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Italijos eskadra 
vyksta Sirijon

Ką Latvijos delegacija pa- 
1 tyrė Sovietijoje

žmcnė.s atrodą kaip ką tik |ier- 
sirgę sunkią ligą; S-n ų va
landų darpo diena nežįnoma

Graikija nori saugumo 
pakto Balkanams

Tiroly areštuojami vokiečiai dėl 
“sąmokslo” prieš Mussolinį

Italija siunčia savo karo 
laivus j Siriją

Fašisty valdžia ėmė areš 
tuot vokiečius

pir- 
tiek 
im-

tar-

ROMA, Italija, lapkr. 11. — 
Vakar į Sirijos vandenis iš
plaukė Italijos eskadra, suside
danti iš vieno stipriausių savo 
karo laivų, Andrea Doria, ir 
keturių torpedų naikinamųjų 
laivų? Ji siunčiama ginti ita
lų kolonijoms Damasko srity.

Jie kaltinami dėl turėjimo ryšių 
su sąmokslu nužudyti dikta
torių Mussolinį

Graikija nori saugumo 
sutarties Balkanams

Ką pasakoja amerikietis 
apie baisenybes Sirijoj

Beirute esą 30 tūkstančių ar
mėnų pabėgėlių, kurių padė
tis esanti baisiausia
1X)ND()NAŠ^ lapkr. 11. — 

Vienas amerikietis, keliavęs po 
neramumų apimtas vietas Siri
joj, atvykęs dabar j Haifą, laiš
ku praneša apie padėtį tame 
krašte. Jis rašo, kad spalio 31 
dieną Beirute buvę 30,000 pa
bėgėlių armėnų, sugrustų j 
kohceptracijos punktą, baisiau
siose sąlygose, ir kad iš Damas
ko plaukę dar kasdien po 4,000 
pabėgėlių. Pabėgėliai buvę tal
pinami namuose, padarytuose iš 
aliejaus skardinių, ir susikim
šimas buvęs pasibaisėtinas. Sa
nitariniai įtaisymai toli nepa
tenkinami, vandens taipjau di
delė stoka. Daug pabėgėlių sir
go, jokios mediciniškos pagal
bos negalėdami gauti, o vaikai 
buvo išolyškę ir liguisti.

Graikų padaryta Bulga
rams žala $310,000

SOFIJA, Bulgarija, lapkr. 11.
Jautų Sąjungos pasiųsta į 

Makedonijos sieną specialė ko
misija ištirti, kiek Graikų įsi
veržimas j Bulgarijos žemę ir 
užėmimas Petrico ir dešimtie.?, 
apielinkės kaimų padarė Bulga
rams nuostolių, savo darbą jau 
atliko. Padarytus nuostolius, 
kuriuos Graikija turi atlyginti 
Bulgarijai, komisija nustatė 
310,000 dalelių.

Iš LIETUVOS KUNIGŲ 
ELGESIO

RASEINIAI, Rokiškio valsč.
Kun. Stasys Šlakeli: užda

ręs arklius iš vasarojaus Ra
gelių kaimo piliečio Zdanavi
čiaus, reikalavo 100 litų už pri
darytą iškadą. Pilietis Zdanavi
čius su piliečiais nuėję ir ap
žiūrėję padarytą skriaudą, ap- 
kainavo 30 svarų avižų. Kun. 
Stakelė nesutiko ir nedavė ark
lių. Zdanavičius apsiskundė Ro
kiškio 1-os nuovados policijos 
viršininkui. Policijai nuvykus^į 
Ragelius, sekmadienį^nigsčio 
mėn. 18 dien., kun. Stakelė vis 
tiek arklių nedavė, nors ir 
policija liepė. Tada policija iš 
laužė tvarto duris ir arklius 
atidavė pil. Zdanavičiui.

Bortkevičiene iš 
kalėjimo išpirkta

KAUNO L. žinios spalio 27’ 
d. leidiny praneša:

Dėka visuomenės, su tokia 
širdinga užuojauta ir gausingo
mis aukomis atsiliepusios į 
“Liet, žinių” redaktorės p. 
Bortkevičienės įmetimo kalėji- 
man, reikalaujamoji 1590 litų 
“L. Žinių” pabaudos suma bu
vo įnešta pereito šeštadienio 
rytą 11 vai. ir tą pačią dieną 
12 vai. p. Bortkevičienę iš ka
lėjimo paleido.

Jos pasitikti ties kalėjimo 
vartais susirinko kelių dešim
čių artimiausių žmonių būrys, 
čia jau stovėjo trys policinin
kai, kurie labai rūpestingai rei
kalavo išsiskirstyti.

Poniai Bortkcvičienei išėjus 
iš kalėjimo vartų, jai įteikta 
kelios puokštės gėlių, ir susi
rinkusiųjų bei tų 3 policininkų 
lydima p. Bortkevičiene grįžo 
į savo nuolatinį darbą.

Pažymėtina reikšmingas su
puolimas. Ponią Bortkevičienę 
iš kalėjimo paleidus ir jai L. 
Alėja namo einant, pravažiavo 
autobusas, pilnas grąžintųjų iš 
Lenkijos lietuvių kalinių...

Tokiu budu pereitą spalių 24 
d. pažymėtina dvejopu iš kalėji
mo paliuosavimu.

Vilniaus krašto lietu
viai, gudai ir žydai 

eina išvien
VILNIUS. PSskutiniuoJu 

laiku tarp Vilniaus lietuvių, 
gudų ir žydų atstovų įvyko ke
letas pasitarimų dėl švietimo 
ministerijos reikalavimo visuo
tiną istoriją ir visuotiną geo- ' 
grafiją dėstyti lenkų kalba. 
Viename tokių pasitarimų nu
tarta pasiųsti švietimo minis* 
teriui kolektyvinį motyvuotą 
prašymą pakeisti ministerijos 
parėdymą arba nors ) sulaikyti 
jo vykdymą ligi ta byla bus iš
spręsta vyriausiajame admi
nistraciniame tribunole, kur 
tautinės mažumos yra padavu- 
sios skundą. Kalbamąjį prašy
mą ministeriui yra pasirašiu
sios: Gudų Mokyklos D-ja, Lie
tuvių “Ryto” šviet. D-ja, Cent
rą iinis žydų Šviet. Komitetas 
ir žydų “Tarbufo” D-ja.

m

[Pacific and Atlantic Photo]

A. J. Volstead, prohibicijos įstatymo autorius, kalba su 
raščių korespondentais Chicagoj.

RYGA, Latvija, lapkr. 11.
Ką tik sugrįžę iš sovietų Rusi
jos Latvijos prekybos ir eko
nomijos <1 .‘legacijos naiiai va
kar laikė Rygoj viliame susi
rinkime kalbas. Delegacijos 
pirmininkas, buvęs Latvijos fi
nansų ministeris, Kalning, pa
aiškino, kad latviai bandę su
sitarti su rusais, idant jie 
ktų iš Latvijos maždaug 
prekių, kiek Latvija kad 
portuoja iš Rusijos.

Kalning pranešė, kad tuo
pu, kai sovietų prekybos vadai 
maną, jog per ateinančius me
tus Latvija galėsianti gaut 3 
milionus dolerių vertės užsaky
mų, sovietai visąv savo biznį 
durą, turėdami visados -omenėj 
politinius išskaičiavimus. Pa
sak Kalu ingo, sovietų prekybos 
organizacijos, pirkdamos ką 
nors svetur, visados prašančios 
iš užsienio pardavėjų kreditų, 
tuo tarpu Rusijos eksporto pir
kėjams sovietas ne tik niekada 
kreditų neduodą, bet dagi prašą 
sumokėti iš anksto.

Vienas delegatų, Latvijos 
seimo narys Birskits, papasa
kojo, kad gatvės gyvenimas

laik-

Gen. Sarrail užginčija Daug slovėnų pašautaLONDONAS, lapkr. 11.
Iš Innsbruko praneša, kad ita
lų policija padarius daug kra
tų pietiniame Tiroly ir arešta
vus daugiau kaip šimtą gyven
tojų vokiečių kilmės. Suimtieji 
kaltinami, kad jie turėję ryšių 
su nesenai susektu “sąmokslu” 
nužudyti Mussolinį.

Innbruke žmonių ūpas dėl to 
labiau, kad 

puolimas ir kratos buvo pada
rytos naktį ir blutalingiausiu 
budu. Austrai mano, kad t it 
areštai tai tiesiai apgalvotas 
persekiojimas vokiečių.

franeuzy smurtą Sirijoj
Damaske 300 namų sugriauta 

ir 137 žmonės užmušta; suki
lėliai išplovę 50 armėnų

riaušėse prieš italus

x ii | labai įkaitęs, juoGENEVA, Šveicarija, lapkr. |__
11. — Graikija oficialiai pain
formavo Tautų Sąjungą, kad 
ji mielai sutiktų daryti Balka
nų saugumo ir arbitracijos su
tartį, panašią kaip-kad 
tasai I/ikarno paktas

pačia ry- 
Vakaru

laivasPirmas Sovietą 
plaukia Amerikon

Olandija svarsto panaiki
nimą legacijos Vatikane

MASKVA, lapkr. 
Leningrado išplaukia 
delphią

į Phila- 
ir New Yorką plrmat 
laivas, gabenąs Rusijos

Katalikų ministeriai įspėja re
zignuosią, jei sumanymas 
busiąs parlamento priimtas.

ALEKSANDRIJA, Egiptas, 
I lapkr. 11. - Generolas Sarrail, 

Maskvoj atrodąs normalus, te- kurs tapo pasalintas iš aukštojo 
buvimą ten komisaro Sirijai vietos, kėliau- 

nė vieno 
.Visi praei-

čiau per visą savo 
jis nematęs gatvėj 
inksmesnio veido.

viai atrodą, tartum jie butų ką Prancūzai per pastaruosius ket-
. .. .. . ' '...A..:.... ...-.i Z. >7

ja į Paryžių paaiškinti, kas at
sitiko toje šaly, kur, kaip sako,

prekes.
Nors 

metus nemaža 
kybos laivėj 
uostuose, tečiau 
Amerikos uostuose nuo revoliu
cijos laikų dar nė vienas nebu
vo pasirodęs.

per pastaruosius trejus 
Amerikos pre- 

lankėsi Rusijos 
rusų laivų

PACIENTAS MIRTINAI
ŠOVĖ gydytoja

lap- 
Stanford (’niversi- 
; klinikoj vienai 

darbininką:

HA AG A., Olandija, lapkr. 11.
Olandijos antrasis butas pri

ėmė vieno protestonų atstovo 
pasiūlytą biudžeto papildymą 
kuriuo reikalaujama panaikint 
Olandijos legaciją prie Vatika 
no.. Del to dabar gali įvykt 
valdžios krizis. Keturi Kabineto 
nariai katalikai,
ministerį pirmininką 
kad jeigu papildymas 
parlamento priimtas, 
zignuosią.

Premjeras dėl to 
džeto svarstymą tuo
dėti, idant ministerių kabinetas 
valetų apsvarstyti situaciją.

tik atsikėlę po sunkios ligos, 
žmonės aplamai labai skurdžiai 
apsitaisę. Maistas esąs gana 
brangus., bet ypatingai bran
gios manufaktūros prekės.

Dar vienas delegatas, Tarnas 
Rudsit, tyrinėjęs Maskvoj pa
dėtį fabrikuose, sako, kad as
tuonių valandų darbo dienos 
ten senai nebėra.

Naujas darbininkų sam 
dymo įstatymas Kuboj

verius metus praradę apie 7,- 
000 kareivių ir išleidę keturis 
miliardus frankų. •

Atvykus jam, 
Aleksandriją, uoste 
specialis Paryžiaus 
sien laikraščio korespondentas, 
kurs stačiai paklausė generolo:

“Ar tiesa, kad, kaip Franci- 
joj kalba, jus sunaikinote pusę 
Damasko miesto?”

. Gen. Sarrail atsakė: “Musul
monų daly sugriauta trys šim-

pakeliui, į 
pasitiko jį 
Petil Pari-

VIENNA, Austrija, lapkr. 11. 
— Telegrama iš Spalato, Pietų- 
slavijos, praneša. kad vakar 
pietųslavai buvo suruošę de
monstraciją prieš vieną italų li- 
teratinę draugiją. Demonstra
cija virtus riaušėmis, į kurias 
įsimaišius policija. Apie šimtas 
šovinių buvę paleista ir daug 
žmonių esą sužeista. .

Ninčič apgailauja mušiu
BELGRADAS, Pietųsiavija, 

lapkr. 11. — Atsakydamas į 
paklausimus parlamente dėl 
įvykių Trieste, kur fašistai pa
darė puolimą Pietųslavijos kon
sulato ir slovėnų laikraščio 
Edinost, užsienių reikalų mi- 
nisteris Ninčič aiškino, kad 
tasai fašistų žygis buvęs pada
rytas ne išskirtinai prieš slovė
nų mažumą, bet ir prieš fašis
tams nepalankius itaius: nu-

tai namų. Mes buvom užpulti, kentėję italų laikraštis La Serą ' • 1 1 A 1 *A *1 1 • j • *1 •

SAN FRANCISCO, Cal., 
kričio 11. 1
teto ligoninės 
pacientas, geležies 
John Walsh, keturiais šūviais 
iš revolverio mirtinai pašovė 
gydytoją Dr. Edw. Stadtherrą. 
šovikas buvo 
kos pacientas. Manoma, kad jis 
tai padarė gavęs proto pami
šimą.

painformavo 
Colijną, 

busiąs 
tai jie re-

prašė biu 
tarpu ati-

nuolatinis’ klini-
Pinchot ir Lewis konfe- 

ruoja dėl kasyklų 
streiko

AR NORI Kį PARDUOTI, ij’““,'"“ 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

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

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

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

PHILADELPIIIA, Pa.„ lapkr. 
11. — Šiandie Čia įvyko Penn- 
sylvanijos gubernatoriaus Pin- 
choto su United Mine VVorken 

i Levvisu konferenci- 
kietosios anglies kasyklų 

. Konferencija 
tęsės neilgai, ir ką Jie kalbėjos, 
pasilieka slapty. Rytoj guber
natorius Pinchot tokį jau pasi
kalbėjimą turės Pittsburgho 
su kasyklų savininkų komisijor 
pirmininku Inglisu.

Tėvas ir keturi vaikai 
žuvo ugny

Einant įstatymu samdytojai tu
ri samdytis bent 75 
darbininkų kubiečių.

nuoš.

HAVANA, Kuba, lapkr. 11.
Kubos atstovų butas priėmė 

statymo sumanymą, kuriuo ei
nant samdytojai turi samdytis 
ie mažiau kaip 75 nuoš. darbi

ninkų čiagimių, taigi kubiečių.
Žemes ūkiams ir cukraus 

plantacijoms įstatymas netai
komas, tečiau cukraus fabrikai 
ir kitos kompanijos privalo tarp 
samdomų savo darbininkų 
tarnautojų turėti bent 
nuoš. kubiečių.

ir keturiolika franeuzų kareivių 
buvo užmušta, o keturiasdešimt 
septyni sužeista.”

Tolidu gen. Sarrail pareiškė, 
kad 137 žmonės buvę užmušti 
ir kad sukilėliai paskerdę apie 
penkiasdešimt armėnų.

