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Franci j os valdžios 
krizis tęsias

Pietųslavijos ministeris 
pėja Mussolinį

Gal atnaujins derybas anglia 
kasių streikui baigti

Francijos valdžios 
krizis tebesitęsia

Aristidas Briand atsisakė būti 
premjeru; valdžiai sudalyti 
kviečiamai Doumer
PARYŽIUS, lapkr. 24.— Bu

vęs Užsienių reikalų ministeris, 
Aristidas Briand, pranešė res
publikos prezidentui, kad jis at
sisakąs sudaryti naują m mis
terių kabinetą. Prezidentas ta
da pasiūlė prerrfjfcrybę senato
riui Pauliui Doumer’ui, kurs
principe pakvietimą priėmė, bet 
galutiną atsakymą žadėjo duoti 
per dvidešimt keturias valan
das, idant galėjus tuo tarpu 
pasitari) su partijų vadais.

Socialistai, su kuriais Briand 
negalėjo susitarti ir dėl to buvo 
priverstas atsisakyti sudaryti 
kabinetą, dėl pakvietimo 
premjeru senatoriąut Uoumero 
pareiškė, kad jie busią priešingi 
bet kuriai valdžiai, kuri prieš
tarausianti apdėjlmui moki
niais kapitalo,

Vababitai paėmę šventą 
Arabijos miestą Mediną
LONDONAS, lapkr. 24. — 

Londone gauta šiandie žinių, 
kad šventasai rnahometonš 
miestas Medina, Arabijoj, ta
pęs sultono Ibn Saudo > vado
vaujamų vahabitų paimtas.

LODZE, I^enkija, lapkr. 23. 
— Darbo inspektoriaus patvar
kymu traktieriai, kur patar
nautojomis visados samdydavo 
moteris, priversti jas paleisti 
iš tarnybos ir samdyti vien vy
rus. Kilo aštrių protestų dėl 
tokio patvarkymo.

NEWARK, N. J., lapkr. 23.
• Mirties bausmei pasmerkta 

Harriaon Noel. Prieš kiek laiko 
jis užmušė taksikabo Šoferi 
Pierce, o su jo mašina išsigabe
no į laukus pagriebtą piliečio 
Daly šešių metų dukterį, Mary, 
ir ją nužudė.

AR NORI U PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

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

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

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

Kroatę valstiečių vadas 
įspėja Mussolinį

Jei Italijos fašistų valdžia kė
sinsis į Dalmatiją, prieš ją 
sukilsianti visa Europa
BERLINAS, lapkr. 24. — 

Ullsteino agentūros korespoh- 
dehtas Belgrade paduoda turinį 
kalbos, kurią garsus Kroatų 
valstiečių partijos vadas, Pie
tųslavijos švietimo ministeris, 
Stefanas Radič, praeitą sek
madienį pasakė Laibache, ir
kurioj jis aštriausiais žodžiais 
įspėjo Italijos diktatorių Muj- 
solinį nuo jo užmačių perženg
ti Dalmatijos sieną. Iš Radičo 
kall>os matyt, kad santykiai 
tarp Pietųslavijos ir Italijos 
yra begalo įtempti. Radič pa
suke : >

“Jeigu Italijoj laimės avan
tiūristo politika, tai prieš j\ 
stosime ne tik mes, bęt taipjdii 
čechoslovakija. Lenkija, Rump- 
nija ir Turkija.

“Jeigu supropaganduota Ita
lija mano, kad Dalmatija pri
klauso Italijai, ir kad Italija 
turi arčiau -> prisislinkti prie 
Laibacho ir Zagrebo, tai mes 
pareiškiame ne Italijos žino 
nėnis, bet fašistų valdžiai: 
‘Ar jus žinote, ką reiškia naujo
ji Europa? Kai tik jus per
žengsite sienas, jus tuojau pa- 
matysite, kaip į lai atsilieps 
anglai, franeuzai ir rusai, kurie 
buvo Italijos labdariai. Eašiz 
mas po kojų trempia tautybė“ 
principus, bet tegu jis saug> 
jas tų, kuriuos aš išvardijau 
Yra ir dar vienas, kurio aš čia 
neminėsiu, bet kuris nušluos 
jus, kaip kad buvo nušluotas 
Austrijos, Prūsijos, Vengrijos 
ir Rusijos militarizmas.’

“Mes darome skirtumą tarp 
Italijos žmonių ir ‘juodmarški- 
nių’. Tieji yra gėdos dėmė ge
ram Italijos vardui. Mums 
skauda, matant, kas dedas Ita
lijoj. bet tai ne musų dalykas. 
Bet jei fašistai artinsis prie 
musų sienų, ar peržengs juos, 
prieš juos sukils šimtas milio- 
nų Žmonių, nuo Baltijos iki 
Juodųjų jūrių.”

Tėvas ir du maži vaikai 
žuvo ugny

PORTLAND, Ore., lapkr. 24. 
—Praeitą naktį čia sudegė dar
bininko Floydo Campo namai, o 
kartu ugny žuvo ir patsai šei
mininkas su dvejetu mažų vai
kų. Jo žmona su kūdikiu, nors 
skaudžiai apdegė, bet dar iš
truko gyvi.

Airijos kabinetas ruo- 
šiąsis atsista

tydinti
LONDONAS, lapkr. 24. V ■ 

Iš Dublino praneša, kad dėl 
D-ro Eoin MacNeill rezignavi- 
mo iš sienų komisijos, veikiau
sia atsistatydinsiąs ir visas Sa- 
orstato kabinetas.

Kalbama apie baigimą an
gliakasiu streiko

Angliakasių vadas, Levvis, fcon- 
feruoja su kietosios anglies 
kasyklų savininkų atstovu.

i _

PU1LADE1 PIIIA, Pa., lapkr. 
24. - ■ United Mine Workers or
ganizacijos prezidentas, John 
L. Lewis, vakar laikė konferen
ciją su bendru kasyklų ; avi
niukų derybų komisijos ic-am- 

I gliakasių algų nustatymo komi
sijos pirmininku,, J. Alvinu 
Markle. Del to kalbama, kad 
gal bul neužilgio prasidės an
gliakasių ir kasyklų savininkų 
derybos dėl streiko baigimo.

Konferencija buvo slapta, ir 
tiek Levvis tiek Markle atsisa- 
kė duoti bet kurių informacijų 
apie tai, kas buvo jų kalbama.

Prieš tai dar, vidurdienį, kie
tosios anglies kasyklų savinin
kų komiteto nariai buvo susi
rinku konferencijai to komiteto 
pirmininko, Samuelio p. War- 
rinero, ofise.

Manoma, kad abidvi konfe
rencijos buvę laikomos tikslu 
surasti pamato deryboms dėl 
streiko baigimo atnaujinti.
(’oolidge taraujas su Greenu
WASHINGTONAS, lapkr. 

24. Prezidentas Coolidge va
kar turėjo konferenciją su ka
bineto nariais ir Amerikos 
Darbo Federacijos predizentu, 
VVilliamu Greenu. Buvę kalba
mu dėl United Mine \Vorkers 
p.ezidento, Lewiso, laiško pre
zidentui Coolidgeui, kuriąjmc 
angliakasių vyidas kaJrina 
minkštosios anglies kas.vkĄi sa
vininkus dėl Jacksonvillės algų 
sutarties laužymo.

Duosiąs Lewisui atsakymą
WASHINGTONAS, lapkr. 

24. — Prezidentas Coolidge\ 
pranešė angliakasių organizaci
jos vadui, Levvisuį, kad jis ap- 
ivarstysiąs jo skundą dei iau- 
jymo Jacksonvillės algų su
tarties ir, arčiau susipažinęs 
;u faktais, tuojau duosiąs pil
ių atsakymą.

Fašistai planuoją įsiveržti 
į Austrijos žemę

VIENNA, Austrija, lapkr. 24.
Laikraščių žiniomis, ką tik 

įvykusiame Linze vokiečių 
Gross Deutsch partijos suva
žiavime tos partijos pirminin
kas, D-ras Dinghofer, prane
šęs, kad Italijos fašistai slapia 
planuoją įsiveržti į Austriją su 
60,000 kariuomenės, jeigu Aus
trijos valdžia n eats i prašysianti 
Italijos dėl socialistu atstovo 
Ellenbogeno andai pasakytos 
Austrijos parlamente kalbos, 
kurioj jis atakavo Mussolinį.

D-ras Dinghofer taipjau pra
nešęs. kad Italijos valdžia grū
mojus nutraukti dėl to santy
kius su Austrija.

Rinkimus Čilėj laimėjo 
valdžios partijos

SANTIAGO, Čilės respubli- 
lika, lapkr. 24. — Įvykusių pra
eitą sekmaidenį parlamenk) rin
kimų daviniai rodą, kad rinki
mus laimėjo valdžios partijos.

. • Italu laikraščiai vėl 
pradeda eiti

- " "" '•'•'i ' *

MILANAS, Italija, lapkr. 24. 
-r— šiandie jau vėl pasirodė 
trys italų laikraščiai, Avanti, 
Giustizia ir Unitą, kurie buvo 
fašistų valdžios sustabdyti tuo
jau po tariamo pasikėsymo nu
žudyti Mussolinį.

[Pacific and Atlantic Photo]
Charles Ponzi, Bostono “finansinis burtininkas“, kuris pri- 

gavingu* budu surinko milionus dolerių ir turėjo “pakutavoti“ 
kalfi.j ifne. Dabai- jis apsig-y veno F'loi-idoj ii- rengiasi pradfti 

kokj nors biznį. 1 *.

Turkai persekioję krikš- Amerikos karo laivas 
čionis Mosulo krašte siunčiamas j Atiką

Tautų Sąjungos komisaras pa
tvirtina Britų daromus tur
kams kaltinimus. '■<

GENEVA, Šveicarija, lapkr. 
24. — Generolas Johan Laido- 
ner, Estų kariuomenes vadas ir 
Tautų Sąjungos komisijos pa
dėčiai Mosule ištirti pirminin
kas, vakar pranešu Tautų Są
jungai, kad krikščioniškom gi
minės, gyvenančios ginčijama
me Mosųlo krašte tarp Turki
jos ir Irako (Mesopotamijos), 
pabėgusios į Iraką. Savo pra
nešime gen.jLaidoner sako, kad 
tuos krikščionis jis radęs ap
verktiname padėjime ir kad jie 
buvę žiauriai terorizuojami.

Anglija jau pirmiau skun
dės, kad turkai skerdžia krikš
čionis laikinai nustatytos Mo
sulo sienos srity.

Pavogęs $385,000
W1NN1PEG, Manitoba, lap

kričio 24. Praeitą naktį čia 
tapo areštuotas Joseph Navier 
Hearst, buvęs Hearst Music 
Publishing kompanijos pirmi
ninkas. Jis kaltinamas dėl pa
vogimo 385,000 dolerių. Jo kom 
panija, dabar jau likviduota, 
turėjo save skyrių įvairiuose 
Kanados ir Jungtinių Valstijų 
miestuose. *

TRUMPAS TEISMAS

MANČESTERAS, Anglija, 
lapkr. 24. — ManČestere vakar 
buvo tardoma byla dėl žmog- 
žudybės. Teismui! buvo prista
tytas jaunas, 20 metų, vaiki
nas, Sam Johnson, kaltinamas 
dbl nužudymo dvidešimt trijų 
metų merginos, Beatrisos 
Martųiiutės. Kaltinamasis pri
sipažino kaltas. Byla tęsės vos 
keturias minutes, ir teismas 
pasmerkė kaltinamąjį pakarti.
-r-r.-.’./:."j.-;',,■? , y.'■ ■;

loBHSį
Chiėagal ir apielinkei oficin- 

lis oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Apsiniaukę, galima laukti lie
taus su sniegu; nedidelė tem
peratūros atmaina; stiprokas 
pietų vejas.

Vakar temperatūra siekė m i- 
nimum 27°,. maksimum 45° F.

Šiandie saulė teka 6:F>1, lei
džiasi 4:25 valapdą.

B ALBO A, Panamos Kanalo 
Zona, lapkr. 24. Jungtinių 
Valstijų karo laivas Denvpr ga
vo iš kontradmirolo Latimero 
bevieliniu telegrafu įsakymą 
būti prisirengusiam tuojau
plaukti į Ariką, Čilę. I>enver 
veikiausiai dar šiandie išplauks.

Kontradmiralas Latimer yra 
Arikoj jau nuo rugpiučio mėr 
lUisio, karo laivu Rochcster nu
gabenęs ten Amerikos Tųkhu- 
Arikos plebiscito komisijos na
rius.

Kadangi dėl Takna-Arika 
srities nuo senai eina ginčas 
tarp Peruvijos ir Čilės respub
likų, tai dabar tasai ginčas ban
doma išspręsti plebiscitu, ku
rio turės prižiūrėti neitralė 
komisija, Jungt. Valstijų gene
rolui Pershingui pirmininkau
jant.

Susikrimtęs dentistas 
gėrė, kol gerdamas 

mirė
HAMMOND, Ind., lapkr. 24. 

— Dantų gydytojas Van Osdel 
vakar atėjo, jau pusgirtis, į 
savo draugo, D-ro Burketto, 
ofisą ir papasakojo apie savo 
šeimyniškas bėdas nelaimes. 
Pasisakė gėręs, norėdamas. sa
vo bėdas užmiršti.

Kadangi buvo jau vaKaras, 
tai D-ras Burkett kvietė jį pas 
save namo, bet D-ras Van Os
del atsisakė, sakydamas, kad 
jis geriau čia pat jo čfise per
nakvosiąs.

Kai šį rytfi D-ras Burkett 
atėjo ofisą n,, jis rado D-rą Van 
Osdelį nebegyvą, šalę jo buvo 
pamestas butelys, kuriame bu
vo dar likę kiek munšaino.

JAKTA PASKENDO

WILMINGTON, N. C., lapkr. 
23. — Netoli nuo čia jūrėse pa
skendo laike audros jakta Mos-, 
ąuito, priklausiusi ' vienam 
Jlarifordo, Gonn., turtuoliui. 
Jaktos kapitonas ir jo asisten
tas buvo išgedėti.

Sprogimo refinerijoj 
užmušti 3 darbininkai
ARKANSAS CITY, ’lapkr. 24. 

— Arkansas City refinerijoj 
Šiandie įvyko ekspliozija, ku
rios trys darbininkai buvo už
mušti. Sprogimas buvo taip 
smarkus, kad per kelis blokus 
langų stiklai išbyrėjo.

Busima Pabaltas valstybių 
konferencija

Konferencijon, kuri Įvyks kovo 
mėnesį, busianti pakviesta ir 
Lietuva dalyvauti

VARŠUVA, lapkr. 24. — Ry
gos laikraščių pranešimu, Lat
vijos valdžia, eidama padarytu 
Genevoj sutarimu, nutarus se
kamą Pabaltijos valstybių ir 
licnkijos konferenciją sušaukti 
ateinančių metų kovo mėnesį. 
Konferencijoj dalyvauti bu
sianti pakviesta taipjau ir 
Lietuva, dagi tuo atveju, jei 
lenkų-lietuvių derybos butų nu
trauktos.

Du aviatoriai žuvo, aero
planui nukritus į juros
IJONOLULU, lapkr. 24. — 

Jungtinių Valstijų bombarduo- 
jamam aeroplanui mik ritus į 

jūres ties Oahu salos šiauriniu 
pakraščiu, du aviatoriai, kapi
tonas Goi/nan jr leitenantas 
Brandt prigėrė. Kiti du su 
jais skirdę, Įeit. Gardner ir 
kapt. Johnson, gelbėjosi plauk
dami į krantą, bet Johnson jau 
netoli kranto nebeteko jėgų, ir 
jo kūnas buvo'vilniui išneštas 
pakrantėn. Jo draugas, Įeit. 
Gardner, kurs laimingai buvo 
pasiekęs kranto, ištraukęs iš 
vandens Johnsoną, per dau
giau kaip pusvalandį (firbo, 
lamdė Johnsoną ir pagaliau jį 
atgaivino.

Mirė garsus lenkų ra
šytojas Žeromskį

VARŠUVA. lapkr. 24. — 
Praeitą penktadienį Varšuvoj 
mirė garsus lenkų rašytojas, 
Stefan Žeromskį, 61 metų am
žiaus. Jis yra parašęs d4ug 
apysakų, kurių žymiausios yra 
“Ludzie bezdomni“, “Popioly,” 
“Dzieje grzechu,“ etc. Žeroms
kį buvo pažangus, radikalių 
pažvalgų žmogus. .

FUTBOLO AUKA
BROKEN B()W, Neb., lapkr. 

23. — žaidžiant futbolą vienam 
žaidėjų, vidurinės mokyklo: 
mokiniui Adenui McLeanui, 18 
metų, buvo sulaužytas nugar
kaulis, ir jis neužilgio mirė.

Šiliški! per Naujienas 
Pinigus Lietuvon ant Kalėdu

1739 So. Halsted St., Chicago, 111.

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 
piniguš dabar ir patarkit pasidėt juos Ko- 
peracijos Banke iki bus reikalo pasiimti.

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

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

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St. 
BENOŠIAUS APTIEKA, 161(5 West 47 St.
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Klaipėdos krašto guberna
torium paskirtas d-ras

Jonas Žilius
KAUNAS, lapkr. 9. [Lž]. -r 

Tikromis žiniomis vakar 1. e. p. 
Valstybės Prezidentas patvirti
no Klaipėdos Gubeimatorium 
d-rą Joną žilių. Šis paskyri
mas įvyko patiems klaipėdie
čiams prašant. Pereitą šešta-* 
dienį buvo įvykęs Klaipėdoje 
visų lietuvių organizacijų vie
šas susirinkimas, kuriame vie
nu balsu nusistatyta prašyti 
Gubernatorium skirti p. žilių. 
Tai bus, rodosf pirmas atsitiki
mas, kada valdžia atsižvelgė į 
klaipėdiečių reikalavimus. D-as 
J. žilius yra Lietuvos visuome
nei žinomas ir klaipėdiečiuose, 
neskiriant tautybių ir pažiūrų, 
gana populiarus asmuo.

Jis būdamas Lietuvos konsu
lu Klaipėdoje prancūzų okupa
cijos metu, sugabiai mokėjo de
rinti to krttšto Kyventojų -viso- 
keriopus skirtumus.

Šiauliuose suimtas dar 
vienas redaktorius

KAUNAS, lapkr. 9. [Lž.Į 
[Telegrama iš Šiaulių]. — šeš
tadienį vakare, policijos vado 
įsakymu, suimtas “Darbininkų 
Baiso“ redaktorius Jonuskis.

[“Darbininkų Balsas“ yra 
socialdemokratų laikraštis. Išė
jo vienas numeris.]

“Lietuvio“ redaktorė, p-lė 
Ambraziejutė, kalėj iman pe- 
ivitą penktadienį vakari' dėl 
pabaudos nesumokė įimo buvo 
išvesta, bet išbuvus policijos 
nuovadoj kelias valandas gauta 
telegrama, kad dėl paduoto 
Krašto Apsaugos ministeriui 
skundo baudos vykdymas su
stabdomas iki kito nutarimo.

TAIKĖ KITAM, NUŠOVĖ 
SAVO BROLI

LOS ANGELES, Gal., lapkr. 
24. - Paul Mitchell, 27 metų, 
pasisakė policijai, kad jis nušo
vęs savo jaunesnį brolį, Merria- 
mą, 18 metų. Įvykę tai per 
klaidą: jis taikęs kitam asme
niui, H. Thomasui, kurs jo bro
lį Mirriąmą vedąs iš kelio, bet 
pataikę^ broliui.
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Virtuvės

bereikalo

virti su Borden’s

NAUJIENOS
Kalėdų Dovana

NAUJIE
Įžanga 50c ypata

kasdien

pro 
odo:

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustu

Kaune 
sųjun-

šaltakoše
Kisieliais 
Mėsa 
Blynais

Prieskoniais 
Biskvitais 
Duona 
Keksais 
Kava 
Koko 
šokoladu 
Saldainiais 
Cereals 
Pyragučiais

Desertu 
Kiaušiniais 
Pridurkams 
Žuvimi 
Kepinant

Artinasi Kalėdos. Kiekvienas pagal senų 
įproti pradeda rūpintis kokių Kalėdų dova
nų suteikti savo giminėms ir draugams?! 
Geriausia Kalėdoms dovana 
NOS.

MES REKOMENDUOJAME SEKAMUS PRODUKTUS

šalto pieno 
miltų 
prieskonių 
sviesto 
kepamo pnuderi 
cukraus

Valandoi 
nuo 

|ų9 N. IMnrbom Rt

RODYKLĖ No. 7

Lietuvos profesiuiy Są 
jungą gyvenimas

upilk Sete- 
pieną. Kepk kurš- 
dv i dešimts minutų

UNSVVEETENEO 

tVAPORATEt

MILK

Įdėk kokonutą i pečių keliom mi
nutėm pirm praskėlimo. šiluma pa
daro taip, kad lengva nuimti mėsą 
nuo lukšto.

a tarti pa jums rinktis tuo 
ųrio patinka jūsų pažiurai

rug 
prasidėji 

veikimas i)

Borden’s Evaporated Pienas yra 
tikras riebus karvių pienas su atim
tu iš jo vandeniu. Valgiai tokie yra 
kaip su šviežiu pienu. Jūsų groser-

Vienas iš ųvąrbiausių maisto produktų, kurį 
Lietuvė gaspadinė rejkalauja, yra pienas. Bor* 
den’s Išgaruodintas Pienas suteikia geriausias 
pasekmes. Jis riebus ir smetoningas ir padaro 
skaniausius, valgius. Gali jį vartoti kasdien kaip 
virimę, taip kepime. Pabandyk kavoje. Ji bus 
skanesnė. > >

KONCERTAS IR ŠOKIAI
Rengia Joniškiečių Draugija

THE BORDEN COMPANY 
Borden Building New York

ninkas mėgsta pardavinėti Borden’s 
todėl, kad Borden’s ir yra geriausias 
už tuos pinigus.

Jei nori žinoti kaip 
pildyk kuponų, paženklinant kurių receptų 
siusime visai dykai.

