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Sovietai atiduoda Britams 
aukso kasyklas

Italijos skolų mokėjimo 
sutartis pasirašyta
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Bijoma arabų sukilimo Britų 
valdomuose kraštuose

Sovietai atiduoda britams 
. aukso kasyklas

Italijos skoly mokėjimo 
sutartis pasirašyta

Lena kompanija atgauna vėl 
milžiniškus koncesijas Irenos 
aukso laukams Sibire

2,042,000,000 dolerių skolos 
Jungtinėms Valstijoms turės 
būt sumokėta per 62 metus. žus.

[Pacific and Atlantic Photo)
Damazus, Sirijos vyriausias miestas, kuijio bombardavimas iššaukė sukilimą prieš francu- 

t

Ku-Klux-klaniečiy vadas 
skaudžiai nubaustas

22 keleiviai užmušti trau 
> kiniy katastrofoj

Už sukanevcikimą mergaitės, 
kuri po to mirė, pasmeik tas 
kalėti iki gyvos galvos

Varšuvos-Rygos gelžkely susi
mušė ekspresinis traukinys 
su prekių traukiniu

MASKVA, lapkr. 15. — Va
kar buvo galutinai pasirašyta 
sutartis, kuria einant sovietai 
vėl aJtiduoda Britų Lena kom
panijai koncesijas milžiniš
kiems Lenos aukso laukams Si
bire.- Sutartį pasirašė Lenos 
kompanijos vardu maj. Frede- 
rick Davis Gwynn, o Dzeržins- 
ki ir Litvinov pasirašė už so
vietų aukščiausią ekonominę 
tarybą ir užsienių reikalų ko
misariatu.

Koncesijos apima daugiau 
kaip 200 mylių auksu turtingus 
plotus palei Lenos upę, apię 
pusantro miliono akrų geležies 
ir vario šaltinių plotus vakari
niame Uralo kalnų krašte, su 
jau įrengtomis ten liejyklomis 
ir didelėmis įmonėmis, žinomo
mis kaipo Sisserto nuosavybės, 
ir 750 tūkstančių akrų Alta
jaus plotų pietiniame Sibire, 
kurių aukso, . sidabro, vario, 
švino ir- cino tur4-1"* dar nėra 
galimybės apskaitų

WASHINGTONAS, lapkr. 15.
— Iždo sekretorius Mellon, kai
po Amerikos skolos komisijos 
pirmininkas, ir Italijos finansų 
rrfinisteris Volpi, vakar 
šė sutartį dėl Italijos 
Jungtinėms Valstijoms 
vimo.

Italijos skola, sumoj
000,000 dolerių, turės būt, ei-1 LONDONAS, lapkr. 15. — 
nant sutartim, sumokėta pei j Britai stipriai susirūpinę dėl 
šešiasdešimt dvejus metus.lįvykių Sirijoj, ir bijoma, kad 
Nuošimčiai, kurių mokėjimas Į arabų sukilimas nepersimestų į (ambasadorių i 
prasidės tik po šešerių metų, ii | Britų mandatinius kraštus . Pa- * Kelno zonos evakuavimas bu- 
metinės sumokamosios skolos llestinoj, Transilvanijoj ir gosiąs pradėtas ateinančio gruo- 
sumos, metams bėgant,, eina 1 sopotam i joj. džio 1 dieną. Koblenco ir Me/t-
laipsniškai didyn. Į Vakar buvo pranešta, I ’* ’ L-‘-

Sutartį pasirašius, Italijos fį-j naujasis Francuzų 
nansų minteteris Volpi, kaipo I komisaras Sirijai, 
pirmą sumokėjimą, įteikė Mel-|Jouvenal, prieš užimdamas sa
lonui čekį sumai 5 milionų do-|vo vietą, 
lenų.

Bijo araby sukilimo Brity 
valdomuos kraštuos

Santarvininkai nutarė pa 
sitraukti iš Kelno

Brity submarino su 68 
žmonėmis nesuranda

NOBLESVILUE, Ind., lapkr.
15. -- Vakar čia pasibaigė ilga 
Indianos valstijos Ku-Klux-kla- 
niečių viršilos, “didžiojo slibino” kus baisi katastrofa. Ekspresi- 
(“gl-and dragon” — toks titu- nis traukinys
las) D. C. Stephensono, byla, prekių traukiniu ir dvidešimt 
Stephensonas buvo kaltinamas du keleiviai buvę užmušti, 
dėl užpuolimo ir gyvuliško su- 
kaneveikimo šių metų kovo 15 
dieną jaunutės, penkiolikos me
tų mergaitės, Madgės Ober- 
hollzeriutės, kuri po to, nebė- 
pakęsdama išniekinimo, nusižu
dė, priimdama nuodų.

Prisaikintųjų teismas pripa
žino Stephensoną kaltu, ir jis 
buvo pasmerktas kalėjimui iki 
gyvos galvos. Du jo sėbrai, kla- 
niečiai, Earl Klenck ir Earl 
Geritry, kurie buvo irgi kaltina-

• mi kaipo savo vado piktadary
bės dalyviai, buvo paleisti.

BERLINAS, , lapkr. 15. — 
Praneša, kad Varšuvos-Rygos 
gelžkely, netoli Dinaburko, įvy-

susimušęs su

O 
dvidešimt ar daugiau sužeisti. 
Daug pavojingai sužeistų. Ne
laimė įvykus dėl iešmininko 
klaidos.