10 mokinių sužeista tre
kui nuvirtus upelin

ir

N ikaraguos viceprezi
dentas pabėgo į 

Salvadorą
MANAGUA, HJikaragua, lap

kričio 11. Bijodamas, 
nebūtų verstinai priverstas re
zignuoti iš vietos, respublikos 
viceprezidentas,, Dr. Juan Rau- 
tista Saeasa, praeitą šeštadienį 
pabėgo. Girdėt, kad jis išvykęs 
į La Union, Salvadore.

kad

Kalkutoj rasta bombų 
fabrikas; 11 indusų 

suimtaEAST ORANGE, N. J., lap
kričio 11. — Praeitą naktį Čia 
sudegė namai,, kuriuose gyveno 
viena italų, Distesanų, šeimyna. 
Pats šeimyninkas ir keturi vai- liui, grafui Readingul, atvykus 
kai žuvo ugny. Motina, nors 
sunkiai susižeisdama, išsigelbė
jo iššokus pro langą nuo trečio 
aukšto, o kūdikis, kurį ji laikė 
rankose, užsimušė.

KALKUTĄ, Britų Indija, lap
kričio 11. — Indijos vicekara-

šiandie į miestą dalyvauti pa
liaubų iškilmėse, policija užtiko 
bombų fabriką. Visos bombos 
buvo konfiskuotos ir vienuoli
ka indusų suimta.

CINCINNATI, Ohio, lapkr. 
11. Keturiasdešimt Harriso- 
no, Ohio, vidurinės mokyklos 
mokinių buvo sužeista, dešimt 
jų pavojingai, nuvirtus į upelį 
trokui, kuriuo jie važiavo į 
Readingą, Ohio.

Miręs senatorius paliko 
arti 48 milijonų turto
BUTTE, Mont., lapkr. 10.— 

Distrikto teismui pristatytas 
nesenai mirusio senatoriaus W. 
A. Clark’o turto sąrašas ir į- 
kainojimas parodo, kad visas 
jo paliktas turtas /siekia 47,- 
763,500 dolerių.

K0JRH
Chicagai ir apielinkei fede- 

ralis oro biuras šiai dienai 
pranašauja:

Aplamai gražu; nedidelė tem
peratūros atmaina; stiprokas, 
didžiumoj žiemos vakarų vėjas.

Vakar temperatūra buvo 
nimum 39°, maksimom 57°

Šiandie saulė teka 6:34, 
džiasi 4:84 valandą.

mi-
F.
lei-

ir keletas kitų italų įstaigų bei 
namų.

Ninčič pareiškė gailesio dėl 
įvykusių Pietųslavijoj kerštin
gų demonstracijų prieš italus 
ir dėl deginimo Italijos vėliavų.

Italija reikalauja ••satis
fakcijos”

ROMA, Italija, lapkr. 11. — 
Italijos valdžia oficialiai parei
kalavo iš Belgrado valdžios sa
tisfakcijos už nepalankias Ita
lijai demonstracijas, sutuoštat 
įvairiuose Pietųslavijos mies
tuose ties Itrlijos konsulatais.

Coeur d"Alene kasyklų 
darbininkams padi

dina algas
WALLACE, Idaho, lapkr. 11 

-— Coeur d’Alene distrikto ka
syklose šiandie iškabinėta skel
bimai,, kad nuo lapkričio 1C 
dienos visiems kasyklų darbi
ninkams pridedama algos 50 
centų dienai.

DU ASMENS RADO NU- 
TROŠKUSIUS GAZU

SIOUX CITY, Iowa, lapkr. 11.
Vienuose pigiųjų butų na

muose, kambary rastu gazu nu- 
troškusius du asmenis, 40 metų 
moteriškę ir senesnį už ją vy
riškį. Ar jie netyčiomis taip 
mirė, ar nusižudė, koi kas ne
išaiškinta. v

AMSTERDAMAS, Olandija, 
lapkr. 11. —• Olandijos karo ir 
laivyno ministerijos tapo su
jungtos vienan departamentai).

! Siųskit 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 siuntinįs, pasekmingai 
siunčia į šias šalis: Lietuvą, Latviją, Len
kiją ir Rusiją; per paštą Naujienos nusiun
čia į visas pasaulio dalis.

Iš kitų miestų reikalaukime musų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog j musų 
/raštinę arba į bilę vieną sekamų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
fUPIKAIčIO APTTEKA, 233 East 115 St. 
BENOšTAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, Dl.

\ •
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ŽINIOS Baltimore, Md.
Iš LSS. 14 Kuopos veikimo

OI iciaiinig Lietuvių Socialistų Sąjungos Skyrius, 
eina kartų savaitėje, Ketvirtadieniais
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LdS.S. Pildomasis Komitetas
J. J. Čeponis, 4138 Archer Avė.
J. šmotelis, 10604 Edbrooke Avė.,
A. Vilis, 2241 N. VVestern Avė.
J. Vilis, 2135 N. Spaulding Avė.
M. Jurgelionienė, 1739 S. Halsted St.
P. Grigaitis, 1739 So. Halsted St.
A. Grcbelis, 10225 Pcrry Avė.

— visi Chicago, III.

LJ8.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas — J. Vilis, 2136 North 
Spaulding Avė., Chicago, 111.

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

Finansų sekr. — O. Banienė, 1729 W.
Monroe St., Chicago, 111.

Kasierius — A. Lekavičių, 2404 W. 
Division St.

A. Kypkevičia, 1517 N. Irving Avė.
Nariai — Ona Vilienė ir A Vilis.

LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJA (LDLD.) 
Centro Sekretorius — K. Matuliauskas, 515’Carrollton Avė., Baltimore, Md.
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Stambus socialistų lai 
mėjimas Šveicarijoje

Spalių 25 d. buvo parlamen
to rinkimai Šveicarijoje. Juose 
nepaprastai didelį pasisekimą 
turėjo socialdemokratų partija. 
Jie savo atstovybę krašto tary
boje (atstovų bute) padidino 
nuo 43 narių iki 49.

“Manchester Guardian,” ku
ris praneša šitą žinią, sako: z

‘Bet jų (socialdemokratų) 
pažanga yra daug didesnė. 
Ypatinga proporcingos atsto
vybės sistema, veikianti Švei
carijoje, labai apsunkina vie
tų skaičiaus pakeitimą parla
mente.”
Vadinasi, tas Anglijos libera

lų laikraštis pripažįsta, kad 
Šveicarijos socialdemokratai pa
žengė priekyn net daug žy- 
miaus, negu rodo jų laimėjimas 
šešių naujų vietų parlamente.

Laikraštis konstantuoja, kad 
turėjo šiek-tiek laimėjimų ir 

• kitos kairiosios partijos. Ko
munistai pravedė tris atstovus, 
vietoje dviejų; radikalai —.60, 
vietoje 58. Šveicarijos radika
lu, arba “laisvamanių,” parti
ja, atstovauja pažangiųjų ūki
ninkų ir miestų inteligentų 
reikalus. Ji yra kolkas stip
riausia partija Šveicarijos at- 
stovų bute.

Kuomet kairiosios partijos 
laimėjo, tai visos dešiniosios 
partijos prakišo. Atžagarei- 
viškųjų ūkininkų partija pra
vedė 30 atstovų, vietoje 34; 
liberalų 
likai 42,

V isa 
Taryba 
deda iš 
proporcinga balsavimo sistema 
trejiems metams. Nors kairio
sios partijos dabartiniame at
stovų bute turės aiškią daugu
mą, bet, kadangi Šveicarijos so
cialdemokratai yra priešingi 
koalicijai su buržuazija, tai rei
kia manyti, kad vėl bus suda
ryta koalicinė valdžia iš įvai
rių buržuazinių partijų.

lenką pastebėti, kad Šveica
rijos parlamentas, kaip ir par
lamentai daugumos šalių, susi
deda jš dviejų butų. Šalę* Na- 
cionalės Tarybos ji dar turi 
Luomų Tarybą. Jiedvi abi kar
tu sudaro “Sąjungos Seimą” 
(kaip Amerikoje atstovų bu
tas ir senatas sudaro kongre
są . Į Nacionalę Tarybą at-

tam tikre 
o į Luo- 
po du at-

kantono
po 

kiekvieno

atstovų,
8, vietoje 10; kata- 

vietoje 44.
Šveicarijos Nacionalę 
(atstovų butas) susi- 
198 atstovų, renkamų

stovai renkama nuo 
skaičiaus balsuotojų, 
mų Tarybą renkama 
stovu nuo kiekvieno
(taip, kaip Amerikoje 
du senatorių nuo 
steito); bet šeši puskantoniai 
renka tik po vieną atstovą j 
Luomų Tarybą.

Spalių 25 d. turėjo būt per
rinkta ir pastaroji įstaiga, bet 
apie šių rinkimų rezultatus dar 
nėra žinių. Senojoje Luomų 
Taryboje tarpe 44 Visų narių 
buvo tik vienas socialdemokra
tas, drg. Buerkli iš Genevos.

Piliečių nusistatymą tečiaus 
parodo Nacionalės Tarybos rin
kimų daviniai. Iš šių mato
me, kad socialistinis judėjimas 
Šveicarijoje padarė stambų 
žinksnį pirmyn. Ir tai, ne
žiūrint to, kad toje šalyje vis
kas palyginamai ramu ir jokių

aštrių susikirtimų šiuo iaiku 
nėra. Šveicarijoje dedasi tas 
pat, kas ir kitose Europos ša
lyse Anglijoje, Francijoje,
Vokietijoje, Švedijoje, Danijo
je, Belgijoje, Latvijoje ir tt. 
Per keletą paskutinių metų, o 
ypač pernai ir šiemet, neįvyks
ta nė vienų rinkimų Europoje, 
kuriuose nebūtų pastebiama j
žymus socialistų laimėjimai, i
Vienok yra juokdarių, kurie 
įsivaizduoja, kad socializmas
esąs pasirengęs gulti į kapus!

Lapkričio Imą d. 11 kuopa 
laikė susirinkimą, į kurį atsi
lankė beveik visi kuopos na
riai ir gyvai svarstė kuopos 

'reikalus.
Aptarus kuopos reikalus, bu

vo pakeltas klausimas kaip
butų geriau apvaikščioti 20
metų sukaktuves LSS. gimimo 
ir nuo pradžios, revoliucijos 
Lietuvoj. Bet dar šiuo sykiu 
nieko 
simu. 
planus 
K. apvaikščiojimą 20 
tuvių. (P. K-as vargiai gali 
padaryt planus atskiroms kuo
poms. Jisai tiktai išleido pa
raginimą ir paskyrė apvaikš- 
čiojimo laiką—gruodžio mėne
sį šių metų. Red.). Kuopa nuta
rė rengti fėrus gruodžio me
nesyje. Vėliaus parašysiu dau
gis lis apie fėrus.

Aukščiau minėtame susirin
kime kuopos nariai sumokėjo1 
į socialdemokratų rėmimo ton- 

; dą $30.50. 14-tos kuopos nariai i 
! jau ne pirmą tokią sumą pini-; 
gų sumokėjo į fondą, bet ne-; 
žinia, dėl kokios priežasties; 
atskaitose musų mokesčių ne
buvo, tai tur-but dėl to, kad

Mou/ Ynrkn rinkimai Pa»and(>s organizacija, ir todėl 
™uW lUlKU IIIIKIIIIdl Ijie visai be reikalo mėgina da

ryti konkurenciją socialistų 
partijai. Tegu jie, jeigu nori, 
kritikuoją socialistų idėjas ir 
skleidžia savasias, bet kada jie 
eina į rinkimus, kaipo atskira 
“partija,” tai jie tiktai stato 
save ant juoko.

NORĖDAMI; 
PIRKTE PARDUOTI AR MALI 
NYTI VISADOS KREIPKITftS £ 
PAS MUS. TAS JUMS BUS;

ANT NAUDOS. <
Pearl Oueen KoncertinosMunicipeliuose rinkimuose 

New Yorke, kaip jau visi žino, 
laimėjo deirtokratų korupcijos 
lizdas Tammany Hali, Darbi
ninkai parodė didelę apatiją, 
įlinkimuose dalyvavo apie 300,- 
000 balsuotojų mažiaus, negu 
pernai metais. Tatai atsiliept 
ir į socialistų balsų skaičių. Ji
sai žymiai nupuolė, nors socia
listų balsų nuošimtis ir trupu
tį pakilo (nuo 3.1 iki 3.6).

Vienok keista, kad prie šito
kio darbininkų silpnumo politi
koje atsiranda pas kai kuriuos 
žinėnes noras tas darbininkų 
jėgas dar labiaus skaldyti. Ša
te socialistų partijos stale sa
vo atskirus kandidatų sąrašus 
Socialist Labor Party. ir komu
nistai (Workers Party). šios 
dvi partijos negavo nė dešim
tos dalies balsų, paduotų už so
cialistus, ir dabar po rinkimų 
jų laikraščiai 
išaiškinti savo

Komunistai, 
stengiasi kitas 

•1 tijas užrėkti,

Partijos sekretorius 
atostogose

76 — 102 oktavo ir trieilės

Puikiausios naujos ir sęnos snvuikos, 
Klarnetas, Saksofonai ir visi Beno 
Instrumentai. '

Katalogas Dykai

Vitak — Elsnic Co.
4639 So. Ashland Avenue 

Chicago, III.

S. L FABION AS Cu

809 W. 351h St., Chicago <
TeL Be ievard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir U 
Parduodam Laivakortes.

Paskutiniame savo 
New Yorke socialistų 
nacionalis pildomasis 
tas nutarė duoti pasilsėt ir pa
taisyt savo - sveikatą draugei 

lWhite, partijos sekretoriui. i)r- 
jgė White dirbo be pertraukos 
partijos raštinėje per daugelį 
metų ir taip suardė savo svei- 
'katą, kad gydytojas patarė jai 
I visiškai pasitraukti nuo darbo 

----: i.— .L 
nežino, kaip nė sigauti. 
nepasisekimą, 
kurie visuomet 

darbininkų par- 
pasirodė beveik 

silpnesni net už senąją sektan
tišką Socialist Labor Party. So
cialistų partijos kandidatas į 

i miesto kontrolierio vietą gavo 
<46,626 'balsus. Socialist Labor 

r 2,262 b., Workers’ 
Į Party, 3388. Kandidatai į 
(aldermanų tarybos prezidentus 

to» Lietuvon. Red.); tuo ,uu.iul>ravo: socialistų partijos 41,- 
nepatenkinti. Ne todėl, kad «25, Socialist Labor Party 

496, Workers Party 1,946.
Po šitokių pasekmių komuni- 

- i štai dar turi drąsos rėkti, kad 
Bielinio nepasisekime esanti kalta so- 

’cialistų partija! Ar gi jie ne
supranta, kad, statydami savo 
atskirus kandidatus ir keldami 
riksmą prieš socialistų partiją, 
jie patys atlieka visiškai berei
kalingą ir kenksmingą darbi
ninkų judėjimui darbą? Kokia 
prasmė yra iš viso gyvuoti to
kiai neva 
niškame 
šiaip-taip 
tą-trejetą

Komunistams senai 
suprasti, kad jie nėra politinė 
partija tikrąja to žodžio pras
me ir kad jiems, kaipo politinei 
partijai, nėra jokiba dirvos šio
je šalyje. Jie yra gryna pro-

nenutarė tuomi
Du lauksim 

pateiks I 
apvaikščiojimą 

K-as

klau- 
kokius 
S. P. 

sukak-

jMisėdy j e 
partijos 
komite-

- . .. . , . .. UUVO, Vai IUI“UUL Ut.1 tu, 1WIU IŠveicarijos rinkimų rezulta- , , .. , , , . i Party, ; . . , ; . . . i senai nebuvo skelbta bendra at-*ttai rodo, be to, kad tenai, kaip l . . , , x * i?. . ... . . -y, ... skaiat. Bet aukos yra užrasy-ir kitur, reiškiasi aiskfs pilie-* .v,. , . . L. ... tos izdin. knyg. ir senai issiųs-|čiu masių pakrypimas į kairę. , . . . ‘ , Jc c r f r t t 1- v i IJnd !• hm noriu

ir važiuot į šiltesnį kraštą at- 
Todel ji buvo priver

sta įteikti pildomam komitetui 
rezignaciją.

