėjai turėjo 
gerokai papraikuoti kol išdalino 
dovanas, ypač kad jie stengė
si pavestąjį uždavinį atliktijis

kad jos vyras kuogeriausiai ir kuosąįriniškiau- 
keistai po to,,siai, kaip, jie geriausia nusima- 
mėnesių atgal,ne. Ir visa publika turbut su

tapo bemedžiojant netyčiomis tiko, kad jų sprendimas buvo 
pašautas j galvą.

ARTINASI MŪŠIO I)IEN,k

.tikslus ir bešališkas.
Pirmas prizas, $100 pinigais^ 

(teko didžiausiai grupei — Ryt
metinės žvaigždės Kliubui iš 
North Sidės. Gavę kitas dova
nas bus paskelbti vėliau.

Išdalinus dovanas vėl tęsės
lapkričio 6 d. bus tikra mu- šokiai, o kiti skirstės namo 

šio diena. Zanavičius, Požėla, Jie\ kurie gavo dovanas ir labai 
Sarpalius ir Bancevičius rengia- 'patenkinti, negavę dovanų kiek 

•si prie jos. Jie yra tikri, kad nuliūdę, bet vistiek visi pilnai 
su jais baikų nebus gailma krė- • patenkinti pirmuoju Naujienų
sti. « \

Kaip jie pasirodys, —- pama
tysime lapkričio 6 d. Auditori
jos svetainėje. —N.

Lietuvių Rateliuose
Pirmas Naujieny 

maskaradas

maskaradu’.

Jaunosios Birutės reikalai
Jaunoji Birutė dabartiniu

vasaros mėnesius vei- 
nusilpnėja ir rudeniui

J laiku daugiausia rūpinasi padi- 
1 dinimu savo narių skaičiaus ir 
! praplėtimu Ihvinimosi % progra
mos.

Pei
kimas

'užėjus reikia beveik viskas iš-
naujo tvarkyti./

Kiekviena vaikų draugijėle 
i ir 

visuomenės susiįdomavimo. Tė
vai tūri patarti savo vaikams 

I ai jau ii- po pirmo Naujie- lankytis j pamokas, o pašali
nu maskatado. Jis buvo perei- niai privalėtų prisidėti prie pa
tą sekmadienį, gražioj ir erd- tobulinimo tų pamokų, 

vioj Ashland Auditorijoj. P” 1 T----- —xx -----------
vo tai pirmas Naujienų bandy
mas rengti maskaradą Jr jis 
pilnai pasisekė.

Žmonių buvo daug, dovanų, 
ir tai brangių dovanų, irgi bu
vo nemažai, tvarka irgi gera 
buvo, taip kad susirinkusieji vi
są laiką gražiai ir smagiai link
sminosi.

Maskaradas praėjo dideliu
sisekimu, tūkstančiams žmo-

• nių gražiui pasilinksminus, reikalinga plačios paramos

pa-

Bu- Jaunoji Birutė nuo ryt die-
• ‘ . ♦

savo or-nos ims organizuoti 
kestrą. Nuo sekančio šeštadie
nio prasidės lietuvių kalbos ir 
istorijos pamokos. Ųaiks nuo 
laiko bus rodomi vaikams ir 
paveikslai. Dabar tik reikalin-, 
ga, kad tėvai atliktų savo da*bs 
dalį ir neatsisakytų atvesti vai
kus ketvirtadieniais ir šešta
dieniais į Mark White Skvero 
svetainę.

šiam ketverge pamokos pra- 
negu 
v. v.
nqrs 
pra-

Įėjęs į salę matei tik mar
gą vaizdą; įvairiausiais rūbais* 
pasirėdžiusios poros tik sukėsi sidės truputį anksčiau 
gerai orkestrai griežiant, štai paprastai, būtent 6:30 
pertrauka. Visi pasklido ir yisi, kurie turit kokius 
dabar sumirgėjo visa salė viso- muzikalius instrumentus 
klausiomis maskomis. 'Pik vie
nas proletaras rimtai vaigšto, 
su kūju vienoj rankoj, o kitoj 

su iškeltu baltu veluku su 
užrašu: ‘‘Visų šalių darbinin
kai vienykitės.” Vaikšto n 
aukštas laukinis žmogus, baidy
damas savo šviečiančiomis kau- 
kuolėmis. Kitoj vietoj gražiai 
vaidina “Charlie Chaplin,” vi
sur lydimas didelio būrio vai
ku. štai 
do keistas

susi-

kitoj kertėj pasigir- 
bugno balsas — tai

šomi ateiti. |
Toj pačioj dienoj įvyks 

gi ir tėvų bei valdybos 
rinkimas. Būtų labai gerai,
kad į šį susirinkimą atsilan
kytu kiioskaitlingiausia, nes 
teks apkalbėti visas musų toli
mesnis veikimas.