Pradžia 5:00 vai. po piet Muzika po vadovyste Vcncke.vičiaus
Norintieji Įstoti Į šią draugiją, bus priimami be Įstojimo mokesčių.

$1.00 KAINUOJA JUMS TIKTAI $1.00

NĄTURAL HEALTH INSTITUTE 
GYDYTOJAI KRAUJO. ODO& PLAUČIU, UŽKIE- 
TfiJIMO IR KITŲ LlGrŲ VYRU. MOTERŲ IR VAIKŲ

9 nuo 10 ryto iki 6 vai. vakare. Panedėly ir ketverge
10 ryto iki 8 vakare. Nedalioj nuo 10 iki 12 dieną, 

uite'600, imkit elevatorių Iki 0 lubų

KEPURINIS BALIUS
TAUTIŠKOS PARAP. SVET. ' 

Prie 35-tos ir Union Avė., Chicago, III.
Ketverge, Lapkričio 26 d., 1925 

(Padėkavončs Dienoj) 
Pradžia 7 valandų vakare

Yra parengtas puikus Kepurinis Balius. Ypa 
tos, kurios ateis su puikiausiomis ir prašmatniausio 
mis kepurėmis, tiems bus duota 3 puikus prizai: pir 
mas, antras ir trečias. Jauni ir seni be skirtumo, vi 
si malonėkite atsilankyti ant Šio puikaus baliaus.

Gries Bartkaus Benas
KOMITETAS

Virimo Receptai

Sėlenos dabar patapo vienas iš rei- 
knlingiausiV maisto padarų tarp 
daugelio Amerikos žmonių kadangi 
jos paliuosuoja nuo užkietėjimo ir 
toksiškų nuodų. Gydytojas šiandien 
pataria naudoti Sėlenas prie valgių 
ruošimo. Sėlenos turi gardi} skonį su 
pienu arba grietine. Jas taipgi gali
ma naudoti prie bile kokių receptų. 
Apačioj telpa receptas, kuris jums 
patiks.

Gavęs žmogus Kalėdoms Dovanų NAUJIE 
NAS, džiaugsis visų metų. Netik, kac 
džiaugsis, bet turės didžiausių naudų, — 
galės daug pasimokinti, patirti.
NAUJIENOS jam bus tikru ir geru drau 
gu per visus metus
Jei nenorite užrašyti NAUJIENAS me
tams, galite užrašyti pusmečiui, net ir ke
liems mėnesiams.
Į Lietuvą labai paranku užrašyti SUKA
TOS NAUJIENAS. Lietuvoje žmonės 
NAUJIENAS labai mėgsta. SUBATOS 
NAUJIENOS Lietuvoje $2 metams, Ame
rikoje SUBATOS NAUJIENOS metams 
$1.50.

SELENŲ BANDUKĖS
4 šaukštai Sėlenų 
*4 puskvortė 
4 šaukštai 
1 Šaukštas 
1 šaukštas 
I šaukštas
1 šaukštas
2 kiaušiniai
1 žiupsnis druskos
Sumaišyk paminėtą pilnai, miltus 

su kepamu pauderip, dadėk prieskoni 
ir sviesta, sumaišyk 
nas. kiaušinius ir 
tame pečiuje per

šeimininkėms kelrodis 
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti paturi
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinejant pareigas kaipo Šei
mininkė ir motina. Šitose skiltyse kas savaitę tilps straips

neliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei

NAUJIENOS
173!) So. Halsted St., Chicago, III

visai
mėnesyje, gc- į

depų

Išgaruodintu Pienu, iš- 
nori, ir mes pri

Reikaluose
Nenulupk atlikusias bulves, nes jos 

geriau išsilaiko skuroje. Kuomet nu
luptos jos džiūsta iŠ viršaus ir reikia 
vėl lupti pirm naudosiant, tokiu budu 
daug turi nusimesti bulvė

Niekad neleisk taukams degti skau- 
rados išlaukėj. Nušviesk ją grynai 
p<> kožno naudojimo.

Gryno plieno dalykai galima gerai 
išlaikyti nuo rūdijimo indėjus šmotą 
šviežiai degintos vopnoa Į stalčių ar 
dėžę kur jie laikoma.

Ketverge, Lapkričio-Nov. 26,1925
(Thanksgiving Dienoje)

Naminiai pa«i gelbėjimą i
Nuėmimui kraujo plėtmų nuo balte 

audimo naudok apie du šaukštu na
minės ammonijos j du galonu van
dens. Sumirkyk plėtmus iki jie pa 
siliuosuos ir paskui išskalbk paprasti: 
budu. Seniems plėtmams ammonijt. 
yra geriau negu muilas.

Bandyk džiovinti vilnonius blanke 
tus ant langtatiesių temptuvų jeigu 
nori, kad jie turėtų savo paprasti., 
ilgi ir ploti.

Jeigu langatiesėms pavelysi išdžiu' 
pilųai pirm ištempimo, jos ilgiau iŠ 
slliiikys švarios.

Visada turėk minkštą skaruli P* 
ranka ąptrinimui peilių, šaukštų i 
Šakučių. Baltas nešiojimas flaneli 
tam tinku, nes jis yra minkštas ii 
lengvai išsimazgoja šitam, muiluotan 
vandenyje. '

Grožės Patarimai
Motrrjs šiandien kreipia daugiai 

atidos i Ypatiftką Gražumą negu se 
niau būdavo. Jos žino, kad gera svei 
katu ir išvaizda, tinkamas gyvenimą: 
ir mąstymas yra pamątiniai dėsnia 
ir kad mažiausi dalykėliai su tu< 
lišantiesi yra lygiai svarbus kaip i, 
didiejį. 
dalyku 
Nepirk žiurėdamp pagal kainų. Jrn 
pigesni dalykai, kuomet reikia juo.« 
pasirinkti, ypatingai dėl toileto nau 
dojimo, gali būti bledingi ir kenks 
mingi jums negu tie keli centai, kurii 
išeitų daugiau už geresnius mokant

Ypatiška sveikata
Vazelinas yra tyras naturalis 

dūktas, kuris tinka ir užpildo 
reikalavimus, kaip niekas kitas, 
ineina Į odos skylutes ir Įneša ypa 
tingą savo vuistingumą, ar tai butiĮ 
karbolišką, rūgštis, menthol ar boracic 
rūgštis. Nelaimės atsitinka šeimy 
nosr kasdien — Įsidrėskimas, Įsipio 
vimas, nudegimas ar nutrynimas 
Skausmai išpučia galvą, dantis, gerk 
lę gelia, neuralgia — mažos bėdor 
ne taip didelės savyje, bet gana nej 
malonios ir reikalauja kokios nors pa
galbos tinkamu budu. Tie atsitikima 
kaip tik galima palengvinti su Vaze 
linu.

Rengia

IŠKILMINGĄ BALiy SU DOVANOMIS
Ketverge, Lapkričio-Nov. 26 d„ 1926 

(l)ėkavones vakare)

Krenciaus Svet., 4600 So. Wood St.

Lietuvių Auditorium, Ant Pirmų Luby 
3131 South Halsted Street

Pradžia 6 valandą vakare
Programe dalyvauja

1. A. Briedis, Smuiką; 2. V. Genaitytė, Solo; 3. A. Dočkienė, So 
lo; 4. B. Briedytė. Piano; 5. K. Andrejunas, Basso-Solo; 6. S. Brie 
dis, Eidelacija; 7. A. Ančiutė, Daina-Solo; 8. B. Andrejuniutė, Smui 
ka; 9. Rakauskas, Coriiet-Solo; 10. Andrejunas ir Ančiutė, Duetas 
11. “Joniškio Mokykla”, Vaizduotė; 12. “Joniškiečių Vaikai”, Muzi 
kos Trupiniai; 13. Po koncertui šokiai prie geros muzikos.

Visi artistai ir muzikė susideda iš Joniškiečiu.

KAUNAS. — Lietuvoj pro
fesinėms sąjungoms ir kito
kioms 'Visuomenškotns organi
zacijoms dėl daugelio nenuga
limų kliūčių kol kas nesiseka. 
Nekurtus iš jų pačioje pradžio
je veikimo likvidavo valdžia, 
neva kaipo priešvalstybines 
organizacijas, kitos dėl nitrių 
neveiklumo pačios savaimi iš
kriko, o tūlos iš jų dar šiai|> 
taip gyvuoja ir baigia atgy
venti savo nuobodžias dienas.

Pradžioj 1921 m. buvo įsi
kūrusi ILiėtuvos (miežiu kol ie
čių Profesinė Sąjunga, turėju
si gerų pasisekimų, bet jos gy
venimas buvo visai neilgas. 
1922 m. gegužė 
ležinkelių dirbtuvių 
darbininkai savo sąjungos in
spiruojami paskelbė streikų ir 
už tų streikų geležinkelių karo 
viršininkas sąjungų uždarė.

Netekę savosios sąjungos > ir 
atjausdami jos reikalingumų, 
geležinkeliečiai dėjo pastan
gas ją atgaivinti ir po«ilgos 
kovos, padedant socialdemok
ratų įžymesniems darbuoto
jams, net teismo keliu pavyko 
įregistruoti naujai suadrylus 
Lietuvos Geležinkeliečių Dar
bininkų ir Tarnautojų Profe
sines Sąjungos įstatus. įre
gistravus įstatus, nuo 
pi ličio dienos š. \ 
faktinas sąjungos 
tuojau buvo steigiami jos sky
riai, kur tiktai randasi kiek 
žymesnis geležinkeliečių skai* 
čius. Pradėtasis geležinkeliečių 
organizuotos darbas ėjo neblo
gai, darbininkai ir tarnauto
jai noriai rašėsi sąjungon, bet 
las jų darbas vėl liko sutruk
dytas. Geležinkelių direktorius 
išleido įsakymų, kad neva dėl 
tos priežasties, kad Lietuvos 
geležinkeliai raudąsi .kąro pa
dėtyje ir per tai seniau užda
rytoji karinės valdžios gele
žinkeliečių profesinė sąjunga 
skaitosi neegzistuojančia (ne
veikiančia).

Dėliai tokio p. geležkelių 
direktoriaus įsakymo socialde
mokratai įnešė Seimą paklau
simų, bet kas iš 
tarpu dar nežinia

ljį22 m. susitvėrė Lietuvos 
Valstybinių Įstaigų Tarnauto
jų Profesine Sąjunga, kurios 
nariais beveik išimtinai susira
šė visokią įstaigų plunksnos 
lx»i proto darbininkai (kaip 
jie patys su pasididžiavimu 
vadinasi valdininkai. Liet, 
darbiu.). Iš pradžios sąjungai 
sekėsi gana neblogai, nes umu 
laiku visuose miestuose ir įžy
mesniuose miesteliuose įsistei
gė sąjungos skyriai, 
kaipo valstybės centre 
ga turėjo ligi 2009 narių, bu
vo pradėję leisti savo organą 
— dvisavaitinį laikraštį “Gy
venimas ir Darbas”, kurs šį 
pavasarį nuo Velykų išsisėmus 
sąjungos kasoje lėšoms palio
vė ėjęs.

Paskutiniųjų metų valdinin
kų sąjungos reikalai visai pa
kriko ir tu r būt ji jau baigia 
atgyventi savo neilgo gyveni
mo dienas. Sąjungos ' narių 
skaičiusz ant tiek sumažėjo, 
kad j šaukiamuosius visuoti
nus narių susirinkimus besu- 
sirenka vos puskapis žmonių. 
Aktingesnieji nariai dar ne
nustojo vilties ir deda pastan
gas kaip nors apmirusių są
jungų atgaivinti. 4 lapkričio 
dėl to tikslo buvo sušauktas 
visuotinas nepaprastai narių 
susirinkimas, kur buvo išrink
ta iš 7 žmonių nauja, valdyba. 
Ar dar pavyks atgaivint mer
dėjančia valstybės tarnautojų 
sąjunga, - tai labai \didelis 
klausimas, nes kaip žinia, mir
tinos ligos apimtas kūnas sun
kiui beatgai vinamas.

Lietuvos darbininkas.

BORDEN’S IšGARUODINTĄ PIENĄ 
Gali Vartoti Su

Košelėmis 
Pajais 
Paukštiena J:* , #***< z
Pudingais, , 
Sriubomis' 1 
Rašalais 
Katodais 
Rimšiniais 
Daržovėmis

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR MAL* 
NYTI VISADOS KREIPK1TBSr 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. '<>

809 W. 351h SI., Chicago į
Tel. Be levard 0611 ir 0774 }

PADAROM PIRKIMO IR PAR- J 
DAVIMO RASTUS. f 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir z 
Parduodam Laivakortes.

Prašalinkit Skilvio ir 
Kepenų Trubelius

Sustabdykit Užkietėjimą, Nevirškini
mą, Gasus, Raugėjimą, Skausmus po 

valgio, Galvos Skaudėjimo

KUPONAS

Duona 
Saldainiai
Žuvis

Rašalai 
Mėsos
Košelės

Pajai 
Pudingai 
Sriubos

6

Adresas ... ....

-u.L-.........  L....... f 
-------- rr*------ - r rr^T-

.... (Lithuanian) j

.... —

Valgykit kuomet norit ir ką 
tik norit be jokio nema

lonumo
Jei jūsų skilvis lengvai genda, jei 

jus kenčiate nuo Nevirškinimo, Už
kietėjimo, Galvos Skaudėjimo, šir
dies deginimo, Svaigulio, Žegčioji- 
mo; jei turite gasų jūsų skilvyje ar
ba žarnose, apsivėlusį liežuvį, nema
lonų kvapą arba prastą skonj jusą 
burnoje; jei esat nervingas ir viskas 
jumis erzina; jei esate silpnas, jei 
jūsų veidas pageltęs; jei turite skau
smus nugaroje arba šonuose; jei tu
rit vieną tų simptomų, yra ženklas, 
— kad jūsų kepenys \neveikia tgerai.

Tūkstančiai gavo greitą, malonią 
pagelbą nuo šių visų ligų vartodami 
BIOXOL, didžiausia skilvio ir kepe
nų gyduolė kok& buvo kada išrasta.

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

Jei jus kenčiate — ban
dykit jas

Nežiūrint kaip blogai jus •sirgtu
mėt ir ką jaugus buvote vartoję, jus 
gal bu t nevąrtojot tokių gyduolių 
kaip BIOXOL. Atsiųskit savo vardą 
ir adresą ŠIANDIEN, sekamu paštu, 
ir leiskit darodyti jums tikru bandy
mu ką tos gyduolės gali dėl jūsų pa
daryti. Jos yra saugios, nekenks
mingos, atsakančios, pagelbėjo tūks
tančiams sunkių ligų. Paprasta kai
na BIOXOL yra $3 butelis, tiktai 
trumpam- laikui, mes atsiųsime bile 
vienam kuris dar nėra jų bandęs, už 
mažą sumą, už $2. Mes darome jums 
šį nepaprastą pasiūlymą, nes. mes 
esame įsitikinę, kad BIOXOL pagel
bės jums jūsų trubelyje. Kaip iš- 
bandysit patys, jus maloniai reko- 
me^duosit spvo draugams ir gimir 

'nėrą|. • žfoftftami kokia*1'puikias |)^ 
sėkmės jos. teikia. • T&tai - prisekite 
'$2 pinigais prie jūsų laiško1, o kitą 
mes paflarysime. BIOXOL yra var
tojamas tūkstančiuose atsitikimų, 
tą’P kaip jūsų ligoje, tai kum ken
tėti ilgiau ? Prašalinkit jūsų trube- 
Jius kol dar nevėlu. Užsisakyk it 
BIOXOL šiandien, dabar, ir galit bū
ti tikras, kad jus pasveįįrsite.

Adresas:
Osborne Tollick Company,

2107 Carson S’t., B. 14, 
Pittsburgh, Pa.

PAVLAVICIA 
Un d erta kers Co., 
Automobiliai vestuvėms, 

krikštynoms ir t. t. 
Grabus parduodam pigiai 

3238 So. Halsted St., 
Phone Boulevard 7C67 

Rezidencija Boulevard 9828 
V ,, .1 ■ ............... T —

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■»

Matai Kas Dedasi?

“Save” reiškia gelbėti; išgel 
bėti; išganyti; paliuosuoti; ap 
saugoti; nedaleisti; pasinaudo 
ti; čiedyti — bet šitame atsiti
kime reiškia ne daugiau, ne ma 
žiau, kaip: tąupyti ir pasinau 
doti.

Taupyk kuponus iškirpdama1 
iš Naujienų kasdieną — ir pa
daugink juos atnešdamas nau
jų skaitytojų.

' V* W W W W V*>****^W *



Trečiadienis, T.apk. 25, 1925

Padaužų Pastabos apie 
' Gerus ir Blogus Daiktus 
l --------------------------------------- —----------------------------- /

švęskit Kalėdas ir Naujus 
Metus Lietuvoj

Speciali* Išvažiavimas

Laivu “Estonia"
8 Gruodžio 1925

Tiesiog j Danzigą ant to paties lai
vo, o iš tenai t Klaipėdą tiktai no
nos nakties kelionė laivu be jokių 
ekstra iškaščių.

Jau laikas rengtis ir reikalingas 
kelionei popieras išsiimti.

Nusistebėsite speciališku patarna
vimu, valgiu ir maloniu apsiėjimu 
ant šio laivo, o ypatingai dabar žie
mos laiku kelionė jūrėmis ant to pa
ties laivo .

Iš NEW YORKO BEVEIK 
l PAČIĄ KLAIPĖDĄ 

labai jums patiks, nes išvengsite il
go važiavimo gelžkeliu per svetimas 
šalia, atvažiuosite vandeniu stačiai į

Tėvynę — Lietuvę
Kainos laivakorčių iš New Yorko, 

Bostono ir Philadelphijos 
į Klaipėdą:

3 k lesa $107.00; abi pusi tiktai $181.00
2 klesa $132.50; abi pusi tiktai $244.50 
“Head-tax”, “Revenue-tax” atskirai

Atsiminkit, jog vienatinė Linija, I 
kurios laivai nuveš Jumis ) portą taip Į 
arti Lietuvos purto Klaipėdos, tai

Baltic America Line
120 N. LaSalle St., Chicago. III.

Kreipkitės čionai ar prie 
savo vietiniu agentų

Plūs U. S. Revenue taksai

new yor* /■ 1.1 Ko IKI KAU- 
UvUno Ir ATGAL

TEN IK ATGAL TIK IETAS 
NUŽEMINTA KAINA 

Ant musų trijų Sriubų laivų 
RESOLUTE, KELIAME, 

ALBERT BALLLN, 
DEUT8CHLAND 

ir populfariški vieno kabin 
laivai,

CLEVELAND, WESTPHA- 
LIA, MOUNT CLAY, 

THUR1NGIA

Savaitiniai išplaukimai
O) permito ir kitų informa
cijų kreipkitės prie vietinių 
‘<*entn arba prie

United American Lines 
(Harrimgn Line) Joint Service with 

Hamburg American Line 
177 N. Mlchlgan Avenue 

Chicago, III.

NAMAI, LOTAI 
FARM0S

Perkam, parduouui.j ir mainom, na
mus, lotus ir farmas. Parduodam lai
vakortes j Lietuvą ir j Ameriką ant 
greičiausiu laivų. Siunčiam pinigus 
į visas dalis pasaulio. Padarom doku
mentus, doviema.stis. Išrandavojam 
bankynes apsaugos skryneles, pasidė- 
jimui brangenybių ir dokumentų.

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

N. C. Krukonia Manag.
Tclephone Yards 1234.

S. M. SKUDAS
GRABORIUS

Palaidojimus aprūpina gerai ir 
dailiai; busite patenkinti. Au
tomobiliai vestuvėms, krikšty
noms ir t. t.

1911 Canalport Avė.
Tel. Roosevelt 7532

KUOMET KRUPAS
UŽEINA NAKTĮ 
l__

Utims parpimas gerklės jūsų 
kūdikio vidurnakty gali būt pirmas 
ženklas krupo. Jis ateina labai 
greitai ir veikia sparčiai —* atidė
liojimas vra pavojingas. Viena ma
ža doza Dr. Drake Glesco prašali
na krupą į 15 minučių — be vė
mimo. Rekomenduojamas daktarų 
ir aptiekorių; 50c. butelis — ver
tas $50 2 vai. ryto.

Naujas būdas kąip 
skaitytoją rasti ar
ba Skambalo piso- 

rią išmintis
įžanga. Chicngos mieste yra 

visokiu prašmatnybių, bet bene 
prašmatniausia prašmatnybė 
bus sekama: vienais buvo tin- 
ponas, kuris pagimdė skamba
lą, Tai, atsiprašau, gazietos.

Pats dalykas.
Keletas mėnesių atgal Skam

balą leido “bendrovė,” paskui 
ta bendrovė nusibendroviavo, 
kitaip sakant, užmigo; galų ga
le vienas žmogelis pasiėmė ant 
savo kupros Skambalą vilkti. 
Kaip jis velka, tai jus patys 
jau žinote. Bet bėgkime prie 
temos.

Išleisti laikraštis ir prirašy
ti ta' baikos, bet sunkiausia su 
tais skaitytojais. Niekas ne
skaito ir tiek. Skambalo mei
steris pirmiausia bandė šitokį 
planą: parašo jisai laikraštį 
pats vienas, paskui atspauzdi- 
na, o paskui patsai išnešioja 
savo tautiečiams, daugiausia 
lietuviams. Dilino vargšas 
uusus, plėšė kišenius, bet re
zultatai ne koki: juk vienas 
žmogus nedaug leapnešiosi, o 
kartais tavo apnešioti prieteiiai 
ir taip neskaito.

Bandė kitokį būdą. Pašau.
do vaikų bonČių4 sustato vi
sus prie šventoriaus ir palie- 

Ipia dalinti parapijonams dykai. 
| Moterys tai dar paima nors 
■ lončiams suvynioti, bet vyrai 
nenori nė paimti. Keiškia ir 
šitas būdas netikęs.