Komiteto prašoma, tečiaus ji 
sutiko vietoje atsistatydinus 
paimti tiktai atostogas ilges
niam laikui. šiomis dienomis 
ji apleido Chicagą. Sekreto
riaus pareigas tuo tarpu eina 
drg. George R. Kirkpatrlck.

PAVLAVICIA
Undertakers C o.,
Automobiliai vestuvėms, 

krikštynoms ir t. t.
Grabus parduodam pigiai

3238 So. Halsted St.,
Phone Boulevard 7667

Rezidencija Boulevard 9828

tai rodo, be to, kad tenai, kaip

Po tos suirutės, kurią buvo iš
šaukęs pasaulio darbininkų ju
dėjime bolševizmas, kuone ki
lo reakcijos banga, ir per kurį 
laiką kiekvienuose beveik rin
kimuose užkariaudavo naujas 
pozicijas konservatoriai, nacio
nalistai. fašistai, monarchistai 
ir visokie kitoki atžagareiviški 
gaivalai. Bet ta reakcijos ban
ga jau pernai metais (kitur dar 
ankščiaus) ėmė slūgti, ir dabar 
nuolatos ima viršų progreso jė
gos, 
jėgų 
mas.

norėtų garbės, ‘bet pats man
dagumas to reikalauja. Taipgi 
dabar nutarta tiesiog siųsti 
Lietuvon pinigus drg. L„.... .
vardu.

Tai tiek šiuo sykiu iš sykiu 
iš musų apylinkės. Z. Gap&ys.

Lietuvos reikalais
Sparčiausiai gi tarpe tų 

žengia pirmyn sccializ-

Lawrence, Mass.
»tipr£_hi

Nors nedaug dar laiko, kaip 
čionai susitvėrė LSS. 61 kp., 
bet jau yra daug gero pada
riusi progresyvėje ir darbi
ninkiškoje dirvoje. LSS. 61 
kp. pirmutinė čionai pakėlė 
savo baką prieš Liętuvos kle
rikalų smurtą Lietuvos seime. 
Vėliaus, susidėjus su kitoms 
progresyviškoms draugijoms, 
ji surengė bendrai su joms 
protestą prieš Lietuvos kleri
kalus ir suteikė gerą medžia
ginę paramą Lietuvos social
demokratams, pasiųsdama 
00 su viršum.

Nacių skaičium kuopa 
stiprėja, nes kiek vieną 
rinkimą vis prisirašo po 
ir kuopa eina vis
I virty n. Ir dabar rašosi ne 
kokie ten vėjagaudos, bet 
rimti ir patyrę žmonės, todėl 
iš lokių draugų galima laukei 
nuosakaus 
mo.

$78.-

vis 
susi
nau 

tvirtyn ir 
rašosi

darbo ir patvaru-

d., 01 kp. susirin- 
skaity.tas laiškas 

71 kp. iš Gambri- 
giaus, Mass., kur buvo kviečia
ma prisiųsti delegatus į VI ra
jono konferenciją ant 1-mos 
lapkričio, Bostonan. Kuopa iš
rinko tris delegatus. LSS. (ii 
kp. sutinka su VI rajono im
tai imu, kad sumigti 20 metų 
sukaktuvių paminėjimą Lietu
vos revoliucijos kur mūšų, 
daug draugų padėjo savo gal* 
vas už Lietuvos laisvę. Tam 
tikslui kuopa turi jau nusi- 
samdžius ir svetainę ant gruo
džio 2.0 d., 1925 ir kvies už 
kalbėtoją gerb. drg. S1. Michel. 
šoną. Todėl šešto rajono kuo
pos ir pavieniai draugai, kurie 
kviesite drg. S. Michelsoną už 
kalbėtoją, malonėkite pasirink
ti kitą dieną prakalboms, kad 
nepasidarytų nesmagumų su 
kalbėtoju. —J. Savinčius.

LSS. (ii k p. rast.

kime buvo

“The American Appeal’

Geriausia kvapsnis 
lengviausiai prirengt 
(Virinkit 15 minutų) 

Apyniai ir salyklos 
vienam kene. Klauskit 

jūsų pardavėjo.

Pirkit Plunksnas Tiesiai nuo 
IMPORTUOTOJŲ 

Su dideliu sutaupymu

Naujų Metų 
pradės leisti

socialistų 
savaitinį

Lietuvos Socialdemokratų 
Rėmimo Fondo Chicagos kuo
poje pernai šiuo laiku, man 
prisimena, buvo visi pasišven
tę, kaip valdyba, taip ir nariai 
energingai dirbti. Mes turėjome 

vakarienę, 
kuri davė gražią parąmą Lie
tuvos draugams jų sunkioj ko
voj su klerikališka reakcija. 
Bet dabar nieko negirdėti, tar- 

luni orui atšalus, sušalo ir vi
sa mu.'Ų Rėminio 
dvba.

Pirmiau būdavo
pilnas žinučių, šiandien gi kaip 
po audros, 
ino Fondas 
pirmininką, 
pintis savo
gai, sukrusK/te kiek kas galite! 
Padėkime savo draugams anoj 
pusėj žemės kamuolio jų sun
kioj kovoj su klerikališka Lie
tuvos reakcija, kuri smaugia 
darbininkų laisvę!

—Rėmėjų Fondo narys.

Fondo Val-

ir laikraštis

viskas tyku, itčmi- 
turi gerą ir gabų 
katras turėtų ru- 
pareigomis. Drau-

partijai, kuri milži- 
New Yorko mieste 
sukrapšto vos dveje- 
lukstančiu balsuoto-

reikėjo

Nuo 
partija 
laikraštį “The American Ap
peal,” kurio vyriausiuoju redak
toriam bus drg. Eugene V. 
Debs. Redakcijos reikalų ve
dėju/ (managing editor) pildo
masis komitetas paskyrė drg. 
Murray E. King.

Savaitraščio prenumerata bus 
$1.00 metams. Užsisakyt jį 
galima centralinėje partijos 
raštinėje (Socialist Party, Na
tional Office, 2643 Vv’as’nington 
Blvd., Chicago, III.). Draugai, 
kurie nori tą laikraštį gauti 
nuo pirmo numerio, turėtų už
sisakyti jį tuojaiis.

Wennersten’s
Bohemian Blend

Babies Love It
Del skilvio ir vidurių nesma
gumų iš priežasties dantų 
augimo, nieko nėra geresnio 
kaip šis saugus Kūdikių 
Laxative. - .

Mrs. Winslow’S 
Syrup

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

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

Siųskit Naujienas 
Lietuvon tai bus 
brangi dovana.

SKAITYTOJAU!
ITALIŠKOS

Mes Udirbinėjame ir importuojame viso
kių rųiių pirmos klesos rankoms dirbtų ita
liškų Armorilkų geriausių pasaulyje. De
šimčiai metų garantuotos. Musų kainos yra 
mažesnės negu kitų išdirbinėtojų. Dykai ar
monikų instrukcijos pirkėjams. Reikalaukit 
DYKAI katalogo.

R U ATT A SERENELLI & CO.
817 Blup Island Avė., Dept. 40, Chicago, III.

PAREIKALAUK SAU KATALOGO IR 
PASIRINK SAU DOVANAS 

DYKAI DEL JŪSŲ —

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.

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

SOCIALDEMOKRATAS
Leidžiamus Lietuvos Socialdemokratų Partijos. 

Išeina Kaune vieną kartą per savaitę.
“SOCIALDEMOKRATAS” yra skelbėjas tų idėjų, kurias iškėlė Lie
tuvos Socialdemokratų Partija ir kurias ji iki šiol per 30 metų ugdė 
ir gynė.
“SOCIALDEMOKRATAS” yra vienintelis Lietuvos darbininkų laik
raštis,. ir todėl jame pilnai atsispindi, visas Lietuvos darbininkų gy
venimas, jų kova, vargai ir džiaugsmai.

DRAUGAI AMERIKIEČIAI, '
palaikykite Lietuvos darbininkų laikraštį užsisaky

dami jį sau ir savo giminėms Lietuvoje!
KAS NORI DOVANAI GAUTI “SOCIALDEMOKRATĄ”, tegul su
renka 5 skaitytojus, atsiunčia už juos pinigus, tai gaus vieną laik
raštį per tiek pat laiko dovanai.
KAINA: Amerikoje metams $2.40; pusei metų $1.20.

Lietuvoj metams $1.20; pusei metų 60 centų.
ADRESAS: “Socialdemokratas”, Kaunas, Kęstučio 40, Lithuania.

LIETUVOS' DARBININKU JAUNIMUI YRA 
LEIDŽIAMAS MĖNESINIS LAIKRAŠTIS

įgeidžiu Lietuvos socialdemokratinio jpunimo sujunda “Žiežirba”.
KAINA METAMS: Amerikoje $1.00; Lietuvoje 30 centų.

ADRESAS: “žiežirba”, Kaunas, Kęstučio 40,
LITHUANIA

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

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

C AT NO.H63

nuHJMŪPjl

Vardas

Adre»*®

StateMiestas
Išpildyk ir siųsk Naujienoms
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Nepaprastas Lapkričio 
Mėnesio Pasiūlymas$1 įmokėti
15 Mėnesių dėl Išmokėjimo

i korespondencijos (Lietuviai Advokatai
b —_______________ ——J ' _______

Mis. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

Ratine, Wisc.
Pavykęs jaunimo vakarėlis

D 
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M 
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R 
A 
C
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J 
A

Tie fikčeriai turi paran
kius autletus pačiame 
base arba švičiuje, dėl 
prijungimo skafbinyčios, 
proso, toasteria, kavos 
virdulio valgomame kam 
•baryje, vacuum valyto
jo ir pastatomos liam- 
pos svečių kambary ir tt.

Pilna* pasirinkimą* Naujų Artistiškų PikČerių 
Daugelis Puikiausių Užbaigimų 

----------- -

DYKAI Patarnavimas
Musų ekspertai sutriks nurodymuym kaip

pagražinti justi nammą
< ...... .  . . ........................ , . ■ .u — .............■■■■ - .

Randolph 1280 — Local 285 arba 286

Commonwealth Edison 
Company

72 VVest Adams Street
Federal Kuponai du<klaini
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A 
S

Spalio 11 d., 3 v. p. p., 1 ur- 
ner salėj, Jaunų Lietuvaičių 
choras drauge su ALi Sandu-[ 
ros 35 kp., buvo surengęs va
karėlį su gana vykusiu pro
gramų.

Programas buvo sekamas. 
I Pirmiausia vaidinta, “Paparčio 
Žiedas”. Vaidinime dalyvavo 
šie asmenys: Jonuko rolėj An
tanas Tylia, Antaniuko —Sta
sys Mockus, Simo Vincas 
VVhite, vaikai • 1. Dzendze- 
taitė, Juze Geluinbauskaitė, 
Aleksandra Nunovaitė, Elena 
Viliutė, Ona Žilevičiūtė, Valy
te Nunovaitė, Marytė Onai

. Glebinto, kunigaik.štės dvasia
Vanda Jociutė, raganos dva- 

: šia—- Morta Kavalauskaitė, ku- 
i nigaik.ščio dvasia Prane Gri- 
Į malytc. |

Po vaidinimo sekė koncertinė 
į dalis. Jaunuolių choras, ve
damas p-lės P. Grimalytės, su- 

, dainavo šias daineles; Lietu- 
| vos Himnas Sėjau rūtą, Kiš. 

kelis, Verda boba kukulius, 
Aš vaikiukas, Seni duok tabo
kos, t Mano motinėlė, Musų lie
tuvaitė, Jurgis veirkin ir Pa
rėjau kanapę.

Po to vaidinta dviejų aktų 
juokus “Karalius”. Vaidino 
Stasys Balys ir Stasys Grima- 
lis, Julytė S(įiockaitė ir Pet
rauskas. Adomo ir Uršulės 
“dorišką pasikalbėjimą” išpil- 

i dė Vaitų Vincukas ir Mockus 
Stasiukas. Deklamavo apie 
kalina dainininką Vincas v *

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1319

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

$1.00 KAINUOJA JUMS TIKTAI $1.00
NATURAL HEALTH INSTITUTE 

*7*’ GYDYTOJAI KRAUJO, ODOS, PLAUČIŲ, UŽK1E- 
TfiJIMO IR KITŲ LIGŲ VYRŲ, MOTERŲ IR VAIKŲ 

Valandos nuo 10 ryto iki 6 vai. vakare. Panedėly ir ketverge 
nuo 10 ryto iki 8 vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 12 dieną.

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

Wlifte. , Užbaigtu programą 
klasiniais šokiais, kuriuos iš
pildė Valytė Nunovaitė ir. 
Ona Žilevičiūtė ir škotų' šokį—, 
Aleksandra Nunovaitė.

Programas tęsėsi dvi valan
das laiko ir visi dalyviai savo 
uždavinius atliko gerai. Publi
kos buvo virSV* poros šimtų— 
pilna salė. Laike programų vi-

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

Pasinaudoke 
Auksine 

Proga
Už du dolerius ir pusę gausi keturis 

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

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

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

u', ____ __________________ jUSteA* -MME8SANDARA
327 E. Street, Boston 27, Mass.
“Sandaros” vieną examplioriu siunčiame pasižiūrėjimui dykai.

>i užsilaikė prideramai.
Mes. Kaeino jaunuoliai-ės, 

tariame ačiū svečiams. Steng
simės ateity duoti vietos lie
tuviams keletą įvairesnių pro
gramų šią žiemą, nes toj srity 
lavinamos du vakarus į savai
tę*,—trečiadienio vakarais lo
šimo ir dainų, o šeštadieniais 
po piet lietuvių kalbos. Pra
šome vietos lietuvių paramos, 
* nė aukomis, bet skaitlingu 
atsilankymu į jaunuolių vaka
rėlius. Atlikę pirmą sėkmin
gai suruoštą vakarėlį, jau 
imamės už kito; jau rolės iš
dalintos ir jau lavinamos.

Mus, jaunuolių būrelis sie
kia virš 30 asmenų, bet dar 
toli gražu ne visi jauuoliai-čs 
prisidėjo. Dpystii kviesti bro
lius ir sesutes ateiti į musų 
lavinimos vakarus ir prisidėti; 
esant didesniam burini galėsi
me dar smarkiau ir linksmiau 
veikti, tad prisidėkite.—Antanas Tylia.

Nuo Odos 
Skaudamu
Jis prašalina niežėjimą iš sykio 

yra labai minkštinantis ir gydantis 
kur tik yra oda sužeista arba parau
donavusi. Daug kentėjimų nuo viso
kių odos ligų galima išvengti varto
jant laiku šias puikias gyduoles. Ca- 
dum Ointment yra geras nuo gydy
mo išbėrimo, spuogų, šlakų, skaudu
lių, išbėrimų, suskirdusios odos, karš
čio, pilės, pučkų, slogų išbėrimų, ša
šų, dedervinių, įsidrėskimų žaizdų, 
užgavimu, skaudulių, nudegimų ir tt. 
Jei jus negalite gauti Cadum Oint
ment savo aptiekoje, tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Company, 
576 Fifth Avenue, New York.

