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Žemes drebėjime Armėnijoje
žuvo 400 žmonių

100 žmonių žuvo per au 
drą Bermuduose

Zinovjevo vietą Kominterne 
užimsiąs Bucharinas

Dar apie baisy žemės dre 
bėjimy Armėnijoj

100 žmonių žuvo per ura 
ganą Bermuduose

I Jaugiau kaip 400 žmonių žuvo, 
šimtai sužalota; 100,000 liko 
Ir* pastogės

Vakar smarki audra atlankė 
rytų valstijas; Hudsone žlu
go prekių laivas

Chicago, III. Antradienis, Spalio-October 26 d., 1926
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Kautynės tarp raudonųjų ir 
policijos Sanhajuj

ŠANHAJUS, Kinai, 
Vakar tarp policijos 
čių, simpatizuojančių 
nei Kantono valdžiai, 
sikirtimas, kuriame 
nys buvo užmušti i
kitų * sužaloti, kai kurie* mirti 
na i. 
minia Kantono

Lietuvos Seime
Buv. klerikalų valdžios netei 

sėtumai Ubekeliami aikštėn
X. .25.— 
ir kinie-.
radikali- posėdyje, referuojant atst. Epš- 

jvyko su- teinui, socialdemokratui, priim- 
du asme-|ti III skaitymu ligonių kasų įs- 
~ šešiolika t tatymo pakeitimai. Tais pakeiti 

mais nustatomas valstybės,
Kautynės įvyko po to, kai darbdavių ir darbininkų daly

si mpatizuotojų vavimas kasose^ Prieš tai kalbė
to policijos stotį, jo kun

kurion buvo numestos dvi bom-Įkęs tinkamo iš socialdemokratų 
1X)S.

KAUNAS. — Rugsėjo 28 d.

. Šmulkštys, bei susilau-

pusės atsakymo, nutilo.
- Spalių 1 d. posėdyje eina 

9,000,000 frankų žemėj j Valstybės kontrolės 1924 m. 
biudžeto apyskaita. Pranešimą 
daro atst. Bielinis, socialdemo- 

dviejų valandų

užkasta
Buvę per karą vokiečių jurei- kratas. Ilgoj

vių pavogti iš Belgijos valsty- (kalboj pranešėjas išdėsto visus
bes banko

LENINAKAN, Armėnija, X. 
25. — Per praeito penktadienio 
naktį įvykusį Armėnijoj žemės 
drebėjimą, kurs 
karto atsikartojo 
madienio ryto, 
100 žmonių buvo 

ti<i riti i-ti imi 

KM.* tūkstančių p 
stogės ir prieglaudos. Didesnė 
dalis Leninakano miesto ir 
dvylika kitų miestų miestelių 
buvo sunaikinta. Padaryti ma
terialiniai nuostoliai reikia 
skaityt mi liūnais dolerių.

Raudonosios armijos karei
viai, gaisrininkai ii* šalpos dai- 
bi n inkai amerikiečiai daro pa
stangų atkasti ir gelbėti tuos, 
kur buvo gyvi griuvėsiuose pa-

k art a s 
dar iki

užmušta

nuo 
sek- 
kaip 
šim-

HAMILTOfi, Bermudai, X. 
25. — Per uraganą, kurs pra
eitą penktadienį siautė Bermu
duose, apie šimtas žmonių žu
vo jūrėse, dviems Britų lai
vams, Vąlerian ir Eastvvay, 
paskendus laike audros. Ber- 
nii.clki sulose žilio** į>ll-

daryta, v
Audra rytų valstijose

kai

(internątiohnl Photo)

SHARKEY LAIMĖTOJAS__ Paveikslėly parodyta, kaip Jack Sharkey (Juozas Žukaus
kas) sprendėjo pripažįstamas nugalėtoju Harry Willso, milžino negrų boksininko, jų bokso 
imtynėse Ne\\ Yorke.
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Bucharin užims Zinovjevo Neklauso Meksikos koib i Eks-kaizeris ruošia med
žioklę Romintuosovietai kominterne federacijos protestu

SSSR kompartijos konferenci
ja spręs Trockio, Kamenevo 
ir Zinovjevo likimą

Aukščiausias teismas atsisakė BERLINAS, X. 25. —rLaik- 
pašalinti apskrities teisėją rastis Montag Morgen sako, kad 
už lokalių streikų draudimą Olandijoj gyvenąs 

kieti jos kaizeris

Karakala, kur. kaip biblijos 
pasaka seka. Lotas su savo 
trims draugais rado prieglau
dą, atrodo kaip karo laiku 
sprogimų sunaikina’s miestas. 
Nauji triobesiai lygiai kaip ir 
seni — visi sugriauti.

Telegrafo pranešimais vakar 
Atiantiko pajūrio valstijose 
siautė smarki 
kur sutrukdžiusi
mą. Hudsono upėj audra ap
vertė prekių garlaivį Bradj* of 
Peekskill, kurio gariniam kati
lui ekspiiodavus laivas buvo vi
sai sudraskytas. Du jo įgulos 
žmonės buvo užmušti. Didelės 
žalos audra padarė srity tarp 
Peekskill ir Yonkers.

20 perstj, lydėjusiu šachą, 
bombų užmušta

15,000 žmonių Dėbso at 
mintinėse N. Y.

TEHERANAS, Persija, X.
25. — Keliaujant kalnuotais ke
liais, vienas šarvuotų automobi- 
Įlių, lydėjusių Persų šachą 
Pahlevi jojo kelionėj po pro- 

-jvinciją ir gabenusių amuniciją

įvyko milžiniškas mitingas mi- buvo sprogimo sudraskytas, 
i ilsiam Amerikos socialistų va- Apie dvydešimt kareivių ir ofi- 
dui, Eugene V. Debsui, minėti, cierų buvo užmušta, bet šachas 
Susirinkime dalyvavo apie pen- išliko sveikas.
kioliką tūkstančių žmonių. • __________

Rumunija pagerbia Briandą
B l’C H A R ĖST A S. Rumunija, 

X. 25. Rumunijos sostinė 
nutarė vieną savo svarbiausių 
gatvių perkrikštyti į “Avenue 
Briand” — Franci jos užsienio 
ministerio garbei.

Aliejaus lauko gaisre 
2 žmones sudegė

BEA.UMONT, Tex., X. 25.
New Sour Lake aliejaus lau
kuose, dvidešimt penkias myiias 
nuo Beaumonto, praeitą naktį

’du, o gal ir daugiau žmonių 
sudegė ir dešimt buvo pavojin
gai apdeginti. Materialinė žala 
siekia daugiau kaip 5(X),0(M)

KT .. _ doleriu. l’i/ny žuvuiNaujienos pagelbės jums. , ... ,,r ” .-Ai • a , a v. .. Fred luff, HumphreyDesėtkai tūkstančių Naujienų' .. .. ., .x x ‘iporacijos generalinis super-ska.tytojų ieško barsrenų Nau- intondentas. ir T. champ|ess. 
penose ir skaito klasifikuotų |a|iejuus darbininkas.
jų skelbimų puslapius kasdie
ną. Parašykite į Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų a t ra
sit greičiausia.

AR NORI KĄ PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Klasifikuotųjų skelbimų kai
nos: 5c už žodį. Mažiausia kai
na 50c. Vienas colis (apie 30 
žodžių) vienai dienai, $1.12, dau
giau sykių pigiau; asmenų pa
ieškojimai po 70 centų už colį 
j dieną.' *

valstybės piniginio ūkio truku
mus, įsivyravusius prie kleri
kalų valdžios 1924 m. Iždan į- 
plaukė 28 milionai litų daugiau, 
bet tie pinigai buvo išleisti 
1923 m. sąskaitoms apmokėti. 
1925 m. liko pinigų 3J/> milio- 
no, bet į 1925 m. biudžetą val
džia pasiūlė įrašyti 22 milio- 
nus. Iš Ministeriu Kabineto, lė- 
šų buvo daromos brangios sta
tybos, duodami pinigai Bene- 

1 diktinų vienuolynui persikelt į 
• Žemaiti ja. Žemes l'kio Alinis- 

Jarden 'sako, kad|te,'iios apyskaitose didelė ne- 
ion tvarka, lodei siūlo tų apyskaitų 

O i.,rėivi., n“vo.!2 milionų litų sumoje netvirtin- 
W « * • 1 •

s valstybės banko.11 •

OSTENDAS, Belgija, X. 25. 
— Petrus Jarden, buvęs Vo
kietijos kareivis, laišku Iš Kie- 
lio pranešė Ostendo vyriausy
bei, kad žiemių juros krante, 
netoli nuo Ostendo, esąs paslėp
tas turtas — 9 milionai frankų 
auksu ir sidabru. Jarden Žada 
Ostendo vyriausybei parodyti 
vietą, kame tuntas užkastas, 
su ta sąlyga, kad 5 nuoš. to 
turto Ijvit-ij ii t i d uola.

Savo laiške J 
tie pinigai buvę 
vokiečių laivyno jūreivių pavo-j^. 
gti iš'Belgijos valstybės banko.
Bijodami betgi bausmės jurei-Į. Debatuose 
viai buvę priversti savo grobį 
paslėpti žemėj. Jie manę vėliau 
sugrįžti ir turtą pasilipti, bet 
per karą visi jie žuvę^ gyvas 
išlikęs tik jis, Jarden, vienas.

buvusia Vo- 
išsiuntinė jęs 

kviečiąs 
dalyvauti

Tockiui! MEKSIKOS MIESTAS, X. i laiškus, kuriais
aukštų 25. — Nežiūrint Meksikos dar- i Vokietijos didikus 

bininkų regiono konfederacijos karališkoje medžioklėj Romin-
teismas tuose, Rytų Prusnose. Medžio- 

apygardos klė prasidėsianti ateinančio
Ko.iie- lapkričio pradžioj. Romintą m?-

ir 
partijos pozicijų, nuo komuniz
mo arenos pasitraukia dvi 
vaizdžiausios revoliucinės figų-Į atsisakė 
ros.

Zinovjevo našalinimas iš tre- deracija reikalavo 
čiojo [komunistų internaciona- mo dėl to, kad teisėjas Couto 
lo pirmininko vietos 
veik nesitikėtas, 
kad lokių griežtų 
bus pavartota prieš 
liucininką, kurio karšti 
festai barškėjo po visą pasaulį.

Nors trečiam internaciona
lui priklauso daugiau kaip ke
turių dešimčių kraštų komunis
tų partijos, devyni asmenys, 
sudarą SSSR komunistų parti
jos politinį biurą, padarė spren
dimą, kaip su opozicijos vadais 
pasielgti, ir tą sprendimą pas
kui centraliniai kontrolės ir le- 
vizijos komitetai patvirtins.

Tarp devyniolikos kominter- 
no prezidiumo narių, sudaran
čių valdomąją tarybą, Zinovje- 
vas, Bucharinas ir Stalinas 
atstovavo Rusijai. Dabar, kai 
Zinovjevas tapo pašalintas, jo 
vietą kominterne veikiausiai 
užims Bucharinas, kinį pats 
Leninas apibudino kaip gabiau
si komunistų teoretiką.

Per praeitus metus iš polit- 
biuro buvo pašalinta 
bolševikų veteranų, 
buvo išmestas gruodžio 
sį, Zinovjevas — liepos 
sį, o dabar — Trockis.

Visi trys jie tebėra 
centralinio partijos komiteto, 

šieji vra susidedančio iš šešiasdešimt tii-
Oil kor-pų nariV- Ją likimas bus dabar 

. 'partijos konferencijos

protestų, Aukščiausias
pašalinti

teisėją Kic^udrv .(kulto.
jo pašalini-

buvo be- 
Nemanyta, Į kuriuos 
priemonių 

seną re vo
nia n i-

užgynė kai 
darbininkų 

konfederaci- 
kad jei tei-

savo sprendimu 
lokalinius 

stresus. Regiono 
jos, vadai grūmojo, 
sėjas Couto nebusiąs pašalintas, 
tai jie paskelbsią . visuotinį 
streiką Meksikos Mieste. • v

Surado $320,000 pašino 
ty banko pinigų z

buvo matdžiojamas miškas 
dabar padarytąja su Hohenzol- 
lernais sutartim 
džios gražintas eks-kaizeriui.

Vokiečių laikraštis sako bet
gi, kad pats, eks-kaizeris me
džioklėj nedalyvausiąs, nes grį
žti iš savo trėmimo į Vokietiją 
jis kol kas negali.

Prūsijos val-

Žingsniai uebejsileisti 
kaizerio Vokietijon

KLUBAS PRATINTI MOTE
RIS CIGARUS RŪKYT

Wal-

Meksika užareštavo bu
vusio J. V. konsulo 

nuosavybes

aikštėn, 
kad Darbo Federacija 1931 m. 
šešiomis sutartimis gavo 260.- 
000 litų vertės miško. Tą mišką 
Federacija pardavė privatiems 
pirkliams. Be to, kunigams al
gos buvo išmokamos be atsi
skaitymo, t. y. dvasininkai, 
gaudami pinigus, nepristatyda- 

įvairių 
labai

gavę juos, 
išmokėta

nemaža 
Kamenevas 

mėne- 
mėne-

nariai

Kaliniai bandė ištrukti
7 pašauti

Detektivams šiandie . pavyko 
surasti keturis pakietus su 
320,000 dolerių, kuriuos Bro- 
therhood Savings and Trust 
kompanija (darbininkų bankas) 
buvo davęs vienam bonų agen
tui, Knappui, Liberty bonams 
supirkti, bet 'su kuriais tas 
Knapp buvo pabėgęs.

Knappo sėbras Edvvaid 
Goodfeliow, kurs buvo areštuo
tas, detektivų kvočiamas galų 
gale prisipažino buvęs sąmoks
le su Knappu, ir pasakė, kur 
pinigai paslėpti: jie buvo už
kasti žemėj už (joodfellow gara
žo Perrivillėj.

BERLINAS, X. 25. — So
cialdemokratai ruošias įnešti 
reichstage pasiūlymą, kuriuc 
buvusiam Vokietijos kaizeriui 
Vilhelmui butų visai * užginta 
grįžti Vokietijon.

Eks-kaizeris gyvena ištrėmi
me Dorne, Olandijoj, bet atei
nančių t metų liepos mėnesį 
trėmimo terminas baigiami.

MEKSIKOS " MIESTAS, 
25. — Iš Meridos praneša, 
apygardos teismas įsakė užare- 
štuoti Edvvardo.Thompsono, bu
vusio Jungt. Valstijų konsulo 
Progrese, nuosavybes Jukatane, 
kartu ir jo dvarą Chichenitzoj, 
kur yra svarbių senovės Majų 
griuvėsių. Thompson kaltina
mas dėl išgabenimo į Jungtines 
Valstijas brangių Meksikos ar
cheologinių turtų.

vo parašų 
dienpinigių 
daug.

X. | Ta pačią dieną Seimas 
kad dvi krikščionių-demokratų 

interpeliacijas, kuriomis puola
mas Vidaus Reikalų Ministeris, 
kad leidžiąs profesines sąjun
gas, streikus, persekiojąs buvu
sius žvalgybininkus, 
nemokąs kunigams 
griaunąs nuosavybę.

Atstovas Bielinis 
socialdemokratų frakcijos var
du, kad socialdemokratai ne
balsuos prieš tas interpeliacijas, 
nes šitais klausimais reikia nu
traukti nuo klerikalų kaukę, 
kuria prisidengę dešinieji kelia

piiėmė

jėzuitus,
algų ir

pareiškia

jo

BELGRADAS, Jugoslavija, 
X. 25. — Jugoslavijos valdžia 
išleido dekretą, kuriuo mote- lermą ir suvedžioja visuomenę, 
ji ims užginama vartoti pudrą,! Interpeliacijos Seimo priim- 
dažus ir “lipstikus.” \tos.

v \
-r— ,-------< .-f.. ------ --

Didžiojo karo auka
Bimbos apsvaigintas Amerikos 

kareivis buvo laikomas Ita
lijoj kaip šnipas

Pirmas sniegas Ulinoise
PEO1UA, III., X. 25. —Grid- 

ley apielinkėj 
stipriai pasnigo.Išspręs-

tORRSr;

RAGINE, Wis., X. 25. —Vie
tos piliečiai Revelos gavo žinių, 
kad jų sunu’s, Frank Revela, 
apie kurį buvo manyta, kad jis 
buvo pasauliniame kare užmuš-, 
tas Franci j oj, , yra gyvas Itali
joj. Bombos sprogimo apsvai
gintas, Frajik Revela prarado 
atmintį ir nuklydo į Italiją, kur 
jis buvo suimtas kaipo šnipas. 
Jungtinių Valstijų karo depar
tamentas dabar rūpinasi jį par
gabenti namo pas savo gamines.

LONDONAS, X. 25.
lazy mieste, Cheshire, susikūrė džiamajame kalėjime 
moterų klubas, kurio 'tikslas apsiginklavę šautuvais 
bus pratinti moteris ęigarus įliais puolė kalėjimo 
rūkyt. Klubo narės yaa turtin
gų vietos biznierių žmonos ir 
dukterys. Klubo taisyklės reL 

Parduokit kas jums nereika- Įkalauja, kad kiekviena narė 
lingas per paskelbimus Naujie- vie&ai rūkytų cigarus ir tą pap
uose rotį skleistų taxą> kitų moterų.rotį skleistų tarp kitų moterų. 

