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Francija rūpinas 
nusiginklavimu

Riffiečių vadas siūląs 
F raneuzams taiką

Jungtinės Valstijos siunčia karo 
laivus Sirijon

Francijos kampanija dėl 
Europos nusiginklavimo

Nusiginklavimo konferencija 
planuojama sušaukti atei
nančio sausio mėn. pradžioj.

ei jai apsvarstyti sekamus pun
ktus :

1. Ištirti visas karines, eko
nomines ir kitokias sąlygas, iš 
kurių butų galima spręsti bet 
kurio krašto pajėgumas karui. 
Tai reiškia, kad kontrolę kiek
vienos valstybės karo 
Franci j a nori be sąlygų 
Tautų Sąjungai.

2. Ištirti santykines
kraštų padėtis, su teise nuro
dytų kaip kiekviena valstybė 
galėtų būt atlyginta už dabarti
nes stipraus apsiginklavimo ne
lygybes atsitikime staigaus už
puolimo. Tai reiškia gi, kad 
Franci j a pasiruošus Versalės 
sutarties nusiginklavimo kondi-

jėgoms 
pavesti

įvairių

viršijan- 
kurias galėtų

IX)NDONAS, lapkr. 4. [ChH 
cagos Tribūne korsp. John Stee- 
le]. Dabar, kai jau Lokarno 
saugumo paktus tapo padary
tas, kurs, nežiūrint Vokietijos 
nacionalistų straksėjimų, bus 
pasirašytas Londone gruodžio 
1 dieną, francuzai ima vado
vauti prisiruošime nusiginkla
vimo konferencijai, kuri bus 
Tautų Sąjungos sušaukta Gene-
voj ateinančių metų pradžioj, cijas suversti į Tautų Sąjungos 

m , . x. . . ... žaizdrą.Tokių žingsnių daryti fran-(
euzus verčia dvi vyriausios' 3. Įsteigti principą, kuris 
priežastys. Viena jų, svar- neleistų nė vienai valstybei lai
biausia, yra finansiniai feika- kyti ginkluotų jėgų, 
lai. Geriausi franeuzų politi- čių tas jėgas,.
kai supranta, kad pumas būti- Tautų Sąjunga pavartoti prieš 
niausiąs reikalas yra sulaikyti'ją atsitikime, jei ta valstybe 
franko kritimą. Jie taipjau su- j sulaužytų Sąjungos konvenciją.

* * ’ 1 bus laikomos Tuo Francija sutinka, kad Tau
tų Sąjunga tiesioginiu budu 
apribotų ir jos pačios karo jt- 
jras.

4. .Nutarimas turi būt pada
rytas ligi ateinančių 1926 me
tų vasario 1 dienos. Tai vė 
reiškia, kad Francija trokšta 
nusiginkluoti tuojau.

pranta, kad kol bus laikomos 
tokios, kaip dabar, milžiniškos 
karo jėgos, ekonomija yra ne

Antra priežastis, tai nuola
tos didėjąs franeuzų jaunuome
nės priešingumas konskripcijai. 
Po karo ta konskripcija pasi
darė nebepakenčiamas skaudu
lys, o tuo tarpu dėl kampanijų 

. Morokkoj ir Sirijoj, kurios 
Franci joj yra begalo nepopula- 
rios, konskripcija padidėjo de
šimteriopai.

Pasiūlymai dėl nusigink
lavimo

Anglijos pozicija

buvoAnglija, kuri iki šiol 
vyriausia Europos nusiginkla
vimo idėjos palaikytoja, vei
kiausiai ne visam kam pritars 
ką Francija siūlo, tai tie pa
siūlymai gali būt modifikuoti.Tatai Francija rimtai susiru- siūlymai gali būt modifikuoti, 

pino nusiginklavimo klausimu. Tuo tarpu laukiama, iki bus 
Vyriausybė jau sutaisė ir įtei- 'pasirašyta Lokarno paktas. Kai 
kė Tautų Sąjungos militarinei Jtik jis bus pasirašytas, tuojau 
komisijai bandomąjį nupigink- (bus išleistas šaukimas nusigin- 
lavimo projektą. Tas projektas klavimo 
galėtų stipriai nustebinti kiek
vieną, nenusimanantį dar, kaip 
toli jau Francija pažengus nuo 
militaristinio Poincareo dienų 
šovinizmo. Francuzai būtent 
proponuoja busimai konferen- t

konferencijon, kuri 
veikiausiai ateinančio 

sausio mėnesio pradžioj.
Britų užsienių mlnisteris 

Chamberlain ir Francijos užsie
nių ministeris Briand pilnai 
sutaria, kad veikti reikia tuo
jau.

AR NORI Kį PARDUOTI 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

j Dalykai su Rusija
Daroma naujų žingsnių priei

ki prie kurio nors modus vi- 
jvendi su Rusija. Francijos ir 
i Britų užsienių reikalų ministe-

Naujienos pagelbės jums, riai sutinka nuomone, kad jei 
Desėtkai tūkstančių Naujienų sovietų Rusija norėtų įeiti Eu- 
skaitytojų ieško, bargenų Nau- ropos valstybių šeimynon ir 
jienose ir skaito klasifikuotų-'elgtis kaip geras europietis, 
jų skelbimų puslapius kasdie- durys jai butų atdaros. Jie ti
na. Parašykite j Naujienas ką ki, kad pastarieji Rusijos dip- 
turit parduoti, o pirkėjų atra- lomatiniai nepasisekimai atida- 
ait greičiausia.

4

Klasifikuotųjų skelbimų ___
nos: vienas colis (apie 30 žod-l Kai sovietų užsienių reikalų 
žiu) vienai dienai, $1.05,
giau kaip vieną dieną 92 centai dviejų ar trijų savaičių atsi- 
į dieną; asmenų paieškojimai lankys į Paryžių, p. Brtand pa
po 70 centų už colį j dieną. siruošęs išklausyti bet kurių 

Parduokit kas jums nereiks- jo pasiūlymų dėl pripažinimo 
lingas per paskelbimus Naujie- skolų, o paskui ir dėl įstojimo 
nose.

rė jai akis, ir ji pamatė pavo- 
, . jų būti visai izoliuotai.kai-

dau- komisaras, p. čičerinas, po

[Pacific and Atlantic Photo]
Italų laivas Ignacio Florio, kuris šiomis dienomis nuskendo Atlantiko vandenyne. Jūreivius 

išgelbėjo Amerikos laivas S. S. President Haiding.

Riffiečiy Abd-el-Krimas 
siyląs taikos sąlygas

Taikos pasiūlymą pargabenęs 
nuo jo Amerikos 
korespondentas

laikraščių

PARYŽIUS, lapkr. 
raštis Temps skelbia, 
rikos laikraščių (Chicagos Dai
ly News) korespondentas Vin- 
eent Sheean, kurs buvo pasiųs
tas kaipo tų laikraščių 
,vas pas riffiečių vadą
K rimą, dabar sugrįžęs į Raba
tą, Morokkoj. Jis pargabenęs 
taipjau ir įteiktas jam Abd-el- 
Krimo taikos sąlygas, 
jis prižadėjęs riffiečių

I. - Laik- 
kad Ame-

Jungi. Valstiją karo laivai 
plaukia Sirijon

Vokiečių kabinetas nebe 
-įsileis nacionalistą

ALEKSANRIJA, Eyiptas, 
lapkr. 4. - Du Jungtinių Vals
tijų karo laivai, kurie buvo at
siųsti čia iš Gibraltaro laukti 
tolimesnių įsakymų, šiandie 
skubotai išplaukė į Beirutą, Si
riją.

FrancUzų nuostoliai nedideli
PARYŽIUS, lapkr,

cialiu pranešimu, per pastaruo-1pranešimas apie tai skamba:

Priešingu Lokarno paktui nusi
statymu nacionalistai išsi
skyrę iš dalyvumo valdžioj

50 garlaivio Berengaria 
keleiviy sužeista

Jūrių unilžina« kelionėj ( Euro
pą buvo ištiktas smarkių au
drų jūrėse.

Sovietijoj sušaudyta 42 
sąmokslininkai

Bandę organizuoti sukilimą 
prieš sovietų valdžią; 500 į- 
tariamų sukišta kalėjiman

ku rių 
vadui 

neskelbti, kol jos nebus įteiktos 
Francijos vyriausybei.

Metai laiko atgal korespon
dentas Sheean buvo taipjau at-. 
silankęs pas Abd-el-Krimą ir 
pargabenęs jo panašias taikos, 
sąlygas ispanams, kurias 
pristatė tuomet Ispanijos 
džiai. • ;

SERBURGAS, Francija, lap
kričio 4. — Laike smarkios au
dros jūrėse, daug garlaivio Be
rengaria pasažierių ir įgulos 
žmonių nukentėjo. Išplaukęs 
iš New Yorko spalio 28 .dieną, 
garlaivis Berengaria visą kelio
nę turėjo labai audringą, bet 
praeitą šeštadienį jį ištiko to
kia audra, kokios to laivo kapi
tonas sakos nematęs per tris
dešimt metų savo kelionių jū
rėmis. Smarkiausiai audrai 
dūkstant ir jūrių vilnims kal
nais kįlant., viena milžiniška 
vilnis taip metė garlaivį, kad 
visi buvę deny keleiviai ir įgu
los žmones buvo smarkiai par
blokšti ant grindų. Daugelio 
jų krisdami nusilaužė rankas, 
išniro kojas, prasiskėlė galvas. 
Garlaiviui atplaukus J Serbur- 
gą, apie penkiasdešimt pasa
žierių buvo su sutvarstytomis 
rankomis ir kojomis ir suban- 
dažuotomis galvomis.

LONDONAS, lapkr. 4.
Telegrama iš Rygos praneša 
semtą iš Leningrado laikraščio 
Krasnaja Gazeta žinią, kad 
Sovietų politinė policija sušaif- 
džiusi 42 asmenis, 
buvo devyniolika 
armijos karininkų,
ka civilių žmonių, keturi mc* 
kytojai ir du dvasiškiai. Visi 
jie buvo kaltinami dėl bandymo 
organizuoti sukilimą prieš s - 
vietų valdžią. Be to peni, i 
šimtai įtariamų sukišta kalėj i- 
man.

tarp kurių 
raudonosios 

septynioli-

Kiny banditai suėmė d a 
Amerikos misionierių

BERL1NAS, lapkr. 4.
Kancleriaus Luthero kabinetas, 
remiamas visnyjo Isudėty esanc’Ą 
partijų atstovų,, nutarė nebe-i 
leisti nacionalistams atgauti kričio 4. 

Ofi- savo vietas kabinete. Oficialia

Vokietijos su Danija arbit 
racijos paktas

PEKINAS, Kinai, lapkr. 3. - 
Gauta, pranešimas, kad St. 
Johns saloj, j pietus nuo Hon
kongo, kinų banditai laiko suo
mę du Amerikos misionierių 
kunigu. Jiems išvaduoti salon 
išplaukė vienas Jungtinių Vals
tijų karo laivas ir vienas Ki
nų.

Paliko 2 milionu doleriu 
muzikininkams šelpti

a t.s to-
-\ bd-el-*1 ' *'■ ' i* "-sius neramumus Damaske frau-1 “Partijų atstovai patvirtino 

euzų nuostoliai buvę: dešimt padarytus žingsnius, kurie te- 
užmuštų, tarp Ją trys čiagimiai 
kareiviai, ir penkiasdešimt su
žeistų. Sukilėlių buvę užmušta 
200.

> [Pirmesni pranešimai iš kitų 
šaltinių skelbė, kad skaičius už
muštų siekęs toli per tukstan-

jis' 
val

Bombardavo Tetuaną

TETUANAS, Ispanų Morok- 
ka, lapkr. 4. — Riffiečiai bom
bardavo Tetuaną. Sprogstamo
ji bomba sudraskė Nazieria ttie- 
Jėtę, vieną moteriškę užmušė 
ir keletą kitu asmenų sužeidė. 
Bombardavimas atsikartoja.

Nužudytas Lietuvos diplo
matinis kurjeris

MASKVA, spalio 16. [Elta].
Spalių m. 14 d. Siebežo Mas

kvos linijoj dingo iš traukinio 
važiavęs į Maskvą Lietuvos 
diplomatinis kurjeris B. Pliu£ 
čiauskas. Visas diplomatinis 
bagažas rastas atskiram vago
no kupė, kuriam važiavo kur
jeris, ir vagono palydovo sau
gojamas pristatytas į Maskvą, 
kur stoties administracija ku
pė užantspaudavo ir apie .įvykį 
tuoj pranešė Lietuvos pasiunti
nybei. Atvykus pasiuntinybes 
nariams, bagažas rastas tvar
koj ir paimtas į atstovybę.

Spalių 15 d. užsienių reikalų 
komisariatas pranešė Lietuvos 
pasiuntinybei, kad į Maskvą at
gabentas dingusio lavonas. Taip 
pat pareiškė užuojautą, 
nelaimės aplinkybes tuo 
žinių negauta.

Apie 
tarpu

Automobilistas užmuštas

SPRINGFIEUD, III., lapkr. 3. 
—Automobiliui susimušus su 

į Tautų Sąjungon. Briand galės gatvekariu vienas automobiliu 
kalbėti ne tik Francijos vardu, važiavusių buvo užmuštas, o 
bet ir Didžiosios Britanijos. du kiti pavojingai sužeisti.

Be to pranešimas sako, kad 
Sirijos sukilėliai užmušę pen
kiasdešimt armėnų ir tris tri- 
politiečius. Pranešimas pabrė
žia, kad europiečių niekas ne
buvęs ne užmuštas, nė sužeis
tas, nė kuriuo nors kitu budu 
nukentėjęs.

Bombardavimu padaryta Da
maskui materiale žala siekianti 
apie 50 milionų frankų. s

ko padaryti, idant dabartine 
valdžia galėtų laikytis toliau, 
nacionalistų ministeriams re
zignavus. Kaip vienu balsu bu
vo nutarta, kad vokiečių nacio
nalistai, į kurių pebrendusį nu
sistatymą. (dėl I.okarno sutar
ties) imta žiūrėti su nepasiti
kėjimu, o tai gali žalingai at
siliepti visai Vokietijos atei
čiai, patys save išskyrė nuo 
tolimesnio dalyvavimo val
džioj.”

KOPENHAGA, Danija, 
____ Danų užsienių 
kalų ministeris Moltke šiandie 
pranešė parlamentui, kad Vo
kietija esanti pasiruošus pasira
šyti arbitracijos sutartį su Da
nija.

Danija stengiantis daryti pa
našias arbitracijos sutartis 
su kitomis valstybėmis.

lap- 
rei-

ir

PH1LAPELPH1A, Pa., lapk •. 
3. Spalio 28 dieną miręs čia 
muzikos veikalų leidėjas ir žur
nalo. Etude redaktorius, Theo- 
doVe Presser, visą savo turtą, 
siekiantį 2,00<UM>0 dolerių, už
rašė savo įsteigtam fondui mu
zikos besilavinantiems šelpti ir 
suvargusiems muzikininkams 
remti.

Galininku klotas
Nikolai Nikolajevič apie kalė

das vesiąs, >/2 miliono armiją 
prieš sovietus

Fašisty policija padarė 
kratą Gorkio namuose
ROMA, Italija, lapkr. 4.

Italijos fašistų valdžios įsaky
mu, policija padarė kratą gar
saus rusų rašytojo, Maksimo 
Gorkio, namuose Sorentoj. Po
licija griozdėsi po visus rašyto
jo popierius, norėdama surasti 
bet kurių parodymų, kad Gor
kio sekretorius Bundbergas pa
laikąs artimų santykių su fa
šistams priešingomis politinė
mis partijomis.

Del tokios kratos Gorky, kar
tu su sovietų ambasadorium, 
padarė Italijos' valdžiai pro
testą.

Los Ange- 
buvęs caro 

kad tik 
papasakojo

4. — Baronas C. C. Knorring, 
kurs dabar randasi 
lese, ir kurs sakosi 
gvardijos oficieras, 
ne . generolas,
vietos laikraščių reporteriams, 
kad neužilgo, būtent apie kalė
das, sovietų valdžiai bus visai 
riesta: velikij kniaz Nikolai 
Nikolajevič, caro armijų vy
riausias vadas didžiajame kare, 
vesiąs prieš sovietus pusės mi
liono kareivių armiją, idant nu
šlavus bolševikų valdžią ir at- 
steigus Rusijoj monarchiją. 
Po jo vėliava susispiesią visi 
užsieniuose išblaškyti rusų pa
bėgėliai, kurių, girdi, 40 tūks
tančių jau dabar landas po 
ginklu.

die-

Sudegusio laivo 17 įgu
los žmonių išgelbėta 
NEW YOR'KAS, lapkr. 4. — 

Britų garlaivis Rassay bevieli- 
niu telegrafu pranešė, kad pre
kių garlaivio Algiets, kurs 
eitą sekmadienį sudegė jūrėse

P1*8’ ties Virginios pakraščiais, sep
tyniolika įgulos žmonių buvę 
išgelbėta.šal-

Federalis oro biuras šiai 
nai Chicagai ir apielinkei 
našauja:

lietus, gal ir sniegas;
čiau; stiprokas mainąšis vėjas.

Vakar temperatūra siekė mi- 
nimum 43°, maksimom, 1 vai. 
po pietų, 60° F.

šiandie saulė teka 6:27, lei
džiasi 4^41 valandą.

__

MINNEAPOUS, Minn., lap
kričio 4.
žudymo savo vyro, mirties bau
smei tapo pasmerkta Mrs. Eve- 
iyn Geschwind.

Kaltinama dėl nu-

Traukinys užmušė g m ogų

ROCKFOBD, III., lapkr. 3.
Netoli Kirklando traukinys su
daužė kryžkelėj motortroką ii 
užmušė juo važiavusį farmerj, 
Isaac Mauną, 28 metų.

ALASKOS VULKANAI 
VEIKIA

lapkr.SEATTLE, Wash
Praneša, kad penkios kalnų 

viršūnes Alaskos pusiausaly ir 
Aleutų salose pradėjusios mem 
ti tirštus durnų debesius.

Nusižudė farmerys

GALESBURG, III., lapkr. 3.
Vakar Čia nusižudė, suvary

damas sau kulipką, 
farmerys W. Boozan, 
Priežastis nežinoma.

turtingas
45 metų.

COLUMBUS, Ohio 
■— Shirley T. Wing, kitą kart 
buvęs Amerikos ambasados Pa
ryžiuj attache, 
žmoną, su kuria 
metęs, jos tėvą, 
pats nusišovė, 
sveiks.

lapkr. 4.

pašovė savo 
jis buvo pasi- 

ir pagaliau 
Pašautieji pa-

Pinigus Lietuvon ant Kalėdy
Jau dabar yra laikas pradėti siųsti do

vanas savo giminėms Lietuvon ant Kalėdų. 
Juo artyn prieš šventes, tuo darosi dides
nis susikimšimas persiuntimo įstaigose, ir 
patarnavimas darosi sunkesnis. Siųskite 
pinigus dabar ir patarkit pasidėt juos Ko- 
peracijos Banke iki bus reikalo pasiimti.

Naujienų Telegrafinė Sistema, po 50 
’ centų kiekvienas siuntinįs, pasekmingai 
siunčia į šias šalis: Lietuvą, Latviją, Len
kiją ir Rusiją; per paštą Naujienos nusiun
čia į visas pasaulio dalis.

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

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUPIKAičIO APTIEKA, 233 East 115 St. 
BENOšIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, III
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DYKAI 
$5,000 $5,000

| AUKAUJA

LOFTIS BROS. & CO.
dėl

225 DOVANŲ 
KURIOS BUS IŠDALINTOS KONTESTE, 

KURIS ATSIBUS PRIE

79thSt.irWesternAve.
| Nedelioj, Lapkričio 8

KONTESTE GALI DALYVAUTI VISI
< •: M nj I

Siųskit kuponą dėl pilnų informacijų ir dykai 
įžangos blankų 

Telefonuokite Yards 6062 
KUPONAS 

GEO. LIJGAS & G0. ■ • 
Lietuvių atstovas nuo Hinkamp & Co. 

3311 So. Halsted St. 

Malonėkit atsiųsti man be jokios atsakomybės 
pilnus nurodymus apie jūsų dovanas ir dykai įžan
gos blanką. 

Vardas *..........................................

Adresas ,....................,.......... .......................
L . r . k- , , i, * .I

I RUDENINIS BALIUS
Rengia 

Darbininkų Lietuvių Sąjunga \ 
Atsibus

Nedelioj, Lapkričio-November 8, 1925 
DIEVO APVEIZDOS PARAPIJOS SVET., 

Kampas 18 gatves ir Union Avė.I
. Pradžia 6 valandą vakare.

Įžanga 25 centai ypatai. 
|L -u... • ■ -J]

Pasinaudoke 
Auksine 

Proga
Už du dolerius ir pusę gausi keturis 

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

GAUS KNYGOMS:
Knygą: AMERIKIEČIAI LIETUVOJE, vertės už ............... 25
Knygą: APYSAKYMfiLIAI Iš GYVULIŲ GYVENIMO .... 35 
Knygą: MUZIKOS ŽODYNĖLIS ............................ ;..... ..........  25
Knygą: TRAKOMA arba SAUGOKITE Akjs prie šviesos .... 20 
Knygą: NOVELIS, Graži apysaka ...........-...............   15
Knygą: ŽMONIŲ LIGOS labai gera moksliška knyga ....... 15
Knygą: CICELIAI, Pasakos pamokinančios gyvenime ....... 15

Visos knygos su pažymėtomis kainomis yra du kart ver
tesnės, kas jąs gaus tas džiaugsis ir patars savo draugams 
jąs įsigyti. Nelauk ilgai, iškirpk šitą skelbimą ir įdėjęs į 
konvertą su money orderiu ar Čekiu siųsk šiuom antrašu:

SANDARA
327 E. Street, Boston 27, Mass.
"Sandūros” vien< oxamplioriu siunčiame pasižiūrėjimui dykai.
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Garsinkities “Naujienose”

Kryžkelėj
—Ką?
—Kažin ar sapnais, kad prieš 

mano akis slankioja šešėliai.
• --Kur?