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

E. J. Mdjuaid
5822 So. Racine Avė. i

Tel. Wentworth 0209 i* 
Englewood 4760

h ■— l l ................  mmi/

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St. Room 844

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

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

Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Jngaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams-

V —*

JOHN "KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vitkumis
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

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

J. P. VVAITCHES
Advokatas

Tel. Pullman 637? Roseland, DL

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St.
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 6096
SPECIALISTAS egzaminavo ji- 

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

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St„ Kuom 530 
Tel. Central 6890 

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

. ...................... ...  1 1 " '

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 Rcpublic 9600

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

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

Cicero Ketvergo vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 v. v. 
8236 S. Halsted St. T. Boul. 6787

A. L. THOMAS 
LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė. 
Tel. Pullman 7097 

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

Kas tai yra------
“ŽMONIJOS ISTORIJA”

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

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

Didžiausias veikalas už tokius pinigus!
--Prenumeratorių vardai tilps toje knygoje.------ z 

(Reikalaukit cirkulioro dykai, paaiškinančio apie knygą).

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

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

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
• 1Iškirpk šį kuponą kasdieną ir priduok į Naujienų ofisą ar į sto

tį, arba. savo išnešiotojui sykį j mėnesį ii- 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 var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

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

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

.................................................  Atkirpk čia ........................  .’........ .

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

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

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

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

3464 So. Halsted St.
Ofiso valhndos 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.

» I 111 1 11 1

A. L. OAVIŪONIS, 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 AveM 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 8688
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

L  ' .......—
Boulevard 3686 Cicero 4676 

Res. .6504 So. Artesian
Tel. Hemlock 2374
DR. J. P. POŠKA 

Gydytojas ir Chirurgas
3133 So. Ualsted St.

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

rxxxxxxxxxxxxxxxxxzxxxxxx

M

Dr. Lawrence P. Slakis 
DENTISTAS 

4454 So. Westem Avė. 
Valandos: 
o iki 9 vai. vakare.nuoxxxxxxx±xxxxxxxxxxxxxxxxX

8101 So. Halsted St., kampas 31 gat.

Tel. Blvd. 91M 
M. Woitkiewics* 

BANI8
AKU1ERKA 

Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gimdy- 
m o , patarimai 
dykai moterims 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted St.

^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. 
18th fSt., netoli Morgan St.

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

į Dienomis: Canal 
Telefonais j J 3110. Naktį

j Drexel 0950
’ i Boulevard 4186

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

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois
'Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų Ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 va], 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

*

Telephone Yarcls 0994

DR, MAURIGE KAHN
4631 S’o. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4000
S ... ,

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. 47th SL
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nne

8 iki 2 vai. po pietų.
k..............  ... —Z

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgą* 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

—_______ ____ f ....................................... .... ■■ ■ ■ ■ ..........U ---------------

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6858

Phone Canal 1713-0241 
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Data: Lapkričio 12, 1925

Garsinkities “ Naujienose”

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. Nedėlioj 10 iki 12 d.

I---------------------------- .i /

/■ 1 1 ■■■ .............
Office Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVYS DENTISTAS 

4712 So. Ashland Avė., 
near 47th Street

CHICAGO

Res. 6600 S. Artesian Avė. 
Phone Prospect 6659 

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

1821 So. Halsted St„ 
Chicago, II],

Butkus Undertaking 
Co., 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 nubudimo valan
doje. Tel. Canal 3161

LIETUVIŠKA APTIEKA'
MRS. A. ZIMMERMAN, 

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

Brighton Park Aptieka
4254 Archer Avė.,

Phone Lafayette 6149L—..... .....----------- ------ 4



NAUJIENOS
The Lithuanian Daily Newi 

Published Daily Escept Sunday 
by the Lithuanian News Fub. Co. lac.

’ Editor p. Grigaitis
1739 Soatb Halsted Street 

Chicago, IU.
Telephoae KooMvelt 8500

Subscription Ratesi 
$8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chicago. 
$8.00 per year in Chicago.

3c. per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 17th, 1914, at the Post Office 
of ^hieago, III., under tha act of 
Mtr-vh 2nd 1879.

Užsimokėjimo kaina:
Chicagoje — paštu: %

Metams .................................... $8.0(
' Pusei metų __ _______   4.0(

Trims mėnesiam* ______ 2.00
Dviem minetiama_________ 1.50
Vienam mineaiul ----------------- .75

Chicagoje per nešiotoju*:
Viena kopija -------------
Savaitei
Mineliui

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
111. — Telefonas: Roosevelt 8580.

18c 
75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams ........ -.......................  $7.00
Pusei metų ........................  3.50
Trims minėsiantis ................... 1.75
Dviem mėnesiam ........  1.25
Vienam mėnesiui .... ..................... 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

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

orderiu kartu su užsakymu.

ATSTATYTAS Iš TARNYBOS PRUŠAKEVIČIUS

“POLITINIAI NEPATIKIMAS“

sai, kad gavus publikos atsa
kysią ‘Mums!’ Po to jisai kal
bėjo apie galimą pavojų lai
mėtiems kare Italijos rube- 
žiams, j ką jisai pareiškė at
sakytų nesvyruodamas šauk
smu prie ginklo. Dvidešimta- 
sai amžius, sako jisai, busiąs 
Italijoj galybėfe amžius. Taip 
kitąsyk patricijai (viešpatau
jančioji Romos klasė. “N.” 
Red.) ramindavo nepasitenki
nimą namie kalbomis apie 
avantiūras svetimose šalyje. 
Kad žmonių kvailinimas butų 
pilnas, valdžia pašalino Ro
mos spaudos susivienymo pil
domąją tarybą ir pakeitė ją 
fašistais”.
Čia matome, kad fašistų poli

tika yra įvertinama visai teisin
gai : kaipo žmonių mulkinimas 
su ginklo pagalba.

I

Ketvirtadienis, Lapk. 12, 25

VALDŽIA NENURODĖ NET PRIEŽASTIES

KENKSMINGAS VALSTYBEI PARTYVIŠKUMAS

• Lietuvos teisingumo ininisteris atstatė iš tarnybos 
Kauno apygardos teismo valstybės gynėjo padėjėją, pul- 
kininką-leitenantą L. Prušakevičių.

Valstybės gynėjo padėjėjas tai, kaip vadinama Ame
rikoje, assistant state’s attorney. Lietuvoje juos skiria ir 
atstato teisingumo ministeris. Už ką gi jisai buvo atleis
tas? . r įi < i į

Kauno. “Rytas” praneša, kad p. Prušakevičius esąs 
pašalintas, “kaip politiniai nepatikimas“ asmuo. Kitaip 
sakant, tas valstybės tarnautojas tapo išmestas dėl to, 
kad jisai buvo neištikimas klerikalų partijai žmogus.

Pasakykite, ar prie šitokios politikos Lietuva gali 
gerai tvarkytis?

Jeigu valdžia atstato žmones, kurie yra ne jų parti
jos, tai reiškia, ji neatsižvelgia į tarnautojo gabumą arba 
išsilavinimą. Kaip tuomet galima tikėtis, .kad valstybės 
reikalai bus tinkamose rankose?

Kai kas gali, beje, pasakyti, kad panaši tvarka esanti 
ir Amerikoje. Čia, kuomet valdžion patenka republiko- 
nai, tai į visas valstybės vietas ji kiša tik republikonus; 
kuomet valdo demokratai, tai republikonai lekia lauk, o 
jų vietas užima demokratai. Taip — bet ar tai yra ge
ra? Anaiptol ne. Toks partyviškumas krašto valdyme 
Amerikai visai neina į sveikatą. Visi protingesnieji ame
rikonai deliai to dejuoja.

Bet prie to dar mes turime neužmiršti, kad Ameri
ka tai ne Lietuva. Amerika jau per pusantro šimto me
tų turi nepriklausomybę. Joje randasi tinkamų žmonių 
valdiškoms vietoms užimti daugiaus, negu reikia. Ji yra 
be galo stipri ir turtinga. Jeigu valdininkai padaro ir 
stambią klaidą, tai tokia galinga valstybė, kaip Jungtinės 
Valstijos, gali tatai lengvai pakelti? * /

O Lietingoje kas kita. Ji da yra silpna ir iš visų pu
sių apsupta didelių priešų. Išsilavinusių ir patyrusių 
žmonių ji turi labai mažai. Todėl, jeigu viena partija už
simano viską apžiojus laikyti, tai jau iš kalno galima nu
matyti, kad valstybės reikalai tenai negali būt gerai ve
dami. Krikščionys demokratai juk neištenka kompeten- 
tiškų žmonių, kad bent užpildžius kaip reikiant ministe- 
rių vietas, ir todėl ji skiria ministeriais jaunus, vos iš 
mokyklos išėjusius vaikinus.

Tame incidente su p. Prušakevičium tečiaus keis
čiausia yra ve kas: jisai buvo atstatytas net be nurody
mo priežasties. Gavo laišką iš ministerio kanceliarijos, 
kad esąs “paliuosuotas”, — ir viskas!

Šitaip jau tur-but niekur nesielgiama. Mesti žmogų 
iš darbo, nepasakant net už »ką, tai jau yra tiesiog pasi
tyčiojimas. - •< . JĮ

Atstatytasai valdininkas buvo priverstas kreiptis su 
skundu į Seimą (tą jo skundą mes ryto paskelbsime). 
3et kažin, ar jisai tenai rado teisybę?

Nemalonu, kad jaunoje Lietuvos respublikoje dedasi 
šitokie dalykai. Bet aišku, kad dalykai nepasikeis, kol 
ją valdys klerikalai. Jie yra perdaug godus, kad norėtų 
atsižveglti į teisingumą arba krašto reikalus.

Oi- -■ —

FAŠIZMO TREJŲ METŲ 
SUKAKTUVĖS

Kuomet pas lietuvius 
žmonių, kurie gėrisi Italijos fa
šistų darbais, tai įdomu paklau
syt, ką kalba apie tuos Italijos 
diktatorius Anglijos liberalai. 
Vyliausias pastarųjų organas, 
“Manchester Guardian”, rašo 
apie “trečiąją fašizmo gimimo 
dieną” taip:

yra

“žmones galima mulkinti 
ilgoką laiką, turint pakanka
mai šautuvų. Signoro Musso- 
lini numanymu, tas laikas tę
sis šešias dešimtis metų. Ket
virtasis jų prasidėjo vakar, ir 
ketinama per tris dienas švę
sti trečiąsias metines sukak
tuves nuo fašistų ėjimą Ro
mon. 'Trečiadieny Milane sig- 
nor Mussolini su priprastu 
jam karščiu ir retorika minė
jo apie ‘tarptautinės pluto- 
kratijos ir demagogijos są
mokslą’ prieš Italiją. ‘Kam 
priklauso Italija?’ sušuko ji

Pastabos komas. Vadinasi, Lietuvoje 
jau žmonės nebeturį balso. 
Taip vadinamas žmonių balsas, 
virto “šeškomo” balsu.

Nuosavybės Pardavimui Lietuvoje
Rašo žmogus

“Dar ne taip senai žemė bu
vo laikoma pasaulio centru, 
aplink kurią sukosi saulė ir 
žvaigždės ir, jai patarnauda- 
mos, švietė ir šildė ją; dalrar 
mes jau gerai žinome, jog že
mė yra tiktai maža pasaulio, 
dulkelė, kuri turi klausyti am
žinų bei netinkamų gamtos į- 
statymų, I>et suprasti šių įsta
tymų esmę, mes negalime ir, 

I tur būt, niekad nesuprasime, 
nes musų minties darbas vy
ksta tik 
se”.

Toliau 
suko:

“Iš čia 
mintis, nors ir žengia paleng
va pirmyn, bet visgi begalo, to- 

, . . Ii' tebėra nuo to tiesos idealo,
Biooklyno komunistų laikias- H<urj0 Todėl mes nie-

tis ėmė jau pusti į lietuviško kuomet neturime musų pažiu- 
nacionalizmo dūdą. Del to, kad rll įsitikinimų * laikyti per 
Lietuvos socialdemokratai pa- absoliučias bei tiesas bei 
reiškė Seime, jogei jie nėra dogmatus ir niekuomet neturi- 

priešingi deryboms su lenkais mc iškrypti iš racionalaus- bei 
dėl Nemuno atidarymo (kas [ kritiško galvojimo'kelio’’, 
yra Lietuvos prižadėta Klaipė
dos konvencijoje), tai tasai laik
raštis sako, kad socialdemokra
tai “atvirai važiuoja į Varša- 
vą”. Girdi: f

“Klerikalai dabar kaip tik 
ir veda derybas su lenkais 
delei užmezgimo santikių ir 
pavedimo visos Lietuvos Len
kijos imperialistams, kurie 
sušilę darbuojasi, kad pri
traukus Lietuvą prie savęs ir 
pastačius ją prieš Sovietų 
Rusiją. Vadinasi, Lietuvos 
socialdemokratai karštai pri
taria tiems klerikalų žygiams 
ir iš vieno su jais darbuoja
si’’.

Kiti sako, kad negalima rei
kalauti, jogei teatras auklėtų 
visuomenę, skleistų geras idė
jas, obalsius, žadintų gerus, kil
nius jausmus. Toksai ^teatras 
yra propagandds biuras, mažė
jus, dresiravimo įstaiga - vi
sa, ko norite, tiktai ne kūry
ba, ne vaidyba!

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 me-

erdvės ir laiko

tas autorius

matyt, jog

rybo-

musų

NACIONAL-BOLŠEVIZMAS

Be melo apseit komunistai, 
žinoma, negali, kuomet jie kal
ba apie socialdemokratus. Jie 
žino gerai (nes tai buvo viešai 
paskelbta), kad Lietuvos pave-1 
dimui Lenkijos imperialistams 
socialdemokratai niekuomet ne
pritarė ir nepritars. Jie žino 
taip pat, kad derybos su len
kais buvo užmestos (dabar 
jau nutrukusios) ne dėl santy
kių su Lenkija sudarymo, o tik
tai dėl medžių plukdymo Nemu
nu. Jie žino pagaliau, kad so
cialdemokratai stoja už Lietu
voj susiartinimą su Vilniaus 
kraštu, o ne su Varšava. Bet 
jie rašo kaip tik atbulai, ir ką 
tu jiems padarysi!

Su komunistų melagystėmis 
tečiaus kaip dedama. Tai yra 
perdaug priprastas dalykas, kad 
vertėtų to paisyti. Bet svarbu 
yra pats nusistatymas sulig 
Vilniaus.

Lietuvos socialdemokratai sa
vo nusistatymą remia tuo, kąd 
Lietuvą ir Vilniaus kraštą jun
gia į daiktą bendri ekonominiai 
reikalai. Iš to išeidami, jie sa
ko, kad Lietuva, norėdama at
gauti Vilnių, turi eiti prie to, 
kad užsimegstų ir stiprėtų eko
nominiai ryšiai su Vilnium. Ta
tai galų gale prives ir prie to, 
kad Vilnius politiškai'pakryps 
į Lietuvos pusę ir turės būt įvy
kintas tų dviejų Lietuvos dalių 
susijungimas.

Ką gi siūlo vietoje to komu
nistai? Jie neturi nieko pasiū
lyti, o tiktai rėkia kartu su 
tais, kurie protestuoja prieš vi
sokias derybas su lenkais. Tai 
yra grynai nacionalistinė politi
ka. Vadinasi, komunistai, kurie 
iki šiol niekindavo Lietuvos ne
priklausomybę ir tautos reika
lus, dabar jau eina į talką kraš- 
tutiniems patriotams!

Redakcijos Atsakymai
Talpiname pir- 

tad jusųi 
nebesuvartosime. Ačiū už ra
šinėjimą.