Visos jos, suprantamas daly-

JEFFERSON CITY, Mo., X. 
25. — Missouri valstijos bau- 

kaliniai, 
ir pei- 

sargybą,
bandydami ją nuveikę pabėgti, 
bet jiems tatai nepavyko. Kau
tynėse su sargais septyni kali
niai buvo pašauti. Sužalotas 
taipjau buvo kalėjimo sargas 
Fleeman ir gynęs jį kalinys 
Coooper, negras, bet abudu ne
pavojingai.

Chicagai ir apielinkei federa
linis oro biuras šiai dienai pra 
našauja:

Daugiausiai apsiniaukę; kar
tais gali būt lietaus; 
temperatūros atmaina; 
kas mainąsis vėjas.

Vakar temperatūros 
vidutiniškai 85° F.

3,600,000 turistų Wisconsine iš
leido 30 milionų dolerių

nedjdelė

buvo

šiandie saulė teka 6:14, lei
džiasi 4:54 valandą.

MADISON, Wis„ X. 25. — 
Valstijos vieškelių inžinieriaus 
Donagl\ey pranėšimu šiemet iki 
spalių mėnesio Wisęonsino val
stiją atlankė 3,600,000 automo
bilių turistų iš kitų valstijų, 
kurie lankydamies išleidę Wis-i 
consine apie 90 milionų dolerių. I
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Adomos Juodasis.

MOČIUTE

Jau vėjelis pabučiavo 
rytų į veidelį, — 

o močiutė vis lingavo, 
sukdama ratelį.

Balas buržgė, siūlas ėjo, , 
čiulpdamas kuodelį, 

gi srauni bangužė vėjo 
švilpė pro kampelį.

b*
Toks švilpimas pranašauja 

žmogai amžiaus galą-.
Senė griebia liną sauja, 

ir, kaip drobe, bąla...

sklido greitai. “Vincas Bubnis 
padarė ką nors nepaprasto”, 
skambėjo baisai.
laisvas;

Žioplys tveria “sodaidę”

GYVATĖ NUSIGANDO BOL
ŠEVIKO

* “Raugo” redaktoriai į žiop
lių sosaidę tapo priimti todėl, 
kad jie su aplikacija prisiuntė 
editorialą, kuriame su dideliu 
prakaitavimu ir stenėjimu jie 
nieku budu negali atskirti lais
vamanių nuo socialistų ir so
cialistų nuo komunistų.

Dievas tėvas, Dievas sūnūs ir 
Dievas dvasia šventa — iki 
šiol buvo ta šventoji traicė, ku
rioje marijonai negalėdavo įžiū
rėti, koks yra skirtumas tarpe 
tų trijų Dievo asabų. Naujo
sios gadynės traicė susideda iš 
laisvamanių, socialistų ir komu
nistų. Kurie tarpe pastarosios 
traicės asabų nemato skirtumo, 
jie yra šimto nuošimčių žiop
liai.’ žioplys marijonus priima 
į savo sosaidę šit su kokiu lai
minimu : ’ Balaimmti
dvasioje, nes jų karalystė dan- bolševikėlis 
guje.

li vaizduokime sau hipokri- 
tą. llipokritas vienaip sako, o 
kitaip daro arba veidmainiauja. 
Tai tokiais yra Bridgeporto 
“llnies” štabo komisarai.

“llnis” nesenai tik nurėkė 
ant “Naujienų” dėl, tilpusius ži
nios apie tai, kaip p. Radvvillas 
sugavo 11 pėdų ilgumo kroko- 
dilį ir prisiuntė ji Chicagon. Ji 
sakė, jog talpinti tokias žinias, 
tai baisus prasižengimas darbi
ninkų klasei. Tai nesą socialis
tinis laikraštis, kurs rašo apie 
krokodilius.

Gerai. Pasiskaitykite “Ilnį” 
spalių 12, o pamatysite kas 
ten yra parašyta apie ilgą gy-

' i Mano tikslas.
Kadangi Amerikos lietuvių 

tarpe yra didelis būrelis žiop
lių, kurie vienokiu ar kitokiu 
budu dažnai pasižymi savo 
žioplumu, po didelių ir rūpes
tingų apdūmojimų aš atėjau 
prie išvados, kad savo ben
driems reikalams ginti jiems 
reikalinga sosaidė. Jeigu pavie
nis žioplys nori savo Žioplus 
palinkimus išbandyti, tai •rim
ti žmonės jį išjuokia, nustelbia 
ir neduoda progos veikti. Kada 
mes turėsime 
negalės būti, 
už vieną ir 
Todėl šalin 
šaltas protas!
Ii ai ir žiopli jų darbai!

gali būt
sosaidės 
žiopliai, 
savo

žmogžudis 
jis gali ką nušauti.” 

Žmonės, kurie buvo išėję ant 
gatvių, grįžo atgal. Entuziaz
mas patirti kas atsitiko prany
ko, kuomet pamatė Statkų gu
lint skersai gatvės negyvą. Žmo
nės žiurėjo per langus ir laukė 
kito veiksmo pradedant. Atsi
daro kalėjimo durys, išeina Vin
cas Bubnis su pančiais ant ko
jų. Mankos buvo Iiuosos. * Ne
sunku jam buvo paliuosuoti sa
vo rankas iš geležinių pančių. 
Jisai tik laukė progos. Apsi
žvalgė aplinkui, palaukė minu
tę, lyg kokis lošėjas, atlikęs sa
vo rolę ir laukdamas pagyrimo.

Vinco tikslas dar nebuvo at
siektas. Laisvė nebuvo užtikrin
ta. Jis dar turėjo pabėgti. Jisai 
buvo didesniam pavojuj, negu 
pirmiau. Jis nežinojo kų gyven
tojai daro. Gal jie organizuo
jąs jj apsupti ir užmušti. Vin
cas ramino save ir pasitikėjo 
3avo jėgoms ir drąsai. Jo pro
jektas buvo sutvarkytas; jis 
vykina jį sistematiškai, nesku
bėdama be sujudimo. Pirmiau
siai jisai nuėjo ginklinyčion, už- 
sitaisė šautuvus, pasižiurėjo į 
skylę sienoj, kuria padarė kul
ka, kuri perėjo per Sabaliausko 
krutinę. Peržengė per Saba
liausko lavonų, kuris gulėjo pa
gal ginklinyčios dorėmis, ir nu
ėjo prie kalėjimo virtuvės.

Virėjas buvo užsirakinęs vir
tuvėj. Vincas pabeldė į duris. 
Drebėdamas, iš baimes virėjas 
atidarė jas.

'■“Palaiminti ubagai jvatę. Dalykas štai koks. Vienas 
i nuėjęs grybauti 

valstijoj ir 
gyvatę, kad 
O ta gyvatė 
to bolševiko,

tas ir patėmijo, kad prieš jį bu
vo atstatytas šautuvas. Jis atsi
stojo, pervertė kėdę, ant kurios 
sėdėjo. Atsitraukė žingsnį at
gal. Vaidas išbalo ir akys pla
čiai atsidarė.

--Kas dabar, Vincai?
— Daryk taip, kai]) sakau, — 

atsake Vincas. Labai greitai. Ne
daryk jokios klaidos. Jeigu ne

mirsi! Aš neno-

bet kalėjimo užvaizdą įsakė sar
gams saugoti kiekvienų Vinco 
pasijudinimų. Jisai numatė, kad 
Vincas yra pasiryžęs- kovoti’už 
laisvę iki mirties ir savo šypso j 
slėpė kų tokio nepaprasto.

Vincas viską pasitikdavo su 
šyppa, visai nebuvo pastebima 

ir .nusiminimo, 
vasaros laiku pra-’r.ors jo gyvenimo dienos buvo 

suskaitytos. Jisai juokėsi žiūrė- paklausysi 
namas Į mirties šmėklų. Ji jam riu tavęs nušauti. Aš nešausiu 
nebuvo baisi. Jisai- jautės daug tavęs.> Tu buvai geras man. 

negu G ryžkis ir eik per duris. Aš ta- 
•|ve užrakinsiu ginklinyčioj.

' Sabaliauskas abejoja.
—Greitai! — sušuko Vincas. 

— Negalima laiko gaišinti!
Sabaliauskas pasižiurėjo ir 

ramiai nuėjo arčiau durų. Vin
cas, surištom kojom, sėkla pas
kui jį. Sabaliauskas pasisuko 
kiškutį i pietus, pasižiurėjo per 
petį, per jį perėjo piktumo jaus
mas. “Kam aš buvau taip leng
vai suvadžiotas? Aš netikėtai 
ikau pagautas”, mųslė jisai.

Sabaliauskas papuolė i spąs
tus, kuriuos galėjo matyti su 
viena akia. Tuos spąstus Vili
ais jam rengė nuo pal pirmo jų 
kortų lošimo. Netikėtas papuo- 
limas i kilpas buvo jo simpati
jos ir gailesčio vaisius. Jisai vi
suomet buvo savo jausmingumo 
vergas. Jisai galėjo to tikėtįs. 
Staiga jį uždegė Vepęptiška ait
ra. “Ką kalėjimo užvaizdu pa
manys apie mane? Kų Statkus

Vincas Bubnis
Vincas Bubnis, neturtingo 

ūkininko sūnūs, buvo žinomas 
visam Papilio miesteliui, nes jis 
lankė kiaulių gimnazijų. Ret
karčiais pervažiuodavo namon 
ant metinių švenčių ir apie po-1susirūpinimo 
rų savaičių 
leisdavo atostogų. Kuomet jis 
atsilankydavo sodžiui), tai pas 
Bubnius susirinkdavo (Jaug jau
nimo ir augusių žmonių.. . Viii; 
cas buvo visų mylimas, nes jis 
visuomet su šypsą veide ir pil
nas juokų. Jisai daug kalbėdavo 
apie Lietuvos moksleiviją, jų
vargus, jų veikimą, jų 
zacijas ir 1.1.

organi-

Vincns Bubnis buvo pagim-
dytas žibančiai ateičiai. Jis vi-
suomet buvo pasiryžęs kovoti
už laisvę ir už Lietuvos paliuo-
savimų is caro, kuris laikė jų 
pavergęs per desėtkus metų, ir 
darydavo su jos piliečiais, kaip 
jam tikdavo.

Žiemos diena buvo šalia ir 
dargana Snigo smulkus snie
gas ir vėjas kamine slaugė. 
Vincas stovėjo ant bačkos ne
toli klebonijos ir sakė prakal
bą susirinkusiai žmonių miniai. 
Tai buvo sausio 5-ta diena 1905 
nu tais. Jisai kalbėjo apie 20 
minučių. Baigdamas savo kal
bą pasakė:

Nežinau kokia ateitis ma
nęs laukia. Galiu būti už dienos 
kitos areštuotas ir įkalinta,s. 
Bei, draugai, nėnustokit \ ilties. 
Stokit j kovą ir kovokit su savo 
pavergėjais! Visa ateitis pri-

linksinesnis jaunikaitis, i 
tas, kuris džiaugias laisve ir lie
ji no savo ateities.

Du sargai saugodavo Vincą: 
vienas dieną, antras naktį. Stat
kus buvo dieninio sargas, Saba- 
l'auskas — naktinis. Juodu san
uodavo Vincą su didžiausiu abe
jojimu. Kada užsimąstęs Vin
cas pakeldavo rankas, tai juodu 
saugodavo jo gestus su didžiau
siu nepasitikėjimu. Jeigu jis 
sujudėdavo miegodamas, nuo jo 
sargų akys nebuvo nukreiptos 
per valandas laiko.

Sargų charakteriai skyrės 
vienas nuo kito, kaip diena nuo 
nakties. Statkus buvo žmogus, 
apie 10 metų amžiaus, bet atro
dė daug senesnis. Storomis lu
pomis, juodomis akimis ir blak- 
stienais. Veidas buvo taškuotas,

savo socaidę, to 
Mes stosime visi 
vienas už visus, 

rimtumas, šalin 
Lai gyvuoja žiop-

nariais*:
nariais gali 

kurie aiškiai 
žioplu darbu.

buti visi 
pasižimi 
Norintieji įstoti j žioplių sosai
dę žiopliai, kartu su aplikacija 
turi priduoti 
žioplų darbų, 
organizatorius 
jas ir priduotus 
mos iš visų pusių ir savo kenk
lių zi jos vaisių paskelbs organe. 
Daugiausia pasižymėję savo 
žioplais darbais aplikantai ir 
nariai gaus tam tikrus žioplus 
titulus.

įrodymus savo 
žioplių sosaidės 

visas aplikaci-
■ faktus apdu-

klauso jums!

nulipo nuo bačkos ir, artimiau
sių draugų ir minios lydimas, 
ėjo stoties link.. . Tą vakarų ji
sai turėjo būti Šiauliuose. Žmo
nių minia išsiskirstė; kelios nji- 
nutės ir trūkis apleis stotai Ji
sai išvažiavo šiauliuosna tęsti 
savo darbų — mokintis.

Tų vakarą jisai buvo

mokslo draugijai. Jau 
pusė septintos.
rengiąs šaukti vežėją,

pasiža- 
vienai 

išmušė 
Jis buvo besi-

du-

lamstų laukia kažkoks 
nas lauke, - pranešė namų 
vininkas. X

po- 
sa-

• —Rodos, nežinau.
Vinoas suprato kame dalykas, 

bet buvo pervėlu ką nors daryti.
—Atveskite jį čionai;' aš su 

juo pakalbėsiu.
• Savininkas Įleido mažo ūgio 
žmogų. Jo veidas buvo rusvas, 
plaukai garbiniuoti, barzda ir 
ūsai —- juodi. Rankoj jisai lai
ke geležinius pančius.

—Tamsta esi areštuotas už 
maištingų prakalbą ir kurstimą 
sukilimo prieš c;irc valdžių.

Tai buvo žvalgybininkas.
Vincas tuojau buvo surakin

tas geležiniais retežiais ir dvie
jų milicininkų nulydėtas, idant 
uždarius jį kalėjimai!. Vėliau jį 
nuteista sušaudymui, kaipo re
voliucionierių ir maišto kursty
toją.

Pančiaj, kuriais jo rankos bu
vo surakintos, buvo apie šešių 
colių ilgio, o kojų — apie dvy
likos colių ilgio. Kuomet jisai 
valgydavo ar gerdavo, tai var
todavo abidvi rankas, idant da- 
kelus maistų prie burnos.

Nors jo rankos ir kojos buvo 
surakintos geležiniais pančiais,t

sai buvo žiaurios išžiuros, be 
jausmo, be širdies. Jis visuo
met žiurėjo į Vincų su neapy
kanta, pagieža ir kerštas gau
bė jį. Jisai karštai laukė tos die
nos, kada Vincas žus nuo bu
lelio rankos. Jis jautė kokį tai 
užsiganėdinimą matyli Vincą 
žūstant nuo šautuvo kulkos. Tu
rėdamas bespėkį jaunikaitį, ji
sai žaizdavo su juo, kaip katė 
su pele. Jis skambindavo rete
žius, žaizdavo šautuvais ir ki
tais budais keldavo triukšmų, 
kad tik užgauti Vinco jausmus. 
Kas rytų, susitikdamas Vincų, 
sakydavo:

-Labą rvta, Vincai. Viena 
diena mažiau tarpe tavęs ir šau- 
*ųvo.

Statkaus neapykanta augo 
diena po dienai. Bet Sabaliaus
ko neapykanta dingo ir jis ap
gailestavo Vinco likimų. Pasi
darė jam labai draugiškas. Kiek
vienų vakarų jisai praleisdavo 
Vinco kameroj prie korttj. •

Sabaliauskas buvo aukšto 
ūgio, linksmios išžiuros-, su di
deliu randu ant veido, geltonais 
nlaukais, mėlynomis akimis ir 
simpatijos pilnas. Niekuomet 
nepasakydavo žiaurų žodį. Jisai 
i ausdavo kokį tai neužsiganedi- 
nimų, žiūrėdamas į išblyškusį 
Vinco veidų. Veidas pageltęs, 
rankos ir kojos geležiniais pan
čiais surištos, kai]) kokio miš
kinio žvėrio. Bet visuomet su 
'inksma šypsą, pilnas vilties ir 
nusitikėjimo, nors diena po die
nai gyvenimo pajėga užges!