Dabar surado naują būdą, a- 
pie kuri aš čionais ir noriu pa
kalbėti. Lasai būdas yra dve
jopas, arba visas dalykas susi
deda iš dviejų dalių. Pirmoji 
dalis šitoki: kas duoda skelbi
mus, tas išgiriama be galo ir 
l:e krašto, ant pirmo puslapio 
to žmogaus pikčerius įdedama. 
Reiškia nors vienas žmogus, sa
vo pikčerių pamatęs, vis-gi pa
skaitys. Vienas skaito, bet ki
ti neskaito. Reiškia jau yra 
du skaitytojai: redaktorius ir 
tas, kurio pikčerius įdėtas. Va
dinasi, jau geriaus. Bet kaip 
čia daugiau skaitytojų pagavus, 
juk dviejų neužtenka. Tai-gi 
štai visa slaptybe:

Redaktorius iškerpa iš laik
raščio straipsnius, įdeda į kon- 
vertą ir užadresuoja keliems 
žmonėms. Vadinasi, tie žmo
nės, gavę laiške iškarpą, gal 
būt ją perskaitys. Reiškia, už 
du centu jau pagaunama nau
jas skaitytojas kas subatos va
kare. Ekspertai surado, kad 
šiuo budu gazieta įsigijo aš
tuonis naujus skaitytojus. Rei
škia, vis-gi progresas: iš vieno 
skaitytojo bėgyje astuonių mė
nesių atsiranda devyni. Pa
daužų gi Idos matematikas iš- 
skaitliavo, kad Skambalas už 
tūkstančio metų susilauks še
šių šimtų skaitytojų. 0 tada, 
žinoma, jisai virs* dienraščiu.

—Pa-ža,

Ką Padauža Tarakonas 
girdėjo restaurane

Padauža Tarakonas užėjo lie- 
tuviškan restaurantan, atsisėdo 
prie ilgo “kanterio” ir maumo- 
ja steiką. Įėjo apysenis vyras 
su pluoštu lapelių ir pakišo Ta- 
rakanui vieną po nosia. Tara- 

1 kanas pažiurėjo į lapelio ant- 
galvį ir pamatė šitokius lietu
viškus žodžius: “Gereusls Eu- 
ropiejiskas Gidimas.” Toliau 
sakoma, kad visokias ilgas gy
doma su X-Ray, radlo, raggix 
ir mėlynomis šviesomis.

Dar toliau tame lapelyje aiš
kinama, buk specialistas dakta
ras esąs profesorius, o tokiu 
profesorium esąs tas asmuo, 
kuris tame lapelyje garsinasi. 
Jis sakos kalbąs visokiais lie
žuviais.

Tarakonas Padauža gerai pa
žįsta „tokius “profesorius”, ku
rie mėlynomis šviesomis gydo 

žmonių kišenius... Tai bent 
“profesoriai!” -

-o- -o- -o-
šerk Jurgi, šerk jam per 

sprandą!, - - šaukė vienas že
maitis ant kito savo tavorš- 
činus, kuris įsikabinęs gerklės 
kitam savo tavorščiui laikėsi.

—Nereikia jį šerti, jis ir pats 
paės, — ramino peštukus res- 
taurano savininkas.

-o- -o- -o-
* Pane (hik) duok bliudą 
kopusitų ;(hik-ik.-ikj. Duota, 
pavalgyta. Kostumeris išmau
dęs savo ubus kopūstuose, pri
ėjęs prie registerio lakštinga
los balsu užgiedojo:

-r-Pa (hik) nė cento kišenė
je (hik, hik) nėra.

—Ar šitaip?! Pašauksiu po
licijos vežimą, jeigu neužmokė
si už pietus. Gerti tai turi iš 
ko, o užsimokėti nenori, pa
lauk...

—No (hik) pane, aš važiuo
siu ant stričkos, o ne ant po- 
lic-vegano.

-o- -o- -o-
—Aš, Jurgi, jau 25 metai 

kaip restaurantuose valgau, nu
sibodo...

—Kodėl?/
—Vis tas pats, maistas, nie

ko nauja neparuošia. Pilvu ser
gu.

—Aš jau 45 metus valgau
restaurantuose, tai išmokti u 
kas reikia valgyti, o ko nerei
kia valgyti.

-O ko nereikia valgyli?
—Tarakonų...
Padauža Tarakonas išgirdęs 

paskutinius žodžius, kepurę tik 
ant galvos ir latatai pro du
ris, bijodamas, kad nepatektų 
kieno nor^ skilvin. ,

-o- -o- -o-
Kartą eidamas pro restauran- 

to langą pamačiau didelį žmo
nių būrį žiūrint langan ir be
sijuokiantį. Dasigavau ir aš 
arčiau, na, ir pamačiau didelį 
savo draugą tarakoną, vaikščio
jantį po porčiapo toridką. Res- 
tauranto savininkas pamalęs, 
ko žmonės lai p juokiasi, išėjo 
ir jis laukan pasižiūrėti. Pa
matęs tarakoną metė porą žing
snių vidun, nutvėrė lango už
laidą ir “uždanga” nusileido.

-o- -o- -o-
Kitą kartą, šiame skyriuje 

eis “dramatiškas finalas,” kaip 
žmogus kopuostuose prigėrė. 
Skaitykite Tarakono praneši
mus. —Pad. Tarakonas.

Ar Jusę, 
Oda Niežti 
Arba Dega
Daug kentėjimų nuo visokių odos 

ligų galima prašalinti laiku varto
jant Cadum Ointment. Jis prašalina 
niežėjimą ir degimą iš ejfldo ir yra 
labai minkštinantis ir gydantis kur 
tik yra oda sužeista ir paraudonavu
si. Cadum Ointment yra geras nuo 
išbėrimų, spuogų, šlakų, slogų išbė
rimų, karščio, pilės, pučkų, ša$ų, de
dervinių, niežėjimų, išbėrimų, žaizdų, 
įsidrėskimų, užgavimų, skaudulių, nu
degimų, vabalų įkandimų ir t. t. 
Jei jus negalite tfauti Cadum Oint
ment savo aptiekoje, tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Company, 
576 Fifth Avenue, New York.

Kiekvienas 
• Šaltis 

Pavojingas
Daug tūkstančių žmonių kasmet mir

šta nuo šalčio pasekmių. Viena pneume 
nia nukerta 150,000. Taigi šaltis, daly-, 
kas rimtas. Gydyk jį goriausiu žinomu 
būdu.

Tas būdas yra Hlll’s Cascara-Bro- 
mido-Quinine. Jis kas žiemą sustabdo

i milionus šalčių — į 24 valandas.
Vartok šalčiui prasidėjus. Vartok šal 

tj pribaigti, o sulaikyti gripą. Niekas 
dar nerado geresnio būdo. VIsoho aptio- 
kose gaunama.

NAUJIENOS, Chkngn, Dl.
■.......... — 1 11 i0,r

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearbom St„ Room 1111-12 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-4

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Hąįąted St. 
Tel. Boulovard 1819

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.
t" , ' ""f

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St. Room 844 

Tel. State 3225
Valandos nuo 9:80 iki 4:80 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St5 

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

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

b______________________________ - —■——

JOHN KUCHINSKAS
1 LAWYER

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St . 

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakare 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 
Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

A. A. OLlS
ADVOKATAS

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

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

Pėtnyčios.

— 1,11 ■■ ■ ■ ■ I ...■■I ■ ..................

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziųnan Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. VVashington St. Room 1311' 
Telephone Ddarbom 8946

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

Namų TelefonasKepuhlic 9600

Kas tai yra------
“ŽMONIJOS ISTORIJA”

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

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

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

(Reikalaukit cirkulioro dykai, paaiškinančio apie knygą).

“GALIŪNAS”
Drama iš Lietuvių pasakiškų kovų su žmogėdžiais senovės lai
kuose. Irgi leidžiama prenumeratos keliu, kaina dabar tik 2bc. 
Po išspausdinimo bus 50c, ar 75c.

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

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šj kuponą ^kasdieną ir priduok j Naujienų ofisą ar j sto

tį, arba savo išnešiotojui sykį j mėnesį ir bus apmainyta į tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytojas ar skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne daugiau per mėnesj, 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
Data: Lapkričio 25, 1925

Garsinkities “Naujienose”

Tel. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
, Room 1726 

CHICAGO’ TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St. 

Cor. Washington & Cląrk

Namų Tel.: įlydė Park 8395

J. P, WAITCHES
Advokatas

Tel. Pullman 6377 Roseląnd, PI

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearbom St.
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 6096
SPECIALISTAS egzamlnavoji 

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

N .............  ...i. i ■■ ................................... .......
f

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

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

Cicero Ketvergo vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8221 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 ▼. ▼. 
1236 S. Halsted St. T. BouL 6737

A. L. THOMAS 
LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Nnrmal Avė. 
Tel. Pullman 7097 

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

Mrs, MICHNIEVIGZ-VIDIKIENE
AKUšERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gal 
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją, 
ilgai praktika 
vusi Penney- 
vanijos ligoi 
bučiuose. Sąž 
ningai patai 
nauja, visokio 
se ligose prie, 
gimdymą, laik 
gimdymo ir p< 
gimdymo.

Už dyką ps 
tarimas, dar I 
kitokiuose rej 
kaluose mote 
rims ir mergi 
noms kreipk 
tės, o rasite pj> 
gelbą.

Valandos nu<
8 ryto iki 1 pu 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

H Nelaimes

Dideli daugybė nelaimių paeina 
nuo prasto matymo.
Mukų sveikata, muši/ paKieeki- 
muH ir dažnai pati gyvuatia 
priklauso nuo skaiatauH, gero 
ir smagaus regėjimo.

DR. G. SERNER O. D.
Lietuvis Akių SpeeiaiisIuN

3333 So. Halsted St.
Viilandoa: nuo 1 iki !l 

Nedėlioj: nuo 10 iki 1
Akiniai $5 ir augščiati

UETUVUI D4KURH
Namii telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po 

pietų ir 6 iki 8 pakarę.

/.........  5
telefonas Boulevard 1939

DR. S. A. BRENZA
Ofįso Valandos:

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

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 4Glh St. Chicago,- 111

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

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

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

nuo 5:80 iki 7:30 vakare.

DR. 1. 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. M0NTV1D, M. D. 
1579 Milwaukee Avė., Room 209 

Kampas North Avė. I ir Robey Si 
Valandos: 1 iki 3 po pietų. 6 iki 
8 yakare. Tel. Brunsvrick 4988.

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

Namų telefonas Spaulding 8688 
Ultravioletinė šviesa ir diathernua 

v . ..............
/ ; ...............................................

Boulevard 3686
Res. 6504 So. Artesian 

Tel. Hemlock 2374 
DR. J. P. POŠKA 
Gydytojas ir Chirurgas 

3133 So. Halsted St.
Vai. 9—12 dieną, 7—9 vakare 

Kasdien

rtxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxr

Dr. Lawrence P. Slakis
m i DENTISTAS ‘ J
m 4454 So. Western Avė. j 
M . Valandos: x 3
h nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare, r 
jdce™cixxxxxxxxxxxxxxxxxi:x

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

11)01 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. KesH 6641 S. Albany Avė. 
l’el. Prospect 1930 Ofiso valan
dos 2-4. 6-8 Nedėlioj 10 iki 12 d

. ........... - >
Res. 6G00 S. Artesian Avė.

Phone Prospect 6659
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS

1821 So. Halsted St„ 
Chicago, III.

Tel. BHd. 9138
M. Woitkiewx:s.

BANIS
AKU4ERKA 

"asekmingai pa 
amauja mota 
ims prie gimdy 
n o , patarimai 
•virai moterim* 

■ merginoms 
3113 South 
Halsted St

DR. HERZMAN • •
Gerai lietuviams žinomas per 16 

metų kaipo patyięs gydytojau, 
"hirurgas ir akušerte.

Gydo staigias ir chroniškas Il
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir iu- 
okius elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W.‘ 
I8th Stn netoli Morgan St.

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

I Dienomis: CanaJ 
8110. Naktį 
Drexel 0960 

Boulevard 4186
3235' S. Halsted St

Vai.: 9—10 is ryto ir po 8 v. v.

Telefonais t

"h
DR. CHARLES SEGAL

Praktikuoja 18 metai 
Ofisas

4729 So. Ashiapd Ave^ 2 labos 
Chicago, Illinois

Specialistas džiovos
Moteriškų, Vyriškų ir 

Vaikų ligų.
OFISO VALANDOS:

Nuo 18 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
1 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vaL 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan

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

Telephone Yards 0994

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

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

* Res. telephone Hyde Park 4000

I ei. Boulevard 0587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

17Q7 W. 47th St. 
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo 
♦i iki 8 vai. vak. Nedėliomia not

8 iki 2 vai. po pietų. ,

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligą 

•finas: 3103 So. Halsted St„ Chicag* 
arti 81st Street

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

1724 So.‘Loomis, kampas 18 ir Bln* 
l si and. Ofiso valandos nuo 2 fld 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. CUfLER,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

/•'i' —i ...
Butkus Undertaking 

Co., Ine.
P. B. Hndley, Licensed

710 West 18th St., Chicago, III.
Viskas, kas reikalinga prie pa- 

grabų. Teisingos kainos. Geriau
sius patarnavimas. Leiskit mums 
pagelbčti jums nuliudiino valan
doje. Tel. Canal 3161
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Utaimokljtmo katna:
Chicagoje — paštu:

Metama ....................................
Pusei metų ____ __ w_ __ 2
Trims mėnesiams __ ............
Dviem mšaeaiama _______
Vienam minėsiu! ------------

Chicagoje per nešiotojui:
Viena kopija ......... ...... ........
Savaitei ____ ________ __
Mėnesiu! ........... ......... ...........

$8.00
4.00
2.00
1.60

- .76

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidšia Naujienų Ben
drove, 1739 So. Halsted SL, Chicago, 
iii. — Telefonas: Roosevalt 86M.

18c 
VIa

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltu:

Metama .................................... $7.00
Pusei metų ......................  3.60
Trims mėnesiams ...........  1.75
Dviem minesiam ........   1.25
Vienam mėnesiui __ ___  .76

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta) 

.............  $8.00 
.. 4.00 
. 2.00

KOMUNIZMO LIKVIDAVIMAS 
RUSIJOJE.

Sovietų Rusijoje tapo atsteig- 
ta paveldėjimo teisė.

Wolffo telegramų agentūra 
praneša iš Maskvoj lapkričio 
12 d.: ’ i

žmogaus dirbti, jei jis nema-Ipie tai, 
to sau apčiuopiamos ir sau- 
myliškos (? “N.” Red.) nau
dos. Prie -to jie nurodo, kad 
agitatoriai už bendrą nuosa
vybę randa įkvėpimą nore 
patys gauti ką nors už dyka 
— tai yra, jie įkvėpti godu
mo, kaip ir visi kiti žmone- 
liai.”

Metama
Pusei metų ....__
Trims mėnesiams
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

orderiu kartu su ušsakymu.

BOLŠEVIKAI DALYVAUJA TAUTŲ 
SĄJUNGOS KONFERENCIJOJE

Už VIENO STALO SU “IMPERIALISTAIS” 1

RAUDONŲJŲ “DIDVYRIŲ” LIKIMAS

GAVO MUŠT, BET VISTIEK DALYVAUJA!
" —T------  -

’ Šioje vietoje jau buvo nurodyta, kad po Locarno kon
ferencijos Rusijos sovietų valdžią ėrpė visai keisti savo nu- 
šištątymą tarptautinėje politikoje. Jos atstovai ir spauda 
pradėjo kalbėt, pav. gana palankiai apie Tautų Sąjungą, 
kurFpirmiaiis buvo piktai bolševikų smerkiama. .

Iš Londono dabar ateina žinia, kad sovietų valdžia 
jau eina nuo žodžių prie darbo. Ji gavo iš Tautų Sąjun
gos pakvietimą dalyvauti navigacijos (laivų plaukiojimo) 
konferencijoje, kuri buvo šaukiama lapkričio 20 d. Pary
žiun, ir ji tą pakvietimą priėmė. Tai yra pirmas atsitiki
mas, kad bolševikų įgaliotiniai sutinka sėdėt už vieno sta
lo su Tautų Sąjungos atstovais.

“Visos Rusijos Centralinio 
Ekzekutyvio Komiteto prezi
diumas nutarė pakeisti įvai
rius civilių įstatymų patvar- 

• kyjnuą, kuriais iki šiol buvo 
varžoma paveldėjimo teisė. 
Pakeitimas ypatingą! panai
kina tą straipsnį, kuris apri
boja paveldėtinę palikimo su
mą 10,000 rublių. Einant 
naujuoju įstatymu valstybei 
teks palikimai- tiktai tokiuo
se atsitikimuose, kur nėra 
testamento arba kuomet ne- 

. siranda teisėtų paveldėtojų.”
Šitais savo nutarimais sovie

tų valdžia įveda principialfai 
tokią pat turtų paveldėjimo 
tvarką, kokia gyvuoja visose 
buržuazinėse valstybėse.

Jeigu Rusijoje žmogus mir
damas galės dabar užrašyt sa
vo turtą kam norės arba pa
likti jį savo vaikams ir arti
miems giminėms, tai aišku, kad 
pas kiekvieną pasiturintį žmo
gų bus interesas kiek galint 
didinti savo turtą. Ir to žmo
gaus sukrautasai. turtas po jo 
mirthes ne nyks, bet galės to- 
liaus būt dar labiaus didina
mas. »Jeigu sovietų valdžia‘jau ima dalyvauti Tautų Sąjun- 

gos darbuose, tai neužilgio ji darys žinksnių ir įstojimui 
j Sąjungą. Savo principialį priešingumą Tautų Sąjungai 
ji jau atmetė.

Bet tas priešingumas jau senai beturėjo logiško pa
grindo. Bolševikai juk yra padarę visą eilę sutarčių su 
buržuazinėmis valstybėmis. Jeigu su jomis galima dary
ti sutartis, tai kodėl negalima dalyvauti bendroje tarp
tautinėje organizacijoje?

Bolševikų pasakos apie Tautų Sąjungos “imperialis- 
tiškumą* yra tušįios, kadangi jie patys yra paskendę im
perialistinėje politikoje iki ausų. Ar Gruzijos užkariąvi- 
mas nėra šlykščiausios rūšies imperializmas?

Komunistų dievukai greit nusidėvi. Dar pernai Mas
kvos davatkėlės išsišiepusios darbavosi, kad įstačius 
“draugą Fosterį” į-baltąjį namą Washingtone; o šiandie 
jau tas vyras yra apšauktas “neištikimu leninizmui” ir 
pašalintas iš partijos pirmininko vietos.

Pirm to kitas komunizmo šulas, Ludwig Lore, susi
laukė dar prastesnio likimo: tapo išmestas iš partijos.#0 
pats didžiausias komunizmo apaštalas Amerikoje, Louis 
Fraina, kuris pirmutinis pradėjo šioje šalyje organizuot 
bolševikų “armiją”, — pasirodė net esąs provokatorium!

Frainos sėbras, tūlas Nosovitzky, kuris kartu su Frai
na atstovavo Amerikos komunistų partiją “trečiojo inter
nacionalo” kongrese, buvo taip pat provokatorius ir šni
pas. Jisai tarnavo Amerikos žvalgybai ir garsiajai Ang
lijos Scotland Yard šnipų agentūrai. Jo atsiminimus da
bar kas sekmadienį spausdina Hearsto laikraščiai.’

Puiki “proletariato liuosuotojų” partija!

Tuo budu susidaro pagrin
das privatinių turtų augimui, 
t. y. stambiosios . buržuazijos 
atsiradimui.

Sovietų Rusijoje tečiaus, ma
tyt, jau ir dabar randasi ne
menkų buržujų, jeigu valdžiai 
reikėjo panaikinti įstatymą, ku
riuo apribojama paveldėtino 
palikimo vertė dešimčia tūks
tančių' rublių ($5,000). Ma
tyt, tenai yra nemažas- skai
čius turtuolių, kurie valdo daug 
didesnius privatinius turtus, 
negu 10,000 rublių, ir jiems ru
pi, kad po jų mirties tie tur
tai tektų jų šeimynoms, o ne 
valstybei..

Tai yra šmeižtas ir dugi vi
sai žioplas, žioplas dėl to, kad 
joks rimtas žmogus neagituo- 
ja už bendrą valdymą “visų 
turtų.”’ Visuomenės nuosa
vybės šalininkai stoja tįktai už 
tai, kad bendrai butų valdo
mos darbo ir susisiekimo prie
monės, bet ne butui, kuriuose 
žmonės 'gyvena, ne rūbai, ku
riuos žmonės dėvi, ne maistas, 
kurį jie valgo.

Yra nesąmone sakyt, kad 
žmogus, kuris, pav. reikalauja, 
Kad valstybė paimtų į savo ran
kas anglių kasyklas, vadovau
jasi “godumu.” Nauda atski
ram žmogui tokio kasyklų 
valdymo butų juk perdaug ne
žymi, .kad dėl jos kas nors ga
lėtų seilę ryti. Ot privatinis 
savininkas, kuris valdo ka
syklas, tai iš tiesų turi didelį 
pelną,* ir dėl jo godumo turi 
kentėti ir darbininkai, kurie ka
sa anglis (nes jiems -mokama 
nepakankamos algos), Ir publi
ka, kuri anglis vartoja (nes ji 
turi mokėt/ aukštas kainas) I

“Vienybė” vartoja to godaus 
savininko argumentus prieš 
bendrosios, nuosavybės idėją, 
visai užmiršdama tą “gerąjį” 
Sandaros partijos programą, 
kuris reikalauja gamtos turtų 
šaltinių suvisuomeninimo.

Eidamas į redakcijos ofisą 
Širvydukas tur-but šį karią pa
liko savo partijos programą se
nųjų kelnių kišeniuje.

MUITAI IR DARBININKŲ 
REIKALAI.

“Draugas”,i su pasigėrėjimu 
perspausdino iš Lietuvos kleri
kalinių federantų organo “Dar
bininko” labai rėkiantį straips
nį apie įvežamuosius muitus. 
Chicagos Marijonų laikraštis 
da ir savo dvylekį pridėjo prie 
to straipsnio, pabrėždamas, kad 
Lietuvos socialdemokratų nusi
statymas muitų plausimu esąs

Ši stambiųjų buržujų klasė' P*daibininkams.
tur-but jau yra labai įtakinga 
sovietų Rusijoje, kad ji galėjo 
prispirti bolševikų valdžią pa
keisti įstatymus taip, kaip 
tiems buržujams naudinga.