Nekutis 
miau gautą žinutę,

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą — 
Skaityk Naujienas.

kad
pu-
iš-

Mokslininkai pasakoja, 
jau dabar musų ganyta yra 
sėtinai gerai ištyrinėta ir 
matuota. Ir net skaitlinėmis 
priparodyta. Bet nei vienas 
tikras gamtos tyrinėtojas nie
kur dar nesurado jokio pėdsa
ko Dievo. Todėl tikrų moksli
ninkų ir yra labai 
šimtis, kurie tikėtų 
viršgamtišką jėgą.

mažas nuo- 
į kokią tai

“Mieli parapijonai: 
tai 

šio svieto, —

Vienas kokios tai sektos ku
nigas šiaip kalba savo parapi- 
jonams: < 
jus žinote, kad pinigai,
tik marriaslis 
numirsi te ir jums bus nerei
kalingi jokie pinigai. Mes, ku
nigai, esame skirti ant šios 
žemės dėl padalinimo turto. 
Paveskit mums savo pinigus, 
mes mokėsime kaip juos išda
linti tarp biednųjų.”

Tikinti žmonės, kurie mano, 
kad jie po mirčiai gaus kokį 
nors atlyginimą, dikčiai klysta, 
nes tokio dalyko negali būti 
užgtrabiniame “gyvenime”. .Po
mirtinio “gyvenimo“ • nėra. Kas 
miršta, tas jau negyvena ir 
jokio atlyginimo jis negali ti
kėtis, nes jis paimti ir pajaus
ti negali, kaip gyvi žmonės. 
Svarbiausia, žmogus turi pasi
tikėti savo jėgomis ir 
gauna šiame gyvenime, 
turi būti patenkintas.

ką jis 
tuo ir

“Drau-Chicagos katalikų 
gas”, kaltina Francuos socia
listus dar iš aštuoniolikto šimt
mečio, kuomet socialistų, lo
kių kaip dabar, tenai visa) 
nebuvo. “Draugas” pradės 
kaltinti socialistus gal ir už, 
tai, kad katalikų gerbiamas 
Krislus buvo žydas-.

strai- 
prezi-

angliakasius ir sako 
prakalbas, agituodamas, 
angliakasiai laikytųsi 
šiame striuke. Leftvis

Komunistai kaltina 
kuoj ančių angliakasių 
dentą Lewis, kam, jis važinė
ja po 
jiems 
kad 
tvirtai
tikrai ir sąžiningai atlieka^ sa
vo pareigas. Angliakasiai tu
rėtų gerai apsisaugotr nuo ko
munistų, nes komunistai jau 
nepirmas sykis suardo darbi
ninkų vienybę iir pakenkia pa
tiems darbininkams. Komunis
tai ardyme darbininkų vieny
bės yra geri meisteriai.

Nors Lietuva yra katalikiška 
ir krikščioniška šalis, bet ji 
pamėgdžioja Rusijos bolševikų 
valdymo būdą—diktatūrą. Lie
tuvoje da(>ar yra sudarytas, 
taip vadinamas “šeškomas”,— 
komitetas iš šešių (žinoma, ne
reikia suprasti, kad tai yra 
šeškų komitetas arba komite
tas kuVis atsiduoda šešku). 
Sako, kad dabar Lietuvos kraš
tą valdo ne ministeriai, bet šeš-

Darbo sutartis ir 
mokestis už jį

Algos mąkamos sulig sutar
ties (kontrakto). Kontraktas 
daromas žodžiu ar raštu tarp 
darbininko ir darbdavio. Algų 
reikaluose privalloma žiūrėti 
originalin kontraktam Svarbu, 
kad asmuo, apsimantis vienokį 
ar kitokį darbą atlikti, aiškiai 
suprastų sutarties sąlygas. 
Kontraktas, padarytas žodžiu, 
yra lygiai geras kaip ir raš- 
iu. . ,

Kuomet asmuo apsiima dirb
ti kitam, ypatingo dėmesio tu
ri atkreipti į tai, kiek jis gaus, 
kiek (jarbo turės atlikti, kiek 
laiko dirbs ir smulkjneningas 
sąlygas, kurias jis turės išpil
dyti. Jisai aiškiai turi supras
ti, kokios jo teisės ir kas at
sitiks, jei jis tos sutarties ne- 
išpildys, viską iš savo pusės 
padarius, galima tikėtis ma
žiau nesusipratimu bei vargo.

Kokybė mokesties yra svar
bus dalykas, šiuo klausimu ga
li susitikti su valstybės įstaty
mais. Yra galimybių susitik
ti ir su darbininkų unijos tei
sėmis. Gali būti klausimai ar 
mokestis bus nuo šmotų ar už 
tam tikrą laiką—mėnesį, sa
vaitę, dienų. Tas kontrakte 
būtinai turi būti pažymėta. Ne- 
prošalį prieš darant kontraktą 
pasitarti su advokatu ar tega
lės pagalbos draugijos (“Legal 
Aid Society”).

Kol darbas eina sėkmingai, 
jokių nesusipratimą neiškįla 
ir darbininkas mano, kad le
galiai dalykai yra menkniekis. 
Bet kuomet susitinka su nesu
sipratimais ir nemalonumais, 
jis jau nori žinoti ar jo, ar 
kieno Įeito pusėje yra teisybė. 
Gali kilti problemos dėl tin
kamo ar netinkamo darbo at
likimo, dėl sulaužytų, ar pra
žudytų įrankių, dėl laiko nu
traukto nuo darbo 
gelio kitų dalykų.

ir dėl dau-
Keletas is

reikės už
kuriuos^ jis 
sulaužė?

1) Ar darbininkui 
mokėti už įrankius, 
savo neatsargumu

2) Kiek laiko viena ir kita 
pusė turi duoti, norint sutartis, 
sulaužyti?

3) Ant kiek darbininkas ga
li nepildyti darbdavio įsaky
mų?

Galutinų atsakymų į tuos 
klausimus duoti negalima. At
sakymai daugiausia priderės 
nuo sutarčių ir vietos aplin
kybių. Daugely atsitikimų 
darbininkas už šulaužynią at
sako. Bet atsitikimuose, jei 
darbdavys, i šaukšto neprane
šęs, ar nėr radęs priežasties at
leidžia darbininką, jis turi už
mokėti už visą laiką, kuriam 
darbininkas buvo safndopias. 
Ir abelnai, jei darbininkas ap
leidžia iš anksto nepranešęs, 
negaus* pilnos algos ir kai ku
riuose atsitikimuose gali ne
gauti užmokesčio už išdirbtąjį 
laiką.

Iš to matoma, kaip svarbu 
suprasti sąlygas pradžioje dar
bo.

Dabar prienatnc prie klausi
mo, ką daryti, jei algos neiš
mokamos. Jei to priežastimi 
yra samdininkas, tokiam atvė- 
jyj sunku ką padaryti. Bet 
jei samdytoją (darbdavio) kal
tė, tam keletą išeičių galima 
raski. Pinkliausia eiti pas darb
davį ir reikalauti mokeslies. 
Jei neišmokama, sužinoti del- 
ko. Pasitarimais dažnai priti
nama prie teigiamų išdavų. 
Daugeliu darbininkų taip jau
čia, kad tolv'ai kelias yra pa.

/

tais. •

Eilčs 
Nr.

L
2.
3.
4.
5.
6.

Apskritis 
ir ūkio *

pavadinimai 
TELŠIŲ:

Lonkos-Lauko paliv. centras 
Norbutiškės paliv. centras 
Krepštų dv. centras
Alsėdžių vandens malūnas 
Pagerinančio pal. 5 sklypai 
Kuodžių vandens malimus

Valsčius Plotas
ha. kv. mt~

Alsėdžių 16 5718
Rielavo 36
Žarėnų 80
Alsėdžių 3 5303
Alsėdžių 30

1 1130Z

Trobų Kaina 
skaičius (litais)

2 30060.00
6 25000.00
6 50000.00
2 5000.00

1500.00
3 39000.00

L
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

TRAKŲ: 
Daugii’diŠkių dv. ęcntras 
Karveliškių dv. centras 
Slravkos lentpiuvė ir malūnas 
Semeliškių vandens mtlunas 
MadžeČės malūnas 
Kapčiškių malūnas 
Bucionių k. žemės klyp. 
Romaravos dvaro 2 sklypai

s

Semeli.šk.
Kruoniu
Semelišk.
Semeli.šk.
Vievio
Semelišk.
žąslių
Onušišklų

113

10
30
10

8

2201

1048

7820
24500

4872
6500
4084

7
5
5
2
3
1

150500.00

16900.00
30000.60 
35000.00 
20500.00/
2000.00

200.00

1.
2.

3.
4.
5.

1
UKMERGĖS:

Lazarių dv. centr.
Lazarių ežero sala 

su vais. sodnu
Ambrožiškių dv. centr. 
Timcnščiznos dv. centr. 
Slabados paliv. plyt, steigti

(iiedraičių

Giedr.
Giedr.
Giedr.
Veprių

52

39

13 
60 
40 

5

8824

9412

5000

3215

4

3
5
7
1

106600.00

32660.00

28540.00
51200.00
31340.00
2770.00

1.
2.
3.

UTENOS:
Degsnių dvaro centras 
SetereČių Vapdens malūnas 
Gatkiškių-Zacišės dv. sklyp.

Daugailių 
Užpalių 
Linkmčnųt

158

37

6

7627

5400
2500
5902

10
1

146500.00

69113.32

2074.71

L
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

9.
10.
11.
12.

13.
11.
15.

16.

17.

18.
19.

VILKAVIŠKIO:
Rumokų dv. centras 
Skardupių dv. centras 
Bakčičkių dv. centr. 
Bakšiškių vandens malūnas 

su sklypu 12 Nr.
Versnupių dv. centr. 
Viktorinas dv. centras 
Sabinės kaimo sklypas 
Konstantinavo paliv. sklp.

1 Nr. vad. “Giliškė” 
Bartininkų dv. sklyp. 53 Nr. 
Bartininkų dv. sklyp. 38 Nr. 
Čižunų dv. sklyp. 25 Nr. 
Taboriškių dv. skl. 24 Nr.

vad. “Pokės”
Kuro kaime sklypas 
Pamiontkos kaime sklypus 
Sklypas prie žvietošino 

miško “y”
Zyplių dv. sklyp. 

vai. “Meškinė”
šiaudiniškių-Karalinavos dv. 

.sklypas 1 Nr.
Sklypas vad. “Plegvictė” 
Šiaudininkių-Kaiali navos 1 

dv. sklyp. 5 Nr.

Žaliosios 
Gražiškių 
VyŽtyČlo

Vyšt.
Alvito 
Lankelišk.
Lukšių

Kybartų 
Bartininkų 
Bartinūik;
Alvito

Keturval.
Lekėčių 
Paežerėlių

Paežer.
1

Lukšių

Kybartų 
Lukšių

Kybartų

44

67
43
25

3
35
20
11

4
4
4
3

4

1

5

5
5

1

3802

6270 
9955 
5330

8120

4265

8019 
0679 
9770 
2100

1203 
93000

3200

1368'

0906

6592 
2200

6514

10
10

9

6
5
4

4 t

. * *

71187.96

120292.00
45000.00
35000.00

8000;00
50000.00
30000.00

6000.00

1000.00
3200.00
3000.00
3900.00

1000.00
800.00

1200.00

500.00

2600.00

4200.00
2000.00

1500.00

Viso 356!) 8667 2,406,669.9 ‘J

R
t Numatomų parduoti karčiaminių daržų.

| r ••'tu

KainaALYTAUS APSKR: Plota;
L

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Kudrėnų dr. prie 
Gimaniunų k.

Krosny k ų dr. prie
Vilkiautinių k.

Krosnykų dv. prie 
Gulbinų k.

Krosnykų dv. prie 
Baltašiškių k.

Aniškio dv. priklausą: 
Mančiuuų k.

Aniškio (Iv. prikl.
Lukšėnų k.

Aniškio dv. prikl.
Čižikų k.

Aniškio dv. prikl. 
UuklingOny _k.

ValsčiuH ha. kv. rnt. (litais)
Liškevos 4711 1000.00

s '
Lišk. 007 ' 100.00

Lišk. , 0116 200.00

Lišk. 0656 300.00

Miroslavo 9033 1200.00

Alytaus 8155' 1000.00

Ūdrijos 8544 1000.00

L’drij. 6583 1 ()()().()()
9. Ohelijos dv. pr. Tolkunų k. Miroslavo 5000 500.00

10. Obei i jos dv. pr. Sameniškių Mir. 5000 500.00
11. Obeli jos dV. pr. Nemunaičių M i r. 5000 500.90
12. Obei i jos dv, pr. Monkunų Mir. 5000 500.00
13. Valstybei pr. Balkasodžių k. Mir. 5000 500.00
14. Valstybei pr. žagariu v Seirijų 1 0157 1500.00
15. Valstybei pr. Račkių •Seir. 1 6889 2000.00
16.

1.

1.

Valstybei pr. Geryčnų

B.-PASVALIO APSKR.. 
Stuburių k. kurčiam, durž.

VILKAVIŠKIO APSKR.:
Penkinių dv. karčiainos

Seir. 8452

9 9212

Biržų 5315

1000.00

12800.00

daržas su priedu Keturvuiukių 5 9565 1200.009 Pasudnonjo kare, daržas K et u r v. 8155 81)0.00
3. Deivoniškių karė, daržas Keturv. 3611 1000.00
1. Tubarų k. karČ. daržas Keturv. 6850 500.00
5. Navikuinkų karč. daržas Kelruv. 86 ij 800.00
6. Paršinskų karčv daržas Keturv. 1 4000 1500.00
7. Ančlaukio karč. daržas Pajevonio 8051 800.00
8. Cyčkų karč. daržas Alvito 5600 500.00
9. Dumčių karč. daržas Paežerių 1 6800 1500.00

10. Biiuviškių karč. daržas Griškabūdžio 1 \118 1500.00
11. Naumiesčio karč. daržas Naumiesčio . 1 \ 2500.00
12. Naumiesčio karč. daržas Nuuin. 2560 500.00
13. Užupių karč. daržas Pajevonio 7fl46

17 0633

Viso 27 5160

500.00

16600.00

29400.00

(Užbaiga)

žeminatis ir varginantis. Bet 
reikia žinoti, jei nemėginama 
pirmuoju keliu išgauti to, kas 
priklauso, daug 
vargo, išlaidų ir 
mo.

dąugiau bus 
laiko gaišini-

pirmuoju kė-Atsitikime, j
Ii u nieko neatsiekta, mokestis 
negauta, tuomet reikia žiūrė
ti, ką sako tuo klausimu vals- 
ty’bės įstatymai. Nekuriose 
valstybėse įstatymais neatsily
ginusieji yra baudžiami. Kitose 
gi valstybėse Darbo Komisio- 
nieriams pavesta šie dalykai 
spręsti. Beveik kiekvienoj 
valstybėj teises yra kitokios, 
todėl prieš darant kokį nors 
žingsnį, ar pačiam, ar advo
katui, ar tegalės pagalbos drau
gijai verta pažiūrėti j valstybes 
įstatymus. [FLIS].

Gulbranaen Trade Mark 
GULBRANSEN.

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

Pamatykite pas

JOS. F. BUDRIK, 
3343 So. Halsted St.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Kilnoja policija ka
pitonus

JDeering stoties kapitonas taip- 
* jau iškeltas

Policijos viršininko Collins 
įsakymu tapo iškelti 8 policijos 
stočių kapitonai, kuriems duota 
naujas vietas. Vieno lietuvių 
distrikto kapitonas taipjau ta
po iškeltas. Tai Deering (Brid- 
geporto apielinkės) stoties ka
pitonas Max Danner. Jis tapo 
iškeltas į North Robey stotį. Į 
Deeringą gi bus perkeltas kapt. 
Michael Hughes, buvęs detekti- 
vų viršininkas, pastaruoju lai
ku valdęs Irving Park stotį. 
Iškeltas ir Desplaines stoties 
kapt. McDovvell; jį perkelta i 
Irving l’ark stotį. Į Desplaines 
stotį, kuri skaitoma blogiausia 
mieste, bus atkeltas kapt. Mul- 
len iš North Robey stoties.