Naktis buvo tamsi. Lietus 
smarkiai lijo. Vėjas švilpė pro 
kampus. Sabaliauskas sedeje 
painiai prie didelio stalo ir lošė 
su Vincu kortomis. Vincas savo 
’uokaia taip užinteresavo Saba
liauską, kad tasai užmiršo kur 
esąs. Turėdamas rankas suriš
tas geležiniais pančiais, Vincas 
negalėjo jas liuosai vartoti ir 
keletą kortų numetė žemėn. 
Sabaliauskas, neturėdamas nie- 
kp blogo mintyje, pasilenkė pa
imti. Tuo tarpu Vincas ištraukė 
Sabaliausko revolverį, kurį ji
sai turėjo dešinėj kelnių kiše
nėj. Sabaliauskas surinko kor-

vą. Pasižiurėjo per petį. Vincas 
buvo pasilikęs apie šešias pe
las, darydamas mažus žingsnius 
su žvangančiais geležiniais pan
čiais. Sabaliauskas visu smarku
mu šoko bėgti, išplėšdamas 
grindis su batų pentinais. Vie
natį žingsnis ir Sabaliauskas 
butų pasislėpęs. Bet užpakaly 
buvo greitesnis, energingesnis 
veiksmas. Vincas šovė. Saba
liauskas krito negyvas. Kulka 
perėjo per .krutinę, atsimušda
ma j kitą sieną. Balsas nuskam
bėjo kaip didžiausia griausmas, 
duodamas ženklą, kad kas ne
paprasto atsitiko.

Statkus, kuris buvo netoli
mam name, išgirdęs šautuvo bal
są manė, kad Sabaliauskas šo
vė i Viticų. Jis bėgo žiūrėti kas 
atsitiko. Visur tyku-ramu. Gat
vių žmonės nusigandę bėgiojo, 
klausinėdami vienas kilo kas 
atsitiko. Apsiraminęs Statkus 
žingsniavo per kalėjimo kiemą 
Sėdėdamas lange 
nieko nežinodamas 
’iausko nušovimą,

pan-

nuo

Gera pradžia.
Į žioplių sosaidę iki šiol jau 

Įstojo “llnies” iežednievnos re
daktoriai, “Baugo’iS visas 
bas ir skebų unija.

Iežednievnos redaktoriai 
pridavė visus 
ir apžvalgas.

ir apžvalgoms 
iš “Naujienų” 

organiza- 
sveikina velnio ‘šerių

šta-

kar-

unija į žioplių sosaidę

už velnio šerių rovimą pil- 
algos. Pamatinis skirtu- 
tarpe kapitalistų ir prole- 
yra toks: kapitalistai yra

Skebų 
priimama dėl to, kad ji rauna 
kapitalizmą iš pat šaknų. O 
tas kapitalizmo rovimas prasi
deda iš to, kad skebų unija ne
ima 
uos 
mas 
tarų
gudrus žmonės. Jie gerai uždir
ba, švariai ir gerai gyvena, 
skaniai valgo, daug linksmina
si, myli ir lanko teatrus, klau
so muziką ir dainas, perka au
tus ir atlieka kitas šios ašaių 
pakalnės keistenybes.

Visi žino, kad nieko panašaus 
nesidaro proletarų tarpe. Pro
letarai augina dideles šeimas, 
gyvena skiepuose, /jų butai 
pilni žiurkių, pelių ir bumbar- 
dierių. Kada proletaras pa
mąsto apie teatrus, muziką, 
dainas, dailę ir autus, jį šiurpu
liai nukrato. Bet kadangi ka
pitalizmas yra giliai šaknis į- 
leidęs, tai jam išrauti reikia 
daug proletarų. Aišku kaip ant 
delno, kad reikia didinti prole
tarų armiją. Skebų unijos 
svarbiausia principas yra pra
dėt didinti proletarų armiją 

v nuo savęs. O tatai atlikti gali-! 
ma labai paprastu budu: pešt 
velnio šerių tiek kiek galima ir 
neimti už tai pilnos algos, kad 
neliktų pinigu teatrui, geram 
butui, geram ir švariam aprė- 
dalui, maistui ir autams pirkti. 
Pilna alga yra vienintėlis pavo
jus tapti buržujum.

žioplys j savo sosaidę 
uniją mielai priima ir 
sukriokia. “Lai gyvuoja 
unija su Urdaičiu 
lio!”

kur tai Indianos 
užtikęs taip ilgą 
net persigandęs, 
taip, nusigandusi 
kad bematant į krūmą įlindus.

Vadinasi, išlindo yla iš mai
šo. Nespėjo užmiršti tuos / 
“komplimentus”, kuriuos su
teikė “Naujienoms”, dabar pa
tys rašo apie gyvates. Argi tai 
nėra laužymas švento Maskvos 
tikėjimo? Argi tai ne baisus 
pras žengimus prieš darbinin
kus? Tai vra “begalo baisus” 
prasižengimas. Sarmata net ir 
pamislyti!.. Don Pilotas.

Iš KALNO.

Žioplys duos koncertą. Tikie- 
tus jau galite pirkti iš kalno. 
Visi tikietai yra 
aukštame kalne, 
pirks tikietų ant 
nėję nebegalės jų

parduodami 
Kas nenusi- 
kalno, pakal- 
gauti.

—Komitetas.

Nuo Skaudėjimo,

nikterėjimy, užiigavimp, 
susimušimp, tinimą

SEVERA’S
GOTHARDOL

Paikfitinas naminis linimentas per 
suvirŠum 46 metus. Tad tai yra 
laiko išbandyti ir užsitarnavę jūsų 
pasitikėjimo,

Kaina 50 ir 60 centai.

Pirkite pas aptiekorius.
W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, 10WA

skebų 
šitaip 
skebų 

iš užpaka

tu su aplikacija 
savo ėdi toriai us 
Jų editorialams 
medžiaga imta
apgarsinimų, žioplių 
torius 
pardavėjus už jų žioplą darbą 
musų tautai ir visa gerkle su
šunka: Bravo, vyrai! Jūsų le- 
žednievna yra vienintelė gazic- Devynis kartus pasiseks, dė
ta lietuvių tarpe, kuri medžią- ^imta _  klrūsi.
gą ima iš apgarsinimų. Mums ‘ ______
reikia daugiau tokių žioplių | Čia kalbam, čia tcpaliektie.

-Nebijok, — sake Vincas.
Kas moka išvirti kopūstui su 

'ašiniais, tas yra vertas gyven
ti. Paimk kirvi, perkirsk 
čius ant mano kojų.

Virėjas atsinešė kirvi 
malkų krūvos.

—Nepadaryk klaidos, — pa
sakė Vincas, laikydamas revol
verį prrc virėjo galvos. Virėjas 
su dvejais kirčiais nukirto ge
ležinius pančius. Dabar rankos 
ir kojos buvo liuosos.

Netoli kalėjimo buvo ganyk
la, kurioj ganėsi juodas arklys.

—Ar kalėjimo užvaizdos yra 
tas arklys? — paklausė Vincas.

Ne, —- atsakė virėjas. — 
Jis yra malūnininko.

-Butų'smagu, kad butų jo. 
Aš norėčiau nujoti su kalėjimo 
užvaizdos arkliu. Bet eik atvesk 
ji-

Virėjas su brizgilom rankoj 
nuėjo arklį atvesti. Arklys bih 
vo jaunas ir nenorėjo pasiduoti 
pagauti. Bet Įvarytas į kampą 
pasidavė. Atvedę^ arklį virėjas 
atsiprašė, kad gheitai negalėjo 
pagauti; 4

—rišai nieko, — atsakė Vin
cas.

Vincas išsivedė arklį į gatvę, 
užsėdo ant jo ir nujojo link Jo
naičių giraitės. Ar tai iš baimės, 
ar tai iš džiaugsmo, matydami 
Vincų laisvą su šypsą ant jo 
išblyškusio veido, miestelio gy
ventojai nedarė jokių pastangų 
įam pakenkti.

Prijojęs Jonaičių giraitę, Vin
cas nulipo nuo arklio, pamoja
vo ranka, lyg duodamas visiems 
atsisveikinimo ženklų, ir su šyp
są uždainavo:

Man paskirta, pažadėta
Tulžis dėl gėrimo,
Ir lig grabo nešt, uždėta 
Pnpčiai ištrėmimo.
Po to Vincas tuoj dingo Jo 

naičių giraitės tamsumoj...
J. K-nas.

Tel. LafayctVc 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai

M. Yuška,
3228 W. 38th Street, Chicago, UI.

Naujas Skyrius

. a..

RAKAS
VAISTINE

Chicago, III

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana

2346 W. 69th St

■M

Vincaą, lyg 
apie Saba- 

užkalbino 
Statkų. Jis suprato Vinco balsų, 
kuris atėjo iš tamsos. Balsas bu
vo priimnus ir draugiškas. Stat
kus jautė per minutę palengvi
nimų ir mane viską radęs gerai. 
Visos abejonės pranyko. Stai
ga pasižiurėjo aukštyn ir pa
matė Vincų sėdint lange. Jo vei
das buvo baltas kaip drobė; jis 
iuokčs. Statkus sustojo lyg ne
gyvas. Nustebo iš baimės. Jau
tė, kad,jo kelio galas netoli. Jo 
gyvenimo minutės suskaitytos. 
Jo šautuvas kabojo prie jo šono 
be vertės. Iš lengvo jisai pra
dėjo eiti arčiau Vinco. Akys iš
sivertė, burna atsidarė.. M Vin
cas paspaudė revolverio gaidu
ti. Visa Papile girdėjo šautu
vo staugimų. Mėliui durnai pri
pildė kalėjimo kiemą. Divyni 
šūviai pervėrė Statkaus krutinę. 
Jis krito negyvas.

šautuvo balsas sujudino visų 
miestelį. Tragedijos <inįa pa-

Idant suteikus geresnį patarnavimą musų draugams ir \ z
kostumeriams gyvenantiems Marąuette Parko apielin- 
kėje, atidarėm Naują Skyrių, čia bus priimami sekami 
dalykai:

Siuntimas Pinigų per Naujienas
Apskelbimai i Naujienas
Prenumerata už Naujienas
Spaudos Darbai Unijos Spaustuvėje

Visais augščiau minėtais reikalais prašome žmonių ten 
kreiptis. NAUJIENOS
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KORESPONDENCIJOS

Taupyk Pinigus Taupyk Pinigus

Išvengk Nesmagumo
Taisyk savo pečių, furnas arba boilerį

Nebūtinas reikalas pirkti naują pečių, furnas arba boilerį, kuo
met dalia išdega; taipgi nereikia tas dalis siųsti kur nors toli. 

The Northwestern Stove Repair
Company Užlaiko Visas Dalis

Tik paimkit numerį ir išdirbėjo vardą. Jei negalit to surasti, 
tai atneškit seną dalį. Nelauk z *io šalčių.

Veik Dabar
Sutaupyk pinigus, kurie kainuotų už naują pečių, furnas arba 
boilerį, sutaisyki! seną.
Mes turim penkis skyrius Chi< Tgoj -- vienas randasi netyli 
jūsų.

Northwestern Stove
Repair Company

654-666 West Roosevelt Road
1 blokas į rytus nuo Halsted Street 

66 East Lake Street 853 Wcst 63rd St. 
Tarpe VVubash & Michigan Avė. 2 blokai i vakarus nuo Halsted
2355 Mihvaukee Avenue 3209 East 92nd St.
Tarpe Culifornia & Fullerton A*e. South Chicago

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8902

3514-16 Roosevelt Rd.
Arti St Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

Racine, Wis.
Iš lietuvių veikimo

Spalių 9 d., vakari*, Lietuvių 
Svetainėj, buvo suruoštas L. B. 
ii S. Dr-lės šokių vakaras. Taip 
jau dalino nariams žiedus.

Spalių 10 d. toj pačioje sve
tainėje buvo šv. Kazimieru pa
rapijos bazaras.

Komunistuojantis ALDU) 
Stas apskritis gi ta pačią dieną 
turėjo suruošus Turner Hali 
koncertą. Dalyvavau jame ir 
Štai ką patyriau.

Programe dalyvavo iš Wau- 
kegano Liuosybės Choras. .Jis ir 
atidarė programą I v. p. p. su 
Internacionalu. Po lo sudaina
vo porą dainelių. Sudainuojd 
dvi daineles ir solo ir atsitrau
kia j sali. Vėl iš nauja dai
nuoja \vaukeganieėiai. Padaina
vę trejetą dainelių baigia. Po lo 
vėl, žydų choras sudainuoja pa
rą dainų ir vieną solo rusų kal
boj ir baigia programą su In
ternacionalu žydų kalboj. Beje, 
prieš žydų chorui išeinant dai
nuoti vietinis J. Jomantas ant 
“moUth Organ" putė solo.

'toks tai buvo šis didysis 
koncertas. Įžangos likietus 
nuo darbininkų lupta kapitalis
tiškai—net $1.1 K), o koncertas 
mažytis. Mes, vietiniai lietu
viai, už toki koncertą daugiau 
neimam, kaip 25 c.

Vietos lietuviai komunistų 
parengimams neprijaucia ir į 
šį koncertą atsilankė vos keli. 
Jei ne dainininkai ir iš kitur 
pribuvę svečiai, butų prisiėję 
sienoms koncertuoti. O žiūrėk, 
komunistų pleperiai jei dar ne- 
išplepėjo, tai šūkaus per savo 
šlamštus, kaipo apie didžiausi 
koncertą. Mat jiems mažas spė
kas turint atrodo ir mažas di
deliu.

Pamatytumėt visas Racino Jau
nimo spėkas ir visus gyvento
jus. Reikia atminti, kad mes 
lietuvių turim nemažą būrelį ir 
jiems' patinka' lietuvių dainos, 
gi komunistams—žydiškos.

—M. Kasparaitis.

So. Omaha, Nebr. .
Kaip žmonės pasakoja, M. 

l’žilavieuis greitai lėkdamas 
automobiliu susidūrė su kitu 
automobiliu. M. Cžd^vieniui su-1 
laužyta pečių kaulą, o kiti kiek 
lengviau sužeisti liko. Dabar 
^riešingoji pusė užvedė prieš 
Cždavienj bylą, nes jų jaunai 
mergaitei stiklai labai veidą su
kapojo.

Kitame atsitikime irgi lietu
vis, sakoma, gerokai įsikaušęs, 
greitai lėkdamas automobiliu 
susiduri" su kitu. Sužeidė kilus 
žmones ir pats susižeidė. Teis
inas nuteisė jį, rodos, 10 dienų 
kalėjimai), o jo draugai turėjo 
užsimokėt $10 ir kaštus.

—Vilimas.

Y PATI ŠK AI PRIŽIŪRIMOS

K ALEDĮJ 
EKSKURSIJOS

Atlankyk savo tėviškę ir keliauk 
ant musų greitu ir didelių laivų

HOMERU ....
OLYMPIC
PENNLANI) .
MAJESTIC ...

(Didžiausias laivas pasaulyje).
Uždarytos kajutes <lel 2, 4 

arba 0 ypatų.

Lapkričio 27
Gruodžio 4 

.... Gruodžio 4 

.. Gruodžio 11

...................— I I......... .

Greit Išeis
GYVENIMAS

Mėnesinis žurnalas

A. ŽYMONTAS
Reda ktori us- Leidi* j as

Prenumerata metams ............... $2
Pusei metų ................................ $1
Kopija ......................................... 20c

Tai bus .82 puslapių knyga. 
J metus išeis 12 knygų.

Adresas:

900 W. 52nd Street
C hicago, III.

T< I. Boulevard 3669
Draugai užtdrašykit GYVENIMĄ 

ir kitiems patarkit.

Tel. LafayeHe 0094

E. V. KRUKAS
Registruota Akušerė

Confinement reikaluose patarnau
ju namuose arba ligonbutyje. Mo
terims ir merginoms patarimus 
suteikiu veltui. Valandos nuo 10 
ryto iki 4 po pietų. (Kitam laike 
pagal sutartį).

4120 So. Richmond Street

Mr:-. MICHNIEVICZ-VIDIK1ENE
\:<i’šerka

h»,| s,, Hflhfed St., kampas 31 gat

y 1 ....~1------\
Gerai patyięs gydytojas

NAPRAPATAS
I)r. A. .L .Nonr.anth

4151 So. Vešiem Av<-.
2-5-G-8 v. \., Chicago, III. |

-•_____________________ *

Patyrusi gydytoja ir akušerė
Naprapath

Dr. N. Žukauskas
3249 So. Morgan Street

Vai.: Nuo 2 iki 9 vai. vakare 
Tel. Boulevard 0313

/ei nori išmokti 
gerai rašyti — 
nusipirk tyi)<jwriu»ri.

Lietuviai Advokatai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto Ofisas

127 N. Dearborn St., Room 1111 
Telefonas Central 4411.

Valandos: nuo 9 ryto iki 4 p. p.
Gyvenimo Vieta 

3323 South Halsted St.
Tel. Boulevard 1310

Vai.: Nuo 6 iki 8 vai. kiekvie
nų vakarų, Išskyrus ketvergą. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

BABRAVIČIAUS REKORDAI
Specialiu užsisakymu “Vieny bes” Rekordų Skyrius įsigijo 

iš Coiumbia Kompanijos sekamus musų neprilygstamo lietuvių 
tenoro, Babravičiaus, rekordus, kurie buvo skirti išleisti tik ko
vu mėnesį:

“Karvelėli” ir “Plaukia Sau Laivelis“
(12 colių, $1.25)

“Aguonėlės” ir ‘ Kur Bakūžė”
(10 colių, 75c)

Sykiu užsisakykite ir Kaune užrekorduotus rekordus Kip
ro Petrausko “Dūdelė’ (10 colių.. 75c) ir “Stasys” (10 colių, 
75c). , ' ,

Už persiuntimą rekordų imame 75c ekstra.