—Štai. ,
—Čia ne šešėlis, bet kunigas.
—Kodėl juodas?
- Dėlto, kad ne 1 vaitas.
—Aš gi maniau šešėliu esant.

- O šit ar.ne šešėlis?

Aš manau, kad šešėliai. 
Kaip |u spėji, ar nėra šešėlių 
pas mus,

—Yra. Net labai daug. Šer 
šelis krinta nuo kiekvieno lapo 
šviečiant ir tučtuojau dingsta 
sutemus. Cenzoriaus ar kunigo 
“šešėlis” ar šviesoj ar tamso] 
v?sviena gyvas.

—Ar jie reikalingi, Jonai?
—Žiūrint kam. Man visai ne

reikia.
—Man taip pat nereikia. Ko

dėl tau nereikia?
—Aš jų bijau.

“ — Aš taip pat bijau. Kodėl tu 
bijai? # .

Kada toks šešėlis neatsilie 
ka iš paskos, žinok esąs Juo
doj knygoj įrašytas.

—Kodėl juodoj knygoj rašo, 
o ne baltoj?

Kvaily! Knyga balta, 
įrašomasis juodas.

—Ar tu įrašytas?
—Įrašytas.
—Bet juk
—Viisai tu 

darbus įrašo.
—Tu taip

tik

tu nejuodas?
avinas. Už juodus

pat kvailas! Tavo 
darbas malūne prie miltų maišų 
baltas, lygiai ir tu kaip nutln 
kuotas.

—Avingalvy! Juodas darbas 
politika, o ne maišus kilnoti.

—Ar tai politika...
—Taip!

Kas toji politika?
—Kuri?

Nejaugi kelios yra?
Taip. Viena dešinė, 

kairė.
Kuriai tu priklausai?

—Juodai?
—Kuri juoda?
—Ta, kuri tau
—Bet man abi
—Negali būti.

norėsi monarchijos ir tuo pa
čiu stengsies ją nugriauti.

—Ne. Taip nebus. Tik
monarchijos...

-Tai ko nori?
—Nieko.

Bet tu priklausai valdžiai.
—Fui, ne! '

Mokesčius nemoki ?
—Moku, o kas tokio?
—Kad moki, tai vadinas 

klausai jai.
Bet aš Lietuvoj gyvenu n 

'čia mokesnius nešu.
ir priklausai.
Aš moku, jog čia gy-

kita

nepatinka.
patinka.
Nejaugi tu

ne

pri-

—Čia
—Ne. 

venų.
- Ne. Moki, kad priklausai 

Ilonai apmoka tam kas 
jam dirba, o ne ima pinigus 
nuo priklausančių.

—Ponas kita, valdžia kita.
Tai aš priklausau, vadinas 

jie mano tėvai, aš moku...
Taip, bet ne tėvai, bet val

dytojai-.
—Aš taip pat noriu valdyti 
—Valdyk!

Ką?
—Save.
—Eik neišjuokęs... Kur val

džia deda pinigus?
Kur tu dėtum ?
Į kišenę.

—Valdžia perka tave apsau
goti jos pinigus.

Meluoji. Nėra net 
kur mane parduotų.

- -Užmoki mokesnius 
juos saugai...

Eik jau, kvailyr
daugiau su tavim bekalbėti.

rinkos

ir pats

nenoriu

—Petrai, briskim per balą!

—Briskim.

—Kodėl nebrendi ?
—Galiu nuskęsti.

į į — AŠ taip pat galiu.
—Bet tu nesvarbus.

! -Kodėl?
l- -Kad valdžiai neuždirbi 

mokesnių apmokėti.
—Nebus nė nuostolio 

skundus.
—Jonai, žiūrėk!
—žiuriu. ‘ 
—Ir matyk.
—Matau.
—Ką?

' -^-Medį.
Kvailas

—Už medžio 
giau nieko.

—Ar nebijai
Ne, jis 

dys.
O jeigu

—Bet jis 
cininkas.

—žvalgybininkas.
—žvalg...?! raitykim

brįsti... •
—Petrai ?
—Aa!
l Kur žmogus?

Nematau ir nežiurtu.
—Bet tu nekaltas, nesisku
bink. .
- O jeigu

n6

t nu

žiūrėk už medžio 
žmogus, dau-

jo?
ragų, nesubp-

suareštuos ? 
be ginklo, ne pqįi-

apkaltinsi?

-Jonai ?
—Ką?

Ar tu supranti 
—Ne.
—O politiką?
—Ne!
—Sociologiją?
—Taip ne. O kas

keh\es

įstatymus ?

sau. Norėjau pažlu- 
gudrybę.
ar supranti ?

kamaotinėji?

iš to ?
Tai nieko nesupranti.

—-Nieko./ O kas tau darbo.
—/Taip

rėti tavo
—O tu
—Ne.
—Kam
—Norėjau iš tavęs pasinio 

kinti.
Mokykloj to nemokina.

—Tai ką ten mokina?
—Poterių ir brostvas dirbti

iš kunigo kelnių,.,
O relikvijas.(iš ko?

—Iš kaulų...
—Dogmas ar mokina?

-Taip dekoltuotam galime

visi puola ant 
priimti į save

liepė negeisti

n

kalbas.

—Galima.
Ar papa nepyks? 

—Jo čia nėra, jis Romoj. 
—Kodėl jo bažnyčia?

Kad jam priklauso.
—Delko jam 
—Dėlto, kad 

kelių ir prašo 
glėbį.

—Bet dievas
nė tarno, nė tarnaitės, nė Jau
čio, nė asilo.

Kvaily! Juk klupantiejl ne 
jaučiai ir ne asilai.

‘ -^-Atsiprašau! 
Prašau.

—Meskim tokias 
—Kodėl?
—Kas nors išgirs.
—Bet aš jaif girdėjau.

Tavęs nebijau, ne žvalgy 
bininkas.

—Kodėl neleidžia taip kalbė
ti?

—Nepatinka, matyt!
Eikim namo.
Kur? Aš neturiu namų.

—Eikim j valdžios pigiųjų’ 
butų koloniją.

Kur ji yra?
—Ant popierio parašyta.
- Kur tas popietis?
—Portfely arba archivo spin

toj.
—Bet ten abu netilpslm.

O jei į nuovadą?
Niekuo daf neprasikaltom 

—Bet apsigyventi ten, 
ri?

—Ne.
—Kodėl!

Brangiai atseina.
—Visai pigu...

Palauk... paskaityt 
rimbus, kurie džiaugsis
nudilintais nugaros kaulais iki 
teismo dienos, o teismas bus 
truputį ilgiau negu už poro. 
n\etų...

— Bet valgis1 dovanai, o po
nai ir už darbą nevalgydina.

—Neberidę, geriau aplipk —Ko trokšti: valgyt Ir Hm-
nors penkius' kartus toliau. bų, ar nevalgyt ir sveiku būti?

neno

tuos
tavo

—Valgyt ir sveiku būti.
-f-Taip nebus.
-Kodėl ?

— Politika neleidžia.
—Mums?...
—Taip.
—Hm.
—Hm.

Klausyk ’.
—Klausau.
•- Kad išrasti tokį 

kuris nevalgo, o dirba.
. Kur mums lįsti tuomet.
—Hm.’

žmogų.

£jo kryžkele koresponden
tai,

—Ką dirbi?
4-Rašau.

Gerai apmoka?
—Gerai, net perdaug.
—Nu?!...
—Nuo vieno

gavau per snapą, 
ausį, o opozicijos 
tik nepasmaugė.

-Žvalgyba nieko nedarė?

redaktoriaus 
nuo kito pei 

žmonės tik,

— švelnia ranka įrašė į kny
gą-

— Ne taip blogai iš tos pusė*.
—Visai gerai, jei antroji pu

sė butų kitokia.
—Kas ?.
—Bedaktoriri.
.—-Ką jie daro?

Nieko, net perdaug nesiki
ša į mano reikalus, nuo ma
žens už raštus dar nemokėjo, 
nors žada kas minutę.

—Gal kada išžadės?
—Galbūt.
—Eikim.
—Kur?

Į savo kliubą.
- Aš ten nepriklausau.

Kodėl?
—Neturiu 

apsirengti.
Kodėl ?
Neturiu

—Bet juk
—-Taip. Jie verčia mane pasi

švęsti tuo, o ne gauti pinigų.
— Hm.

NORĖDAMI) 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-f 
NYTI VISADOS KREIPKlTftSĮ 
PAR MUS. TAS JUMS BUS,. 

ANT NAUDOS. <

L FABIONAS C&

809 W. 351h St., Chicago
Tel. Be ievard 0611 ir 0774 j 

PADAROM PIRKIMO IR PAR- Į 
DAVIMO RASTUS.

Pasekmingai siunčiam pinifis irw 
Parduodam Laivakortes.

■n ■! i—■—s—s——s——or • ■

tinkamų drapanų

pinigij nusipirkti, 
tu rašai?

—Tindi-Rindi.

PIRMOS DIDELES

Ristynes

Petnyčioj, Lapkričio G,'25 
LIETUVIŲ AUDITORIJOJ

3133 So. Halsted St.

M. ŽANAVICIUS
Buvęs Montanos “kow 
boi” lietuvis sunkiojo 
svorio ristikas

K. POŽĖLA
Pusiau sunkiojo svorio 
lietuvių čempionas

K. SARPALIUS
Sunkiojo svorio 
lietuvių ristikas

* u '4v .i y*.

Pradžia 8 vai. vak.

su MARIN PLĖSTINA 
“Neapkarunavotas pa

saulio čempionag”, ku
rio visi ristikai bijos

su E. EBERHARDT
Minnesotos 
čempionas

su G. FERRERO
Italų 212 sva

rų ristikas

Tikjetai $1.10 ir aukščiau
Tikietaį parsiduoda “Naujienose”, “Auš-

ros” Knygyne ir Universal Atletikos Kliube.

Štai Budas Išgydyti 
Rupturą

Puikus Paties Namie Gydymas. Kurį 
Kiekvienas Gali Vartoti Ant Bile Ko
kios Rupturos Dideles Arba Mažos

Nieko nekaunuoja bandymas
Su ruptura žmoni) visoje šalyje yra tie

siog nustebinti stebėtinomis pasekmėmis la
bai paprastu budu gydyme rupturų, kuris 
atsiunčiamas dykai kas tik reikalauja., 8is 
stebėtinas Rupturų Gydymas yra; tikra pa
laima žmonėms su rupturomis: vyrams, 
moterims ąrba vaikams. Yra paskelbtas 
kaipo pasekmingiausias būdas, koks kada 
buvo išrastas ir, visokie diržai ir palaiky
mai yra nereikalingi.

Nedaro skirtumo kaip bloga ruptura yra, 
kaip ilgai jus 'ją turite arba kaip sunku ją 

'užlaikyti; ' nėra skirtumo kiek rųšių diržų 
jau jų* esate vartoju, tegul niekas nesu
laiko gauti š| DYKAI GYDYMĄ. Gal būt 
jus manote, kad jus negausite niekur pa
galbos arba jūsų ruptura yra taip didelė 
kaip kumštis, ši puiki sistema sukontro
liuos ją ir užlaikys vietoje, tiesiog jus nu
sistebėsite su tokiu magišku veikimu. Taip
gi pagelbės išgydyti ir tas vietas, kur rup
tura išėjo kiaurai, taip kad greitai jus ga
lėsit lengvai drbti bile koki darbą, iirodys, 
kad jus niekad neturėjot rupturos.

Kai it Kauti dykai bandymą tų puikių 
gydančių prirengimų, tik atsiųskit savo var
dą ir adresą pas W. A. COLLINGS, Ine., 
44 C. Collings Building, Watertown, N. Y. 
Neeiųskit pinigų. Bandymą* yra dykai. Ra
šykit tuojau | - šiandien. Gal nereikė i 
jums neėioti diržą visą amžių.

B. & D. Health Service
DEL SERGANČIŲ ŽMONIŲ 

Ofisas Vakarinėj Daly Miesto
Užima dabar viją antrą auaitą namuo- 

»e Wilson Teatro, 2418 W. Madiaon St. 
Didžiausia* ir pilniausiai prirengtas gydy
mo ofisas Naujausia (saulinė Įtampa) 
"ųuartx light” dėl gydymo odos ligų. Turi
me dideli X-RAY aparatą, taipgi pilną pri- 
rengimą dei tyrimo AKIŲ AUSŲ IR 
GERKLĖS, šimtai išgydyta žmonių šu di
deliu pasisekimu.

$5 egzaminacija kraujo $2
Užtikrina gerą diagnozę ir 

pasekmingą gydymą 
DYKAI X-RAY egzaminaiija. analyzas šla
pumo ir kraujo spaudimas.

Mos žinome kas jums kenkia, taip kaip 
mechanikas žino kas yra deP jūsų automo- 
biliaus.
NIEKO NEREIKĖS MOKĖTI DAKTAREI

Ligoniai moka tiktai mažą sumą už Se
ram, C iepus ir gyduoles. Gydome su dide
liu pasisekimu Reumatizmą, Stoką Krau
jo, Krutinės Ligas, Akių, Ausų, Gerklės, 
ligas skilvio, inkstų, pūslės, kraujo odos 
ir nervingumą. Ateikite šiandien — nes 
liga nelaukia, tik naikina jūsų organizmą. 
Kalbame lietuviškai.

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

Visas 2 augštas Wilson Theatre Rldg.
Valandos nuo 9 ryto iki 8 vakare. Ne- 

dėlioj nuo 10 ryto iki 1 po pietų.

Mala! Kas Dedasi?

Voluable Gifts
“Save” reiškia gelbėti; išgel

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

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

wjwji r.

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.
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NAUJI VICTOR
Lietuviški Rekordai 

šitie lieutviški rekordui nesenei 
išleisti <

Kaip gražus, gražus rūtelių darželis
Justas Kudirka 78289

Aš bijau pasakyt
Justas Kudirka ”

Neužmiršk Manės — Polka
Vitkov Orkestrą 78269

Seka Mane Marė — Valcas .
Vitkov Orkestrą ” 

Alyvų Darželį, Jonas Butėnas 77285 
Ant Upės Kasankos — Polka

M Orkestrą 77486
Blaivybės Apaštalas

J. Vaičkus-J. Di Kinis 77660 
Daug Kraujo Pralieta

Anthony Sudeika 77548
Devynis Mėnesius Atsėdėjau

J. Vaičkus-J. Di Kinis 77612 
Du Šuniu

J. Vaičkus-J. Di Kinis 77660 
Elzbietos Stahls’o Kapelija 68674 
Gėlių Darželyj

Weber’o Kapelija 77652
Gero Ūpo — Valcas

Vėberio Kapelija 77368
Gegužio Vėjalis — Polka

Stahls’o Kapelija 68691
Godeles Jonas Butėnas 78004
Gražiamjam Kloni Band 77558
Graži Juzė Schepp 77908
Jėzau Kristau Maloniausia

Jonas Butėnas 772^5
Kareiviai Sugryžta — Valcas

Kvartetas 77591
Karvelėlj Jonas Butėnas 6869.) 
l.ai-gyvuoj Orlando — Valcas

kvartetas 77591
l^rivynė Anthony Sodeika 77548 
Lauktuvių — Valcas

Orkestrą Balalaikų 77670
Leiskit j Tėvynę Just. Kudirka 78215
Linksma-Kaimiečių — Polka

Jan Wanat 77757
Linksmi Draugai — Polka

Cigonų-Trio 77289
Mano Mylimoji •

Orkestrą Balalaikų 77670

KORESPONDENCIJOS
L . _____ ;__i;---- a-------=2

Ratine, Wisc.
Svarbus pranešimas

...
SLA 10 kuopa drauge su 

Dešimtu Apskričiu ruošia nau
dą nešantį dėl mus *visų vaka- 
rh. I>r. A. M apgerta duos 
mums naudingą apie sveikatą 
pamoką temoj “Proto Sveika
ta”; atsakinės ir į’ paduotus 
klausimus. Kenosha SLA 212 
kuopos 1 klilės Ratelio mėgė
jai sulos S. E. Vitaičio veika
lą “Susiprato”. Po programų 
tęsis Šokįai iki vėlumos. .Tas 
parengimas įvyks sekmadieny, 
lapkričio 8 d., 3 vai. po pietų, 
Turner salėj. Kviečiame vietos 
ir apielinkių miestelių lietu
vius ateiti. —M. Kasparaitis.

[Pacific and Atlantic Photo]
Jesse Harding Pometoy, sėdi 

Charlestovvn kalėjime jau 50 
metų. Kai jam buvo 17 metų, 
jis tapo nuteistas visam amžiui 
į kalėjimą. ,

Scottville, Midi.
Nelaimės.

Spalio 19 dieną farmeriai So-t 
renson Bros, išvarė savo galvi
jus pasiganyti į šlapią defa-aL 
fa pievą. Beganant, į 25 mi-

nas lentynas turi visokių vais
ių. Nekurto iš jų yra U. S. 
Pharmacopeia priruošti ir į- 
statymų užginti. Jei tokie at
viri vaistai negelbėtų, dakta
ras pasakys ar tie simptomui, 
kuriuo?, jis rado nuo ligos pa
eina, ar nuo vaisių kuriuos 
jis H daktaro žinios ėmė.

9 *»

Kiekvienas savęs gydymas 
turi savyje pavojų. Žmogaus 
kuna> yra kombinuota mašina, 
kurioj tendencija ligoje yra 
pasveikti. Vartojant vaistus be 
daktaro žinios gali ( palaikyti 
kūną ligoje ir neleisti jam 
eiti piie normalumo. ĮFLIS . s

Del Vaikę 
Odos ligų

Cadum Ointment gali būti vartoja
mas ant minkštos ir švelnios odos kū
dikių, kurio kenčia nuo užkrėstų de
dervinių, pučkų, išbėrimų, karščio, ir 
panašių ligų. Niežėjimą prašalina 
tuojau. Kurie daug kenčia nuo odos 
ligų galima to išvengti vartojant 
šias gyduoles išlaiko. Cadum Oint
ment taipgi yra geros nuo spuogų, 
niežėjimų, šlakų, suskirdusios odos, 
išbėrimų, skaudulių, šašų, žaizdų, nu
degimų, dedervinių, slogų išbėrimų, 
Isidrėskimų, užgavimų ir taip toliau. 
Jei jus negalite gauti Cadum Oint
ment savo aptiekoje, tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Company, 
576 Fifth Avenue, New York.
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Mrs. MICHNIEVIGZr-VIDIKIENE
AKUŠERKA

’H. Hlvd. *3188 
L U’uitkic’fic*' 

BAN1S

Lietuviai Advokatai
1 /

3101 So. Halsted St., kampas 31 gal, 
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 
gimdymo.

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

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

i
-

/-l i; ?

AKU1ERKA 
Pasekmingai pa

ti r nauja mote
rims prie gimdy
ti o , patarimai 
•ykal moterims 

•r merginoms.
3113 South 
Halsted St.

^OR. HERZMAN^>

i*

Mariutės — Valcas
Vėberio Kapelija 

Mariutės Žavėjantis — Valcas 
Band 

Minios — Maršas
Balalaikų Oikestra 

Mylimiausia — Mazurka
Linksmi Draugai 

Namų Pasiilgimo — *Maršas 
Koncertinė Orkestrą 

Padėkavonės Dienos Polka
Linksmi Draugai 

Pasigailėk Manęs Brangioji 
Balalaikų Orkestrą 

Pas Pristovą
J. Vaičkus-J. Di Kinis 

Pijonkėlės Valcas
Nepaprastas Kvartetas 

Polka Mazurka Cigonų-Tiio 
Prieš taip Did| Sakramentų 

Jonas Butėnas
Pulkim* ant Kelių

Jonas Butėnas
Radastų — Valcas

Stahls’o Kapelija
Radastų — Valcas

Weber’o Kapelija
Rudens Vėjų — Valcas 

Jan Wanat 
šalies Gražybė — Mazurka

Dominio Bartol

77368 nutes padvėsė astuonios regis
truotos karyės. Nuostoliai sie

77558 kia 800 dolerių, šlapia žolė yra
77123 labai pavojinga gyvuliams, nes

nuo jos gyvuliai išpunta ir
i 7045 greitai dvesia.
77123

77045 Kito kaimyno, P. Yost, tą

78019
patį vakarą, apie 11 vai. sude
gė barnė, 21 galvijų, 6 arkliai,

77612 javai, pašaras ir padargai —
78196 mašinos. Nuostoliai siekia 7,-
77289 000 dolerių.
77121

77121
Nejaimė patiko ir lietuvį F. 

Žuką. Važiuojant iš Scottville
68674

1
77652 j

M-ll keliu susimušė trys auto
mobiliai; 16 metų vaikinukui 
sulaužyta koja, o Žuko dvi dūk-

77757 reiės liko sutrenktos ir automo-
77885 bilius taip sudaužytas, kad su-

Septynios pačios
Juozas Vaičkus 

Suirusio Gyvenimo — Valcas
Orkestrą 

Sveiki! Marija Justas Kudirka 
Temsta Dienelė Jonas Butėnas 
Tėvynės Vavpai — Valcas

Stahls’o Kapelija 
Ubagų Balius Juozas Vaičkus 
Užmiršai Tėvų Kapus

Jonas Butėnas
Vestuvių Polka

Nepaprastas Kvartetas 
Vidurvasario Valcas

Erichesen-Syvertsen 
Viennos Piliečiai — Valcas 

Henry Schepp 
Žavėjantis Mylavimas

Balalaikų! Orkestrą 
Žuvininkų Valcas

Erichsen-Syvertsen 
Žuvininkų Valcas

Dominio Bartol

J. J. Stasulanis

n taisyti nebegalima bus.77534

77456
78215
78004

68691
77534

68699

78196

77758

77908

78019

71158

77885

Atėjęs pirmas ankstyvas snie
gas (spalio 21 d.) didelių nuo
stolių ūkininkams padarė. Del 
lietingo rudens yra dar nesu
vežtų javų, kurie laukuose pu. 
na. Bulvės irgi dar ne visos 

.buvo nukastos. Todėl bulvių 
kainos yra labai aukštos ir tie 
ūkininkai, kurie turėjo daug 
bulvių prisisodinę ir jas laiku 
nukasė, uždirbs nemažai pini
gų. Pupelės irgi brangios, o 
jų šioj apielinkėj gana daug 
sodinama. Komai šiemet irgi 
visur geri buvo. —Pilypas.