Gaila, kad p. A. Vanagaičio 
liga trukdė jam atsilankyti į 
Jaunosios Birutės pamokas. 
Tikimės tačiau, kad jis greitai 
vėl bus sveikas. —V.

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

C. P. Suromskis & Co
Real Estate 

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

TURIU parduoti ūkę KO akerių 35 
akeriai dirbamos, o reštas miško, 3’Xi 
mylios nuo miestuko ir stoties, prie 
pat mokyklos, farrr.-a geram stovyj su 
gyvuliais, budinkais ir visokiais pa
dargais parduosiu tik už $5000, $300(1 
kėš arba mainysiu mieste namo Chi
cagoj. Platesnių žinių suteiksiu per 
leišką, J. Mikučionas, Box 34, Jrons, 
Mich.

REIKALINGA moteris ar mergi
na prie namų darbo; alga, guolis ar
ba duosiu ruimus žanotai porai. Mo
teris turėtų pridaboti namus, 
šaukit

PARDUOSIU arba mainysiu 
“Road Ilouse” ant Green Bay- 
road. Atsišaukite.

69 W. Washjngton St.
Kambarys 507. Paul Pilkis

Atsi-IEŠKAU Gembučio. 1919 gy
veno Cicero. Kas kitas ar jis 
pats lai praneša, o už tai busiu 
labai dėkingas.

J. Večkys, z
6535 S. Washtenaw avė. x

K. šimkaitis, 
3634 So. Hermitage Avė.

šeštadienio vakare, spalių 
d. Lietuvių Politinis Iždas 
rėjo savo vakarienę. Susirinko 
pusėtinai žmonių, jų tarpe ir 
visiems žinomas ‘kompozitorius 
ir dainininkas p. M. Petraus
kas. , c

Vakarienė buvo atsakančiai 
prirengta. Neprastai išėjo ir 
muzikalia programas, ’ bet tie 
spyčiai, tai truputį nuvargino 
svečius. Atrodo, kad daugelis 
Chicagos lietuvių veikėjų apsė
do kalbėjimo liga. Kalbama lyis 
reikia ir ko nereikia.

Buvo renkamos taipgi ir au
kos valstiečiams liaudininkams. I

PAMEČIAU bunčių raktų. Jei 
radote, malonėkit sugrąžinti į 
Naujienas, 1739 So. Halsted St.

• — Aš.

31 
tu-

Ketvirtadieny konsulas 
P. Žadeikis kalbės per 

radio

Ketvirtadieny, lapkričio 5 
d., 8 vai. vak., konsulas P. ža- 
deikis kalbės angliškai iš W. B. 
M. stoties. Prieitam bus ir mu
zikalia programas, kurį išpildys 
Ona Biežis ir Sabonis.

Pranešimai

AUTOMOBILIAI

APSIVEDIMAI
PA1EŠKAU merginos arba 

našlės apsivedimui ne senesnės 
kaip 35 m. amžiaus. Esu našlys, 
33 metų amžiaus. J. Z.

3427 S. Auburn Avė. 
Chicago, III.

gero automobilio? Aš 
automobilius uždary- 

ant rtlažaus autonr.obi-
Atsišaukit pas:

Leon Jarus?., 
3252 So. Halsted St. 
Tel. Yards 4951

KAS nrtrit 
turiu 2 naujus 
tus. Mainysiu 
lio. .

RAKANDAI’

RASTA-PAMSETA
RASTA-PAMESTA

PARSIDUODA rakandai, vėliau
sios mados seklyčios setas, kau
rai, stalas, liampa ir tt. Rakandai 
vartoti lik 3 mėnesius. Parduosiu 
pigiai. Pardavimo priežastį patir- 
sit ant vietos. Galit matyti neda
lioj nuo 8 iki 12 vai. ryte. Pras
tomis dienomis nuo 7 iki 9 vakaro.

