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—Bavarijos monarchistaiBandę nužudyti
Rumanų karalių Sjocialdemok ratai reikalauja,

kad ex-ki’onpi’incas Rup- 
prechtas butų inkriminuotas

Mussolini nebeleidžia ži 
nių apie sąmokslą

Suomijoj areštuota 30 komu 
nistinės jaunuomenės vadų

BERLINAS, lapkr. 10. 
Nežiūrint Bavarijos valdžios 
ir Berlino užginčijimų, vokie
čių demokratinė spauda vakąi 
paskelbė sensacingų pranešimų 
apie buvusio kronprinco Rup- 
prechto bandymą pasigrobti 
Bavarijos valdžią į savo ran
kas.

Frankfur.-r Zeitung
kad vienas Bavarų vadas papa
sakojęs korespondentui, 
vyriausi ex-kronprinco Rup- 
prechto patarėjai, grafas 
Soden ir generolas 
prieš porą savaičių
Bavarijos vyriausybė.% norėda
mi patirti, kaip ji į jų planą 
žiūrinti.

Pasak demokratinės spaudos, 
gen. Moehle esąs sudaręs 
nę organizaciją’ padėti
d’etat įvykinti. • 1

Frankfurter Ze i tu ng
kad ex-kronprinco Rupprechto 
pasiūlymai buvę taip šaltai pri
imti, jogei nebelikę abejonės, 
kad valdžia pavartos griežtų 
priemonių . prieš bet kurį “put- 

Socialdemokratų spauda rei
kalauja, kad Rupprechtas butų 
inkriminuotas.
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Bandyta nužudyt Rumany 
karalius Ferdinandas

Mussolini užgynė skelbti 
žinias apie “sąmokslą”

kad

Suimta visa sąmokslininkų kuo
pa; vienas kareivis ir vienas 
žandaras sužeisti

Milane panaikinta socialistų 
organizacija; kėsinąs prieš 
visą socialistų partiją

fon 
Moehle, 

teiravęsi

Pilietinis karas Kinuose
Mandžurijos vadas, čang Tsoli- 

nas, žygiuoja Pekino linkui

Lietuvon grįžę iš Lenki 
jos kaliniai

mėn. 24 
l^enkų 

kaliniai.
kelio? e

VIENNA, Austrija, lapkr. 10. 
Rumunijos, pra
buvęs padarytas 
nužudyt R urna- 
Ferdinandą bet • » 
nepavykęs.

išvykęs me-

neša, kad ten 
pasikėsinimas 
nijos karalių 
pasikėsinimas

Karalius buvę^
džioti. Tuo tarpu vienoj pake 
lė&~ ‘taigojž/tpdanv 
volveriais ir rankinėmis grana
tomis. Veikiai betgi pasiro
džius karaliaus Ferdinando ka
reivių sargyba, kiy;i pasiskubi
nus žandarams į pagalbą, ir po 
kovos pagaliau sąmokslininkai 
buvę suimti. Šaudanties, vienas 
kareivis ir vienas žandaras bu
vę sąmokslininkų sužeisti.

1924 mefais, gegužio 28 die
ną, buvo kėsintųsi nužudyt 
Ferdinandas netoli sostinės Bu- 
charesto. Laike didelio amuni
cijos sandėlio gaisro, kur buvę 
nuvykęs ir karalius, Į jį buvo 
mesta bomba, bet nekliudė.

ROMA, Italija, lapkr. 10.
Diktatoriaus Mossolini spaudos 
biuras vakar užgynė laikraš
čiams skelbti, arba telegramo
mis siųsti, bet kurias žinias 
apie tariamą sąmokslą prieš 
Mussolinj ir to sąmokslo tardy
mą, išskiriant tik tai. kas bus 
frfėkšiąr —J--~’

Italijos fašistų valdžia vakai 
panaikino Milane socialistų dar
bininkų organizaciją. Tai pir
mas žingsnis prie likvidavimo 
socialistų partijos, kaip ]<ad val
džios buvo įsakyta likviduoti ją 
tuojau, kai buvo paskelbta 
apie “sąmokslo” susekimą.

kari- 
coup

sako,

Francuzai pradėsiu ofen 
sivą Sirijoj

ties

(Pacific and Atlantic Photo]
Bob 14t Follette Jr„ senatorius iš Wisconsino, sėdi pi 

Svas.

Francijos socialistai prie 
šinas inflacijai

ic to pa

Byla dei vertimo moky
kloje skaityti bibliją

GKEELEY, (Lai., lapkr. 10.— 
Vietos distrikto teisme vakai 
prasidėjo byla dėl priverstine 
skaitymo biblijos mokyklose. 
Skundėjai sako, kad Kalifoi įvijos

Suomiuose areštuota 30
Hi/nmnnmftln” unrln

Kaltinami dėl ruošimo komu
nistų sukilimo Suomijoj, ei
nant Maskvos Įsakymais.

revoliuci-

STOKHOLMAS, Švedija, lap
kričio 10. • Suomijoj (Finlan- 
dijoj) suimta trisdešimt “kom 
somolų”, t. y. komunistų^ jau
nuomenės sąjungos, vadų, kal
tinamų dėl ruošimo
jos Suomių žemėj, sulyg duo- 

viešųjų mokyklų direkcija netu- tomis iš Maskvos 
ri teisės nustatyti ir reikalauti, internacionalo 
kad mokyklų mokiniai kasdien 
paskirtomis valandomis Janky-! kuris, be to, 
tų skaitymus iš biblijc

komunistų 
instrukcijomis.

Tarp areštuotųjų yra vienas, 
dai 
pa-

Trys kaliniai pabėgo

kaltinamas
’šnipavimu karinių Suomijos 
slapčių.

Valstybės gynėjas žadąs
kalanti kad ta komunistinės 

9

rei-

\\ ash., jaunuomenės sąjunga butų lik
ir surišę ii

francuzų kavalerijos regiDu 
tnentai atakuoja sukilėlių va
do, Bakrino. jėgas

PARYŽIUS, lapkr.
Laikraščio La Llbene 
jondentas iš Kairo 
<ad francuzų kariuomenė Siri
joj rytoj pradėsianti ofensivą 
prieš sukilėlius.

Du francuzų kavalerijos re- 
gimentai šiandie atakavę suki- 
ėlių vado, Bakrino, 
iiiskelbusio Sirijos 
prezidentu, jėgas. 
Damasko apielinkėj 
avitoriai bombarduoją sukilėlių 
jurius iš gro.

10.
kores- 

' praneša,

nesenai pa- 
respublikos 
Tuo tarpu 

francuzų

Nukerta taksus auto
mobiliams, ciga

rams etc.

Premjeras Painleve betgi ne
randa kitokios išeities ir 
proponuoja išleisti 2 ‘/z mili- 

ja vakar, kartu su premjeru 
Painleve ir nauju biudžeto mi- 
nisteriu Bonnetu, visą dieną 
taisė finansinį programą, kurs 
bus premjero pristatytas par
lamentui ateinantį ketvirtadle-' 
uį.

Svarbiausias klausimas tai 
pinigų inflacija. Kadangi socia
listai, nuo kurių priklauso 
Painlevės valdžios likimas, tvir
tai nusistatę’i prieš pinigų in- 
flaciją ir ^riestai priešingi di
dinti popierinių banknotų cir
kuliaciją, tai premjeras Painle- 
vę, sako, sutikęs daryti pataisy
mų savo originaliame projekte.

Stengdamasis užtikrinti sau 
socialistų paramos, Painleve vis 
tik mano kad šiokia tokia in- 

9

flacija būtinai reikalinga, idant 
valdžia galėtų atmokėti trumpo 
termino bonus, kurių rakas 
baigias balandžio 8 dieną. Vie- 
nintėlė išeitis toms obligaci
joms patenkinti, premjero nuo
mone, tai išleidžiant dar 2U 
miliardo '»

Fhmykštis valdžos projek
tas išleisti 71/2 miliardo popie- 
ttn.ų frankų buvo sukėlęs vistu 
didžiausio pasipriešinimo,

viduota kaipo kriminale 
keturis sargus, iš valstijos sun-į riešvalstybinė organizacija, 
kiųjų darbų kalėjimo pabūgo 
trys kahmai. ,pvj ęhicagos mergaitės

suimtos kaipo pašto 
***«-*aA**i---/tA*-*-*yV*-*--*HA^ ’s plėšikės

AR NORI KĄ PARDUOTI, * LOS ANGELES, Cal.. lapkr. 

PIRKTI AR PAIEŠKOTI ta dvi mergaitės, kaltinamos 
kaipo plėšikės, dalyvavusios ne
senai padarytame 
pašto apiplėšime, 
esančios nekaltos, 
nevieve Guerin, 
vieve Dirshner ir 
Tesciona. Abidvi 
imtos Chicagoj.

WASHINGT()NAS, lapkr.
Atstovų buto sumanymų 

misija šiandie nubalsavo suma
žinti taksus automobiliams, ci
garams, alkoholiui etc., o dau
geliui kitų daiktų taksus visai 
panaikinti. Taksai automobi- 
lianis suniaži narna, 'nuo f» nuoš. 
j 3 nuoš., o taksai ’ įvairiems 
automobilių daiktams visai pa
naikinama.

10.
ko- Kalėdų dieną šiemet 

paštas neveiks

čia $500,000
Jos ginasi 

.los yra: Ge- 
kitaip Gene- 
Dorothy Lee 
jos buvo su-

Duonos derlius šiemet 
— 3,013,390,000 bušeliu

WASHINGTONAS, lapkr. 10. 
— Gcneralis pašto, viršininkas 
New iš anksto paskelbia, kad 
šiemet K a.,1 trelei 
švęs, ir jlokų siufttihiai, 
riant “Speciąl Delivery,” nebus 
į namus pristatomi. Visi pašto 
tarnautojai ir laiškanešiai tu
rės pilną šventę ndo gruodžio 
24 vidurnakčio iki gruodžio 25 
vidurnakčio.

pltšliis il’xi
* išski-

Naujienos pagelbės jums. 
, Desėtkai tūkstančių Naujienų 

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

Klasifikuotųjų skelbimų kai-y PLĖŠIKAI ATĖMĖ Iš MKR- 
nos: vienas colis (apie 30 žod- GAITĖS $3000
žiu) vienai dienai, $1.05, dau
giau kaip vieną dieną 92 centai 
į dieną; asmenų paieškojimai 
po 70 centų už colį į dieną.

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

WASHINGTONAS, lapkr. 10.
Paskutiniu agrikultūros de

partamento apskaičiavimu, duo
nos javų derlius Jungtinėse 
Valstijose šiemet siekia 3,013,- 
390,000 bušelių, 
tais 
000

Praeitais me- 
buvo užderėję 2,436,513,- 
bušelių. ' ’

• ST. LOUIS, Mo., lapkr. 10.- 
Du ginkluoti plėšikai sulaikė 
Miss Connie Brey, Coronado 
viešbučio kasininkę, ir atėmę iš 
jos krepšį su $3,000 pinigais ir 
$5,000 Čekiais, pabėgo. Pinigai 
buvo viešbučio, ji nešė juos 
bhnkan padėti.

FUTBOLO AUKA
SPOKANE, Wash., lapkr. 9. 

— žaidžiant futbolą, vienas 
žaidėjų, špokane universiteto 
studentas ( Herbert Simpson, 
buvo taip sunkiai sužeistas, 
kad netrukus mirė.

Chicagai ir apylinkei fede- 
ralis oro biuras Šiai dienai 
pranašauja:

Nenusistojęs oras; nedidelė 
temperatūros atmaina;, stipro
kas, didžiumoj žiemos vakarų 
vėjas.

Vakar temperatūra buvo mi- 
nimum 39®, maksimum 52° F.

šiandie saulė tekd 6:33, lei
džiasi 4:35 valandą.

PEKINAS, Kinai, lapkr. 10. 
—<Mandžurijos vado Čang Tso- 
lino kavalerija įsiveržė į met
ropolijos sritį, kuri yra “krikš
čionių” generolo, Feng .Tuhsia- 
no, jurisdikcijoj.

Čango kariuomenė užėmė ke
letą miestehi; ' netoli Fungčau, 
dvidešimt mylių i 
Fengo jėgos iki šiol vis trau | gamingai gyventojų sutinkami 
kėši nuo mukdeniečių, ir da- ir išlydimi.
bar ruošias apleisti Fungčau. | Viso jų grįžo 17: L Krušas 

Pekino valdžios galva, Tuan Jonas, 2. Klimavičius Juozas, 
čidžui, stengias sutaikyti Čan* 3.Žilinskas Vincas, 4. Kody- 
gą su Fengu. šius Jonas, 5. Pučys .Andrius,

16. Janonis Jonas, 7. Bortnikas 
[Vladas, 8. Jurkonis Antanas, 9. 
'Paukštė Juozas, 10. Šileikis Sil
vestras, 11. Grigas Simonas, 

i 12. Valietukevičius Jonas, 13. 
Molis Mykolas, 14. Jurkumis 
Pranas, 15. šaudinis Martynus, 
16. Umbrasas Antanas, 17. Že
maitis Mečislovas ir du lenku 
prieglaudoj buvę vaikai.

Trys kaliniai liko Lenkuose, 
nes jų Kalėjimo terminas baigė
si, be to, jie kilę iš okupuotos 
dalies ir turi ten savo turtą ir 
gimines. Taip pat ir grįžusiųjų 
dauguma kilę iš okupuotos Lie
tuvos, turi ten net savo šeimy- 

Grįžusieji atrodo labai nusil
pę liguisti, širdingas priėmimas 
juos giliai sujaudinęs. Susida
ręs grąžintiems kaliniams pri
imti komitetas spalių mėn. 25 
d. ruošia jiems vaišes.

KAUNAS. — Spalių 
d. 12 vai. parvažiavo 
grąžintieji lietuviai 
Mieste jų laukta net
vietose: kiti rinkosi pas Alek
soto tiltą, kiti pas 
jungos bustynę.
žami žaliumynais iškaišytam * 
ir tautine vėliava

nuo Pekino.'autobuse, buvo pakeliui džiau-

šaulių Są-
Kaliniai ve-

papuoštame

Konferencija angliakasių 
streikui baigti

______'•HARRISBURG, Pa., lapkr. 
10. - Pennsylvanijos guberna- 

Piofliclovil IfDrČtn 7l/rrioi torius Pinchot pasiuntė laiškus ritHŲoIdVŲ rololu LJ&ldl ,'kietosios anglies kasyklų savi-
nriPQ itsIlK i komisijos pirmininkui,Įjlluu ll(įluv i\v Inglis, ir Jungtinių Ka

syklų Darbininkų prezidentui,
John L. Lewis, kviesdamas
juos susieiti su juo ir pasikal
bėti dėl kasyklų streiko situaci- — - -C»-—--- -------A------
padidisianti tarnauto

jams algas

fašistai

VIENNA, Austrija, lapjm>10. 
— Del to, kad Trieste italų la- 

tuose įvyko nepalankių italams 
demonstracijų. Belgrade de
monstrantai, įsiveržę Italijos 
Konsulato kieman, nutraukė vė
liavą ir-ją- sudegino. Zagrebe 
kroatų studentai per dvyliką 
valandų laikė apsiautę italų 
konsulatą, pagaliau nutraukė 
italų vėliavą, suvalkiojo ją, pas
kui sudegino.-

Sako, kad italų
Trieste puolę Pietųslavijos kon
sulatą ir laikraščio redakciją 
dėl to, kad lasai slovėnų laik
raštis, kalbėdamas apie tariamą 
sąmokslą nužudyt Mussolinį. 
pareiškė, kad visas tas sąmoks
las buvęs pačių fašistų prasi
manytas. '

Užgynė demonstracijas
BELGRADAS, Pietųslavija, 

lapkr. 10. — Pietųslavijos vy
riausybė ėmėsi priemonių nebe
leisti daugiau panašių demons
tracijų prieš italus, kokios iki 
šiol įvyko įvairiose Pietųslavi
jos vietose. Didelis masinis 
mitingas, kurs buvo šaukiama? 
Zagrebe ateinantį ketvirtadienį, 
tapo valdžios užginta::.