Sveikatos Dalykai
SAVĘS GYDYMAS

Utopijoj sergantieji visuo
met eina pas savo medikai] 
patarėją, nežiūrint kokia jų li
ga butų. Bet mes negyvenau) 
Uotpijoj. Mes gyvename sku
biam, užimtam pasauly, kame 
mes nenorime gaišinti laiką į- 
vairiom* ekstra vizitoms. Mes 
nenorime kreipti domės į sa
ve, nebent, jau labai suserga
me. Tokiu budu, mes griebia
mos patys save gydyti. ,Nors 
paties savęs gydymas tankiai 
yra pavojingas.

Pavyzdžiui retas asmuo, 
kenčiantis nuo užeinančių .ir 
pereinančių skausmų konsti- 
pacijos eina pas-savo gydytoją 
gauti receptą, bet pats eina 
aptiekon ir sulyg savo nusi
manymo perka vaisius. Var- 
iojhnas vidurių paliuosuojan- 
čių vaistų yra labai prasipla
tinęs blogas paprotys, ir tai 
dėlto, kad blogos pasekmės 
tuojau- nepasireiškia. Dauge- 
h's iš musų vartoja pačių pa
rengtus vaistusvjiMMtėskaito tai 
už klaidingą <WW<ą.

Savęs gydymo pavojus guli 
kiekvienam ligos atsitikime 
dėlto, kad nežinoma kokie ku
riam atsitikime vaistai nau
doti. Dažnai paprastą gerk
lės skaudėjimą norėdami patys 
išgydyti atrandame, kad tai 
esama difterijos. Kas dažnai 
manoma, kad tik paprasto 
šalčiiį esama, bet nei nepa j im
tame, kad tai butą tymų\ir 
raupų simptomų.

Šovęs gydymas yra galimas 
nekurtuose abi tikimuose, ži
nant kokios rųšies vaistus nau
doti. Kiekviena aptieka pil-

K. GUGIS 
ADVOKATAS 

Miesto ofisai
127 N. Dearborn St., Room 1111-12 

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

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 131S

Valandos; nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną* vakarą, Išskyrus ketvergą. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.
........... ■ ■ .......

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

Miesto ofisas 
190 No. State St. Room 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

Vakarais nuo 6 iki 8 vai. 
Nedūlioms nuo 10 ryto iki *12 

Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — IngaRojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morglčiams.

• ..

Eagle Music Co.
3236 So. Halsted Št„ 

Chicago, III.

$1.00 KAINUOJA JUMS TIKTAI $1.00
NATURAĘ HEALTH INSTITUTE 
GYDYTOJAI KRAUJO, ODOS, PLAUČIŲ, UŽKIE
TĖJIMO IR KITŲ LIGŲ VYRŲ, MOTERŲ IR VAIKŲ 

nuo 10 ryto iki 6 vai. vakare. Panedėly ir ketverge 
Nedėlioj nuo 10 iki 12 dieną.

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

■jl-

A. A. OLIS
ADVOKATAS

J 1 S. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 1084—Vai. nuo 9-6

V&k&mis
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

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

1* '
/—■■■............... .................. . " ' ■

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

69 W. Washington St. Room 1319 
Telephone Dearborn 8946

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

Namų Telefonas Republic 9600

Paari Queen Koncertinos

-----  102 <»k.tnvo ir t

Puikiausios naujos ir penos sm-uikos, 
Klarnetas, Saksofonai ir visi Beno 
Instrumentai.

Katalogas Dykai

Vitak — Elsnic Co.
4639 So. Ashland Aveiuie 

Chicago, III.

Pašalink Kosulį, Salti, Gal- 
vagele, Ramatizma ir Visas 

Gyląs ir Skausmus

VUom aptldro— We far Ne puoduku fa* 
dud*U. Chlldm*. M u. t .role 

forma) Mc.

Geresnis nei Mustard Plastės.

Valandos
nuo 10 ryto iki 8 vakare.

109 N. Dearbom S t., Skite 606, imkit elevatorių iki 6 lubų

ELEKTRA
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.
A. BARTKUS, Pres. .

1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 71&1, 1892, Chicago

Kas tai yra-----
“ŽMONIJOS ISTORIJA”

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

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

Didžiausias veikalas už tokius pinigus!
• t

----- Prenumeratorių vardai tilps toje knygoje.-------
(Reikalaukit cirkulioro dykai, paaiškinančio apie knygą).

“GALIUKAS”
Drama iš Lietuvių pasakiškų kovų su žmogėdžiais senovės lai
kuose. Irgi leidžiama prenumeratos keliu, kaina dabar tik 25c. 
Po išspausdinimo bus 50c. ar 75c.

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

I

Tel. DeaVbom 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj;
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. VVashington St.

Cor. Washington & Clark

Narnų Tek: Hyde Park 3395
................................ —J

Gerai lietuviams žinomas per 16 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris. ,

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

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

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

į Dienomis: Canal 
3110. Naktį
Dreael 0950

Boulevard 4186
3235 S. Halsted SL

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 ▼. ▼.

Telefonais:

Su Krutamu 1’aveiknlų Pagulba, 
Mokulo ir Gamtom Stebuklai 
ra 

nuo

Gamtom Stebuklai y- 
atirabenarai tlea'og pas mi>- 
duria. Jų vertė priklauaj 
musų' augebumo aiškiai ir 

vaizdžiai pamatyti.

DR. G. SERNER O D.
Lietuvis Akių Specialistas

3333 So. Halsted St.
Valandos: nuo 1 Iki 9 vak. 
Nedaliomis: nuo 10 iki 1 P.

Akiniai $5 ir augėliau

i. P. VVAITCHES
Advokatas

Tel. Pullman 6377 Roseland, IR.
A

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St.
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 6096
SPECIALISTAS egzaminavoji- 

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

DR. CHARLES SEGAL 
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 pięt ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 1(T valan

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

V W. RUTKAUSKAS
Advokatas

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

V ak. 3223 S. Halsted SU Chicago 
Tel. Yards 4681

— .A. — ■— .......... -

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

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

Cicero Ketvergo vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8222 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 ▼. v. 
3236 S. Halsted St. T. Boul. 6737

A. L. THOMAS 
LIETUVYS ADVOKATAS • 

12037 Normai Avė. 
Tel. Pullman 7097 ( 

Veda bylas visuose teismuose,
Abstraktai, morgičiai.

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

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

pietų ir 6 iki 8 vakare. 
■ i ■ - -

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

DR. I. E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

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

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

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

Namų telefonas Spaulding 8688 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
/ 4631 S'<>. Ashland Avė.
Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die

nų, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 
iki 12 d(eną.

Res. telephone Hyde Park 4000

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3103 So. Halsted St., Chicage 
arti Slst Street

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos č
12th STREET

Tel. Kedzie 8952

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

CHICAGO, ILL.

Daugybe dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui

Iškirpk šj kuponą kasdieną ir priduok į Naujienų ofisą ar j sto
ti, arba savo Išnešiotojui sykį į mėnesį ir bus apmainyta į tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

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

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

Už metus-*-150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—85. /
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

....................   Atkirpk čia
Data: lapkričio 5, 1925

Boulevard 8686 Cicero 4676 
Res. 6504 So. Artesian 

Tel. Hemlock 2374 
DR. J. P. POŠKA

Gydytojas ir Chirurgas 
3133 So. Halsted St.

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6858

Dr. Lawrence P. Slakis
DENTISTASM

M

5 4454 So. Western Avė.
3 nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare. H

Phone Canal 1718-0241
Res. Midvvay 5512

DR. R. C. CUPLER, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

►♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦t

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Res. 6600 S. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659

' Ofiso Tel. Cąnal 0257
DR. P. Z. ZALATORIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St„ 
Chicago, III.

------------ •— - . . rj

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

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

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

LIETUVIŠKA APTIEKA
MRS. A. ZIMMERMAN, 

Savininkė
Visoki vaistai ir patarimai kaip 
juos vartoti. Receptai išpildomi fu 
atsargumu. Visoki toilet setai ir ki
ti reikalingi daigtai dcl vyrų, mo
terų ir merginų. Visada krcipkitė.s: 

Brighton Park Aptieka
4254 Archer Avė.,

Phone Lafayette 6149

n
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NAUJI DARBO PARTIJOS LAIMĖJIMAI.

DARBININKAI LAIMI BE GINKLŲ PAGALBOS.

NACIONALISTAI ĮKLIUVO J SAVO SPĄSTUS.

NUSIGINKLAVIMO KONFERENCIJOS 
SUMANYMAS.

Anglijoje šį pirmadienį buvo miestų tarybų rinkimai. 
Tuose rinkimuose laimėjo Darbo Partija. Telegramos, 
pasiremdamos dar nepilnais daviniais, praneša, kad Lon
done socialistai turės 34 vietas daugiaus^ negu turėjo pir
ma; kituose miestuose apie 50 naujų vietų;

Tuo tarpu buržuazinės partijos prakišo. Konserva
toriai Londone neteko 21 vietos, liberalai 22, o nepriklau
somieji 4.

Vadinasi, nauji rinkimai/nauji socialistų laimėjimai. 
Jau per kokį dvejetų-trejetą metų Europoje nebuvo be
veik nė vieno atsitikimo, kur DMil pasirodęs socialistų 
silpnėjimas.

Tik Vokietijos valiutos inflacijos metu socialistai 
buvo pradėję netekŲ stiprumo. Bet kai tik Vokietijos fi
nansai ėmė tvarkytis ir praėjo aštrus pramonės krizis, 
tai jie vėl atsigavo, ir dabar kiekvienuose rinkimuose 
praveda vis daugiaus ir daugiaus atstovų.

Chicag'os Marijonų laikraštis 
keikia Lietuvos socialdemokra
tus “veidmainingais sukčiais*’ 
ir “masonų pakalikais” už tai, 
kad jie kovoja prieš klerikali
nę “darbo federaciją.”

O ką gero yra padariusi ta 
klerikalinė “federacija,” kad 
prieš ją negalima eiti? Ji y- 
ra krikščionių bloko narys, tai
gi savo balsais seime ji pade
da krikščionims diktatoriškai 
valdyti kraštą, smaugt žmonių 
laisvę, išnpudot darbininkus. 
Jos specialė misija yra šmeižt 
socialdemokratus ir ardyt dar
bininkų vienybę. Lietuvoje ji 
dabar lošia visai panašią rolį, 
kaip kitąsyk popo Gapono va
dovaujamos “darbininkų drau
gijos” arba policijos viršininko 
Zubatovo unijos Rusijoje.

“Draugui” tur-but labai pik
ta, kad Lietuvos darbininkai to
lyn vis geriaus pažįsta tuos 
klerikalinius federantus ir nuo 
jų šalinasi. Jau paskutiniuose 
savivaldybių ‘"•rinkimuose fede- 
rantai visur buvo sumušti. Kai 
ateinantį pavasarį. įvyks seimo 
rinkimai, tai iš fedėracijos vei
kiausia paliks tiktai skivytai.

■ Mes todėl suprantame kuni
gų , laikraščio sielvartą, bet vis
gi kam jisai taip biauriai ko- 
liojasi ?t Keiksmas nėra argu
mentas/ ' '

Arthur Lorenz, Chicagos vo
kiečiu laikraščio redaktorius, 
nuteistas kalėjiman už Ameri
kos legionierių šmeižimų.

PATYS SAVE PLAKA.

butų pagerbtos. O dabar jau 
ji kalba apie smurtą »

Kuomet laikraščiui tenka ši
taip pačiam save plakti, tai ji
sai turėtų pasimokyt, kad, ra
šant, reikia geriau apsvarstyt 
savo žodžius ir niekų netauzyti. 
Tuo tarpu “V.” prasimano, kad 
ji žinanti (iš kur?), jogei mes 
geidę “importuoti Seimefin” 
kuodaugiausia socialdemokratų. 
Tai yra melas. Apie jokį “lm-i 
portą” Klaipėdon mes niekuo-; 
met nesvajojome.
mes laikėmės ir tebesilaikome.

1 1 * •
tos nuomonės, kad tų krašto' 
žmonės privalo ‘patys ‘tvarkyti 
savo reikalus, kaip jie geriausia} 
išmano. Lietuvos demokrati
jos pareigą yra žiūrėti, kad 
klaipėdiečių tęisės butų apsau-; 
gotos. Tuomet jie simpati
zuos Lietuvos liaudžiai ir nesi-} 
dairys į Berliną. i /

"Bet “vienybiškas” smurtas 
tai patarnautų Lietuvos prie
šams.

spėjimus, kolkas dar neparem
tas įrodymais. Jeigu ufetuvbą 

} bankas butų sustabdęs davimą 
paskolų spekuliantams, tai ga
lima būt sakyti, jogei tai yra 
tiktai kova su spekuliacija. 
Bet kalba juk eina ne apie pa
skolų davimą, o apie išmokėji
mus. Todėl tas, kas buvo ra
šyta “Naujienose” spalių 28 d. 
(apie kreditų sustabdymą im-, 
portininkams), šito klau limo, 
neišaiškina. Be to, mums yra 
žinoma/ kad pinigų gavimas iš 
Lietuvos banko yra apsunkin
tas (jei ir ne visai sustabdy
tas) ir tokioms įstaigoms Lie
tuvoje,- kurios su spekuliacija 
nieko bendro neturi.

Nereikia nė aiškinti, kad mes 
anaiptol nenorime pakenkti 
Lietuvos reikalams. Kai dalis, 
spaudos Amerikoje paleido pa
skalą, kad Lietuvos bankas jau 
“bankrutijąs,” mes htojaus pa
reiškėme, kad tai yra .prasima
nymas. Mes ir dabar sakome,, 
kad keblumas su “cash” dar 
visai nerodo banko suirimo. Lie
tuvoje yra permažai išvystyta 
kredito sistema (visi mbkėji- 
mai, pav. atliekami grynais pi
nigais, o Čekiai nevartojami)—

Priešingai,! §tai kas tenai daugiausia iššau
kia pinigų trukumą.. Bet vis
gi butų gerai, kad Lietuva 
stengtųsi plačiaus informuoti 
amerikiečius apie savo bankų 
reikalus.

Skaitj^ojųBalsai
[Už išreikštas štame skyriuje 
nuomones Redakcija "neatsako]
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Apie Įvairius Dalykus, |
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Konrad Bercovici apie 
Amerikos lietuvius.— 
Kaip verbuojama ka
reiviai Morokos / ka
rui. — Naujas vaistas 
nuo. epilepsijos.

Kuomet dalykai šitaip eina, tai butų juokinga, kad 
Europos darbininkai, pritartų tiems, kurie ragina juos 
ginkluotu sukilimu kovoti prieš buržuaziją.

Eidami teisėtu keliu, darbininkai turės neišyengia- 
mai pasiekti savo tikslo — paimti valdžią j savo rankas. 
Bet jeigu jie stvertųsi ginklo, tai jie rizikuotų prakišti 
visa, ką jie yra iki šiol laimėję.

Tenai, kur yra įvesta demokratinė tvarka, ginkluotų 
sukilimų gali norėti tiktai darbininkų priešai.

Vokietijos nacionalistai patys įkliuvo į tuos spąstus, 
kuriuos jie buvo užtaisę kitiems.

Jie, kaip žinia, atšaukė tris savo atstovus iš valdžios, 
kad nacionalistų partijai nereikėtų “pažemint” savo var
dą, balsuojant už Locarno sutarčių ratifikavimą. Jie 
manė, kad ratifikavimą atliks kitos partijos, o jie (nacio
nalistai) paskui vėl sugrįš Valdžion ir pravardžiuos tas 
partijas “tėvynės išdavikais“.

Bet partijos, kurios remia valdžią, dabar nutarė, kad 
• nacionalistai nebus atgal priimti valdžion, kadangi jie 

dėl savo partinių išrokavimų eina prieš krašto reikalus.

Dabartinę Vokietijos valdžią remia žmonių partija 
(Stresemanno vedama), katalikų Centras ir demokratai. 
Šitos partijos neturi daugumos reichstage. Kad suda
rius daugumą, jos bus priverstos ieškoti susitarimo su 
socialdemokratais.

Pastarieji tečiaus vargiai dėsis į bloką, kuriame -da
lyvauja Stresemanno partija. Jie gal parems valdžią sa
vo balsais, kol bus patvirtintos Locarno sutartys, bet pas- 

’ kui jie veikiausia reikalaus, kad butų paskelbti nauji 
reichstago rinkimai.

Francuzų liberalai, iš kurių susideda Painlevė kabi
netas, jausdami, kad jų valdžia laikosi, -kaip ant vištos 
kojos, skubinasi surasti kokią nors priemonę sustiprinti 
savo poziciją. Todėl jie sumanė pasiūlyti Tautų Sąjungai 
tuoj po Naujų Metų sušaukti viso pasaulio nusiginklavi
mo konferenciją. Kai kurie Amerikos laikraščiai (jau 
paskelbė ir tos konferencijos į>rogramo projektą.

I konferęnciją francuzai nori įtraukti ir sovietų Ru
siją. Užsienio reikalų ministeris Briand’as ketina tuo 
tikslu neužilgo turėt pasikalbėjimą su čičerinu.

Tokia konferencija blogo neatneštų, o kartais gali 
ir būt naudinga. y

IDĮNF . švarios, šviesios, Svel- 
kos, Gražios Akys

Tai yra puikiaurias tartai * 
• Marine yra išvalanti), imninH- 

tinantii, atšviežinantli ir 
nekenkiantis.

Jums, patiks jisai
■ V.V Iv ■ KnyrutS MEye Care” ąrba ,HEye

; B4urtn«Go.,Dpt.H.S.,9B.OhioS<.,c!xksgo Beauty”. Dykai pareikalavus.

Jeigu Brooklyno “Vienybė” 
du kartu rašo tuo pačiu klau
simu, tai ji būtinai antruoju 
savo straipsniu sumuša pirmą
jį. Apie Klaipėdos krašto rin
kimus jai teko rašyti keletą 
kartų, todėl ji šituo klausimu 
padarė sau net kelias lygiai 
“ekzekucijas.” Aiškus dalykas, 
kad nuo to jai perši nugara ir 
ji nebegali susilaikyti nuo riks
mo.

Paskutinio savo numerio edi- 
toriale “V.” apsimeta, kad ji 
veda polemiką su “Naujieno
mis,” ir dėl visa ko ‘ji pasako 
vieną-antrą “tautišką-kompli- 
mentą” šio dienraščio redakto
riaus adresu. Bet tikrenybėje 
į i polemizuoja su pirmiaus iš
reikštomis savo nuomonėmis.

Prieš rinkimus Klaipėdos 
krašte ji rašė, kad Lietuvos ka- 
demai nusidėję Lietuvai, atsi
sakydami eiti su kitomis seimo 
partijomis į Klaipėdą kovoti 
prieš vokiečius. Bet po rinki
mų, kai atėjo žinia apie lietu
vių 1 pralaimėjimą Klaipėdos 
krašte, ji jau užgiedojo visai 
ką kita. Ji pasakė, kad Lie* 
tuvos klerikalai, importuodartii 
Klaipėdos* kraštan savo agitato
rius, suerzinę . klaipėdiečius ir 
sukėlę juos prieš Lietuvą. Da
bar gi ji ve ką pasakoja:

“Ji (“V-bė”) siūlė eiti Lie- 
tuvos valstybingumo ir pat- 
riotingumo keliu, kuriuo a- 
nuomet eidami, Klaipėdos su
kilę gyventojai ir Lietuvos 
šauliai atvadavo Klaipėdą ir 
jos gyventojus iš po vokie
čių jungo.”
Jeigu šitie “V.” žodžiai turi 

kokią nors prasmę, tai jie reiš
kia, kad tas laikraštis niano, 
jogei per rinkimus į Klaipė
dos krašto, seimelį ginkluoti 
žmonės turėjo ateiti iš Lietuvos 
ir,, susivieniję su ginkluotais 
“patriotais” Klaipėdos krašte, 
pavirtot! jėgą prieš vokiečius, 
kad padėjus lietuviams laimėti 
rinkimus. žodžiu, Brooklyno 
tautininkų laikraštis mano, kad 
rinkimus" Klaipėdos krašte rei
kėjo pravesti “mussolinigku” 
budu.