Suomiu profesoriai at 
vyksta Kaunan

Policijos viršininkas pa
kliuvo už kyšius

Ind.., lap- 
policijos 

J. Knise,

MICHIGAN CITY, 
kričio 15. — Vietos 
viršininkas, Richard 
tapo vakar aukštesniojo teismo
grand jury’ės inkriminuotas 
dėl ėmimo kyšių. Kyšius jis im
davęs iš munšaininiukų ir but- 
legerių, kurie dėl to galėjo drą
siai savo biznį varyti. Paimtas 
nagan, K ruse iš policijos virši
ninko vietos atsistatydino.

Karo metais K ruse tarnavo 
Jungtinių Valstijų kariuome
nėj, tat dabar priklausė orga
nizacijai, vadinamai American 
Legion. Nesenai jis buvo iš
rinktas to legiono vietos posto 
vicepirmininku.

pas i ra-1 -----------
skolos | Franci jos naujasis komisaras 
funda-L Sirijai atvyksta Londonan 

konferuoti su Chamberlainu

Evakuavimas okupuotos Vo
kiečių zonos prasidės gruo
džio 1 dieną ‘ į ‘ >

Admiraltija nebeturi vilties, 
kad paskendusieji su subma-

• rinu butų dar gyvi.

/

Milžiniška angis, boa, 
nusižudė

2,042,- 
but ei-

aukštasis
Henri de

Olandijos ministeriy kabi 
notas rezignavo

Krizj pagimdė rezoliucija dėl 
panaikinimo pasiuntinybės 
prie Vatikano. 

——
HA AG A, Olandija, lapkr. 15. 

—Olandijos ministerių kabine
tas vakar atsistatydino. Kabi
neto krizį pagimdė antrojo par
lamento buto priimta rezoliuci
ja, kuria reikalaujama panai
kinti Olandijos legaciją prie 
Vatikano.

Del tos rezoliucijos jau pir
miau buvo keturi kabinto na
riai, katalikai, atsistatydinę.

įstatymas prieš trustus 
priešingos- konstituciją!

DENVER, Colo., lapkr. 15.- 
Colorados valstijos legislaturos 
priimtas 1923 metais įstatymas 
prieš trustus esąs priešingas 
konstitucijai. Taip vakar iš-« 
sprendė Jungtinių Valstijų Cir
cuit Court of Appeals bylojI n 1/ A n A vvui v Vi m y i vjAR NuRI KA rARUUUIIy l)rieš I)ieno perdirbimo firmas, 

PIRKTI AR PAIEŠKOTI ““ bu” P“““ nagan, 
kaltinamos dėl to įstatymo lau- 

, žymo.
Naujienos pagelbės jums. 

Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško baęgenų Nau-t 
jienose ir skaitę klasifikuotų
jų skelbimų puslapius kasdie
ną. Parašykite į Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra
si! greičiausia.

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

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.
b - - - -w- • huno centras, manoma,

u turėjęs būt Filipinų salose.

Valdininkas inkrimi
nuotas dėl vagystės
PIERRE, S. D., lapkr. 15. —* A A-TA. V* f AU,

Grand jury vakai* inkriminavo 1 • o ai* f \ t a 1 • • 1 ’buvusį South Dakotos ūkininkų 
k . kredito komisijos iždininką, A?

W. Ewertą, kaltinamą dėl pa- 
’ siglemžimo iš ūkininkų kredito 

au? kasos 211,437 dolerių.

PARYŽIUS, f lapkr. 15.
Santarvininkų ambasadorių ta
ryba vakar pranešė Vokietijos 

Paryžiuj/?, kad

kad'co zonų okupacijos pobūdis bų-

ateinančią savaitę 
atvyksiąs Londonan pasitarti 
su užsienių reikalų ministerių 
Chamberlainu ir kolonijų mi- 
nisteriu Amery.

Kol kas tečiau neatsitiko 
nieko tokia, kas rodytų, kad 
sukilimas Sirijoj prieš francu- 
zus persimeta ir į Britų valdo
mus kraštus. !

siąs pakeistas grynai m i Ii tariny 
okupaciją, bet jose liksiąs stip
riai sumažintas kareivių skai
čius, tuo tarpu visa civilė ad
ministracija busianti atiduota 
pilnai į vokiečių civilės vyres
nybės rankas.

Evakuavimas busiąs pabaig
tas maždaug per du mėnesiu, 
taja sąlyga, jei Vokietija ' pil
dysianti savo pasižadėjimus. 
Priešingame atvejy evakuavi- 
mo pabaigimas busiąs sutruk
dytas.

. Prapuolė 14 imoniy
Bijoma, kad jie nebūtų Filipi

nų negritų nužudyti

Apsivylus meile studen
tė išgėrė nuodu

LONDONAS, lapkr. 15. 
Britų admiraltija nebeturi 
ties išgelbėti šešiasdešimt 
tuonis žmones, praeitą ketvir
tadienį paskendusius su milži
nišku submarinu M-l Anglijos 
jūrėse. Admiraltija išleido va
kar sekamą oficiali pareiškimą:

“Admiraltija giliai apgailes
tauja, nebeturėdama jokios Vil
ties, kad submarino įgula dar 
gyva butų.”

To nežiūrint, daroma visų 
pastangų surasti vieta, kur 
submarinas paskendęs.