VIENYBĖ
193GrandSt. Brooklyn, N. Y

Liuosybės Choras, matyt, turi 
gerus norus lavintis dainų ir 
velytina jam progresuoti. Bet 
kad tarnauja tiems gaivalams, 
kurie kas lietuviška, viską nei
gia, o tai garbės nedaro, štai 
faktas, ką ir patys vvaukeganie- 
čiai patyrė. Pirmą syk j padai
navus Liuosybės Chorui, daly
vavusi publika kaip bandeles 
kepant sutauškėjo delnais ir 
nutilo. Padainavus gi žydų cho
rui didžiausias ovacijas kėlė. 
Beiškia savuosius paniekino. 
Kaip ten nebūtų,, bet lietuviui 
turint lietuvio dvasią, daug ma
lonesnė. yra savo prigimtos kal
bos daina, o ne kaip žydiški 
kliksmai; o jau tas vedėjas bu
vo tikras komedijantas. .Tuos 
žmones iš Liuosybės Choro, 
kurie pašventė laiko išmokti 
gražių dainelių ir važiuoti ki
tur, kad suteikti palinksmini
mą, pažeminti, o žydelius kelta 
viršum savųjų. Toks pasielgi
mas lietuviams apgailėtinas. Bet 
sakau, tam koncerte . lietuvių 
dvasios dalyvavo tik keletas; 
didžiumą gi publikos sudarė to
kie gaivalai, kurie ar suklai
dinti, ar jau tokio apsigimi
mo, kad ot turi savo neigti, o 
svetimą gerbti. Tiesiok gaila, 
kad Liuosybės Choras susideda 
su lietuvių tautos priešais ir 
tarnauja ALDLD.-

Aną metą, kada Liuosybės 
Choras taip pat dalyvavo to pa
ties apskričio parengime, vienas 
mūsiškių koresp. tada pažymė
jo Naujienose choro tarnavimą 
komunistų organizacijoms. Ma
čiau atsiliepimą per “N.“, neva 
teisinimąsi, kad nieko bendro 
neturi su komunistais. Dabar 
vėl žiūriu, tas pats choras tai 
pačiai organizacijai dainuoja.

Daugelis iš Waukegano sve- j 
čių stebėjosi kodėl vietinių lie-' 
tuvių nesimato. Dėlto, kad Ra-' 
cino lietuviai jiems nepritaria. 
Vieton ALDLD jie remia Tėvy
nės Mylėtojų Draugiją, Sanda
rą ir kitas panašias organiza
cijas. Jei broliai ir sesutės 
waukeganieČiai, Liuosybės Cho
ro dainininkai, sutiktumėt kitą 
metą apie pavasarį atvykti pas 
mus dėl minėtų organizacijų, 
tada išvystumėt kitokį reginį.

Kreipkitės prie savo laivakorčių 
agento arba

WHITE STAR AND 
RED STAR LINES 
127 So. State SU Chicago, III.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto Ofisas
190 No. State St., Room 1012 

Tel. Dearborn 2734
Valandos nuo 9:30 iki 2:30 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St'

Po pietų nuo 3:00 iki 8:00 vai. vak.
Nedėliomis nuo 10 ryto iki 12 

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

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

7 So. Dearbron St. Room 1538 
Telephone Randolph 3261

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

Namų Telefonas Republiė 9600

Budrike
Krautuvėse

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Bietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas CanaI 2552

J. P. VVAITCHES
LIETUVIS ADVOKATAS

10756 So. Michigan Avė. 
Tel. Pullman 5950

Specialistas Abstraktų 
Vedėjas visų teisių 

v - - J

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

MILŽINIŠKAS 
IŠPARDAVIMAS
Piariii, Fonografu 

ir Radiniu

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

Tel. Yarda 1119 
Baigų "i akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika 
vusi Pennsyl, 
vanijos lig,,n 
bučiuose. Sąži 
ningai patar 
nauja, visokio 
se ligose prie, 
gimdymą, • laik< 
gimdymo ir p< 
gimdymo.

Už dyką pa 
tarimas, dar i 
kitosiuose rei 
kaluose mote 
rims ir mergi 
noms, kreipki 
tės, o rasite pa 
geibų.

Valandos nu
8 ryto iki 2 po 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

Yards 4951

Jarusz-Kaushillas, D. C.
AKUŠERKA

3252 So. Halsted St.
Viršuje Universal 

State Bank

Moterys ir mergi

nos kreipkitės su 

reikalais nuo 12 iki 

8 vakaro. Kitu lai

ku pagal sutartį.

DR. G. SERNER
(ŠERNAS)

Vai. nuo 10 ryte iki 8 vak. 
NedėliomiH nuo 10 iki 1

Tel. Boulevard 7679 
3265 S Halsted St 

2-roN lubos

< I •

Atidaryta nauja didelė 
rakandy krautuvė

3417-21 So. Halsted St.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

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

JOSEPH V. MOCKUS
Advokatas

5349 So. Hermitage A venų e 
Tel. Hemlock 1385

.Valandos: 9 iki 5 po piet. Vaka- 
’rais: Utarn., Ketv. ir Sub. nuo 
6-9. Ned. iki 1-mai. Prirengia 

visokias legališkas popieras.

r7------------------ ---------- ■■■—■— ■ -------------

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nuo 

' 8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Nedėldieniais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai. po piet.

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

DYKAI
Daugybe dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui

Iškirpk šį kuponą kasdieną ir priduok j Naujienų ofisą ar į stotį, 
arba savo išnešiotojui sykį į mėnesį ir bus apmainyta į tikrus United 
Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytojas ar skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kupon4 
kas dieną ir ne daugiau per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. , Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojb.

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

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

.........................................  Atkirp Čia ..............  -..................
'Data: Spalio 26 d., 1926

®-DR. HERZMAN
— IŠ RUSIJOS —

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

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

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

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

{Dienomis: Canal 
3110. Naktį

South Yhore 2238
Boulevard 4136

3235 So. Halsted St.
Vai.: 9—10 išryto Ir po 8 v. v.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 lubos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryto iki 1 vai. po piet.
Tel. Midway 2880

h I !■■■■■ ».Z

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas Moterų Ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6853

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienos. ... -
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NAUJICMOS
The Lithuanian Daily Newi

Published Daily Escept -Sunday
by the Lithuaiuan Daily Newe Pute.
Co. Ine.

Editor P. GRIGAITIS
173t South Halsted Street 

Chicago, III.
Telephone Rooaevelt 8500

Subscription Kates: 
18.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chicago. 
$8.00 per year in Chicago.

8c. per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 7th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, III, ander the act of 
March 8rd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas i Roosevelt 8600.

DEL DĖBSO PAŽVALGŲ
• •••••

NEAPKENTĖ ŽIAURUMO” 
12 12 £ £ £

‘SOCIALIZMĄ SKYRĖ VISIEMS ŽMONĖMS”
• • • • • • .• .• »• • u* L*.

MARKSAS IRGI BUVO DIDŽIAUSIAS 
ŽIAURUMO PRIEŠAS

Vienas lietuvių komunistų laikraštis, paduodamas ži
nią apie Dėbso mirtį, tarp ko kita rašo:

“Už vadovavimą geležinkeliečių streiku prieš Pull- 
man kompaniją, Debsas buvo suareštuotas ir vėliau 
pasmerktas šešiems mėnesiams kalėjimo į Wood-' 
stock, III. Kalėjime Debsas patapo sąmoningu socia
listu. Jis ten giliai studijavo Karolio Markso raštus”. 
Bet pačiam laikraštyje šalę aukščiaus minėtos žinios 

rašo apie Debsą žinomasai lietuviškų komunistų “litera
tas” Vabalas-Dėdelė-Pruseika:

“Debsas buvo nuoširdus. Bile valandą jisai buvo 
pasiryžęs būti kankiniu. Bet jisai nebuvo marksinin- 
kas” . . 2 ilnM * - ‘
Tai dabar tu, žmogau, supaisyk. Debsas “giliai stu

dijavo Markso raštus” (ir jisai, rodos, turėjo juos supra
sti ne blogiau už bile kurį komunistą, nes buvo labai ga
bus), bet jisai — “nebuvo marksininkas!”

Kas gi tam nuostabiam žmogui neleido suprasti 
Markso mokslo, kurį jisai studijavo?

Komunistų Vabalas atidengia “paslaptį”. Sako:
“Mes manom taip: Dėbso filosofija apėmė visą 

žmoniją, socializmą jisai taikė visiem — evangeliš- 
kai, sentimentaliai. Mintis apie proletarinę diktatū
rą jam buvo svetima. Jisai organiškai neapkentė 
žiaurumo”.
Paskutinis sakinys yra pilnai teisingas. Didis Ame

rikos socialistų vadas Debsas organiškai neapkentė žiau
rumo. Bet yra nesąmone sakys, kad dėl to Debsas turėjo
but priešingas marksizmui. Tai yra ne tik nesąmone, bet 
stačiai begėdiškas*melas!

Marksizmas, t. y. naujosios gadynės socializmo mok-

ltXXXXXXXXXXXXXXKXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX į E

g Apie Įvairius Dalykus. =
TXXXXXZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJ

slas, anaiptol ne reikalauja žiaurumo. Atvirkščiai, tas 
mokslas griežčiau, negu kuri kita visuomeninė teorija, 
žiaurumą pasmerkia.

Kurie puslapiai Markso “Kapitale” daro didžiau
sią įspūdį į skaitytoją? Tie, kuriuose piešiama vaikų kan
kinimas Anglijos fabrikuose. Tais pasibaisėtinais kapita
listinio išnaudojimo vaizdais yra užpildyta dešimtys pus
lapių pirmame “Kapitalo” tome, ir daugelis buržuazinių 
rašytojų yra už tai net nupeikę Marksą, kaipo “sentimen- 
talistą”. ų w M

Toliaus, kas nežino garsiosios Markso brošiūros (“Pi
lietinis Karas”) apie Paryžiaus Komuną, kuri buvo išlei
sta Internacionalo vardu? Stipriausiai parašytos toje 
knygelėje dalys yra tos, kuriose su pasibiaurėjimu pasa
kojama, kaip buržuazinė Versalės armija skerdė komu- 
nanis — ir kaip, antroje pusėje, didžiaširdiškai ir švel
niai elgdavosi komunarai su suimtaisiais versaliečiais. 
Paryžiaus Komunos gynėjuose Marksas labiausia išgyrė 
už tai, kad jie nevartojo jokio keršto, jokio žiaurumo 
prieš savo užpuolikus.

Pagaliau, kiekvienas žmogus, bent kiek susipažinęs 
km. Markso žino, kokifį. nuomonę Jisai yra išreiš
kęs apie didžiosios francuzii revoliucijos terorą. Jisai pa

sakė, kad tą terorą vartojo gąsdinimui savo priešų “per- 
sigandusieji huržujukai” (špysbiurgeriai”).

Taigi, ir kalbėdamas apie “normalio” kapitalistinio 
plėtojimosi laikus ir apie revoliucinius laikotarpius, Mark
sas visuomet aštriausiai smerkdavo žiaurumą ir reika
laudavo iš darbininkų klasės, kad ji butų humaniška net 
su aršiausiais savo priešais. Jisai dėl to ir šaukė darbinin
kus organizuotis ir kovoti prieš kapitalizmo tvarką, kad* 
ji yra paremta žiaurumu — žmogaus žmogum išnaudo- 
jimu! CM

Todėl tik paskutinis ignorantas arba besąžiniškas 
humbugierius gali plepėti, kad tas, kuris neapkenčia žiau
rumo, negalįs būti marksistu.

Užsimokėjimo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ........................  _ $8.0' i
Pusei metų __ ____ ________ $4.Oi i
Trims mėnesiams....... ....... .....2.5' i
Dviem mėnesiams ____  1.5(
Vienam mėnesiui _.... _........ _ .75

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija.... ............................ 3c
Savaitei ...................................... 18c
Mėnesiui ...... ................. .............. 75c

Suvienytose Valstijose ne Chicagoje,
paštu:

Metams ................ ...............   $7.00
Pusei metų ................................ 3.5(
Trims mėnesiams ..........:......... 1.76
Dviem mėnesiams ....................  1.25
Vienam mėnesiui .............  .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose i 
(Atpiginta)

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

orderiu kartu su užsakymu.

Tas “mokslas”, kurį mūsiškės Maskvos davatkos skel- 
bia po “marksizmo” vardu, yra visai ne marksizmas, bet 
mišinys anarchizmo ir pugačiovsčinos.

“Klasių kovos” jie mokinosi ne iš Markso (kurio raš
tų jie nėra nė skaitę!), bet iš Emeljano Pugačiovo ir Sten- 
kos Razino. Savo “socializmą” jie taiko ne visiems žmo
nėms (kaip atvirai prisipažįsta Pruseika), bet tik sau. 
Sau “socializmą” (pasidalinimą svetimu turtų), o kitiems 
— vergiją, kalėjimą ir švininę kjjlką!

Aiškus dalykas, kad nuo tokių “brolių” nabašninkas 
Debsas turėjo nusigręžti. Kuomet jie mėgino vienur-ki- 
tur kelti triukšmą jo prakalbose, tai jisai prilygino juos 
prie chuliganų ir pasiuntė šunims šėko piauti.

Del to, kad Debsas neapkentė žiaurumo ir kovojo už 
visos žmonijos išvadavimą iš kapitalistinės priespaudos, 
jisai buvo if paliko iki pat savo mirties socialistas.

Apžvalga
b ......... ................. .  —II—

KO NORI SOVIETŲ
OPOZICIJA

Nors vyriausieji opozicijos 
vadai Rusijos komunistų par
"Įjoję atsiklaupė prieš Staliną, 
jet judėjimas prieš diktatūrų 
tenai dar toli gražų nėra išnai- 
Jntas. ' Tai nuomonu jau vien 
iš to, kad viešpataujančioji 
’rakcija rado reikalinga paša
uni Trockį ir Kamenevą iš Po- 
itinio Biuro (aukščiausios į- 

staigos rusų kompartijoje), o 
Zinovjevą—iš kominterno vir
šūnės, ir paskelbti viešą įspėji
mą opozicijos šalininkams, jo- 
gei jie busią išmesti iš partijos, 
jeigu nepaliausią priešintis cent
rui. Galima laukti, kad toliau 
opozicija pasidarys dar radika- 
liškesnė, nes dabar jau ji nebe- 
s?ks paskui “susibuntavoju- 
sius” komisarus, kuriems savo 
kailis rupi daugiau už viską, 
bet turės ieškoti atramos pla
čiose darbininkų masėse.

JHhųiu tačiau pažvelgti, ko 
siekė tie elementai, kuriems 
d ir nesenai vadovavo Trockis ir 
Zinovjevas. Viena opozicijos 
grupė buvo plačiai paskleidusi 
lJusijoje proklamaciją, kurioje 
statoma šitokie reikalavimai:

1) Komunistų partija turi 
pavirsti tokia valdančia parti
ja., kuri atsižvelgia i reales są
lygas krašte ir sugeba prie jų 
prisitaikyti.

2) Rusijos komunistų partija 
turi būt mažiaus internacionale, 
o (langiaus valstybinė.

Naujas būdas gazu pri- 
troškusius žmones 

gaivinti
Dviejų metų rezultatai.—Smal

kių pavojus.—Gaivinimo elek- 
siras. — Anglies dvideginio 
veikimas.— Eksperimentai su 
gyvūnais.—Keturios taisyklės. 
—Inspektoriai.

Nelaimingi atsitikimai su švie
čiamomis dujomis yra pilnai iš
vengiami. Mokslininkai sura
do naują būdą; atgaivinti pri- 
troškusius nuo z gazo žmones. 
Bandymai buvo daroma New 
Yorke ir, kaip pranešama, pil
niausia ptfsisekė. Kadangi mies
tuose šviečiamosios dujos yra 
labai plačiai vartojamos ir ačiū 
joms nemažai nelaimių įvyks
ta, tai naujam išradimui priduo
dama daug reikšmės.

Kad naujasis atgaivinimo 
būdas yra tikrai1 .geras, galima 
juu Kpi-ęMti iš to, jog Dr. .1. /k. 
Iluldane, didžiausias dujų žino
vas pasaulyj, rekomenduoja jj.

Du metai buvo dirbama labo
ratorijose, kol, ant galo, tapo 
surastas metodas, kaip atgaivin
ti nuo šviečiamųjų dujų pri- 
troškusias aukas. Pravartu čia 
bus pasakyti, jog šviečiamosiose 
dujose randasi smalkės, kurios 
nelaiminguose atsitikimuose 
paprastai ir atima žmogui gy
vybę. Smalkės pasidaro, kuo
met neįvyksta pilnas degimas. 
Sakysime, kuomet peranksti už
daroma pečius, tai atsiranda 

•smalkią, kurios yra ga’n pavo

3) Partija turi atsteigti pri
vatinę nuosavybę tokioje for
moje, v kaip išreikšta Anglijos 

i Darbo partijos programe atei
čiai: privatinę nuosavybę įves
ti tose srityse, kur privatinė 
iniciatyva tuo tarpu yra neap
sieinama; nacionalizaciją palik
ti tose įmonėse (pilnai arba da
linai), kurios yra reikalingos 
valstybei.