Collins ir mayoras Dever 
svarstė padėtį Maxwell stoties 
distrikte. Ten rengiamąsi iš
kelti veik visą policiją ir pa
statyti naujus policistus, nes 
yra kaltinimų -dėl viešpatau
jančio ten didelio grafto. Busią 
ir kįtų stočių policistai kilnoja
mi.

Pašautas inunšainierhj 
vadas

Užvakar vakare Isadore Paul 
barzdaskutykloje prie 824 \V. 
Roosevelt Rd., tapo pašautas ir 
gal mirtinai sužeistas Sam 
(“Samoots”) Amatuna, Genna 
munšainerių vadas. Jį pašovė 
du užpuolikai, kuriems pasisekė 
pabėgti. Amatuna rengėsi eiti

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi gaivos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, abi
tai/o trumpregystę ir toliregystą. 
Prirenka teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 10 
iki 8 vai. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. >

1545 West 47th Street
Pbone Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street 
Netoli AphlanH Avė. 

operon ir turėjo 6 tikietus kišc- 
niuje ir buvo užėjęs barzda- 
skutyklon apsiskusti. Jis jau 
rengėsi išeiti, kuomet į barzda- 
sku tykią įėjo du žmonės ir nie
ko nesakę pradėjo į Amatuną 
šaudyti.

Kad kova tarp munšainerių 
atsinaujins, tą policija jau se
nai spėjo, bet nemanė, kad ji 
atsinaujins taip greitai; buvo 
manoma, kad bent bus laukia
ma pabaigos bylos Scalice ir 
Anselmi, kurįe yra kaltinami 
nušovime dviejų policistų ko
voj, kurioj žuvo ir Mike Genna.

Reikšmingas yra Torrio su- 
gryžimas Chicagon. Torio buvo 
visų munšainerių vadas. Bet 
iškilus tarp munšainerių kovai 
ir nušovus priešingos munšhi- 
nerių šaikos vadą O’Bannion, 
Torio nebesijautė taip saugus 
ir neužilgo pats tapo pašautas. 
Vėliaus jis išvyko Waukegano 
kalėjimai). Atsėdėjęs savo lai

šką jis sugryžo Chicagon, bet 
tik kelioms dienoms! nes grei- 

| tai išvažiavo "New Yorkan, pa
reikšdamas, kad jis niekad dau 
giau nebcgryšiąs Chicagon, nes 
žinojo, kad čia tyko kiti num- 
šaineriai jį nušauti. Savo gi 
“biznio” reikalus jis buvo pave
dęs kitiems vesti. Tečiaus už
vakar jis slapta sugryžo Chica
gon, lydimas geriausių New- 
Yorko mušeikų ir žudeikų. Ką 
jis čia veiks su ta šaika, dar 
nežinia, bet visgi reikšminga, 
kad tą pačią dieną krito Ama
tuna, iškyląs naujas munšaine
rių vadas.

Amatuna gi pirmiau buvo 
Genna pagelbininkas, bet Gen
uos saikai pakrikus ir netekus 
prestižo, jis pradėjo tą šaiką 
reorganizuoti ir išnaujo varyti 
munšaino biznį. Ir jam tai pa- 
pasisekę. Jis suorganizavęs šai
ką, kuri buvusi dar stipresnė, 
negu prie Genna. Bet tuo ne- 
pasitenkindamas, jis esą pra
dėjęs veržtis į gembierlavimo 
ir kitokius “biznius”, kurie 
priklausę Torrio saikai. Iš to 
spėjama, kad todėl tai ir Torrio 
slaptai sugryžo Chicagon ir to
dėl tai ir pats Amatuna liko 
pašautas. Išpradžių buvo ma
nyta,’ kad Amatuna nėra pavo
jingai sužeistas, bet dabar pa
sirodė, kad jis yra suparali- 
žuotas ir kad veikiausia turės 
mirti. Kas jį pašovė, jis atsi
sako pasakyti, tai esąs jo daly
kas.

“Numirėlis” sugryžo

Chicagos policija, apdraiięlos 
Kompanijos ir graboriai turi 
didelio vargo su sugryžusiu 
“numirėliu”.

Porą savaičių atgal Grace- 
land kapinėse tapo sudegintas 
lavonas tariamojo James A. 1 t
Boyce. Jį identifikavo jo paties 

;duktė Myrna Boyce, istorijos 
profesorius Transylvania kole
gijoj, Lexington* Ky. Lavoną 
gi rado kambaryje prie 53 E. 
16-th St. žmogus buvo nusišo
vęs ir netoli gulėjo revolveris. 
Kambaryje rasta’ skrynią su 
James A. Boyce dokumentftis ir 
kitokiais daiktais. Atvykusi du
ktė išpradžių nenorėjo pažinti 
lavono kaipo savo tėvo, bet pa
rodžius rastus dokumentus ir 
daiktus, sutiko, kad tai yra
jos tėvas, kurio( ji buvo nema
čiusi jau keli metai.

Dabar tariamasis * negyvėlis 
Jarpes A. Boyce atsiliepė iš 
Denver, Colo., kur jis turi dide
lių biznių ir pranešė, kad jis 
yra gyvas, visai nemanė žudy
tis ir jis dar nėra sudegintas 
krematorijoj. Jis taipjau prašo 
ištirti visą dalyką.

Keno gi tad buvt lavonas, 
kurį sudeginta? Policija spėja, 
kad tai buvo John A. Boody, 65 
m. Bet kaip pas jį atsirado 
Boyce dokumentai ir daiktai ir 
kas yra tas Boody, niekas ne
žino. Pradžioj pereito mėnesio 
pas graborių Lapp, 1820 S. Mi- 
clugan Avė., buvo atėjęs žmo
gus, pasivadinęs John A. Bo
ody, kuris pasisakė, kad jis 
greitai mirsiąs ir todėl norys 
iškalno apsirūpinti laidotuvė
mis. Sutaręs, kad jo lavonas 
butų sudegintas ir užmokėjęs 
reikalingus iškaščius , jis išėjo. 
Kada rasta saužudžio lavoną, 
graborius jį identifikavo kaipo 
žmogų, kuris buvo užsisakęs 
pas jį laidotuves. Bet kad ras
tieji dokumentai rodė jį esant 
Boyce ir kadangi rasta jo duk
ters adresą, tai pašaukta duk
terį, kuri išpradžių atsisakė la
voną identifikuoti kaipo savo 
tėvo, bet paskui prisiėmė už 
tėvą, kada parodyta jai ras
tus dokumentus. Dabar ji su
sirgo, sužinojus, kad jos tė
vas tebėra gyvas ir kad tapo 
sudegintas visai svetimas žmo
gus. ,

Savo laiške Boyce sako, kad 
jis tuo laiku buvo Chicagoje 
ir apleido Chicagą už dviejų 
dienų prieš to žmogaus nusižu
dymą. Omnibusu jis pirmiausia 
nuvyko į Kansas City, o paskui 
į Denver. Bet kaip pas tą nu
mirėlį galėjo atsirasti jo doku
mentai ir daiktai, to Boyce ne
paaiškina.

Neturėjo varanto — pa-
liuosavo nusikaltėlius

Tyrinėjant vieną vagystę, 
pas Mrs. Anna Kelan, 520 W. 
13 St., tapo padaryta krata, 
kurioj rasta pavogtuosius daig
ius ir taipjau nemažai dinami
to ir kitokių prietaisų sprogdi
nimui seifų ar dėliojimui bom
bų. Tapo suimti \Vm. Fox ir 
Wm. Clair, kaipo plėšikai,ir 
kaipo bombų dirbėjai. Bet va
kar teismas paliuosavo juos 
nuo atsakomybės, kadangi pa
sirodė, kad policija neturėjo 
varanto daryti kratą tuose na
muose ir todėl krata buvo ne
teisėta, tad ir paimti kratoje 
daigiai negali būti vartojami 
kaipo įrodymas nusikaltimui.

Sportas

KOMARAS PRIEŠ .ZBYSZKO

Komaras sakosi jąučiąs šiais 
metais labai gerai ir risis su 
kuo tik papuola. “Kol mane kas 
paguldys, tai turės septynis 
prakaitus išlieti”, sako jis.

Rytoj Schoenhoffen svetai
nėje (Milvvaukee ir Ashland) 
Komaras susitiks ant matraso 
su Wladek Zbyszko. Be jųdvie-
jų risis dar Zarinov, Nelson ir 
kiti.

VISI SUNKIEJI RISTIKAI 
SUBRUZDO IR NORI 
RISTIS SU KOMARU

.... "• 11 ■<"
Sunkiojo svorio ristikai, tik 

galanda nagus prieš Komarą. 
Mes jam parodysime, sako jie, 
koks jie čempionas. Antanas 
Ačas sakosi ne kartą trenera- 
vęsis su Komaru ir jis jam nie
ko nepadaręs. Dabar esą jis 
norėtų “iš širdies” su juo pasi
risti. Zanavičius irgi nerimsta: 
jis taipgi nori Komarą
ant matraso pavolioti. Be to, jis 
sako, jog norėtų poniškas
Wladek Zbyszko rankas ir ko
jas, palaužyti ir nors ant jo, 
tai j) sakant, savo širdį atgauti 
už tai, kad jo brolis, Stanislo
vas, nenorėjo su juo ristis.

POŽĖLA LAIMĖJO ROCK- 
FORDE.

Užvakar Požėla ritosi Rock- 
forde su rusu Kolovu ir pagul
dė jį, Ritosi ten ir Fribergas, 
kuris irgi ristynes laimėjo. Z

Lietu viii Rateliuose.
Bridgeportas

■ . ...... ... 1

Bridgeportas turi naikinti žu- 
likus.

Turbut nėra #ne vienoj mies
to Chicagos daly tiek daug pri- 
visusių visokių plėšikų ir valka
tų, kaip ant Bridgeporto. čia 
beveik kas naktį yra atimama 
laikrodėliai ir pinigai. Lapkričio 
8 d., nedėlios vakare, 9 vai. 
prie Halsted St. ir 35 St. Vin
centas Tarvidaitis išlipo iš gat- 
vekario; kelis žingsnius paėjus 
prišoko du plėšikai su revolve
riu rankoj ir atėmė iš Tarvi- 
daičio $16 pinigais ir laikrodė
lį 17 Jewel “Elgin”; norėjo dar 
ir overkotą nuvilkti, tik tvirtai 
pasipriešinus ir Tarvidaičiuv 
sušukus, plėšikai pabėgo, smog
dami jam į žandą.

Jeigu plėšikai veikla Jau ant 
Halsted St., tai butų pilnai lai
kas Bridgeporto biznieTiams 
ir visiems geriems piliečiams 
tarp savęs pasitarti ir itptis už 
darbo — Bridgeportą apvalyti 
nuo tų gaivalų, nes šiaip gadi
na Bridgeporto gerą vardą. Jau 
girdėt, kad tarpe plėšikų yra 
nemažai lietuvių, daugiausia čia 
gimusio jaunimo. Tai yra blo
gas ženklas musų tautai, taigi 
turėtumėm ką-nors daryti. At
siliepkite daugiau kas link šio 
dalyko pakol dar laikas yra.

—pridgeportietis.f
Rengia Kalėdų Eglaitę

Ketverge, lapkričio 5 d., 
Mark White Sųuare svetainėje 
įvyko Jaunosios Birulės dainų 
pamoka. Buvo garsinta, kad 
atsineštų ir muzikalius instru
mentus, bet vos keli atsinešė. 
Užsibaigus pamokoms,, buvo 
rodomi paveikslai iš indusų 
gyvenimo, kuriais vaikai įdo- 
mavos. Paskiaus įvyksta susi
rinkimas, kurį atidarė pirmi
ninkas S. A. Geniotis. Rašti
ninkas perskaito protokolą iš 
pereijo susirinkimo ir seka 
valdybos raportai. Bet vietoj 
valdybos* raportų komitetai už
sipuola ant Gėniočib, kam pa
starasis nori kreipti vaikus

bažnyčios link ir kam jis da- 
j liną vaikams kokius ten reli
ginius plakatus, ir reikalauja
ma pasišalinti iš Jaunosios Bi
rutės pirmininkystės, bet visi 
minėti prasikaltimai nepriro- 
domi.

Pradėjus naujus reikalus 
svarstyti, Genidtis rezignuoja 
iš pirmininko vietos, nekurie 
iš tėvų priešinas jo rezignaci
jai. Susirinkimas liko neuž
baigtas ir jį atidėta ant sekan
čio ketvergi), lapkričio 12 d. 
Susirinkime buvo ir J. Gru
šas, matyt, kad nekuriu tėvų 
birutįečių kviestas, kadangi 
pradėjus svarstyti surengimą 
vaikams eglaitės, vienas iš tė
vų duoda įnešimą rengti drau
ge su Jaunuolių Orkestru, ki
tas perėmė, o jau trečias, ir 
dar valdybos narys, tiesiog agi
tuoja, kad Jaunosios Birutės 
muzikams čia ne vieta, jie ga
li prisidėti prie Jaunuolių Or
kestro. Man rodos, kad pana
šios agitacijos turėtų būt su
laikytos Jaunosios Birutės vp<>. 
sėdžiųosie, nes kitaip prie tvar
kos neprieisime, o tėvai priva
lėtų skaitlingiau lankytis į su
sirinkimus.

Jaunieji birutiečiai tarp 
svetimtaučių

Perejtą ketvergą ir pelnyčių 
(lapkričio 4 ir d.) Į). Blozis 
griežė solo ant Icorneto Emp- 
ress teatre, prie 63 ir Halsted 
gatvių, o 21 lapkričio grieš 
Morgan Park Military Acade- 
my. Greitu laiku ir daugiau 
iš jaunųjų biru liečiu pasiro
dys tarp svetimtaučių. Girdė
jau, kad Sawyer Biscuit Co. 
kviečia jaunųjų birutiečių or* 
kestrą į savo kalėdines iškil
mes. —Birutietis.

Lietuviu bylos teismuose
(Tąsa)

CIRCUIT GOURT OF COOK 
COUNTY

(Lommon Law Calendars
Jurge David M. Brothers

31 B103219 Scheleski v Ze- 
luis ' «

224 B105407 Vaidilas v C Bys 
Co et ai

254 B107526 Pomonis v Wil- 
lett Co. •

437 BĮ 15508 Stanįslowaitis v 
Ūselis

485 BĮ 17263 Hinton Jr a mi
nom v Antonavic alias

587 B120816 Hoffman for ūse
v Ustaiteš et ai

Calendar of Passed Gases 
Judge David M. Brothers 

249 B78072 Gedrailis v Two- 
hig et ai

Judge Harry M. Fisher 
62 B101644 Nelson v Sellas 

107 B1O1143 Andrilkus v Le
vickis

140 B91313 Korshak v Balsis 
419 BĮ 14916 Vardingauskas v 

Nutovve et ai
120 BĮ 14959 Zalandauskis v

Gedmin t
122 BĮ 15029 Burza a minor v 

Kuchinskas ,
437 B115.u>0<8 Stanislowaitis v 

Ūselis et ai
531 BĮ 18881 Michel Admr v 

Dubikaitis
518 BU9489 Banis v Chgo Rys 

Co.
561 B119980 Vasil ete v Biezis

Calendar of Peoplc’s tax Cascs 
Judge Harry M. Fisher 

35 BĮ 15715 Peo of State oi 
111 v Balnis Co.

Calendar of Passed Cases 
Judge Harry M. Fisher 

177 B76988 Matuzas v Valeka

Judge George Kersten
100 B92585 Vcrbilia v Valai

tis
i05 B96291 \Vilkzimas v Che- 

cker Taxi Co.
186 B101923 Satrunus minor 

v De Ries & Co.
208 B104210 Baleikonis v Yel- 

low Cab Co.
218 B105159 Nelson v Minkus
239 B106757 Sloger v Jaku

bauskas
252 B107622 Stanaitis v C & 

J Elec Ry Co et ai
267 B108557 Fillipovich v La

zauskas
295 B109981 Norkus v Cbgo 

Lithuanian Auditorium Co. 
et ai

318 BĮ 11039 Petraitis v Pop- 
lowski et ai *

379 BĮ 13316 Montvid v And
riulis et ai

437 B115510 StanisloAvaitis v 
Ūselis ’

5(1 BĮ 19202 Josevicz v Wai-

Calendar of Passed cases 
Judge George Kersten 

189 B79693 Hayduk V Raman* 
ciounis

309 B97809 Yankus v Check 
Taxi Cab Co.

Judge George Fred Rush
365 BĮ 12735 Kraslunclis v Ma- 

kutenas et ai
396 BĮ 14134 Rashinskas v C.