šita “idėja” yra perdaug ne-

DEL LIETUVOS BANKO.

Naujienų Redakcijai 
Čikagoje.
Gerbiamieji:

Nors “Naujienose” iš 28 ^d. 
spalio buvo rašyta, kad Lietu
vos Bankas neduoda kreditų 
tokiems importininkams, kurie 
gabena Lietuvon prekes, be‘ku
rių galima apsieiti, vienok tos 
pačios “Naujienos” iš 30 d. 
spalio, stambiomis raidėmis, be 
pastabos ir ištirimo paskelbė iš 
kur tai pagautą žydų agentū
ros žinutę, kad Lietuvos Ban
kas sustabdęs išmokėjimus tū
loms žydų Organizacijoms, buk 
tia dėl trukumo “cash” banko 
skyriuose. Matomai, ta žinutė 
“Naujienoms” pasirodė labai 
svarbi ir įtikinanti. Sekan
čiam “Naujienų” numeryje pa
talpintas tuo pat reikalų edito- 
rialas pilnas abejonių ir spėlio
jimų, kurie tik tą -žydų “an
tį” dar labiau išpučia. Daly
kas gi ve koks: Lenkų zlotui 
susmukus, kilo smarki speku
liacija pirklių importininkų, 
tarpe, — norėta už atpigusius 
Lenkų pinigus prisipirkti daug, 
Lenkiškų prekių Dancige ir ki
tur, nors tos prekės ir nebuvo* 
reikalingos. Lietuvos Bankas 
buvo perspėjęs pirklius, jog 
nieks negaus kredito spekuliaci- 
niems užpirkimams užrubežyje. 
Del to Centralinis žydų Bankas 
Kapne, kaipo tarpininkas, atsi
dūrė nemalonioje padėtyje. Ta 
žinutė, dėl kuriasi Naujienoj 
taip daug prirašė, yra tik pirk
lių spekuliantų kompozicija. 
Panašių žinių skleidimas ken
kia Lietuvos reikalams. Taigi 
ar apsimoka Naujienoms tokiu 
“žinia” talpinti savo antgalviuo-^ 
se?

Velydamas Tamstoms viso 
labo, meldžiu šį mano 
patalpinti artimiausiame 
j ienų numeryje.

Su tikra pagarba,
P. žadeikis,

Lietuvos Konsulatas 
v Ohicagoje. k

REDAKCIJOS PASTABA. }

žinia, kuri buvo įdėta “Nau
jienose,” tilpo ne tiktai Chica-

laiškų 
Nau-

sąmonina, kad vertėtų ją kri- rag, h’ New.|Yorko laikr^Š-į 
tikuoti. Bet reikia p^žy|pėp, fčiį^e.,Hto(ier vargiai liūtų buįįęi 
Įud: pi^miausd. “Vienybe”O taip1 išhlhitiAga jų ignoruoti. Kaip 
netaše. "Savo pirm utiniame at- jų įvertinti, tai, žinoma, kitas 
siliepime į Klaipėdos krašto rin- klausimas. Gerb. Lietuvos 
kimų pasekmes ji peikė klerika- Konsulas vadina ją “antim,” 
lūs už klaipėdiečių erzinimų ir kurią, jo nuomonė, paleidę žy- 
reikalavo, kad pastarųjų teisės dai spekuliantai. Bet tai yra

Lietuvos Komunistu 
Partijos skymas

———
Kcmunistų dienrustis “Lais

vė” 229 num. patalpino Lietu
vos komunistų neva pasiūlymą 
socialdemokratams sudaryti 
bendrą frontą su komunistais. 
Perskaičius tą komunistų pa
siūlymą, tuoj pamatai, kad 
Lietuvos komunistai daro ne
švarų skymą; Jie (komunis
tai) gerai žino, kad Lietuvos 
socialdemokratai (ypač (kntro 
Komitetas) atmes .tą jų pa
siūlymą, todėl jie šaukiasi prie 
eilinių x socialdemokratų narių, 
ir mano, kad jiems pasiseks 
prigauti naujai susiorganiza
vusius socialdemokratus. Gal
būt, rasis tarpe socialdemokra
tų vienas kitas tokių, kurie 
nesupranta komunistų skymo, 
ir patikės jų šukavimais. Butų 
.didžiausia klaida iš S. D. pu
sės, jeigu sutiktų sudaryti su 
komunistais /bendrą frontą, 
nes komunistai yra aršiausi 
darbininkų mulkintojai. Ir ma
žai išsilavinęs eilinis socialistas 
gali suprasti komunistų veid
mainystę. Nelabai senai jie 
(komunistai) šaukė, kad sei
mas (parlamentas), — tai tik 
cirkai, o dabar jiė drįsta duo
ti pasiūlymą socialdemokra
tams sudaryti bendrą frontą 
į businčius seimo rinkimus. 
Dar' nesenai prakeikė socia
listus išdavikais ir pardavi- 
kais, o dabar jau sako: “Mums, 
Lietuvos komuniątamis, tupi 
nuosaki kova su reakcija — 
kova visu frontu. Del to mums 
rupi daryti visa ką, kad kliu
dyti reakcijos stiprėjimui, kad 
didint vienybę darbininkų kla
sės eilėse kovai prieš buržua
ziją, reakciją ir karą. Tais 
tikslais musų partijos C. K. ir 
nutarė agituoti per 
už * socialdemokratų sąrašus į 
seimą visose tose rinkimų apy
gardose, kur nebus kairiųjų 
darbininkų fr valstiečių Sąra- 
šų”. - '

Nu, tai matote koks komu
nistų ‘prdtiiftmak. Jie ‘kitaip ir 
nevadino souiAUMŪs kaip tik 
darbininkų fehi&Ss' išdavikais-' 
pardavikais ir t.t. O dabar jįe 
nutarę visose apygardose baL 
šuoli už darbininkų “pardavi- 
kus”, socialdemokratas, t) jus 
žmonės įžm&r^s! Kur j įsų 'lo
gika?

Butų gerai, 
darbininkai 
veidmainiams: 
eilių! važiuokite Maksvon!

Konrad Bercovici vardas yra 
gerai žinomas amerikiečiams. 
Jis yra* parašęs eilę apysakų iš 
čigonų gyvenimo, kurios pasi
žymi nepapiastu romantingu- 
mu.' Prieš kiek laiko išėjo jo 
knyga vardu “Around the World 
in New York”. Greitu laiku 
jis rengiasi išleisti naują knygą 
“On New Shores”, kur bus kal
bama apie įvairias Amerikoj 
gyvenančias tautas.

Paskutiniame “The Century’ 
Magazine” numeryj yra įdėtas 
Bercovici straipsnis apie lietu
vius vardu “The Lithuanians in 
the United States”. Lietuviams, 
žinoma, bus įdomu patirti, ką 
apie juos mano svetimtautis.

Savo straipsnį Bercovici pra
deda labai mėgiarhu mūsiškių 
patriotų tvritinimu, kad genero
las Tadeusz Kosciuszko buvo 
lietuvių karininkas, kuris 1777 
m. atvyko į Ameriką kovoti už 
jos laisvę. Su juo esą atvykęs 
būrys lietuvių, kurie sugrįžę j 
savo gimtinę šąli pradėjo kal
bėti apie derlingus . Amerikos 
laukus. Ir kada Amerika* įgi
jo'nenirklausomyhę, tai lietu
viai esą pradėjo atvykti į rr 
ją pasaulį didesniais būriais. 
Lietuviai esą didžiavosi tuo. 
kad .r jie, pridėjo prie iško
vojimo Amerikai nepriklauso-

gali suteikti 
patentuotiems pa-, 
pakutendama jų 

Šiaip su teisybe ji 
Už

Toki pasaka 
malonumą 
triotams, 
jausmus, 
mažai ką bendra teturi.

1 tai, žinoma, Bercovici kailini) 
negalima. Apie košei uszkos

lietuvystę jis buvo netiksliai 
painformuotas tų mūsiškių pa- 

' triotų, kurie suranda, jog 
Kantus,, Delstojcvskis, Tollsto-! 
jus ir kt. buvo lietuviai, šiaip 
visi žino, kad Koschrzko ne
buvo lietuvių generolas ir už 
Lietuvos laisvę nekovojo.
tįek to.

Toliau Berkovici gan vaiz
džiai aprašo, kaip lietuviai pa
sirodė .Pennsylvania valstijoj. 
Iš pradžių lietuviai pasitikta 
su nepasitikėjimu. Pasirėdę iš 
Lietuvos atvežtais drabužiais, 
jie atrodę kaip maskarado da
lyviai. 'Bet kuriam laikui pra
ėjus lietuviai esą gan gerai 
užsirekomendavę.. Pasirodė, 
kad jie yra geri darbininkai ir 
visur buvo pageidaujami. Ap

sigyveno jie būriais ir laikėsi 
savo 'tradicijų bei papročių 
su kitais mažai tesueidami.

1896 m. lietuviai jau turėjo 
sa^o laikraščių, kurie pasiekda
vo ir Lietuvą. Lietuvoje pla
čiai pasklido žinios apie Ame
rikos turtus. Kas tik galėjo, 
tas veržėsi į Ameriką., Ir jau 
19(M) m. Amerikoj lietuvių bu
vę apie 250,000, kurie išsimė
tė po įvairias valstijas. Va
žiavimas į Ameriką tuo laiku 
buvęs baisus. Sugrūsdavo va
žiuojančius į laivus, kaip ko
kius gyvulius.

Valdžios cenzas padUiuia 
lietuvių skaičių Amerikoj 135,- 
000. Bet Bercovici sako, kad 
daugelis lietuvių užsiregistra
vo rusais arba lenkais todėl 
guūla ir toks inažas skaičius. 
Tikrenybėj lietuvių Amerikoj" 
esą 750,06o. Tai minlmum 
skaičius.

Bercovici sako, .jog lietuviai 
yTa nepaprastai gabus amat- 
ninkai. Girdi, daugelis lietu" 
vių lengvai išmoksta po du ar 
net tris amatus. Husai esą 
sakydavo: “Lietuvis nujoja į 
mišką, o iš ten išvažiuoja naci
jai padarytame vežimėly j”.

Toliįu kalbama apie tai, kšd 
lietuvių kalba paeina iš sanfc- 
kirtų ir kad lietuviai vėliau
sia priėmė krikščionybę. Net ir 
dabar esą lietuvius galima 

—Z. GapŠys, užtikti tokie papročiai,

buvo vartojami tais laikais, 
kada lietuviai buvo pagonys.

Šiaip lietuviai esą labai lėti. 
Jie niekuomet nesiskubina. Lė
tai dirba, lėtai ir galvoja, Gal 
todėl, sako Bercovici, lietuviai 
ilgai ir gyvena. Mat, jie mažai - 
teeikvoja /energijos. Pažinojęs 
jis Ncw Yorke vienų lietuvį, 
Kuris padaręs neįmanomai 
gražų kalnų. Kada Bercovici 
paklausęs, kiek jis mano už tų 
balną gauti, tai lietuvis įsi
žeidęs ir karštai atsakęs:

“Nė sėli! No sėli!”
Į klausimą kuriam tikslui jis 

tą balną daręs, jeigu nepar
duoti,—lietuvis at kirtęs:

“You likę evervbodv. Every 
body buy, sėli! Evcryhody buy, 
sėli! I makc tliis for mc, for 
myself, likę child for me. What 
you mean me sėli this, ch?”

.Kartais, kai turėdavęs už
tektinai pinigų, Bercovici siū
dindavęs sau drabužius pas 
vieną lietuvį. Tai buvęs vienas 
brangiausių siuvėjų. Bėda bu
vusi tik ta, kad reikėdavę la
bai ilgai laukti. O tai todėl, 
kad reikėdavę eiti apie penkio- 
liką kartų prisimieravimui. 
Siuvėjas neatiduodavęs drabu
žių tol, kol jie, jo manymu, 
buvo be jokių trukumų.

, Tai esanti lietuvių charak- 
■ leristįka: jie mėgsta gražiai 
rėdytis. Iš visų ateivių lietu
viai esą gražiausia rėdosi.

• Kį!ta< lietuvių ypatylbė, -tai 
sus:organizavimas. Esu jokios 
kitos tautos žmonės nėra taip 
gerai susiorganizavę Amerikoj, 
kaip lietuviai. Jie turi įvai
riausių draugijų, kliubų, su- 
sivenijimų, chorų ir t.t. Sųry- 
Šyj 5ii dainomis 'Bercovici mi
ni kompozitorių Petrausko ir 
Šimkaus vardus. ,

Baigia savo straipsni Ber- 
covici tuo, kad lietuviai sun
kiai asimiliuojasi, štai jo žo
džiai:

Bet

“If dne were to ask me vvhether 
the Lithuanians ar an easily 
assimilable mateliai, I wotkl point 
to Lithuania. To their history. 
To their language. • To their tra- 
ditions. To their separatist (|ualitv, 
A people that has withstood floods 
of so many colors and speeds with- 
out being engulfed is not easily 
assimilated. There is no leason 
to believe that they would sudenly 
become otherwise. than they are. 
You can bend a sapling and train 
it to grow in any fashior. you want. 
Būt a full-grown trunk rr.ay become 
stunted, crack, die būt 
bend freely”.

does not

išleido 
einant 

vra

naujokai traukia lio- 
kuriam pasitaiko nelai- 
•liosas, tas turi eiti ka-

Frandijos preiniera.- 
pa t vajrkymlą, kuriuo
Morokos karui kareiviai 
renkami liosų pagalba. Kitaip 
sakąnt, 
susų ir 
mingas 
ran.

Francijoj, kaip žinia, karei- 
viavin^hs yra priverstinas. 
Kiekvienas sveikas vyras turi 
tarnauti kariuomenėj nuo 18 
mėnesių iki dviejų metų.

Siųsti bite kareivius į Mo- 
roko yra nepatogu, kadangi 
tokiame atvejyje langva įžiū
rėti diskriminacija. Bet kuo
met traukiama liosai, tąsyk vi
siems kareiviams duodama 
vienoda proga. Liosų trauki
mus tuo būdu pasidaro savo 
rųšies azartinis lošimas, kur 
vieni

azartinis lošimas, 
laimi, o kiti pralaimi.

rinkimus

kad tietpvos 
pasakytų tiems 

šali*n iŠ* mūšų

kokie

Iš Petrogrado ateina žinių, 
kad vienas žymiausiųjų pasau
lio fiziologų. Ivan Pavlov, su
rado vaistų nuo epilepsijos 
(nuomario). Tą serumą epilęp- 
sijos gydymui prof. Pavlov pa
darę.* iš’ sušaldytų šuns sma- 
trenri. —-K. A.

SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

i



LSS. 81 kuopos mitingas

ra n
jau* nugaros

Socialdemokratų

Wrste*s

ADRESAS

Vardas ir pavardė
ValsčiusKaimas
ApskritisPaštas

Pinigų prisiunčiu $

doleriais parašyk doleriais vieton litų

Siuntėjo parašas

Adresas

Tale

1739 So. Halsted St

100
200

tepate 
gausite 
Lambe
Lomūs,

judėti 
į Irauk- 
sukurį.

72.75
88.00
98.25

108.58
514.50

Paštu
. $5<75
. 10.75
. 21.00
. 81.25
. 41.50
. 51.75

Partiją 
propa-

tuvoje 
denių 
veikia.

Mrs. Heckman nutarė pa
bandyti Lydia E. Pinkham’s 
Vegetable Compound — Pa
stebėkite pasekmes. — •

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą - 
Skaityk Naujienas

pramones, 
klasės ju- 
dirbtjivių 
anot *K.

Bandykit
WENNER- 
STEN’S!

SUTAUPYKIT
SAVO DARBĄ 
wennersten's 

reikalauja tik penkio 
liką minutų virimo. 
Mes padarome dau
giau jūsų zSuggccz 
darbo dir* 
btuveje. pS

Pirkit Plunksnas Tiesiai nuo
IMPORTUOTOJŲ

Su didelių sutaupymu

soc
draugija

Spalių
Lietuvos

savo

įvyko 1905

600 litų
700 litų 
800 litų 
900 litų 

1000 litų 
5000 litų

Pinigus reikia siųsti Money Orderiais ar bankos kasieriaus čekiais. 
REIKIA RAŠYTI VARDU “NAUJIENOS” 

Lity kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.

IŠGELBĖJO DRAUGĘ 
NUO LIGONBUCIO

LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJA (LDLD.)
Centro Sekretorius — K. Matuliauskas, 515 Carrollton Avė., Baltimore, Md

socialistų partijos daugu- 
Vž jo 

jam priklauso 
padėka nuo visų 
darbininkų. Mes 
dar ilgus metus 

švies-

žiežirba”, Kaunas, Kęstučio 40, 
LITHUANIA

ir simpati- 
daugiau, negu kas 

Tatai aiškiai parodė 
rudens rinkimai. O

Socialistų ir simpatizatorių 
domei.

PAVLAVIČIA
Undertakers CoM
Automobiliai vestuvėms, 

krikštynoms ir t. t.
Grabus parduodam pigiai

3238 So. Halsted St.,
Phone Boulevard j667 

Rezidencija Boulevard 9828

idelė tūba Listerlne dantų 
kainuoja tik 25 centai; 
per .savo aptickoriu.

rl Pharmac&l Co., Saint

LJS.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas — J. Vilis, 2135 North 
Spaulding Avė., Chicago, III.

Sekretorius — M. G, Mauricas, 4333
S. Fairfield Avė., Chicago, III.

Finansų sekr. — O. Banienė, 1729 W.
Monroe St., Chicago, III.

Kasierius — J. Kondratavičius, 10G11 
Edbroolęe Avė., Chicago, III.

Knygius — M. Krikščiūnas, 1311 So.
50th Ct.^J3icero, III.
Nariai — A. Kemėža, A. Vilis.

Bet ką mano socialistai ir 
simpatizatoriai iš Wilkes Bar- 
re apielinkės apie tai,

Nevienas gal sakysit, kad čia 
nėra socialistų kuopų ir negali
ma veikti. Bet man rodos, kad 
galima, tik reikia netingėt. Tei
sybė, LSS. kuopų čia nėra, bet 
yra daug socialistų 
zatorių 
mano. 
1924 m 
šiandie, galima drąsiai sakyt, 
kad socialistų ir simpatizato
rių skaičius paaugo apie 25%, 
palyginant su praeitais metais, 
nes bolševikų Šerai kas kart 
eina pigyn. ’ * ' '

Taigi, draugai, “Naujienų” ir 
“Kelevio” skaitytojai, yra kvie
čiami iš Wilkes Barre, Pittsto- 
no, Edwardsville ir Piymoutho, 
Pa. pagalvot apie tai, ir bandyt 
surengt prakalbas pov visas šias 
kolonijas šį rudenį. Tuo rei
kalų kreipkitės žemiau padėtu 
adresu laiškais arba ypatiškai. 
Sukruskite, draugai, kad tas 
sukaktuves Rinkamai pažymė- 
tumėm nors prakalbomis.

St. Žukauskas.
42 Keith Lee Park, 

-W.' W. P.

pražuvęs 
Daugelis pirmųjų Įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.

i
’Į'AI yra piuku jeigu gali taip

4 padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, Jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no- 
roms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs iitikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
ikus uždą vinis pagalios tapo iš.

palaikykite Lietuvos darbininkų laikraštį užsisaky
dami jį sau ir savo giminėms Lietuvoje!

KAS NORI DOVANAI GAUTI “SOCIALDEMOKRATĄ”, tegul su 
renka 5 skaitytojus, atsiunčia už juos pinigus, tai gaus vieną laik 
raštj per tiek pat laiko dovanai.
KAINA? Amerikoje metams $2.40 

Lietuvoj metams $1.20;
ADRESAS: “Socialdemokratas”,

' LIETUVOS’ DARBININKU JAUNIMUI YRA 
LEIDŽIAMAS MĖNESINIS LAIKRAŠTIS

visos iškeltos mintys 
cisų draugijos narių do- 
r daugelis pasižadėjo 
klausimus sekančiuose

J. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.
J. šmotelis, 10604 Edbrooke Avė
A. Vilis, 2241 N. SVestern Avė.
J. Vilis, 2185 N. Spaulding Avė.
M. Jurgelionienfi, 1789 S. Halsted St
P. Grigaitis, 1789 So. Halsted St.
A. Grebclis, 10225 Pcrry Avė.

— visi Chicago, III.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvio lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška.
3228 W. 38th Chicafo, <11.

Prancūzų re- 
kad masių 
pasireiškia, 

yra ištraukę į eko- 
kovos sukurį. 'Lodei 
revoliucija davė rė

ki mną Marselietę, 
mes nematom

[Pacific and Ątlantic Photo]
Arlette MaichaI, gražiausi 

franeuzų aktorė. Ji atvyko Ame
rikon lošti krutamuosiuose pa
veiksluose.

Leidžia Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga “žiežirba 
KAINA METAMS: Amerikoje $1.00; Lietuvoje 30 centų.

Kaip yra žinoma, šiemet su
kaukti 20 metų nuo Lietuvos 
revoliucijos, kuri 
metais.

Lietuve
Partija tai revoliucijai Lietuvo
je vadovavo. Tais pačiais me- 
;ais 4-5 gruodžio mėnesio į su
šauktą Vilniaus Seimą, suvažia
vo apie 2,00Q atstovų. Seimus 
nutarė griaut caro valdžią, bet 
šį nutarimą pildė tik socialde
mokratai. Taigi Lietuvos so
cialdemokratai šiemet rengiasi 
prie apvaikščiojimo 20 metų su
kaktuvių nuo tų įvykių. Jie 
taip pat renka medžiagą išlei
dimui savo 30 metų gyvavi
mo istorijos.