I) Patvirtinti žemę ūkinin
kams privatinės nuosavybės pa
grindu.

5) Atsteigti pilietines laisves 
Rusijoje. Palikti mirties baus
mę tik teismo sprendžiamiems Į 
atsitikimams.

6) Pataisyti visą sovietų Įsta- 
tymdavybę.

7) Ankštas ryšys tarptauti
nėje politikoje tarpe Rusijos 
komunistų partijos ir darbinin
kų partijos Vakarų Europoje, 
ypač Anglijoje ir Vokietijoje.

8) Susitaikymas su socialis
tine ir buržuazine emigracija.

Tai yra labai nedrąsus ir silp
nas programas. Jisai visas, 
nuo pradžios iki galo, susideda 
iš kompromisų. Proklamacijos 
autoriai dar nori, kad b°iševi- 
kų partija pasiliktų Rusijoje 
valdančioji partija; bet jau jie 
siekia, matoma, prie legalizavi
mo ir kitų partijų. Jie sutin
ka, kad butų palikta ir mirties 
bausmė, bet tik kaipo teismo 
skiriama bausmė, o ne kaipo ad
ministracijos arba žvalgybos 
vartojamas įrankis priešų nai
kinimui. Ir taip toliau.

Tečiau jau ir šitas menkas 
opozicijos pragramas, jei butų 
Įvykintas, apverstų aukštyn ko
jomis visą teroristinės diktatū
ros sistemą.

jingos. Jei jų mažai tėra, tai 
žmogus tik galvos skaudėjimą 
tejaučia. ; Vienok kiek didesnis 
kiekis neišvengiamai priveda 
prie mirties.

Rimto pavojaus sudaro ir au
tomobiliai, kurie paleidžia į orą 
nemažai smalkių. Ne retai ten
ka girdėti, kad vienas ar kitas 
automobilistas net ir gyvybę 
praranda, kuomet uždarytame 
garaže jis nesustabdo inžiną. 
Dr. Drinker, Harvardo univer
siteto fiziologijos profesorius, 
sako, jog apsinuodijimas smal
kėmis .(carbon monoxide) nuo
lat didėja. Tad reikalinga 
stvertis griežtų priemonių, kad 
užkirsti tai nelaimei kelią.

Nepaprastų rezultatų gauta 
atgavime smalkėmis užsinuodi
jusių žmonių. įleidžiama jiems 
Į plaučius dujų mišinys, kuris 
susideda iš '9!?% deguonies ir 
5% anglies dvideginio. Smalkės 
(anglies viendeginis), kai pa- 
tonka j" įdutičiuH, tuoj su krau
ju susij ungia. .Tuo daugiau 

smalkiu sugeria kmtijas, tuo 
mažiau jis begali deguonies su
imti. Tuo budu asmuo tampu 
lyg smaugte ixismaugtas, t. y. 
miršta nuo oro stokos.

Oras, kuriame rahdaši tik 
viena dešimtoji dalis vieno nuo
šimčio smalkių, į porą valandų 
lieišvengiajpai nunuodys žmo
gų. O vienas nuošimtis smal
kių kvėpuojamame ore prives 
prie mirties į porą minučių. 
Kuomet pritroškęs asmuo išne
šama lauk Į tyrą orą, lai jis 
paprastai atsipeikėja ir pasvei-

[Pacific and Atlantic Photo]
Dr. Henry Suzzallo, kurį gub. 

Roland H. Hartley pašalino iš
Washingtono universiteto pre
zidentystės. Washingtono vals
tijos piliečiai renka parašus, 
kad pašalinti gubernatorių už 
jo tokį savivaliavimą.

ksla. Po kelių valandų iš jo 
kraujo pranyksta ir smalkės. 
Plaučiai įma veikti normaliai. 
Bet gaivinant pritroškusį žmo
gų, visuomet reikalinga, kad jis 
kiek galima smarkiau kvėpuo
tų. Tuo tai tikslu ir vartoja
ma dirbtinis kvėpavimas. Pas
kutiniais heleriais metais gazo 
kompanijos buvo pasigaminu
sios. nemažai specialių prietai
sų, kurie vadinama put moto
rinis. Pulmotoriai vartojama 
pritroškusių gaivinimui, nes jų 
pagalba mechanišku budu at- 
steigiama kvėpavimas. Kuomet 
žmogus nelabai dar tėra pri
troškęs, tai pulmotoriu nesun
ku jis yra atgaivinti. Tuo budu 
daug žmonių tapo nuo mirties 
išgelbėta.

Vienok tapo surasta, jog de
guonies ir anglies dvideginio 
mišinys duoda nepalyginamai 
geresnių rezultatų, negu pulmo- 
torius. Kuomet Įleidžiama tas 
mišinys Į plaučius, tai kraujas 
gauna daugiau deguonio. Tačiau 
pritioškusio žmogaus atgaivini
me svarbesnę rolę lošia anglies 
dvideginis, kurio mišinyj yra 
tik 5%. Anglies dvideginis yra 
inertinis (neveiklus) guzas, ku
rio nemažai randasi minkštuose 
gėrimuose. Kuomet mes atkem- 
šame butelį sodės, tai pastebi
me, jog iš dugno ima kilti bur
bulai. Tai yra niekas daugiau, 
kaip tik anglies dvideginis. Jis 
nėra nuodingas, bent tokia 
prasme, kaip smalkės. Patekęs 
į anglies dvideginio dujas, žmo
gus jaučiasi taip, kaip paner- 
dintas vandenyj: jis trokšta, 
kadangi negauna oro.

Eksperimentai ant gyvūnų 
parodė, kad nedidelis anglies 
dvideginio kiekis stimuliuoja 
širdį. Tai/reiškia, jog širdis 
pradeda smarkiau plakti ir 
kraujo cirkuliacija pasidaro 
greitesnę. Tiltai yra labai svar
bu, nes kraujas iš plaučių gau
na daugiau- deguonies. Nuo už- 
sinuodijimo smolkėmis kraujo 
slėgimas puola, o širdis visai 
lėtai beplaka. Tokioj krūtin
goj padėtyj anglies dvideginis 
atlieka neįmanomai svarbų dar
bą: jis pagreitina kraujo cir
kuliaciją.

įdomu pažymėti dar ir tas 
faktas, jog geriausia Veikia toks 
dujų mašinys, kuris susideda iš 
95% deguonies ir 5% anglies 
dvideginio. Kiek didesnis ang> 
lies dvideginio nuošimtis turi 
kaip tik. ‘veilc-eurm. -----
silpninu širdies plakimą.

Dujų mišinio vartojimas yra 
labai paprastas. Tuo mišiniu 
pripildoma buteliai, kurie turi 
atatinkamus kamštukus. Prie 
kamštukų pritaisoma visai ne- 
sudėtinis prietaisas, susidedąs iš 
guminės tūtelės su laidoku. 
Įkišus tūtelę į <burną, atsukama 
ląidukas ir tuo bildu dujų mi
šinys Įleidžiama į plaučius. Kai 
žmogus yra visai pritroškęs, lai 
dujų Įleidimui panaudojama 
dar ir dirbtinis kvėpavimas.

Buvo nemažai tokių atsitiki
mų, kad žmogus atrodė visai 

gazu nu troškęs, o vienok jį pa
sisekė minėtu dujų mišiniu at
gaivinti. Kuomet žmogus yra 
nedaug pritroškęs, tai jis visai 
lengvai atgaivinamas. Atgaivin
tas žmogus paprastai nejaučia 
jokių blogų pasekmių.

Tą naują būdą gazu pritroš
kusių žmonių gaivinimui išrado 
ir ištobulino sekami mokslinin
kai (daugumoj fiziologai ir 
chemikai): Dr. Drinker, prof. 
W. B. Cannon, Dr. David L. 
Edsall, Dr. H. \V. Haggard, 
prof. L. J. Henderson, Dr. Yan- 
dell Henderson, Dr. F. W. Pea- 
body ir C. B. Scott.

Apskaitoma, kad apie 60% iš 
visų gazu nutroškilsių yra sau- 
žudos. Likusieji 40% yraJš- 
vengiami nelaimingi atsitikimai. 
Pastaruoju laiku New Yorko 
gazo kompanija pradėjo leisti 
specialus brošiūrėles, kur nu
rodoma budai, kaip apsisaugo
ti nuo nelaimingų atsitikimų su 
gazu. Brošiūrose paduodama 
keturios svarbiausios taisyklės:

1. Jei „kambaryje jauti gazo, 
tuoj atidaryk langus. Bandyk 
surasti skylutę pro kur eina 
gazas ir užlipdyk ją. Po to nie
ko nelaukdamas pranešk gazo 
kompanijai.

2. Pirk geriausios rųšies gu
mines tūteles, kurias vartoji 
gazo pervadoms. Jei tūtelė pra
deda aižyti, tai tuoj pataisyk ją 
arj>a nusipirk naują.

3. Žiūrėk, kad gazo pečiaus 
laidokai (kranai) butų kuoge- 
riausioj tvarkoj.

4. Atmink, kad degimui rei
kalinga deguonies (oksigepo). 
Tad, kai degini gazą, neužr 
miršk niekuomet išvėdinti kam
barius.

Pasirodo, kad labai daug ne
laimingų atsitikimų įvyksta ,dcl 
žmoAų apsileidimo ir neboji
mo. 'I'odel New Yorke ir kitur 
samdoma specialiai inspekto
riai, kurie eina iš namų į namus 
apžiūrinėdami gazo pečius' ir 
lempas, o taipgi aiškindami 
žmonėms kas reikia daryti, kad 
neįvyktų nelaimingų atsitikimų. 
Jie taipgi suteikia reikalingiau
sių žinių, kaip gulinėti gazu pri- 
troškusius žmones ir kur kreip
tis dėl tinkamos pagalbos.

—K. A.
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Lietuviai Daktarai
Ofiso ir Res. Tel. Boulevard 5913

DR. A. J. BERTASH
3461 Se. Halsted St.

Ofiso valandos nuo 1 iki 3 po 
pietų ir 6 iki 8 vakare.

Res. 3201 So. Wallace Street
v

Phonc Canal 6222

DR. S. BIEŽIS <
Gydytojas ir Chirurgas 

2g01 West 22nd Street 
(Cor. Leavitt St.)

Vai.: 1—4 ir 7—9; Ned. 10—12 r. 
Rezidencija: 3114 West 42nd St. 

Tel. Lafayette 4988 
CHICAGO, ILL.

f i

Telefonas Boulevard 1930
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos
9 iki 12, 1 iki 3 dieną 

ir 6:30 iki 9:30 vakare 
4608%S. Ashland Avė.,. 

Netoli 46th St. Chicago. III.

A. L. Davidonis, M. D
4910 So. Michigan Avė.

rz 1 J . j nuo 9 iki II vai. ryte; Valanaos nuo ju g va|. VB|tare

5

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
DOWIAT-SASS

1707 W. 47tb SL
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, 
6 iki 8 vai. vak. Nedaliomis 

8 iki 2 vai. po pietų

nuo
nuo

“Kitų Tokių Nėra”
Jus galit pasitikėti gyduolėmis ku

rios išlaikė bandymus ir gyvuoja jau 
50 metų. Tai yra Severa’s Cough 
Balsam, karias bile veistininkas su
teiks jums už 25c. didesnės mieros 
Elovikelis, 50c. Jos prašalina kosulj 
kuomet kitos gyduolės to padaryti 
negali. M r. A. Kūne, Hemlock, Ohio, 
į ako: “Kuomet jokios gyduolės, net 
i.- musą šeimynos gydytojo gyduo
les, negalėjo sustabdyti mano duk
ters kosulį, aš tuomet nupirkau Se- 
vera’s Cough Balsam ir kosulys grei- 
t.ii pranyko. Tai yra puikios gyduo
les, kitų tokių nėra”. Severa’s Slogų 
Tabletai prašalina slogas, 30c. pas 
\ aistininkus. W. T. Severą Co., Ce- 
čar Rapids, lowa.

JEIGU NORI BŪT LAIMINGU’ 
Negalima pasitikėt ant kitų 

savo vaidintuve
Mes gėrėjomės kitų kilniais dar

bais, bet gyvo užsiganedinimo ne
turime patys, nes negalime patys 
to atlikt.

Tam yra išrastas Gulbransen 
Registering pianas.

Nereikia būt muziku nei pažint 
notų, grajysi pats ir savo budu iš
reikšdamas savo vaidintuve ir jau
sies atlikęs prakilnų darbą ir lai
mingu busi.

Įsigyti tą, taip pageidaujamą 
instrumentą, už labai prieinamą 
kainą, išmokant dalimis, galima

JOS. F. SUDRIK
Krautuvėse 

3343-3417-21 S. Halsted St 
Chicago, III.

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Are., Room 209 
Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunsvvick 4983.
Namų telefonas Spaulding 8633 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

DR. MARGERIS
Gydytojas ir Chirurgas 
3327 So. Halsted Street 

Tel. Boulevar i 8483 
Valandos: .10—2; 5—9 
Sekmadieniais: 10—2

Ofiso Tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų.

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

Valandos: 1—8 po p*iet, 7—8 vak. Ne
daliomis ir šventadieniais 10—12 uien.

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

4601 So. Ashland. Tel. Boulveard 
7820. Res^ 6641 So. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan-

■Office Boulevard 7042

Dr. C. Z. V ozelis 
LIETUVIS DENTISTAS 

4645 So. Ashland Avė. 
Ant Zaleskio Aptiekos 

CHICAGO, ILL.

Res. 6600 So. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St. 
Chicago, UI.

S



Antradieniu Spalio 26, 1026 HAOJIBNPS, CEIcagB, m 

CHICAGOS 
ŽINIOS

E. V. Dėbso mirties 
paminėjimas

Seneliui Eugene Victor Dobs 
įnirus jo kūnas taip greitai bu
vo išvežtas į jo gimtąjį miestą 
Terre Ha u te, Ind., kur jį sude
ginta ir palaidota, kad Cnica- 
gos draugai nespėjo ką-nors su
rengti jo pagerbimui ir liūdnai 
atminčiai. Nerengta dar ir to
dėl, kad rengiant ką nors butų 
reikėję Dėbso kūną sulaikyti 
mažiausia Vienai dienai, o ve
lionio žmona ir visi giminės 
(visi jau seni žmonės) buvo la
bai pavargę nuoTigo ir nuola
tinio budėjimo laike Dėbso li
gos, tad vietos socialistai ne
benorėjo jų dar labiau vargin
ti didelėmis laidotuvių iškilmė
mis, kurių Debsas yra pilnai už
sitarnavęs.

Bet tai nereiškia, kad Chica
gos socialistai nepaminės Dėbso | 
mirties. Liūdnas Dėbso mirties 
paminėjimas bus rytoj, <8 vai. 
vakare, Ashland Auditorijoj, ■ 
kertė Van Buren ir . Ashland I 
gatvių.

šiame paminėjime dalyvaus 
visi Chicagos socialistai ir visi 
susipratę darbininkai, kurių ei-; 
lėse Debsas su didžiausiu atsi
davimu veikė visą savo amžių.

Reikalaudami

RAKANDU

Lankykite Didžiausias 
Lietuvių Krautuves 

Chicagoje,
THE PEOPLES 
FUKNITURE CO.

Visuomet šiose Krautuvėse esti pla 
tus pasirinkimas Naujausių Madų - 
geresnio padarymo, Rakandų, Pianų 
Radiolų, Kaurų, Pečių, Plaunamų 
Siuvamų ir Šluojamų mašinų. Ir vi 
sų kitų Namams reikmenų ir pudšalų 
Prekės užtikrintos, Kainos prieina 
mos. Patarnavimas mandagus; I<eng 
vi mėnesiniai išmokėjimai.

Dvi Dideles Krautuvės 
fa PeopksJurBifare (fapaaų 

huMĮrmhl, *>•««. barter* 
•U ikonoj

1922-32 So. Halsted Street 
Prieš 19th Place

4177-83 Archer Avenue
Kampas Richmond Gt.

uilly’S'.uncle

Paminint'mirtį savo nuošir- 
Ižiausio darbuotojo ir vado, bus 
lidelis muzikalia programas ir 
kalbės žymiausi kalbėtojai:

\Villiam Henry, Socialistų 
pai tijos nacionalis sekretorius,

William A. Cunnea, advoka
tas, žymus socialistų sarbuoto- 
jas,

George H. Kirkpatrick, rašy
tojas, taipjau žymus sociailstų 
darbuotojas,

Leo. Krzyski iš Mihvaukee,— 
nuo Amalgamated Clothing 
VVorkers of Am.