“Komunizmas jau gyvuoją” 
— ar ne?

SUKRITIKAVO” BENDRĄ 
NUOSAVYBĘ.

Mes visgi norėtume žinoti, kuriam galui Italijos ko
munistai posėdžiauja kartu su fašistais parlamente, kuo
met visos opozicinės partijos boikotuoja parlamentą?

Kai po ilgų vasaros atostogų Mussolini vėl sušaukė 
savo bernus “leisti įstatymus”, tai atsivilko į posėdį ir ko
munistų frakcija. Vienas jos narys mėgino nedrąsiai pa
kritikuoti diktatorių, bet vos tik jisai išsižiojo, kaip juod- 
marškinių gauja puolė jj, davė jam per žandą, paskui su- 
mušė, suspardė visus komunistus ir išmetė pro duris lauk. 
Bet ant rytojaus visi komunistai vėl atcimpino į savo vie
tas ir susėdo laikyt posėdį su fašistais!

Kam toks šuniškas nusižeminimas? Ir iš kur staigu 
atsirado pas komunistus toks “prisirišimas” prie parla1- 
mento, kuomet dar visai nesenai svarbiausias jų “princi
pas” buvo tas, kad parlamentai tai “buržuazijos įrankis 
mulkinti darbininkus?”

' Išaiškinimas gal yra toks: Maskva yra įsakiusi Ita
lijos komunistams nesidėti prie opozicijos, kuri boikotuo
ja fašistų parlamentą, kadangi bolševikai nori palaikyti 
draugiškus santykius su Mussoliniu.

Tai yra visai galimas daiktas. Amerikos spaudoje ne
senai buvo paskelbta slapta garinė sutartis tarpe sovietų 
valdžios ir Italijos valdžios. Ar ta sutartis yra tikra, sun
ku pasakyti. Bet kad Maskva šiandie geriaus sugyvena 
su Italijos fašistais, negu su kuria kita valdžia, tai ne
užginčijamas faktas.

Amerikos lietuviai tautinin
kai turi keletą laikraščių, bet, 
kad ir ieškotum dieną su žva
ke, nerastum, koks yra jų par
tijos programas. Per keletą 
paskutinių metų jų spaudoje 
pasirodė viso tik ar dvejetas 
straipsnių programo t klausi
mais. Vieną jų parašė “Vie
nybės” redaktoriaus sūnūs, p. 
Vyt. Sirvydas (tilpo oficialia
me Sandaros organe). ’

Mes atsimename, kaip lame 
straipsnyje bdvo pasakojama, 
jogei Sandaros partijos progra- 
me esą “visa, kas yra gero pas 
socialistus,” tiktai dar “greriau” 
išreikšta. Sandaros programe 
esą be ko kita reikalauvimai, 
kad visuomenei priklausytų ge
ležinkeliai ir gamtos turtų šal
tiniai.

Bet dabar mes skaitome 
“Vienybėje” straipsnį .(matyt, 
to paties .širvyduko parašytą), 
kur įrodinėjama, kad bendfa 
nuosavybė tai tiktai “skymai,” 
kuriuos darą godus ir nesąži
ningi žmonės! Tenai sakoma:

“Tūli žmonės agituoja už 
surėdymą, kur visi (? “N.” 
Red.) turtai .butų, bendrai 
valdomi,,. kur visų gabumai 

į butų bendrai vartojami, o
pelnas eitų visieVns.

“Žmonės, kurie kritikuoja 
tokias teorijas, nurodo, kad 
žmogus iš prigimties yra tin
ginis ir saumylis. 
na, kad niekas

, ar įvežamieji muitai ■ 
yra geras, ar blogas daiktas. ! 

Lietuvos federantai kartu su 
Chicagos broliukais tvirtina, 
kad įvežamieji muitai ant tų 
prekių, kurios yra gaminamos 
ir Lietuvoje, esąs naudingas 
daiktas Lietuvos darbininkams 
Ir visai Lietuvai. Jie, girdi, 
apsaugoja pramonę Lietuvoje. 
Bet kokiu budu?

lAikime, pav. geležies pramo
nę. Jeigu užsienio geležies dir
biniams bus uždėti aukšti mui
tai (jie, rodos, jau yra aukšti), 
tai kokia bus pasekmė ? Lietu
vos geležies dirbtuvėms bus 
lengvinus vesti konkurenciją su 
užsieniu; jos turės dauginus 
progų pnrduoti savo prekes; 
darbas eis gerai, ir darbininkai 
turės uždarbi. Tai yra tiesa. 
Bet tai yra tik viena klausimo 
pusė. Keikia pažvelgti ir į ant
rąją pusę. < ./ i

Jeigu iš Lietuvos rinkos mui
tai pašalins užsienio geiežites. 
dirbinius, tai Lietuvos geležies 
dirbtuvių prekės pakils. Lie
tuvos ūkininkai, pirkdami tas 
prekes, turės mokėt brangiau. 
Reiškia, ant kiek turės nahdųs 
tie žmonės, kurie yra užimti 
geležies pramonėje, ant tiek tu
rės žalos geležies vartotojai.

Geležį vartoja ne tik ūkinin
kai, bet ir visi pramonininkai. 
Didelė daugutna įrankių yra 
gaminatna iš geležies, todėl 
kiekvienas fabrikas turi pirkti 
geležį ir geležinius dirbinius. 
Ant kiek geležies prekių kai
nos bus aukštesnės, ant tiek 
padidės visų kitų dirbtuvių iš
laidos.

Daug geležies vartojama prie 
namų statymo, o ypatingai ge
ležinkeliams. šitie daiktai, va
dinasi, irgi pabrangs. Namų 
statymo išlaidoms didėjant, kils 
randos; geležinkeliams brangs
tant, kils prekių gabenimo ir 
Žmonių keliavimo kainos.

Tai mat, kokią “naudą” 
ri kraštas iš įvežamų muitų 
ležies dirbiniams! Pasirodo, 
kad nauda iš jų tėra tiktai ma
žai grupei žmonių, o milžiniš
kai daugumai — skriauda.

Bet negana to, kad visiems 
tenka užmokėti tuos padidintus 
pelnus, kuriuos muitų dėka gau
na geležies pramonė; jiems dar 
priseina naudotis ir blogesnė
mis prekėmis.

Kuomet užsienio prekės yra 
neįleidžiamos, tai žmonės turi, 
kad ir nenorėdami, pirkti kraš
to viduje gaminamas prekes. 
Tų prekių gamintojams tuomet 
nėra reikalo rūpintis, kad paga
minus geresnes prekes. Mui
tais apsaugotoji industrija to
dėl neprogresuoja technikos at
žvilgiu. O kuomet ji neprogre
suoja, tai ankščiaus ar vėliaus 
ateina laikas, kada kitų šalių 
industrija pralenkia ją taip to
li, jogei nė muitai nebegali ją 
sutaikyti nuo užkariavimo rin
kos atsilikusioje šalyje! Taigi, 
per ilgą laiką veikdami, mui
tai pakenkia net ir tai pramo
nės šakai, kurios apsaugojimui 
jie buvo įvesti.

Jeigu Lietuvos federantai 
nežino |itų dalykų, tai jie yra 
tamsuoliai. Bet 'išrodo kad 
jiems ir nerupi žinoti. Jų sraip- 
snyje, pav. rašoma, kad Euro
pos šalių spcialistai stoją už 
įvežamuosius muitus. — kas 
yru grynas melas. Socialistai 
Visur stoja už prekybos laisvę, 
t. y. prieš muitus.

Lietuvos klerikalų pastumdė
liai, susiorganizavusieji į “dar
bo federaciją,” tarnauja egois- 
tiniems lietuviški) kapitalistu- 
kų interesams. Jie reikalauja 
aukštų muitų, kadangi . taip 
jiems liepia Vailokaitis ir Ko., 
kurie savo pinigais užlaiko fe
derantų spaudą ir agitatorius.

Spaudos bylos
“Kad ją velniai gerą• blyną 
tą petelnę— pagadino •••

Tie tvirti- 
noprivers

Kauno ftderantų organas 
stoja už įvežamuosius muitus ir 
smerkia socialdemokratus, ku
rie tiems muitams priešinasi. 
Pasak jx), užsienio prekėms tu
ri būt uždėti muitai, kad ap
saugojus Lietuvos pramonę. 
Jeigu •prekės iš užsienio galės 
būt be muito gabenamos Lietu
von, tai tos industrijos, kurios 
Lietuvoje glimina tas pačias 
prekes, neišlaikysiančios kon
kurencijos ir busiančios priver
stos atleisti savo darbininkus. 
Reiškią, Lietuvoje padidės ne
darbas.

Todėl, girdi, socialdemokra
tai, priešindamiesi muitams, 
“stumte stumia Lietuvos darbi
ninkus į bedarbę.”✓ < \

“Toliaus,” sako jidai, “už- 
perkant prekes užsienyje, iš
vežamas iš musų šalies tur
tas auksas ir tuo budu yra 
sunkinamas, visas Lietuvos 
ekonominis gyvenimas. Del 
pinigų stokos mažėja krašte 
darbas ir tuo Jitne.^ama dar
bininkams didžiausia žala, 
nelaimė.”
Kauno “Darbininkas” yru be

gėdiškų demagogų leidžiamas, 
todėl jisai nesitenkina tuo, kad 
išdėsto menamas “nelaimes,” 
kurios turėsiančios įvykti, jei
gu nebusią muitų; jisai dar da
ro šlykščių priekaištų social
demokratams dėl jų nusistaty
mo tuo klausimu. Jisai rašo, 
kad Lietuvos socialdemokratai 
tiesiog dirbą “užsienių kapita
listų naudai” ir tyčia “smau- 
gią darbininkus.” Jų tikslas 
esąs “sudaryti šalyje ko dau
giausia vargo,” kad galėjus Icn- 
gviaus apgaudinėti badaujan
čias bedarbių mases!

Mes manome, kad ginti Lie
tuvos socialdemokratus nuo to
kių idiotiškų insinuacijų nėra kad pačios Naujienos 
reikalo. Pakalbėsime tiktai a- yra naudingos.

tu- 
ge-

Redakcijos Atsakymai
Para pi jonu b Węstville, Iii.— 
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Skelbimai Naujienose' 
duoda naudą dėlto,

ir “šis bei
Prie straipsnio “šis liei 

, Markys kaltinti atsi- 
Paleista.. “Šiaulių Nau-'

1 liucija neįvyko 
tas.” 
tas”

'sakė.
jienų” Nr. 12 už straipsnį “Die- 

|vo žmonės” sulig 3 p. 1 d. ir
2 p. 2 d. 74 str. BaudŽ. Statu
to. p. Markys mato čia “Dievo 
įžeidimą,” lyg, rodos, jis pasta
tytas dievus apginti. Dr. šliu
pas pustyliai tarė iš kur jis 
žinąs, kad Dievas įžeistas. Gal 
jis jo atsiklausė,??^? Paskuti
nė byla už straipsnį “Šiaulių 

;Nauj.” Nr. 35 (1924 met.) — 
“Miesto ligoninė” kur nurody
ta bloga tvarka ligoninėj, kur

ŠIAULIAI, 1925. X. 30. — 
Skundžiamasi, kad maža spau
da plečiasi, maža skaito, bet 
valdžios pastangos kiek galima 
laisvą kritikos kontrolės žodį 
atspaustą užgniaužti. Tai ma
tyti iš redaktorių kalinimo, kon 
fiskavimo laikraščių ir knygų, 
pabaudų en gros. O ypač nu
kenčia “Šiaulių Naujienų” re- vu. 
daktorius dabar jau ketvirtu. m,r«g 
kartu pasodintas kalėjiman, "ors m,re t1etanus; . 
Vitkauskas Leonas, kuris buvo 
nuo pat pastojimo pirmųjų sa- r ■ . “ „ «
vanorių eilėse ginti tėvynę, da- 540 str. str. BaudŽ. Stat. Su 
bar ta pati tėvynė užsitarnavi- r- - .• .. „ ...
mo 
gusia akla letena. Atsiprašau 
—pertrauksiu: man prisimena 
Odisėjos Polifemas, viena akim 
khktįdj, kuris užgriebęs papras
tą žrtiogų kramto dantimis, dėl
to, kad jis ne milžinas, kurio 
neįveiktų. :• Redaktėtiuš jau 
virš mėnesio išsėdėjo Polifemo

rokundus” veda, prisiden

Kaltina

Mickus, sulig 533, 538, 539 ir 
540 str. str. Baudž. Stat. Su 
gynėju atsilankė autorius ko
respondencijos p. Senkus ir liu
dininkų būrys, su kunigu p. 
Kazlausku. Nuolatinis p. Mic
kaus reikalavimas “smarkiai 
nubausti.” ' . Taikintis nenori. 
Liudininkas kun. Kazlauskas 
parodė, jog atvežus 11 metų 
mergaitę, kai jai burna buvo 
sutinusi, pripažino operaciją....

urve,' akmenimis uždarytas. Ir ir čia, peilį
dar sėdi., ,

Spalio 16 d. Šiaulių Apygar
dos 'Teishie kaucija pakeista 
vietoje 25,000 litų pinigais ne
judinamuoju turtu ta pat suma. 
Tą pat dieną Vyriausias Tribu-

jos akyse, sakydamas, kad aš
trus peilis ne taip skauda, at
šipęs labiau ir tt. kas gandino 
mergaitę. Autru kartu perriš
ti įsakė ryt ateiti, bet atėjus, 
kada buvo šv. Kazimiero diena,Tą pat dieną vyriausias rribu- .i , . x , ,i nr aaa r/ - .. . nenso dėl šventes, net kunigasnolas 25,000 htų sumažino ikiiTZ , , , . . . ,. . .

c aaa i-a /• • • j i x . Kazlauskas stebėjosi dievobai- 5,000 litų. Vietiniai advokatai . . . . . ...lx . i * j mingumu {staigų.......kai jiesake jog galvažudoms tokių bažnyfioBe tos djenos nešven.
aukštų kaucijų nestato, kaip 
jam uždėta. Vyr. Tribunolas 
kalėjiman pasiuntė sprendimą 
dįena ankščiau, nėgu Tardyto
jui, kurio rankose likimas bu
vo paleisti ar kalinti. Brolis 
padaręs nuorašą atsikląpsū 
Tardytojo, kaip suprasti “5,001) 
litų įkaito”, pinigais ar nejudi
namuoju turtu. Atsakė nejudi
namuoju turtu. Tą pat persi
tikrindamas klausė kelius kar
tus ar tikrai, atsakė, “taip”. 
Vyriausio Tribunolo spendi
mas buvo lemiamas, už tai bro
lis padarė raštus nejudomajam 
turtui uždėti. Ryt atėjus Tąr- 
dytbjas pradėjo abejoti dėlto 
ir pasitaręs su Valstybės gynė
ju... sužinojo, jog tai esą pini
gais. Vėl viskas nuo pradžios 
daroma. Apygardos Teismas 
apsvarstęs, nes buvo du spren
dimai vienos dienos, davė pasi
rinkti vieną iš sąlygų* kuri len
gvesnė. Pasirinko 25,000 (Apy
gardos Teismo) nejudinamuoju 
turtu ir paleistas. Ant rytojaus, 
“susiprato” ir vėl atgal kalėji
man, dėlto, kad reikią vykdyti 
Vyr. Tribunolo norus. Bet kam 
savo sprendimą juokams stato 
—neaišku! Spalio 23 vėl į “sa
vo užgyventą” kamerą redak
torius drožia su palydovais, o 
artimą mylintieji ir doros sar
gai klerikalai džiaugiasi pilvus 
apsimušdami, nelyginant, kaip 
žemaitis skanios bulvienės pri- 
srėbęą, ’iš spaudos kankinių 
kančių. Vyr? Tribunolas antru 
kartu pareikalavo bylos, kuri 
susirinko 
svarsto, 
vietinių 
bažnyčios 
Policijos, 
boIš ?vi kas, tuo laiku... 
Šiauliuose negyveno, 
damas Snarskiu ir tt. kas man 
asmeniškai žinoma, kad jis bol- 
ševiku i»e kie*k nerti buvęs ir 
nemanė. Dabar tokia mada, jei
gu nori kaltinti — skųsk bolše
viku — komunistu, laimėsi.

Šiandie buvo teistas laikos 
Teisėjo (nuv. iš atidėtų 16 by
lų penkiose). Atvyko dr. J. 
šliupas^ Gynėjas adv. Mar
kauskas. Kaltina ne pats kal
tintojas Apskrities Viršininkas, 
bet įgaliotinis 1 nuov. polic. v. 
padėjėjas p. Markys. štai kal
tina už straipsnį “Ko mums 
tuojaus reikia” (“šiaul. N.“ ro
dos, Nr. 13), sulig 263 str. 
Baudž. Statuto. Už šį ir baus
mės gavo 5 dienas. Toliau 
“Šiaul. Nauj1.” Nr. 4 už kuni
go, užsižergusio ant žmogaus 
— karikatūrą. Iš esmės pri
teista 3 dienos (numarinta by
la).
N.”) kaltina 263 
Stat. už gandus

storoka, ir šiandien 
Tarpe kaltinimų yra 
kunigų parodymai 
įžeidimo, Politinės 

kad jis buvęs Šiaulių 
kai (ur 

pasirašy-

čia. Suvėlinus reikėjo antrą 
Kartą operuoti. Dr. Laucevi
čius (nuvedus) pasakę, jog 
kvailas, kad operaciją daro, kai 
galima vien proškomis pagydy
tu, ; p. Mickus teisinosi nuro
dydamas “tūkstančius” darytų 
operacijų, dėl kurių žmonėse 
gandai tokie, kad “Mickus pa
plaus” sako kiekvienam pakliu
vusiam jo stalan. Atėjo su- 
paraližuota žmona kuri liudijo, 
jog išgulėjusi .ligoninėj šešias 
dienas be priežiūros, o jau šeš
tą atėjęs Mickus, pažiūrėjęs į 
dantis ir vėl išėjęs nieko neta
ręs. Minimas korespondenci
joj mirusią, galbut “teisėtai” 
miręs. Be* tų dar liudijo p. 
Klupšienė, kuri sakė atvežus 
tarnaitę, bet pirm gydymo klau
sė, kas mokėsiąs: valsčius ar 
ji.

Šiandien girdėjau ir aš gra
žią ligoninės istoriją: atvežė 
gimdančią mergaitę, bet ji ne
turtinga buvusi. Gulėjo kori
doriuj ir čia pat pagimdė. Dak
taras Mickus rūkęs ramiai ki
tur papirosus, o į ūkininko ra
ginimą atsakęs, kad nesą, kas 
už ją mokėtų. Ragino gail. 
seseris, tos tą pat atsakiusios. 
Čia nekaltinu, ne, tik dar pri
dedu vieną faktą.) Dabar po
nas Mickus sutiko taikintis 
vietoj “smarkiai nubausti.” By
la numarinta. Galima pastebė
ti, provincialų galvos nesupran
ta laikraščio reikšmės ir jo dar
bų kritikuojant su žmonėmis 
visa... nuo “Dievo įžeidimo” iki 
įsigyvenusio chirurgo papeiki
mo. Už tai laikraštis turi 
daugybes bylų, jog vien kvieti
mų susidaro gerokas , pundas. 
Po šių pralaimėjirdų gal supras 
daugiau ir negaišins kitiems 
laiko ir patys negaišdami.

Tindi-Rindi.

Nauji Raštai

Laikraščio

1) z. Bud r y s. Visuomenė# 
likit istorija. Nr. 14-16.

Toksai visuomenės gyvenimo 
sutvarkymas, tokia didele fab
rikų įmonė ir taip sudėtingas 
šių dienų ūkis ne staiga, tik 
per daugelį amžių įgijo dabar
tinį' vaizdą. Socialistiniam u- 
kiui teko pergyventi, pradedant 
nuo pirmykščio naturalio ir 
baigiant feodaliu bei baudžia
vos ukiu, daug įvairių reformų 
ir; laikotarpių. Ir tik po ilgos 
evoliucijos iškilo šių dienų li
kis. Autorius šioje savo kny
gelėje vaizdžiai ir suprantamai 
rodo skaitytojui visą tą ilgalai
kę ūkio evoliuciją, supažindin-Nr. 19 (“š. 1 .

str. 1 d. Bdž. ’ damas su svarbiausiomis ūkio 
“1 geg. revo-1 formomis.
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Įvairios naujienos iš 
Klaipėdos padangės

Rašo A. Kabardinas

Klaipėdos Konservatorijos 
koncertas

Spalio 8 dienų, 19.5 m. Klau 
pėdos Šiaulių (Sehuetzentaus) 
namo svetainėje įvyko XXI 
Klaipėdos Lietuvių Konserva
torijos koncertas. Koncertą išr 
pildė konservatorijos piano 
mokytoja Polerona. .Ji suskam
bino “Vienuolyne” Borodino; 
“Juokdarys” Rachmanlnovo; 
“Preliudija“ Nr. 7 ir 9. Čiur
lionio;’ /Marijono Čerkaska, 
konservatorijos dainų mokyto
ja, buvusi Petrapilio Marijos 
teatro Operos primadona, su
dainavo ariją iš operos “Ęikių 
Dama” Čaikovskio, “Aš Ne
pykstu” Šumano ir ariją iš 
operos “Andrea Chemer.” Po 
20 min. pertraukos vėla Pole
rona kelis gabalus suskambino 
pianu. Po to Marijono čerkas
ka dar sudainavo arijų iš ope
ros “Sidas” ir kt. Marijona 
Čerkaska savo dainavimu pub
likų sužavėjo ir buvo iššaukta 
keturis kartus. Jai buvo su
teikta pundas gyvų gėlių bu
kietų. Publikos buvo pilnutė
lė‘svetainė—koki keturi šimtai.