Šiemet Sukanka, lygiai 20 me
tų ir nuo musų organizacijos, 
Lietuvių Socialistų Sąjungos, į- 
kurimo Amerikoje.

Todėl Amerikos lietuviai so
cialistai rengiasi prie apvaikš- 
či’ojimų visoj Amerikoj ateinan
čiame gruodžio mėnesyje.

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

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

1J5S 81 kuopos susirinkimas 
įvyks šeštadieny, lapkričio 7 d., 
kaip 8 vai. vakaro, Liuosybės 
salėj, 1822 Wabansia Avė. 
Svarbių reikalų dėliai nariai 
prašomi laiku susirinkti. Kuo
pos pramogų rengimo komisi
ja yra nutarusi gruodžio 6 die
ną surengti prakalbas 20 metų 
Lietuvos revoliucijos sukaktu
vių minėjimui. Keikia todėl 
tinkamai prie to apvaikščioji
mo prisirengti. Be to kuopos 
raštirifnjtas pasiuntė kai ku
riems pakvietimus Moti j LSS. 
Po mitingo prelekciją laikys 
J. Mickevičius.

J. Lapaitis, rąšt.

; pusei metų $1.20.
pusei metų 60 centų.
Kaunas, Kęstučio 40, ’ Lithuania

Tik fabriko proletaras nuo 
sodžiaus proletaro skiriasi są
monės žvilgsniu. .

Lietuvos darbininkų skurdo 
šaknų tenka ieškoti giliai. 
Skurdo priežastys įvairios. Jei

šiandie, lapkričio 5-ą, drg. 
Eugene V. Debs sukanka lygiai 
70 metų amžiaus.

ši gimimo diena užtinka A- 
merikos darbininkų vadą prie 
darbo. Jisai praleidžia ją ne 
namie su savo šeimyna Ir gimi
nėmis, bet agitacijos kelionėje. 
Šį vakarą drg. Debs bus St. 
Louise ir laikys prakalbą dide
liame socialistų susirinkime.

Per visą praėjusią vasarą d. 
vieno miesto į 

laikė prakalbas, agituo- 
už Socialistų Partiją, 
neatėmė jam energijos 
darbuotis. Kuomet ji- 

socialistų tarpt', tai 
: ‘‘Aš jaučiuosi, kad 

ptyniasdeš imtus 
trisde-

Debs važinėjo i 
kita ir 
damas 
Amžius 
ir noro 
jai esti 
jisai saki 
aš baigiu ne 
metus, o tiktai antru 
šimt-penktus metus’.’’

Amžius neatšaldė Jame nė 
pasitikėjimo tąja didele idėja, 
kuriai jisai pasiryžo tarnauti 
savo jaunystėje. Jisai, kaip 
buvo, taip ir tebėra socialistas.

Per paskutinj pustuzinį me
tų daugelis žmonių, kurie pir
ma su pasididžiavimu vadinda
vo save socialistais, pasitraukė 
iš partijos. Kai kurie jų'net 
pavirto piktais socializmo prie
šais. Bet Debsas neatsižadė
jo savp įsitikinimų 
jų jam 
durti.
žinė jam laisvę 
į pirmas 
ciiilizmą. 
vertus 
traukti 

Mes 
sutikti 
nėmis, 
darbininki/ 
mais

nors dėl 
teko ir kalėjime atsi- 
<aip tik valdžia sugrą- 

jisai vėl stojo 
eiles kovotojų už so- 

Tik liga buvo pri- 
dvejetą kartų per- 

savo darbą.
nevisuomet galėdavome 
su drg. Dėbso nuomo- 
ypatingai tarptautinio 

judėjimo klausi- 
Prhdžioje jisai buvo 

žiūrėt į Rusijos bolše
vikus, kaipo j tikrus darbinin
kų klasės kovotojus. Tatai 
išsiaiškina tuo, kad jisai, kaip 
ir daugelis Amerikos žmonių, 
mažai težino apie Rusiją. Jisai 
sprendė apie juoa pagal tai, ką 
jie apie save skelbė. Bet kai 
Debsas pamatė, kad Rusijos 
bolševikai persekioja socialistus 
ir slopina žmonių laisvę, tai ji
sai ėmė jais netikėti ir pakėlė 
prieš juos balsą. Šių gi metų 
Socialistų Partijos konvencijo
je jisai jau stojo už rezoliuci
ją, kuri pasmerkia visą bolše
vikiško despotizmo sistemą.

Net ir didžiausieji socialistų 
priešai neabejoja, kad Debsas 
yra nuoširdus ir teisingas žmo
gus. Jj gerbia visi, kas tik
tai jį pažįsta. Jo vardu di
džiuotųsi kiekviena partija. 
Jeigu jisai butų prisidėjęs prie 
rerublikonų arba demokratų, 
tai šiandie jisai jau turėtų ko
kią nors aukštą ir pelningą 
vietą valdžioje. Jeigu jisai 
butų nuėjęs pas bolševikus, tai 
Mrskva hutų apipylusi jį auk
su ir iškėlusi jo vardą į padan
ges. Bet Debsas neieškojo 
turtų, garbės ir aukštų vietų 
va džioje. Jisai pasiliko toje 
partijoje, kuri neįstengia savo 
darbuotojams prideramai atly
gi iti nė už sugaištą laiką.

Kadangi Socialistų 
karas ir bolševikiška 
ganda labai susilpnino, tai drg. 
Debsas dabar deda visas pa
stangas ją vėl sustiprinti ir 
padaryti tokia pat galinga jė-

Cr Oulbranaen Trade Mark 

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

Pamatykite pas
JOS. F. BUDRIK, 

3343 So. Halsted St.

__ ...
____  11.25
____ 21.50
____ 81.75

Council Bluffs, Iowa. — “Aš turė- 
ir šonų skaudėjimus, 
""I taipgi galvos skau

dėjimą, aš negalė- 
. jau dirbti savo dar- 
B bo. Kaip kada aš 
P turėjau sirgti visą 
F savaitę. Draugė pa

sakė man, kad Ly
dia E. Pinkham’s 

įte Vegetable Com- 
įfl pound išgelbėjo ją 

nuo ligonbuČio, aš 
■ nusprendžiau taip- 

_____________=J gi jas pabandyti, 
nes aš buvau bandžiusi kelis sykius 
ir kitas gyduoles. Dabar aš jaučiu 
kaip skirtingas asmuo ir aš pasakau 
savo draugams apie Vegetable Com
pound, kad man jos pagelbėjo, tikiu, 
ka<l jos pagelbės ir joms”. — Mrs. 
Ethel Heckman, Box 21, R. F. D. No. 
1, Council Bluffs, Iowa.

Išgelbėta nuo operacijos
Monessen, Pa. — “Aš vartojau Ly

dia E. Pinkham’s Vegetable Com
pound keliose svarbiose atsitikimuose 
moterų ligų. Aš turėjau labai didelį 
skausmą dešiniame šone ir nugaros 
ir suputimas mano šono, aš negalė- 
i'au nei vaikščioti vieną sykj. Man 
iuvo įsakyta važiuoti j ligonbutį, bet 

štai aš esu be operacijos. Aš pama
čiau jūsų skelbimą ir vartojau Vege
table Compound su geromis pasek
mėmis”. — Mrs. <L Nelson, 842 Don- 
ner Avė., Monessen, Pa.

esenai susiorganizavusi į 
ialdemokratų i

“Žaizdrą” 
mėn. fl d

Universitete 
antrą savo susirinkimą, kuris 
buvo labai gyvas ir įdomus.

Susirinkime buvo daugiausia 
kalbama apie Lietuvos darbi
ninkijos švietimą.

Tarp kita ko tapo išrinkta 
komisija, kuri rūpinsis Kaune 
organizuoti darbininkams kur
sus. Taip | 
ši atstovai 
biu socialdemokratinės 
t i jos

Doleriais siunčiant reikia pridėti 25 centus prie kofeog dešimties dolerių.
Visuose reikaluose adresuokite:

NAUJIENOS
Chicago, Illinois

Pinigai Lietuvon Telegramų 5Oc
IŠMOKAMI VISOSE METU VOS DALYSE IR PAŠ

TO ĮSTAIGOSE Į 6 IKI 10 DIENŲ
Iškirpk šią aplikaciją ir išpildęs prisiysk ją mums su pinigais.

PINIGUS LIETUVOJ PRIVALO GAUTI SEKAMA YPATA:

dauguma Lietuvai darbininki
jos ir jos inteligentijos netu
ri griežto nusistatymo, tai tam 
priežasčių reikia ieškoti musų 
tautos istorijoj. Mums teko 
pergyventi “Aušros”, “Varpo” 
ir musų valstybės kūrimosi lai
kų tautinis romantizmas, 'lik 
paskutiniuoju laiku nuo to 
romą n t izmo a ts i k ra I oma.

Jeigu šiandien pas mus 
dusi darbininkų monelninkv 
tederanti!, tai tas yra kaipo 
neišvengiama istorijos išvada. 
Nuo to balasto nėra laisva ir 
Vbkietija, Anglija ir kiti kraš
tai. Kova su tokiais gaivalais 
vedama visur.

Pas mus tik todėl nėra tvir
to proletarų politinio judėjimo, 
kad nėra pas iiiusj 
Politinį darbininkų 
dėjimą sudaro tik 
proletariatas, kurs 
Markso “išvirtas fabriko ka
tile”. Sodžiaus darbininkai yra 
daugiau pasivųs. Tvirtesnis 
pas mus .darbininkų judėjimas 
tegali pasireikšti tik (susiorga
nizavus musų gclžkeliečiamsi ir 
didesnių miestų darbininkams, 
kaip tai Kauno, Šiaulių ir k.

Lietuvos darbininkų klasei 
reikalinga tuojau kurtis pro
letarinė kultūra, menas, dair 
uos, apskritai, savo literatūra.

Darbininkas nebegali, būti 
patenkintas liaudie." daina. Tie
sa. lietuvių dainos daugumoj 
vaizduoja liaudies skurdų, jos 
sielvartą tuo žvilgsniu jos 
ir pasiliks brangios, bet šian
dien jos neduoda darbininkų 
klasei to impulso, kurs verstų 
kovoti už jos ateiti.

Tik proletarų dainiai turi 
kurti ne neapykantos dainas 
(rusuose vadinamas pugačiovš- 
čina.s), bet turi išreikšti jose 
darbininkų klasės kūrybą, 
marksistinės filosofijos per
spektyvose išaugusį jos “aš”. 
Proletarė dainių uždavinys jau 
J. Janonio išreikštas: 
“Skelbkim meilumą, atleidimą, 
Bet kariu ir kerštą.”

Proletariatas pradės 
ne nuo dainos, bet tik 
tas į ekonominės kove.' 
Tik. įsihaukęfcrfj/tos kovos, su 
kurį, jis galėsi kurti ir prok 
tarinį mepą.

Mes žinom 
voliucijos istorijos 
kūryba tik tada ii 
kada jos 
nominės 
Prancūzų 
voliucinį 
Nieko panašaus 
dabar Rusijoj. Rusijos revoliu
cija yra tik saujos žmonių pa
daras. Rusijos revoliucija, ne 
proletarinė revoliucija, bet tik 
buržuazinė, nes po jos seks 
Rusijos kąpjitallis'tinįs išlsi vys
tymas, kurio pirmieji žings
niai jau matomi. Tas čičerino 
landymas pas Štrezemaną ii 
kitus yra tik taikstymasis prie 
tų geležinių gyvenimo aplin
kybių. Rusijoj masės nepareiš
kia savo kūrybos, jos net net 
sukurė rusų revoliucijos him
no. Todėl Rusija teturi tik De- 
mian Biedny ir panašius.

šios 
sukėlė 
mesį 
šiuos 
susirinkimuose gvildenti

Lietuvos S.-D. studentu 
susirinkimas

ga šio krašto politikos ii 
suomenės gyvenime, kokia 
yra 
moję Europos kraštų 
pasišventimą 
karščiausia 
protaujančių 
linkime, kad 
jisai galėtų darbuotis ir 
Ii savo pavyzdžiu Jaunesnei 
kartai!

Leidžiamas Lietuvos Socialdemokratų Partijos. 
Išeina Kaune vieną kartą per savaitę.

“SOCIALDEMOKRATAS” yra skelbėjas tų idėjų, kurias iškėlė Lie
tuvos Socialdemokratų Partija ir kurias ji iki šiol peie 80 metų ugdė 
ir gynė.
“SOCIALDEMOKRATAS” yra vienintelis Lietuvos darbininkų laik
raštis, ir todėl jame pilnai atsispindi visas Lietuvos darbininkų gy
venimas, jų kova, vargai ir džiaugsmai.

DRAUGAI AMERIKIEČIAI,
kuri rūpinsis 

darbininkams 
it tapo išrinkti 
i Pabaltos valsty- 

tuden- 
konferenciją, .įvykstančią 
metais Rygoje. ,y 
ig įdomių minčių iškėlė 

urskaita: Lietuvos Darbinin- 
Kija. Referentas davęs Lietu
vos darbininkijos vargingą'gy
venimo vaizdą, priėjo prie iš
vados, kad musų darbininkų 
geresniam susiorganizavimui 
kliudė ir kliudo jų tamsumas, 
kuris esant kapitalistinei tvar
kai, vargu teišnyksiąs. Tuo 
tamsumu pasinaudoja, įvairus 
poFitikO' spekuliantai, kaip tai 
federantai ir jiems-, panašus. 
Išėjimui iš tos padėties reika
linga darbininkų klasei švies
tis, kurti savo klasinį meną: 
literatūrą, dainas ir t. t. šian
dien liaudies dainas dainuoja 
ir darbininkai. Bet darbinin
kams pasitenkinti toliau vien 
jomis "nebeužtenka. Reikalinga 
marksistinės dvasios dainų, ku
rios žadintų darūininkus ko
voti už šviesią darbininkų kla
sės ateitį.

Dalyvavusiųjų ginčiuose ta
po pareikšta, kad bendras dar
bininkų jaunosios kartos išsi
gimimas pas trinamas ne tik pas 
mus, bet ir kitur. Jauniems 
proletarų vaikams, net negavu
siems tinkamo švietimo, tenka 
dirbti ankštose dirbtuvėse sun
kus darbas, kuris be laiko ve
da prie fizinio taip pat ir dva
sinio jų išsigimimo. Pačios 
darbininkų jaunimo auklėjimo 
sąlygos šiandien yra nepaken
čiamos.

'I'virtinimas, kad seniau Lie
tuvoj tebuvo vien/ valstiečių 
sukilimai, neuftatinkiu tikreny
bei, kai kurių Lietuvos istori
jos žinovų, kaip prof. A. Ja
nulaičio, minimi ir darbininkų 
sukilimai.

Proletaro sąvoka apspren
džiama V-iip: kas dirba dirbtu
vėj ir kas dirba pereidamas iš 
vietos j vietą (kaip sodžiaus 
darbininkas), gyvendamas vien 
tik iš savo rankų darbo - tas

Kam įdomu žinoti, kas dabar dedasi Lietuvoje, 
tam geriausiai gali patarnauti laikraštis

SOCIALDEMOKRATAS

.S.S. ŽINIOS
N •

Oficialinis Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 
eina kartą savaitėje, Ketvirtadieniais

Paltu 
$62.00 

. 72425 
82.59 

. 92.75 
103.00 
514.00

Wennersten’s
Bohemian Blend

Henning Wennersten Inc
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CHICAGOS 
ŽINIOS

300 policisty imdavo 
kyšius

GennaKyšius jiems duodavo 
broliai už policijos apsaugą 
jų munšaino bizniui.

polici- 
gatvių 
Vienas 
nušau-

kurie kū-

O’Donnell,
300 poii-

j tris metus, "kol Gennos 
butlegerystės biznį, poli- 

buvo išmokėta apie $300,- 
Policištai tam tikromis

įleistai busią pašalinti.
Pats Scalisi liudijo, kad jis 

jokių biznio reikalų su Genna 
broliais neturėjo ir tik buvo 
kartu su Anse.lmi pakviestas 
pasivažinėti nauju Genna au
tomobiliu, kuomet ant jų už
puolė policija. Jie manė, kad 
ant jų užpuolė priešinga šai- 
ka. kuri nori nušauti ‘.Genna ir 
todėl bandė gintis, paskui gi 
pabėgo, visai nesirūpindami 
apie Genna likimą. Jie tapo 
areštuoti bandant pasitverti 
gatvekarj. Policijos stoty jie 
buvę sumušti tiek, kad neteko 
sąmonės. Scalisi taipjau kalti
no, kad policija pavogė iš jo 
deimantini žiedą, kurio ikišiol
negrąžino.

RYTOJ BUS DIDŽIAUSIOS 
RISTYNĖS

Kas laimės — Montanos lietu
viško kraujo “cow boy” ar 
neįveiktas Malin Plėstina.

()t, rytoj tai bent bus risty- 
nės! Lietuvis “cow boy” iŠ

tvėje, nes geresnių pramogų 
jiems nėra. O augdami gatvė
je įgauna blogų įpročių, dėl ku
riu patiems tėvams paskui ten
ka gailiai verkti. Ar ne ge
riau butų, kad visi tėvai at
vestų savo vaikus į Jaunąją Bi
rutę ar Jaunuolių Orkestrą. Ten 
vaikai išmoktų muzikos, dainų 
ir gražiau savo liuesas valandas 
praleistų. Jie tada nelakstytų 
po gatves ir aibių kitiems ne
darytų.

Bridgeportą vėl apnyko plė
šikai, kuriais yra daugiausia 
jaunuoliai. Labai gaila, kad 
tarp tų palaidūnų atsiranda ir 
vienas-kitas lietuvis. 'lai pa
sekmė to, kad tėvai tinkamai 
neauklėjo savo vaikų. Dabar 
tėvai verkia, o sunui pakliuvus 
bėga jį gelbėti, beria savo pi
nigus, visur laksto, landžioja, 
kad tik nuo bausmės sūnų iš
gelbėti. Bet kad tinkamai jį 
pamokinti, kad parodyti geres
nį gyvenimą, - tuo nesirūpina. 
O daugelis tėvu ir patys nenu- 
simano apie tą geresnį gyveni
mą, nes patys yra permirkę 
munšaine ir tik su kaimynais 
vaidijasi. Ko tad norėti, kad 
jų vaikai butų geresni.

—Praeivis.

laiko Draugijų Sąryšis ir kuri 
vietos lietuviams daugiausia 
yra žinoma.

šaštadieny, lapkričio 14 die
ną, įvyksta llumboldt Parko 
Lietuvių Politinio Kliubo ren
giami šokiai. Susispietusieji 
apie llumboldt parką lietuviai 
jau nuo senai kalba tuose šo
kiuose dalyvauti, nes šokiai 
įvyks jiems artimoj svetainėj, 
t. y. Danish-American atletų 
kliubo Salėj (Spaulding ir 
North Avė.).

Lapkričio 21 dienos vakarą 
Liuosybės svetainėje įvyks lie
tuvių studentų 20 metų Didžio
jo Vilniaus Seimo sukaktuvių 
minėjimas. Tas vakarėlis bus 
įdomus tuo, kad jame kalbės 
didelis įvairių pažvalgų studen
tų skaičius, šios kolonijos lie
tuviai turės progoą patirti, kaip 
į Lietuvos nepriklausomybės 
atgavimą žiuri jvaięių įsitikini
mų žmonės.

Gruodžio dienos vakarą į- 
vyks LSS. 81 ku6pos rengiamas 
1905 metų Lietuvos revoliuci
jos apvaikščiojimas. Kalbėti ap
siėmė Dr. A. Montvidas ir J.

Dviejų italų, Anseliui ir Sca- 
lice, teisiamų už nušovimą dvie
jų poiieistų, advokatas sukėlė 
didelę sensaciją, paskeUidamas, 
kad apie 300 poiieistų, dau
giausia iš Mexweli policijos 
stoties, gaudavo kyšių nuo pa
garsėjusių butlegerių ir mun-l 
šainerių Genna brolių.

Tai paskelbi advokatas Pat- 
rick H. O’Donnjiell teisėjui 
VVm. V. Brothers, kurio teis
me yra teisiami tie du italai, 
kurie persišaudyme su 
ja prie 60 ir \Vestern 
nušovė du poiieistų. 
(venna brolių irgi liko 
tas.

lai advokatas paskelbė no- 
i ėdamas įrodyti, kad policija 
negalėjo būti priešininkė Gen
na, nes gaudavo iš jų kyšius, 
bet kad pei sišaudymas įvyko 
netyčiomis, butlegeriams ne
pažinus policijos ir manant, 
kad tai yra priešingos bu Be
geriu šaikos nariai, 
einasi juos nušauti.