Nori panaikint submarinus
Britų spaudoj jau kįla balsų 

už visišką panaikinimą subma- 
rinų. Tie balsai randa s/tipraus 
atbalsio ypač darbiečiuose. Jų 
vadai sako, kad laikas esąs pri
brendęs tautų gerų norų dva
sią, pasireiškusią Lokarne, pa
kreipti praktiniam tikslui ir 
negarbingą, jūrių ginklą, xt. y. 
submarinus, visai pfnaikinti.

vii
aš

BERLINAb ’apky., 15. — 
Hamburgo zoologijos darže va
kar nusižudė milžiniška ahgis, 
vadinama .boa constrictor. Pa
griebus sau uodegos galą, ji 
ėmė pati save ryti. Keletą pė
dų ji lengvai prarijo, bet pas
kui jos dantys įstrigo į 
Nebegalėdama daugiau 
žioti ir dantų ištraukti, 
paspringus nutroško.

KAUNAS, sp. 24 [Lž]. — 
Lietuvos atstovas Suomijoj yra 
prarfošęs Lietuvos Universiteto 
profesorių tarybai, kad netru
kus Lietuvą žada aplankyti 
Helsinky universiteto profeso
rių grupė šu prof. Niemi pfy- 
šaky. Jie turi tikslo arčiau su
sipažinti su [Lietuva. Lietuvos 
Universiteto profesorių taryba 
rengia jiems iškilmingą nutiki
mą.

V alstybės spaustuvės
rūmai universitetui

mėsas, 
prasi- 
angis

Išrado būdą gaminti 
gumą iš bulvių

BERLINAS, lapkr.
Vokietijos chemikai 
naują išradimą - gaminti gu
mą iš bulvių. Tas sintetinių 
produktas iš bulvių esąs toly
gus tamprumo ir tvirtumo, 
kaip ir gaunamasai iš gurno 
medžių. ' ‘ \

15. — 
padarė

KAUNAS, sp. 21 [Lž]. — 
Tam tikra komisija iš valsty
bės spaustuves ir universiteto 
atstovų dabar svarsto klausi
mą apie valstybes spaustuvės 
tumų perdavimą universitetui. 
Iš tikrų šaltinių sužinojome, 
jog valdžia nusistačiusi tuos 
rūmus perduoti universitetui; 
valstybės spaustuvei žadama 
statyti naujus romus.

Lietuviu darbininkai 
grįžo iš Francuzijos

praną- 
dešimt 
keturi 
spalių

MANILA, Filipinai, lapkr. 
15. — Tabayas provincijos mi
licijos vadas telegrama 
ša, kad esą prapuolę, 
Filipinų milicininkų ir 
civiliai asmens. Visi jie
mėnesio 22 dieną išplaukę val
timi į Balerą, ir nuo to laiko 
nieko daugiau apie juos nebe
girdėt. Milicijos vadas pareiš
kia baimės, kad jie nebūtų žuvę 
vandeny, valčiai apvirtus, arba 
kad jų nebūtų išskertfę necivi
lizuotieji Filipinų n^gritai.

Sovietu ambasadorius 
Karachan grįžta i 

Pekiną

MASKVA, lapkr. 15. So
vietų ambasadorius Kinams, 
Karachanas, išbuvęs Maskvoj 
du mėnesiu, ir apie kurį buvo 
kalbama, kad jis į Kinus nebe- 
grjšiąs, vakar jau išvyko atgal 
| Pekiną savo pareigų eiti.

MOLINE, 111., lapkr. 15. — 
Praeiti} naktį vietos viešbuty 
rado skersai lovą gulinčią ne
gyvą merginą, Edithę Milleriu- 
tę, 23 metų, biznio kolegijos 
studentę. Rankoj ji tebelaiko 
suspaudus plėčkutę nuodų. Sa
ko, kad ji buvus stipriai įsimy
lėjus vieną jaunikaitį, kurs 
betgi pasirodęs neištikimas.

--------------- -
Du francuzŲ lakūnai 

išgelbėti jūrėse
Bl EONAS, Francija, lapkr. 

15. — Lamanšo kanalan vakar 
nukrito francuzų aeroplanas, 
skridęs iš -Londono į Paryžių. 
Pilotas de Lisle ir jo mašinis
tas per dvi- va landi kovojo su 
šaltomis bangomis, ligi paga
liau juos pastębėjo ’plauku 
garlaivis ir abudu lakunu išg 
bėjo. Laimei šį kartą 
nas lėkė be pasažierių,

b

Britu parlamentas šian
die vėl susirenka

Francijai pasiūlyta nau
jas skolų mokėjimo 

planas

PARYŽIUS,, Francija, lapkr. 
15. — Atšauktas iŠ Sirijos bu
vęs aukštas francuzų komisa
ras tam kraštui šiandie parvy
ko į Paryžių duoti savo darbų 
apyskaitą.

KAUNAS, sp. 24. [Lž]. — 
šiomis dienomis iš Francijos 
grįžo būrelis Lietuvos darbinin
kų, nesenai nuvykusių Frauci- 
jon lauko darbams. Jie iš ten 
pabėgo, negalėdami 
darbdavių 
Kalbamieji
stojo Klaipėdos krašte.

vykdyti 
statomų sąlygų, 
darbininkai apsi-

PARYŽIUS, lapkr. 15. - Le 
Journal praneša, kad Jungtinių 
Valstijų ambasadorius ’Herrick 
patelkęs premjerui Painleve 
naują skolų Amerikai fundavi- 
mo planą, “daug palankesnį, 
ne kaip pirmykštis.