J. Elec Ry Co
413 BĮ 14836 Burdick Cabihet 

Co v Javaras
616. B121681 Coine v Zigaitis 

et ai

Calendar of Passed (Lasęs 
Judge George Fred Rush 

57 B51912 Fillipovich v Bak-
siewicz v

85 B63229 Kranklis v lianas
97 B65845 Pąvolaitis v City 
et ai

210 82751 Borejszo . v Union 
Liberty Co.

201 B8Į426 Bell v Zygutis

Judge Kickham Scanlan
89 B111961 Lithuanian B & 
L Assn v Pinkert State Bk. 

399 BĮ 14135 Rashinskas v C
& J Elec Ry Co

461 BĮ 16379 Pack v Yudalkis
547 BĮ 19451 Zilewicz v Gavri- 

lowicz

Calendar of Passed Cases 
Judge Kiekiui m Scanlan 

85 B63230 Kranklis v lianas 
et ai

215 B83278 Willis v Jakubai- 
tus

227 B84661 Yanuska v C Rys 
Co et ai

Calendar of Chancery (Lasęs 
in Which Jacob Goldman was 

Appointed Receiver 
Judge Kickham Scanlan

21 B86725 Barskis v West 
Pullman Furniture (Lo

Judge ' Philip L. Sullivan

(Tąsa ant G>to puti.)

Nuo Skausmu *
• ('• I

krutinėję ir strėnose, nuo 
ętrėndieglio, užsigavimo, | 
įtempimo, Štyvumo vartok |į

Severa’s I 
Gothardol. Į

I
Tai naminis linimentas greitai * 
palengvina plėšiančius nepa- R 
kenčiamus reumatizmo ir 
neuralgijos skausmus-

Kaina 50 ir 60 ęentai.

Pirmiausiai kreipkis į aptiaką. fe

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA

KATARAS
PALENGVINIMAS

I TRIS MINUTES
Menthol pravalnina nosį ir gerklę 

ir palengvina kvėpavimą, nežiūrint 
kaip jos butų “užsikimšusios”. Pra
šalina švarkšėjiųną, čiaudėjimą ir nie
žėjimą beveik iš sykio. Vaikimas 
menthol pasidaro dar stipresnis da- 
dedant kumparo kuris prašalina per- 
didelį plūdimą skystimų gydant anti- 
septiškas veikimas suteikiamas malo
nų kvepėjimu nuo Terpentino. Visos 
trys gydančios jėgos randasi ‘Turpo’ 
— greičiausia pagelba nuo kataro ko
kia yra žinoma. Nekentėkite nuo 
kataro nei vienos dienos daugiau. 
Reikalaukite DYKAI sampelio, arba 
nusipirkite už 35c. arba 70c. slovi- 
kelį Turpo bile kokioje aptiekoje. 
Del DYKAI sampelių adresuokite 
The Glessner Company, Findlay, 
Ohio.

DR. ROSS NAUJA IR PA 
GERINTĄ SISTEMĄ 

GYDYMO IŠGYDO
Kraujo, Alnpumo, privatinės, sla •
tos, užsendintbs ir užkrečiamos ligos vii k 
išgydomos.

Vartojami saugiausi ir geriausiai 
žinomi metodai

DR. B. M. ROSS 
Atsakantis 

Specialistas 
(steigta 30 metų

914
pagerintas

606
ir tikras Europinis L/t- 

escide gydymas s le
kiamą. Vienatinie f?r- 

'dyrnas nuo sifilio dv.»- 
damas už 
žemą kainą

t g
tiktai trumpam laikui

Daugiausiai * chroniškų ligų paeina nuo 
kraujo ir užkrečiamų ligų. Kad išgydžius 
jus nebandykit senais budais.
VYRAI! Specialia serum gydymas yra s var
tojamas su geru pasisekimu de) atgavimi 
stiprumo silpnėms vyrame. Jo gaivinant 
jėga veikia stebuklingai ant gilių, nervų 
ir kraujo, suteikdama stiprumą silpniem* 
ir sunykusiems vyrams. Dr. Rosb gydymo 
kambariai kasdien pilni ligonių.

JIS TURI 30 METŲ PATYRIMĄ 
ir jau išgydė tūkstančius įmonių, tai -T< 
užtikrinimas sergnatiems, kad jie gaus rs- 
rą gydymą. Vienatinis geriausiai {rengtas 
ofisas Jungtinėje Valstijose. Dešimtis gy
dymui kambarių. Kraujo išbandymas ir la
boratorijos egzaminacija dykai su gydymu.

Patarimas Dykai
Atsukantis medikalis patarnavimas suteiks 
jums sveikatą ir laimę. Geriausia gydy
mas. Pigiausios kainos. Greičiausias gydy
mas. Ateikit šiandien.

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

kampas Monroe St. Chicago
Vyrų priėmimo kambarys 606. Moterų yrt- 
ėmimo kambarys 508.

Penktas Augštas, Criily Narna* 
25 METAI TAME NAME

Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto iki b 
vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 1 dieną. Pa- 
nedėlisis, seredomis ir Bubatomis nuo 1* 
ryto iki 8 vakare.

0
---------------------------------------- į |

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

Vi
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NAUJIENOS, Chicžgo, m Ketvirtadienis,' Lapk. 12, ’25

JAI LABAI
SKAUDĖJO SONAS

Lietuvių Rateliuose. j Ameriką. Ji rašo

(Tąsa nuo 5 pusi.)

Po gimimo kūdikio mote
rys privalo vartoti Lydia E. 
Pinkham’s Vegetable Com- 
pound, kad atgavus normalų 
stovį.

Chiaris v Mazmai

Bemath v Ber

Dainelis v

St. Louis, Missouri. — “Po gimimo 
mano pirmo kūdikio man labui skau-

PRANEŠIMAI
1 ________

j VAI RĮIS' SKELBIMAI NAMAI-2EMEPARDAVIMUILietuvos
“Naujienoms”;

“Aš ‘Magdalena Marcing, Ci
cero, III., atsiprašau mano my
limųjų,. kad aš ilgai nerašiau, 
nes aš labai sirgau atkeliavus. 
Turiu aš garbės pranešti ir su
teikti už jūsų gerumą padėka- 
vonę; kartu ir mano vyras no
ri padėkavoti kartu su manim. 
Tariu ačiū, širdingą ačiū už jū
sų darbštumą, stropumą ir jų
jų gerą patarnavimą dėl manęs. 
Aš esu labai dėkinga ir busiu 
visuomet dėkinga, ir neužmir
šiu jūsų gerų darbų dėl ma
nęs”.

Birutė. Po vadovyste komp. A. 
Vanagaičio Birutės generalė prakti
ka įvyks 12 <1. lapkričio. 8 vai. vuk. 
Mark Whitc Sq. ant 30 gatvės So. 
Haisted St. Prisirengklt prie Keistu
čio vbikalo, visi turite būt ant laiko, 
kurie nebusite, busite likviduojami.

— Valdyba.

Bulves 
šim-

TURIT pamatyti mano naują 
$700 vertės grojiklį pianą, 92 rolės, 
kabinetas ir benčins, viskas už 
$140 cash arba po $10 į mčnesj. 
.1. Dcmbro.sk i,

2332 W. Madison St. 1 II.

r— ■' ■ '
PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 

IR SUTAUPYKIT 35% 
Mes parduodame visiems olselio 

kainomis
Levinthal Plumbing Supply CoM 

1637 Weat Divinlon St., 
netoli Marshfield

REIKIA DARBININKU
VYRŲ ir MOTERŲ

VISOKIOS RŪŠIES DARBAI
Kuomet jums reikia darbo, šau

kite telefonu \Vest 1308. O kuomet 
norite dirbti, atsišaukite 20 So 
Western Avė. Mums tuojau reikia 
įanilorkų prie apvalymo ir viso
kių maišytų daji|ų. Pasimatykit 
su milinis šiandien.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

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

Atsišaukite
3544 So. I.ovve Avė.

REIKIA —
Moterų indų plovėjų.

Atsišaukite
4169 So. Halsled St.

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

Kreipkitės, 1 lubos
3524 So. Lowe Avė.

REIK ALINGA moteris ar 
merginą dirbti prie namų. Ne
reikia skalbti. Gera vieta.

Mrs. R. Keer
4845 N. Central Park Avė.

•IEŠKAU senyvos moteries, 
kuri mokėtų gaminti valgi dėl 
mažos restauracijos.

936 W. 14 St.
Tel. Canal 0536

BE1KANL1NGA sena mote
ris prie nemažą vaikų prida- 
boimo. Valgis, guolis ir už- 
mokesnis. Kreijikitės:

3210 So. Haisted St.
N(>. 268

REIKALINGA mergina arba naš
lė bė vaikų nuo 35 iki 38 metui senu
mo, kuri milėtų dirbti ant farmti.

JOSEPH BALTRĖNAS
. 2500 W. Pershing Romi

(39 St.) 
2nd fl. front

PAIEŠKO merginos ar moteries 
prie namų darbo. Su mokesčiu susi
taikysime.

Atsišaukite
IGNACAS GRIGALIŪNAS,

96 W. 6th St., 
St. Charles, III.

REIKALINGA moteris ar 
mergina prie lengvo namų dar
bo. Valgis, guolis ir užmokes
tis pagal sutartį.

6918 S. Artesian Avė.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

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

690 Broadway
Room 201 

Atidaryta iki 9 vakare

REIKIA darbininkų į gele
žies atkarpų jardą.

Kreipkitės:
1030 S. Wells St.

REIKIA —
Bučerio patyrusio prie kapo

jimo mėsos; geifa alga. Nuolat 
darbai.

717 Maxwell St.
Tel. Canal 1728 .

REIKALINGAS vargonininkas j 
tautišką katalikišką bažnyčią. Pa
geidaujama, kad galėtų vesti mai
šytą chorą. Atsišaukite greitai šiuo 
antrašu:

REV. K. PETROSEVIČIUS w 
1813 Sarah St.,

S. S. Pittsburgh, Pa.
— - -- - M.

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

BULVES! BULVES 
Nepraleiskit šitos progos.

Wisconsino pirmos rųšies $4.06 
tas švarų. Galima pasižiūrėti 

4456 So. Honore St.
ir

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

Tol. Lafayette 4427

Lietuvių kriaučių skyriaus 267 A. 
C. W. of A. svarbus susirinkimas at- 
sibus pėtnyČioj Nov. 13, 7:30 vai. vak. 
1564 N. Robey St. šiame susirinki
me bus nominacija skyriaus valdy
bos dėl 1926 metų. Taipgi visi na
riai privalo atsilankyt ir numinuot 
tinkamus narius į Administraciją.

A. M. Kadsel, RaŠt.

Gar

83 BĮ 11563
lis

150 B97092
chauski 

168 B99871
267 B198281 Mickaite

bukas
286 B199107 Slanionis 

bis et ai
103 BĮ 14136 Dopkus 

etc.

v

Sk ’air vis 
blogiau 

Man 
blogai, 
turėda-

dėjo šonas 
toliau vis 
darydavosi, 
buvo labai 
Aš tankiai 
vau atsigulti j lo
vą, kad gavus pa
lengvinimą. Aš bu
vau labai silpna ir 
menka. Ir mano 
šonas skaudėdavo 
ir skaudėdavo. Aš 
taip kentėjau per 

tris mėnesius, paskiau aš paskaičiau 
jūsų mažą knygutę ir tuos paliudy
mus kurie tenai tilpo ir pradėjau var
toti Lydia E. Pinkham s Vegetable 
('ompound. Aš pajutau palengvini
mą po vartojimo pirmo butelio ir aš 
suradau visas pasekmes kokias jus 
Karšinate. Aš turėjau jas atkartoti 
po Riminio mano antro kūdikio. Aš 
tikrai rekomenduosiu Vegetable Com 
pound savq draugams”. — Mrs. N. R. 
Uiyton, 2726 A University St., St. 
Louis, Mo.

Jei jus kenčiate nuo kokio nors 
silpnumo kurie turi panašius simpto
mus: skaudėjimą šonų, nugaros, ner
vingumo, tuojau pabandykite Lydia 
E. Pinkhams Vegetable Compound.

Nebūkite ilgai silpna ir pusiau ser
ganti kuomet pagelba yra čia pat.

Parduodamos pas aptiekorius visur

CasesCalendar of Passed 
Judge Philip L Sullivan

III B7I22O
Masuilis

217 B87O24

Peh rs

Kieupos minor v
Laiškas iš kalėjimo

Birutes Kalno Draugijos susirinkimus 
Ims lapkričio 14 <1.,/7:30 vai. yak., 
Lietuviii Auditorijoj, 3138 So. Halsteil 
St. Yra daug svarbių reikalų ir už- 
baigkit mokėti mėnesinius mokesčius.

— Valdyba.

C. P. Suromskis & Co
Real Ėst ate

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

ant

sukepimą ir atateigia i 
kraujo tekėjimu giliomis, 
vaistinėse. Tėmykite. ka

Lai PAIN- 
EXPELLERIS 

Praveja Skausmus!

. AD. RICHTER d 
Berry A South 5th

BrookJyn, N. Y

Trinkite greitai taip, kad ii9 
stebėtinai linimentai persisunktų 
per odą j pat tą vietą, ii kur 
paeina nesmagumai.

kraujo 
normalj

kad butų

4 CO.
5th Sts.

35c ir 70c 
Inkaro

F. AD.

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

Parduodam ant lengvų išmo
kėjimų

PIJANĮI KRAUTUVES

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

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis Ir Pi
gesnis Už Ki
tų Patarnavi
mas.

J. R. Eudelkis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas: 
4605-07 S. Hermitage Av. 

TeL.Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
4904 West 14th St., Cicero. 

Tel. Cicero 8094.

Tel. Republic 8135

Paul Hanuska
6653 So. Claremont Avė.

Kontraktorius - Plumberis. Darau 
visokį darbą pigiomis kainomis.

Tel. Lafayette 4223
Phimbinp, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška.
3228 W. 38th Chie.ro, III.

Didelis Bergenas
4 kam+>. namelis, netoli gatvekarių 

ir mokyklos, lotas 50x125, kaina 
$2500, su mažu jmokėjimu ir likusius 
kaip rendą.

5 kamb. namelis, ’/i akerio žemės, 
galima laikyti vištų ir kitu gyvulių, 
2 karų garadžius ,kaina $3950, pri
ims lotą ir mažą jmokėjimą pinigais.

7 kamb. namas, Cicero, netoli baž
nyčios ir mokyklos, lotas 50x125, 
kaina dėl greito pardavimo $6500, su 
mažu jmokėjimu.

Mes turime business lotų ant Ar
cher Avė. nuo $850 su mažu įmokė- 
jimu.