Pasak advokato 
kyšius gaudavo apil
eistų, kurių 100 buvo iš Max- 
\vell stoties; taipjau ten buvo 

.kapitonas, dvi detektyvų skva- 
dos ir viena skvada iš proku
roro raktinės. Jiems buvo iš
mokama apie $6,000 j mėnesį, 
arba 
varė 
cijai 
(MM),
dienomis susirinkdavo namuo
se prie 1022 Taylor St., kurie 
ir buvo praminti “policijos’ 
stotim”. Ten jie kantriai eilė
se laukė išmokėjimo, kaip kad 
laukia savo eilėse darbininkai. 
Net ir tam tikri konvertukai 
buvo pagaminti tiems policis- 
tams, į kuriuos buvo įdeda
mai jų kyšis. Daugelis policis- Montanos bandys apsidirbti su 
tų paimdavo kyšius munšainu, Marin Plėstina, kurio iki šiol 
kurį paskui patys pardavinė-.dar nė vienas 
davo. Genna broliai turėjo 15 paritęs. Buvusis 
munšaino dirbtuvių ir visų jų Ed. Levvis bijojosi 
sąrašas buvo priduotas poli- kaip “tručiznos”. I 
cijai, kad ji tų dirbtuvių ne- KoL Levvis dar nebuvo čempio-' 
liestų, ilenna broliai išliisda- nas, tai Plėstina į, 
vo munšaino nuo 5Q0 iki 1000 du kartu buvo patiesęs. Po to 
galionų į dieną ir darė tai la- Levvis vengė Plėstinos, kaip 
bai atvirai, o jų vežimai, ku- velnias šventinto vandens. Iši
ri uos i 
ja dėl apsaugos, atvirai pri
statinėjo munšainu pirkėjams, 
visados dienos laiku. Visas 
Genna brolių munšaino biznis 
buvo vedamas taip atvirai, 
kaip yra vedamas departamen- 
tinių sankrovų biznis. Bet 
Genna broliai niekad nevarę 
biznio su paprastu munšainu 
ir alum, bet lik su grudų al
koholiu ir vynu.
- Advokatas net davė supras
ti, kad 'Pony Genna liko už
muštas ne priešingos butlege
rių šaikos, kaip kad buvo ma
nyta, bet pačios policijos, nes 
gerai žinojęs apie policijos 
ėmimą kyšių. Prieš nušovimą 
jis jau buvo pasitraukęs iš 
butlegerystės biznio, tad poli
cija bijojosi, kad jis jos neiš
duotų ir už tą nušovė.

Advokatas O’Donnell bandė

Daneli Figgis, airių poetas, 
rašytojas ir Airijos parlamento 
narys, spalių 27 d. nusitroškino 
gazu Londone. Jo žmona nusi
žudė pereitą metą.

Figgis buvo įpintas j roma
ną su šokėja North, kuri numi
rė po dviejų operacijų. Jis pri
sipažino, jog jis yra tėvas šokė
jos North vaiko.

Lieiiiviii Rateliuose

North Šitie
Rudens sezonui atėjus, šios 

kolonijos įvairios lietuvių orga
nizacijos ėmėsi už darbo. Kiek
vieną šeštadienį arba sekma
dienį musų kolonijoj įvyksta 
koks nors parengimas. Didžiu
moj tų parengimų atsibuna 
Li uosybes svetainėje, kurią pa-

Bridgeportas
irDabar bridgeportiečiai tik 

buvusi Naujienų 
Kurie buvo - tie 

kad turėjo’ “smagų 
” kurie nebuvo — tie gai- 
bet užvis labiausia gailisi

Mickevičius. Šis 20 metų Lie
tuvos revoliucijos sukaktuvių 
apvaikščiojimas yra begalo 
svarbus, kadangi 1905 melų 
Lietuvos žmonių sukilimas
prieš caro valdžią buvo pirmu
tinė pastanga padaryti Lietuvą 
neprigulminga valstybe.

— Reporteris.

(Seka ant 7-to pusi.)

Niekas neall būti palyginama, kaip 
iitrynimaa su geruoju, senuoju

. Pain-Expelleriu
Ksl tik pastebit apsireliklmą Calčio, 
tuojau* naudokit ii garsų namini 
pagelbininką, kad iivengus tolimesnių 
komplikacijų.
35c ir 70c vaistinėse. Tėmykit, kad 
butų Inkaro vaizbaisnklis ant pake-

fTad^richter A CO. Jį
Berry & South 5th Sts.

>Brooklyn, N. Y. M

NAUJA KNYGA
Geriausiai rankoms padirbtos

Itališkos Armonikos
Mes išdirbame ir importuo

jame, visokių rųžių pirmos kle- 
sos rankomis dirbtų Itališkų 
Armonikų geriausių visame pa
saulyje. Dešimčiai metų garan
tuotos. Musų kainos yra ma
žesnės negu kitų išdirbejų. Dy
kai armonikų instrukcijos pir
kėjams. Mes garantuojame, kad 
jųri galėsit groti ant musų di
delės Armonikos iš muzikos no
tų pasipraktikavus apie 4 mė
nesius. llašykit angliškai dėl 
pilnų informacijų. Dykai pri- 
siunčiame iliustruotą katalogą.

RUATTA SERENELLF CO. 
817 Blue Island Avė. Dept. 40 

CHICAGO, ILL.

G

Apysaka iš Amerikos Lietuvių 
Gyvenimo 

“Gyvenimo Dumble”
Parašė S. E. Vitaitis,

(“Tėvynės” Redaktorius)

Dydžio 6x9 colius, pusi. 366
Šią knygą privalo perskaityt 

I kiekvienas Lietuvis. Čia kiek
vienas atras sau pažįstamą vaiz
dą ir pajaus pats save. Įvairus 

j yra musų gyvenimas -imant po 
vieną; dar įvairesnis paėmus vi
sus sykiu, čia matai įsimylėjusį 
Jurgį, saulėtas jo gyvenimo die
nas; čia vaizduoja gyvenimą 
musų liaudies, musų santikius 
su policija ir teismais; kova pa- 
rapijonų su kunigais; kunigų 
dorybę ir intrigas, musų pergy
ventus ir tebesančius papročius; 
santikius katalikų su “bedie
viais”, Kapucino darbus ir jų 
pasekmes; vaidus šeimynose, ir, 
pagalios, žmones braidančius gy
venimo dumble.

Ar Tamsta esi darbininkas ar 
biznierius, profesionalas ar ku
nigas, šioj knygoje rasi sau pe
no ir smagumo.

Knygos kaina: popieros apda
rais — $2.00, audimo apdarais 
— $2.50,

Galima gaut ' “Naujienose”, 
1739 S. Halsted Št. Chicago, III.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAF’IOS, IOVVA

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

E. J. McQuaid ,
5822 So. Racine Avė. \

Tel. Wentworth 0209
Englewood 4760 I

Atėjo Kultūros No. 9. — 
Kaina 40c. Galima gauti 

NAUJIENOSE,
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.
kalba apie 
maskaradą, 
džiaugiasi, 
laiką,” I 
lisi 
nedalyvavę musų didieji kliu- 
bai, kurie butų laimėję labai 
ras dovanas, kokių nebūna 
tuose maskaraduose. .“Bet 
laukit, sako kliubiečiai,

I mes dar pasirodysime kiti J 
i metais. Mes tada busime šim
tais ir Bridgeporto kliubai nu- 

’sinešime visas gerąsias dova- 
'nas. Tada šimto narių grupė 

prizo, 
visai 

Tada mes im- 
Bet a- 

bejotina, nes ir To\vn of Lake 
ir kitos kolonijos turi didelius 
kliubus, su kuriais bridgepor- 
tiečiams bus sunku konkuruoti. 
Bet delei to bridgeportiečiai ne
nusimena, nes jie keDna jau 
dabar pradėti dirbti, kad lai
mėjus pirmenybę kitais metais.

ge-
ki-
pa-

s

KIMBALL RUANAS

ristikas nėra 
čempionas

i Plpųfinnę • netik nenusineš pirmo 
h nebereikalojbet ir išn,d*'s mus vi 

i mažytė grupė. *
j-! sime pirmas dovanas.

Del tobulumo savo balso yra 
pamylėti ir didžiai .išgirti per 
pagarsėjusius artistus ir muzi
kos ekspertus. Vien tik su Kim- 
ball grojikliu pianu galite gra- 
jiti gaidas ' teisingai ir girdėti 
geriausiai ištobulintą piano mu
ziką.

Parduodam ant lengvų išmo
kėjimą

RUANU KRAUTUVES

SKAITYTOJAU!
PAREIKALAUK SAU KATALOGO IR 

PASIRINK SAU DOVANAS 
DYKAI DEL JŪSŲ —

42 min. jį

1922-32 So. Halsted St. 
4177-83 Archer Avė.tankiausia lydėjo polici- žiūrėkite į Plėstinos paveikslą 

ir suprasite, kad jis, nors ir 
nesigiria, bet gali.

Vienok lietuviškas “cow boy” 
Zanavičius ;,ako, kad jis suval- 
dydavęs laukinius arklius, tad 
civilizuotą Plėstiną busią jam ,.„x__ w _________
dar lengviau suvaldyti. Tačiau Į ką prie 3430 S. Raisteli. St. Jis 
rytojus parodys Zanavičiui su 
kuo lengviau apsidirbti su 
laukiniu arkliu ar Plėstina.

Požėlai irgi bus pilnos ran
kos. Minnesotos švedas bandys 
savo valstijos garbę atlaikyti. 
O švedai juk unuravi žmonės. 

Sarpaliui teks su “makaronų 
naikintoju” Ferrero susikibti. 
Pažiūrėsime, kiek vėjo turi Fer
rero. ,

Dar kartą pakartoju, rytoj 
įvyks sprendžiamasis mušis 
Lietuvių Auditorijoj. —N. 

t - i..........   -

Aptiekininkas/Pranas A. Ba
kas nupirko Malakausko aptie-

turi ir kitą aptiekę — iMarųuet- 
te Park distrikte, prie 2346 W. 
69th St.

Šiandie Jaunosios Birutės tė
vų susirinkimas. Ta draugijė
lė yra reikalinga pertvarkymo, 
nes kuomet vieni dirba, moki
na vaikučius, tai kili bando ar
dyti ir tempti draugijėlę į ko
kią tai bažnytužę.

Jaunoji Birutė šalę damų ke
tina įvesti ir muzikos pamokas, 
organizuoti vaikų orkestrą, 
taipjau ketina tuoj pradėti ir

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimų, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu* 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą,* at> 
taiso trumpreg^ystę ir toliregystą 
Prirenka teisingai akinius. * Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 10 
iki 8 vai. NedšHoi 10 iki t vai. p. p

1545 West 47th Street

visą tai paskelbti prieš jury ir 
net įrodyti jo pareiškimo tik
rumą, bet teisėjas Brothers 
pareiškė, kad tai neturi -svar
bos dabartinėje byloje. Te-j 
čiaus O’Donnell pareiškė, kad 
jis- kreipsis prie Federalinės 
valdžios. Mat Gienna broliai i 
neberia butlegerystės bizny, 
tad galima skelbti apie jų dar
buotę ir kaip jie papirkinėjo 
policiją.

Babies Love It
Del skilvio ir viduriu nes ma
rumų ii priežasties dantų 
augimo, nieko nėra geresnio 
kaip šis saugus Kūdikių 
Lazative.

Mrs. Winslow*s 
Syrup

lietuvių kalbos pamokas.
Bridgeportas pilnas visokiau

sių naujienų ir gerų, ir blo
gų. Gaila tik, kad reporteris 
nepasisuka, butų Jam me
džiagos. Bet kad reporteris 
nepraneša, tai patys bridgepor
tiečiai turėtų pranešti. Juk 
negražu, kad iš didžiausios lie
tuvių kolonijos, kuri vadina sa
ve “lietuvių sostine,” mažiau
sia yra žinių.

Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

Policijos viršininkai betgi ■
teisina policiją ir sako, kad! 
O’Donnell tik prasimanąs ir Naujienų Spaustuvė 
neturys tam įrodymų. Jeigu, yra Unijinė Spaustuvė.

Bridgeportiečiai tėvai turėtų 
daugiaus rūpintis savo vaikais. 
Dabar vaikams tenka augti ga

f

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

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

Vardas

Adresas
-iAvoh

SUteMiestas
Išpildyk ir siųsk Naujienoms

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

C AT NO.
f***
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LIETUVIŲ RATELIUOSE
(Tąsa nuo 6-to pual.)

Cicero
Nukarinęs žvaigždės Pašei, 

pos Kliubas pereitą sekipadienj 
laikė savo įnėnesT-j šori rinki 
mą. Naujc ncnulnrta nieko, 
bet apkalbėjo senus reikalus, o 
svarbesnius palikta priešmeti^ 
niani susirinkimui, būtent kei
timas kliubo vardo. Svarstyta 
apie rengiamąjį vakarą, kuris 
įvyks sausio 31 d., taipjau nu
tarta dalyvauti in corpore dvie- 
j uose parengimuose
gystės Lietuvos Kareivių lapkr. 
15 d. ir Dr-stės Taut. Liet. Se
serų lapkr. 21 d. Nariai netu
rėtų pamiršti tuose parengi
muose 
kad ir 
remtų.

Drau-

dalyvauti, jeigu norime, 
kiti musų parengimus 

—K. P. D.

Liuosybės Namo B-vėsliet.
rengiami vakarai kas kart da
rosi sekmingesni. Kas kart su
sirenka vis daugiau mylėtojų 
šokių ir visi jie būna tais va
karais patenkinti. Tėmyliit 
pranešimus apie kitus B-vės šo
kių vakarus.

—Direk. Koresp.

Rosetand, UI.
kan-
Dar-

Spalio 21) d. Aušros 
bariuose įvyko Lietuvių 
bininkų Namo Bendrovės di
rektorių susirinkimas. Direkto
rių atsilankė du trečtadiu. 
Priėmus protokolu, - sekė ra
portai. Sun įnešimų sekretorius 
pranešė, kad aplaikęs laišką 
nuo šėrininko A. Kupreišio, 
kuriame reikalaująs, kad di
rektoriai atmokėtų šėruš, nes 
jis buk manąs apleisti šį kraš
tą, važiuojąs į Rusiją. Nutar
ta iždininką įgaliota atmokėti 
šertus A. Kupreišiui, kaip paro
dys pasų. Nutarta šėrininkų 
priešmetinį susirinkimų sušau
kti atvirutėmis. Nutarta drau
gijoms pasiųsti laiškus tikslu, 
kad jos savo dalininkus ir at
stovus paragintų atsilankyti i 
lx ndrovė> priešmelinį ir meti
nį susirinkimą. Paraginta, kad 
kontrolės ir revizijos komisija 
pagamintų gerą metinį rapor
tą. Paraginta sekretorių krei
ptis prie draugijų sekretorių 
dėl gavimo tikrų antrašų dali
ninkų. Plačiai kalbėta apie 
'•u rengimą vakaro bendrovei. 
Kadangi visos sv- tainės užim
tos, o kurios dar neužimtos, tai 
nepatogioje dienoje yra, antra 
vėl prisiminė, kad pereitą metą 
bendrovė su vakaru turėjo nuo 
stolių, tad apkalbėjus nutarta 
nerengti vakaro, nes pabūgo 
direktoriai, kad nebūtų nuosto
liu. Taipgi direktoriai apgailes
tavo, kad daug dalykų supla
nuotų negalėjo įvykdyti gyve
nimam Viena priežastis, kad 
siautė nedarbas, buvo daug dar
bininkų be darbo, esant be dar
bo darbininkams jie išvažinėjo 
į kitus miestus, per tai mažai 
galėjo pastūmėti pirmyn už- 
brieštajį tikslą. Direktoriai sa
kosi darbavęsi pagal savo išga
lę, laikė susirinkimus papras
tus ir nepaprastus, taipgi šau
kė šėrininkų susirinkimus, — 
jų keli susirinkimai neįvyko,

POVILAS VIRBICKAS

PIRMYN MIŠRUS CHORAS

r. F ♦ i.

■r V ■< ah- SL m*

Tai gražus Nortsidės dailės mylėtojų būrelis, kuris ateinanti sekmadienį stato muzi
kali veikalą “MILDA,” Cicero Liet. Liuosylies svetainėj.

priežastis ar tinginių liga, ar 
permažai atydos šerininkai at
kreipia į bendrovės šėrininkų 
susirinkimus. Nuginu nuo sa
vęs visus šėrininkus atsilanky
ti į bendroves priešmetinį susi
rinkimą. Jame išrinkite tinka
mą direkciją. Nuo jos ir šėri
ninkų priklausys sekančių me
tų veikimas bendrovėje. Tad 
pradėkite daugiau šėrininkųi 
darbuotis bendrovės labui. Ita
lai pradėjo vėliau rūpintis na
mu ir svetaine, betgi jie jau 
pasistatė namą su svetaine 
Kensingtone. Jeigu mes ir to
liau taip darbuosimės kaip iki- 
šiol, tai ir mums priseis kaip 
kada nuo italų renduotl svetai
nę parengimams.

— LDNB. Korespondentas.

Jaunuolių orkestro 
darbuotė

kar- 
loš- 
Be

Chicagos Simfonijos Or- 
kestras duos populia

rius koncertus

7 eatras- 
Muzika

Vaičkaus* Dramos
Teatras

8liuli House teatre lapkr. 
d., sekmadieny, teatras stato 
nepaprastai gražią, iš artistų 
gyvenimo, 4-rių veiksmų pjesą 
“Meilė ir menas.” žymiausią, 
artistės Flavijos Tessini rolę 
vaidins teatro premjerė Tola 
Tendžiulytė. Jos nelaimingo 
vyro, nustojusio rankos smuiki
ninko — J. Briedis. Apie Ten- 
džiulytės žavėtiną vaidinimą tos 
rolės jau buvo rašyta Brookly- 
no ir Chicagos lietuvių laikraš
čiuose. Ta rolė galima saky
ti specialiai jai parašyta. J. 
Briedis nelaimingo smuikinin
ko rolėje, galės išlieti savo vi
są skausmą, nes atvaizdinamoji 
rolė turi daug bendro 
asmeniniu gyvenimu, 
sados yra puikus, bet 
jam dar nebuvo tokios 
progos pasirodyti, kaip
Šita rolė atidengė jo gabumams 
naujus horizontus. Teatro me- 
nedžeriaus atrepreneriaus — 
patsai teatro direktorius J. 
Vaičkus. Žiaurios pamotės ro
lėje — J. Gulbinienė. Operos

su jo 
Jis vi- 
ikišiol 

putkios 
dabar.

artistės, nustojusios balso — 
Jakavieaitė-Konradienė. 1 lepor- 
tieriaus, ką tiktai pastojęs į te
atrą, senas Chicagos artistas 
nemažų gabumų — J. Sanku- 
nas. Sunkuno pastojimas į 
Vaičkaus Dramos teatrą yra 
sveikintinas, nes jis prityrusio 
režisieriaus rankose galės 
nai išvystyti savu talentą. 
Sankunas dirbo ilgą laiką 
tu siu a.a. Vargšu, lenai 
davo vadovaujančias roles.
to dar šiame veikale dalyvauja 
musų teatro pionierius — M. 
Kasparaitis, Virkau, Preikšą, 
Trainiutė ir kiti. Ikišiol var
gonais grieždavo gerb. kompo
zitorius A. Pocius, bet ateityje 
jis pasiėmė dar atsakomingesnį 
darbą prie teatro, nes jam va
dovaujant bus statomi muzika- 
ilniai veikalai, o jo vietą užims, 
t. y. pertraukų laike grieš var
gonais talentinga vargonininkė 
p-lė Floreuce Obraitis, nesenai

studijuoti nes profe
soriai pranašauja jai šitoj sri
ty didelę ateitį. Sekmadieniui 
jį patieks lietuviškų mėliodijų, 
ir klasiškų dalykėlių.

Chicagos Simfonijos Orkest
ras skelbia svarbią žinią pieti
nės miesto dalies gyventojams, 
žinia yra ta, kad tas didelis ir 
puikus orkestras duos penkis 
populiarius koncertus didelia
me International Amphitheat- 
re, skerdyklų salėj, prie 43 ir 
Halsled gatvių. Koncertai pra
sidės pirmadieny, lapkričio 16 
dieną ir bus duodami sykį į 
mčnesį.

Chicagos Simfonijos Orkest
ras dabar turi 90 muzikų. Jis 
susitvėrė 35 metai atgal. Pir
mu jo vedėju buvo Theodore 
Thomas, kuris orkestrą išaugi
no ir padarė šį orkestrą geriau
siu simfonijos orkestru pasau
ly. Prieš jo mirtį apie 8,000 
chicagiečių sudėjo aukų ir Va" 
budavojo nuolatinį orkestro na
mą — Orchestra Hali.
Thomas mirties orkestrą vesti 
pasiėmė Frederick Stock.
21 metus jis veda orkestrą ir 
dar labiau jį patobulino.

Orkestras dabar duoda visą 
eilę koncertų savo salėj ir tie 
koncertai yra tiek skaitlingai 
lankomi, kad sunku gauti bi
lietų į tuos koncei*tus. Penkta
dieniais po piet koncertams vie-

Po

Persiskyrė su fiiuo pasauliu 
2-rą dieną lapkričio, 1925 m., 
8:10 ryte, sulaukęs 41 metų am
žiaus. Paėjo iš Patitaukio, Ty- 
tavėnų parapijos, 
skričio. Amerikoj išgyveno 22 
metu. Paliko ssnua tėveliu* Lie
tuvoj, Adolfą ir Marijoną Vir- 
bickius ir brolį Antaną. Ame
rikoj paliko dėdes Kazimierą ir 
Joną VaiČiulius, Mass. valstijoj. 
Dėdę A. Vilimą ir pusbrolius K. 
Stonj ir K. Kinelių Chicagoj. 
Kūnas pašarvotas F. Stasiulio 
namuose, 4405 So. Fairfield 
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 nubudę
Dėdės, Pusbroliai ir 
Draugas F, Štasulis

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

žinomi

DR. ROSS NAUJA IR PA 
GERINTĄ SISTEMĄ 

GYDYMO IŠGYDO
Kraujo, pūdės, šlapumo, privatinis, sis • 
tos, uisendintos ir užkrečiamos ligos vii s 
išgydomos.