[lacionalisty bankų turtas 
arti 35 miliardu

WASHINGTONAS, lapkr. 10.
Jungtinių Valstijų naclona- 

lių burkų resursai, daiktai! 

ėmus, siekia netoli 25 miliardu 
dolerių.

Apyvartos pinigų kontroliaus 
Mclntosho paskelbtu praneši
mu, rugsėjo 28 dieną 8,085 na- 
cionalių bankų bendri resursai 
siekė $24,569,527,000, arba 
$1,250,000,000 daugiau ne kaip 
metai laiko atgal.

Plėšikai pašlavė iš dirb
tuvės $50,000 metalo
NEWARK, N. J., lapkr. 10.— 

Aštuoni ginkluoti plėšikai, ku
rių vienas buvo apsimaskavęs, 
vakar, atėję j W. H- Taylbr 
brangmenų dirbtuvę, privertė 
trisdešimt darbininkų sugulti 
ant grindų ir nesikrutinti, kol 
jie, susižarstę aukso ir platinos, 
vertės 50,000 dolerių, pasišali
no. Banditų nepavyko sugauti.

10. 
kom

NEW YORKAS, lapkr. 
\Vestern Union Telegraph 
panija žada skirti 3 milionu: 
dolerių savo tarnautojų algoms 
padidinti. Algos bus padidintos 
nuo ateinančio sausio 1 d. tik 
tiems tarnautojams, kurių al
gos siekia mažiau kaip 
dolerių per metus.

Mirimu ir gimimu sta
tistika Lietuvoj

3,000

Per 15 metu buvo vedęs 
60 pačiu; teismas

KAIRAS, Egiptas, lap*r. 10. 
— Teisman tapo atiduotas 
Isaui Šerif Bei, kaitinamas, 
kad per penkiolika, metų jis 
suskubo vesti šešiasdešimt pa
čių ir su kiekviena jų gauti iš
siskyrimą klastingais dokumen
tais.

KAUNAS. -- Centralinio 
statistikos biuro žiniomis, per 
pirmą 1925 m. pusmetį mirė 
18.824 žmonės jų tarpe 5.314 
vaikų iki 1 metų amžiaus. Per . 
tą patį 1924 m. laiką mirė 17.- 
587 žm., jų tarpe 4.107 vaikai 
iki 1 metų amžiaus. Vedybų 
skaičius per pirmą pusmetį sie
kia 10.709, o per tą pat 
m. laiką 11.527. Gimimų 
čius beveik nepasikeitė: 
pirmą 1925 m. pusmetį 
33.957, o per 
921.

1924 
skai- 

per 
buvo

1924 m. — 33.-

Siuskit per Naujienas 
Pinigus Lietuvon ant Kalėdų

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 siuntinis, 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. 
rUPIKAIčIO APTIEKA, 233 East 115 St. 
BENOšIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St. 

» j

1739 So. Halsted St. Chicago, m.

A
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šeimininkėms kelrodis
Rašo ISABELLE KAY

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

neliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei

RODYK LR No. 5
Virimo Receptai

Daktarai visada rekomenduoja ser
gantiems žmonėms kiaušinienės ka
dangi ji yra lengvai virškinama ir 
tuo pat laiku labai maistinga ir gai
vinanti. Tai yra geriausias maistas 
vaikams, ir reiktų jiems kasdien duo
ti. Sekantis receptas paganėdins jų 
skonį.

SAVORY KIAUŠINIENE
4 kiaušiniai
l’s puoduko evaporated pieno
1 U puoduko vandens
4 šaukštukai svogūnų, smulkiai su
tarkuotų
l2 šaukštuko druskos 

šaukštuko baltų pipirų
2 šaukštai tarpyto sviesto 
1 šaukštas paprikos 
žiupsnelis raudonpipirių.
Suplak kiaušinius iki jie bus leme

no spalvos. Dadėk pienų ir vandenį, 
paskui kitus dalykus išskyrus sviestų 
ir paprikų. Suplak viskų gerai ir su
pilk į taukuotus puodelius. Paskui 
užpilk ant viršaus sutarpyta sviestų 
kožnan.* puodeliui, apibarstyk papri-, 
ka ant to. ir indėk kepimui į lėkšte 
su vandeniu. Kuomet gatavas duoti 
j stalų, išversk kožnam paskirai | 
lėkštes ir apipilk sosu kokį mėgstat.

Virtuves Reikaluose
Jeigu pečius aptyška taukais lai

ke kepimo, nuvalyk taukus tuoj su 
laikraščiu.

Išvalymui skauradų išlašink visus 
taukus lauk, iššluostyk skauradų su 
laikraščiu ir pusė valymo darbo bus 
atlikta.

Jeigu jums pritruktų py raginių 
miltų ir jų neturėtumėt, galit pasi
daryt gerų pavaduotoją sudėjus ketu
ris puodukus miltų su vienu puoduku 
kukurūzų krakmolo.

šaukštukas lemono skystimo prie 
'kortos vandens padarys ryžius labai 
baltus ir neduos grūdams sulipti lai
ke virimo.

Jeigu kavos ar arbatos virimo puo
das pajuosta viduje, virink jame stip
rių soliuciją borakso per trumpų lai
ka ir puodas tuoj išsivalys ir pabals.

Naminiai Pasigelbėjimai
Jeigu norit kad staliniai užtiesalai 

butų gražus ir Švelnus, bet ne per- 
tandųs, visai jų nekrakmolink. La 
jie visai išdžiūsta, paskui pamerk i 
karštų vandenį ir tuoj ištraukus per
leisk per mašininį gryŽtuvų. Sulauk 
styk lygiai ir susuk į sausų audek
lų ant kelių valandų. Paskui prosyi 
su gerai karštu prosu ir lininiai bus 
gražus ir blizgės.

Senų gazo mentelių nenumeskit. 
Dalykas iš ko jie pądųryti yra labai 
Seras valymui auksinių ir sidabrinių 

alykų ir gražmenų. Jį reikia trin
ti visai sausų s*u šmoteliu chamou 
odos.

Pirm kalsiant vinį į medį, perverk 
jį per plonų šmotų muilo. Pamaty
sit kad vinis lys j medį lengvai ir ne
perkels jo.

Grožės Patarimai
Gamta taikė kad kožna moteris tu

rėtų puikių figūrų. Išlankstymai fi 
gūroje yra kitokie pas kiekvienų y pa 
tų, jokie du nėra panašus. Todėl rei
kia žiūrėt kad korsetas butų pritai
kintas kad priduotų puikumą figų 
rai. Peržiurėjus mielas ir figūra.* 
su virš milijono moterų pasirodė kad 
95 iš 100 Amerikos moterų turi kok- 
nors netobulumų sudėjime. Papras
ti korsetai neduoda tų lengvų, gra
žų ir patogų sudėjimų kurie nori tu
rėti. Todėl, bukit atsargios pasiren
kant tinkamų korsetų.

Ypatiška Sveikata
žaiždos užžiurčjimo tikslas yra ne- 

daleisti ineiti bakterijoms. Reikalin
ga išvalyt žaizdų kiaurai, nes nešva
rumas reiškia pavojų. Kam rizikuo
ti su užsinuodinimu kraujo kada gali
ma išsykio to išvengti. Bandyk i? 
valyt žaizdų pilnai ir paskui užrišk 
sų visai švariu bandažu. Mažuose 
įkirtimuose, įbrėžimuose, etc., pero- 
xidu ar jodinu reikia tuoj naudoti, c 
net ir karštas vanduo gerai. Jeigt 
žaizda tinsta ir pradeda skaudėti ii 
peršėti, patartina sužeisat ypatai 
kreiptis prie gydytojo tuojau.

KORESPONDENCIJOS
—4K

Zeigler, III
S. L. FftBIONflS Cii

Bolševikų mali-maliene

Bordeno Evapprated Pienas suteikia pilno, tyro 
karvės pieno* maistingumą geriau, negu koks ki
tas produktas. Yra tyriausias, šviežiausias pienas 
su Smetona. Karvės yra geriausiai prižiūrimos ir 
veterinariai nuolat peržiūri jas.

Jei norit sužinot kaip virt su Bordeno Iš- 
garuodintu Pienu, pasiuskit mums kuponų, 
paženklinant kokias pamokas norit, ir mes 
prisiusi m dovanai.

M ilk

Spalio 29 d. buvo čia prakal
bos, surengtos vardu DLDLD. 
apskričio. Kalbėtojam buvo ko
kis tai Laisvės činauninkas Jeg
minas.

Išpradžių tas bolševikų gaidys 
ėmė girti savo šiukšlyną ir taip 
visų Maskvos šiukšlių rado, kad 
geriausia knyga yra Dr. Kaš- 
kiaučiaus “Darbininkų Sveika
ta.” Iškapstęs savo šiukšlyną, 
Jegminas stvėrėsi už politikos 
ir bematant atsidūrė Italijoj; 
išreiškęs apgailą, kad darbinin
kams anais metais nepasisekė 
išlaikyti kelias dirbtuves, ku
rias jie buvo užgriebę (žinoma, 
čia kalti buvo socialistai), nusi- 
baladojo j Lietuvą it surado, 
kad tik socialdemokratai nelei
do Kapsukui su Angariečiu už
vesti bolševizmą Lietuvoj, taigi 
pasak kalbėtojo, vieni socialde
mokratai išgelbėjo Lietuvą ir 
jos nepriklausomybę, nes jeigu 
Lietuvą butų užvaldę bolševi
kai, tai Lietuva vėl butų deja
vusi benešdama senąjį, tik dar 
aršesnį rusų jungą.

Pertraukoje buvo renkamos 
aukos, o pats Jegminas vaikš
čiojo po publiką, kurios buvo 

pora tuzinų asmenų ir 
kiekvieno prieidamas kal- 
prisirašyti prie boiševikiš-

bnsweeteneo

^aporatep

Valgių Karalius
r* •
Karvė maitinasi žalumynais. Gamtos stebė
tinu surėdymu, karvė ištraukia iš jų nau
dingus elementus ir perduoda juos jums 
piene. Delta, pienas yra valgių karalius.

Mas Rekomenduojame
Bonlens Evapoiated pienas yra du 

syk riebesnis negu paprastas Bonkos 
pienas. Kuomet jūsų valgiuose rei-

Sekančius Produktus:
kalinga piene atmiešk pusė Borden’f 
Evaporated Pieno su tiek pat van 
dens. Jis sutaupys jūsų pieno lėšas

THE CHICAGO 
SYMPHONY ORCHESTRA
r

90
Muzikantu

FREDERICK ST0CK, Ved.
ER1C D.LAMARTER, Vedėjo 

Pagalbininkas

DUOS PENKIUS t
90

Muzikantu

POPULIARISKUS KONCERTUS
International Amphitheatre

Ant Keturiasdešimta trečios ir Halsted gatvių 
UNION STOCK YARDS '

NUPIGINTA KAINA TIK 5Oc
sekamomis dienomis

PIRMADIENIO VAKARAIS KAIP 8:15
LAPKRIČIO 16 GRUODŽIO 28

VASARIO 15 KOVO 15

Chicagos Didžiatisia Oikestrą Jūsų Pačių Apielinkėj 
Ir Pabukit Tarpe Nepaprastų Aplinkybių

TIKI ETAI JAU DABAR PARSIDUODA:
1 IIUIUV » 1/1 UIVJV

So. West»rn Avė.
Gli<lewe)l*» Drug Store
W. G2rd St., cor. Kedzie Avė.

Phinnacy

6301
B. J. 

3153
I Rutaon's
I 5900 Wentworth Avė.
I Paul M. Kepner’i Druu

500 W. 59th St.. cor.
Herman A. Yate.«* Druir

I 5K5'.l So. Ashland Avė., cor. 5Vth St.
I Geo. O. Govppner’^ Drug Store

5901 So. Kedzie Avė.
Kidder and Lewi»‘ Drug Store 

505S Cotlazc Grove, cor. 51»t St.

Store
Normai Blvd.
Store

1658 So. Ashland Avc., /eor. 47 th St. 
Lawrcnce Dlahnik’a Drug Store

1701 So. Kobey St.
Aldona Drug Store

1700 So. W0Htern Avė.
Wm. F. Stulpini Drug Store

3453 So. Haleted St., cor. 35th St.
Joj. J. Shine’.i Drug Store

3501 So. We»tern Avė.
Ja.<. 1’. CrowJcy’* Drug Store

800 \V. JSldt St., cor. Ilnlstud St. 
Becker, tlyan and Co.

6245 So. HaUted St., cor. G8rd

o.

LIETUVIAI IŠDIRBĖJAI AUKŠTOS RŪ
ŠIES SEKLYČIOS SETŲ (PARLOR SETS)

I

Kam jum mokėt augštas kainas, kad galite pirkt daug pigiau tiesiog • 
nuo išdirbėjų. Ateikite pažiūrėti, kurie norite pirkti gerų furničių. Mes . 
galime užganėdinti teisingu patarnavimu. Darbų irmaterijolų garan
tuojame, musų kostumeriai tų patvirtins, Musų ilgų metų patyrimas, 
geriausias, užtikrinimas, ir užlaikome visokios rųlles namų rakandų. ;

Globė Upholstering Furnitūra Co
6637 South Halsted Street

Telephone Wentworth 6890

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

ANT NAUDOS. *

809 W. 351h SI., Chicaga |
Tel. Bo* ievard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR-f 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir L 
Parduodam Laivakortes.

Pasitarki! su 
Specialistu

$1.00 KAINUOJA JUMS TIKTAI $1.00
NATURAL HEALTH INSTITUTE 
GYDYTOJAI KRAUJO, ODOS, PLAUČIU, UŽKIE
TĖJIMO IR KITU LIGV VYRŲ, MOTERŲ IR VAIKŲ 

nuo 10 ryto iki 6 vai. vakare. Panedely ir ketverge 
Nedėlioj nuo 10 iki 12 dienų.

De u r boru SU Suite 606, imkit elevatorių Iki 6 lubų

Valandoj 
nuo 10 vyto iki 8 vakare.

109 l

prie 
b i no 
kos ALDLD., bet naujų kandi
datų į tą bolševikų oideną ne
surado.

Paskiau vėl kalbėjo. Kalbėjo 
apie kokią tai apsigynimo tary
bą ir kalbino visus jon rašytis. 
Esą mokesnis busiąs tik 10c į 
mėnesį ,bet ne tiek mokesnis 
svarbu, kad esą galima busią 
parengti balius sušelpti bolše
vikų mučeininkus; esą reikalin
gos visokios išmaldos, nes dar 
Michigano miškų byla neužbai
gta, taipjau esą ir Zeigiefy rei
kalinga gelbėti. Mat čia komu
nistai sukėlė muštynes ir kele
tas liko areštuota, todėl dabar 
ir prašo išmaldų, — bet apie 
tai kitą sykį. Pakeiksnojęs ki
tus laikraščius, ypač Naujie
nas, tas tauškalas užbaigė sa
vo prakalbą. Beje, jis visus kė
liojo skebais, bet kodėl jo paties 
gazieta Laisvė neturi unijos le- ’ 
belio? Turbut ten nėra orga- 
nizuotų darbininkų, nes tie 
“darbininkų prieteliai” Lais
vės bosai — komunistai unijos 
neįsileidžia.

Prašė duoti ir klausimų, tad : 
vienas ir paklaust), kaci jei taip 
blogai darbininkams Lietuvoj, ■ 
o Husijoj taip gerai, tai kodėl1 
Lietuvos darbininkai nevažine- į 
ja į Rusiją. Kalbėtojas atsa- !