813 \V; 33 rd Place
Žemutinės lubos 

PARDAVIMUI
=59

ISRENDAVOJIMUI
RENDAI Storas, geras dėl bučernės 

ir grosernSs; Ice Box ir yisoki rakan
dai, 4 ruimai gyvenimui. Rendos 
j mėnesį. Kreipkitės: 

3628 
Savinin 

3630 So. Union Avė.

TURIT pamatyti mano naują 
$700 vertės grojiklį pianą, 92 rolės, 
kabinetas ir benčius, viskas už 
$110 casb arba po $10 į mėnesį. 
.1. Dembroski,

2332 W. Aladison St. 1 II.
$80

imaila

J PASIRENDAVOJA vieno pa
gyvenimo namas, 5 kambarių su 

■ rakandais ar be jų — kaip no
rite.

■ —r: —
KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 

LEISTI $100.00?
Atsakymas: $100.00 ant syk jr 

$6.00 į metus per visų 
likusį gyvenimų. /

Kiekvienas musų praleistas dole
ris sudaro nematomų juostą cen
tų ir kiekvienas ęentas atlieku 

Jam tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šimtą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dei kitų.

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

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

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

River G rovė, 111.
Box 407

i SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RENDAI kambarys 

vaikinams. ,Kambarys 
n šviesus.

Kreipkitės: antras
2138 Green\vick

1 arba 2 
patogus

augštas
St.

PARDAVIMUI 2 augštų me
dinis namas, yra didelis skiepas, 
nebrangia kaina.

Atsišaukit
1619 S. Halsted St.

MORTGECIAI-PASKOLOS
. ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Avė., 

Lafayette 6738

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė geroj vietoj, nauji f ik-/ 
čeriai. Nėra bučernes 4 blokaii 
aplinkui. Tel. Vincennes 6751.

1444 W. 74th Street 
Cor. Bishop Street

$200 iki $10,000
Paskola žemės savininkams. Kad 
pagelbėjus nusipirkti namą. Užmo
kėti taksus, nuošimčius arba morgi
čius. Nanvo pataisymui, užmokėji
mui skolų, įeiti j biznį. Pugu, tikra, 
greitas patarnavimas.

RELIANCE REALTY & 
MORTGAGE CO.,

30 N. LaSalle St. Franklin 1808.

SERAI—BONAI

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė lietuvių ir kitų tautų 
apgyventa vieta, kuris maloni 
įsigyti gerą biznį malones matyt 
savininką,

1334 S. 49 Ct., Cicero, III.

PARSIDUODA bučerr.č ir gro- 
sernč; gera vieta. Kampinis nau
jas namas, biznis išdirbtas; parduo
siu pusę. Gera proga geram žmo
gui stoti į bizni už partnerį arba 
parduosiu visų biznį už prieinamą 
kaina. Atsišaukit.

Tel. Lafayette 8117

ĮmirksiuLIETUVOSPASKOLOS
5% Dolerinius

Bąnus

uždirba po 
kiekvieno 
kiek jūsų 

laikytumėt ji
su sekretorių 
o nuo jo su- 

dauginsis jūsųNAUJIENŲ ' SPULKA,
1739 So. Halsted St.

r> 10 ryto iki 8 vai.' vakaro.

RENDON šildomas kambarys 
vienam arba dviem vyram, arba 
vedusiai porai; su valgiu arba be 
valgio. Visi moderniški patogumai. 
Arti gal'•ekarių.

Atsišaukit
6831 S. Sacramento Avė.

RENDAI kambarys 1 ar 2 
vaikinam ar merginom, arba 
vedusiai porai. Kambarys pato
gus šviesus garu apšildomas. 
6007 So. Maplevvood Avė. 1 fl.

41 EORNIČIUOTI kambariai, vis
kas gerame stovyje; parsiduoda 
pigiai, nes turiu apleisti miestą. 
Gera vieta, puikus susisiekimas 
visomis dalimis miesto. Lysas 
gas ir pigi renda.

Thomas O’Brien
4339-41 S. Michigąn avė.
Tel. Oakland 2295

su

COONLEY & CO.
Užsienio Bonai ir mainymas pinigų

7 Pine St., New York

, MOKYKLOS

Naujas purankuntas Marųuette 
I’ark lietuviams 

■" 4----- r
Kampas Western ir Marųuette 

Blvd. (67th St.) yra aprinktas kai
po Naujienų stotis. Apart pirkimo 
laikraščių, pas tiį vaiką galite pa
likti apgarsinimus dėl Naujienų, 
apduoti orderį ant visokių lietuvių 
laikraščių ir knvgų ir galite gauti MOVING, EXPRESSING & COAL 
visokias informacijas. 1,1 A vvn™™

ant kampo Kedzie Avė. 
galite gauti nusipirkti 

i

| . .^ii. . — ■ m I ■ M . i .1 —. I» . —M. •"

įvairus skelbimai
BAGDONAS BROS.