Dr. Samuel Ldeber, žydų 
“Forverts” Redaktorius, — nuo 
Žydų Socialistų Federacijos,

Dreifuss, —- nuo Vokiečių So
cialistų Federacijos,

Charles Pogorelec, nuo 
Slavų Socialistų Federacijos,

Dr. A. Montyidas, — nuo Lie
tuvių Socialistų Sąjungos. /

Visi lietuviai darbininkai-ės 
bukime šiame darbininkų vado 
mirties paminėjime; pagerbki
me jo šviesių atmintį. —Soc.

Mergina suėmė plėšiką
Kada Frank VVincek, kitaip 

žinomas kaų>o Paul Mountevvs- 
ki, užpuolė sankrovą Abraham 
Koronsvvęt, 2159 CuMerton Av., 
jis nežinojo, kad jam teks 
susiremti su sankrovininko 
dukteria Bernatinę, 22 m., ki
taip butų apsilenkęs su ta vie
la per kelis blokus. Bet kad jis 
to nežinojo, jis dabar sėdi ka
lėjime ir čiupinėja gerokai su
daužytą savo kūną.

VVincek įėjo sankrovon su 
revolveriu rankoje ir paliepė 
visiems iškelti rankas. Be tėvo 
ir dukters sankrovoj dar buvo, 
ir kostumeris. VVincek pasiėmė 
pinigus iš registerio ir rengėsi 
kratyti Koronsvvet kišenius (o 
pastarasis kišeniuje turėjo 

. $273), kuomet tasis nutvėrė 
plėšiką už rankos ir pradėjo 

| i j mušti. Plėšikas tėvą galbūt 
butų ir sumušęs, nes keletą 

I sykių revolverio rankena skau
džiai užgavo į galvą. Bet į muši 
įsimaišė duktė ir greit viskas 
pakitėjo. Kada už dešimties 
minučių atvyko policija, tai ra
do plėšiką visa gerkle šaukiantį 
pagelbos, nes jį ant šalygatvio 
valkiojo ir visaip daužė sankro
vininko duktė.

Nusižudė
Thomas I. Stacey, sekretorius 

ir iždininkas Electric Appliance 
Co., 701 VV. Jackson Blvd., per
plovė britva gerklę ir tada nu
sišovė savo namuose Evansto- 
ne. Jį dar gyvų rado jo žmona, 
kuri nuvežė jį ligoninėn, bet ten 
neužilgo pasimirė.

Per pastaruosius penkis me
tus biznis Stacey nesisekė ir 
galinus jis bankrutijo. Spėja
ma, kad tas nepasisekimas ir 
buvo priežastis jo saužudystės.

Gatvekaris užmušė
La (irange;gatvekaris 22 gat

vėj, Cicero, užmušė 10 m. am
žiaus žmogų, manoma, James 
Stary.

Niles Center miestely North 
Sliore elektrikinis traukinis su
važinėjo ir užmušė ant vietos 
žmogų, manoma, C. B. Gold
man, kriaučių, 52 m., 7 N. Eli- 
zabeth St.

Moteris nusinuodijo
M r s. Minnie Levinson, 40 m., 

3975 Dre‘xel Blvd., susibarusi 
su savo vyru Leonard, įbėgu į 
maudyklų ir išgėrė nuodų, po 
ko neužilgo pasimirė. Pasak 
jos vyro, kusis yra keliaujančiu 
pardavėju, jam iš ilgos kelio
nės sugryžus namo, už valan
dos laiko kilo mažas nesusipra
timas su pačia ir ji tuoj išgėrė 
nuodų.

P-le Frances Delno, 21 m., 
3517 Douglas Blvd., taipjau ban
dė nusinuodyti. Bet ji priėmė 
nuodus gatvėj, prie Van Buren 
ir Ashland gatvių. .Ii guli ligo
ninėj arti mirties. Priežasties 
norėjimo nusižudyti nežinoma.

Apiplėšė restoraną
Kuomet daugiau kaip 60 žmo

nių valgė B and (t Sandwich, 
Shop, 61 E. Van Buren St., įėjo 
plėšikas ir atsisėdo netoli re- 
gisterio. Patogiu momentu jis 
atstatė revolverį patarnautojai, 
privertė ją atiduoti iš registe- 
rio $14# ir pabėgo taksikabu.

Plėšimas prie poli
cijos stoties

Du plėšikai, kurių vienas bu
vo ginkluotas, užpuolė United 
Cigar Store, 5301 Lake Park 
avė., už kokių 100 pėdų nuo 
įlydė Park policijos stoties, pri
vertė klerkų atidaryti seifą, iš 
kurio paėmė $450 ir surišę kler
kų ramiai sau pasišalino.

------------------ —

Jaunuolis nušautas
Pete Pastolio, 21 m., rastas 

nužudytas prie užpakalinių laip
tų namo 836 Forųuer st. J j* nu
šauta. Jo brolis Henry savaitę 
laiko atgal’ tapo nušautas poli
cijos, kuri rado pasislėpusi na- 
ne, j kur policijos buvo pa
šaukta ieškoti plėšiko.

Neužilgo prieš’ surandant jį 
nušautą, Pete buvo apsilankęs 
pas graborių užmokėti sąskai
tą už brolio palaidojimų.

Bomba
Po langais Josepli Wokral, 

3315 W. Obio st., buvusio pre
zidento Checkęr Cab Co., spro
go bomba, kuri betgi nedaug 
nuostolių padarė ir nieko nesu
žeidė. Spėjama, kad bomba bu
vo padėta delei einančios toj 
kompanijoj aštrios kovos už 
kontrolę.

Užmušė automobilistų
Automobiliams susidūrus, tarp 

automobilistų iškilo smarkus 
ginčas ir priešininkas smoge 
Peter Collins, 5213 Ellis avė., 
kumščiu taip, k*vd tasis greię pa
simirė. J)abar , South Chicagos 
policija ieško Henry Hafris iš 
Pullmano, kuris, manoma, ir 
buvo tas puolikas.

Pamišo
Mis. Hatch, 2751 Campbell 

ive., radusi savo seną vyrą 
Jobu, 70 m., negyvų tuščiame 
flate, tiek susijudino, kad laiki
nai pamišo. Jos vyras, spėjama, 
mirė nuo širdies ligos, bevaly
damas pratuštintą fintą.
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Traukiniai užmušė 
tris žmones

Illinois Central traukinis prie 
60 gatvės suvažinėjo neidenti
fikuotą žmogų*.

Chicago, Mihvaukee A St. 
Paul priemiestinis traukinis 
Northbrook priemiesty užbėgo 
ant biuso ir užmušė du žmones 

buso šoferį Dean ir pasažie- 
rių Bąrnhart, abu iš North
brook, taipjau sunkiai sužeidė 
keturis Iligh :School mokinius, 
o aštuonis pasažierius sužeidė 
lengvai.

Šaltis vėl teisme
Vakar išnaujo prasidėjo rin

kimas jury Šaltis ir Koncil by
loje. Jie yra kaltinami už už
mušimų kitos šaipos butlegęrio 
Foley. Atvyko į teismų ir vy
riausias Šaltis advokatas W. W. 
O’BHen, kuris buvo pašautas, 
kada priešingos šaikos butlege- 
riai nušovė North Side butlege- 
rių vadus Weiss ir Murray. 
Adv. O’Brien išėjo iš ligoninės 
penktadieny ir pats asmeniniai 
ves Šaltis bylą.

Girtas automobilistas
Wm. Kletacki, 2162 N. Irving 

avė., greitai ir labai kreivai lėk
damas automobiliu užkliudė tris 
automobilius ir galiau suktojo 
sudaužęs ketvirtą automobilių, 
kuriame jis sužeidė tris* žmo
nes, vieną, seną moterį, gal būt 
mirtingai. Kletacki uždarytas 
kalėjimai). Jo automobily ras
ta bonkutę munšaino.

Trys žmonės užmušti
Pereitą sekmadienį automo

biliai užmušė vienų neidentifi
kuotą žmogų ir Alex Basmu- 
ssen, 39 m. Abu jie liko užmuš
ti ant Irving Park bulvaro.

Susidūrus dviem automobi
liams liko užmušta Betty Mor
ris, 12 m.

Automobiliai šiemet užmušė 
jau toli virš 7(>0 žmonių.

Nušovė plėšiką
Policija bt'gaudydama plėši

kus, kurie per kelias savaites 
terorizavo taksikabu šoferius, 
ties 5900 Lavvrence avė., nušo
vė Bennie Gralinski, 24 m., 1419 
Emma st., kuris bandė apiplėš
ti taksikabo šoferi.

Algirdas H. Kareiva
/ »

Persiskyrė su šiuo pasauliu Spalio 24 dieną, 11:40 valandą nak
tį, 1926 m., sulaukęs 3 metų amžiaus; gimęs Chicago, III. Paliko di
deliame nubudime savo motiną Kotryną, tėvą Antaną, brolį Edvardą 
ir seserį Zofiją. Kūnas pašarvotas, randasi 4537 So. Wood St.

Laidotuvės įvyks Ketverge, Spalio 28 dieną, 8 valandą ryto iš 
namų į Šv. Kryžiaus parapijos bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos 
pamaldos už velionio sielą, o iš ten bus nulydėtas į šv. Kazimiero 
kapines.

Visi A. A. Algirdo H. Kareivo giminės, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami dalyvauti laidotuvėse ir suteikti jam pa
skutinį patarnavimą ir atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Tėvai, Brolis ir Sesuo

Laidotuvėse patarnauja graborius I. J. Zolp, Tel. Blvd. 5203.

Pasimirė milionierius
Vakar §t. Luke ligoninėj po 

aklosios žarnos operacijos pasi
mirė milionierius John G. 

f
Shedd, 76 m., pirmininkas 
Marshall Field and Co. direk
torių tarybos. Jis pradėjo toj 
sankrovoj dirbti 54 metai atgal 
už “shipping derk”, gaudamas 
$10 į savaitę. Tai buvo jo pir
mas darbas Chicago j atvykus 
iš New Hampshihre farmų, kur 
jis gimė ir augo. Pradėjęs, nuo 
klerko, neturėdamas jokio au- 
gštesnio mokslo jis dasikasė iki 
didžiausios sankrovos pasauly 
kompanijos prezidento vietos. 
Iš prezidento vietos jis pasi

braukė metai atgal, pavesda- 
’mas tą vietą James Simpson, 
pradėjusiam savo karjerą nuo 
pasiuntinėj imu vaiko.

Apiplėšė.
Du plėšikai išmušė langų Fe- 

deral' Diamond Brockers san
krovos, 5 S. Clark st., pastvėrė 
keletu deimantų ir laikrodžių 
ir pabėgo vejami dviejų sargų 
kulkų.

Plėšikas prieangy užpuolė 
Albcrt Freeman ir jo pačią, 
'jiems sugryžus namo 3807 W. 
13 st. ir atėmė už $1,150 dei
mantų ir $3 pinigais.

JUOZAPAS VENCKUS*
Persiskyrė su šiuo pasaliliu 

Spalio 25 dieną, 12 valandą die
ną, 1926 m., sulaukęs 40 metų 
amžiaus; gimęs Lietuvoj. Pali
ko dideliame nubudime moterf 
Zuzaną ir sūnų Juozapą. Kū
nas pašarvotas, randasi 901 W. 
Cullerton St.

Laidotuvės įvyks Ketverge^ 
Spalio 28 dieną, 8:30 valandą 
ryto iš namų j Dievo Apveizdos 
parapijos bažnyčią, kurioje at
sibus gedulingos pamaldos už 
velionio sielą, o iš ten bus nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapi
nes. I

Visi A. A. Juozapo Venckaus 
gimines, draugai ir pažįstami 
esate nuoširdžiai kviečiami da
lyvauti laidotuvėse ir suteikti 
jam paskutinį patarnavimą ir 
atsisveikinimą.

Nubudę liekame,
Moteris ir Sūnūs

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Kadžius, Tel. Canal 6174

Kraujo, odos, chroniškas

senas žaizdas, ligas rentai, 
slaptas ligas vyrų ir moterų

Dr. J, W. Beaudetle
VIRAUI ASHLAND STATE 

BANKU

1800 So. Ashland Avė. x
Valandos:

Nuo 2 iki 4:30 ir nuo 7 iki 1U. Nedė- 
I

lioj nuo 2:30 iki 4:30 po pietų
REZIDENCIJA: 

2226 Marbhalt Bhd.
TELEFONAS CRAWFORD 148C 

TELEFONAS CANAL *464 %

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

. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS *
1410 So. 49 Ct, Cicero 
Tel. Cicero 3704 ir 8094 ‘ 

SKYRIUS
3201 Auburn Avė., Tel. Blvd. 3201

J. F. R ADŽIUS
Pigiausias Lietuvi* 

Hrahoriiui Chicagoje
Laidotuvėse patar
nauju geriau ir pi
giau negu kiti, to
dėl, kad priklausau 
prie grabų išdirby- 
stės.

OFISAS: 
668 W. 18th St. 
Tel. Canal 6174 

SKYRIUS l
3238 S. Halsted St.

Tel. Blvd. 4063
 m.__ ________ - S

Tel. Boulevard 4139

A. MASALSKIS
Graborius

Musų patarnavimas laidotuvėse ir 
kokiame reikale, visuomet esti 
sanžiningas ir nebrangus, todėl 
kad neturime išlaidų užlaikymu 

skyrių,

3307 Auburn Avė.
Chicago, III.■ ■■ ■———/

Phone Boulevard 5203
Privatiniai Anihulansai

I. J. ZOLP
Graborius ir Pagrabų Direktorius
Automobilių patarnavimas viso
kiems reikalams dieną ar naktį.

1646 W. 46th St., Chicago, III. |

Phone Boulevard 7314
Pristatome j viešas miesto dalis
S. Loveikis, Kvietkininkas
Nuskintos Kvietkos Vestuvėms, 

Bankietams ir Pagrabams 
Vainikams ' >

3316 So. Halsted St., Chicago
11111 J 1 '

M

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.

DR. VAJTUSH
OI’TOMETKISTAS

LIETUVIS AKIU
Palengvins akių jtempimą, kuria 

esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumparegystę ir toliregystę. 
Prirengia teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. SpecialS ątyda at
kreipiama f mokyklos vaikus. Vai.: 10 
iki 8 vai. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

Akinių Pritaikymo Mano 
26 METŲ PRITYRIMO

Egzanjin no ja akis — pritaiko 
akinius — šlifuoti stiklai 

ant vietos.

Oi. Jan J. Smelana
UPTOMETRlSTAS

1801 South Ashland Aveaae 
Kampas 18-tos Gatvės 
Telefonas Canal 0523

Ant trečio augfcto virš Platte ap- 
tiekos, kambariai: 14, 15, 16 ir 17 
Valandos: nuo 9:30 ryto iki 8:30 
vak. Ofisas uždarytas Nedėbomts.

—- i. J

RUPTURA
IŠGYDOMA

Be ftnr ’ Be
Peilio J Skausmo

'teisingas liudynias žmonių, kurie 
jau yra išgydyti, jie nurodo būdą iš- 
sigydymo ir kitiems pataria, kad jų 
rupturos butų išgydytos saugiai, 
lengvai ir greitai. Neatidėliokit ilgiau 
jei jumis kankina šis trubelis.

Skaitykit ką Mr. l’ragakis sako:
“Aš turėjau rupturą nuo pat kū

dikystės ir aš nežinojau, kad. yra 
koks nors kitas išsigydymo būdas 
apart peilio. Kuomet aš skaičiau apie 
puikų Dr. Flint darbą, aš maloniai 
nuvažiavau pas jį. Jis išgydė mane 
taįp kaip ir daugelį kitų žmonių su 
savo be skausmo metodu. Tai yra 
puikus išgydymas. Ir aš patariu ne
laimingiems su ruptura žmonėms, 
kad atsilankytų pas Dr. Flint ir iš
sigydytų taip kaip ir aš”.

Speros Fragakis, 
2138 W. Chicago Avė.

VER1COSE GYSLOS $25.00
AŠ taipgi gydau pasididinusias gy

slas kojose savo nuosavais išradi
mais ir metodais. Be peilio ar skau
smo. Nuo išradimo šituo gydymuo, 
per aštuonis metus neturėjau nei vie
no negeistino atsitikimo. Kojos pa
lieka taip dailios ir čystos kaip vai
ko.

Specialiai prirengti patogumai 
dėl moterų

PATARIMAI DYKAI

DR. E. N. FLINT
322 So. šitate St., 5 fl.

Valandos nuo 9 ryto iki 4.T5 po 
pietų. Panedėly ir Ketverge iki 8:15 
vakare. Nedėlioj nėra skirtų valan
dų. Imkit elevatorių kurį rasite tar
pe dviejų didelių krautuvės langų.

SERGANTI ŽMONES

xxzxxxxxxxxxzxxxzxxxxxxxxx

XZXXXXIXXXXXXXXXXXXXXXXXXIM M
Karolis Norkaus

Parduodu auksinius daiktus, 
taisau laikrodėlius ir pritaikau 
akinius.