Siuskit per Naujienas , 
Pinigus Lietuvon ant Kalėdų

• . ’ ’ 1; • ■ r- 7
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Uždarė žurnalą už 
straipsni anie

I . Kristų

15.
vy-

LONDONAS,, lapkr. 15. — 
Po rudens atostogų, Britų par
lamentas pirmadienį [Šiandie] 
susirinks vėl posėdžiauti. Atei
nantį trečiadienį įvyks debatai

i SYDNEY, Australija, lapkr.
15. — Riverview. observatori
jos seismografas praeitą naktį dėl Lokaruo pakto, kurs, ka- 
įregistravo stiprų žemės dre- dangi visos partijos jam prita

ria, veikiausiai bus vienbalsiai 
patvirtintas.

Chicagai ir apielinkei oficia
lia oro biuras šiai dienai pra
našauja: .

Aplamai gražu; nedidelė tem
peratūros atmaina, 
mainąais vėjas.

Vakar temperatūra 
niškai siekė 32° F.

šiandie saulė teka 
džiasi 4:29 valandą.

vidutinis

viduti-
I thV:

6:40, lei-

BERKELEY, Cal., lapkr.
Californijos universiteto 

riausybė uždarė to universite* 
to studentų leidžiamą mėnesinį 
žurnalą, The Occidėnt, už tai, 
kad paskutiniame to žurnalo 
leidiny buvo įdėtas straipsnis,, 
kuriame buvo pašiepiama bibli
jos pasaka apie nekaltą Kris
taus prasidėjimą.

$2,500 už kiekvieno ban
ku plėšiko galvą

REN*O, Nev., lapkr. 15.,— 
Nevados valstijos bankų aso
ciacijos sekretorius paskelbė, 
kad ta asociacija nutarus skir
ti dovanas: 2,500 dolerių už 
kiekvieną nukautą bankų plėši
ką, ir 1,000 dolerių už kiekvie
na sugautą gyvą banditą.

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

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

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

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
rUPIKAIčIO APTIEKA, 233 East 115 St. 
RENOšIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

HAUJ8IEMOS
1739 So. Halsted St., Chicago, Di.
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KLEINBROS
20 and Halstpd Street

ouf name ood kodiū

UTARNINKUI RAKANDŲ SPECIALAI

BljiirTri'n 1 **1' •"J

* • • G M

Didžiausios Vertės Chicago  j

JACŪUARD VELOUR SETAI
ŠIS $175. 3 ŠMOTŲ JACQUARD VELOUR SETAS, su garantuota 
springsų konstrukcija, liuosos paduškaitės. Tik pagalvokit 4 
kiek jus galit sutaupyti. Visi 3 šmotai ▼ IW

Lengviausiais išmokėjimais Chicagoj

$35 TUDOR IšMaR- ™ 
GINIMO DRESERIS, 
didelis veidrodis, gum j 
vvood riešuti- COlfl 
nio užbaigimo 4*^U B

Kroehler Modelis
$70 KROEHLER VELOUR DVIGUBA DA 
BEI), gražus rėmui, cane panel galai, atida
roma iki pilnos mieros
lova U)4* I

Lengvais išmokėjimais

j $2 įmokėjus pri
statoma šį

9x12 VILNONĮ VELVET KAURĄ
Gražus, 9x12, be zt» 
siūlų Kaurai, dide- ty ■ 
lis pasirinkimas vi- K 
šokių išmarginimų. J 
Gražių spalvų. Di-
dėlės vertės, po MM «5n» 

Lengvais Išmokėjimais
— Be Nuošimčiu

Lietuvis Pardavinėtojas MR. BUISHA

$1.00 KAINUOJA JUMS TIKTAI $1.00
NATURAL HEALTH INSTITUTE 
gydytojai kraujo, odos, plaučių, užkie- 
TUlMO IR KITŲ LIGŲ VYRŲ, MOTERŲ IR VAIKŲ

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

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

švarios, šviesios, Svei
kos, Gražios Akys 

Tai yra puikiausias turtas 
Murino yra išvalantis, suminkš

tinantis, atšviežinantis ir 
nekenkiantis. 

Jums patiks jisai
Knygutė “Eye Care” arba “Eye 
Besoty”. Dykai pareikalavus.MurinaCo., Opu H. S-> 9B. Ohio Se., Chicago

VIENYBE
Liaudies Universitetas

Tas, kuris turi 37 metų /‘Vienybės” komplektus, turi 
namuose turtą, kurio kultūrinė vertė atstoja pagarsėjusią 
pas amerikonus “Five Foot Book Shelf” išleistą Harvardo 
universiteto prof. pagelba.

Ir kiekviename numery “Vienybės” kultūros turtas di
dėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, žiniomis ift 
visų pasaulio kraštų ir Lietuvos.

Keturi doleriai ant metų reiškia truputi daugiau kai 
centas i dieną. O už juos gausite "Vlenybą” kas antrą die
ną ir džiaugsitės kas dieną.