Bordeno Evaporated Pienas yra parankiausia, 
taupingiausia pieno forma. Del virimo ir kepimo 
jis susilygina su geriausiu šviežiu pienu. Nėra 
jam lygaus gėrime kavoje. Priežiūra sutaisyme 
užtikrina tyrumą pieno, kuris "pilasi iš keno kaip 
smetona.

THE BORDEN COMPANY
Borden Building New Yorld

i r * ’
Duona 
Saldainiai 
Žuvis

KUPONAS
Rašalai 
Mėsos

Košelės

Pajai 
Pudingai 
Sriubos

VARDAS ................ 6
ADRESAS ...d

.........................5..........
(Lithuanian)

*

SKAITYTOJAU!
PAREIKALAUK SAU KATALOGO 

PASIRINK SAU DOVANAS 
DYKAI D EL JUSU —

IR

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

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

Ateikit j musų ofisą ir daleiskite 
pilnai jumis išegzaminuoti, su X-Ray 
ir labaratorijoj, tas pilnai pasakys, 
kas jums yra ir kur randasi liga ir 
ar jų*» galit būt išgydytas. Mes tu
rime geriausius Europinius ir Ameri
koniškus įrengimus. Musų X-Ray 
mašina yra viena iš slidžiausių visa
me mieste.

X-Ray Egzaminavimas 
ir patarimai visai dykai

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

Mes turime pas save visus naujau
sius serumus.

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

skausmo. Musų kainos už gydymą 
yra labai liberalės.

Mes gydome vyrus ir moteris.

The People’s Health 
Institute

Dr. Gili, Specialistas
40 No. Wells SL,

kampas Washington
Valandos: Panedelyje, Ketverge ir 

Pėtnyčioj: 9-6. Utaminkc, Seredoj ir 
Subatoj: 9-8. Nedėldieniais ir šven
tėmis: 10-1.

Gaisinkites Naujienose
State

Ijpildyk ir Naujienoms

Jaučias Kaip Nau
jas Vyras

Viduriai Yra Geri; Miega Puikiai /
Wm. H. Sherman iš Minneapolis, 

Minn., rašo: “Tūlas laikas atgal, ap
turėjau jūsų laiškų, kaslink gyduolių 
Nuga-Tone. Esu jas gavęs ir, turiu 
pasakyti, jog tai geriausias tonikas, 
kokią aš esu vartojęs. Aš jaučiuosi 
cnip ir naujas žmogus. Mano viduriai 
yra geri ir aš miegų puikiausi. Jus 
galit pasiųsti bile ką pas mane pa
siklausti apie jūsų gyduolę, aš kiek
vienam pasakysiu, ką ji padarė dėl 
manęs. VVm. 11. Sherman.”

Šio laikraščio skaitytojai atras Nu
ga-Tone stebėtiną gydytoją tokiuose 
atvejuose, kaip kad vidurių keblumui. 
Pabandyk jj. Jis yra taip paprastas, 
malonus ir veiklus, jog j keletą die- Į 
nų jus patys stebėsitės, kaip gerai 
jaučiatės. Jis urnai panaujins jūsų 
stiprumą ir energiją ir pataisys jūsų 
kraują, nervus ir kūną. Nuga-Tone 
išdirbėjai, taip gerai žinodami jo 
veikmę šitokiose atvejuose, priverčia 
visus aptiekorins garantuoti jį ar su
grąžinti pinigus jei jus nebūsit už
ganėdintas. Rekomenduojamas, ga-, 
rantuojamas ir parduodamas per vi
sus aptiekorius, arba prisiųsk $1.00 iri 
aplaikysit tiesiog iš National Labara- 
tory, 1014 So. Wabash Avė., Chicago, 
Illinois.

Tel. Lafayette 4223
Plu mb i lig, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogoriuusiai, 

M. Yuška.
3228 W. 38th Chicago, UI.

. 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, 
ponų tiems, kurie užmo
ka pinigus iškalno prenu
meruodami Naujienas ' 
sau ar kitiems.

Daųgink savo kuponus 
prisiųsdamas naujų skai
tytoj^ ir rinkdamas juos 
kitokiais^budais.

C AT NO,||(13

U Vardus

Adresas

Miestas

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

nių? Pasitarkite su manim šian
dien. — Pritaikau taipgi akinius 
prie likusių čielų akinių stiklų.

DR. JOHN J. • 
SMETANA

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

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

Ant Platt’s Aptiekos 
» / 

Pastebėkit mano iškabą
Valandos nuo 9:30 iki 

8:30 vakare.

/orBlilOUSMESS'
ni*. : . - i'---------------------------- - ;

t 
kVartoki! ’

?r>*. ir 50c. baknclia 
Pirkit nuo aptiekorįzuą, 

NETUHI CALOMKL 
ilvalymo žarnų, livalo odą. 
kimo Rslvoa skaudėjimo Ir 
Nuo uikletūjimo, nublan- 

BEKCHAM’S PILĖS J
1H
BEECHAM’S
■FS.PILLSX: ;



TrečiadieniSj Lapkr. 11, ’25 NAUJIENOS, Chicago, III. 3

Nenuoramų Filosofija
ta), na ir linksminasi. Links
minasi tikrai intidigentiškai- 
anierikoniskai. Patys šoka ir 
pasikviečia vieną kitą svetim
tauty šokti “klasiškus” šokius. 
'I'os šokėjos paprastai turi il
gas kojas ir trumpas drescs.

Kastos

Nelaimių Nelaimė
Gerai žinodamas, kad filo

sofiški kuriniai vra baisiai 
sunku teisingai suprasti, sten
gsiuos savo filosofiją apie ne
laimių nelaimę išguldyti tokioj 
šviesoj, kad netiktai paprasti 
piliečiai, bet ir dantistai, dak
tarai, rylisteitmenai, bučeriai 
ir visi kiti didvyriai be didelio 
“Iriubelio” ją suprastų.

Kiekvienas iš musų giliai at
sidusęs nekartą ir ne du kart 
įsame ištarę: “Mane ištiko 
nelaimė”. “Mano šeimyną iš
tiko nelaimė.” *AMusų visą 
didvyrių tautą ištiko nelaimė”. 
Bet ar l>ent vienas iš musų 
esame rimtai paklausę savęs: 
Kas tai vra nelaimė? Kokios 
nelaimės mumis tankiausia iš
tinka? Ir, pagalios, iš kur 
visos musų nelaimės kyla?

Taigi, kaipt matote, tema yra 
begalo gili, plati, svarbi ir pai
ni. Ją tinkamai ištlumočyti 
gali tiktai nenuoramų filoso
fai. Nu, krypkime prie daly
ko.

Kad kartais giliai gerbiami 
skaitytojai nesuprastų manęs 
klaidingai, tai aš paaiškinsiu 
arba apsklembsiu žodį nelai
mę. Nelaimė tai yra nelaimė, 
kurios niekas nenori. Dar aiš
kiau šnekant, nelaimė yra prie
šinga laimei. Paimkim sau, 
nu, sakysim, musų “rylisteit- 
menui” “biznis” eina sklan
džiai, kaip pasviestuotas, su 
savo pačiute sugyvena gražiai 
—pačiutė jį myli, /> jis pačiu
tę. Vadinasi laimė žydi jo na
muose. Bet štai prabėga apie 
pora desėtkų metų ir pačiutė, 
pirmiau buvusi angelas, pavirs
ta į velnią, sumuša musų visų 
gerbiamą "ry Irstei trnenę”, su- 
spardo jį savo mažomis koji
kėmis ir, ant galo, dar viso
kius “thingsus” ji pradeda 
“pailiuoti” ant jo plikės o jis 
vargšelis pareikalauna divorsą. 
Tas jau reiškia, kad jį ir jo vi
są šeimyną nelaimė ištiko.

Manau, kad dabar visi žino
me kas yra nelaimė, tad kiu 
tinsime toliau.

Kadangi paskutiniai abu 
klausimai yra ant tiek liendri, 
kad vieną nepaly tėjus kitą nė
ra galimybės išrišti, tad juos 
abu apgraibysime. Taipgi, kad 
neužėmus perdaug laiko, šne
kėsime tiktai apie visos musų 
tautos nelaimes, o atskirų 
žmonių nelaimes paliksime ra
mybėj. Musų tauta, kitados 
buvusi garsi didvyrių tauta 
šiandien tur-but yra nelaimin
giausia pasaulyj. Nelaimių ji 
tiek daug turi, kad nei ant 
jaučio skuros visų nesurašy
tum, tad tik keletą jų žemiau 
pakabinsiu.

Stambesnės nelaimės, kurios 
butinei reikia pažymėti, yra 
sekančios: (1) Lietuva neturi 
katalikiško kraujo karaliaus, 
kuris butų vokiečių kilmės. 
(2) Romos papo neduoda (taip 
labai reikalingo) musų tautai 
palaiminimo. (3) Klioštorių di
delis trukumas. (4) Davatkos 
nusenę, o jaunos merginos ne
nori davatkystės stonan eiti. 
(5) Kunigai .perdaug didelius 
pilvus užsiauginę, per mažai j 
politiką kišami ir nenoriai se
nas davatkas spavėdoja. (6) 
Mokyklose permažai poterių 
kalbama. (7) Permažai kalėji
mų bedievių uždarymui. (8) 
Neapsakomai didelis elektros 
trukumas kalinių mučinimui. 
(9) Per daug laisvės duodama 
socialdemokratų ir liaudininkų 
atstovams seime. (10) Perma- 
žos laikraščių redaktoriams 
bausmės. (11) Lietuvos valdi
ninkų per švelnus apsčjimas su 
piliečiais ir permažas kyšių

visų nelaimių nelaimė, arba 
šaltinis, iš kurio visos nelai
mės tryŠka, y pa nelaiko gimę 
musų garbingos tautos didvy
riai. Vieni iš jų gimė per vė
la i, kiti peranksfi. Ir dėl tų 
nelaiko į lietuvišką pasaulį at
keliavusių kerėplų, apie ku
liuos nenuoramų filosofai dar 
daug jums nežinomų dalykų 
pasakys, kenčia visa lietuvių 
tania. Nepuoramietis.

Ištautėjimo klausimu
Pastaraisiais laikais Ameri

kos lietuviai pradėjo gan rim
tai rūpintis ištautĄ'imo klausi
mu. Kas juos prie to privedė, 
sunku pasakyti. Kodėl jie to 
klausimo nekėlė, sakysime, 
dešimts melų atgal, o tik pa
staruoju laiku? Gal būt svar
biausia tam priežastis bus 
imigracijos sumažėjimas. Gal 
būt baimė išnykimo Amerikoj, 
akstiną tuo rūpintis, kad ką 
nors palikus savo įpėdiniais, 
kai persikelsime į laimingesnį 
gyvenimą.

Musų inteligentų tarpe atsi
rado tokių petdmisti), kurie tik 
apie tai ir kalba ir nemato iš 
to jokios išeities. Jie patys 
tos baimės apimti, prie pirmos 
progos gąsdina ir kitus tuo 
bailini netik asmeniniuose- pa- 
sikalbėjimuose, bet ir viešuo
se, sakant prakalbas, ir kitur. 
Žinoma, kad pesimistai ir ne
gali kitaip manyti. Jeigu jie 
kitaip manytų, jie nebūtų pe
simistai. Bet palikime pesi
mistus ramybėj, arba paveski
me jiems išskaitliuoti, kaip 
greit Amerikos lietuviai išmirs.

Bet ištautėjimo Mausimu ne 
vien pesimistai susirūpino. Su
sirūpino ir musų patriotai. Tie 
žmonės, kurie patys pirmiau
sia už visus kilus ištautėja. Jie

Bet tai vis pagal madą ir “in
teligentiškai”. Gi vyrai inte
ligentai po tokių "klasiškų šo
kių” su nepaprasta energija šo
ka džiazą. Na, ir žmogus tu
ri nemažai juoko žiūrint į kai 
kuriuos los rųšies šokėjus. 
Kai kurių čeverykai penkio
likto >aizo, kojos kai piestai, 
su dideliu vargu pakelia nuo 
grindų, bet vist ik bando šokti 
amerikoniškai ir sulig mados. 
Ljetuviški šokiai ir žaismės to
kiuose vakaruose* pusi laiko 
kaip kokia retenybė.

Taigi, taip dalykams stovint, 
iš musų “smetonėlės” negali
ma daug tikėtis; neigi galima 
iš jos imti pavyzdžių atsispy
rimui nuo ištautėjimo. Ji pati 
miršta ištautėjimo liga ir Ino 
pačiu metu traukia paskui sa
ve ir liaudį. Visa viltis yra 
liaudyje. Liaudyje visai kito
kia atmosfera viešpatauja, .h 
nesvajoja apie išmirimą, nes ji 
neserga ištautėjimo liga, ku
ria yra užsikrėtę musų aukš
tieji sluoksniai. Nueik į pa
prastų piliečių vakarus ir jau
siesi, kaip namie, čia viskas 
lietuviškai. Lietuviškai šoka, 
lietuviškai žaidžia, lietuviškai 
dainuoja, lietuviškai kalba, na, 
ir kartais ir keiksnojama lietu
viškai. žodžiu sakant, musų 
liaudis yra lietuviška, tikra 
lietuvystės palakytoja ir jai 

yra lemta ilgus metus tokia 
pasilikti.

Vargiai galima išsigelbėti 
nuo ištautėjimo šokant džiazą 
ir charlestoną, vargiai ką pa
gelbės ir importuotas suris bei 
grybai iš Lietuvos. Nedaug 
“pamačys” ir rugusis pienas 
su bulvėm bei kopūstai ir barš
čiai. čia reikia naujų būdų 
ieškoti lietuvystės palaikymui.

‘ —N. II.

Jau ir musų tarpe pradeda
ma svajoti apie kastas arba 
luomus. Štai aną dieną klau
sau vienas “inteligentas” kal
ba: daktarui nepatogu susidėti 
su tuo... žmogum, nes jisai 
intelektualiai nelygus. Nelygus, 
lai gal būt nelygus, bet 
aiškios to "inteligento” 
aš nesupratau, kuris jo 
nėtų asmenų geresnis

ne daktaras, grei- 
nė pats nežino.
kalba apie protė
ju rgius. Trečias

žmones vadina

iš ne
kalbos 
sumi- 

dakta-

ui, “i”"”Mrs' michnievicz-vmiene 
fų ir kitokių sutvėrimų (kal
bu apie Amerikos lietučius), 
lai gal būt šitas kai kurių nu- 
siiigy ventis’iįą inteligen t palaik ių
sumanymas ir turėtų šiokios 
Jokios pasekmės, bet dabar...

Galų gale 
vadinama tie, 
dolerių turi 
žiopluosius... 
išrodo...

inteligentais čia 
kurie daugiau 

ir žioplesnį už 
Taip bent man

ėmimas. (12) Rąžančių, škap
lierių, tejemnyčių ir visokių
kitokių* brostvų trukumas. (13) 
Perretas išdegutavimas žydų 
kalba rašytų iškabų.

Be aukščiau paminėtų musų 
tautos nelaimių yra dar tuks
iančiai įvairių nelaimių.‘O tų

ras ar tasai 
čiausia jisai 

Kitas vėl 
sionalus ir 
vienus musų
gerbiamas, o kitiems jokio ti
tulo neduoda, žodžiu sakant, 
skverbiasi sumanymas padary
ti kastas, suskirstyti žmones į 
savo rųšies klases. Norima at
gaivinti nugyventi ir atmesti 
įpročiai. Norima sukurti Jie-' 
tuvių aristokratijos luomas 
Amerikoje. Girdėjau, jogei ku-* 
riama tam lįkshii ir draugija.

Tiktrų intelektualų Ameri
koje tiek maža teturime... Sau- 
jalė, ne, dar mažiau. Jei persi
jotume musų vadinamus inte
ligentus, lai pelų butų didelė 
krūva, o grudų žiupsnelis.