Bet

broliškai sugy- 
vokiečiais, .U'igrn 

bus su lietuviais 
dabartiniu laiku

pradėjo 
propagandą 

Todėl

, varyt 
prieš 

mes Me

le svetainė 
Koncertas nusisekė visais at
žvilgiais.

Dabar turį u pasakyti apie 
tvarkų. Prieš pradėsiant pil
dyti koncerto programų, pasi
girsta ant scenos pirmas skam
butis. Publika skubiai eina 
prie savo sėdynių. O kuomet 
pasigirsta ant scenos antras 
skambutis, tai publika sėdi 
vielose, bet da tarp savęs šne
kučiuoja. O kaip pasigirsta 
trečias skambutis, tai publika 
taip nutyla, kad jeigu kas ada
tą mestų ant grindų, tai butų 
girdėti. Tuomet prasideda pro
gramas. O kuomet pildoma 
programas, tai į svetainę tuos, 
kurie vėliau atėjo, neliedžiama, 
kol pirmą dalį programo artis
tai neišpildys; tai netaip, kaip 
Cbicagos lietuvių vakaruose 
esti, kad ant scenos eina loši
mas o prie durų publika kelia 
triukšmą.

Spalių 10 d. buvo Vilniaus 
paminėjimo 5-kių metų su
kaktuvės, kai avantiūristas Že
ligovskis pagrobė Lietuvos sos
tinę Vilnių. Tai buvo gedulo 
diena. Tą vakarą Liepų gat
vėj, Lietuvių Kliube susirinko 
daug publikos praleisti tą Lie
tuvai skaudų paminėjimų, —ne
tekimo Vilniaus. Konservatori
jos mokinių choras sudainavo 
“Lietuviai, 
nenurimsim 
neles, 
choras 
Rodės, 
gonai;
monizuoti.
sistoja, kad Vilnių pagerbti. O 
po to, vakaro vedėjas Ancas 
Baltrys, Klaipėdos Lietuvių Su
sivienijimo
statė amerikiečiams 
Gabrį-Paršaitj kalbėti, 
dėl Vilniaus 
kiai kaltino ir

užsisėsti ant spraudo. Lietu
viai Klaipėdos krašte sudaro 
didžiumų to krašto gyventojų, 
todėl lietuviai turi nepasiduot 
atėjūnams vokiečiams. O prie 
to turi ir Lietuvos valdžia da
ryti viską, kas reikia, kad Klai
pėdos krašte butų geros mo
kyklos, kad žmonės nebūti, 
vokiečių vokietinami, nes čia 
Lietuva. trečias kalbėjo Bra
zaitis nuo Autonomijos * Politi
nės partijos atstovas. Brazaitis 
nurodė, kad Mažosios Lietuvos 
lietuviai nori 
venti ir su 
tik vokiečiai 
broliški.
vokiečiai 
smarkia 
lietuvius.
tuviai, sios šalies gyventojai, 
turime susiorganizuot ir vi
suomet būti vienybėje. Visi 
Klapiėdos Krašto gyventojai tu
ri būt valstybiniai nusistatę, 
nes šis Mažosios Lietuvos Kraš
tas,—tai musų kraštas. Ket
virtas 'kalbėjo Lekešas nuo 
mažažemių Partijos. Jis nuro
dė, kad turi būt ir Mažojoj 
Lietuvoj padaryta žemės re
forma, turi būti visi tie vokie
čių dvarininkų dvarai Išparce
liuoti ir išdalinti bežemiams ir 
mažažemiams, nes tuos dva
rus tie vokiečių baronai atėmė 
senovės laikais nuo lietuvių, 
todėl jie ir turi būti išdalinti. 
Po to kalbėjo Skėrys nuo 
Krikščionių Darbo Federaci
jos. šis kalbėtojas kalbėjo už 
Krikščionių Darbo Federaciją. 
Girtli, ta organizacija kovoja 
už darbininkų būvio pagerini
mą, už Lietuvos šalį, už be
žemius, kovoja prieš vokie
čius, kurie nori lietuvius pa
vergti, kovoja už valnybę, už 
teisybę; todėl esą visi privalo 
balsuoti už krikščionių Darbo 
Federaciją. Dar kalbėjo vi
siems gerai žinomas Mažosios 
Lietuvos veikėjas mokytojas 
Stikliorius. Stikliorius nurodė, 
kad jis yra organizatorius au
tonominės partijos. Tą parti* 
jų jis suorganizavo tam, kad 
butų galima gerinus su šio 
krašto vokiečiais susikalbėti. 
Be partijos prie jų niekaip ne
galima prieit, nes ir tarpe vo
kiečių randasi gerų ir tesingų 
Mažosios Lietuvos piliečių, ku
rie į Lietuvos valstybę gana 
simpatingai žiuri. Todėl Auto
nomijos Partijai jie' pilnai pri
taria.
nymu, 
partija

mes be Vilniau* 
ir dar kelias dai- 

Reikia pasakyt, kad 
labai gražiai sudainavo, 
kad ne choras, bet var- 
balsai suderinti, suliar- 

Po dainų visi at-

Taigi Stiklioriaus ma- 
Autonominė Politinė 

ateityje gali Lietuvos 
naudai sulošti svarbių rolę, .to
dėl visi buksuokite spalio 19 
už Autonomijos Partijų. Ant 
pabaigos dar kalbėjo vilnietis 
žilabarzdis Lensbergis. O po

visi spalio devynioliktą eitų 
būtinai balsuoti. Po visko, tai 
buvo pakviestas Butkus (chi- 
cagietis), kuris perskaitė paga- 
maintas rezoliucijas prieš Klai
pėdos Krašto Administraciją, 
kuri atvažiavusiems iš Di
džiosios Lietuvos piliečiams ir 
valdininkams nedavė teises 
balsuoti spalio 19 d. Klaipėdos 
Krašto rinkimuose. Neduota 
tokiems teisė balsuoti rinki
muose, kurie Klaipėdoj gyvena 
jau keli metai. Pono Butkaus 
perskaitytos rezoliucijos buvo 
susirinkimo vienbalsiai priim
tos ir nubalsuota rezoliucijas 
pasiųsti į visus laikraščius. Po 
priėmimo tų rezoliucijų susi
rinkimas pasibaigė.

♦* *
Spalių 11 d. Bažnytinėje 

svetainėje vokiečių katalikų 
buvo sušauktas Lietuvių Drau
gijos “Betavija” susirinkimas. 
Susirinko 32 nariai ir keletas 
pašalinių. Ta . draugija kaip 
ir Meno Dailės draugija ir bą- 
partyviška, vien tik kultūrinė. 
Pernai turėjo savo chorą, reng
davo vakarėlius. Bet kad va
saros laiku gyvenimo aplinky
bių verčiami to choro daugu
ma narių išvažinėjo iš Klaipė
dos miesto kitur gyventi, tai 
choras tuo tarpu * dar nesu
tvirtintas. Draugija išrinko 
naują valdybą. Nutarė sureng
ti kelius lietuviškus vakarėlius. 
Nutarė įsteigti lietuviškų val
gių proletariškoms kainoms 
valgyklą. Visi nariai nutarė 
pradžiai sudėti 1000 litų pi
nigų. Ant vietos buvo surink
ta 40<> litų. Visais valgyklos 
įsteigimo reikalais pavesta rū
pintis valdybai, susidedančiai 
iš penkių narių. 

* t
it *

Spalio 13 d. Šiaulių svetainėj 
vyko vokiečių moterų sočiai- 

demokračių politinis mitingas. 
Visgi keista, kad moterų susi
rinkimas, o pirmininkavo ir 
tvarką vedė vyras, ir kad su
sirinkime iš kelių šimtų mote
rų negalėjo rastis moteries pir
mininko vietai, Susirinkimas 
svarstė daugiausiai spalio 19 
d. Klaipėdos Krašto Seimelio 
rinkimus, kad per rinkimus 
jutų išrinkta kuodaugiausiai 

Socialdemokratų Partijos na
rių. Bet nekurios narės išėju
sios iš susirinkimo dienotvar
kės ėmė gilintis į Lietuvos is- 
oriją, kad Lietuvos kunigaikš

čiai tai tik pasakos. 'Tų kuni
gaikščiu esą visai nebuvę. Čia 
nivusi viena krašto tėvynainė 
>anelė tuo užsigavo. Ji davė 
maštabą pirmininkui, kad tą
moterį šauktų prie tvarkos, kad 

i kalbėtų ar aiškintų apie so
cialdemokratų idėjas arba so
cializmo mokslą. Vienok pie
nininkas tai mbterei leido pa
baigti kalbą gyrimu Vokieti
ns. Ta karštoji Lietuvos te-

kalbėjo Gabrys; užmetimus 
darė, tik nepasakė kas tie kal
tininkai, kurie Vilnių praganė, 
jjik pasakė, kad tie žmonės bus 
įrašyti į Lietuvos istoriją kai
po Vilniaus pardavikai. Po tų 
prakalbų, pirmininkas Baltrys, 
atkartotinai prašė visų, kad

CHARLES K. KINDER
. Watchmaker & 

Jeweler

pirmininkas, per- 
žinoma 
Gabrys 

netekimo smar-
pasmerke tuo 

btivusia Lietu
vių valdžią. Del to, kad val
džia neaps įžiūrėjo, jog Želi
govskis rengėsi su dvarponio 
Pilsudskio pagelba ir nurody
mais paimti Lietuvos sostinę 
Vilnių. Gabrys nurodė, kad 
Lietuvos ir Lenkijos ekonomi
niai

Nuo Skausmu
krutinėję ir strėnose, nuo 
strėndieglio,z užsigavimo, 
įtempimo, štyvumo vartok

2422 West 47 Str.
Tel. Lafayette 9760

interesai verčia Lenkijos 
vai Ižią, kad atiduoti Lietuvai 
Vii lių, ir jis įsitikinęs, kad 
Lietuviai atgaus Vilnių. lik 
esu lietuviai turi darbuotis, o 
Vii.liūs bus nuo lenkų atvaduo
tas. Antras kalbėtojas buvo 
klaipėdiškis šreikys nuo . lau
kininku tautinio susivienijimo. 
šr< ikys nurodė, kad laukininkų 
politinė; patrija, nusistačius 
valstybiniai remti Lietuvos val
džią kultūriniame šalies darbe, 
ir pasirengusi kovoti su vo
kiečiais nacionalistais, nes vo
kiečiai ir vėl lietuviams nori

Severa’s
Gothardol

Tai naminis linimentas greitai 
palengvina plėšiančius nepa
kenčiamus reumatizmo ir 
neuralgijos skausmus.

Kaina 30 ir 60 centai.

Pirmiausiai kreipkis į optieką.

•;w. FĮ-SLVFi.’A rco.
CEDAR RAPIPS, IOWA

Geriausia vieta yra pirkti laikro
dėlius, deimantus ir visus kitus 
auksinius daiktus dovanoms dėl 
savo mylimų draugų. Ši lietuvio 
krautuvo suteiks geriausi patarna
vimą. Taisyme laikrodėliij esmi 
turintis daug metų patyrimo. Ne
užmirškite antrašo, kad prie pir- 
miausio reikalo galėtum lengvai 
atrasti.

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

E. J. McOuaid
5822 So. Racine Avė.

Tcl. Wenlwurtli 020U 
T]iirIcwo<><I 4760

ITALIŠKOS ARMONIKOS

sm

iidirbinAjamf* ir importuojame vi«o- 
kių rųAių pirmos kleios rankoms dirbtų ita
liškų Armonikų geriausių pasaulyje. Dc- 
iimčiai metų garantuotos. Musų kainos yra 
mažesnės negu kitų iidirbinėtojų. Dykai ar
monikų instrukcijos pirkėjams. Reikalaukit 
DYKAI katalogo.

RUATTA SERENELLI & CO.
817 Rluc Islnnd Avė., Dept. 40, Chicajro, III.

vynahiC PinS kalbėti ne vokie
čių kalba, bet lietuviškai. Iš 
susirinkusiųjų viena ėmė rėk
ti, kad nereikia lietuvių kal
bos, o kitos šaukė — tegul 
kalba lietuviškai, nes čia be- 
veiU viši Klaipėdos Krašto gy
ventojai moka lietuviškai. Ta 
panelė gavo 5 minutas kalbėti 
lietuviškai, tuo tas skandalas 
ir buvo likviduotas.

(Bus daugiau)

Pulkui plaukai turėtų būti klekvlmoa 
moterie* pasididžiavimo turtu, bet 
pteiakanoa ir naikinimo darbą* eina ranka rankon.

Ryffles
yra pleiskanų mirtinuoju prlaiu.

PnliurCkit gerai savo plaukus Ir gal
vos odą pirm, negu tie paslaptingi 
parazitai pakirs plaukų iaknie, apdengs 
jūsų galvos odą netvariomis baltomis 
lupynomis, kas bus priežastimi jūsų 
plaukų slinkimo.

Pirkite bonką Ruffles ui 65c pas 
oavo vaistininką iiandien, arba 75c 
tiesiog per paltą ii laberatorljos.

F. AD. RICHTER & CO. 
Berrv & South Sth Sta. 

Biookiyn, N. Y.

ic

Mea

Pilieti 
skaitei “Ž€ 
maitis” įde 
sų kas jį s; 
tis” turi ji

LIETUVON — 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta. 1

yra pigus, 
kainuoja B

žemaiti ir Aukštaiti, ar Tu dar ne- 
maičio”, kurs išeina Telšiuose?! “že
miausias laikrašti^ ūkininkams ir vi
dų paskaito labai mylimas, “žemai- 
okų priedą “Pliumpis”, kurs iki aša- 
na. Skubėk užsirašyti, nes jis labai 
laikraščių pats pigiausias: metams 
Lt., pusei — 5 Lt., 3 mėn.

SMAICIO” REDAKCIJA
Telšiai, Kalno gat. 23 Nr.

3 Litai.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: ’ i . :
Kad įgyti geresnį instrumentą 
Kad jį nupirkti už teisingą kainą 
Kad išvengti visus neparankumus

Pirkite

Kimball Pijana
Peoples Furniture Co. 

Pijanų Krautuvėse

PEOPLES FURNITURE CO., Krautuvėse galite rasti

Pasitarki! su 
* Specialistu

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

bet vis be pasek
mių. AncibanviB uuvt ta, kad jie ne
žinojo, kokia jūsų liga buvo.

Ateikit i musų ofisą ir daleiskite 
pilnai jumis išegzaminuoti, su X-Ray 
ir labaratorijoj, tas pilnai pasakys, 
kas jums yra ir kur randasi liga ir 
ar jus galit būt išgydytas. Mes tu
rime geriausius Europinius Ir Ameri
koniškus jrengimus. Musų X-Ray 
mašina yra viena iš didžiausių visa
me mieste.

X-Ray Egzaminavimas 
ir patarimai visai dykai

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

Mes turime pas save visus naujau
sius serumus.

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

skausmo. Musų kainos už gydymą 
yra labai liberalės.

Mes gydome vyrus ir moteris.

The' People’s Health 
Institute

daugelj gydytojų

Dr. Gili, Specialistas
40 No. Wells St.,

kampas VVashington
Valandos: Panedėlyje, Ketverge ir 

Pėtnyčioj: 9-6. Utaminke, Seredoj ir 
Subatoj: 9-8. Nedėldienials ir šven
tėmis: 10-1.

Dykai nuo dusulio ir nuo 
augštos temperatūros 

kenčiantiems
Dykai išbandymas metodo kurį gali 

vartoti kiekvienas be jokio nesma
gumo arba sugaišinto laiko.

Meti turime metodą kaip aukontroliuoti 
dusulis Ir mes norimo, kad jųa pabandy- 
tumčt ją musų išlaidomis. Nedaro skirtu
mo ar jus senai sergate ar dabar pradėjo* 
te sirgti, ar tai yra kaipo chroniika Asth- 
ma arba augšta temperatūra, jųa 
lote reikalauti dykai išbandymui mus' 
todo. Nedaro skirtumo f 
jųa gyvenate, jurų amžius 
mas, jei jus kenčiame nuo 
gito* temperatūros, musų 
Ma jums greitai.

Mes specialiai norime 
kurie turi be vilties ligas, 
formos (kvėpuojančią gyduolių, 
prirengitnų, "patentuotų 
nepagelbėjo. Mes norime _ __ ___
vienam musų iškaAčinis, kad musų meto
das yra paskirtas prašalinti visus negali
mu* kvėpavimus, visu* tuo* nemaloniu* 
paroxytmus.

Tas dykai pasiūlymas yra labai svarbu, kr d nepralvidus l>ent vieną dieną. RslS y ki
tę tuojau* ir pradėkite metodą tuojau. Ne
siųskite pinigų. Tik atsiųskite kuponą. 
Darykite tai šiandien — jum* nereikia
mokėti nei už pašto ženkleli.

priva
lau m«- 
klima^a 
utsiėmi-

pagel-
ticma 

visokio* 
opiumo 
ir tt .

kiek-

kokiam* 
arba _

dusulio arba au- 
metodaa
pasiųsti
.kur

,9
durnų* 

parodyti

visokių geresnių išdirbimU 
Pianų, nes šios Krautuvės turėdamos patyrimą ir jėga pirklyboje visuomet nori teikti 
geresnį instrumentų, kad užganėdinus kiekvieną pirkėją ir palaikius gerą vardą ir re
putaciją šių Krautuvių. ‘

PEOPLES FURNITURE.CO.,. parduos jums visuomet už teisingą kainą, nes šios 
Krautuvės nelaiko nežinomų visuomenei stenseliuotu su negirdėtais vardais . Pianų, nes 
jos laiko vien Standard padirbimo Pianus, kurių rųšis, vardas ir kaina yra žinoma vi
siems.

PEOPLES FURNITURE CO. krautuvėse jus visuomet sutiksite tuos patogumus, 
kurių jus negalite rasti kitur. Čia jus galite šnekėti lietuviškai, apsižiūrėti liuosai, ra
miai ir suprantančiai. Matyti visokių padarymų Pianus, palyginti jų vertę ir gerumų. 
Čia išmokėjimo budai nebus taip aštrus; jei ant paskirto laiko negalėsit užsimokėti, bps 
jūsų .mokesties laikas prailgintas. Jei jūsų instrumentas pirktas šiose Krautuvėse pa
sigadintų, bus visuomet pataisytas saugiai ir užganėdinančiai. Taipgi čia jus rasite visą 
rinkinį volelių lietuvių kalboje ir daug kitokių patogumų.

Lankykite šias Krautuves visuomet— matykite musų Pianų eiles ir duokite mums 
paaiškinti plačiaus apie Pianus ir dėl užtikrinimo nuvežimo KIMBALL PIANĄ Į JU
SU namus prieš Kalėdas. Meldžiame duoti užsakymą tuojaus.

Krautuvės atviros vakarais
Parduodam ant lengvių mėnesinių išmokėjimų

Pijanų Krautuves
4177-83 Archer Avenuo 1922-32 So. Halsted Street

M. KEZES, Vedėjas j. NAKROA1S, Vedėjas

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxmxxxxxxxxxxxxxxx^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxrxxxxxxxx

Dykai bandymo kuponas 
Frontier Asthma Co., Rin. 51-D.

Niagara and Hudson St*.. Buffalo, N. Y 
Atsiuskit* dykai bandymui juau

♦odo pas:

NAUJA KNYGA
Apysaka iš Amerikos Lietuvių 

Gyvenimo

“Gyvenimo Dumble"
Parašė S. E. Vitaitis, 

(“Tėvynės” Redaktorius)
Dydžio 6x9 colius, pusi. 366
Šią knygą privalo perskaityt 

kiekvienas Lietuvis, čia kiek
vienas atras sau pažįstamą vaiz
dą ir pajaus pats save. Įvairus 
yra musų gyvenimas imant po 
vieną; dar įvairesnis paėmus vi
sus sykiu. Čia matai įsimylėjusį 
Jurgį, saulėtas jo gyvenimo die
nas; čia vaizduoja gyvenimą 
musų liaudies, musų santikius 
su policija ir teismais; kova pa- 
rąpijonų su kunigais; kunigų 
dorybę ii* intrigas, musų pergy
ventus ir tebėsančius papročius; 
santikius katalikų su “bedie
viais”, Kapucino darbus ir jų 
pasekmes; vaidus šeimynose, ir, 
pagalios, žmones braidančius gy
venimo dumble.

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

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

Galima gaut “Naujienose”, 
1739 S. Halsted St. Chicago, UI.

c



NAUJIENOS, Chicago, TU Trečiadienis, Lapk. 25, 1925

Iš Diplomatiniu 
Paslapčių

iš Budapešto).

D. Navinskis, laiške iš X 
29 d. Kauno rusiškam dienraš
ty “Echo” (N 2C>>. š. mt.) ra
šo.

Klausimas apie kaltininkus 
191 I—1918 mt. karo ikišioi na- 

dar yra ir, tik- 
lar bus dalyku 

politiniuose.

išaiškintas, vis

ginčo istoriniai 
sluogsniuose.

V’ersaliaus sutartis nustato, 
kad atsakomybė už didįjį ką
rą krinta ant Vovietijos ir jos 
sąjungininkų. Betgi bandymai 
jau nekartą parodė, kad Ver- 
saliaus sutartis r no “tobuly
bės" labai tolima ir todėl klau
simas apie karo kaltininkus, iš
lįstas Ver'sąliaus traktatu, ga
li bu Ii ginčijamas taipbi, kaip 
ir daugelis kitų jo punktų.