• VIENYBE, , t
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

Garsinkities “Naujienose”)

NAUJIENOS, CHcMgO, UI Pirmadienis, Lapkr. 16, ’25

Pastabos
-■J............. ■ »

Rašo žmogui

Mokslas visuomet kovoja su 
prititaraH Neseniai gavau 
laiškų iš Lietuvos nuo gimi
naičio, kuris tarp kitko rašo. 
—“Močiutė apsirgo nervų li
ga. Apie tų įvykį man iškar
to nerašė, bijojo, kad man ne
paveiktų j nervus. Galų-galc, 
viską sutinojęss iš Kauno nu
važiavau į Ušnėnus. Teresą 
radau jau palaidotų, o močiu
tę išvežtą pas kokį tai “ste
buklingų gydytojų” — miško 
sargų, kuris ligas gydo viso
kiais prietarais, o vaistus už
kalba atatinkamomis maldo- 
mik*?. Man toks “gydytojas” 
visai nepatiko ir, nieko nelauk
damas nuvažiavau ir močiutę 
iš jo parsivežiau namo. Pas 
kiau nuvežiau į Šiaulius pas 
gydytoją, jis davė vaistų. Da
bar močiute žymiai pasitni-

Lietuvoje už plūdimą social
demokratų klerikalai pludi- 
kams suteikia šiltas vietas. 
Nekuria Minius už tai gavo 
Ukmergės apskrities žemės 
tvarkytojo įstaigoje likvidato
riaus “činą”. Dabar Minius val
kiojasi po Ukmergę su dideliu 
portfeliu ir nuduoda didelį po
nų. Parsidavėlio darbai išėjo 
aikštėn. 

♦ ♦ ♦
Lietuvoje dabar “susirinki

mų laisvė” yra tokia: “Sočiai- 
demokratų ir darbininkų profe-* 
sinių sąjungų organizacijų su
sirinkimai sistematingai įvai
riais neleistinais budais trukdo
mi ir varžomi. Valdžios agentai 
ieško įvairių įvairiausių prieka
bių, kad tik tuos surinkumus 
uždarius arba nors sutruk- 
džius, o ištisoj eilėj vietų netik
tai vieši, bet ir uždari L. S, D. 
Partijos ir darbininkų profesi
nių sąjungų susirinkimai visai 
neleidžiami.”

■ ■■ ...... . 
I

Imigrantų perlaidos
šioj šaly*yra 14,000,000 žmo

nių užsienuose gimusių, kurių 
didelė dalis siuntinėja savo gi
minėms ir draugams pinigus 
į užsienį. Gaunantieji iš Ame
rikos pinigus tiesioginiai Ame
rikos prekių pirkti negali ne
duodant pakaitomis savo pro
duktų. Tokios tranzakcijos re
zultatu yra tai, kad padidina 
musų eksportų ir pamažina im
portą. 1923 m. perlaidų per
siųsta |iiž apie $350,000,000. 
Imigracijos komisionieriaus 
žiniomis, 1922 m. imigrantai 
su savim atsivežė $30,000,000, 
gi 1923 m. dvigubai.

Skaičius atvykusių imigran
tų 1923 m. buvo 751,000, be
veik dvigubai daugiau negu 
1922 m.

Pašalpos ir Misionierių 
, išlaidos
Am. Raud. Kryžius $8,703,103 
Artimųjų Rytų Pas. 8,178,180 
Rcckefeller Fondac. 8,131,075 
Žydų Jungt. Komi t. 5,970,429 
Am. Relief Administ. 5,021,885 
Palestinos F. Fondas 1,308,751 
YIMSA Tarpt. Komit 1,125,531 
Ąn>. Fr. Service Kdm. 852,027 
Žydų hn. Pag. I>r\ja 103,102 
(’arnegie Fundacija . . 59,915

Viso .............. $ 10,051,904
Prie Šios sumos reikia pridė

ti maždaug apie $40,000,000 iš
leistų misijų ar pašalpos rei
kalams. . [FLIS],

NORĖDAMI: 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAI-f 
NYTI VISADOS KREIPKITftSf 
PAS MUS. TAS JUMS BUS, 

ANT NAUDOS. <

L. FAB10NAS C&,

809 W. 351h SI., Chicago i
Tel. Bo levard 0611 ir 0774 }

PADAROM PIRKIMO IR PAR- Į 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir | 
Parduodam Laivakortes.

xxxyyxxxx tytyyxttxxxxxxxx XT*XXXXXX»XXXXXXTXXX:• w <• <«• <♦> <♦> <♦> <♦> <«• <♦> <♦> <♦> <♦> <«• <♦> •»> <♦> <♦> <♦> <♦> <♦:lTXTX?XX?XY^xTxXYXXXXTXXXXXXXYXXXXYXXXXXXXXXXXXXXXXrXTTy^Yy xrxxTXXxįxTxx'^YY^

Kuomet jus'su
sergate, tai pir
mutinis dalykas 
jus norite gauti 
gerą specialistu 
kad jis jumis gy
dytų ~ tokį spe
cialistą, kuris tu
ri daug metų pa
tyrimą ir takio 
kuris “nedaro 
spėliojimų”. Gal 
būt, kad jus jau 
esat gydęsis paf

daugel} gydytojų, bet vis be pasek
mių. Priežastis bu ve ta, kad jie ne
žinojo, kokia jūsų liga buvo.

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

X-Ray Egzaminavimas 
ir patarimai visai dykai

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

Mes turime pas save visus naujau
sius serumus.

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

skausmo. Musų kainos už gydymą 
yrti labai liberalės.

Mes' gydome vyrus ir moteris.

The People’s Health 
Institute

NAUJIENOS
Kalėdų Dovana
Artinasi Kalėdos. Kiekvienas pagal sena 
jprotį pradeda rūpintis kokių Kalėdų dova
nų suteikti savo giminėms ir draugams?! 
Geriausia Kalėdoms dovana — NAUJIE
NOS.
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Tel. Republic 8135

Paul Hanuska į
6653 So. Claremont Avė.

Kontraktorius - Plumberjs. Darau I 
vlsokj darbą pigiomis kainomis.