—Nenuorama.

AKUŠERKA
3101 So. Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119 \
Baigusi ukuše- '

kolegiją; 
praktika- 

vusi Peiimtyl- 
vari i jos ligon- 
buliuose. Sąži- 
ningai patar- ^^Br 
nauja, visokio- 
se ligose prieš * ■■ <>
gimdymą, laiki | VU

po ■r* ; 4<B
gimdymo.

Už dyką pa-
tai ima dai h I ’
kitokiuose rei-Bf'^.^ ’ BĮ
kutuose mote- Byi-V '■ 
rims ir mergi- 
noms kreipki KB

gelbą. | jMgMgg
Valandos nur B-. -

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

Tel. Blvd. 8138 
IM. Woitkieirics- 

BANIS

AKUftERKA 
{Pasekmingai pa

mote- 
prie gimdy- 

patarimai 
moterims 

merginoms. 
3113 South 
Halsted St.

Tel. Republic 8135

Paul Hanuska
6653 So. Claremont Avė.

Kontraktorius - Plumberift. Darau 
visokį darbą pigiomis kainomis.

Lietuviai Advokatai
1

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1311

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.
1. ■ ------- -------------  -T?

K.JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas 
199 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.
Nedėlioms nuo 10 ryto iki 12 

Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinifcų 1 fr 2 morgičlama.

— 11 ................... .. ........■

Tel. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St. 

Cor. Washington & Clark

BT“—71Nelaimės BB

į Didelė daugybė nelaimių paeina I
| nuo prasto matymo. 1
■ Musų sveikata, musų pasiseki- ■ B mas ir dažnai pati gyvastis H
■ priklauso nuo skaistaus, gero ■
■ ir smagaus regėjimu. ■.
įl DK. G. SERNER O. I). f j

Lietuvis Akių Rpecialutas

11 3333 So. Halsted SI. H
■■ Valandos: nuo 1 iki 9 MM
■ ■ Nedėlioj: nuo 10 iki 1 ■■
BB Akiniai $5 ir augščiau

<^DR. HERZMAN^
—Iš RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 15 
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.
181 h St., netoli Morgan St.

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

į Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drexel 0950 

Boulevard 4186
' 3235 S. Halsted St

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. ▼.

Telefonais:

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 labos 

Chicago, Illiaois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

Namų Tel.: Hyc^o Park- 3395

J. P. WAITGHES
Advokatas

Tel. Pullman 6377 Roseland,

10717 Indiana Avė., 
Miesto ofisas:

127 N. Dearbom St.

M.

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

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

pietų ir 6 iki 8 vakare.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

Telephone Yards 0994

ŪR. MAURIGE KAHN
4631 S'o. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4000

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

mano, kad tautystę palaikyti, 
tai užtenka karts nuo karto 
suėjus su savo draugu pakal
bėti apie Uetuvą, o kuris dar 
žino, kad kadaise Lietuvoj bu-Į 
vo Vytautas, Gediminas, Kos-f 
čiusko, Tolstojus ir kiti didvy
riai, kurie yra ar turėtų būti . 
lietuvių didvyriai, tai to ir už
tenka.

. Paimkime vieną kitą pavyz-Į 
dį iš musų, taip vadinamos 
“Smetonos” darbų. Chicago j i 
yra net “inteligenčių moterų” 
kuopa (jos inteligentės dėlto, 
kad jų vyrai yra biznieriai ar 
šiaip profesionalai). Jos suren
gia pasilinksminimo šokius, 
dažniausia be jokio tikslo. Į

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

YANKEE

1UAUJAS, pagerintas
Ii o,, v

i mo- 
- ’ delis su daugeliu naujų 
gražumų. ‘ Jis vertas užsi- 
tikėjimo, kurio visi ieško 
Ingersoll’yje.

tokius parengimus paprastai 
sueina jau, kaip minėjau, taip, 
vadinama “smetonėlė” (reikia 
pasakyti, kad ji yra labai skys-,

Geras paprotys
Naudokit Ruffles kasdien, kad užlaikius 

{aivos odą sveika ir kad turžtl puikius 
viliančius plaukus,

RsdfleK
sunaikina pleiskanas, t* svarbiausi 
prieią gražių plaukų.

Nusipirkite bonką už 65c šiandien \ 
pas savo vaistininką. 75c kuomet 
siunčiama tiesiog ii laboratorijos.

F. AD. RICHTER * CO./ 
Berry 4 South 5th Sts. Z 

Brooklyn, N. Y.

%

Rusiškos ir
12th STREET

Tel. Kedzie 8962

3514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Ix>uis Avė. 

CHICAGO, ILL.

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St 

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:80 vakaro. 
Scredoj ir Pčtnyčioj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

ADVOKATAS
11 S. La Šalie St., Room 2001

Tel. Randolph 1084—Vai. nuo 9-6 
V&k&r&is

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

Pėtnyčios.

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

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington St. Room 1310 
Telephone Dearborn 8946

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

Namų Telefonas Republic 9600

Kambarys 1420
Telefonas bearborn 6096

SPECIALISTAS egzaminavoji- 
me abstraktų ir nejudinamo tin
to teisėse. Taipgi veda visokius su
dus.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

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

Cicero Ketverge vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8228 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Suimtoj nuo 1-7 ▼. ▼. 
3236 S. Halsted St. T. Boul. 6787

A. L. THOMAS 
LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė. 
Tel. Pullman 7097 

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

DYKA!
Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui

Iškirpk šį kuponą kasdieną ir priduok į Naujienų ofisą ar į sto- 
tj, arba savo išnešiotojui sykį į mėnesj ir bus apmainyta į tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytojas ar skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne daugiau per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama gar
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 II, 1925

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 7101,1892, Chicago

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

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

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 Ave^ Room 209 

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

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

Namų telefonas Spaulding 8633 
Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia

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 3 iki 9 vak.

£XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Dr. Lawrence P. Slakis 

DENTISTAS 
4454 So. Westem Avė. 

Valandos:
m nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare. « xxxxxxxxrannLxxxxxxxxxxxxx

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4601 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1980. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 10 iki 12 d.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVYS DENTISTAS
4712 So. Ashland Ave^ 

near 47th Street
CHICAGO

Res. 6600 S. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659 

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

1821 So. Halsted St., 
Chicago, III.

V- ■ ■ i , ■/

1707 W. 47th SL
Vąlandps nuo 8 iki 12 dienų, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedaliomis nūs

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso tel.
Rezidencijos

Boulevard 9698 
tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moterišk ų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Jei abejoji akimis, pasiteiraak 
Dr.A.R. BLUMENTHAL 

Optometrist
Boulevard 6487 

^^B^ShT^4649 S. Auhland A v. 
Kampas 47-tos 

ant 2 lubų

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6858

Phone Canal 1718-0241 
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Butkus Undertaking 
Cp., Ine.

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

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

LIETUVIŠKA APTIEKI
MRS. A. ZIMMERMAN, 

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

Brighton Park Aptieka
4254 Archer Avė., 

Phone Lafayettc 6149
Į ---------- ---------------------- ——
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NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newe 

Ih blished Daily Except Sunday 
t>y ihe Lithuanian Newa Pub, Co. Ine.

Edicor P. GRIGAITIS
”1739 Soath Halated StFMl 

Chicafo, IU.
Telephoae Roosevelt 8SM

Subscription Rates< 
$8.00 per year in Canada. 
S7.00 per year outside of Chlcago. 
$8.00 per year in Chicago.

8c. per copy.
Entered as Second Clasa Matter 

March 17th, 1914, at the Post Office 
>f "hieago, 111., under the act of 

2nd 1879.

••-

Ulflimokėjimo kaina:
Chicagoje — paštu:

—

Metams .............................. ....... $8.00
Pusei metų ..................... _____ 4.00
Trims mėnesiams .......... .......w 2.00
Dviem mėnesiams ........ .......... 1.50
Vienam mėnesiui ....1.__...........  .75

Chicagoje per neito to jus:
Viena kopija .............. .... .............. 8c
Savaitei ..7........... ........... 18c
Mėnesiui .......................... ........... 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje,
paltu:

Metame ............................ ....... $7.00
Pusei metų .................... ......... 3.50
Trims mėnesiams ......... ......... 1.75
Dviem mėnesiam ....... . ......... 1.25
Vienam mėnesiui ........ . .............. 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

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

orderiu kartu su užsakymu.

JAU “TEISIA!”

Jie
RY
ŽU

čių žmonių, kurie ėjo paskui 
dešiniąsias partijas, dabar nuo 
jų atsimeta ir ima remti kai
riąsias partijas. Tatai pasirei
škė labai vaizdžiai kapitalisti
nės “žmonių partijos” nepasi
sekime paskutiniuose rinkimuo
se: Berline ji neteko beveik 
dviejų trečdalių savo balsų!

Ačiū šitam piliečių masių 
atsimetimui nuo dešiniųjų par
tijų, komunistai turi progos

šioje valandoje dar šiaip-taip 
sudurti galus su galais. Į vie
tą darbininkų, kurie apleidžia 
komunistų partiją ir dedasi 
prie socialdemokratų, komunis
tai savo demagogiška agitacija 
sužvejoja naujų pasekėjų tar
pe buvusiųjų dešiniųjų partijų 
balsuotojų. Ir visgit nežiūrint 
to, jie šiandie turi tiktai apie 
pusę to stiprumo, kurį jie tu
rėjo pernai metais. Tai ko čia 
girtis?

Nuosavybės Pardavimui Lietuvoje
Lietuvos Pasiuntinybė Amerikoje atsiuntė ir prašo 

paskelbti “Naujienose” žemiaus telpantį sąrašą dvarų 
centrų, atskirų žemės sklypų, malūnų ir plytinyčių, ku
rie numatyta parduoti iš varžytinių Lietuvoje 1926 
tais.

me-

Eilės 
Nr.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted SL, Chicago, 
111. — Telefonas: Roosevelt 8610.

FRANCUOS VALDŽIA STOJA Už INFLACIJĄ

PAVOJUS DARBO ŽMONĖMS

INFLACIJA TAI ARŠIAUSIAS MOKESNIŲ 
ĖMIMO BUDAS

O BOLŠEVIKAI SAKĖ, KAD TAI “REVOLIUCIJA!”

UŽDAROMA ITALŲ DARBININKŲ UNIJOS

Francijos valdžia siūlo atspausdinti pusaštunto bilio- 
no nauji} popierinių frankų, kad turėjus kuo apmokėti tų 
dalį vidujinių paskolų, kurių terminas baigiasi artimam 
laike. Šitam jos sumanymui priešinasi socialistai. Jie sa
ko, kad naujų popierinių frankų spausdinimas nupuldins 
pinigų vertę, kas iššauks gyvenimo pabrangimą.

Kovodami prieš pinigų inflacijų (popierinių pinigų 
spausdinimą), Francijos socialistai gina visų-pirma dar
bininkų ir šiaip iš uždarbio arba algos gyvenančių žmo
nių reikalus. Patyrimas visose šalyse, kurios pergyveno 
finansinį krizj, parodė,' kad, valiutai smunkant, prekių 
kainos kyla daug sparčiau, negu darbininkų algos, ir tuo 
budu darbininkams darosi vis sunkiaus ir sunkiaus iš sa
vo uždarbio pragyventi. <

Bet inflacija yra naudingas dalykas tiems žmonėms, 
kurie turi atliekamų pinigų ir gali jais vesti spekuliaci
ją. taip pat kaip ir tiems, kurie turi prekių pardavimui. 
Vokietijoje per inflacijos laikotarpį labai pralobo bankai, 
fabrikantai ir dvarininkai, o darbo žmonės buvo susilau
kę bado.

Jeigu Francijos valdžia ketina dauginti popierinius 
pinigus, tai matyt, kad ji, nežiūrint viso savo liberališ- 
kuino; dauginus skaitosi su fabrikantais ir bankininkais, 
negu su darbo žmonėmis. Ji neturi drąsos eiti tuo keliu, 
kurį jai rodo socialistai: apdėt nepaprastais mokesniais 
kapitalistus.

Inflacija tikrenybėje irgi yra nepaprastas mokesnis. 
Kuomet valdžia prisispausdina popierinių pinigų, tai ji 
savo iždą papildo, bet tuo pačiu laiku ji sumažina vertę 
pinigų, kuriuos turi žmonės. Jeigu, sakysime, žmogus tu
rėjo kišeniuje arba buvo pasidėjęs banke $100, tai dėl in
flacijos ta suma paliks verta tiktai $95 arba $90. Toliaus 
ji smuks dar labiau; ir jeigu popierinių pinigų spausdini
mas nesustos, tai tas žmogaus turtas galų gale paliks vi
sai be vertės, — kaip buvo Rusijoje ir Vokietijoje. Tuo 
budu inflacijos pagalba valdžia tarytum iškraustė žmo
nių kišenius ir sukonfiskuoja sutaupytuosius jų indė- 
iius- - n ii ifi

Už tiesioginį mokesnių ėmimą tečiaus šis būdas pa
didinti valstybės iždą yra daug blogesnis, nes mokesnius 
galima paskirstyti, atsižvelgiant j ekonominę žmonių pa
dėtį, o inflacija veikia aklai, dažnai spausdama labiausia 
kaip tik tuos, kurie yra ekonominiai silpniausi. Ir ji, be 
to, sudarko svarbiausiąją produktų apyvartos priemonę, 
pinigus, kas veda prie viso ekonominio gyvenimo sudemo^ 
ralizavimo.

Pamąsčius apie tai, jogei savo laiku Rusijos bolševi
kai buvo sufabrikavę net spėcialę “teoriją”, kad pinigų 
inflacija tai esąs geriausias būdas “pašalinti kapitaliz
mą”, reikia tiktai stebėtis, kaip dar dvidešimtame am
žiuje gali visokie mulkintojai vadžioti už nosies žmones.

Juk daugelis žmonių Rusijoje tą idiotišką Lenino 
“teoriją” buvo priėmę, kaipo naują evangeliją. Ir ne tik 
Rusijoje. Kitose šalyse tokių lengvatikių irgi buvo atsi
radę pakankamai. Visi atsimena, kaip ta “teorija” buvo 
skelbiama ir tarp lietuvių: kaip Jukelis ir kiti “mokslo 
vyrai“ važinėjo iš kolonijos į koloniją ir aiškino “susipra
tusiam proletariatui”, jogei Rusijos bolševikai suradę 
nepaprastai “revoliucingą” būdą išrauti kapitalizmą su 
šaknims, prispausdinant vagonus popierinių rublių!

Šiandie, ačiū dievams, jau visi žino, kad tas “nepap
rastas”, “revoliucingas” dalykas yra niekas kita, kaip tik
tai subankrutavusios valdžios būdas apiplėšti žmones, ne
liečiant stambiųjų kapitalų.

Del menamojo “sąmokslo” prieš Mussolinio gyvybę 
Italijos fašistų valdžia uždare Milane nepriklausomas

Marijonų laikraštis rašo:
“Socialdemokratai visuo

met ‘labai gert,’ suiyg Chi- 
cagos lietuvių ‘Naujienų.’ 
turbut, ir tuomet geri ir 
ra atlieka, kuomet kitus 
do.

“Kažin kaip dabar pada
rys ‘Naujienos’ su Italijos so- 
cijalistais, kurie padarė suo
kalbį nužudyti Mussolini. Ar 
jos girs, prie didvyrių pri- 
skaitys ?”
Italijos socialistas Zaniboni, 

kurį suėmė fašistų valdžia, dar 
nieko nenužudė ir dar nėra ma
žiausio įrodymo, kad jisai ke
tino ką nors nužudyti. Kad 
jį kaltina valdžia, tai tas nie
ko nereiškia, žinant, kad ji pa- 
;i susideda iš žmogžudžių gau

jos.
Visas pasaulis žino, kad Ita

lijos juodmarškiniai nugalabi
jo socialistų atstovą Matteotti 
ir nuolatos vartoja kruviną 
smurtą prieš visas neiašistines 
partijas, neišskiriant ir kata
likų. Vienok tais žvėriškais 
fašistų darbais “Draugas” nesi
piktina, o tuo tarpu socialistus 
jisai, neturėdamas jokių faktų, 
jau “teisia.” Ar ne gėda ši
taip elgtis laikraščiui, kuris gi
riasi savo “krikščiotruška do
ra?”