Viename paskutiniųjų nuine- 
“ Vengrų apžvalgos” (‘‘Bo

re i kai u 
įdomus 
plunks- 
Vengri-

Į Pacific and Atlantic Photo]
Arkivyskupas .!. Cieplak ne

senai atvyko į Ameriką. Arki
vyskupo pareigas jis ėjo Ihisi- 
joj.

austrocVengrų pa
jau

torio užsienių reikalų) “grąži
nimas Klzaso-Lotaringijos vis
gi turi būti užtikrintas Fran- 
cuzijni.” Izvolskio telegrama 
savo ministeriui. išsiųstoji 15 
spalių, dar daiigiaus pasakan
ti; joje kalbama, jog "vyriau
sias tikslas b raneuzijos * su 
kuo solidarizuoja visos 3 są
jungininkės valstybės — • tai 
panaikinimas vokiečių imperi
jos ir pats didžiausias, t koks 
tiktai galimas, nusilpo inimas 
kariškos ir politinės galybės 
Prūsijos.” Galų gale. Gar nuo
širdesnis Izvolskio pranešimas, 
kuriame jisai praneša. kad Del- 
lasse, Dumergo įpėdinis vieto
ji4 užsienių reikalų ministerio 
sutinka su “derybomis, kurios 
vyko 1913 metais Peterburge 
ir kad Prancūzijos siekimai lie
ka tie patys, išskyrus tiktai tą, 
kad dabar jinai skaito dar bū
tinai reikalingu išardyti politi
nę ir ekonominę Vokietijos ga
lybę. Būtinumas tos sąlygos 
iššaukimas įstojimu į karą An
glijos, ir franeuzų vyriausybė 
būtinai reikalauja, kad tas tik
slas buvo pasiektas, todėl, kad 
jinai randa, jog lai tiek pat 
svarbu Francuzijai, kaip ir ki
toms valstybėms, d ai 
pasauliui.”

Dabar, sako sti«.:p> 
rius, kas nori matyti
mato. Izvolskis tvirtina, jog 
Rusija ir Francuzija Peterbur
ge jau 1913 mt. apkalbinėjo 
karo tikslus ir jeigu tuomet 
kalba ėjo tik apie karą tikslu 
grąžinimo Francuzijai islzas 
Lotaringijos, tai paskui to 
nebebuvo gana ir reikėjo 
pildyti “sąrašą franeuzų 
kimų” išnaikinimu vokiečių 
perijos.

štai tuos tai būtent siekiniu 
vengrų pasiuntinys skaito prie
žastimi iškilimo karo 1914 me
tais ir tiktai uždengimui tų 
tikslų, sako jisai, buvo sugal
votas gražiai skambantis lozun
gas: “karas už teisę, teisingu
mą ir civilizaciją."

—Leonas Vitkauskas.

ELEKTRA
Šviesą ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi dirb

tuves. Cash arba anl išmokėjimų.
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEP0RT ELECTRIC CO., Ine.
A. BARTKUS, Pres.

1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892, Chicago

Rusiškos ii Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzic 8952

3514-16 Roosevelt R<1. 
Arti St. Louis Avė. .

CHICAGO, II,L.

e-
vai. nakties (į i 

attašės 
kurioje kalbama,

tos
tęsia

c

visam

aulo-

Pasinaudoke 
Auksine 

Proga
Už du dolerius ir pusę gausi keturis 

, dolerius. Skaityk atydžiai:
Kas prisius du dolerius ir pusę su šiuom skelbimu, tas gaus

Bohemian Blend
SUTAUPYKI'!’ 

SAVO DARBĄ
VVENNERSTEK'S 

reikalauja tik penkto 
liką m i n utu viriiho. 
Mes padarome dau
giau jūsų * 
darbo dir
btuvėje.
Bandykit
WENNER- 
STEN’S!

HHNERSTEMS

Henning Wennersten Inc.
2‘J.iO LAVVRENCE A VE., CHICAGO

Pearl Oueen Koncertinos

102 oktavo ir trieiles

Puikiausios naujos ir senos sir.uikos, 
Klnmetos, Saksofonai ir visi Beno 

. Instrumentai.

rengė ji pa
jūrinių kon-

išgarsintojo

riti 
vue de Flongric") tuo 
patalpintas begalo 
straipsnis, prigulintis 
nai vienam iš buvusių 
jos pasiuntinių.

Tame straipsny autorius, pa
siremdamas dokumentais buvu
sio rusų pasiuntinio Izvolskio, 
iš 1914—1917 mt.. paskelbtais 
žinomo vokiečių diplomato Fri
dricho Stive’s, įrodo, jog “di
dysis karas 1911 metų buvo 
pradėtas Rusijos, kuri ir pir
moji išleido įsakymą apie vi
suotinąją mobilizaciją ir kad 
vyriausybės Anglijos ir Fran- 
cijos, o ypatingai paskutinio
sios, šaltai sekė tai. kaip cent- 
ralinės valstybės dėjo baisias 
pastangas tam, kad išvengus 
tragiškųjų įvykių, kurie turė
jo greitai prapliupti." Jo žo-

• džiais, Anglija ir Franci ja rą- 
miai laukė prisiartinimo to ka
ro, apie kurį “jie nenustodavo 
manę dar ilgai prieš 1911 mt. 
ir su pastangomis 
galba kariškų ir 
vencijų.”

Dementavimui
tvirtinimo, kad “Francuzija li
ko auka brutalaus užpuolimo” 
iš Vokietijos pusės, autorius 
priveda, tarpe kitko, telegramą 
Neratovo pagalbininko Sazono- 
vo, pasiųstą į Paryžių 31 liepos, 
kurioje sakoma, kad “karo mi
nisterija nedarys kliūčių įsto
jimui tusų pavaldinių, gyve
nančių Paryžiuje, į fiancuzų 
kariuomenę. Toji telegrama, 
kaip reikia spėti, buvo išsiųsta 
kaipo atsakymas . į telegramą 
rusų pasiuntinio Paryžiuje Iz- 
volskio iš 30 liepos, kas, einant 
žodžiais Stive, puikiai liudija 
tai, kad įsivaizdinamosios “au
kos žiauraus užpuolimo" jau 
tarėsi apie bendrą dalyvavimą 
savo piliečių sąjungininkų ka
riuomenėse, tuo laiku kaip Aus
tro-Vengrija ir Vokietija dar 
nepaskelbė dargi mobilizacijos, 
nes, sako jisai, Austro-Vengri
ja išleido įsakymą apie visuoti
ną mobilizaciją tik 31 liepos, o 
Vokietija tą pačią dieną tiktai 
paskelbė dekretą apie “padėtį 
galimo karo pavojaus.” Taigi, 
pabrėžia straipsnio autorius, to
ji telegrama yra 
nni - ir prie to 
tėlin — to fakto, 
Nevos krantuose
nutartas daug ankščiau, negu 
jisai buvo paskelbtas Austro- 
Vengrijos.

Toliaus autorius įrodinėja, 
pasiremdamas tais pačiais Iz- 

. volskio dokumentais, kad Ru
sija ir Francuzija visaip sten
gėsi “likviduoti mėginamas pa
stangas" cen tralinių valstybių 
dėl užlaikymo taikos, ko įrody
mu yra toji aplinkybe, kad 
naktį iš 31 liepos į 1 rugpiučio 
msų pasiuntinys Serbijoje te
legrafu davė žinoti Izvolskiui 
apie tai, kad serbų pasiuntinys 
Paryžiuje davė žinoti vyriau
sybei apie galimumą likvidavi
mo konflikto, jeigu Serbija at
sikreips su prašymu tarpjnln-1 Lietuva, UŽ pigią 
kavimo į draugingą ja! vals- kainą, naudokitės 
tybę, į ką, betgi, franeuzų už- Naujieinų kablegramų 
sienių reikalų ministerijoje jam sistemą.

pa- 
prieŠi- 
savęs

liepa-

paskei- Į

buvo duotas tas pats 
Imas, ką ir
siuntiniui, o būtent, kad 
perdaug vėlu.”

Kode! tuomet buvo “perdaug 
vėlu," dabar jau žinoma, sako 

| straipsnio autorius, tas aišku 
iš telegramos, 
terburgą 1
rugpiučio) rusų karo 
Paryžiuje,’ 
kad franeuzų ministerių kabi
netas savo posėdy naktį iš 31 
birželio į 1 rugpiučio “priėmė 
tvirtą nusistatymą įstoti 

I ran.’- 
i Tiktai per valandą po 
telegramos išsiuntimo, 
straipsnio autorius. Vok
paskelbė karą Rusijai ir tik 
per 2*/£ dienos sekė jos paskel
bimas karo Francuzijai. Taip
gi, daro išvadą autorius, Vo
kietija, tokiu budu, papuolė į 
siųstus, kurie buvo rengiami i 
jai jau nuo senų laikų ir 
darė pasitarnavimą savo 
ninkams, pasiėmus an: 
užpuoliko rolę."

Sekančiu . parodytojo
matingumo tvirtinimo apie kal
tumą Vokietijos pradėjime ka- , 
ro, autorius skaito tą faktą, | 
kad Puankarė. Izvolskis ir Sa-1 
zanovas dar prieš karo 
bimą, kaip tas matosi
Volskio dokumentų, jau vedė 
derybas su Rumunija ir Itali
ja, stengdamasi įtraukti jas i ■ 
koaliciją pagalba įvairių teri-i 
torialių žadėjimų. Bet visa tai 
dar nieko, sako straipsnio au
torius, palyginamai su tomis; 
Izvolskio telegramomis, kurios 
su neginčijamu aiškumu įrodo, 
kad karas buvo • sumanytas
Francuzijos žymiai ankščiau
1914 metų ir kad jo tiksiu bu-! 
vo ne “apsigynimas nuo žiau
raus užpuolimo," o revanšas at- 
kariavimui Elzaso-Lotoringijds.

Ar tikra? 5 rugpiučio Izvol-i 
skis telegrafu davė žinią Sa- 
zonovui, kad Dumergo nuomo
ne (tuo laiku franeuzų minis-

nauju įrody- 
gi ne vienin- 
kad Senon ir 

karas bu ve

“L- ?•

w Outbraneen Trade Mark *
GULBRANSEN.

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

Pamatykite pas
JOS. F. BUDRIK, 

3343 So. Halsted St

Del greito piniginių 
Reikalų atlikimo su

jau 
da- 
sie- 
im-

liktai uždengimui tų

per metą laiko laikraštį “SANDARĄ" vertės už............... $2.50

GAUS KNYGOMS:
AMHRIKIHCIA1 LIETUVOJE, vertes uit ................... 25

Knygą: APYSAKYMGLIAI Iš GYVULIŲ GYVENIMO .... 35
Knygą: MUZIKOS ŽODYNĖLIS ......................... i................... 25
Knygą: TRAKOMA arba SAUGOKITE Akjs prie Šviesos .... 20
Knygą: NOVEL1S, Graži apysaka ................................   15
Knygą: ŽMONIŲ LIGOS labai gera moksliška knyga ....... 15
Knygą: C1CEL1AI, Pasakos pamokinančios gyvenime ....... 15

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

SANDARA
327 E. Street, Boston 27, Mass.
““Sandaros" vieną examplioriu siunčiame pasižiūrėjimui dykai.

Dabar Laikas!
Draugiškas Ir Asmeniškas Pakvietimas 

Įsirašyti Į Musų Naują

>alebu ^Uiuba
Tūkstančiai narių musų 1925 metų KALĖDŲ KLIUBO sutaupi- 
no gražias sumas pinigų, linksmam sutikimui ateinančių švenčių. 
Tas pats bus ir su 1926 metų Kalėdų Kliubais.
I Kalėdų Kliubus dedasi darbininkai ir biznieriai, vyrai ir mote
ris, mergaitės ir berniukai. Yra visokios rųšies kliubų — kiekvie
nam prieinamų.
Mes turime trijų rųšių Kliubus, sekančiai:
Padidinantieji Kliubai: Pradėk su 1c, 2c, 5c ar 10c ir didink savo 
įdėli tokia pat suma kas sąvaitę.
Mažinantieji Kliubai: Pradėk su didžiausia suma ir mažink ly
gia suma kas sąvaitę.
Lygių sumų Kliubai: Pradėk su 25c, 50c, $1.00, $2.00, $5.00, $10,00, 
$20.00, ir dėk tokią pat sumą kas sąvaitę.
Depozitai mokami kas sąvaitę arba iš kalno.

KIEK KOŽNAS KLIUBAS SUTAUPINA
PER 50 SAVAIČIŲ:

• / % • I ,

Padidinančiojo Kliubo Plianas:
lc Kliubas, padedi 1c ir padidini 1c kas sąvaitę, gale 50 sąvaičių gauni .  ........  $12.75
2c Kliubas, padedi 2c* ir padidini 2c kas sąvaitę, gale 50 sąvaičių gauni ...’........  $25.50
5c Kliubas, padedi 5c ir padidini 5c kas sąvaitę, gale 50 sąvaičių gauni ............ $63.75

10c Kliubas, padedi 10c ir padidini kas sąvaitę savo depozitą 10c, gauni .......... $127.50
Sumažinančiojo Kliubo Plianas:

Pradedi su didžiausiu depozitu ir jį mažini kas sąvaitę.
Lygių Sumų Kliubų Plianas:

25c Kliubas
50c Kliubas 

$1.00 Kliubas, 
$5.00 Kliubas, 

$10.00 Kliubas, 
$20.00 Kliubos,

dedi po 25c kas sąvaitę, sudaro 
dedi po 50c kas sąvaitę, sudaro 
dedi $1.00 kas sąvaitę, sudaro 
(ėdi $5.00 kas sąvaitę, sudaro . 
dedi $10.00 kas sąvaitę, sudaro 
< ėdi $20.00 kas savaitę, sudaro

PRISIRAŠYK DABAR! KVIEČIA
STATE'

KM*.

Katalogas Dykai

Vitak — Elsnic Co
4639 So. Ashland Avcnue 

Chicago, III.

1$ SENŲ AUTOMOBILIU 
PADAROME NAUJUS
Viską sutaisome kas tik prie au- 

tomobiliaus reikalinga. Mes turi
me daug metų patyrimo taisyme 
visokių išdirbyšeių automobilių. Iš
taisome sulankstytas ašis ir kitas 
dalis. Sutaisome indžinus. Padaro
me'viską teisingai ir gerai.

Kreipkitės į

WALLACE GARAGE
.3115 So. Wallace St. 
Telefonas Michigan 0342

Tel. Republic 8135

Paul Hanuska
6653 So. Claremont Avė.

Kontraktorius - Pluniberis. Darau 
visokj darbą pigiomis kainomis.

» I IĮ ,11 I l.l I 1.1 V

Klausyk irlėmyk 
0 Polam

BRING-yOUR
New Subscriloei* 
t? oir papeųgSL

anJ 
£4 t

... $12.50

... $25.00
$100.00
$250.00

. $500.00
$1000.00

šis musų prietelis dirba iŠ 
širdies ir neša naujus skaityto
jus Naujienonjs kasdieną.

Darykit tai ir Jus

Universal State Bank
3252 So. Halsted St

CHICAGO ILL

■JI M I ' .Jl’lMg’.'gUCgjljriUUJ.

Niekas neali būti palyginama, kaip 
ištrynimaft au geruąju, lėnuoju

Pain-Expelk‘riu
Kai tik paatebit apeireiikimą šalčio, 
tuojau# riaudokit ij gariu naminį 
pugclbinink.). kad išvengue tolimetnlų 
komplikacijų.
3Sc Ir 70< vaistinėse. Temykit, kad 
butų Inkaro vaizbaženklu ant pake
lio.

#Tad7richter & co.
Beny čc South Sth Stn. 

rookiyn, N. Y.

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

matymas reikalauja page) 
Gal būt, kad jums reikia aki- 
Pasitarkite su manim šian

— Pritaikau taipgi akiniu:

Tai yra paprasti simptomai, dėl 
kuri 
bos. 
nių? 
dien.
prie likusių Čielų akinių stiklų.

DR. JOHN J
SMETANA

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

Kampas 18 gatvės, 3-čias augštar 
Kambariai 14, 15, 10 ir 17 

Ant Platt’s Aptiekos

Pa stebėki t mano iškabą 
Valandos nuo 9:30 iki

DR. ROSS NAUJA IR PA 
GERINTĄ SISTEMĄ 
GYDYMO IŠGYDO

Kraujo, pūslės, šlapumo, privatinės, sla • 
tos, užsendintos ir užkrečiamos ligos vii.
Ugydomoa.

. Vartojami saugiausi ir geriausiai 
metodaižinomi

pagerintas

ir tikras Europinis Ln^ 
eseide gydymas s* 
kiarna. Vienatini# gy
dymas nuo sifilio duo
damas ui p
žemą kainą

tiktai trumpam laikui

DK ti M HUSS 
Atsakantis 

Specialistas 
{steigta 30 metų

Daugiausiai chroniškų ligų paeina 
kraujo ir užkreėiamų ligų Kad iigydžiua 

j jas nebandykit senais budais.
VYRAI I Specialis serum gydymas yra var. 
tojamas su geru pasisekimu dėl atgavimi! 
stiprumo silpnėms vyrama. Jo gaivinanti 
jėga veikia stebuklingai ant gilių, nervų 
ir kraujo, suteikdama stiprumą silpniems 
ir sunykusiems vyrams. Dr. Ross gydymo 
kambariai kasdien pilni ligonių.
JIS TURI 30 METŲ PATYRIMĄ 

ir jau išgydė tūkstančius žmonių, tai 
užtikrinimas sergnatiems, kad jie gaus *#> 
rą gydymą. Vienatinis geriausiai Įrengtas 
ofisas Jungtinėse Valstijose. Dešimtis gy
dymui kambarių. Kraujo iibandymas ir la
boratorijos , egzaminacija dykai su gydymu.

Patarimas Dykai
medikalis patarnavimas sutaiko 

sveikatą ir laimę. Geriausia gydy- 
Pigiausios kainos. Greičiausias gydy- 
Ateikit Šiandien.

Atsakanti# 
jums 
m as. 
maa.

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

kampas Monroe St. Chicago
Vyrų priėmimo kambarys 50C. Moterų 
ėmimo kambarys 508.

Penktas Augštas, Crilly Namai 
25 METAI TAME NAME

Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto iki I 
vakare. Nedėlloj nuo 10 iki 1 dieną. Pa* 
nedėliaia, seredomia ir aubatomia nuo 10 
ryto iki 8 vakare.

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

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

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.

f 
pražuvęs 
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu.
TAI yra piuku jeigu gali taip 

padaryt, io£ kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koko mažas 
dalikas gali neteisti jums Hti 
pirmin.

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

Listerine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs ištikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždarinis pagalios tapo iš
rištai.

Didelė tūba Listcrine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert P bar macai Co., Saint 
Lotjs, U. S. A.



CHICAGOS
ŽINIOS Town of Lake (Tąsa ant 8-to pusi.)
Studentu riaušės Nauja įstaiga

L. K. Vytauto Skolinimo

persikrausti- 
ir p. p. Zol- 

iškilmes ir

pa- 
ga- 
P*

tų dukters ir sunaus. Kiti du. 
yra mirę. Ponia Jankauskienė 
ir Jankauskas salto yra labai 
linksmi sulaukę sunaus.

—P. G. o

Vilniaus Vadavimo Komite
tas kaip ir kitaip metais, J.aip ir 
šiemet rengiasi . apvaikščioti 

visas to įvy- Lietuvos Nepriklausomybės pa-
Tik vienas 

plėšikų auto- 
bet pasirodė, 
yra išduotas 

ir visai kitam,

! ko, bet kiti vistiek pastvėrė pi- 
inigus ir nuvilko juos į savo au
tomobiliu, 
ir pataikė 
koją, bet 
jį įsivilko

Apvaikščios Vasario 
16 dieni;

l žpereitą naktį Northwest- 
ern universiteto studentai sukė
lė riaušes, švęsdami savo fut
bolininkų pergalę. Per visą die
ną buvo ramu, bet sutemus stu
dentai pradėjo siausti. Jie pir
miausia padegė seną savo drau
gijos namą, kurį dar pirmiau 
sulaistė aliejum. Atvykus ug
niagesiams jie bandė neleisti 
gesinti. Ištiko susirėmimas su 
policiją, kuriame nemažai stu
dentų nukentėjo, bet visgi pa
sisekė studentus nuvaryti. Te- 
čiaus tai buvo tik pradžia. Po 
to studentai iki vidurnakčio 
siautė po visą miestą, išvarty- 
dami gatvekarius. stabdydami 
automobilius ir pridarydami ne
mažai žalos. Jie bandė padeg
ti, ir niekuriuose atsitikimuo
se tai pasisekė padarytit dau
gelį namų ir stadiumą. Evans- 
tono policija nebegalėdama vie
na suvaldyti įsišėlusių studen
tų, pasišaukė pagelbon ir 
Chicagos policistų, bet ir
nieko negelbėjo, nes visus po- 
ticistus studentai nuginklavo 
ir atėmė jiems žvaigždes ir 
buožes. Taip jie siautė iki vi
durnakčio, bet paskui 
sklaidytis ir į rytą 
ramu.

Dabar universitetas

galės taupyti savo pinigus ir 
gauti paskolas ant namų. Svar
biausia, nebereikės laukti 
skirto savaitės vakaro, bet 
lės pasidėti pinigus ir gauti 
skolą bile dieną.

Kaip girdėjau, 
mo dienoj spulka 
pai turės dideles

atsilankiusiems ar prisirašiu
siems prie spulkos bus duoda
mos gražios dovanos. I'ad town 
ūf-lakiečiai ir laukia atidarymo 
dienos, kada sužibės prie namo 
puiki iškaba, kurią Zolpai jau 
turi pasikabinę. —F. T. P.

30 
tai

pradėjo 
vėl buvo

nežino

siu asmenų ir policijos. Tarp 
nukentėjusių yra ir pats ma
jorus, kurio universitetas atsi
prašė, o policistams prižadėjo 
nupirkti naujas uniformas, 
taipjau ir kitiems atlyginti 
nuostolius.

Mayoras dabar pareiškė, kad 
studentai patys sau pakenkė, 
nes miestas dabar svarsto apie 
leidimą universitetui budavoti 
didelį stadiumą. kuriame tilptų 
80,,QO(T žmonių. Veikiausia esą 
miestas gali dabar neprielan
kiai tame dalyke nuspręsti, ka
dangi jeigu negalima suvaldyti 
2,0(M) studentų, tai negalima lei
sti budavoti tokį stadiumą, kur 
tilptų 80,0<M> žmonių, nes tada 
visai negalima bus suvaldyti 
tokios minios.