1850 W. North Avė.
Tel. Brunswick 9393

CHICAGO, ILL.

turit sunkią 
ligą, silpnus 
ligas inkstų, 

užkrečiamas 
šlapumo arba

Jei jus 
kraujo 
nervus, 
pūslės, 
ligas, 
privatiškas ligas, pasi- 
tarkit su Dr. Ross tuo- 
{’au. Jei tos ligos ne-

>U8 tinkamai išgydy
tos, paralyžas ar kita 
kokia liga gali išsivys
tyti.

DR. ROSS 
bcsispecializuodamas įsigijo pilną 
pratimą Šių ligų ir suteikia geri

per trisdešimtį metų 
’ j su

pratimą Šių ligų ir suteikia geriausį 
gydymą

Čia nieko nėra viršžmogiško arba 
misteriško apie jo pasisekimą Tai 
yra naturale pasekmė didžiausio mo
kytojo — PATYRIMO.

Serganti žmonės yra kviečiami pa
sinaudoti tokiu pačiu gydymu per Dr. 
Ross kur jis yra išgydęs tukstančiua 
kitų.

MOTERYS su “socialėmis” ligomis, 
kraujo, užsikrėtimo ir chroriiškų tru- 
belių yra gydomos mddernišku me
todu. Dr. Ross turi pasitikėjimą 
pacientų kurie pripildo jo ofisą kas-
dien.

Dr. B. M. Ross
35 South Dearborn St.

Kampas Mnnroe SU Crilly Building 
Imkite elevatorių iki penkto augšto.
DVIDEŠIMTS PENKI METAI 

TAME PAČIAME NAME.
Vyrų priėmimo kambarys 506. Mo

terų priėmimo kambarys 608. Ofiso 
valandos kasdien nuo 10 ryto iki 5 
po pietų. Nedėliomis nuo 10 ryto iki 
1 po pietų. Panedėliais, seredomis ir 
suimtomis nuo 10 lyto iki 8 vakaro.

ItsiSaukit, Intui niacijub Dykai.



NAUJIENOS, Chicago, III.

NUSILPUSI NUGARA 
SUSTIPRINAMA 

GREITAI
Lietuvių Rateliuose Birutės dramos skyrių ir jo 

žisieriaus SI. Pilkos darbą.
—Laukiu.

Rezultatai prasideda taip 
greit, kaip tik Red Cross 
Plaster’is imama vartoti

Šokdami sušelpkim Svarbios prakalbos
korespondentų biu i us 
ant popieros pro- 

knygoje, kaip praeitais

PRANEŠIMAI

Jei jums suskausta nugara keliant 
sunkesnį daiktą, jeigu jums pasitem
pia nugaros muskulai, 
y ra 
jus
Red Cross Kidney Plaster’į ir jus bu
kite palaiminti, greitu 
V.ę pagalbu

Daug yri 
pažymėtinų 
kia pagelbą silpniems

jeigu “sloga 
įsėdus jūsų nugaroj”, arba jeigu 
kenčiat nuo lumbago, vartokit

Kaip kiekvieną metą, taip ir 
šiemet veikli SLA. 208 
rengia mums ateinantį 
dienį puošnioje Masonię Tem-

kuopa 
trečia-

laiku susilau-

priežasčių 
rezultatų.

susilaukt šitų

skaudamiems 
muskulams. Jis suteikia nuolatinį au
tomatišką masažą su kiekvieno kūno 
judesiu, suglausdamas ii- stimuliuoda
mas cirkuliaciją kūno apimtan.) audi
ny. Bet svarbiausia gydomoji ypaty
bė Red Cross Plasterio yru ta, kati 
įis persisunkdamas per odą tiesiog j 
skaudamas silpnas vietas, pavar
gusius muskulus pašalina skausmą ir 
atgaivina sumenkusius nervus ir at
stato muskulus reikalingus suteikti 
jums normalę stiprybę.

Buk tikras pareikalaut Johnson’s 
Red Cross Kidney Plaster’į su rau
dona flanele užpakalyje ir jus turė
site didžiausią pagelbą greičiausiu 
laiku. Gaunamas visose vaistinėse.

gatvių, įdomų pasilinksminimą 
su šokiais. Mat šokis šokiui ne
lygus. šiame moterų parengime i 
bešokdami sušelpsimo Vilniaus 
našlaičius, padarydami sau ma
lonumo besilinksmindami ir 
dvigubą naudą našlaičiams. I en 
pat ant vietos bus laimėjimas 
dailininko 
didelio paveikslo, už kuri suiin-j 
kti 
čių 
nes

KALĖDOS
SENOJ TĖVYNĖJ

Tarp, šeiinyno. ir «rny drauHti 
jausite* smagiai r»*r Kalėdų ivenloa

Prieš-švenčių Išplaukimus 
per Bremenu

MUENCHEN 
Gruodžio 8 
Cabin, Turistų 

3rd rabi n ir 3 k lesa

COLUMBUS
Gruodžio 14 
1, 2 ir 3 klesa

Atpitrinta 

kelionė.
ten ir aUtai
kitas >š N.w
Kauno ir ausčiau

u* iteleiinkeliai* 
HH KM 1*240 į 

G«r»iau*i 
Lloyd

susisiekimą* ii
Lietuko* dalis 

pasauly laivai

autorizuotų vietinių arentų

NORTH GERMAN

re- dentų biuras. Beit to biuro ne
mačiau. Ar tik ir šiemet nepa
siliks 
tiktai 
tokolų
metads. Minėtos laiopos susirin
kimuose AŽVD ’.f J. Lygjs 

Ateinantį ketvirtadienį, Liet, sekretorius Danyla bardavo de- 
Auditorijoj bus labai svarbios legatus, kad neišduoda gerą 
prakalbos apie 
prohibiciją.

Tie du dalykai
Lietuviams reikia 
kvotą padidinti, 
lietuvių gulėtų 
Amerika. Tai g< 

? ti. Kaip ta padi

svarbios legatus, kad 
imigraciją ir finansinį raportą iš 

J. -Lygos. Sakydavo, 
toms kuopoms, 'kurios 
prie 
gos 
Bet 
jisai 
kuopos susirinkime 
vė iaportą. Atsistojo, 
kautą ir gurklį tampyti, bet jo 
raportas v ištiek nebuvo geres
nis kaip kitų delegatų. Visi ne

laha i svarbus, 
rūpintis savo 
kad daugiau 

atvažiuoti i

ši(.sc prakalbose.

Naujienų spiHKos narių atydon.— 
Visi, kuriu inokestys yra užvilktos, 
malonėkite užsimokčli, nes busime 
pirversti pasielgti pu,;. ’ konstituci
ją. —Sekretorius.

AžVD ir 
pasiuntęs 
prisidėjo 
ir J. Ly-globojimo AŽVD 

raštišką finansinį raportą, 
kodėl neišduodavo raporto, 
pats nežinąs. Pastarame 

jis pats da- 
pradėjo

Susivienijimo Draugijų bei Klluhų 
Bridgeporte laikys mėnesinj susirin
kimą Antradieny, Spalio 26 d., 1926 
m., 8-tą vai. vhkare, Lietuvių Audi
torijoj, 3133 So. Halsted St. Drau
gijų atstovai ir valdybos teiksitės bū
tinai .pribūti, nes šis yra svarbus su
sirinkimas ir randasi naujų reikalų 
apsvarstym ui.

ĮVAIRUSSKELBIMAI
S'l OGDENGYSTft

Jūsų stogų prakiurimas užtaisomai 
ir garantuojarnas-už $4. Automobi 
lių, trokų patarnavimas Chicagoj i) 
apielinkėj. Įsteigta 34 metų senumo 
Didžiausia ir geriausia stogų den 
gimo jstaiga Chicagoj. Tik patyru 
unijos darbininkai samdomi. J. J. 
DUNNE ROOFING CO., 8411-18 
Ogden Avė. Phona, Lawdale 0114.

Office Tel. Boulevard 1996
K. RaŠt.

Pol. Kliu- 
įvyks Se-

Prohibicijos klausimas kiek- 
. .... viena apeina,žemaičio brangaus! ,ir priešininką, 

įvesta išlaikymui tarp žmonių davė finansinio raporto. 1925 m. 
blaivybės. Bet vieton blaivy- pasibaigus AŽVD mokyklai pa
lės ji davė tik nuodingą mun- /asarį buvo išduotas finansinis 

Jame .buvo 
ir senus, ir vy- pažymėta, kad pinigų yra $200.
Tai labai svar- Įiietmet nedavė finansinio ra- 

ir visi turėtu- porto. Vieton to rėkia, kad

ir jos salininką 
Prohibcija tapo

našlai-
Daug nekalbėsiu, 
gerai suprantame ’ . , . . . ... x .1 įsainą, kuris dabar nuodija vi- raportas kuopai.

ir jaunus 
ir moteris, 
klausimas

savo priedermes, 
moterys parengė, 
pasiliko ilgai at- 

Tą jos, beabejo, pnkar-

pinigai eina 
naudai, 
mes visi 

šį reikalą ir
Be to ką tos 
lai visuomet 
minty
tos ir ši kartą. Taigi panelės,
ponai ir visi kavaleriai, taippat 
ir “donžuanai” rengkitės, čia 
bus visiems proga ir kitus pa
matyti •ir save gerai pasirodyti. 
Tas viskas įvyks spalio 27 d., 
8 vai. vakare. Masonic Tem-1 
ple. Green ir 64 et. —B. ir B.J

Mis

rus 
bus
mėm susirinkti, kad jį bendrai daug išlaidų yra. Bet kas žino, 
ištisus. . kiek turi išlaidų, jei neprane-

Susirinkime kalbės kongres- šit kuopos •susirinkime, kuri 
manas Saliatli ir daug kitų žy- yra prisidėjusi prie globojimo
iniu lietuviu ir amerikiečiu

I • - * • *bėtoįu. I).
kai- AŽVD?

Tem-1

North Side
Vėliniu nakties siaustis Rudens sezonui prasidėjus

Humboldt Park Lietuvių 
bo mėnesinis susirinkimas 
redoj, Spalio 27 dieną, 7:30 valandą 
vakare, 331(1 Evėrgręen Avė., Chica
go, III. Visus narius meldžiame da
lyvauti.

Charles Lubczik
REAL ESTATE

A. VValskiM, Sek r.

Pranešimas Brighton Parko 
Lietuviams

visiems Brighton Parko 
kad aš aprūpinu šitos 
lietuvius “Naujienoms” 

pertat, kurie 
“Naujienas” kartie ryt- 

išnešiotoją, malonėkite 
žinią žemiau

Pranešu 
lietuviams, 
apielinkės 
kasdie anksti, išryto, 
norite gauti 
mečiais per 
duoti man žinią žemiau pažymėtu 
adresu: Pranas. Jurėnas, 4438 South 
Fairfield Avė., Tel. Prospect 1887.

ASMENĮ] JIEŠKOJIMAI

Padalome paskolas ir upsaugojam 
nuo ugnies. Parduotame ir maino
me namus greitu laiku.

Į717 W. 47th Street 
2-ros lubos 

Chicago, III.

įieško darbo

Ateinantį sekmadienį, spalio 
31 d. bus Vėlinės. Amerikečiai 
vadina “Halk>ween”. Tai dva
sių, vėlių, raganų, velnių inik- 

' tų naktį ant 
visokius š|K)sus 

kartu sų 
lai beru- 
didžiausio

tis. Siaučia ji< 
musų žemelės, 
krėsdami. Siaučia 
jais ir visi žmonės, 
peslingos siausties, 
linksmumo naktis.

Tokių Vėlinių Nakties Siaus
tu rengia Chicagos Komitetas

SLA. 226 kp. padaro pra
džią, rengdama puikų balių su 
gražiu programų, kurį išpįjdys 
kuopos jaunuoliai. ši kuopa 
gyvuoja North Sidej jau dau
gelį mėtų, lx‘t niekad negalėjo 
surengti vakaro su tokiu pro
gramų, kokis bus šinme vakare. 
Pastaruoju laiku kp. organiza
toriui' pavyko prirašyti būrelį 
vaikų prie 226 k p. šiame bū
relyje randasi gabių muzikų, 
dainininkų ir deklematorių. ku
rie pilnai prisirengę parodyti

Zonės burdingieriųs Bacevi
čius kol dirbo Pullmano par.a- 
žierinių vagonų dirbtuvėje, tai 
nesigirč esąs revoliucionierius, 
kaip kad daro dabar, kūomet 
tapo, išspirtas iš darbo. Kad 
jo revoliucioniškumo butų

ADOMAS LIPSKIS, gyvenęs 4552 
S. Erancisco avė., Chicago, III., ma
lonėkit tuojau atsilankyti į Nau- 
jięilų ofisą reikale Burbaitės laiva
kortes. Neatsilankius iki spalio 28 
dienos, busime priversti laivakor
tę kenselioti.

LIETUVIS karpenteris parvažia
vau iš kito miesto ir noriu gaut 
darbą pas lietuvius. Atlieku darbą 
pagal savininko norą. Dirbu nito va
landų ar kontrakto.

LOl’IS RAUDIS 
733 \V. 14 SI.

Tel, Roosevell 2861.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

IS-

100 No. La.Salle Chicago ir Unksmių

besiaučiant

lio 31 d., Liet. Auditorijoj. Bus 
tikra siaustis, pamarginta šo
kiais, žaismėmis 
programų. Bus ir 

■IIIIIIIIIM papsime

MAIiniKIPAO OlfEI DIIAAC *r besilinksminant, bus- pateikta 
NAUlJIIlUnv vRLLDIMAu skani vakarienė. O paskui ir vėl 

■ siaustis iki po 
Pradžia 7 v. 

rikietus pirkti 
gėjas.—M-tė.

vidų rnakčio.
v. Įžanga tik $1. 
iškalno pas ren-

Birutės Dramos Skyriaus 
veikimas

bus pilnai patenkinta jais, 
dėl lietuviai 
praleiskite progos, 
ir • pamatykit puikų

prastas žmogelis, sukalbėti an
gliškai visai nemoka, net AŽVD 
vaikučiai juokdavos iš »jo tos 
angliškos kalbos. “Ilny“ pasigy
rė išdirbęs Pullmano dirbtuvė
je 10 metų, šiaip sakydavo iš
dirbęs 12 m. Beiškia jis pats 
gerai nežino kiek metų išdirbęs. 
Jis. giriasi, buk tūkstančiai 
Pulhnano darbininkt) reikalavo 
bosų atgal priimti jį. Tai tuščias 
pashprimas, nes visi gjerai at
mena, kaip B. elgėsi, kuomet 
Pullmano galiniai darbininkai 
streikavo. Todėl dabar darbinin
kai ir negalėjo jo užtarti.

PAJIE5KAU Marijonos po tėvais 
Agentaitė, po vyru LaŠeiKienč. Gy
veno apie 9 metai atgal mainose, ne
toli Bostono. Kas ją pažįsta ar ji pa
ti, meldžiu duoti žinią šiuom adresu: 
Brolis ANTANAS AGENTAS, 559 W. 
14th St., Chicago, III.*

PAJ IEŠKAU Kazimiero Bukausko, 
Kvėdarnos pafapijos, Paragaudžių 
kaimą Jis pirmiau gyveno So. Chi
cagoj. Jis pats ar, jį pažįstanti, mel
džiu pranešti šiuom adresu.

PAULINA BARCA1TĖ
559 W. 14th St., Chicago, III.

ISRENDAVOJIMUI

REIKIA patyrusių merginų prie 
siuvimo burlap maišu. Sterling Sack 
Co., 428 W. 38th St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA viršininko, kuris gali pa
traukli' prie savęs įvairiai kalabn- 
čius žmones ir išmokinti juos 
davinėti musų augštos rųšies 
divizijas. Atidarysiu! sąskaitą 
busiantį komisą.

NYDICK AND CO.
310 S. Michigan Avė.

par- 
sub- 

prieš

ir lietuvaitės ne- 
atsilankykit, 

programą, | Su “Ilnia” vaikščioja Mikulė- 
kuris bus subatoj, 30 d. spalio, nas. Nors pbitn šešių iš ryto 

svetainėje, 3312 W. nešioja, bet mažai išplatina.

OAKLEY 1IAI.L ant viršaus Oak- 
lev teatro. Susirinkimams salė ir 
ofisas niionion. Rendos *pigios. At
sišaukit į Strand teatrą, 2111 W. 
Division st. Igl. Armitage 4424. 
Kasdien nuo 7 iki 10 vakaro. Suba- 
tomis nuo 2 iki 10 vakaro.

RENDA1 5 kambarių flatas, švie
sus kambariai. 3520 So. Lowe Avė.

REIKIA patyrusio shearmano į ge
ležies atkarpų jardą. Atsišaukit A. 
Blackstone, 853 VV. I,ake St.

REIKIA 2 patyrusių shearmen’ų 
ir 4 darbininkų darbui j geležies at
karpų jardą. 2034 Southport Avė.