KOMUNISTŲ “LAIMĖJIMAS.

Brooklyno “Laisvė” dar vis 
giriasi komunistų “laimėjimu” 
Berlino miesto rinkiniuose. Sa
ko:

“Net ir po to, kaip Vokie
tijos komunistai Berlyno rin
kimuose laimėjo 25 naujas 
vietas (22 ar 23, bet ne 25. 
“N.” Red.), lietuviški men
ševikai prisimynę tvirtina, 
jog komunistai baigia su
smukti ir rinkimus prakišę.” 
laibai gudrus argumentas! 

Gaila tiktai, kad jisai yra vė
ju paremtas. Kalbėdami apie 
rinkimus Berline, bolševikėŪai 
nuolatos daro palyginimus tik
tai su 1921 metų rinkimų re
zultatais,, bet niekuomet neuž
simena, kaip komunistai stovė
jo Vokietijoje pastaruoju laiku.

Pernai metais Vokietijoje bu
vo dveji rinkimai (reichstago) 
ir šių metų pavasaryje dar vie
ni (prezidento). Jeigu lietu
viški Maskvos garbintojai no
ri įtikinti publiką, kad Vokie
tijos komunistai Berline tikrai 
eina stipryn, o ne silpnyn, tai 
jie turi parodyti, kad dabarti
niuose rinkimuose komunistai 
Berline gavo datigiau balsų, 
negu per šiuos paskutinius tre
jus rinkimus. To tečiau jie 
neparodo ir net bijosi apie tai 
užsiminti.

Tik ką atėjusiuose iš Vokie
tijos laikraščiuose paduota pir
mieji Berlino rinkimų daviniui, 
ir iš jų mes ve ką matome: 
socialdemokratai gavo 589,703 
balsus (nesuskaityta dar dvie
jų distirktų balsai), o komunis
tai — 332,109. iš šitų skait
linių pasirodo, kad socialdemo
kratai gavo bent 250,000 bal
sų daugiaus,, negu komunistai. 
Tuogi tarpu pernai per gegu
žės rinkimus komunistai Berli
ne jau buvo beveik susilyginę 
su socialdemokratais.

Tai nėra augimas. Galimas 
daiktas, kad smukimo tempas 
(spartumas) pas Vokietijos ko
munistus dabar yra lalkipai su
mažėjęs, bet tai dar nepasako, 
kad jų partija yra apsaugota 
nuo tolimesnio silpnėjimo, šio
je valandoje Vokietijoje reiš
kiasi žymus piliečių pakrypi
mas į kairę. šimtai tukstan-
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Francijos moterų bruz
dėjimas. — Egipto fa- 
kiras, kuris nustebi
no Paryžiaus publiką.
Pastaraisiais melais paste

bėta, jog Francijoj išgeriama 
daugiau alkoh'oliaus, negu prieš 
karą. Profesoriaus Achard ty
rinėjimai parodė, jog delei to 
reiškinio vyriausia yra kaltos 
moterys. Jo manymu, po ka
riniu laiku moterys pradėjusios 
žymiai pamėgdžioti vyrus. Tas 
pamėgdžiojimas labiausia pa
sireiškia pas . moteris kirpime 
plaukų ir drabužių madose.

Nuo senai jau buvo žinoma, 
kad dirbančios fabrikuose mo-

tuo pas jas gimė ir naujos idė
jos.

Prancūzų Akademijos narys 
Henri Bordeaux eilėj straips
nių apibudino vedybų krizj. Jo 
straipsniais lab^i susidomėjo 
moterys ir ėmė rašyti savo pa
stabas'. Viena, pavyzdžiui, ra
šo sekamai: “Visur tH< ir su
siduriama su vyrų savimeile; 
jie, tik jie viską gali. Jų pro
grama yra paprasta: surasti 
moterį su dideliu maišu pini
gų ir apsivedant pavergti ją. 
Kiek vėliau tuos pinigus vy
ras praleis su gražiomis mote
rimis, nuduodamas, jog savo 
pinigams jis nežino nū skai
čiaus. Išpradžių mes kentėjo
me ir kamavomės delei to, bet
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Apskritis 
ir ūkio 

pavadinimai 
MAŽEIKIŲ: 

Karaliaučiaus dvaro centras 
Didžiųjų Domenų dv. centr. 
Varkališkių paliv. sklyp. 4 Nr. 
Lielaičių vandens malūnas 
Renavos dv. sklyp. 18 N r. 
Renavos 
Renavos 
Renavos 
Renavos 
Renavos 
Meižių dv. I* sklypas 
Boguslavos dv. sklyp. 
Viekšnių cerkvės 8 sklypai 

1 ha.
Šerkčnėnų-Anitavos dv. sklyp. 

53 Nr.
Renavos dv. sklyp 6 Nr.
Llcpkalnės paliv. du sklypai 

(pelkės)
Dautarų dv. sklyp. 
Plinkšių dv. sklyp. 
Židikų dvaro sklyp. prie Židikų 

m. pleciaus
. Židikų dvaro sklypas 
Paliūdės dv. sklyp. (SI. pieva)

dv. sklyp. 18 N r.
dv. '
dv.
dv.
dv.
dv.

sklyp. 21 
sklyp. 20 
sklyp. 19 
sklyp. 8 
sklyp 1G

Nr. 
Nr . 
N r. 
Nr. 
N r.

po

PANEVĖŽIO: 
Anitavos dv. centras 
Naujadvario dv. centras 
Naujadvario dv. centras 
Punkiškio pievos 
Pavermenės dv. sklyp. 24 Nr.
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terys gan dažnai įgunda ger-. dabar esame pasiryžę ginti sa
li. Bet iki pat karo moterų vo teises, kovodami su įstaty- 
padėtis Prancijoj buvo visai mais ir teisėjais, kurie buda- 
kilokia, negu Amerikoj arba 
Anglijoj. Į jas ten nebuvo 
kreipiama dėmesio. Dar ma
žiau kas temanė, kad jos ims 
nepasitenkinti savo sociale, 
ekonomine ir politine padėtim.

Bet nuo 1914 m. 
simainė. 
nors ir 
khip jų 
vienok 
Prie to 
sios. 
Margueritte. Prieš dvejetą 
melų pasirodė-.j o novelė “La 
Garcone” (Viengungė), kuri 
sukūlė didžiausią audrą Fran
cijoj. Delei tos novelės jis ta
po pašalintas iš Garbės Legio- 

primetama 
žeminimas, 

atsakė, jog 
yra papro-

Francijos 
nėra tokioj

laikai per- 
moterys, 
padėtyj 
seserys, 
laisves.įgijo nemažai

jos nebuvo prisirengu-
Taip bent mano Victor

no. Jam buyo 
irancuzų motajs 
Į tai Marguerilte 
“nepriklausomybė
lys ir reikalinga laiko prisitai
kyti prie jo”.

Francijos mokyklos nepri
rengdavo merginas savysto- 
viam gyvenimui. Išėjusios iš 
mokyklos jos nesijautė nepri- 
gulmingos. ' O tai todėl, kad 
kaip tarp vyrų, taip ir tarp 
moterų buvo tas įsitikinimas, 
jog vyriausias moters tikslas 
yra mokėjimas įtikti vyrui.

to, žinoma, nereikia da- 
išvados, kad intelektuali- 

yra 
negu 

jos 
Be
rno* 
ap-

ryti 
niai Irancuzų moterys 
silpniau išsilavinusios, 
anglo-saksės. Priešingai, 
yra labiau apsiskaičiusios. 
da tik tame, kad Irancuzų
terims trukdavo praktiško 
sišvietimo. Kalbėti apie 
raturą, poeziją, muziką ir 
skritai meną jos labai gerai 
sugebėdavo. Bet kuomet-reikėda. 
vo . atlikti kuris nors praktiš
kas darbas, darbas, kuris 
teikia pragyvenimą, — Prancū
zų moterys jausdavos bejėgės1. 
Apsivedimas buvo laikoma 
Francijos moterų idealu.

(Laike pasaulinio karo 
euzai neteko 1, (>(>(), 0(M> 
apie tiek priskaitoma ir
gėlių, kurie deki sunkaus su
žeidimo negali darbo dirbti. 
Taip dalykams susidėjus, tos 
moterys, kurios neišmoko ne- 
prigulmingai gyventi, atsidūrė 
keblioj padėtyj. Bet tuo pačiu 
laiku pasireiškė didelis darbi
ninkų trukumas. Moterys 
pradėjo veržtis į ofisus bei 
fabrikus. Jos pradėjo uždirb
ti sau pragyvenimą, pasidarė 
neprigulmingos. O kartu su

ap

fran- 
vyrų; 
palie-

darbininkų unijas, kurioms vadovauja socialistai. Tele
grama praneša, kad tų unijų nariai tapo išmesti iš darbo, 
o į jų vietas pastatyta fašistai.

Dabar ir aklas gali matyti, kokiu tikslu juodmarski- 
nių gauja, valdanti Italija, paleido paskalų apie tų “su
moksiu”.

2.
3.
4.
5.
6.mi vyrai gina savo lytį”.

O kita nevedusi moteris ra
šo: “Ar jus manote, kad šių 
dienų mergina skubinasi apsi
vesti su bukapročiu, kurio nuo
šimtis yra gana aukštas tarp 
likusiųjų .vyrų?.. Dabartiniai 
vyrai yra necivilizuoti. Penkių 
metų karas parodė moterims, 
kad jos gali ir savarankiai gy
venti, nebūdamos vyro vergė
mis”.

'Tas tono aštrumas pasireiš
kia visuose laiškuose. Prancū
zų vyrui toki pgpĄaina nelabai io. 
tepatinka. Pirmoj vietoj jis n 
ieškodavo tokią moterį, kuri 12* 
turėdavo didelį kraitį-pasogą. 13- 
Po karo, sakdhia, kiekvienom 
nevedusiam vyrui • išpuolė še
šios nevedusios merginos. Tad 
vyras buvo įsitikinęs, jog jifr 
galės pasirinkti turtingiausias 
merginas. Bet nuolat didė
janti moterų neprigulmybė 
ekonominėj srityj įnešė daug 
atmainos gyvenime. Jos rei
kalauja, kad vyrai su jomis Į 
labiau skaitytųsi. Apsivedimas 
jau nebėra jų vienintelis tiks-

Visa tai keičia «moters pa- 
žvalgas į dorą. Moterys pra
deda atmesti dvejopą moraly
bę vieną vyrams, o kitą mo
terims. Jos, kaip sako prof. 
Achard, pradeda imituoti vy
rus. Ir matyti, nieko nėra 
“vyriškesnio”, kaip gerti bei 
rūkyti. Victor Marguerilte tą 
persilaužymą piešia gan juo
domis spalvomis. Jo novelės 
vyriausias asmuo, Monika, vi
sai ihtosai gyvena. Tąčiaft, ant 
galo, ir ji pamato, kad palai
das gyvenimas nėra ideališkas 
gyvenimas. Susidaro toks įs
pūdis, jog Irancuzų motbris 
nemokėjo tinkamai pasinaudo
ti naujai įgytąja laisve.

O reikia pasakyti, kad iran- 
ciizės toli gražu neturi tokios 
laisvės, kokią turi moterys 
Anglijoj bei Amerikoj. Pran
cūzų moterų įtaka politikoj 
beveik visai nėra jaučiama. Jos 
tik dabar įgijo šiokią tokią 
laisvę ekonominėj srityj. Nėra 
kalbos, kad trumpoj ateityj 
jos sukrus ir pareikalaus 'sau 
lygių teisių politikoj. Kartą 
prasidėjęs bruzdėjimas vis la
biau ir labiau apima irancuzų 
moteris. Ir jos nemano susto
ti tol, kol neiškovos sau tokių 
pat teisių, 
sakaus.

keikiąs turi anglo-
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Tahra 
žiemą

Bey, Egipto lakinis, 
rengiasi ’ atvylŲti jšią

Ne\v Yorką. Bey sužavėjo Pa- 
ryžaius publiką. Jo seansai vi
suomet vra noriai lankomi.

Iš Paryžiaus Tahra Bev vy
ksta Londonan, o iš ten į Ne\v

RASEINIŲ:' 
Promedžiavos dvj. centr. - 
Tomkių dv. centr. 
Ramoniškčs dv. centr. 
Dainių dv. pelke durpynas 
Amerikos dvaro sklypas 
Geišių dv. sklypas

ROKIŠKIO:
Parokiškės dv. pieva “Duke” 

ir “upeliai” *
Salų dvaro pieva “Kumponas 

3 sklypai, būtent: 18, 
20 po 1 ha

19

SI ADLIŲ:
paliv. centrai 
paliv. centras 
paliv. centras 
paliv. centras

Maldelių 
Maldenų 
Maldėnų 
Maldenų 
Raudondvario dv. centr. 
Karpičktų dv. centr. 
N. Žagarės dv. sklyp. 
Gegužių dv. sklyp. 12 Nr. 
Monkiškių .sklypas 
Linkaičių sklypas 

(be varžytinių)
Gegužių paliv. sklyp. 11 N r. 
Gendžgirio sklyp. 27 Nr. 
Gendžgirio sklyp. 28 Nr.

TAURAGĖS:
Degimų palivarko centras 
Tauragės dv. sklyp. 
Vaitkaičių dv, sklyp.
Gražiojo Pajūrio dv. sklyp.
Stemplių dvaro sklypas “C”

(Bus

ir

Valučiu* 
h

Plota* 
ta. kv. int.

Trobų Kainu 
įkaičiu* (litais) t

Laižuvos 60 8
Sedos 20 2
Židikų 25 3328 3 18000.00
Viekšnių 5 1246 2 7000.00
Židikų 36 8785 7310.00
Židikų 36 2727 7100.00
Židikų 34 4224 6798.00
Židikų 81 0578 6160.00
Židikų 25 0360 5008.00
Židikų 24 2125 >778.00
Viekšnių 20 8650
Viekšnių 20

Viekšnių 8

1’irkšlių 12 3145 5500.00
Židikių 23 5145 4660.00

židikių 2G 0800
Židikių 16
Sedos 5 5000

Židikų 2180
Židikų 66 5000
Židikų 2

434 3293, 72312.00

Vaduoklių 40 50000.00
Subačiaus 34 0700 30000.00
Naujamiest. 66 5284 70600.00
Šimonių z 10 1900 5000.00
Ramygalos 76 0301 4561.80

224 8185 159561.80

Girkalnio 35 5 40000.00
Kražių 40 4 40000.00
Tytuvėnų 30 5 36000.00
Raseinių 15 1500.00
Betygalos 1 317.00
Rasosiu 1200 200.00

121 1200 118017.00

Rokiškio 15 6806 6400.00

Skapiškio 3 1500.00

18i 6806 7900.00

Joniškio ’ 25 3 22043.00
Joniškio 35 4 29827.00
Joniškio 35 6 34028.00
Joniškio 80 4 58875.00
N. Žagarės 50 5 61900.00
Rozalimo 24 1213 4 16350.00
Žagarės 1 1000 2 11640.00
Šiaulių 104 5000 10450.00
Radviliškio 86 8600.00

Radviliškio 35 5250.00
Šiaulių 43 8000 4380.00
Kuršėnų 11 7000 1170.00
Kuršėnų 15 5000 1550.00

546 7213 266315.(K)

Kvėdarnos 56 2206 4 17860.82
Tauragės 21 1073
Laukuvos 9 0390 •
Kvėdarnos 5 . 5163 \
Švėkšnos 3 • 3718 601.72

95 2549 18471.54
daugiau)

Yorką. Jis yra fakiro sūnūs, ir 
nuo pat mažens studijavo 
Egipto dvasiškių paslaptis. Pa
ryžiaus teatras už keturioliką 
spektaklių 
$9,000.