............... ■. ■■ I Į H r

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigių 
kainų, naudokitės 
Naujieinų kablegramų 
sistemų.

Gavęs žmogus Kalėdoms Dovanų NAUJIE
NAS, džiaugsis visų metų. Netik, kad 
džiaugsis, bet turės didžiausių naudų, — 
įjalės daug pasimokinti, patirti.
NAUJIENOS jam bus tikru ir geru'drau
gu per visus metus — kasdien.

I ’ I,' '

Jei nenorite užrašyti NAUJIENAS me
lams, galite užrašyti pusmečiui, net . ir ke- 
!iems mėnesiams.
I Lietuvų labai paranku užrašyti SUKA
TOS NAUJIENAS. Lietuvoje žmonės 
NAUJIENAS labai mėgsta. SUBATOS 
NAUJIENOS Lietuvoje $2 metams, Ame
rikoje SUBATOS NAUJIENOS metams 
$1.50.

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

’*r"

SKAITYTOJAU!

Pasitarkit su 
Specialistu

NUORI

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

kampas Washington
Valandos: Panedėlyje, Ketverge 

Pėtnyčioj: 9-6. Utarninke, Seredoj 
Subatoj: 9-8. 
temis: 10-1.

V
Nedėldieniais ir šven-

Vardas

Adresas

State

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

— Pritaikau taipgi akinius

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

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

1 E.'J. McQuaid ]
5822 So. Racine Avė.

Tel. Wenlworth 0209 »*• 
Englewood 4760

nrr.A.oit

IŠpildyk ir siųsk Naujienoms

PAREIKALAUK SAU KATALOGO IR 
PASIRINK SAU DOVANAS 

DYKAI DEL JUSU —

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

Naujienos jums teikia 
kuponus kasdieną ir dar 
priedais duoda daug ku
ponų tiems, kurie užmo
ka pinigus iškalno prenu
meruodami Naujienas 
sau ar kitiems.
Daugink savo kuponus 
prisiųsdamas naujų skai
tytojų ir rinkdamas juos

’OOO

CAT NO.Hft3 kA

Miestas

Garsinkities “NAUJIENOSE

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

DR. JOHN J 
SMETANA

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.• . v

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

Ant Platt’s Aptiekos
Pastebėkit mano iškabą 
Valandos nuo 9:30 iki 

8:30 vakare.

! Garsinkitės Naujienose
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KOPŪSTAI *SU DAŽALU daug, ir 4štepu$ batą — tuoj

I MUSŲ MOTERIMS
L    - < Veda Dora Vilkienė 1 11 ■ —Veda Dora Vilkienė

Kį IR KAIP VIRTI
DOUGHNUTS

3 kiaušiniai
3 šaukštus taukų bei sviesto 
l</2 puoduko saldaus bei rūg

štaus pieno
6 šaukštukus baking povvde- 

rio, jeigu dėsi saldų pieną ir U/2 
šaukštuko baking povvderio ir 
2- 3 šaukštukus $odos, 
dėsi rugus; pieną

6 puodukus miltų 
l*/2 puoduko cukraus
I šaukštuką druskos
II o šaukštuko vanillos 
1 šaukštuką nutmeg.
Išmaišvk ir bent 3 sykius 

persijok visus sausus pndečkus. 
Sudėk į vieną indą suplaktus 
kiaušinius, pieną, vanillą ir iš- 
tarpytus taukus bei sviestą. 
Pilk išlengvo šį mįšinį į pirmą 
jį mišinį ir gerai rr^aišyk. Suda
ryk tešlą, dėk 
jeigu minkant 
bus reikalinga, 
ne limptų prie
rios minkysi tešlą. Tešlą reikia 
labai atsargiai ir švelniai min
kyti, nes kuo minkštesnė bus 
tešla, tuo geresni bus dough- 
nuts’ai.

Iškočiok tešla virti o inčio sto
rumo ir su tam tikru prietaisu 
išpjauk doughnuts’ą. Užkaisk 
taukus, žiūrėk, kad taukai ne
botų per karšti, nes tešla pasi
darys ne gražiai geltona, bet 
juoda. Virk tuose taukose nuo 
3Do—5 minutu. 
ar du sykiu,
šalti, tešla sugers daug 
ir bus neskani.

Idant išmėginus, ar 
yra atsakančiai karšti,
paimti ketvirtainį šmotuką bal
tos duonos 1/2 colio storumo ir 
virti taukose 40 sekundų. Jeigu 
duona bus gražiai geltona, ga
lima drąsiai dėti doughnutsus.

Išvirus, reikia padėti ant bal
tos, švarios popieros, nes popie
ra sugers nereikalingus taukus. 
Galima apibarstyti smdlkiu cuk
rum ir cinamonais.

Jeigu nori cukrinius dough 
nutsus, tai paimk labai smul
kaus cukiu įberk Į popierinį 
maišą, sudėk 5—6 doughnutsus 
ir kratyk maišą, iki doughnut- 
sai gerai bus apeukruoti.

Padėk salotų lapus ant to- 
rieikos, uždėk šio mišinio ir pa
gražink likusiais kiaušiniais, 
kurias supjaustyk smulkiai. 
Ant viršaus gali užpilti prancū
ziško dažalo iš acto, alyvos 
ba mayonnaise dažalo.