AUTOMOBILIAI.
Spaulding ;
North Avė. Pradžia 7:30 
vakaro. —Kuopos Narys. * Jau keli metai praėjo nuo 

metimo iš Aido choro Zonės
įieško kambarių

■j—ur—i_r—»u——
TIKRA NAUJIENA

Roseland

NAMAI-ŽEME
PARDUODU pigiai 2 pa

gyvenimų muro namų po 
i-6 kambarius. V/2 loto že
mės, 2 karų garažas, tai yra 
West Pullmane. žmogus 
džiaugsis nupirkęs tų namų 
su mažais pinigais. Meldžiu 
kreiptis'

• S. MARKŪNAS
, Tel. Pullman 5089

PARDAVIMUI namas prie 4846-4j( 
So. Keeler Avė., visai naujas 6 kam- 
»avių mūrinis bungalow, aržuolo tu
nas 'ir grindys, furijas šildomas, lo- 
;as 30x125, pirmas morgui us $3500 

4 Mr'metus, kaina $7500, cash $2000. 
Brokeriams komisus. Savininkas

I.OUIS TABOREK 
2530 Milwaukėe A ve.

Tel. tlelmont 1365 
arba 3645____________________ »___________

PABDAVIMUI per savininkų, 
les būtinai reikia pinigų. Par
duosiu namą su krautuve ir 
latu, 3008 \V. 59 St. Pamaty- 

kit jį šiandien.
Te!. Prospect 8588 arba 9875

~PABDAVIMUI lotas 30/125, 
V2 bloko nuo Marųuette Parko, 
$300 įmokėti ir $15 j mėnesį. 
Atsišaukit laišku j Naujienas.

1739 S. Halsted st.
Box 877

PARDAVIMUI mūrinis namas, 2 
inkštų, garu apšildomas; yra gra
sios vietos prie kuriamės. Turi būt 
varduotas greitu laiku . Priežastis 
— po Kalėdų važiuosiu į Lietuvą. 
5841 S. Maplevvood avė. Savininkas 
Joseph Preiby, 6425 S. U.alifornia 
įve.

SAVININKAS turi išsimainęs 
jražų 2 apartmentų namą, 6 ir 
7 kambarių i Manjuette Manor, 
netoli 63rd St. ir \Vestern Avė. 
Parduosiu už $3500 cash. Del 
informacijų šaukit Vincennes 
5888. Taipgi turiu naują 2 fla- 
ų namą prie Marųuette Boad, 

netoli Wegtern Avė.

GEROS ĮPLAUKOS

817 • W. 51st Place, 6 flatų medi
nis namas, pečiais šildomas, yra elek
tra, gerame stovyje, remtos $120 Į 
menesį. Kaina $6500.

C. D. EULETTE
5529 So. Halsted St.

MORTGECIAI-PASKOLOS
2- RIM0RGICIAI
3- TI MORGICIAI
6% Nuošimčiai’

Paskola suteikiama 
į vieną dieną

Perkame real estate 
kontraktus

International Investment 
Corporation

Kapitalas $500,000.00 
3804 S. Kedzie Avė.

TeJ. Lafayette 6738-6716

REIKALINGAS flatas 4 kam- 
>arių, kad butų elektra, gasas 

ir pageidaujama maudynė. Apie
linkėj 18tos gatvės, West Side 
arba North Side. NAUJIENOS, 
1739 S. Halsted St., Box 879.

Studebaker išleido naujus kanu 
“Custombuild Sodan” — ta pati ma
šinerija, bet body yra visai naujo: 
mados, 4 tekinių brakes. Kurie ma 
note pirkti ar mainyti į seną atva 
žiuokite ar pašaukite Tel. Boulevaru 
1685.

MILDA AUTO SALES 
3121 So. Halsted St.

I šis miestelis yra už keturioli-' 
kos mylių j pietus nuo Chica- 

'gos didmiesčio. Apgyventas į- 
Ivairių tautų. Jų užsiėmimas 
daugiausiai dirbtuvėje. Bet ne
stokoja ir įvairių biznierių. 
Pirm pasaulinio karo Boselan- 
das buvo apleistas, mažai buvo 
žinomas. Bet po pasaulinio ka
ro išgarsėjo, kuomet prisibuda- 
vojo daug naujų namų ir lie
ku rius senus namus 
gatves ir šalygatvius
Bet nestokoja ir prastų. Elek- 
trikinės lempos įvestas, kurios

Kam reikia pirkt nuo trečio par- ■ 
davėjo, kad gali pirkti tiesiog: 
nuo išdirbėjo, kur gali sučėdyti' 
beveik pusę kainos. Lietuviai iš-1 
dirbėjai ir parduodam tiesiog 
žmonėms. Padirbam naujausios 
mados seklyčios setus. Darbą at
liekam atsakančiai ir suteikia
me geriausį patarnavimą. Kat
rie \ia piikę nuo musų, tą pa-‘( Sodnui n teatre, lapkričio 21 d. 
tvirtins. Taipgi užlaikome viso-j>aįs veikalas yra pana sunkus 
kios rųšies rakandų-furniture ir .)rįruošti scenai. Bežisierius St. apšviečia miestelį. Dabar kitoks 
parduodam žemiausiom kainom. pįlka su savo artistais megė- miestelis atrodo, negu keli me
ni nDZ" rilDMITimt nn ‘jais turi sunkokai padirbėti prie tai atgal. uLUDl rUnNIIUnt uUi pastatymo. Vaicylų sąstatas, 

yra parinktas geras — iš tų, maliavų dirbtuvė, 
kurie jau yra atsižymėję sce- 

,noj tarp chicagieciu butent: 
Krautuvė ir dirbtuvė atdara sekan-Į-. Dundulienė S Pilka A V«j čiais vakarais: L’tarninke, Ketverge,uun<ll,,1enc. >. i Hl.a, A. Va

Pastatęs linksmią komediją 
“Žemės Rojus”, kuri buvo tik
rai artistiškai suvaidinta ir 
publikai labai patiko, 
St. Pilka jau baigia 
scenai Čiurlionienės 4 
patriotingą dramą 
Sūnus”, ' kuri bus

artistas 
prirengti 
veiksmų 
“Aušros 
statoma

l>ataisė, 
ištaisė.

6637 So. Halsted St
Phone Wentworth 6890

v l Ule * UI\Cll flld . ivv V V A V |

ir Subatoj nuo 8 ryto iki 10 vakaro., nagllltlS, 
Kitomis dienomis nuo 8 ryto iki 7 j Baisis 
vakaro. į *tveris, 
lllllllllllllllllllllllllllllllllįllll^ Mieevičia,

B.

Petraičiutė-Miller, 
Gulbinienė, J. Uk- 
Vai tekūnas, 
Kemėšis ir kiti

su 
burdingierium. Per tuos kelis 

■metus juodu dirbo prieš chorą. 
.Sužinojo apie tai masių biuras 
ir Meno Sąjunga. Juos išrinku
sios komisiją tyrinėjo. Komisi-

Ijos tirime buvo atsilankę h 
nedainininkai, kaip Petronis ir 
Danyla. Nors Danyla turėjo bū
ti Bendrovės direktorių suvirin
kime, bet nebuvo. Jam turbut 
labiau rūpėjo apginti Zonę ir 
jos burdingierių. Po tirirno juo
du prielankesni Aido chorui.

— Darbininkas.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
KAMBARYS už dyką merginai ar- 

)a moterei, tiktai už mažą darbo at
likimo, kelius vakarus į savaitę. Ypa
tų turi būti mandagi, vieta tikrai 
ra. Kreipkitės į 

NAUJIENŲ SKYRIŲ 
3210 So. Halsted St. 
Klauskit P. MILLER

ge-

PARDAVIMUI

Pranešimai ĮVAIRUS SKELBIMAI

PUIKUS biskj vartotus grojiklis 
pianas, benčius ir rolės, $120. 6136 
So. Halsted stenamas.

IS PRIEŽASTIES persikraustymo 
parduosiu savo gražų $850 vertės 
grojiklį pianą už $140, įskaitant 170 
rolelių, benčių ir cabinet, cash arba 
išmokėjimais dėl gerų žmonių

SHIMKUS, 
6512 S. Halsted st.

Svarbus pranešimas Roselando, 
Pullmano, Kensingtono, So. Chicagos 

ir Englewood Lietuviams

Visi Galite Įsigyti 
Žurnalą “Bangos”

Tiktai už 17c į Mėnesi
“BANGOS” yra 16 didelių pusla
pių žurnalas, spausdinamas ant 
gražios popieros. “BANGOSE” yra 
daug įvairių skyrių, kaip tai: “Ti
kėjimo Klausimai“, “Laukų žie
dai”, Redakcijos Straipsniai, Per
žvalga, Juoki} ir Satyros, Keiste
nybių, ir daug kitų, kuriuose kož- 
nas gali rasti sau naudingų daly
kų pasiskaityti.
Nieko nelaukdamas sėsk ir rašyk 
mums laišką, kurin įdėjęs $2.00 
paštos “money orderį”, čekį arba 
pinigais ir siųsk užadresavęs 
kančiai:

“BANGOS”
219 W. Main Street 

WestvDle, III.
Atsišaukit, o mes vieną numerį 
paffurCjimui prisiusime VELTUI.

r 1 -- ■ - ■

Galima
Aušros Sūnus

..u ■ b ■■ i ............. ....

Tel. Yards 7282 >.
Res. Tel. Hemlock 5244

Bridgeport Painting 
& Hardware Co.

Malevojam ir popieruojam. 
laikom malevą, popierą, 

stiklus ir t. t.
3149 So. Halsted St 

J. S. RAMANČIONIS, Prez.

PARDAVIMUI gerai jsteigta res
tauracija. Daro gerą biznį. Lietuvių 
apgyventoj apielinkėj. 1739 So. Hal
sted St. Box 875. MOKYKLOS

se-

Šalę Boselando yra karšapiai, 
liejykla ir 

kitokios mažesnės dirbtuvėlės, 
kuriose dirba vietiniai gyvento
jai. Gerais laikais vietinių gy
ventojų mažiau važiuoja kitur 
dirbti, čia ant vietos užtenka

Ad. darbų. Bet sumažėjus darbams 
yra priversti ieškoti kitur dar- 

iš anksto šaltyti, kad bų. Važinėdami prie darbų ki
bus neblogiau tur, daug laiko praleidžia. Ma- 

i pastatytas, ne kad jis buvo sta- žai turi liuoso laiko pasiskaity-
tomas Kaune valstybės teatre, mui ir poilsiui. Gyvendami ir 
Lietuvoj. Goodmano teatro prie tokių aplinkybių palaiko 
scena turi geresnius įrengimus, lietuviai Aušros knygyną, kele- 
negu kad yra Kaune, o ir vaidy- tą pašelpinių draugijų, apšvie- 
lų sąstatas taip gi neblogesnis, tos draugijų ir politinių parti
nes du artistai yra tie patys, jų.
kurie vaidino Kaune svarbias i šią vasarą pašelpinės ir ap- 
roles — St. Pilka ir A. Vana- švietos draugijos turėjo išva- 
gaitLs. žiavimus į Washington Heights

I Truputis apie patį veilcalą. mišką. Joms nusisekė viduti- 
“Aušros Sūnus” atvaizdina lai- niai. Daug tam pakenkė lietus, 
kus Lietuvoj po Rusijos carų
letena ir lietuvių kovą už spau- išvažiavimo, nors turėjo užsi- 
dą. Veikalas gerai parašytas 
ir turėjo didelio pasisekimo Lie
tuvoj, nes buvo statomas šim- Mat persiorganizuodama visai 
tais kartų ir visados pilnas išsiorganizavo, bepaliko tik be 
teatras publikos buvo. Man ro- narių kuopos numeris.
dos kad ir Chicagos lietuvių Į ALDLD 79 kp. turi tris 
publika pasitiks “Aušros Su- responedntus. Jiems buvo 
nųs” /

ADPLS 47 kp. visai nerengė

rašiusi išvažiavimą Aušros 
knygyne užrašų kalendoriuje.

ko- 
pa- 

) iškilmingai ir įvertins vesta suorganizuoti korespon-

Už-

Michigan 
Miphigan 
Michigan 
Michigan 
Michigan 
Michigan 
Michigan

115

111

palengvinimui virš paminėtų kolo- 
nijtj lietuviams gavime “Naujienų’’ 
kasdie, prie seniau buvusių stočių, 
atidarėme dar ant sekamų kampų:

ROSELAND:
Avė. ir 103 Street, 
Avė. ir 107 St.
Avė. ir 108 Street, N. W. 
Avė. ir 108 Street, S. W.
Avė. ir tll St.
Avė. ir 113 St. ,
Avė ir 115 St.

KENSINGTON.
St., kampas Front Street.

PULLMAN:
St. ir (^ottage Grnve Avė.

SO. CHICAGO j <!.
Kaulakis, 8837 So. Houston Avė.ENGLFAVOOD

Vincennes Avė. ir 79 St.
Visose čia paminėtose vietose 

‘Naujienos” gaunapios kasdien anks
ti iš pat ryto.

Jeigu kur yra numatoma, kad rei
kia įsteigti “Naujienų“ pavienių nu
merių pardavinėjimo stotį bile ku
rioje dalyje miesto Chicagos arba 
ir Chicagos priemiesčiuose, malo
nėkite apie tai pranešti “Naujienų” 
cirkuliacijos vedėjui. Pranešimą ga
lite priduoti telefonu arba laišku. 
Kiekvienas toks pranešimas bei rei
kalavimas įsteigti “Naujienų” pavie
nių numerių pardavinėjimo stotį 
bus tinkamai ištirtąs ir Ištyrus, ra
dus tinkamas sąlygas tokios sto
ties įsteigimui — stotis bus Įsteig
ta. Sykiu su pranešimu apie reika
lingumą stoties, priduokite Ir savo 
pilną adresą.

Julius Mickevičių*.
Cirkuliacijos vedėjas

KRAUTUVIŲ „FIKČERIAI 
Grosernių, Bu- 
Černių, Dehkate-

JKūr S 9Sėn, Restauran- 
k<’ Kendžty B®- 

1 kemių. M ūsų 
CJ^^^specialurnas, Geras patar 

navimas, žemos kainos. 
Sostheims, 1912 So. State St.

GREY Iron and Brass Foundry par
davimui. Geras biznus, vietos 8 mol- 
deriams. NAUJIENOS, 1739 So. Hal
sted St., Box 878.

PABDAVIMUI grosernč, da
romas geras biznis, aptieka, bu- 
černe, barbernė, siuvėjų šapa, 
tame pačiame name, nėra kon
kurencijos, kaina $1750. rendos 
$35. 6645 S. Mozart St.

GROJIKUS PIANAS

Padidink Savo Uždarbį
Mes pagelbėsim jums tai atsiekti. 
Mokinkis pagal musų lengvą būdą 
mokinimo anglų kalbos, matematikos, 
High School dalykų, Komercijos, 
Real Estate biznio ir t. t. Musų mo
kyklos kreditai priimami Illinois 
State Universitete.
Universal Preperatory & 

Commercial School
J. S. Sosnickas, L.L.B. Direktorius 

3361 So. Halsted St.
(Kampas 83 gatvės, 2 lubos)

PRANESIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vitnonios gijos Įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų mat- 
kos 31V6c, 85c, 38c ir 40c. Vilnonios 
skiautės dėl kelnių vyrams, vaikams 
ir mergaitėms, kaina nuo 65c iki 
$2.75. •

Mano ta voras parsiduoda 
iki 50c pigiau, negu kitur.

Atdara dienomis, vakarais, Sekma
dieny j po pietų.

FRANK SELEMONAVICIUS 
504 W. 33rd StM prie Normai Avė.

Su benčiumi, kabinetu ir 
zikos roleliais, kaina $75.

3323 Lincoln Avė.
< 1 fl. i

niu-
VYRAI išmokit barberystės. Mes 

mokinam dienoųiis ir vakarais. At
sišaukit arba rašykit:

INTERNATIONAL BARBER 
COLLEGE,

651—672 W. Madison St. arba 
109 S. Wells St.

65c iki

nuo 35c
PABDAVIMUI grosornė ir 

lunch ruimis, pigiai, 4 gyveni
mui kambariai. Priverstas par
duoti pigiai dėl ligos.

310 W. 43rd St.

Tel. Lafayette 8705—8706

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI 

4155 Archer Avė.
CHICAGO

V I < . ......... ...........fa . ...... .

PABDAVIMUI grosernč arba 
mainysiu ant loto. Taipgi par
duosiu pigiai fikčerius arba sta- 
ką atskirai. Turi būti greitai 
parduotas.
201 E. 61st St. ir Indiana Avė.

' »—Ali, ...... ............. .. ....

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė. Daromas geras biznis. Pigiai par
duosiu už cash. Tel. Canal 6772.

Rudeninis Terminas
Drafting, Designing ir Dress- 

making dabar atsidaro. Pradėk 
dabar ir pasisiūk sau žiemai rū
bus kol mokinsis. Mes taipgi turi
me klesas Millinery ir Tailoring. 
Atsišauk, rašyk arba telefonuok 
dėl smulkmenų.
Valentine Dressmaking . 

College
2407 W. Madison St., Chicago, III. 

M. E. Hutfilz, Mrg.
Seeley 1648

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą — 
Skaityk Naujienas.

t