Talira Bey pagarsėjo perei
tą žiemą, kuomet jis atvyko j 
Graikiją. Jis tvirtino, kad jis 
galįs išbūti palaidotas kelias 
dienas, savaites ar net mėne
sius ir išlikti gyvas. Bet įsi
maišė policija ir. neįleido tatai 
daryti. Sakoma, kad vienas 
fakiras tapęs palaidotas 1899 
m. ir jį atkasę tik šiais melais. 
Esą tas fakiras atgijęs. Tokių 
tai stebuklingų dalykų kalba
ma apie fakirus. Supranta
mas daiktas, kad tai yra fan
tastiškas pasakojimas ir neturi 
nieko bendra su tikrenybe. Bet 
žmonės mėgsta misterijas ir 
tiki jomis.

Liepos mėnesy Bey atvyko 1 
Paryžių ir čia pradėjo vaidin
ti vodevilyj. Girdi, tatai jis 
darąs tik todėl, kad išpopulia- 
rizuoti “iii ciklišką j į okultiz
mą”. Bet skeptikai sako, jog 
Bey perbraižai imąs už savo 
“mokslo” populiarizavimą.

Tahra Bey parodo š-įai ko
kius dalykus. Jis turi kelis 
peilius ir adatas; kuriuos ap
žiūri publika. Paskui ji^ pei
liu arba adata perduria sau 
kaklą arba žandą. Iš perdur
tos vietos nepasirodo nė vieno 
lašo kraujo. Bey tvirtina, kad 
tai įvyksta todėl, jog jo “dva
sinė jėga” kontroliuojanti ner
vus ir raumenis.' Bet daktarai 
nieko* stebuklingo tame nema
to. Jie sako, kad tai esąs sa
vo rųšies hipnotizmas. Gi pa- 
skilbęs Amerikos magikas 
Houdini sako, jog visi tie 
Egipto ir Indijos lakinu yra

jam sumokėjo

niekas daugiau, Kaip tik šar
latanai. Jis apsiima padaryti 
kiekvieną fakirų štuką. Tad 
Tahra Bey, atvykęs Amerikon, 
turės gan sunkius laikus. Visi 
spiritualistai bijosi Houdini, 
nes jis ne vieną jų jau yra ' 
numaskavęs. Houdini sako, jog 
visi stebuklai yra daromi labai 
parpastu budu.

Kadangi trumpoj ateityj 
Tahra Bey rengiasi aplankyti 
Ameriką ir apie jį, be abejo
jimo, bus spaudoj rašoma vi
sokių mhučiaiuių dalykų,, tai 
verta prisiminti, ką apie juos 
sako Houdini. O Houdini lame 
klausime yra didžiausias 
pasaulyj autoritetas. Ir jis 
sako, kad visi f akimi yra nie
kas daigiau, kaip tik humbu- 
gieriai.—K. A.

Garsinkites Naujienose
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DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvina akių kuria
esti priežastimi galvos skaudėjimo
svaigimo, akių aptemimo, ųervuotu 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, at> 
tai'o trumpregystę ir toliregystą 
Prirenka teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da 
romas su elektra, parodančia ma 
žiaurias klaidas. Speciali atyda at 
kreipiama į mokyklos vaikus.. Aki 
niai nuo $4 00 ir augšČiau. Vai: 10 
iki 8 vai. Nedėliok 10 iki 1 va), p. p

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7569

CHICAGOS 
ŽINIOS

Chiono užmušėjas ne
lietuvis

lietuvių Rateliuose.
JAUN. BIRUTĖS TĖVŲ 

SUSIRINKIMAS

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
N.toU AaMuul *».

Bridgeportiečiai mums pra
neša, kad j tartasis nušovime 
graiko pedlioriaus Angelus 
Chionis jaunas Henry Petrit
ei as, nėra lietuvis, kaip kad 
buvo vakar rašyta Naujienose. 
Minėtasis Henry Petručias ar 
Petruška esąs lenkas, 1/et jis 
taipjau draugaudavęs ir su lie
tuviais Jis taipjau buvęs arti
mas draugas su Dalkuni-Dauk- 
ša, kuris taipjau yra kaltina
mas už žmogžudystę, kurią 
jis papildęs kiek laiko atgal 
Morgan gatvėj, šis lenko Pet- 
ručias-Petraškos draugavimas 
su lietuviais suklaidino ir ki
lus jo pažystamus, kurie buvo 
mums pirmiau* pranešę, kad 
jis esąs lietuvis.

Ketvirtadieny. lapkr. 12 d. 
vakare, Mark Wliite S<|iiarc 

svet. įvyks Jaunosios Birutės 
tėvų susirinkimas.

Prasidėjus žiemos sezonui 
reikia pagalvoti apie rimtesnį 
veikimą ir aptarti draugijos 
reikalus. Nuo šios mėnesio pra
džios vertėtų pradėt rinkt na
rinius mokesnius, kurie nors ir 
nėra dideli, bet visgi pagelbs
ti Jaunajai Birutei.

Lodei neužmirškit pribut 'ry
toj vakare į susirinkimą. —V

Lietuviai mėgsta by
linėtis t

Šimtai lietuvių bylų laukia na
grinėjimo miesto ir pavieto 
teismuose.

čių lietuvių papildomų dides
nių nusidėjimų. Surašau neįei
na ir lietuvių bylos policijos 
teismuose. Ten labai daug’ yra 
lietuvių, bet jos yra menkes
nės svarbos, greitai baigiamos 
ir apie jas nelaikoma plates
ni y rekordų.

Sąrašas lietuvių bylų yra 
sekamas:
CORCUIT GOUHT OF COOK 

COUNTY
Charcery ’Calendars.

Judge Hugo M. Friend
31 B68815 Labanauskas v La

banauskas
116 BĮ 11300 Radzino v Kau

pas (Dellenbach 3-13-25)
216 BĮ 12890 Pilackas v Pilno

kas

a

Patvirtino nuteisimą 
šerifo

Federalinis teisėjas Wilker- 
son vakar |>atvirtino nuteisi-

Lietuviai mėgsta bylinėtis, 
lai parodo didelis skaičius lie
tuvių bylų, kurios laukia nag
rinėjimo miesto ir pavieto
teismuose vien Cook pa
viete, - taigi Chicagoje.
O tų bylų yra šimtai. 
Vienur lietuviai v ra traukia-V

KIMBALL RUANAS
Del tobulumo savo balso yra 
parųylėti ir didžiai išgirti per 
pagarsėjusius artistus ir muzi
kos ekspertus. Vien tik su Kim- 
bull tfrojikliu pianu galite gra- 
jiti gaidas teisingai ir girdėti 
geriausiai ištobulintų piano mu
ziką.

Parduodam ant lengvų išmo- 
Rijimų

PIJANŲ KRAUTUVES

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

mą vienam mėnesiui kalėj i man 
šerifo Peter Haffmann ir pri
teisimą užsimokėti $2,500 pa
baudos. Buvusiam kalėjimo 
viršininkui \Vestbrook taipjau 
nepakeista bausmę, bet palikta 
senąją keturi us mėnesius 
kalėjimo. Pastarojo advokatas 
maldavo pasigailėjimo, kadan
gi VVestbrook sergąs, bet teisė
jas atsakęs, kad jis ir taip pa
sigailėjęs, nes kitaip jis West- 
brookui butų davę daug dides
nę bausmę, lai vis už davimą 
didelės laisvės kalėjime lurtin-1 
giems butlegeriams Druggan 
ir Lake. Druggano terminas 
buvimo kalėjime išsibaigė, bot 
ji paliko dar 10 dienų kalėji
me, o tada teisėjas sutiksiąs 
paliuosuoti• jį už kauciją. 'Lake 
gi jau yra paliuosuotas už kau
ciją.

Du federalinio maršalo pa- 
gelbininkai, kurie šešias valan
das vežė Druggan į Syeamore 
kalėjimą ir pakeliui aplankė 
keletą karčiamų, vakar galuti
nai tapo pašalinti iš darbo.

lie-

są- 
ku-

nii svetimųjų, kitur lietuviai 
traukia teisman svetimtaučius, 
bet daugiausia bylų — tai 
tuvių su lietuviais.

Lietuvių bylos
Žemiau paduodame dalinį 

rašą šimtų lietuvių bylų,
rios dabar eina vien civiliniuo
se teismuose (Circuit, Supe- 
rior ir Munįcipal - - civil jury 
teismuose). Tai yra lik dalinis 
sąrašas, nes pilno sąrašo ne
galinta ir paruošti, kadpngi la
bai tankiai lietuviai taip iškei
čia savo pavardes, kad jokiu 
budu negalima atspėti, kad po 
ta pavarde slepiasi lietuvis. Šį 
sutašą, pufuose vienas lietuvis 
advokatas iš odicialinių lų teis
mu rekordą.

I šį sąrašą įtujeina Ir tos lie
tuvių bylos, kurios eina kri
minaliniame teisme. Ten skun
dėju yra valstija ir tos bylos 
neparodytų lietuvių palinkimą 
bylinėtis, bet vien gal tik skai-

Sportas JONAS GUDINĄS

Komaras risis su Zhyszko; su
tinka taipgi ristis su bile 
vienu lietuviu.

t

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

Laivas "ESTONIA” 8 dieną Gruodžio 
(| Lietuvą ant Kalėdų)

Laivas “L1TUANIA” February 2 
Jau aikas pamislyti ir rengtis j

Lietuvą int Kalėdų.

Kainos laivakorčių:
| Ki Jpedų visu keliu vandeniu:

3 klesa $107; abi pusi tiktai $181
2 kl. $182.50; abi pusi tiktai $244.50

Baltic America Line
120 N. La Salk Str., Chicago, III. 

Kreipkitės Čionai ar 
prie savo vietinių agentų

mirė Lapkričio 8 d., 1925 m. 8 
vai. vak. 55 metų amžiaus. Ki
lo iš Suvalkų rcd., Iglaukio 
parapijos. Išgyveno Braceville, 
III. 35 metus, Chicagoje 10 me
tų.

Paliko dideliame nubudime 
sūnūs Aleksandrų ir Juozapų ir 
dukteris Suzanų Stulgaitienę 
ir Paulinų.

Kūnas pašarvotas 1445 S. 50 
Avė. Cicero, III. Laidotuvės 
j vyks Ketverge, Lapkričio 12 d. 
iš namų 7 vai. bus nulydėtas į 
Roschill kapines, Bruidvvood, 
Illinois.

Nuoširdžiai kviečiame visus 
gimines, draugus ir pažįstamus 
dalyvauti šiose laidotuvėse.

Nubudę:
Hunai ir Dukterys.

Laidotuvėms patarnauja gra- 
borius S. P. Mažeika, Telefonas 
Yards 1138.

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. Wenlworth 0209 ir 
Englewood 1760

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.

Pėtnyčioj, lapkričio 13 d., .L 
Komaras risis su Wladek Zby- 
szko Scboenhofen svetainėj 
(Mihvaukee ir Ashland. Be to, 
risis dar Zarinov, Nelson, %Bo- 
hatz ir kt.

J Sarpaliaus iššaukimą Ko
maras atsako sekamai:

“Aš sutinku ristis su bile 
vienu lietuviu - Sarpalium ar 
su kuo kitu.' Kaip tik aš atsi
risiu su Lėliais ristikais, su 
kuriais esu kontraktą padaręs, 
tąsyk risi uos su bile vienu lie
tuviu. Ir kits laimės, tam ir 
priklausys lietuvių sunkiojo 
svorio čempionatas.” —Z.

TEN IR ATGAL TIKIETAS 
NUŽEMINTA KAINA

Ant musų trijų Sriubų laivų 
KESOLUTE, RELIANCE, 

ALBERT BALLIN, 
DEUTSVHLAN1)

ir popubariški vieno kabiu 
laivai,

CLEVELAND, VVESTPHA- 
L1A, MOUNT CLAY, 

THURINGIA

S n n A Iš NEVV YOR. /(i <K() IKI KAU- 
I. VU NO IR ATGAL

Plūs U. S. Revonue taksai

Savaitiniai išplaukimai 
Del permito ir kitų informa
cijų kreipkitės prie vietinių 
agentų arba prie

United American Lines 
(Harriman Line) Joint Service with 

Hamburg American Line 
177 N. Mlchlgan Avsnuo 

Chicago, 111.

261 BĮ 1X197 (iflrmus v Koka- 
nauskas (Feinberg 6-9-25) 

291 BĮ 13937 Saudargas v Mos- 
ke

401 BĮ 15985 Moran v Zuris 
517 B F18201 Dūda v Waszkie- 

\vicz
632 BĮ 20276 Machinkas v Wa- 

silesvsk iw
710 13121726 Butrimas v Le-

vvicky
753 B121935 Stephonaitis v 

B ogu s
Judge Hugo M. Friend 

Cbancery , 
112 B81O61 Kucbinskas v Nor- 

vid (Dellrnback 10-23-23) 
217 B99138 Stukis v Stukis 
(Doyle 11-1-23)

■ —...................................... !■■■■■ ■ ■ —. ey ■ ■■■■.■ T

(Tąsa ant 6-to pusi.)

NAMAI, LOTAI 
PARMOS

Perkam, parduodam ir mainom, na
mus, lotus ir farmas. Parduodam lai
vakortes j Lietuvą ir j Ameriką ant 
greičiausių laivų. Siunčiam pinigus , 
j visas dalis pasaulio. Padarom doku
mentus, doviernastis. Išrandavojam . 
bankynes apsaugos skryneles, pasidė-' 
jimui brangenybių ir dokumentų.

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

N. C. Krukonis Manag.
Telephone Yards 1234.

RUDENINIS BALIUS
Rengia

DR. PALAIMINTOS LIETUVOS

Nedėlio), Lapkričio (Nov.) 15, 1925 met.
LIETUVIŲ AUDITORIUM SVET.

- 3131'So. Halsted St.
Pradžia 6 vai. vakare. Įžanga 50c. ypatai.

Kviečia KOMITETAS.

Prašalinkit Skilvio ir 
Kepeny Trubelius

EXTRA EXTRA
Didelis Lapkričio Mėnesio Čeverykp Išpardavimas pas

Teters Quality Boot Shop
. 3415 So

Sustabdykit Užkietėjimų, Nevirškini
mą, Ganus, Raugėjimą, Skausmus po 

valgio, Galvos Skaudėjimo.

Valgykit kuomet norit ir ką 
tik norit be jokio ne ma

lonum O.
Jei jūsų skilvis lengvai genda, jei 

jus kenčiate nuo Nevirškinimo, Už
kietėjimo, Galvos Skaudėjimo, Šir
dies deginimo, Svaigulio, Žegčioji- 
mo; jei turite gasų jūsų skilvyje ar
ba žarnose, apsivėlusį liežuvį, nema
lonų kvapų arba prastų skonį jūsų 
burnoje; jei esat nervingas ir viskas 
jumis erzina; jei esate silpnas, jei 
jūsų veidas pageltęs; jei turite skau
smus nugaroje arba šonuose; jei tu
rit vienų tų simptomų, yra ženklas, 
— kad jūsų kepenys neveikia gerai.

Tūkstančiai gavo greitą, malonių 
pagelbą nuo šių visų ligų vartodami 
BIOXOb, didžiausia skilvio ir kepe
nų gyduolė kokia buvo kada išrasta.

Kepenų ligos yra labai pavojingos 
ir gali pagaminti didelį kraujo spau
dimą, skaudulius skilvy, Pilės, Fistu
la .ir daug kitų ligų.

Jei jus kenčiate — ban
dykit jas.