Rezidencijos lotai parduodami nuo 
$175 ir augščiau, vanduo, elec. ir ša- 
lytakiai.

Matykite:—J.'E. Vlastnick, Mgr.

PARSIDUODA grosernė, biznis iš
dirbtas ir gerai eina, arba mainysiu 
ant loto arba automobiliaus. Par
duodu, ne* nusibodo biznj laikyti .

Atsišaukite *
4643 Wentworth Avė.

Juozas Jurgaitis, kuris kaip 
jau buvo rašyta, yra nuteistas 
3 mėnesiams kalėjimai! už ne
mokėjimą savo žmonai alimoni- 
jos, prisiuntė mums laišką delei 
.žinutės apie jo nuteisimą ir jo 
žmonos reikalavimą perskirų.

Jis, prisipažysta, kad jis sėdi 
pavieto kalėjime, 273 kameroj, 
jau nuo spalių 13 d. Bet jis kar
iu atremia• slavo žmonos kaltini
mus dėl jo tariamojo žiaurumo. 
Jos kaltinimai buvo paimti iš

ASMENŲ JIESKOJIMAIMontivid v Kulis 
Judge John A. S\vanson 

151 B97959 Sedis et ai v Was 
kevich 

B198586 Petrošius a 
Grane Co 
BĮ69173 Saikus 

IX«e Co. et ai, 
BĮ 13125 Pctriti

248 B87O71

269 minor

281
* v
374

lanskas
398 BĮ 11137 

etc
401 BĮ 14213 

naneviez et
105 BĮ 14377 

ai v Yuska
431 BĮ 15350

Dopkus

a

v

v

minor

Pup

l)al\a

Salasevicz v

Malenauskas

Vi Kniskis

682 B122836
Rys (X) et ai

Poška v

v

Ta-

et

Ins

Chgti

Calendar of Passed Caseš 
Judge John A Svvanson 

31 B30129 Slakis Admr v So
Park Hosp Assn et ai 

78 B60956 Miklas v City 
195 B80663 Nowickas v 

kakis
Rat-

Calendar of Appeals Irom 
Justice?

Judge John A. Svvansoh 
53 B114178 Mekutes v Davis 
41 BĮ 17795 LaLsiš v Miklus

of tilte Peace

Judge Oscar M 
73 B871I9
Cab C o 

95 BĮ 10136
kow.sk i 

132 BĮ 15325 
547 BĮ 19532

Chgo Rys Co t*t ai 
576

et 
582

et

Torri.-on 
Ruminitis v U S

Chathas v Szvm-

Lhotak v Norkus
Linkis Admr v

B120375 
ai
B120721 
ai 
B122490 

Kominski

Tomu lis* v \Vitt

Rinkus v Lubis

Naiskunskas

Calendar of Passed Cases 
Judge Oscar M. Torrison

107 B68386
benski

138 B7342O
yes

111 B7L218
217 B87023

nis

Bakszeiwicz v No-

Willis v Masulis
Simon v Kubeli-

Mandamus Calendar 
Judge x()scar M. Torrison 

22 B106686 Peo ex rel Scopulis 
v City of Chgo et ai.

(Bus daugiau)

West Side
Metropolitan State Bankas 

rengiasi apvaikščioti 10 metų 
sukaktuves nuo jo susikūrimo. 
Apvaikščiojimas prasidės pir
madieny, lapkričio 16 d. ir tęsis 
iki sausio 16, 1926 metų, šitoj 
apielinkėj Metropolitan 
bankas yra viena iš
šių lietuviškų įstaigų, kuri ap
tarnauja tūkstančių 
bankiniais reikalais. —P. G.

State 
didžiau-

lietuvių

1 Dėkoja “Naujienoms”
Magdalena Marcingienė, kuri 

Naujienų Laivakorčių Skyriaus 
patarnavimu, spalių 2 d., laivu 
George Washington atvažiavo 
pas savo vyrą A. Marcing, į Ci
cero, rašo Naujienoms, dėko
dama už gerą ir rūpestingą Nau
jienų Laivakorčių Skyriaus pa
tarnavimą, kokį jis teikia vi
siems keleiviams, kaip važiuo
jantiems Lietuvon, taip ir iš

■Ui

PAIfiŠKAU GEMBUTO, 1918 m. 
gyveno Cicero, III., vėliau girdėjau 
gyveno Harvey, III. Kas kitas ar jis 
pats meldžiu pranešt, o už tai busiu 
labai dėkingas.

.JOHN VECKYS, 
6590 S. Maplewoo<l Avė., Chicajęo, III.

JIESKO PARTNERIU

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

Kreipkitės
4235 So. Kedzie Avė.

PAJSŠKAU pusininko j bučernę, 
nes senas negaliu apsidirpti iš prie
žasties moters ligos, kas norite eiti j

skundo kuri ii nndnvė toisniui ;lokl biznV nGs ,)iznis iS(,irPtas Per 15 SKUncto, Kili j J| padavė teismui. reikia labai mažai išnešti. At- 
Ne musų dalykas yra spręsti ar išaukite 
tas skundas yra teisingas ir mes 
jį, sutrumpinę, padavėm tik kai
po žinią, negi mes negalime tei-j 
sti vieną ar kitą, kuris jųdvie
jų yra kaltas, tam yra teismas,! PASIRENDAVOJA 6 kamba- 
kuris tą bylą gal nagrinės ir 
spręs kaip ten ištikrųjų yra.
Todėl mes negalime talpinti jo 
ilgo pasiteisinimo 
nemalonios istorijos, 
dar jon 
žmones, 
trumpai 
rtnį.

Jis, J.
per dešimt metų jų 
gyvenimo jiedu neturėję vaidų 
ir gyvenę sutikime, nors jai te
kę daug vargo pakęsti dėl jo il
gos ligos, kuri tęsėsi šešis me
tus.
kiti ir po tūlo laiko ji apleidu
si jį. Ji^ nesinuodijęs dėlto, kad 
ji atsisakiusi gyventi, bet dėlto, 
kad negalėjęs pakęsti jos nieki
nimo ir kad viską buvo prara
dęs, ą ir sveikata buvusi silp
na; grūmoti gi jai negrumojęs. 
Jis nebuvęs išbėgęs, bet tik 
trims savaitėms buvęs išvažia
vęs Floridon, o paskui gryžęs ir 
užsidėjęs maliavojimo ir deko
ravimo įslaigą prie 5315 Mary- 
land Avė. Alimonijos gi mokėt 
negalys dėlto, kad jo nuomone, 
gyvenimas paįręs ne dėl jo kal
tės.

Jis taipjau rašo, kad nesąs 
jokis komunistų veikėjas; esą 
iškilus nesusipratimams tarp 
mrtijų, jis negalėdamas supra
sti kurioj pusėj tiesa, pasitrau
kęs visai ir laikęsis nuošaliai.

Jis prfišo drangų rašinėti 
jam laiškų, adresu: Juozas Jur
gaitis, 273 County Jail, Chica
go.

ir visos los 
ypač kad 

įmaišoma ir pašalinius 
Todėl paduosime tik 

suglaudę jo laiško tu-

Telefonu Pullman 7059

ISRENDAVOJIMUI

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė visokių tautų apgyven
to] apielinkėj. Biznis yra cash 
ir gerai eina. Turiu du bizniu, 
negaliu apsidirbti.

1833 W. 22nd St.

J. N. Zewert & Co.
5882 Archer Avė.

i Telefonas Prospect 8405

Jurgaitis, sako, kad 
šeimininio

Taip tęsėsi iki nejsimaišė

riu fintas. Elektra, gazas. Ren- 
dos $20.00 mėnesiui, i/j bloko 
nuo Archer Avė. karų.

4836 So. Ridgeway Avė.

RENDAI Storas su 4 ruimais gy
venimui. 'tinkama vieta dėl soft 
drink parlor ir visokiam kitokiam 
bizniui.* Renda pjgi.

3329 Sq. Auburn Avė.
P. ADOMAITIS,

6630 So. Tajman Avė., 
Tel. Prospect 3938

RASTA-PAMESTA
KAS 

Shells 
duosiu. 
Skyrių

3210 So. įHalsted St.

RADOTE akinius White 
kraštais, $5.00 radybų

Atneškit į Naujienų

ĮVAIRUS SKELBIMAI 
RAUDONAS BROS.

MOVING, EXPRESSING & COAL 
PIANO MOVING EXPERTS 

Long distance handlinp. 
Turime daug metų patyrimą.

3238 S'o. Haisted St.
Tel. res. Yds 3408—Blvd. 7667 office

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už- 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

STONGDENGYSTfi
.Tusų stogų prakiurimas užtaisomas ir 
garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie
linkėj. Įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę\ unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Rpofing Co., 3411-13 Ogden Avė. 
Pnone Lavvndale 0114.

' — V i PRANEŠIMAS MOTERIMS\ < ri ri ftSl T1T1 rt Į Parsiduoda vilnonius gijos jvaL 
i riems nėriniams; kaina: 4 uncijų 

----- i matkos 35c., 38c. ir 40c. Vilnonjos- “ ' i i., _.-i_____ r...:............... ..kųe ka kur kain ir skiautės vaikams, kaina nuo 65c. lYds, K4, Kur, Kaip ir |kj $1 co BaltoJi drob6 lrtvalka.
kada rengia, veikia 

ar kviečia.
KAINUOJA ŽMOGUI 

LEISTI $100,00?
Atsakymai: $100.00 ant syk 

$6.00 į metus per visą 
likusį gyvenimą.

Kiekvienas musų praleistas dole
ris sudaro nematomą juostą cen-' 
ų ir kiekvienas centas atlieka 
am tikrą darbą. Praleisdami cen- 
ą paskui centą, doleri paskui do- 
erio, mes greitai praleidžiame 

šimtą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. ^Atsiminkite, kiek 
ie pinigai uždirbtų jums jei padė- 
tumėt juos į banką ar spulką?

Naujienų. Spulka. uždirba po 
riG.OO gryno pelno ant kiekvieno 
11100.00 — pamislyk kiek jūsų 
šimtas uždirbtų jei laikytumėt jį 
čia per 20 fnetu?

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

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Haisted St.

Nuo 10 ryto iki 8 vai. vakaro.

KIEK PRA

lanis ir paklodėms. Marškonios gi
jos, kaina 1000 jardų nuo 10c. iki 
45c. Mano tavoras parsiduoda nuo 
35c. iki 50c. pigiau negu kitur.

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

Tel. Lafayette 5153-6438

ROBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

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

Kviečia Valdyba.

KALENDORIAI
šiuomi pranešam visiems Chica- 

gos ir apielinkių lietuviams biz
nieriams, kad pas mus galite užsi
sakyti įvairių sieninių kalendorių. 
Apart Hangers. Wall Pockets, l)e- 
Luxe ir Cnt Cuts da turime labai 
Sražių naujų lietuviškų kalendorių, 

tusų kalendorių kainos gana pri
einamos — nuo $12 iki $25 už 100. 
Pas mus randasi didžiausias ka
lendorių pasirinkimas. Reikale ka
lendorių . telefoniiokite mums — 
prisiusime agentą su kampeliais ar- 
)a dėl platesnio pasirinkimo pri
jokite patys vpatiškai šiuo adresu:

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

AUTOMOBILIAI
PĄRSIDUODA Ford Coupe 

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

P. BRIEDIS, 
12200 Emerald Avė.

MliMI

PARSIDUODA barbernė 
biuty parlor, arti didžiausio 
šauly j, labai graži vieta.

Kreipkitės tuojaus
808 E. 64 St.

ir 
pa-

DIDELIS Bargenas. Pardavi
mui per savininką, prie 63^8-30 
So. Albany Avė. Nauji namai 
4-5 kamb. flatai, visi išrenduo- 
ti, kaina, $29500, cash, ,$7500.

Šaukite. Prospect 8588
PARSIDUuuA grosernė ir 

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

5039 So. Haisted St.

DIDELIS BARGENAS
Namas ant pardavimo 5 ir 5 kam

bariai, viskas vėliausios mados, ran
dasi Brighton Parke. Savininkas 
atiduos pigiai, gyvena kitam1 mieste.

•Atsišaukite
3340 So. Haisted St.

DIDELIS BARMENAS 
------ ,-----  

PARSIDUODA bučernė su 
Parduo-
apleisti 
aut na-

na
mu arba vienas biznis, 
siu pigiai, nes turiu 
Chicagą arba mainysiu 
mo. Biznis geras.

FRANK DOBROVOLSKĮ 
3023 W. Archer Avė.

nPARSIDUODA dvi bučernės 
grosernė. Gera vieta, renda pigi, 
ant kampo. Parduosiu pigiai, nes 
turiu greit parduoti iš priežasties 
ligos.

Atsišaukite
626 W. 18th St.

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė. Parduosiu arba mai
nysiu ant namo. Priežastis: ne
turiu patyrimo bizny. Atsišau
kite: 3901 N. Crovvford Avė

Tel. Keystone 9556.

PARDUODU pigiai bučernę 
arba mainysiu ant 
m o.

2752 Fulierton
Tel. Brunswick

naujo

Avė.
2928

na-

PARSIDUODA Variety Store 
— geležinių dalykų, naminių 
reikmenų, indų. Nauji fikče- 
riai ir daug naujo tavoro.

2517 W. 63rd SI.

laiku,

PARSIDUODA Beauty Shop 
South Side. Daro gerą biznį. 
Turiu parduoti greitu 
nes apleidžiu miestą.

Tel. So. Chicago 0237
■.T1........    h’1----*

PARDAVIMUI bučernė labai 
geroj biznio vietoj, biznis iš
dirbtas ir yra nešanti pelnų. 
Biznis parsiduoda visai pigiai. 
Pardavimo priežastis — šeimy
niški* nesutikimai
106 S. Fifth avė. Mayvvood, III

PARDAVIMUI valgykla, arba res- 
taurarttas lietuvių ir kitataučių apgy
vento] kolonijoj, Brighton Parke. 
Svarbi priežastis verčia parduoti 
Parduosiu už prienamą kainą.

Atsišaukite
4306 Archer Avė.

NAMAI-ZEME
KAS turit Floridoj lotų arba 

[arma ant pardavimo, atšišaukit 
šiuo adresu. Aš apomkėstu cash 
kiek bus suderėta. Aš manau tenai 
apsigyventi.

.L Labs,
2534 W. 69 St., Chicago.

{■HMkHisiisaMi

VIENAI hektaras žemės, 2 hekta
rai pievos ir namas medinis tinka
mas bizniui ir daktaro ofisui Šimonių 
miestelyj ties bažnyčia. Viskas par
siduoda už $1600.00. Namas su ple- 
cium $1500.00. Galima pirkti pas

JONĄ VAIDYLĄ
1747 S. Haisted St., Chicago. III.

MORTGECIAI-PASKOLŪS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie AveM 

Lafayette 6738

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

RELIANCE REALTY & 
MORTGAGE CO.,

30 N. LaSalle St. Franklin 1808.

MOKYKLOS
VALENTINE 

DRESSMAKING 
COLLEGE

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

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

XXXTXXXXXXXXXXXXXXXXXXIJIX

ANGLU KALBA 
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam Ryvenar.čiam* 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 būda mokinimo Le- 
veskio Mokykloje klesose ir per 
laiškus (correspondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.

, LEVESKIS’ SCHOOL
Preparatory and Commerrial

3301 So. Haisted SI., Chicago, UI.
(kamp. 38-čios gatv., 2-ros lubos)

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy
/» • * M- I ...»

LIETUVIU KALBOS 
Dideliems ir Mažiems

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

J. I. BRIEDIS 
2846 Emerald Avcnuc 

Einu ir j namus 
Telephone Victory 7372

Dcmbro.sk
Chie.ro