SARDINKŲ RAREBIT

ar-

jeigu

dauginus miltų, 
pasirodys kad 
taip, kad tešla 
lentos, ant ku-

Vienas šaukštas .sviesto
% svaro minkštaus Ameri

koniško sūrio (sutarkuok arba 
supjaustyk į mažus šmotukus).

•/į šaukštuko druskos
1/į šaukštuko muštardos
% puoduko pieno
Sardinkų blokinėse
1 šaukštas citrinos sunkos.

' Pakeptos baltos duonos arba 
krekėsų. *

Padėk po keletą sardinkų ant 
baltos duonos riekelių bei kre
kėsų, padabink salotų lapais ir 
užpilk keletą lašų citrinų sun
kos ant sardinkų. Ištarpyk svie
stą, pridėk sūrį paskui pridėč- 
kus. Kaip suris ištirps, pridek 
pieną, nuolat maišydama. Kaip 
visas mišinys pasidarys kaip 
Smetona, užpilk ant sardinkų 
ir apibarstyk su paprika.

Sveikas ir geras valgis.

V E RSI EMOS KOTliETAI

riekę veršienos/ arba pa
imk veršieną nuo šonkau-

Apversk vieną 
Jeigu taukai bus 

taukų,

l
krėkesu
veršieną į tinka- 
šmotukus arba 
paimk veršienos

taukai 
reikia

kiaušinis1 (išplaktas)
L.S tuzino
Supiasutyk 

no didumo 
šmotus arba
kotletų nuo šonkaulių, kaip ir 
porkchapsus. Sutrupink kre- 
kėsus apibarstyk veršiena, 
miškui įmerk į plaktą kiauši- 
lį ir vėl apibarstyk su krekė
tais. Kepk karštuose taukuo
to. Paduok karštus.

TOM ATŲ OMLETAS

4 kiaušiniai, atskirk trynius 
nuo baltymų

1/2 šaukštuko druskos
4 šaukštai vandens
1 maža blekinė su tomatė- 

mis j
Sviesto bei taukų.
Virk tematęs pakol sutirštės. 

Išplak trynius. Pridek druską Ir 
vandenį. Išplak trynius ir su
dėk prie pi mojo mišinio. įdėk 
pakankamai taukų bei sviesto į 
skauradą ir pakaitink. Supilk 
mišinį. Padėk į pečių. Kepk pa
kol viršus pasidarys kietus. Su
dėk tomates ant vienos omleto 
pusės ir apdenk su kita puse. 
Kepk kiek nors, valgyk su 
tom bulvėm.

vir-

GOBLIN SAIX)TOS

1J/2 puoduko smulkiai supjau
stytos silkės

2 puoduku šaltų virtų, supjau
stytų bulvių

l/į puoduko smulkiai supjau
stytų svogūnų

2 šaukštu sukapotų petruš- 
kų

4—5 kietai išvirti kiaušiniai, 
supjaustyti.

įmirkyk silkės 
denyje, nuplauk, 
vandeniu ir uždėk 
ant mažos ugnies
nutų. Nuimk ir supjaustyk. Su
maišyk silkes, bulves, svogūnus, 
petruškas ir 2 kiaušinius su
pjaustyk smulkiai trynius at
skirus nuo baltymų.

šaltame van- 
užpilk nauju 

tegul verda 
dešimts mi-

Supiaustyk nedidelę kopusio Zem.šo odos batų vaksu nega
ga Ivą ir numieruok, kad butų Įima valyti; juos reikia valyti 
dvi pilnos kvortos. Virk drus- tam tikiu kremu. Tepti jo rei- 
kuolame vandenyje pakol Ibns taip pat nedaug, o šveisti 
minkšti. Nusunk ir sudek j minkštu šepečiu arba skuduru, 
išsviestuotą molinį bliudą. Pa-. Medžiokles neperšlampami ba- 

dažalą iš pieno, kad 0(|a nedžiutų ir ne8u. 
" trūkinėtų, reikia visuomet lai

kyti išteptus riebalais. Norint 
padaryti odą neperšlampamą, 
reikia ją ištrinti lašiniais su 
vašku ir atskiestu terpentinu; 
prieš trinsiant, odų reikia tru
putį .pašildyti.

Drėgną avalynę nereikia džio
vinti ant. pečiaus, kaip dažnai 
daroma, nes oda sudžius, susi
trauks, batas nustos savo faso
no ir bus mažas. Į peršlapusį 

paj batą, jeigu nfcra kurpalio, rei
kia kietai prikimšti šieno, arba 
minkštos popieros, kad nepages* 
tų bato fasonas, ir padžiauti. 
Purvinus guminius kaliošus nu
trinti minkštu skuduru.

darvk baltu < 
sviesto ir miltų ir pridėk x Iri n-! 
to Amerikoniško sūrio; gali 
pridėti pinięnto. Užpilk dažnių 
ant kopūstų, v užberk tarkuoto 
sūrio ir kepk pečiuje.

Seimininkėms Patarimai
APAVAS. Kojas visada rei

kia laikyti šiltai. Batai niekuo-1 
mot neturi spausti kojų. Maži 
batai pritrina trynių ir trukdo 
laisvai kraujui vaikščioti. ] 
vojinga avėti batus aukštomis , 
kulnimis.

Batas turi gerai apimti koją 
bet nespausti jos.
tas yra drobiniai, dažnai skal
biami autai ir ilgi batai.