Apiplėšė banko 
pasiuntinius

Atėmė Bridgeporte $50,000. Po- 
licistas ir du plėšikai pašauti

šoferis Grobe šovė 
vienam plėšikui j 

jo draugai vistiek 
į automobilių ir nu

važiavo savo keliais. Visą tai 
taip greit įvyko, kad nedaugelis 
tesjiėjo pastebėti 
kio smulkmenas, 
vaikas įsitėmijo 
mobilio numerį, 
kad tas numeris 
kitame mieste
Chevrolet, automobiliui.

Manoma, kad plėšimą papil
dė tos apielinkės plėšikai, kurių 
ten knibždėti knibžda. Policis- 
tąs O‘Shea sakosi pažinęs Le- 
Roy Marshall. Jį suimta, bet 
jis neprisipažysta prie kaltės.

progra- 
ir kviečiama visas 
lietuvių draugijas 

ir pats %

Kova tarp farmeriy

skelbimo dieną Vasario 16 
d. Bet kad šiemet sukanka aš- 
tuoųi metai Lietuvos nepriklau
somybės, tad tą apvaikščiojimą 
norima padaryti labai iškilmin
gu. Bus netik nepaprastai tur
tingas apvaikščiojimo 
mas, bet 
Chicagos
(nepolitines, kadangi
V. V. K. yra nepolitinis — ne
partinis) prisidėti prie to aį> 
vaikščiojimo.

Pirmoji draugija 

į tą pakvietimų yra Visuome
nės Darbo Sąjunga, 
ba savo susirinkime 
V. V. K. pakvietimo, 
šiai nutarė dalyvauti tame /Va
sario 16 d. apvaikščiojime ir 
kartu su V. V. K. dėti pastan
gas, kad tas apvaikščiojimas 
butų kuoiškilmingiausias, kuo- 

: sėkmingiausias.
Greit tikimąsi susilaukti at

siliepimo ir kitų musų 
jų. —Narys.

utsihepusi

Jos- valdy- 
išklausiusi 

vienbal-

draugi-

Niekurie farme- 
Dr. Bundenseno

Nesenai sveikatos komisio- 
nierius Dr. Bundensen išleido 
patvarkymą, kad pieno kompa
nijos .nebegali gabenti tokio 
pieno į Chicagą, kurio farme
riai atsisako pasirašyti po su
tikimu, kad jo gyvuliai butų iš
egzaminuoti sulig Chicagos rei
kalavimais. AVieland Dairy Co., 
kurios priėmimo stotis yra 
Spring G rovė, atsisakė priė- 
minėti pieną nuo tų farmerių, 
kurie atsisako tuos reikalavi
mus išpildyti, 
riai sutiko.
reikalavimą išpildyti ir jų pie
nas buvo priimamas, bet kiti 
nesutiko ir kompanija jų pieną 
atsisakė priimti. Tada atsisa
kiusieji farmeriai užbarikadavo 
visus kelius į Spring Grove ir 
neleidžia sutinkantiems f arine- 
riams“ pristatinėti pieną. Gink
luoti farmeriai stovi pri£ bari- 
kądų ir nepraleidžia vežimų, o 
kurie pasipriešina, tai tų far
merių pieną išlieja ir dar pa
čius taimerius apmuša. Į kovos 
vietą pasiųsta Chicagos polici
ją, kuri daboja, kad nebūtų 
trukdomus pieno pristatinėji- 
mas.

NEDĖL1OJ LIETUVIAI RkS- 
TIKAI RISLS SU LENKAIS

Nedėlioj po pietų Pulaskio 
svetainėj risis trys poros: lie
tuviai su lenkais.

Ristikų vardai bus' pranešta 
vėliau. —Z.

Ueiiivių Hateliuosti.
18-ios gatvės bpielinke

R. K. Federacijos 
prakalbos

Bridgeportas
Auditorijos statytojų balius

vakarePereito sekmadienio
Lietuvių Auditorijos statytojai 
turėjo savo pasilinksminimo 
vakarą. Žinoma, buvo kviesti 
ir pašaliniai, nes vakaras įvy
ko didžiojoj svetainėj, kur tel
pa arti tūkstančio žmonių.

Viskas išėjo gražiai ir tvar
kingai. Muzika garsiai ir atsa
kančiai grojo, o' šokėjų taipogi 
netruko. Ant dydžių auditori
jos grindų keli šimtai kojų ir 
kojelių sukosi ir sukosi kar
tais į priekį, kartais atgal...

Prie šio baliaus pasisekimo 
prisidėjo, beaki jo. rengimo ko
mitetas, kuriu įėjo poni By
tautienė, Janulis ir kiti.

Report.

D.
ir Budavojimo Draugija (Spul
ka) baigia statytis nuosavą piii- 
kų namą pačiame šios koloni
jos centre — kertėj 46 ir Pau
lina gatvių. Tikimąsi, kad pra
džioj gruodžio mėnesio jau bus 
pabaigtas budavoti.

Name bus dvi biznio įstai
gos ir kambariai dviem šeimy
nom. Vienoj bizniavietėj bus 
spulkos rastine ir gvėrai žinomo 
J. J. Zolp real estate ofisas,, o 
kitoj bus “chapel” dėl grabo- 
riaus, kurią užims graborius I. 
J. Zolp. Dabar žmonės eidami 
pro šalį gėrisi puikiu namu, iš 
kurio nauda bus visai kolonijai, 
nes 1). L. K. Vytauto spulkoj

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

Naujienų Pinigų Siuntinio Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos KoperacijOs Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai 'tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia ieina telegrafines perlai- dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį gavo 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo
11699—Onai Kamentauckienei 
20961—Adomui Skukauskui

5002— Antanui Liaugaudui
5003— Marei jonai Drazdaus- 

kaitei
5022— Veronikai Lelienei 

20964—Julijonai Bučienei
5023— Antanui Eidintui

24203—Onai Vitkevičienei 
11675—Onai Barauckienei 
11674—Jonui Glebauskui 
22332—Klemensui Dųrąi
4953—Pranui Daškui A '* 
4958—Onai Gezevičienei •' 
4961—Marcijonai Zadlauskio-

nei
2234E—Jonui Šaučiuliui
22350—Franciškui Balsiui
4969 —Onai Dobrovolskienei 
4963-—Pranui Idikauskui 
4989—Rožei Lapinskienei
4987—Jonui Poškai

41692—B. J. Gabriui
4991—Petronėlei Paulauskie- 

. nei x
22358—Boguslavai Rankelienei

5011—Petrui Seibučiui 
22374—Antanui Satkui

5031—Juozui Šulskiui

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

Parduodam ant lengvų išmo
kėjimų

PIJAN0 KRAUTUVES

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

4884—Julijonai Laurinavičie
nei

4881—Uršulei Pulmonienei 
11664—Alfonsui Naruševičiui
4903—Marijonai Gedgovdaitei 
4928—Anlisai Rutčienei' 

24205—Barborai Vaišvilaitei 
11672—Antanui K. Masenui
4940—Juozapui Jagelevičiui 
4949 Onai Stfeihikienei 
4960—Mortai Stulpinaitei

(55265—Marijonai Gruzdienei
4974-—Franciškui Gizauskui

116Š6—Tamošiui Jenkeliunui 
4983—Petrui Mažiulskiui

22328—Kaziui 
11693—Agotai 
24209—Stasiui 
11694—Juozui
55271—Adomui Četvergui 
55272—Ignacui Grigšui .
11696—Agotai .Astijięiiei ' 5
5034—Petrui Gildučiui
5015—Kazimierui Vestartui 

22363—Onai Balčiūnienei 
22369—Mateušui Sereikai 
22370—Elenai Baldauskienei 
22371—Tamošiui Jankeliūnui 
5528^—Mikolui Vidmontui

Šeši plėšikai vakar dieną už
puolė Drovers’ National Bau k, 
esančio prie 42 ir Halsted gat
vių, pasiuntinius ir atėmė iš 
jų $50,000, taipjau pašovė ir 
kartu važiavusį policistą. Du 
plėšikai taipjau tapo pašauti 
bet paspruko.

Užpuolimas įvyko prie 3824 
So. Wallace St. Tie pinigai bu-1 * 
vo gabenami iš Drovers’ Nat
ional banko į Continental and 
Commercial National Bank, vi- 
durmiesty, atsiskaitymui. Pini
gai buvo vežami automobiliu, 
kuriame taipjau buvo ir polięis- 
tas Patrick O’Shea, šoferis 
Louis Grėbė ir kiti trys banko 
darbininkai, viso penki žmonės. 
Iš Root gatvės jiems pasukus 
į Wallace, juos pasivijo Lincoln 
automobilius, kuriame buvo še
ši žmonės. Nors policistas ma
tė, kad jie visi yra ginkluoti ir 
turi šautuvus, bet jis manė kad 
tai yra efetektivai. Pasivijęs au
tomobilius užlindo jiems už a- 
kių ir privertė juos sustoti 
prie pat 3824 So. Wallace St. 
Policistas dat ir tada manė, kad 
tai yra detektivai ir jiems su
šuko, kad jie yra banko pasiun
tiniai, bet iš kito automobilio 
pasigirdo šūvis, kuris sunkiai 
sužeidė policistą O’Shea, o keli 
vyrai iššoko iš Lincolno ir pri
bėgę prie banko automobilio 
puolė prie pinigų. O’Shea 
nors ir sunkiai sužeistas, visgi 
išsitraukė sipfo revolverį ir 
paleido širvį, kuris vieną plėši
kų sužeidė į ranką. T’asis. atšo-

£1 h f

2541

Dombrauskui 
Astilienei 
Karnišauskui 
Jablonskiui

lengvai pa-

Kam jum mokėt augštas kainas, kad galite pirkt daug pigiau tiesiog 
nuo išdirbėjų. Ateikite pažiūrėti, kurie norite pirkti gerų furničių. Mes 
galime užganėdinti teisingu patarnavimu. Darbą irmaterijolą garan
tuojame, musų kostum’eriai tą patvirtins. Musų ilgų metų patyrimas, 
geriausias, užtikrinimas, ir užlaikome visokios rųšies namų rakandų.

Globė Upholstering Furniture Co.
6637 South Halsted Street

Telephone Wentworth* 6890

DR. VAITUSH, O. D. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Palengvins akių Įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso, 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati- 
tuiro trumpregystę ir toliregystę. 
Prirenka teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaida^. Speciali atyda at
kreipiama, į mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 10 

.iki, 8 vai. Nedčlioi 10 iki 1 vai. p. p.
1545 West 47th Street

Phone Boulevard 7589

LIETUVIAI IŠDIRBĖJAI AUKŠTOS RU 
ŠIES SEKLYČIOS SETŲ (PARLOR SETS) 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 
lemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1515 West 47th Street
Netoli AcklanH 4ve.

Dukterys darbuojas
Naujienose buvo rašyta, kad 

Draugystė Lietuvos Dukterų 
seredos vakare, lapkričio 25 
d., Lietuvių Auditorijoj rengia 
didelį maskaradinį balių. Esą 
surinkta iš Bridgeporlo ir 
Brighton Parko uiznierių ir 
draugystės narių virš 200 bran
gių dovanų. Be to draugyste 
iš savo iždo yra paskyrusi $40 
pinigais. Visa tai bus išdūlin
ta maskininkams, grupėms ir 
pavieniams. Suprantama, bran
gesnes dovanas gaus tįe, kurių 
grupė bus skai t tingesnė ir pa
vieniai, kurių bus kostiumai 
geriau pritaikinti tam vakarui. 
Prie viso to yra pasamdytas 
geras orkestras. Įžanga ne 
aukšta - tik 75c. ypatai. Ma
lonėkite būti visi. —Duktė.

ATIDARYMAS NAUJOS 
RUSIŠKAI LIETUVIŠKOS 

RESTAURACIJOS
Čia bus gaminama lietuviški 

naminiai valgiai.
Visi kviečiami atsilankyti ir 

persitikrinti, kad tai yra geriau
sia vieta Brighton Parke.

3138 W. 38th Street

No. 2541 Paprasta, 
siuvama, bet gerai atrodąpti suk
nia.

Sukirptos mierosi 16 metų, ir nuo 
36 iki 42 colių pei- krutinę.

36 mierai reikia 3% yardo 40 co
lių materijos ir % yardo* skirtingos 
materijos apsiuvinėjimui.

Norint gauti vieną ar daugiau virS 
nurodytų pavyzdžių, praSome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pą- 
2zdžio numeri, pažymėti mierą ir 

ikiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už- 
«akymu. Laiškus reikia adresuati:

Naujienų: Pattem Dept.,, 1789 So. 
Halsted St., Chicago,^ B-l-- , -
' NAUJIENOS Pattem Dept. /

1739 S. Halsted St., Chicago, IU.» 
Čia įdedu 15 centų ir prašau .at

siųsti man pavyzdi No.......... —
Mieros .............—...... por krutinę

Chicagos

Susilaukė sunaus
Jan-

(Vardas ir pavardi)

{Miestą* Ir val*t.)
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parapijos 
katalikų 

turėjo 
prakalba*. Progą suteikė bu
siančios pradžios gruodžio-mė
nesio 20 metų sukaktuvės di-

I džiojo Vilniaus seimo.
Kalbėjo kun. Albavicius, 

kun. Brička, adv. Mastauskas 
ir Lietuvos konsulas Žadeikių. 
Protarpiais buvo dainos ir mu
zika. Ponas Sabonis tikrai pui
kiai atliko keletą dainelių.

Programa prasidėjo ištisa 
valanda vėliaus negu buvo 
skelbta. Jei ne p. Dimšos ka- 
tegoringi reikalavimai pradėti, 
gal dar būt reikėję ilgiau laukt.

’ Buvęs.

Žinomas veikėjas 
kauskas sulaukė didelę dova
na ant Padėkavončs dienos. 
Panedėlio ryte, lapkričio 23 d. 
susilaukė sunaus; D-ras Y tiška 
daug prisidėjo prie priėmimo 
svečio. Dabar Jankauskai tu
rės didesnę šeimyną: iš 7 me

YUJELt BVLVG AJRS. TOU 
GFJTTAJG L.CTS of 
t-ETTE^S TEU.U4G

VAOUO TO KAAKT 
VAVLUOU?

DIDELIS ROŽINIS BALIUS
KALAKUTŲ DIENOJE 

Rengiamas i
LIETUVIŲ PILIEČIŲ BROLYBĖS KLIUBO AMERIKOJE

Ketvirtadienyj, Lapkričio-Novamber 26 d., 1925
MILDOS SVETAINĖJE ~

Pradžia 7:00 vai. vak. į . . . Įžanga ,50c ypatai
Visi be skirtumo, kaip seni taip ir jauni kviečiami atsilanky

ti. Bus duodamos kiekvienam po gyvą rožę. Be to, bus gera muzi
ka. Joe Philips Syncopators.- KOMITETAS
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LiBlUVill fialBilUOSBi Pranešimai
Trečiadienis, Lupk.

bromslava 
GAIDIMAVIčAITe

Musų mylima dukrelė persi
skyrė su šiuo pasauliu sulau
kus 14 mėnesių amžiaus, Lap
kričio 28 dieną, 1925 m., 4:25 
valandą ryte. A. A. Bronislava 
jfimč Rugsėjo t, 1924, Chicn- 
imj.

Paliko dideliame nubudime 
motiną Liudviką, po tėvais Jo
nušaitę ir tėvą Ignacą. Kūnas 
pašarvotas randasi, 4612 South 
Paulina St

Laidotuvės jvyks Ketverge, 
lapkričio 26 <1., 8:1)6 valandą 
ryte iš namų į švento Kryžiaus 
parapijos bažnyčią, kurioj jvyks 
gedulingos pamaldos - už velio
nės sielą, o iš ton bus nulydė
ta i švento Kazimiero kapinei

Visus gimines, draugus ir 
pažįstamus nuoširdžiai kviečia
me dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę ir pilni* gilios slel- 
vartos liekame, Tėvai

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

(Tąsa nuo 7-to pusi.)

Tarsis apie importą 
iš Lietuvos

Jaunuolių Orkestro praktikos ne
įvyks Lapkričio 25 d., nuo priežas
ties “Thunksgiving Eve”, bet įvyks 
praktikos ir mėnesinis mitingas 
Gruodžio 2 d., 8:1)0 vai. vak. Visi 
Jaunuoliai neužmirškite tada atvykti 
su tėvais.

A. J. Schultz, Rtišt.

Didelį maskaradų * balių rengia 
Draugystė Lietuvos Dukterų serc- 

šinndie šaukia lietuvių biznie-, doj, lapkrit i ) 25 d., Chicagos I.ud. 
... x. . .. . * Auditorium svet., 3133 S. Haletedšiaip uzinteiesuotų im-j^| Yr}J (|ang dovanų-prizų 

gaiš ir daiktais. Pradžia 7 
įžanga 75 e, \ patai.

—Komi t etas.

IJetu VOS Jinpprto Komisija

BERNARDAS GRINIUS

Persiskyrė su šiuo pasauliu 
lapkričio 19, 1925 m., Denver, 
Culorado, tarnaudamas kariuo
menėje. Turėjo amžiaus 30 me
tų. Paliko didžiam nubudime 
du broliu Antaną ir Joną* Ame
rikoje. Lietuvoj paliko motiną, 
4 seseris ir 1 brolį. Paėjo iš 
Lietuvos, Kauno rčdybos, Tau
ragės apskričiu, Ansunio kai
mas. Kūnas pašarvotas 3218 
Lime St.

Laidotuvės jvyks Lapkričio 
26, 1925 j šv. Jurgio Bažnyčią 
apie 8 valandą, po pamaldų į 
šv. Kazimiero kapines*. Užkvie- 
čiame visus gimines, draugus 
ir pažįstamus dalyvauti laido
tuvėse. Nuliūdę

Broliai Antanas ir 
Jonas Grimai

1 rių ir
poliu iš Lietuvos asmenų susi
rinkimą pasitarti apie imporia- 

Įvimą niekinių Lietuvos išdirbi
nių. Susirinkimas Įvyks Pa
liulio restorane, 320(1 S„ Hais- 
ted St. Kaip 1.30 vai. bus 

I pietus, o 2 vai. prasidės posė
dis. , Bus tariamasi svarbiau
siu apie importavimą iš Lietu
vos saldainių (cukierkų), kor
tų (koziry) ir degtukų. Susi
rinkime dalyvaus ir Lietuvos 
konsulas P. žadeikis, kuris pa
aiškins hpie tų dalykų Impor
tą, kainas ir kitas su 
surištas smulkmenas.

(parodys ir gautus iš 
tą dalykų pavyzdžius.

Komisija kviečia visus suin- 
, teresuotus tų dalykų importavi
mu iš Lietuvos asmenis atsilan
kyti į šios dienos susirinkimą.

—b. I

Aušros Spaudos 
lekcijos mėnesinis 
sitms lapkričio 27 
3210 S. Halsted 
meldžiami būti —

pini-
v. v:ik.

Bendrovės di 
usit ink imas at

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius A. Masalskis, Telefonas 
Boulevard 4139.

mylimas sūnūs ■ persi-Musų ....____
skyrė su šiuo pasauliu sulaukęs 
4 metų 
mėn., 22
landą naktį. Gimęs Amerikoje.

Paliko dideliame nubudime 
tėvą Frančiškų, motiną Morta 
ir brolį Joną. Kūnas pašarvo
tas raudasi 1931 Uanalport Av.

Laidotuvės įvyks Ketverge, 
Lapkričio 26 <1., 8:30 valandą iš 
ryto, iš namų 1931 Canalport 
Avė. į Dievo Apveizdos Bažny
čią, 18th ir Union Avė., o iŠ 
ten bus nulydėtus j švento Ka
zimiero kapines.

Visus gimines, (baugus ir pa
žįstamus ‘nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti mirusiam jam paskutinį 
tarnavimą.

Nuliūdę liekame, 
Tėvai ir Brolis

amžiaus, lapkričio 
dieną, 1925, 10:20 va-

pa-

Laidotuvėse patarnauja gra
borius M. A. Ežerskis, Tel. 
Yards 0589.

JUOZAPAS YONCHAS
•Musų mylimas vyras persi

skyrė su šiuo pasauliu sulau
kęs 55 metų amžiaus, Lapkri
čio 22 dienų, 1925, 10 valandą 
vakare. Paėjo iš Kauno rėdy- 
bos, Tauragės apskričio, Sarti
ninkų kaimo. Amerikoje išgy
veno 14 metų.

Paliko dideliame nubudime 
motelį Marijoną, sūnų Juozapą 
ir dukteij Oną Lietuvoj, o 
Amerikoj 2 pusseseres ir švo- 
gerį Rud|. Kūnas pašarvotas 
randasi 7013 So. Washtenaw 
Avenue.

Laidotuvės jvyks Ketverge, 
lapkričio 26, 1925, 8:00 valan
dą ryto iŠ narnų į Nekalto Pra
sidėjimo P. Š. bažnyčią, o iš ten 
bus nulydėtas j šv. Kazimiero 
kapines.

Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse.

Nubudę liekame, 
Moteris,- Vaikai, 
Pusseserės ir švogeris

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tek Yds. 1741

Tel. lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviam^ visados 
patarnauju kuugeriausiai.

M. Yuška,
.1228 W. Mth CNcago, III.

importu
Taipjau

Lietuvos

Užmušė lietuvį
Pirmadieny, lapkričio 
irth Sidės lietuviai neteko 

I savo gerai žinomo draugo Jo- 
Ino Dzigučio - jį užmušė.

Jonas Dzigutis buvo anglių, 
'ir ledo išvežiotojas,
I.Narth Sideje. Panedėlio vaka- 

l re apie 8 vai. išvažiavo su biz
nio reikalais, savo troku, Į ('i- 

(*ero. Bevažiuojant apie 22 ir 
Cicero gatvės užbėgo ant jo 
elevatorius, sudaužė t roką ii 
užmušė Joną Dzigutį.