PARSIDUODA grojiklis pianas. 
Puik i ausi s riešuto medžio su ro
lėms, benčiu ir šepela. Parduosiu 
labai pigiai. Pardavimo pridžustis 
patirsit ant vietos. Galit matyt pra
stomis dienomis nuo 7 iki 9 valandą 
vakare.

813 W. 33 Place* 
Žemutinės lubos

Taipgi i 
ir 63 St. 
Naujienas.

0100
S. A. Vasiliauskas, .

Išnešiotojas Į
Francisco Avė. i 
Prospect 4266

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handling.

Turime daug metų patyrimą.
3238 So. Halsted St.

Tel. res. Yds 8408—Blvd. 7667 office

Parsiduoda
ir lunch ruimis. Gera virta.
gi- renda. Ilgas lysas.

1136 W. 35th SI.
xTel, Republic 4037

restauracij!
Pi

VALENTINE J 
DRESSMAKING 
' COLLEGE

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

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

Kliu 
ant-

Illinois Lietuvių Pašalpos 
bo extra susirinkimas įvyks 
radlcny, lapkričio 3 d., 8 vai. va 
kūrę Lietuvių • Auditorijoj, 3133 S 
Halsted St. Visi kliubiečiai susirin 
kit laiku, nes reikčs išrinkti dar 
bininkus kliubo baliui, kurs įvyks 
lapkričio 7 d.,, Lietuvių Auditori- ‘ 
joj, —A. J. Lazauskas, rašt.

Bridgeport. — Saldžiausios šir
dis V. Jėzaus draugystės mėnesi
nis susirinkimas įvyks antradienį, 
lapkričio 3d., 7:30 vai. vakaro. ..ie- 
tuvių Auditorijos salėj, 3133 So. D .. _
Halsted St. Visi nariai esate kvie- 
Čiumi pribūti. A, B.ugailiškis, rast., ----- —.....

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Ūž

ta ikfuin malevą, popierą, 
\ stiklus ir t. t.

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

SKAITYlt ŠITĄ! Bučernė ir 
grosernė parsiduoda už jūsų pa
siūlymą arba mainysiu.

Ateik, o busi užganūdinta?s 
1056 W. 82nd St.

STONGDENGYSTĖ
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas ir 
garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. Įstaiga 34 metą senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 

i darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
v v., 3411-13 Ogden Avė.

Phone Lavvndale 0114.

REIKIA atsakančios šeimy
nos dėl užbaigimo mokesčio už 
grojiklį pianą, $145, po $12 j 
mėnesį. Atsišaukite j krautuvę.

1722 So. Ashland Avė.

NAMAI-ŽEME

^xxyxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx 

ANGLU KALBA 
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam1 šioje šalyje. 
Kurie kalba gerai angliškai visur 
turi pasisekimą ir pirmybę. Ang
lų kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stės, pilietybės ir daug kitų daly
kų gali lengvai ir greitai išmok
ti pagal nauja būdą mokinimo 1£- 
veskio Mokykloje klesose ir per 
laiškus (correspondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commercial

3301 So. Halsted SI., Chicago, UI.
(kamp. 83-čios gatv., 2-ros lubos)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy

P AMO
Roseland. — Lapkričio 3 d. 7:30 

vak vakare, Atišros kaiiibariuo.se, 
lOvUO S. Michigan avė., įvyks Lie
tuvių Improvement ir Benefit Kliu-' 
bo susirinkimas. Nariai atsilanky-l 
kitę paskirtu laiku. Taipgi atsilan
kykite tie, kurie norite prisirašyti 
prie, kliubo. —-Sekretorius.

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKI!' 35% 

Mes parduodame visiem^ olselio 
kainomis

Lerinthal Plumbing Supply Co., 
1637 West Divlsion St., 

netoli Marshficld

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

KOS
k \ L i; o s 
Mažiems

iki 9 vai. vak. 
iki 5 po pietų

Dideliems ir
Utaminkais nuo 7
Pėtnyčiomis nuo 3

J. I. BRIEDIS 
2846 Emerald Avenue

Einu ir j narnu*
Telephope Victory 7372

kaiiibariuo.se