Nežiūrint kaip blogai jus sirgtu
mėt ir ką jau jus buvote vaitoję, jus 
gal būt nevartojot tokių gyduolių 
kaip BIOXOL. Atsiųskit savo vardų 
ir adresą ŠIANDIEN, sekamu paštu, 
ir leiskit darodyti jums tikru bandy
mu kų tos gyduolės gali dėl jūsų pa
daryti. Jos yra saugios, nekenks
mingos, atsakančios, pagelbėjo tūks
tančiams sunkių ligų. Paprasta kai
na BIOXOL yra $3 butelis, tiktai 
trumpam laikui, mes atsiųsime bile 
vienam kuris dar nėra jų bandęs, už 
mažą sumą, už $2. Mes darome jums 
šj nepaprastų pasiūlymą, nes mes 
esame įsitikinę, kad BIOXOL pagel
bės jums jūsų trhbelyje. Kaip iš
bandysi patys, jus' maloniai reko- 
menduosit savo draugams ir gimi
nėms. Žinodami kokias puikias pa
sekmes jos teikia. Tiktai prisekite 
$2 pinigais prie jūsų laiško, o kitų 
mes padarysime. BIOXOL yra var
tojamas tūkstančiuose atsitikimų, 
taip kaip jūsų ligoje, tai kam ken
tėti ilgiau? Prašalinkit jūsų trube
lius rkbl dar nevėlu. Užsisakykit 
BIOXOL šiandien, dabar, ir galit bū
ti tikras, kad jus pasveiksite.

Adresas:
Osborne Tollick Company, 

2107 Carson SU, B. 14, 
Pittsburgh, Pa.

Halsted St

Moterų patentuo
tos n k u ros ir satini- 
niai pumps

$4.85

Vyrų juodi ir rudi 
oxfordai

$4.85

" 1 '<
Pirkit dabar ir su
taupyki! ant kiek- 
vieno* p<>r<>M nuo 

$1 iki 53

Vaikų stiprus mo
kykloms čeverykai

$3.50

Geri styliai moterų 
juodų ir rudų ox- 
fordu

$5.85

Bal Band Zippc- 
r’iai

$4.85

Išpardavi- 
mas prasi

dės ketver
ge 9 vai. 

ryto

Mergaičių stiprus 
mokykloms čeve
rykai

$3.50

PUIKIOS DOVANOS DYKAI SU KIEKVIENU PIRKINIU

Popular Clothing Store
1228 So. HalstedfSt.

Iš Dirbtuves
Tiesiai Vartotojui
Rūbai POPULAR CLOTHING KRAUTUVĖJE pasiūti yra iš vil

nonio matvriolo, kurie tiktai eina kaipo pirmos rųšies rūbams, siuvi
mui pagal speciali užsakymą. Geriausi audiniai čystų viinų, išausti 
didžia ilsiuose Amerikos fabrikuose.

Kiekvienas siutas yra pasiutas siiivėjų-specialistų dirbtuvėse, ku
rios yra labai gerai vedamos ir prižiūrimos. Tas reiškia, kad kiek
viena siulelė yra gerai prižiūrėta. Tas taipgi reiškia, kad kiekvienas 
kalnierius yra specialiai prižiūrėtas ir gerai pasiutas, kad tiktų prie 
kiekvieno siuto. Kiekviena dalis musų rūbų yra prirengta siuvėjų- 
specialisty.

DIDŽIAUSIS PASIRINKIMAS GERIAU
SIU SIUTŲ IR OVERKAUTŲ

SIUTAI

$20 iki $50
OVERKAUTAI

$20 iki $60
i ’ ■ ‘ , ■

Popular Clothing Store
1228 So. Halsted St. '

DR. ROSS NAUJA IR PA 
GERINTĄ SISTEMĄ 

GYDYMO IŠGYDO %
Kraujo, puslfo, Slapumo, privatines, sla » 
tos, utHcndintoj ir užkrečiamos ligoj vii a 
išgydomos.

Vartojami saugiausi ir geriausiai 
žinomi metodai

DR. B. M. ROSS 
Atsakantis 

Specialistas 
įsteigta 30 metų

914
pagerintas

606
ir tikras Europinis Lfj. 

e<cide gydymas s 
kiama. Vienatini, ly
dymas nuo sifilio dum
damas ui g*
temų kainą

tiktai trumpam laikui

Daugiausiai chroniškų ligų paeina nuo 
kraujo ir užkrečiumų ligų. Kad išgydžius 
jau nebandykit senais budais.
VYRAI I Specialia serum gydymas yra var
tojamas su geru pasisekimu dėl atgavite r 
stiprumo silpnoms vyrams. Ju gaivinant 
jčga veikiu stebuklingai aut gilių, nervų 
ir kraujo, suteikdama stiprumą silpniems 
ir sunykusioms vyrams. Dr. Ross gydymo 
kambariai kasdien pilni ligonių.

JIS TURI 30 MCTŲ PATYRIMĄ
ir jau Išgydė tūkstančius žmonių, tai 
užtikrinimas sorgnatiems, kad jie gaus t»- 
rų gydymą. Vienatinis geriausiai |renrtu 
ofisas Jungtinėse Valstijo-e. Dešimtis gy
dymui kambarių. Kraujo išbandymas ir ,’j- 
boraturljos agzaminaciju dykai su gydymu.

Patarimas Dykai
Atsakantis medikalis patarnavimas suteiks 
jums sveikatą ir laimę. ’ Goriausia gycy* 
maa. Piginusios kainos. Greičiausias gj'dj- 
nuw. Ateikit šiandien.

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

kampan Monroc St. Chicago 
Vyrų priėmimo kambarys 506. Moterų jrt- 
ėmimo kambarys 508.

Penkias Augštas, Crilly Narna? 
25 METAI TAME NAME

Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto ik. 6 
vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 1 dieną. Fs- 
nedaliais, nerodomi* ir sukatomis nuo II 
ryto iki 8 vukare. į 

—nir ir iri igii1 t—i m .
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I . i » n x r J masi, pad jo koncerte bus vis Lietuviu Rateliuose, ^kos, "«• • Ypač, kad jis dainuos daugel
_ naujausių kompozicijų.

____Į 3** nuo • PU ♦)____ Be paties M. Petrausko daly 
276 B1O7I1O Griūs v Čūiiia vauja koncerte ir buvusi Jo

(\Velch 12-17-24) mokinė dainininkė A. Solovei-
___  čikiutė, atvažiavusi iš rytinių 

Judgc Ira Hvner valstijų ir pianistas Troy San-
169 BĮ08829 Claras v Eudei- ders.

kis
170 B108866 Seibutis v siazas Pirmyn choro vakaras
185 BĮ09311 Venckus v Vazno- “Milda”, meilės deivė

nis -----------
211 BĮ 10328 Vaznonis v Valas- Lapkričio 8 d., LiuosyLes 

kas svetainėje, Ciceroj, Northsidės
102 BĮ 16016 Ablomoyvicz v Pirmyn mišrus choras surengė

Wv.sk u tęs
III BĮ 16872 Valant as v Jurge- 

las
156 BĮ 17094 Kiskunas v Ru- 

bis
509 BĮ 18173 Valantas v Yur- 

gelas
511 BĮ 18934 Stanaitis v Tarnu-* 

lis
580 BĮ 19527 Baltuška v Moroz
649 B120585 Schmidl v Lenki- 

tis <*
657 B120710 Jurgelonis v Sch- 

tiltz ’
.ludge Ira Ryner

Chancery
54 B70621 .lamontis v Galskis

(Dellenbuck 2-10-21)
66 B74O76 Povus v Jonuszas

.ludge Francis' S. Wilson
32 B100958 In re petn Toina- 
sauskas

221 B107465 Kūpi v Lithuanian 
Nat Catholic Church (Del- 
lenback 7-16-25)

312 BU0219 Rumchaks v Blin- 
strup

378 BĮ 15519 Gustitis v Bub- 
liz •

398 BĮ 15963 Loud Name Lith
uanian B. & L As*n v Balinis

143 BĮ 16834 Tylus v Rypel
483 BĮ 17600 Zebelis v Peoples

Stock Yards St. Bank
.ludge Francis S. \Vilson 

Chancery
44 B73766 Raishutis v Szim- 
kus

210 B96947 Kazuiniene v Sv. 
Motinos Devo etc (Dellen- 
back 9-24-23)

267 B1O1175 Burac v Siemie-
nas

Annulment of Mariage, Divorce 
and, Separate Maintenance 
.ludge George Fred Rush 

220 BĮ 13287 Pekszelingaitiš v 
Jaselskes

274 BĮ 13967 Butkevičius v Bu
tkevičius

311 BĮ 14456 Rozanski v Bo- 
zanski <

363 BĮ 15319 Klimas v Klimas 
371 BĮ 15406 Stancellis v Stau

čei H s
393 BĮ 15880 Zerolis v Zerolis 
711 BĮ 19821 Špilis v Špilis 
816 B120636 Vivienis v Vivie- 

nis
872 B120903 Dūkas v Dūkas
1134 B122122 Puckorius v Pu- 

ckorius
1229 B122587 Gečas v Gečas, 

(Bus daugiau)

Šiandie M. Petrausko 
koncertas

šiandie vakare Lietuvių Au
ditorijoj bus kompozitoriaus 
ir dainininko Miko Petrausko 
koncertas.

Komp. Mikas Petrauskas yra 
chicagiečiams gerai pažysta
mas, nes keliolika metų atgal 
čia jis gyveno ir veikė. Jis taip
jau buvo vienas iš “Birutės” į- 
k u rėjų ir pirmas jos vedėjas. 
Jo dainas ir dabar visi chorai 
dainuoja ir jos yra publikos la
bai mėgiamos. Jo operetės irįd 
susilaukė labai didelio pasiseki* 
mo.

Kaip dainininkas, Mikas Pet
rauskas irgi nemažiau yra myli
mas visų amerikiečių lietuvių. 
Ypač puikiai jis interpretuoja 
liaudies dainas.

ChicagieČiai *M. Petrausko 
dar nėra užmiršę ir todėl tiki-

vakarą, kuriame jis vaidino 
“Mildą”.

Šis veikalas buvo pirmą kar
tą vaidintas tad žmonių labai 
daug prisirinko, užpildydami 
svetainę,

Veikalą vaidino choro nariai, 
vadovaujant p. M. Dundulienei 
ir p. Sarpaliui. Sarpaiius, cho
ro mokytojas, sukomponavo ir 
visas daineles, kurios buvo dai
nuojamos. Dainininkai gi pagir
tinai sudainavo jas, lydint pia
nu pačiam kompozitoriui.

I Mildos rolę vaidino p-lė K. 
Budriutė. Ji gražiai dainavo ir 
vaidino. Perkūno rolę vaidino 
Juozas Ascila, Mildos numilėti- 
nio rolę vaidino p. Auryla, ku
rį ponas Perkūnas nužavino. 
Kadangi nebuvo programų, tad 
visų vardų negalima buvo suži
noti. Po vaidinimo buvo šokiai 
prie Petro Sarpaliaus orkestro.

Vakaran puikiai pavyko ir 
žmonės, matyt, užganėdinti. 
Pirmyn choras turi įtekmę chi- 
cagiečiuose ir jie visada lanko 
visus choro parengimus.

— Reporteris.

“Meilė ir Menas”
Pereitą sekmadienį Vaičkaus 

Dramos Teatras statė 4 veiks
mų šč. Kuperniko pjesą “Meilė 
ir Menas“. Ta pjesa buvo stato
ma |>emai P. Tendžiulytės be
nefisui, bet šį kartr ją statyta 
su visai nauju artistų sąstatu 
prie naujų dekoracijų.

Vaidinimas buvo geras. Kaip
paprastai, geriausi buvo P. Ten- 
džiulytė, J. Vaičkus, J. Briedis, 
M. Jakavičaitė Konradienė. 
žmonių buvo irgi gana daug. 
Pertraukose vargonais grojo 
p-lė F. Obraitis.

Ateinantį sekmadienį bus 
vaidinama trijų veiksmų melo
drama “Užburti turtai.” Pir
mą syk šį sezoną pasirodys ir 
P. Petraičiutė-Miller, taipjau 
dalyvaus ir A. Vizbaras. —V.

Opera
šią savaitę operoj eina:
Šiandie — “Cavalleria Rusti- 

cana” ir “I Pagliacci“.
Ketvirtadieny .— “Ii Trova- 

tore”.
Penktadieny “Der Rosen^ 

kavalier”.
šeštadieny po piet — “La- 

Traviata.”
šeštadienio vakare (nupigin

tomis kainomis) - “La Tosca”.
Sekmadieny - “Samson and 

Delilah”.
Pirmadieny (ateinančią sa- 

paitę) — “Manon Lescaut”, da
lyvaujant Muzzio, Cortis, Rimi
ni ir Cotreuil.

Antradieny — Gounod’o 
“Faustas”, dalyvaujant Savvyer 
(Marguerite rolėj),, Hackett, 
Bonelli ir Lazzari.

Smulkmenos
Pagarsėjusi dainininkė, gal 

geriausias coloratura sopranas 
pasauly, Amelita Galli-Curci, 
kuri prieš porą metų pasitrau
kė iš Chicagos operos, dabar 
gryžta Chicagon, bet tik duoti 
du koncertu. Jos koncertai bus 
ateinantį sekmadieny po piet 
(lapkr. 15 d., 3:30 vai.) ir antr 
padienio vakare, lapkr. 17 d., 
Orchestra Hali.

Paskilbęs pianistas Rachma- 
ninoff duos koncertą sekma* 
dieny lapkr. 22 d. vakare, Au
ditorium.

Goodman teatre, prie Dailės 
Instituto, šiandie šoka Bolm

baletas, dalyvaujant Buth Page 
ir Ronny Johansson.

Anglų teatruose šią savaitę 
pradėjo eiti poras naujų veika
lų-

La Šalie teatre — komedija 
“Patsy”.

Blackstonc — “The Dove”.
Illinois Music Box Revuc.
Garrick teatre paskutinę sa

vaitę eina “Aloma of the South 
Seas”. Kitą savaitę eis “The 
Naked Man”.

Didesniuose krutamųjų pa
veikslų teatruose šią savaitę 
rodoma:

Chicago - The Durk Angel; 
Boosevelt — The Merry Wi- 
dow; McVickers Stage 
Struck (Gloria Svvanson); Mon- 
roe — Lazy bones; Arųbassad- 
or Thunder Mountain; Up- 
town — Her Sister from Paris 
(Norma Talmadge); Harding— 
Graustak (Norm# Talmadge); 
Senate — The Freshman (Ha- 
rold Lloyd); Capitol — Havoc; 
Tivoli — Graustark.

Pranešimai
_______________• ;

Kas, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.
KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 

LEISTI $100.00?
Atsakymas: $100.00 ant syk jr 

$6.00 į metus per visą 
likusi gyvenimą.

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

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė
tu mėt juos j banką ar spulką ?

Naujienų. Spulka. uždirba po 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno 
$100.00 — pamlslyk kiek jūsų 
šimtas uždirbtų jei laikytumėt jį 
čia per 20 metų?

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

NAUJIENŲ SPULKA,
1739 So. Halsted St. ,

Nuo 10 ryto iki 8 vai. vakaro.

Jaunuolių Orkestro praktikos sere- 
dos vakare, lapkričio 11, 1925 neįvyks 
iš priežasties Petrausko koncerto.

LSS. VIII Rajono valdybos posė
dis įvyks seredoje, lapkričio 11, 8 vai. 
vakare, Naujienų name. Visi komi
teto nariai būtinai dalyvaukite šiame 
posėdyje, nes yra labai daug svarbių 
reikalų tarimui.

Organizatorius.

Birutė. Po vadovyste komp. A. 
Vanagaičio Birutės generalė prakti
ka įvyks 12 d. lapkričio, 8 vai. /vak. 
Mark White S<], ant 30 gatvės So. 
Halsted St. Prisirengkit prie Keistu
čio veikalo, visi turite būt ant laiko, 
kurie nebusite, busite likviduojami.