Velionis buvo- kilęs iš Vil
niaus apielinkės, Lietuvoje. 
Keletas metų atgal palaidojo 
savo moterį ir gyveno nuginda
mas savo penketą vaikučių. 
Melų turėjo apie 48 m. Pali 
ko penkis vaikučius. Sūnūs 
Leonas ip duktė Klera jau yra 
vedę. Juzefą, Cecilija ir Hera 
yra auginamos, St. Mary prie- 

. glaudes namuose.
Kuomet Dzigutis tapo užmu

štas, tai paėmė artimas anglų 
graborius, bet^ giminės žada at
imti ir atiduoti laidoti lietuviui 
graboriui p. Masalskiui. Jo 
brolis p. Dzigutis gyvena 1614 
N.. Girard St.; jis nipinasi i>a- 
laidojimu. Duota telegrama 

broliui Mykolui į farmas, 
atvyktų palaidoti savo bro- 
Kur kūnas pašarvotas bus, 
negalima žinoti: gal pas

dukterį, gal pas sūnų. Gali
ma sužinoti pas velionio brolį 
p. Dzigutį, telefon. Brunsvvick 
1529. —Reporteris.

jo 
kad

dar

ĮVAIRUS SKELBIMAI
MUSŲ KALENDORIAI

> šltiomi pranešinu visiems Chica- 
gos ir upirlinkių lietuviams biz
nieriams, kad pas mus galite užsi
sakyti įvairių sieninių kalendorių. 
Hnngers, \Vall Pockets, DeLuxe ir 
Cut Outs, taipgi da turime labai 
gražių naujų lietuviškų kalendorių. 
Musų kalendorių kainos gana pri
einamos — nuo $12 iki $25 už 100. 
Pas mus randasi didžiausias 
lendorių pasirinkimas. Reikale ka
lendorių tclefouuokite mums — 
prisiusime agentą su samnetiais ar
ba <lel platesnio pasirinkimo pri
bukite patys vpiUiškai šiuo adresu: 

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

REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME

ka-

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distanco handling.

Turimo daug metų patyrimą. 
3238 So. Halsted St. 1

Tel. res. Y’ds 3408—Blvd. 7667 'office
PRANEŠIMAS MOTERIMS ‘

Parsiduoda vilnonio* gijos įvai
riems nėriniams; kaina: 4i uncijų 
matkos 35c., 38c. ir 40c. Vilrtonjos 
skiautės vaikams, kaina nuo 65c. 
iki $1.60. Baltoji drobė užvalka
lams ir paklodėms. Marškonios gl- 

1 jos, kaina 1000 jardų nuo 10c. iki 
1 45c. ManA tavoras parsiduoda nuo 

organizatorius. 35c. iki 50c. pigiau negu kitur.
Frank Scleųionavičius 

. j 504 \V. 33rd St. Prie Normai Avė.
Lietuvon Socialdemokratų Rėmi

mo Fondo Chicagos kuopos susi
rinkimas įvyks penktadieny, lap
kričio 27 dieną 8 vai. vakare, Natų 
jivnų name. Visi narini būtinai 
privalote atsilankyti, nes turime 
daug .svarbių reikalų ir pasitarti 
kaslink paminėjimo 20 metų su
kaktuvių Lietuvos revoliucijos. 

Rėmimu bundu Sekretorius.

St. Direktoriai 
Valdyba.

Humboldt Purk Lietuvių Polit. 
Kliul) > mėnesinis susirinkimas bus 
pėtnyčioj, lapkričio 27 d., 7:30 v. 
vakare, 3310 Evergreen. avė. 
nariai malonėkit būti laiku, 
bus valdybos nominavimas.

A, Walskia, sekr.

Visi
nes

LSS VIII Rajono knygų revizi
jos komisijos posėdis įvyks penk
iadieny, lapkričio 27 d., 8 vai. va- 
kare, Naujienų name. Būtinai ma-1 
lonėkite atsilankyti finansų sekre- | 
torius, iždininkas ir ę---- ’

VIII Rajono sekr. N. J. M.

Tel. Lafayette 5158-6438

RUBIN BROS.

VtRŲ

REIKIA
Inteligentiškų vyrų sales- 

manų, kurie gerai kalba lie
tuviškai ir angliškai. Jie tti- 
rės pasiūlyti ir pardavinėti 
žmonėms labai svarbius da
lykus. Tiems pasiūlymas nė
ra jokių rubežių ir proga 
yra begalinė. Atsišaukite 
nuo 1 iki 3 vai. po pietų se- 
redoje ir pėtnyčioje.

SALES DIRECTOR 
OF FOREIGN 

DEPARTMENT

PARSIDUODA Malt and tlops 
krautuvė. Vieta dc) to biznio 
gera norintiems pinigų padary
ti. 3 ruimai pagyvent. Pardavi
mo priežastis — naminis nesu
tikimas, 3553 So, Wallnce St.

Norėdami pirkti, parduoti 
arba mainyti, važiuokite 
pas F, G. Lucas & Co.

IŠRENOAVOJIMUI
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

116 So. Michigan Avė.
Room 1408

REIKIA darbininkų, 50c. . j. va
landą. Elcktrišenų, 70c. į valandą. 
Dažų maišytojų, 70c. į valandą, 
įrankių ir dažų dirbėjų, 95c. j va
landą. Virėjų, $25 į savaitę. Ja- 
nitorių, $55 į mėnesį valgis ir kam
barys. Imlų plovėjų, $17 j savaitę 
ir valgis.

Alias Employment Agcncy 
6300 S. Halsted St.

Tel. \Vcntworth 8101

REIKALINGAS BABBERYS
VAKARAIS

Atsišauki!
tuojau.

ANT RENDOS 2 flatai po 4 rui
mus. Gera proga katrie važinėjas ka
isis, nes netoli nuo karų linijos, pu
sė bloko nuo Western Avė. Ruimai 

gyvenęs pagal naujos mados įtaisyti. Elek
tra ir vanos. Renda pigi.

4005 So. Artesian Avė.

RENDAI 4 ruimu flatas, ,su 
visais patogumais. Rendos $20. 
Turiu iKirduoti Safe, paslėpti .pi
nigams ir dokumentams.

Kreipkitės:
1125 W. 3Ist Street

PARENDAVOJIMUI 2 fintai 
po 5 kambarius, garu šildomi. 
Kaina labai prieinama. Vienas, 
fintas tinkamas daktaro ofisui. 
Te). Republic 4966. 2822 Mar- 
ųuette Road arba 67th Street.

RENDON 5 kambarių cottage, 
su elektros, šviesa. Del 
pašaukite

Cahimet 5150 
1410 W. 15th St.

fakto

RENDA1 4 ruimai moderniš
ki, ant antrų lubų, gražioj apie- 
linkėj. Geistina, kad butų lietu
viška šeimyna.

6815 So. Oakley Avė.

AUTOMOBILIAI

JUOZAS SHATAS 
Atmintis

Persiskyrė su šiuo pasau
liu sulaukęs vos 33 metų am
žiaus 25 d. lapkričio, 1921 
m. Paėjo i.š Potbiržės para
pijos. Artimų giminių netu
rėjo, tai draugai ir draugės 
rūpinos velionio laidotuvė
mis. Tebūnie jam lengva šios 
šalies žemelė ilsėtis ramiai!

Jo mylimas draugas
Stasys WenckiK, 

3311 Auburn Avė.

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

J. R. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
4605-0T S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
' SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
4904 W«ot 14th St., Cicero. 

Tel. Cicero 8094.

RENDON 
tas pirmiau 
atiduosiu už 
riai šviesus.

3307 W.

6 kambarių 
buvo $45, 
$35. Vjsi

m- 
dabar 

kamba-

Le Moyne SI.
-------- /-----------------

RENDON 3 kambariai, ant- 
iw lubos šviesus, gera vieta 
mažai šeimynai; yra elektra, 
gasas. Kreipkitės tuojuus vaka
rais.

.'3604 S. Lo\ve Avė.

IšREiNDAVOJIMUI 6 dideli 
šviesus kambariai, pigiai. Gali 
ma laikyti burdingierių. 2 flo 
ras iš priekio.

1841 N. Lawndalo Avė.

SIŪLYMAI KAMBARIU
PA R END A VOJIM U1 kam bū

rys dviem vaikinam; guru šil
domas. Su valgiu ar be valgio.

Kreipkitės
3457 W 60th PI.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
Tel. Yards 7282

BRIDGEPORT PAINTING
. & HDW. CO.

Malevojam ir popieruojam. Už
laikėm malevą, popierą, 

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

J. S. RAMANČIONIS, Prez.
--------------------------

PIRKIT PLUMBINGA PAS MUS 
IR SUTAUPYK1T 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthnl Plumbing Supply Co., 
1637 West Divieton StM 

netoli Marshfield
> 1 -!■

PARDAVIMUI Photo Studio. Pnr- 
siudodu nebrangint, su namu už 
$.r)()00; kas mokės cash duosiu 
(liscounl. Vieta per daugelį 
išgyventu.

Photo Studio 
31 E. Main SI. 

Chieago ileights, III,

EKTRA! Parsiduoda 
nė ir grosernė. Sena ir 
ta viela, 
da, lynas 
priežastį 

7118

metų

bučer- 
išdirb- 

Biznis cash, pigi ren- 
3 metams. Pardavimo 
patirsit ant vietos. 
S. Weslern avė.

Ice Cream parlotas parsiduoda 
arba mainysiu ant loto, automobi
liu. Yra 4 dideli ruimai pagyveni
mui ir gera biznio vinto. Tai yra 
gera proga pasinaudoti bargenu. •

Kreipkitės tuojau,
4034 Archer Avė.

PARSIDUODA kampinis bizniavus 
namas, parduosiu už $11,850 arba 
mainysiu ant mažesnio namo, far- 
mos, nepaisant Valstijos.

IŠSIMAINO 2-jų flatų naujas mu
ro namas po 6 ir (} kambarius, kar
štu vandeniu šildomas, su 2-jų karų 
garadžium, mainysiu ant cottage, lo
to, bučernės, restauranto arba ant 
kitokiu biznio:

IŠSIMAINO Oių kambarių Bunga- 
low, mainysiu ant bizniavo namo.

IŠSIMAINO 2-jų pagyvenimų kam
pinis muro namas, 'tarp 2-jų bulvarų, 
parduosiu už $12,500 arba mainysiu 
ant cottage arba priimsiu antrus 
morgičiųs arba kokį biznį.

IŠSIMAINO Gių flatų muro na
mas, su 6ių karų garadžium, mainy
siu ant bizniavo namo su bizniu.

IŠSIMAINO automobilius ant loto 
arba namo. Kas norite įsigyti puikų 
ir gerą automobilių, nepraleiskite 
progos.

Su viršminėtais bargenais ir rei
kalais ki’eipkitės pas

PARDAVIMUI vąlgvkla — Lunch 
I oom už gana prieinamą kainą. 
Biznis randasi prie dirbtuvių — 
užeigos vieta. Pardavimo priežastį 
pa t i r,si I vietoj.

Kreipkitės:
3559 S. Morgan SI.

F. G. Lucas & Co.
4108 Archer Avenue 
Phone Lafayette 5107

PARSIDUODA arba mainysiu ant 
loto giusejnę; geras biznis, 
kome 
bako, 
galiu

NAMAI-2EME

L’žlai- 
irgi smulkmenų, cigarų, tu- 
Pardaviino priežastis — ne
apsidirbti; turiu du bizniu. 
3959 S. Westmi Avė.

Vėl. Lafayette .3571 
arba Roosrvelt 3982

ŠVENTĖMS BARGENAI MORTGECIAI-PASKOLOS

KRAUTUVIŲ FikČERIAI
Groaernių, Bu- 
teirių, Delikate- 
sen’ Restauran- 

fafr tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų 

specialu mas Gėjas patar
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So. State St.

PABDAV1MLT taxi body it’ 
myteris, vienų metų senumo. 
Arlia galėsiu parduoti ir visą 

iki 
La

autom/ibilių. pigiai. Nuo 5 
<> vakare šaukit telefonu 
tavette 1124.

107 St.

JIEŠKO DARBO RAKANDAI

Pardavimui nauji mūriniai namai. 
Galima pasirinkti, turime po 6 ir 6 
5 ir 5 ir 4 ir 4 kambarius. Visi įtai
syti pagal vėliausios mados. Augšti 
pleisteriuoti bersmęntai, geležini Kal
kei, plumbingas vėliausiom mados, 
aržuplo trimingas, Bungalow stogai, 
porčiai apdaryti stiklais ir skrynom, 
shades. Karštu vandeniu apšildomi. 
Mes turirr?e ir pečiais apšildomų vie
tas, jrerai Lietuviams žinomoj Brixht- 

’ on Park ir Marųuette Park apietin- 
kėj. Kas mylite pirkti ar mainyti ant 

■ senesnių namų ar lotų, atvažiuokite 
ar pašaukite, mes parodysime* tos 

1 namus.

1 .............................. »
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičiųs 

11* Vnvityfilrt’iio
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Avė., 

Lafayette 6738
-------- -------------- ■■ J

MOKYKLOS

IEŠKAU darbo už buferį arba 
klerką. Turiu 8 metų patyrimo. 
Galiu kalbėti lietuviškai, lenkiškai 
ir gerai angliškai. Esu 22 metų se
nas. '

Kreipkitės: ?
714 -W. 19 PI.

PARDAVIMUI rakandai, vi
si geri daiktai ir pigiai parduo
siu. Skubinkite greitai.

2842 So. Union Avė. 
1-rnos lubos

Pardavimui 2 flatų namas, 7 ir 7 
kambariai, augštas beizmentas, karš
tu vandeniu apšildomas, maudynės, 
elektra, porčiai apdirbti stiklais ir 
skrynom. Prekė $13,000; įmokėti $2,- 
0000, ar mainysiu ant mažesnio na
mo. Vieta: 5422 So. Carpenter St.

.. rr.. .

REIKIA DARBININKU
VYRŲ ir MOTERŲ
VISOKIOS RŪŠIES DARBAI

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

REIKIA DARBININKįĮ
MOTERŲ

REIKALINGA senyva mote
ris kuri galėtų prižiūrėti dieno
mis 13 mėn. mergaitę, vakarais 
galėtų eiti namo. Atsišaukite 

3429 So. Wallace St., 2 fl. 
Galima matyti visą dieną.

REIKIA imi tyrusių operator- 
kų prie spėka varomų mašinų.

Atsišaukite:
B. <fc I. MANUFACTURING CO 

859 No. Franklin St.
5th floor

REIKALINGA gaspadinė prie na
mų, kur yra 3 vaikai — 9, lt ir 
1.3 metų. Geistina nebe jauna, naš
lė ar mergina. Geras atlyginimas. 
Matyt galima bile kada.

Kreipkitės:
26 \V. 103 PI., Roseland, III.

REIKIA ne jaunos moteries ar
ba merginas pridabojhnui vaikų, 
mažiausias 5 metų. Duodu kamba
rį ir valgį ir primokėsiu. AŠ esu 
našlyą. .

(’hasJ Jesutis
3747 S. California avė.

Matyti galit kasdien iki 12 Vai.

REIKIA DARBININKU i
VYRŲ

MATRASŲ DIRBĖJŲ
Reikia patyrusių vyrų 

kimšimo matrasv.
Atsišaukite:

3961 So. Lowe Avė.

prie

REIKALINGAS janitoriaus 
pagelbininkas, nevedęs, unijis- 
tas. Patyręs savo darbu. < I

1134 Independetit Blvd. 
Matyti janitorių

PARDAVIMUI
DEL IŠVALYMO IŠPAR

DAVIMAS

> dėl 
i.špardavi- 
sumažinti 

biskj var
totų augštas rųširs Grojikliu Pia- 

1 
aliduosiųie iš- Į 

$2 į savaitę. I

būti prisirengusiems 
Kalėdinio 

norime

Kad 
musų didelio 
tuo, mes dabar 
didelę dalį savo stako, 
t . " -
nų, dar pigesnėmis kainomis negu 
mums kainavo. Mes r'1 ‘ 
mokėjimais net po 
Fonografai, Vargonai, Upright Pia
nai taip pigiai kaip po $1 į savai
tę. 'Parpė tų betikėtų bargenų mes 
pasiūlome sekamus:
Shroeder & Sons, • eleetrie Grojik- 

....... kainavo $950, .da- 
.. $170 
(88 no-.

$110 
•$125, 

$20 
$200 

$40 
kainavo $25 iki

bs j)ianas
bar r........

Pianistu Grojiklis pianas 
tų), kainavo $700, dabar

Kimball vargonai, kainavo 
dabar ...............................

Columbia Grafonola, kainavo 
dabar ....

Table fonografas
$50, dabar ...

Cabinel fonografai, kainavo $75 iki 
$150, dabar .................... $29

Upright Pianai (garantuoti), kai
navo $200 iki $400, dabar $45. 
Jus sutiksite su mumis, kad lai 

yra geriausi bargenai, kokie kada 
nors buvo pasiūlyti Chicagoj. At
važiuokit anksti. Jie visi bus išpar
duoti i paskutines keturias dienas. 
Atdara kiekvieną vakarą iki 9.30.

National Piano Stores
2332 W. Madison St.

Pardavimui 6 kambarių bungalow, 
įtaisyta pagal vėliausios mados, gra
ži vieta, 6025 So, Wasjitenaw Avė.

Pardavimui 5 kambarių bungalovv, 
lotas 37 pėdų platumo, 125 pėdų il
gumo, 3 metų senumo. Vieta graži. 
Prekė tik $6,500; įmokėti $1,500.

Pardavimui ar mainymui 2 namai 
po keturius flatus, tik naujį. Vie
nas užbaigtas, kitas baigiamas buda- 
voti, įtaisyti pagal vėliausios mados 
ir garadžius keturiems mašinoms. 
Vieta labai graži, prie karų lainės ir 
parko ir mokyklos. Prekę pasakysi
me kaip pąmatysite namus ir vietą.

Pardavimui medinis namas, 2 pra
gyvenimų po 4 ir 4 kambarius, tik 
8 metų senumo, atrodo kaip naujas. 
Elektra ir visi parankamai. Prekė tik 
$4,500; įmokėti $1,000, kitus kaip 
rendą.

JOKANTAS BROS.
4138 Archer Avė.

Tel. Lafayette 7674

DIDELIS BARGENAS
2 flatų muro namas, 6-6 kam

bariai, Sun Parlors, pleisterio- 
tas beizmentas, kaina $13,500, 
įmokėt $3,500 arba priimsiu 
mažą maina. Randasi arti 55th 
St. ir arti Kedzie Avė.
V. MILĄSZEWICZ and SONS, 

Real Estate 
1723 W. 47th Street 

Tel. Yards 4389

PRIVERSTAS parduoti savo gro- 
jiklj pianą iš priežasties išvažiavi
mo iš miesto. Grojiklis pianas ver
tas $900, parduosiu už $150, 125 
roleiiai, benčius ir kabinetas, išmo
kėjimais $50 cash ir po $10 j mė
nesi. NAGITIS

6512 So. Halsted St., Ist floor

PARDAVIMUI South Wesl 
Side namas, turi būt parduotas 
greit. Rkndasi vienas blokas nuo 
Archer karų linijos, už $2,450 
arba už gerinusį pasiūlymą.

4941 So. Kildare Avė.

PARDAVIMUI du bizniai. Bučer- 
nė ir grosernė atskirose vietose. Gė
jas biznis, apivarta j dieną nuo 
iki $400 vienoj vietoj.

Nepraleiskite progos. .
Atsišaukite:

2209 W. Lake Street 
Melrose Park, III. ♦

$200

PARSIDUODA grosernė, ir 
delikatessen, cigarų, tabako, no- 
tion ir knygų mokykloms krau
tuvė. Pagyvenimui kambariai. 
Renda $35.00,

4838 So. Union Avė.

GERA PROGA—.BIZNIS 
BRIGHTON PARK 

GrosernS-Delikatescn,’ Cigarai, Ken 
dės, Ice Cream ir Notion krautuvė, 
pigiai. Pirkite dabar, nes vasarą bus 
dvigubai brangiau. Lietuvių lenkų ir 
ru.sų apielinkė. Atsišaukite:

3302 38 PI., Chieago, III.

BARGENAS. Pardavimui garažas 
54 kanj. Taipgi taisome trokus ir 
karus. Geras biznis. Pardavimo prie
žastis^ senatvė. Arba mainysiu j ma
žą namą su damokėjtmu, pigiai.

Atsišaukite:
3022 W. 43rd Street 
Arti Archer Avenue

PARDAVIMUI biznio ksuupas 
83'*'125, 691h St. ir Talman avė. 
Parduosiu pigiai arba mainysiu 
ant namo, ar ant bile kokio biznio, 
ar automobilio. Kreipkitės pas sa
vininką,

Jos. Augaitis 
4100 Archer Avė. 
Tel, Lafayette 6719 w

n------
PARDAVIMUI

iiugštų. ir __
šildomas. 3 flatai po 6 kambarius; 
garažas dėl 2 mašinų. Kaina $15,000 
įmokėti kiek galės. Namas 1 
blokas nuo Huniholdt Parko.

3307 W. I.c Moyne St.

mūrinis namas, 3 
beizmentas, 1 augštas

VALENTINE 
DRESSMAK1NG 

COLLEGE
Kursai Designing, Dressmaking, 
skrybėlių dirbimo ir siuvimo. Kle
jos dienomis ir vakarais. Atsi
šaukite, rašykite arba telefonuo- 
kite (|el tolimesnių informacijų.
2407 W. Madison, Chieago, III.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

XXXTXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

ANGLU KALBA 
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam’ 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 Commercial 

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

' PAMOKOS 
LIET U V I Ų KALBOS 

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

J. I. BRIEDIS 
2846 Emerald Avenue 

Einu ir į namus 
Telephone Victory 7372 

v J
“ |------------------------------:—-------------------------

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jus Išmoksite j kelias savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kcl 
jus mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.

Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 So. Halsted St.

MOKINA: Anglų kalbos, lietu
vių kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stės, stenografijos, mašinėlė rašy
mo, prekybos teisių, laiškų rašy
mo, Suv. Valst. istorijos, abelnos 
istorijos, geografijos, pilietystės, 
dailrašystės, gramatikos, retori
kos, literatūros, etimalogijos, ora
torystės, logikos, ekonomijos, fizi
ke os,

Nuo 
nuo

sociologijos.
MOKSLO LAIKAS:

9 iš ryto iki 4 po pietų ir 
7 iki 9 valandą vakare.
S.: Išduodame paliudijimus