Vartojami saugiausi ir geriausiai 
metodai

914
pagerintas

606
ir tikru Europinis L/>> 

escide gydymus b 
klkma. Vienatinii fjr- 
dymas nuo sifilio dus
dama* ui (Į? C 
temą kainą

tiktai trumpam laikui

Jau

JUOZAPAS MIŠKINIS

Jaunuolių orkestras neatsilie- tos yra išperkamos visam se
ka nuo musų veikliųjų dPaugi- zonai ir tai vis tų pačių žmo- 
jų veikime, tik jo veikimas rha- nių, o dar yra šimtai užsira^iu- 
žai visuomenei yra žinomas, šių, kurie tik laukia progos 
nes mažai kas painformuoja, pirkti sezoninį tikietą. Su ne- 
Priežastis yra ta, kad Jaunuo- mažesniu pasisekimu duodami 
lių orkestras neturi tokių žmo- yra koncertai šeštadienių va
irių, kurie Aori ir gali parašyt į 
laikraštį. Nors ir yra poras 
korespondentų išrinkta, bet jie 
abu yra kitais reikalais užimti, 
Aldona Trainiutė dienom lanko 
muzikos ir p. Vaičkaus dramos 
mokyklą, vakarais gi mokinas, 
studiją lanko,“ o -Edis Grušas 
dienomis dirba, vakarais lanko 
Hlgh School, mokinasi xylopho- 
no ir dar tris vakarus savaitėj 
P. Paliulio “Auditorium Cafe” 
griežia. Kiti orkestro nariai 
arba mokinimujsi užsiėmę arba 
darbais. ’

Senatorius V. H. Berengei-. 
Paryžiuj eina gandai, kad jis 
bus paskirtas ambasadorium 
Jungtinėms Valstijoms.

orkestrais

nes 
savo 
jau 
pas 

kai-

Dabar Jaunuolių 
rengia sezono atidarymo vaka
rą, kuris įvyks šioj nedelioj, 
lapkričio Į d., M. Meldažio svet. 
Busiąs puikus, programas, 
Jaunuolių orkestras turi 
žvaigždes—solistus, kurie 
spėjo pasižymėti, net ir 
svetihitaučius, nes ten jie
po moksleiviai, geresnę progą 
turėjo pasirodyti, negu pas sa
vuosius; o ir savieji —, lietu
viai, jau pusėtinai gavo juos ma
tyti ir įvertinti. Kas nežino 
smuikininkes-kornetistės Aldo
nos Grušaitės, kuri yra baigusi 
Cicero muzikos konservatoriją? 
Kam nežinoma Beethoveno 
konservatorijos auklėtinė, (p- 
ios Pocienės dainavime ir p. 
Pociaus piano skambinime) Ge
novaitė šidiškaitė? Klasiškų 
šokių mylėtoja, šokikė Francės 
Mažeikąįjtė irgi jau daug kam 
žinoma. Edis Grušas, kuris jau 
keli metai savo tėvo orkestroj 
griežia ir kuris yra vienas ir 
Jaunuolių orkestro iniciatorių, 
pirmu kartu pasirodys nedelioj 
su xylophonu. O po gero ir* 
trumpo programo bus malonu 
pasišokt, nes jaunuoliai visuo-į 
met savo vakaruose šokiams. 
turi gera orkestrą. —G. J. ’

karais, lik čia jie yra atviri 
visai publikai. Be to orkestras 
kas mėnesį duoda po du kon
certus vaikams — kas' pirmą 
ir trečią keetvirtadien| po piet. 
Tuos koncertus vaikai lanko la
bai skaitlingai. Orkestras taip
jau duoda per 13 metų popu
liarius koncertus kas ketvirta
dienio vakarą. Nors apie tuos 
koncertus niekur neskelbiama, 
bet ir be skelbimo visos vietos 
būna išperkamos.

šitokius populiarius koncer
tus orkestras dabar ir bandys 
pakartoti Amphitheai.ro salėj. 
Nėra abejonės, kad jie praeis 
didžiausiu pasisekimu, nes žmo
nės tokių koncertų yra išsiil
gę. Nėra abejonės, kad vi
suose penkiuose koncertuose sa
lė bus užpildyta publikos. To
dėl patartina tikietais apsirū
pinti iškalno. Tikietus galima 
gauti daugely aptiekų visoje 
pietinėje miesto dalyje, (žr. at
skirą apgars. vakar). Tikietų 
gi kainos yra visiems prieina
mos — po 50c., visiems pen
kiems koncertams $2.50.

Tokio orkestro palaikymas 
labai brangiai kainuoja ir tokie 
koncertai neša nuostolius net 
jeigu salė bus kupina publikos. 
Bet 
ros 
los 
bo, 
nio
certams.

jį palaiko turtipgesnieji ge- 
muzikos mėgėjai. Skerdyk- 
irgi prisideda prie , to dar- 
duodamos be jokio atlygini- 
savo salę visiems šiems kon-

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

Mirė Lapkričio <3 d., 1925 
amžinus 8 mėnesių 24 - dienų. 
Paliko dideliame nuliudime tė
vus Juozapą ir Rozaliją, broliu
ką Petrą. Laidotuves jvyks ket
virtadieny, 8:30 v. ryte Lapkr. 5 
iš namų 922 W. 35 PJ. , Meldžia-* 
me giminių ir pažjstamų daly
vauti laidotuvėse.

Liekame nuliūdę
Tėvai ir brolis.

m.

MATEUŠAS NORKEVIČIUS
Musų mylimas vyras, tėvas 

ir brolis 
pasauliu 
amžiaus, i«i|»m n mvn. - 
2:15 vai. ryte. Paėjo iš Kar
sakiškiu kaimo, Panevėžio 
valsč. Amerikoj išgyveno 18 
metų. Paliko, dideliame nu
liudime moterį Pauliną, su
ims Boleslovą II m., Alfon- 

ir 
o 

broliu ir tėve- 
pašarvolas ran-

persiskyrė su šiuo 
sulaukęs 42 melų 

lapkričio mėn. 2 d.

kaimo, 
Amerikoj išgyveno 
Paliko, dideliame

sų 10 m. ir Edvardą 8 m 
brolį Antaną ir brolienę, 
Lietuvoj du 
liūs. Kūnas ,___ _____ __
dasi 2921 \V. 39th Pi. Laido
tuvės įvyks .... 
kriČio (i d., 8 vai. ryto iš na
mų 2924 W. 39th PE i Ne
kalto Prasidėjimo ■' bažnyčių, 
o iš ten bus nulydėtas į Šv. 
Kazimiero kapines. 

Visus gimines, draugus ir 
pažįstamus nuoširdžiai kvie
čiame dalyvauti laidotuvėse. 
Nuliūdę liekame

Moteris, sūnūs 
ir brolis.

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Eudeikis Tel. Yards 
1741.

pčtnyČioj, lap-

39th pr. į Ne-
Prasidėjimo bažnyčių

Garsinkite Naujienose
Siųskit pinigus per 

NAUJIENAS

DR. B. M. ROSS 
Atsakantis 

Specialistas 
Įsteigta 30 metų

Daugiausiai chroniikų ligų paeina nuo 
kraujo ir užkrečiamų ligų. Kad 
jas nebandykit senais budais.
VYRAI t Specialia serum gydymas 
tojamas bu geru pasisekimu dėl 
stiprumo silpnoms vyrams, 
jėga veikia stebuklingai ant gilių, 
ir kraujo, suteikdama stiprumą silpniems 
ir sunykusiems vyrams. Dr. Ross gydymo 
kambariai kasdien pilni ligonių.

JIS TURI 30 METŲ PATYRIMĄ 
ir jau ižgydė tūkstančius žmonių, tai JT* 
užtikrinimas sergnatiems, kad jie gaus ge
rą gydymą. Vienatinis geriausiai (rengtas 
ofisas Jungtinėse Valstijose. Deiimtis gy
dymui kambarių. Kraujo itbsndymas ir la
boratorijos egzaminaėija dykąi su gydymu.

Patarimas Dykai
Atsakantis medikalis patarnavimas suteik* 
jums sveikatą ir i laimę. Geriausia gydy
mas. Pigiausios kainos. Greičiausias gydy
mas. Ateikit žiandien.

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

' kampas Monroe St. Chicago
Vyrų priėmimo kambarys 506. Moterų jrt- 
ėmimo kambarys 508. . ■r> ‘

Penktas A u gitas, Crilly Namac 
25 METAI tAME NAME

Ofiso. yąJaftdde kasdien nuo 10 ryto iki 6 
X«kąPe. Nedėlioj nuo 10 iki 1 dieną. Pa
gedėliais, seredomis ir subatomis nuo 1< 
ryto iki 8 vakare.

Hgydžiu*

yra var- 
atgavimi 

Jo gaivinanti 
nervų

rmn ix x^mn xx xrx x rx ix x

Klausyk ir Tėmyk 
0 Polam

BIWy)UR
New Sųbscriloei*

and

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

I

Darykit tai ir Jus
Štai kiek kuponų gausit už 

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

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

LIETUVON — 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.
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s , . • • NAUJIENOS, Chicago, D!. Ketvirtadienis, Lapk. 5, *25

Pranešimai JIESKO KAMBARIŲ
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

IEŠKAU kambario prie mažos 
šeimynos, su valgiu, kad Imlų ne
toli nuo karų linijos, Brighton 
Park apielinkėj, arba kud ir apie 
South Side. Kas turit lokį kam- 
barį, meldžiu atsišauk.

3210 S. Halsted St. Chicago.

PRA SIŪLYMAI KAMBARIO
dole- 
cen-

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI 
LEISTI $100.00?

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

IlkuRj gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas 

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

Atsiminkite lai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kirk 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė
tumei juos į banką ar spulką?

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

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

NAUJIENV SPULKA1 
1739 So. Halsted St.

Nuo 10 ryto iki 8 -vai. vakaro.

kiekvieno 
kiek Jūsų 

laikytumėt j|

su sekretorių 
, o nuo jo su- 
dauginsis jūsų

įvyks 
Mark 

.. . g-vės
Komp. Vanagaitis 
’žtai sekantį ket- 

griebsis už Keistučio 
’isi birutiediai butanui 

atsilankyti pažymėtam lai- 
neatsilankys, bus regis- 
ne|)rileidžiami dalyvau- 
—Valdyba.

Birutės generalė » praktika 
lapkričio 5 d., 8 vai. vakare, 
\Vhitr S<|uarc salėj, prie 30 
ir S. Halsted. 
jau nasveiko. 
viitadienį 
veikalo, 
privalo i_'_ 
kr. Kurie 
truojami ir 
Ii veikale.

susiL. S. J Lygos mėnesinis 
rinkimas įvyks ketvirtadieny, lap
kričio 5 d., 8:30 vai. vakaro, Mark 
\Vhite Sųuare Purko svet., 29 St. 
ir Halsted. Būtinai turi atsilankyt 
įvairus komitetai prisirengę išduoti 
sąskaitą iš savo darbuotės. Be kitų 
dalykų reikės pasitarti kai uel la
vinimosi šį sezoną. Tad visi nariai ‘ 
atsilankykite susirinkiinnn. .

—Valdyba, j

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS“:

“Naujienas” pradedama išnešioti 
nuo 3-čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ir 
nuo 35-tos iki 31-mos gatvės yra ap- 
tupinami “Naujienoms’’ gana anksti. 
Už “Naujienas” galima mokėti sykį 
j savaitę arba sykį į mėnesį. Gyve
nanti pažymėtame zone. o da neap- 
rūpinami ankstyvomis “Naujienomis" 
tuoj praneškite šiuo adre«u: Aušro* 
Knygynas, 3211) So. Halsted St. (Tel. 
Boulevard 9063).

Detroit, Mfrh. Prakalbas rengia 
Detroito Darbininkiškos Organizaci
jos, ne<lėlioj, lapkričio 8 d., 1925 m. 
Fraturnity Hali, 1032 First St. (mie 
ste pusantro bloko nuo Mich. Avė., 
einant į upę). Kalbės dd. Kasparka 
ir Berreitter iš Chicagos. Apart pra
kalbų bus dalis programo, kurį išpil
dys Ateities Choras ir kiti. Todėl ne
praleiskite progos nebuvę ant šių pra
kalbų; apie tai praneškit ir kitiems.

Pradžia 2:30 vai. po pietų. Inžanga 
dykai. Kviečiu rengimo Komitetas.

Jaunų Vyrų Lietuvių Draugiškas ir 
lašelpinis Kliubas laikys mėnesinį 
susirinkimą Chas. Shatto svetainėje, 
1843 So. Halsted St. lapkričio 5 d. 
(ketverge), 8 vai. vak. Malonėkite 
visi susirinkti. Kviečia Valdyba.

L. T. Aušros Chorą * turi savo 
peticijas kiekvieną pėtnyčią 8 vai. 
karo, o 6 lapkr. įvyksta to choro 
mas-mitingas svetainėj po bažnyčia 
nnt kampo 35 ir Union gat. Taigi Vi
si nariai ir nėrės malonėkite atsilan
kyti, yra svarbių reikalu apsvarstyti.

—Kviečia Valdyba

re- 
va-

.Ateities žiedo Vaikų draugijėlė tu
rės rengt koncertą prašome tėvų ar 
motinų susirinkti pėtnyčios vakare, 
7 vai., lapkričio 6 dieną, 3720 West 
Harrison St.

ASMENŲ JIESKOJIMtl I
PAIEŠKAI' savo brolio Jono Išga- 

naičio, kuris gyveno pirmiau Scran- 
ton, Pa. Taipgi Simono Mačiulio, ku
ris gyveno Hard\vart, Conecticut. Jie 
patys ar kiti, kurie juos pažjsta mel
džiu pranešti.

Antanina švelnienė
5514 S. Kildare Avė., Chicago, UI.

IEŠKAU Barborą Gedmintaitę; 
paeina Spraudžių kaimo, Rietavo* 
vals., Telšių apskr. Gyvena Chlco- 
goj. Turiu svarbių reikalų ir mel
džiu atsišaukti. Prašau žinančių 
pranešti. Uršula Rubinaitė, 

3723 S, Einerald avė., Chicago 
Tel. Yards 7290

ISBENDAVOJIMUI
RENDAI štoras, geras dėl bučemės 

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

3628 So. Union Avė. 
Savininkas P. Grimaila

3630 So. Union Avė.

$30

RENDAI 4 ruimų flatas, 2 
lubos. Visi įrengimai moder
niški. Rendos $17 j mėnesį.

Kreipkitės:
946 W. 31 Place.

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

RENDAI Icambarys dėl vie 
no ar 
giu ar 
domus, 
vietos.

dvieju vaikinų. Su val- 
br valgio. Kambarys' šil- 

visi palankumai ant
Brighton Park, 2 lubos

4359 S. RockKveH St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REA17 bfŠTATE BROKERI A1 
Kam 

darbi o 
paimk 
turime 
davojimo i 
Gera šviesa 
parankamai. Nereikalauja mo
kėti nė jokio komišeno nuo do
lerio i 
per S 
tyti, o 
dėsnis 
kima>*.
9 vai. iš ryto iki 9 vai. vakare 
į ofisą.

E. W. Baks & Co. 
3146 S. Halsted St. 

Tel. Boulevard 6775

mokėti savo pusę už
bosiji — mokėk sau; 

mano patarimą. Mes 
kelis deskas dėl išran- 

su gerom išlygom, 
t ir šiluma ir kiti

ofisų. Biznis išdirbtas 
metus. Meldžiam pama- 
padarysime sutartį. Ri
bų reiks geresnis nuvei- 
Meldžiu atsišaukti nuo

I >AS 111ENI) A V( ).I A ru imas 
dcl vieno arba 2 vaikinų; su 
valgiu.

Kreipkitės:
3217 S. l’nion Avė. 

3rd floor.

AUTOMOBILIAI
KAS norit gero automobilio? Aš 

turiu 2 naujus automobilius uždary
tus. Mainysiu ant mažaus autom>obi-.

Atsišaukit pas:
Lfeon Jarusz,

3252 So. Halsted St.
Tel. Yards 4951

l:o.

RENDAI kambariai vyriims, mer
ginoms ar vedusioms poroms, ar
ba kad iš kitur atvažiavusiems su 
mažu familija. Yra elektra, kam
bariai šildomi ir pigus. Su valgiu 
ar be valgio.

793 W. 21 Place, Chicago.
Ant paskutinio aiiKšlo iŠ priekio

ĮVAIRUS skelbimai
BAGDONAS BROS.

MOVING, EXPRESSING & COAL 
PIANO MOVING EXPERTS 

Long distance handlin^. 
Turime daug metų patyrimą.

3238 S’o. Halsted St.
Tel. res. Yds 3408—Blvd. 7667 office

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HI)W. CO.
Malevojam ir popieruojam. 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
J. S. RAMANČION1S, Prez.

Vi-

STONGDENGYSTĖ
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas ir 
garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj, Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė. 
Phone Lawndale 0114.

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes parduodame visiem* olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Supply Co., 
1637 West Diviaion St„ 

nėr oi i Marshfield

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų 
inatkos 35c., 3«c. ir 40c. Vilnonius 
skiautės vaikams, kaina nuo 65c. 
iki '$LG0. Baltoji drobė užvalka
lams ir paklodėms. Marškonius gi
jos, kaina 1000 jardų nuo 10c. iki 
45c. Mano tavoras parsiduoda nuo 
35c. iki 50c. pigiau negu kitur.

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

Tel. Lafayette 5153-6438

ROBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

KALENDORlAi
ftluomi pranešant visiems Chica- 

gos ir apielinkių lietuviams biz
nieriams, kad pas mus galite užsi
sakyti įvairių sieninių kalendorių. 
Apart Hangers, Wall Pockets, l)e- 
Ldxe ir Cut ('uts da turime labai 
gražių naujų lietuviškų kalendorių. 
Musų kalendorių kainos gana pri
einamos — nuo $12 iki $25 už 100.

ka-Pas mus randasi didžiausias 
lendorių pasirinkimas. Reikale ka
lendorių telefonuokite mums — 
prisiusime agentą su sampeliais ar
ba dėl platesnio pasirinkimo pri
bukite patvs vpatiškai šiuo adresu: 

AUŠROS KNYGYNAS, 
3210 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 9663

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA ne jaunos moteries 
ba merginos dėl 
kų, mažiausias 
kambarį ir valgį 
esu našlys.

K.‘C.

ar- 
pridabojimo vai-

5 metų. Duodu 
ir primokėsiu. Aš

_. Jesutis, 
3447 So. Califorina avė.

Matykit kasdien iki 12 vai.

HEIKIA patyrusių moterų par
davinėtojų, prie mastinių tavorų, 
siutų, dresių ir kitus departamen
tus, tokių kurios moka gerai kai-1 
bėti angliškai ir lietuviškai. Nuo
lat darbas.

LARKIN STORE
4700 So. Ashland Avė.

RAKANDAI
PARSl DUODA rakandai, vėliau

sios mados seklyčios setas, kau
rai. stalas, liainpa ir tt. Bakan<lai 
vartoti tik 3 mėnesius. Parduosiu 
pigiai. Pardavimo priežastį patir
sit ant vietos. Galima matyli nuo 7 
iki 9 vakaro.*

843 W. 33 rd Place 
Žemutinės lubos

PARDUODU savo visai nau
jus t kambarių rakandus, 
bai pigiai. Atsišaukit. 

1635 W. 61 St. 
Ist floor

te-

PARDUOSIU 5 kambarių rakan
dus, kaip naujus, grojiklis pianas, 2 
miegamo kambario setai, 7 šmotų 
valgomo kambario setas, 3 šmotų 
mohair parlor setas, karpetai lem
pos ir kitokių smulknvenų. Visus ant 
syk ar po vieną. Atsišaukite.

1611 ,W, 55th St.

PARDAVIMUI
—•5

TURIT pamatyti mano naują 
$700 vertės grojiklj pianą, 92 rolės, 
kabinetas ir benčius, viskas už 
$140 cash arba po $10 j mėnesį. 
J. Dembroski,

2332 W. Madison St. 1 11.

PARSIDUODA grojiklis pianas. 
Puikiausi* riešuto medžio su ro
lėms. benčiu ir šepela. Parduosiu 
labai pigiai. Pardavimo priežastis 
patirsit ant vietos. Galit matyt pra
stomis dienomis nuo 7 iki 9 valandą 
vakare.

843 W. 33 Place 
Žemutinės lubos

SKAITYK ŠITĄ! BučernjS ir 
grosernė parsiduoda už jūsų pa
siūlymą arba mainysiu.

Ateik, o busi užganėdintas 
1056 W. 32nd St.

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

1722 So. Ashland Avė. .

bučernė ir 
arba mainysiu ant 

namo; 3 metų lysas. Teisingas 
pasiūlymas nebus atmestas.

Rakandai nauji.
šaukit Boulevard 6654

PARDAVBMUI 
grosernė.

PARDAVIMUI grosernė; geroj 
vietoj, biznis išdirbtas per 
daug metų. Parduosiu arba 
mainysiu1 ant namo. Priežastį 
patirsit ant vietos.

4505 S. Paulina St.

PARSIDUODA grosernė, labai pi
giai, lietuvių kolonijoj, netoli 
vių bažnyčios, biznis senas ir 
išdirbtas per daugelį metų, 
duosiu už teisingą pasiūlymą. 

1413 So. 49 Ct. 
Cicero, III.

lietu- 
gerai 
Par-

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė, geroj biznio vietoj; biznis 
cash. Parduosiu visą arba pusę 
biznio. Priežastis pardavimo — 
nesveikata.