— Valdyba.

Susivienijimo Lietuvių Amerikoj 
129 kuopos mėnesiniame susirinkime, 
lapkričio 8 d. š. m', tapo išrinktas 
naujas finansų raštininkas, Andrulis, 
šiuomi visi kuopos nariai, visais rei
kalais kreipkitės į naują raštininką 
V. F. Andriulis, 2041 So. Ruble St., 
Chicago, 111. Tel. Canal 3423.

Teatrališkas Kliubas,“Lietuva” lai
kys savo mėnesinis susirinkimas ket
verge, lapkričio 12 d., 8 vai. vakare, 
Davis Sq. Park svetainėje.

Kviečia Valdyba.

ASMENĮI JlESKOJiMAi
PAJĖŠKAU savo mylimo švogerio 

Jono Poškaus, kuris nežinia kur pra
puolė. Gyveno ant 34 St. Bridgeport 
apielinkčje, turiu svarbų laiką apie 
įplaukas. Meldžiu atsišaukti ar kas 
žino praneškite sekančiu antrašu:

ANTANAS STEIMONTAS 
3364 So. Halsted St., Chicago, III.

ISRENDAVOJIMUI
PASIRENDAVOJA 6 kamba

rių flatas. Elektra, gazas. Ren- 
dos $20.00 mėnesiui. V2 bloko 
nuo Archer Avė. karų.

4836 So. Bidgeway Avė.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
RENDON didelis, gražiai fur- 

nišiuotas, garu šildomas kam
barys, dėl vieno arba dviejų 
vyrų.

3014 Emerald Avė, 1 lubos 
Phone Boujevard 10192

RENDAI ruimas, vedusiai po
rai ar pavieniem vyram, elektra 
maudynes, apšildomas garu, 2 
lubos, užpakalis, 950 W. 33rd St. 
vakarais po 6 vai. kreipkitės.

SIŪLYMAI KAMBARIU
ANT RENDOS

Du flatai po 4 ruimus už pigiatb- 
šią kainą ,geriausioj lietuvių apief- 
I ink S j.

Atsišaukite
3302 So. Union Avė.
2 lubos iŠ užpakalio
Tel. Lafayette 8821

ĮVAIRUS SKELBIMAI
BAGDONAS BROS.

MOVING, EXPRESSING & COAL 
PIANO MOVING EXPERTS 

Long distance handling. 
Turime daug metų patyrimą.

3238 S'o. Halsted St.
Tel. ros. Yds 71408—Blvd. 7067 office

... .............................
Tel. Yards 7282

BRIDGEPORT PAINTING 
& H1)W. CO.

Malev«jam ir popieruojam. Už
laikėm malevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 So. Halsted St. -

J. S. RAMANČI0N1S, Prez.

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

PIRKIT PLUMB1NGĄ PAS MUS 
IR SUTA UPYKIT 35%

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levintha| Piumbing Supply Co„ 
1637 West Divislon St., 

netoli Marshfield
..........

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos Įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų 
1 matkos 35c., 38c. ir 40c. Vilnonios 

skiautės vaikams, kaina nuo 65c*. 
iki $1.60. Baltoji drobė užvalka
lams ir paklotiems. Marškonios gi
jos, kaina 1000 jardų nuo 10c. iki 
45c. Mano tavoras parsiduoda nuo 
35c. iki 50c. pigiau negu kitur.

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

Tėl. La f ay et t e 5193-6438

RUBIN BROS.
- i r

NAMŲ STATYTOJAI
3804 So. Kedzie Avė.

’ CHICAGO
- - -

kaEeSBorFai
šiuomi pranešaM visiems Chica-

gos ir apiclinkiir lictuviaimi biz
nieriams, kad pas mus galite užsi
sakyti įvairių sieninių kalendorių. 
Apart Hangėrs, \Vall Pąckets, Dc- 
Luxe ir Cnt C.uts da turime labai 
gražių naujų lietuviškų kalendorių. 
Musų kalendorių kainos gana pri
einamos — nuo $12 iki $25 už 100. 
Pas mus randasi didžiausias ka
lendorių pasirinkimas. Reikale ka
lendorių telefonuokite mums — 
prisiusime agentą su samneliaiA ar
ba dėl platesnio pasirinkimo pri
bukite pafvs vpatiškai šiuo adresu: 

AUŠROS KNYGYNAS,
’ 3210 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 9663

~REIKIA DARBININKU
VYRŲ ir MOTERŲ
VISOKIOS RŪŠIES DARBAI

Kuomet jums reikia darbo, šau
kite telefonu Wcst 4308. O kuomet 
norite dirbti, atsišaukite 20 So 
Wcstern Avė. Mums tuojau reikia 
ianitorkų prie apvalymo ir viso
kių maišytų darbų. Pasimatykit 
su mumis šiandien,

"REIKIA DARBININkT
MOTERŲ

REIKALINGA moteris ar mergi
na prie namų prižiūrėjimo, gali būti 
ir su šeimyna, aš tik vienas esu, dar
bo mažai. Matyti galima visą dieną, 
2 lubos, užpakalis?

Atsišaukite
3544 So. Ixiwe Avė.

—:......................................................... ......—  »—i 

REIKALINGA patyrusi mergina j 
department krautuvę. Turi kalbėt 
gerai lietuviškai ir angliškai.

M. & J. KABAT 
DEPARTMENT STORE 

4315-17 Archer Avė. 
Phone Lafayette 2936

REIKALINGA patyrusi “wai7 
torka”. Gera vieta, trumpos 
valandos ir g-erns užmokestis.

Atsišaukit
Chnal 1547

1745 So. Halsted St.

REIKIA —
Moterų indų plovėjų.

Atsišaukite
4169 So. Halsted St.

REIKALINGA moteris ai 
mergina* prie namų darbo, val
gis ir ruimas, ge.ras užmokes- 
nis, darbas pastovus.

Kreipkitės, 1 lubos
3524 So. Lowe Avė.

REIKIA DARBININKįĮ
' VYRŲ____

REIKIA 25 darbininkų į ge
ležies atkarpų jardą, nuolat 
darbas, 50c. į valandą.

Atsišaukite
3647 So. Homan Avė.

REIKIA —
Pardavinėtojų dėl pardavinė

jimo kuponų.
Atsišaukite

3953 W. Armitage Avė.

REIKALINGAS darbininkas 
prie namij ir storo, darbe turi 
būt teisingas ir negirtuoklis.

Atsišaukit
3340 So. Halsted St.

REIKALINGA darbininkų 
dirbti ant lauko (outside work). 
Gera mokestis. Atsišaukite

690 Broadway
Room 201

Atidaryta iki 9 vakare

AUTOMOBILiAT-
PARSIDUODA Ford Coupe 

1923, geram padėjime, parduo
siu pigiai, galima matyti visa
dos. (

P. BRIEDIS, .
12200 Emerald Avė.

____ ■ g......................■■■■■■. 1 a

PARDAVIMUI
TURIT pamatyti mano naują 

$700 vertės grojiklį pianą, 92 rolės, 
kabinetas ir benčius, viskas už 
$140 cash arba po $10 į mėnesį. 
J. Dcmbro.ski,

2332 \V. Madison St. 1 fl.

BULVES! BULVES
Nepraleiskit šitos progos. Bulves 

Wisconsino pirmos rųšies $4.00 šim
tas svarų. Galima pasižiūrėti

4456 So. Honore St. 
ir

544 West 37 St.
Mes gerai patyrę šitam biznyje. 
Vieš kas metai po daug karlodų par
duodam, $4.00 už 100 svarų su pri
statymu.

Tel. Lafayette 4427

PARSIDUODA grosernė, biznis iš
dirbtas ir gerai einą, arba mainysiu 
ant loto arba automobiliaus. Par
duodu, nes nusibodo biznį laikyti .

Atsišaukite
4643 Wentworth Avė.

PARSIDUODA —
2 Pull Room stalai.

Atsišaukite
1336 So. Paulina St.

PARDAVIMUI bučernė ir gro
sernė. Parduosiu pigiai arba mai
nysiu ant loto, geroj vietoj. Visi 
trankumai, geroj vietoj ant biz
nio linijos. Taipgi yra trokas prie 
)iznio. Parduosiu grėjtu laiku. 
<as pirmesnis, tąs laimės.

1 East 103 Street 
Tel. Pullman 0227

PARSIDUODA bučernę ir 
grosernę geroj vietoj visokių 
tautų apgyventa; parduosiu pi
giai ir greitai, nemokantį darbą 
šmokinsiu.

2119 So. Halsted St.

BUČEBNĖ ir grosernė par
siduoda už prieinamą kainą tar
pe visokių tautų apgyventa, 4 
rūmai gyvenimui..

Kreipkitės
4235 So. Kedzie Avė.

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė visokių tautų apgyVen
toj apielinkėj. Biznis yra cash 
ir gerai eipa. Turiu du bizniu, 
negaliu apšidirbti.

1833 W. 22nd St. f > ••
______________ 1...__ ____________

SALDAINIŲ, ice cream parloras, 
cigarų, cigaretų ir tt. Didžiausia 
vieta pinigij uždirbimui, sekama 
erautuvė nuo teatro, prie smarkaus 
transferinio kamiA). Northvvest Side, 
pardavimui, didelis Darganas, dėl už
baigimo naminių reikalų. Pasižiurė 
kit patys. 4816 N. Keęlzie Avė. ne
toli Lavvrence Avė.

PABSIDUODA barbernė ir 
biuty parlor, arti didžiausio pa
saulyj, labai graži vieta.

Kreipkitės tuojaus
.808 E. 64 St.

PARDAVIMUI
PARSIDUuiiA grosernė ir 

delicattessen krautuvė. Par
duodu, nes apleidžiu Chicagą, 
parduosiu pigiai, nes noriu greit 
parduoti.

5039 So. Halsted St.

PARSIDUODA grosernė, ken- 
džių ir minkštų gėrimų krautu
ve. Pigi renda, parduosiu pi
giai. Pardavimo priežastį pa
tirsite ant vietos. 833 W. 33 PI., 
Tel. Boulevard 1295.

NAMAHEME
Seny laiky karpas
2 augštų muro namas, na

mas, 5-6 kambarių, maudy
nes, aržuolo medžio vidus 
ištaisytas, furnas šiluma, 
kaina tik $9,900, įmokėti 
$3,000, likusią paskolą leng
vais išmokėjimais, namas 
randasi South Side.

M. J. KIRAS, 
3335 So. Halsted St.

2 augštų medinis namas, 
4 flatai po 4 kambarius, ren- 
dų į mėnesį $80, kaina 
$6,000. Įmokėti $1,500, li
kusi dalį lengvais/ išmokė
jimais. Nepraleiskit pro
gos nepamatę šio namo.

M. J. KIRAS, 
3335 So. Halsted St.

Naujas 2 augštų muro na
mas, 2 flatai po 4 kamba
rius ; augštas cementinis 
skiepas augšti viškai; yra ir 
kiti visi patogumai; kaina 
$11,500, įmokėti $2,000, liku- 
kusią paskolą savininkas 
aprūpins be nuošimčių. Na
mas randasi 3529 So. Ix>we 
Avė.

M. J. KIRAS,
333.5 So. Halsted St.

Naujas 2 augštų muro 
namas, 2 flatai po 4 kamba
rius ; augštas cementinis, 
skiepas, I augšti viškai; yra 
ir kiti visi patogumai; kai
na $11,500, įmokėti $2,000, 
likusią paskolą savininkas 
aprūpins be nuošimčių. Na
mas randasi 4004 S» Talman 
Avė.

M. J. KIRAS, 
3335 So. Halsted St.

3 lubų augšto muro na
mas, 3 flatai po 4 kamba
rius, yra maudynės, elektra, 
taipgi yra užpakaly 2 augš
tų medinis namas, yra elek
tra, maudynės, namas gera 
me stovyje. Per abu namu 
rendų į mėnesį $96. Kaina 
labai žema. Nepraleiskit 
Šios progos, nes kita tokia 
niekuomet nepasitaikys.

M. J. KIRAS, 
3335 So. Halsted St.

PARSIDUODA 3-jų pagyvenintų 
mūrinis namas. Parduosiu už 
$8,500 arba mainysiu ant lotų, bučer- 
nes, farmos arba ant kitokio biznio. 
Namas turi būti parduota^ ar išmai
nytas greitu laiku.

PARSIDUODA 2 flatų kampinis 
muro namas, parduosiu už $12,500, 
arba mainysiu ant katečiaus, bučer- 
nės, restauranto arba kitokio biznio.

F. G. Lucas & Go.
4108 Archer Avė.

Tel. Lafayette 5167

DIDELIS Bargenas. Pardavi
mui per savininką, prie 6328-30 
So. Albany Avė. Nauji namai 
4-5 kamb, flatai, visi išrenduo- 
ti, kaina, $29500, cash, $7500.

Šaukite. Prospect 8588

PARSIDUODA mūrinis bizniavus 
namas ant kampų 3 flatai ir Storas, 
parduosiu su bizniu arba vieną na
mą. Mainysiu ant lotų, mažo namo 
arba priimsiu pirmą morgiČių kaipo 
kėš, mainysiu nežiūrint kokioj vie
toj, Cicero, Bervyn Ijoyns, bite kur. 
Meldžiu ateiti po numeriu

STEPHEN MESEWICZ, 
3982 So. Rockvvell St., Chicago, III.

* Tel. Lafayette 5152

NAMAI-2EME
•Kas nori pirkU, 
parduoti, arba 
mainyti namus, 
farmas, lotus, 
taipgi ir viso
kiu^ biznius, vi
suomet kreip
kitės pas

C. P. Suromskis & Co.
Real Estate

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

PARSIDUODA 2 flatų nuirinis 
namas, 7 ir 8 kambarių, garu ap
šildomas, romios atneša $1260 per 
metus. Tik( reikia įnešti $1500 ir 
jūsų namas yra labai geram pa
dėjime.

MAINAU bungalow ant loto ar
ba 2 flatų namo, ant bungalow 
arba eottage. Visokių farmų par
duodam ii' mainom.

Del geriausių bargenų kreipki
tės pas mu ir gerą patarnavimą 
ir busit užganėdinti.

BRIDGEPORT REALTY CO.
3306 S. Halsted St., Chicago

Phone Boulevard 5784

DIDELIS BARGENAS
Namas ant pardavimo 5 ir 5 kam

bariai. viskas vėliausios mados, ran
dasi Brighton Parke. Savininkas 
atiduos pigiai, gyvena tame pačiame 
mieste.

Atsišaukite
3340 So. Halsted St.

MORTGECIAI-PASKOLOŠ
ANTRI MORGIČIAT *

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
3804 South Kedzie Avė., 

Lafayette 6738
► . 1

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, UI.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTF1LZ, Manager

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

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commercjal 

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

\xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy

KALBOS
PAMOKOS

LIETUVIŲ
Dideliems ir Mažiems 

Utaminkais nuo 7 iki 9 vai. vak. 
Pėtnyčiomis nuo 3 iki 5 po pietų

J. I. BRIEDIS 
2846 Emerald Avenue 

Einu ir j namus 
Telepnone Victory 7872

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos.
.FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St.

MOKINA: tingių kalbos, lietu
vių kalbos, aritmetikos, knyg- 
vedystės, stenografijos, mašinė
le rašymo, prekybos teisių, laiš
kų rašymo, Suv. Valst. istori
jos, abelnos istorijos, geografi
jos, pilietystčsf dailrašystės, gra
matikos, retorikos, literatūros, 
etimalogijos, oratorystės, logi
kos, ekonomijos, fizikos, socio
logijos.

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų ir 
nuo 7 iki 9 vai. vakare.

P. S. Išduodame paliudijimus 
ir diplomus.