10321 S. Michigan Avc.
Roseland, UI. t

PARDAVIMUI pigiai krautuvė, 
saldainių, tabako ir visokių smul
kių daiktų; yra soda fountain, 4 
kambariai gyvenimui 
dirbtas per 15 metų, 
tirsit ant vietos.

114 E. 107 
Tel. JPullman

; biznis 
priežastį

St.
1030

iŠ- 
pa-

PARDAVIMUI

kaunieris, 
pečius 

pečius ir 
supirksit

šov 
kietom 
kitokių 

už pri-

PASlNAUDOKlT mano nelaime 
ir nupirkit nuo manęs rcslauran- 
tq; labai geras biznis, pigi renda. 
Nupirkę uždirbsit daug pinigų. Esu 
privertas parudoti arba mainyti 
dėl labai svarbios priežasties. Sku
bėkit ateiti su pinigais. Patyrimo* 
nereikalingas.

1725 S. Halsted St.

PARDAVIMUI 
keisai, registeris, 
anglim, gesinis 
visokių daiktų. > 
einamą kainą.

Kreipkitės*: 
812 W. 35th PI.

PARSIDUODA minkštų gė
rimų įstaiga. 5 kambariai pa
gyvenimui užpakaly. 4 lietuvių 
apgyventa apygardą. Turiu 
parduoti, nes sergu.

4160 Went)\vorth avė. -

PARDAVIMUI bučernė 
grosernė, 
priežastis 
svarbi. Parduosiu pigiai.

4503 S. Wood St.
Tel. Yards 7106

hiznis eina 
pardavimo

ir 
gerai, 
labai

T

PARSIDUODA krautuvė, 
siūlyk savo kainą.

1978 Canalport Avė.
Po 5 vai. vakare.

Tel. C.anal 0243

Pa-

PARDAVIMUI bučernė ir vi
si fikičcriui. Auksinės kasyklos 
dėl lietuvio bučerio. Parduo
siu labai pigiai, pigi renda. 
šaukit dėl susitarimo nedėlios 
rytui. Tel. Stewart 5322.

BARBER shop parduodu Brigh
ton Park gražioj vietoj ir bizni* 
nuo senai yra tuoj vietoj ir daro 
gerą biznį. Lotas parsiduoda pi-! 
giai ir gražioj vietoj. Kas norite 
pirkti, nepraleiskit progos.

394,3 S. Francisco Avc.
................. .. 1 '■■■■ ! ■HJ.’MJ’UJĮg?

NAMAI-ZEME
BARGENAS LENGVAIS 

išmokėjimais. 14 kamb. mūrinė 
rezidencija, yra elektra, vanos, 
gerame stovyję, kaina, $4950 
dėl 'greito. pftrįiavimo. Savinin
kas: 528 Mį 45th Street
« ..........— ........... ..............

PARDUOSIU arba mainysiu 
“Road House’’j ant Green Bay- 
road. Atsišaukite. 

69 W. Washington St.
Kambarys 507. Paul Pilkis

■SAVININKAS 
namą, 2 flatų, iš 
reikalo pinigų < 
rių, su skirtingais 
sieteliais, 1 karo 
$10,500, cash, $4,000. 
nes šis bargenas ilgai nesitęs.

Atsišaukit
ELLIS FURNITURE CO. 

6224 So. Ashland Avė.

NAMAI-ŽEME
Kas nori pirkit, 
parduoti, arba 
mainyti namus, 
fermas, lotus, 
taipgi ir viso
kius biznius, vi
suomet kreip
kitės pas

C. P. Suromskis & Co.
Real Estate

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

BARGENAS. Puikus, šviesus 6—6 
kambarių, 2 fialų mūrinis namas, 
karštu vandeniu šildomas, gatvė 
cementinė ir apmokėta, tarpe 55 
ir 56 St. ir So. Sawyer Avė. Išmo
kėjimais.

Phonc Mldway 7991

MORTGECIAI-PASKOLOS

DRAUGUOS IR 
ORGANIZACIJOS

TAUTIŠKOS DRAUGYSTES MYLĖ
TOJŲ LIETUVOS BROLIŲ IR SE
SERŲ Valdyba 1925 m.: Pirm. Sta
nislovas Barzdys, 311 E. Kensing- 
ton Avė.; Padėjėjas Antanas Do- 
bravalskis, 338 E. Kensington Avė.: 
Prot. Rašt. John Valonchius, 10831 
S. Edbrooke Avė.; Turtų Rašt. Vin
centas Dargia, 10520 So. State St.; 
Iždin. Juozapas Balvočius, 11340 
So. Park Avė. Susįrinkimąi laiko
mi pirmą penktadienį kiekvieno 
mėnesio vak., F. Shedvilo svet.. 841 
E. Kensington Avė. Nariai priimą- 
mi visi sveiki vyrai ir moterys nuo 
18 iki 40 metų.

DRAUGYSTE LIETUVOS DUKTĖ- 
RŲ. Hrmininkė A. Grigonienė, 4427 
So. Francinco Avė.; Pagelbininkė 
M. Sniukienė, 4208 So. Washtenaw 
Avė.; Nut. Rašt. E. Juzaitienė, 736 
W. 6Ist St., Tel. Englewood 2083; 
Finansų Rašt. A. Walančunienė, 
5929 So. Throop St.; Kontrolės 
RaŠt. M. Pasiskevičienė, 920 W. 35 
PI.; Kasierius P. šenulienė, 3405 So. 
Union Avė.; Apekuna kasos A. Du 
donienė, K. AustrauskieiĮė; Maršal- 
ko P. Grigonienė. Susirink ima! 
atsibuna kas antrą nedėldienį kiek
vieno mėnesio Mark Sųuare svet., 
30 ir Halsted St. 1 vai. po pietų.

DRAUGUOS IR 
ORGANIZACIJOS

SIMANO DAUKANTO DRAUGUOS 
Vyriausybės antrašai: Pirmininkas 
Thomas Janulis, 3430 So. Morgan 
St.; Vice Pirm. Julius Racevičia, 
3326 So. Union Avc.; Nut. Rašt. 
Peter 1’. Kenutis, 4912 W. Adams 
St., Phone Columbus 5270;

Kasierius S. F. Martinkus, 3237 
Aubum Avė.

SUSIVIENIJIMO LIETUVIŲ NAMŲ 
SAVININKŲ ant Bridgeporto Val
dyba ant 1925 metų: Prezidentas, 
S. Mažeika, 3149 So. Halsted St.; 
Vice-prez., J. Mineikis, 3219 South 
Wallace St.; Nutar.-Rašt., D. Gul
binas, 3144 So. Wallace St.; Finan. 
Rašt., A. Lazauskas, 4549 So. Wells 
St.; Kontrolio-Rašt., A. Radauskas, 
3328 Aubum Avė.; Iždininkas, J. 
Žilvitis, 3310 So. Emerald Avenue; 
Maršalka, W. Shulčius, 3422 South 
Lowe Avė.; Advokatas, A. E. Sta- 
sulanis, 3236 So. Halsted St.

ANTRI MORGIČIAI
Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius MorgiČius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Avė., 

Lafayette 6788

$200 iki $10,000
Paskola žemes savininkams. Kad 
pagelbėjus nusipirkti namą. Užmo
kėti taksus, nuošimčius arba morjęi- 
čius. Nam-o pataisymui, užmokėji
mui skolų, įeiti j bįznj. Pūgų, tikra, 
greitas patarnavimas.

RELIANCE REALTY & 
MORTGAGE CO.,

30 N. LaSalle St. Franklin 1808.

MOKYKLOS
VALENTINE 

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

parduoda mūrinį 
iš priežasties didelio 

dėl biznio, 5-6 kamba- 
pečiais, porčiai su 

garažas, kaina, 
Veikit greit,

zTinrYYtimrnnnimn

ANGLU KALBA 
yra labai svarbu ’ mokėti kiekvie
nam gyvenančiam’ šioje šalyje. 
Kurie kalba gertu 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 Le- 
vesKio Mokykloje klesose ir per 
laiškus (correspondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commercial 

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

xxzxxxxxxxxzxxx3Dcm^aaxi7

PARSIDUODA 2 pagyvenimų me
dinis namas, po 5 kambarius. Kai
na $3800, tiktai reikia $500 įnešti, 
kitus ant lengvų išmokėjimų. Tuoj 
galima gyventi. Namas randasi 
3810 S. Emerald Avė. Savininkas 
3644 S. Union avė., 2 floor.
-. ■-——————e .......... ...... —-

PARDAVIMUI arba mainymui 
dvigubų plytų namas, 2 didelės 
krautuvės ir 2 Datai, garu šildo
mas, lotas 50y 125, garažas, tęans- 
ferinis kampas, randasi į pietus 
nuo 63 SI. Englewoode, puikioje 
biznio vietoje, pigiai. Mainysiu į 
mažą namą arba į 2 flatų namą.

E. J. KIAJSS,
6844 S. Racine Avė.

Tel. Went\yorth 8947

PARDAVIMUI arba mainymui 2(1 
akrų paukščių ir vaikių farma, ne
toli Chicagos, visa pilnai prireng
ta, su geru namu, didelė barnė, 
vištininkas, įrankiams pastogė, 
svirnas, gera žemė, mainysiu j na
muką arba į 2 flatų namą.

E. J. KLOSS,
6844 S. Racine Avė.

Te). Wentwortli 8947

NAMŲ IR ŽEMĖS BARGENAI
4 KAMBARIU cottage, 2 lotai, 

arti gatvekarių linijos, kaina tik 
$2950, Įmokėti $500, likusius kaip 
rendą.

5 KAMBARIŲ cottage ir gara
žas; pusč akro žemes, arti gatve
karių, kainu $4150, įmokėti tik 
$500, likusią sumą kaip rendą, ar
ba priimsime lotą ant pirmą jnio- 
kė|imą.

Taipgi turime lotų ant Archer 
Avė. ir ant kitų gatvių, o prekės 
nuo $175 ir augščiau, su mažu įmo- 
kėjimu.

J. N. ZEWERT A CO. 
5882 Archer Avė. 
Mr. Vlastnick, mgr.

PARSIDUODA medinis namas su 
štoru ir 4 kambariais pagyvenimui. 
Vanduo ir elektra suvesti, gera 
vieta grosernei ir bučemei. Gali
ma turėti saliuną. Galiu mainyti 
ant mažos grosemės. Ant lllth St.

bloko nuų Kedzie avė.

NUPIRK
Typewriterj arba 
rašoma mašinėle

Kaina W0

s

l*uurat pxd»ry*t Aidelf amaguiną 
p«t« sau, savo gtarfnima ir (ban
gams su kuriais suiriraiinlli ir 
greičiau galiai parai: 
ką kitą, negu su ranl
aia, parankiausia ir dalikatniausla 
maiinili au lietuvilkomis raldimia 
paaanlvia. dalim* ir enrliikai ra- 
Hrti

m-

A«»n»r«wa

NAUJIENOS 
1739 S Halsted SU 

Chicage, ūl.

LIETUVIŲ AMERIKOS POLITIKOS 
KLIUDO ant North West Sides val
dyba 1925 m : Pirm. B. J. Lidike- 
vičius, 1719 N. Robey St.; vice-plrm. 
Robertas Sl'iaikus, 1750 Wabansia 
Avė.; protokolų sekr. A. Lungevič, 

' 1719 N. Robey St.; financų sekr. F.
Harmonas, 1712 N. Marshfield Av.; 
kasierius Willem Nausėda, 1645 
VVabansia Av.; iždo globėjas J. 
Smulkis, 1836 Wabansia Av.; mar
šalka M. Andriuškevičius, 1713 N. 
Marshfield A v. Susirinkimai atsi
buna pirmą panedėlį.

LAISVAS LIJETUVIŲ PAft-ELPINIO 
KLI.UBO VYKŲ H* MOTERŲ Val
dyba 1925 metams; Pirm., E. Ju
zaitienė, 736 W. 61st St. Tel. En- 
g)ewood 2083; Pagelb., U. Miški
nienė, 4001 So. Artesian; Nut. Raš
tininkas, Tarnas Zurauskas, 6029 
S. Chamlain Avė.; Fin. Rašt., J. 
Plaplis, 3336 So. Halsted Str.; 
Kontr. Rašt., S. Pajijanskas; Ka
sierius, J. Varnagis, 4051 Archer 
Avė.; Kasos glob. J. Jasunas.
Susirinkimai atsibuna kiekvieną pa
skutinį nedėldienį; McKinley Park 
Svetainėje, 89th ir Western k ve.. 
2-rą valandą po pietų. i

DRAUGYSTĖ PALAIMINTOS LIE
TUVOS Vaidyba 1925 metams: 
Frank Baceviče, Pirmininkas, 5739 
So. Peoria St.; Antanas Tumkevi- 
Če, Pirm. Pagelb., 1948 String St.; 
Ig. Žilinskas, Nut. Raštininkas, 
1402 So. 48th Ct., Cicero; Frank 
Micklin, Finansų Rašt., 2820 W. 40 
St., Phone Lafayette 5211; Ant. 
Gurskis, Kontr. Rašt., 655. W. 18th 
St.; John“ Jackas, Kasierius, 2436 
W. Pershing Rd.; Staponas Mažei
ka ir Alex Mamonas, Kasos Ape- 
kunai.
Susirinkimai atsibuna kas antrą 
nedėldienį kožno mėnesio, 1-mą vai. 
po pietų, Chicagos Lietuvių Audi
torium svetainėje, 3131-33 South 
Halsted St.

SURAftAS VALDYBOS LIETUVIŲ 
TAUTOS KATALIKŲ BAŽNYČIOS 
po vardu šv. Marijos, 3501 South 
Union Avė., Chicago, IR. Pirmi
ninkas Antanas Vaičius, 3623 So. 
Parnell Avė.; Vice pirmininkas, 
Vincas Pomeras; Nutarimų rašti
ninkas, M. Ceplinskas, 3533 South 
Wallace St.; Mokcščių raštininkas, 
K. Aišmentas; Kasierius, Jonas 
Strazdauskas; Kasos globėjai, Jo
nas Bartašius, Barbora Vaičienė ir 
Vaineikis; Maršalka, William Kuz
ma, \Villiam Butkus; Truščei, Juo
zapas Mickevičius, Antanas Vai
čius, Jonas Kazlauskas.
Susirinkimai būna kiekvieno mėne
sio, antrą septintadieny. ’ Kviečia
me lietuvius kreiptis su reikalais j 
kleboniją, 3505 So. Union Avė., 
Chicago, III.

DR-STft LIETUVOS VĖLIAVA AM. 
No. 1 Valdyba 1925 m.: Pirm. Z. 
Motuzas, 4306 S. Wood St.; Pad. 
A. Deivienė, 5648 S. Bishop St.; 
nut. rašt. F. Motuzas, 2811 W. 63 
St., Phone Prospect 8752; fin. rašt. 
S. Stankus, 12417 S. Carpenter St., 
West Pullman; kasos glob. D. Mo
tuzas, 4306 S. Wood St. ir A. Mo
tuzienė, 4317 S. Hermitage Avė.; 
kasierius A. Cesna, 4501 S. Pau
lina St.; maršalka P. Tiškeviče, 
4612 S. Francisco Avė.; ligonių 
glob. K. Dauba, 4514 S. Paulina St. 
ir J. Grudienė, 3218 S. Wallace St. 
Susirinkimai laikomi kiekvieno mė
nesio antrą sekmadienį, 1 vai. po 
pietų, Davis Sųuare parko svet., 
prie 45 ir So. Paulina gatvių.

HUMBOLDT 'PARKO LIETUVIŲ 
POL. KLIUBO Valdyba 1925 m.: 
Pirm. C. Kairis, 3238 Cortis Str.; 
Vice Pirm. A. Žilis, 3327 Lemoyne 
St.; Nut. Rašt. A. Walskis, 3341 
Evergreen Avė.; Fin. Sekr. S. Bu- 
neckis, 3312 Wabansia Avė.; Ka
sierius F. Lenkartas, 3310 Ever
green Avė.; Maršalka J. Kuprevi
čius, 3446 Pearce Avė. Mėnesinia 
susirinkimai įvyksta paskutinę pėt
nyčią kožno mėnesio.

DRAUGYS/fi MEILĖS LIETUVIŲ 
AMERIKOJ valdyba ant 1925 met. 
6irm. Antanas Margevičia, pagelb. 

!azimieras Kučinskas, prot. rašt.
Jonas Guzauskis, fin. rašt. Antanas 
Daujotis, 1955 Canalpora Avė., 
Centralinis rašt. Franas Baksinckis, 
kasos globėjas Juozapas JusČus, 
kasos apiekunas Vincentas Greit- 
jurgis kasierius Petras Paulauskis, 
1 maršalka, Vincentas Balsevičia, 
2 maršalka Izidorius Jusčus, ligonio 
apiekunas Jonas Pikciunas, teisėja: 
Antanas Jusčus. Susirinkimai atsi 
būna kas antra subatą kas rnėnesj 
pas Julijoną Savicką, 1900 S. Union 
Avė.

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

LIETUVIŲ LAISVĖS KLIUDO VAL
DYBA 1925 metams: Pirmininkas, 
Antanas J. Zalatoris, 827 W. 33rd 
St.; Pagelbininkas, V. Kriščiūnas, 
930 W. 83rd St.; Nut. Rašt. K. J. 
Demereckis, 3331 So. Wallace St.; 
Turto raštininkas, G. šarkaitis, 708 
W. 17th St.; Kasierius, Jonas Ma- 
zęlauskas, 3259 So. Union Avė.; 
Maršalka, Petras Kauneckis; Kon
trolių rašt., Stanislovas Grikštas, 
Kasos globėjas, Jonas Juri jonas. 
Susirinkimai atsibuna kas pirmą 
subatos vakarą, kožno mėnesio, Jo-1 
no Mazelausko svetainėje, 3259 So. į 
Union Avė. Nariais priimami nuo' 
18 iki 40 metų. j

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DRAUGY
STĖS VALDYBA 1925: Pirminin
kas, Mateušas Liubinas, 3338 South 
Emerald Avė.; Pagelbininkas, W. 
Brushas, 3348 So. Paulina St.; Nut. 
Rašt., K. J. Demereckis, 3331 So. 
Wallace St.; Turto rašt., Petras 
Paužolis, 2429 W. 46th St.; Kasie
rius, Kostantas Lengvenas, 3356 
So. Lowe Avė.; Kontrolių rašt., 
Stanislovas Deikus, 2857 Emerald 
Avė.; Kasos globėjai, F. Kaune ir 
Antanas Knistautas; Maršalka, 
Adolfas Augulis.
Susirinkimai laikomi kas antrą ru- 
batos vakarą, Antano Urbono sve
tainėje, 3338 So. Aubum Avė. Na
riais priimami į Draugystę nuo 18 
ligi 40 metų senumo.

LIETUVIŠKA TEAT. DRAUGYSTĖ 
RŪTOS No. 1 valdyba 1925 m.: 
girm. A. Sabaitis, 1947 So. String 

t., pirm. pag. K. Doveika, 6451 S.
May St., nut. rašt. F. D. Žukauskas, 
4440 So. Whipple St., fin. rašt. J. 
Razmėnas, 1840 So. Halsted St., 
kasos rašt. F. Aušra, 2158 West 
Hasting St., kasos globėjai P. Mar- 
tinkienė, 2844 W. 38 St., kasierius 
J. Vilis, 833 W* 33 St., durų mar
šalka F. Danta, pag. V. Biušas.

DRAUGY9TĖs”aTGIMTIES LIETU- 
TUVIŲ TAUTOS vyrų ir moterų 
valdyba 1925 m.: pirm. K. Lungvi- 
nas, 3356 S. Ix>we Avė., padėjėjas 
M. Juršus, 2612 W. 47th St., nut. 
rašt. A. Malinske, 561 W Dekoven

• St., fin. rašt. M. Ceplinskas, 3533 S. 
Wallace St., kontrolės-r ašt. J. Mike
lis, 3533 S. Wallace St. ir A. Joc- 
kunas, 561 W. Dekoven St. Kasos 
Globėjai: S. Balsis, 3701 S. Halsted 
St. ir durų sargai A. Frajonis ir 
Jonas Burtašis.
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DRAUGYSTĖS LIETUVOS GOJUS 
Valdyba ant 1925 metų: William 
Buishas, Pirm., 3848 So. Paulina 
St.; John Schultz, Pirm, pagelb., 
2739 W. 39th PI.; John Žiūraitis, 
Nut. Rašt., 2024 So. Peoria St.; A.

- GarbaŠauskas, Turtą Rašt., 2012 S. 
String St.; Juozapas Rudis, Kontr. 
Rašt., 3043 W. 38th PI.; John 
Schultz, Iždininkas, 2739 W. 89th 
PI.; Juozapas Petrulis ir Jonas Gai- 
žauskis, Kasos Globėjai; Antanas 
Žičkus, Durų Sargas.
Susirinkimai laikomi kas trečią 
nedėldienj kožno mėnesio, 1:30 vai. 
po pietų, A. P. Bagdono svetainė

je, 1750 So. Union Avė.

PINIGAI
Iš

Roselando

Lietuvon
Roselandiečiains ir ken- 

• singtoniečiams artim

iausia įstaiga pasiunti

mui pinigų Lietuvon 

yra Tupikaičio aplieja, 
233 East 115th St. Pi

nigai nueina Lietuvon 

greitai, su pilna gva- 

rantija.

Iš Roselando ir Ken- 

singtono siųskite pini

gus Lietuvon per Nau

jienų Skyrių Tupikni- 

čio aptiekoje, 233 E. 

115th St., Kensington.
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