Avalynę reikia būtinai pritai
kyti savo kojai, bet perdaug ■ 
negaudyti madų, kaip pavyz | 
tižiu daro kai 
Jos nori, kad 
ant jų kojų 
mažesni, jos 
žinosi u s kojų

AVALYNE — nepigus daik
tas. Taigi, kad ji ne taip greit 
plyštų, reikia laikyti ją švariai. 
Niekas taip negadina avalynės, 
kaip drėgnumas ir perdidelis 
sausumas. Drėgna avalynė ne
tenka fasono, gi perdaug sausa • 
sutrukinėja ir spaudžia koją. 
Vaksas ne tik valo avalynę, bet 
ir apsaugoja ją, nes vaksas ne 
kas kita, tik riebalai su suod
žiais. Riebalai odą minkština.

Pradedant batus valyti, pir-’ 
minusia reikia nušluostyti dul-! 
kės ijį šipuliuku nukrapštyti4- 
purvus nuo padų. |

Batams valyti reikia turėti 
du šepečiu: vieną vaksui tepti, 
antrą šveisti. Vakso tepti ne-

Geras daik-

kurios mergaitės. .
bateliai gražiau • 

atrodytų ir butų 
nūs i pjaustė ma- 

pirštelius.

Batų šepečiams, valesni, kre-[saugoti, kailiniai niekuomet ne-1 
mui, mediniam peiliui arba 
skiedrelėms turi būti atskira 
skrynelė. Toj skrynelėje dar tu
ri būti dėžutė su sagutėmis ba
tams, raikštelių, siūlų ir t. t.

RŪBŲ DOROJIMAS ŽIEMAI 
IR VASARAI. Po kiekvieno1 se
zono vilkėtus rublis reikia pa1 
dėti: žieminius vasarai, va
sarinius — žiemai.

Labai dažnai kabančius nevil
kimus drabužius suėda kandys. 
Norint apsaugoti nuo kandžių, 
reikia daryti šitaip: visu pirma 
rubus stropiai išvalyti ir išvė
dinti, paskui išbarstyti naftali- 
na arba kamparu, suvynioti j 
laikraščius (laikraščių dažų kva
pas irgi naikina kandis) ir su
dėti j skrynią, kurią sandariai 
uždaryti visus plyšius, kad ne
įeitų oro, o su juo ir dulkių ir 
kad iš vidaus neišeitų kvapas, 
užklijoti popiera. Kailių sankro
vose, kurios ima kailinius ap-

barstomi, tik dažnai išvėdina
mi. Kailinių prie pečiaus neka
binti, dėlto, kad šiltoje vietoje 
kailis sutrukinėja ir genda. Pa
dedant kailinius 
sudėti taip pat ir žieminius ka- 
liošius, skrybėles, pirštines, mo
teriškas kates, lapes ant kaklo 
ir kitus panašius daiktus. Prieš 
žiemą šilti rūbai išimami, išvė
dinami, kad apsirengus nebūtų 
naftinio kvapo.

Kubams bei skrybėlėms valy
ti reikia turėti: 1) du rūbiniu 
šepečiu — kietą ir minkštą, 2) 
šerinių šiaudų šluotelę ir 3) ak
sominį šepetuką, benzinus, ter-

žiemai, reikia

AKU4ERKA
Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gimdy- 
m o , paturimai 
dykai moterims 
ir merginoms.

3113 Sozth 
Halsted St.

Tel. Blvd. 3188 
Woitlriewie«- 
BANIS

^DR. HERZMAN™

Lietuviai Advokatai

Dideli daugybė nelaimių paeina 
nuo prasto matymo.

Musų sveikata, myisų pasiseki
mas ir dažnai pati tryvastis 
priklauso nuo rkaistaus, gero 
ir smagaus retėjimo.

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

3333 So. Halsted St.
į Valandos: nuo 1 iki !» 
i Nedėlioj: nuo 10 iki 1
I Akiniai $5 ir aukščiau

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

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.

Į Dienomis: Canal 
Telefonaisi J ’l110'

j Drexe) 0950
1 Boulevard 4186

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

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St. / 
Tel. Boulevard 1316

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Tel. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG
•H 77

Cor.
W. Washington St. 
VVashington & Clark

v\l

-i-- -  -

LIETUVIAI DAKTARAI
z

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas 
190 No. State St. Room 844 

Tel. State 3225 
Valandos nuo 9:80 iki 4:30 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
3335 S'o. Halsted St.

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

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

Namų Tel.: Hyde Park 8395

j. P. WAITCHES

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

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

pifctų ir G iki 8 vakare.

A

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

HL 9
ir

4608

Ofiso Valandos: 
iki 12, 1 iki 3 dieną 
6:30 iki 9:30 vakare
S. Ashland Avė

Chicago,

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė, 2 labos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 12 vai. po piet 
Telefonas Midway 2880

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 S'o. Ashland Avė.I

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

Res. telephone Hyde Park 4000

Tel. Boulevard 0587

Z

J

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St 

arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

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

Advokatas
Tel. Pullman 6377 Roseland,

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearbom St.
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 6096

SPECIALISTAS egzaminavoji- 
nie abstraktų ir nejudinamo tur
to teisėse. Taipgi veda visokius su
dus.

A. A. OLIS
ADVOKATAS » 

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

Vakarais i.
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

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

arba gatvė-

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 530 
Tel. Central 6890

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

A. E. STASULANl
ADVOKATAS ' 

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

Cicero Ketvergo vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8228 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 v. v. 
3236 S. Halsted St. T. Boul. 6737

JOHN KUCHINSKAS
LAWYfcR

2649
2544 ą

36 iki 46 co-

y ardo 40 co-

No. 2544 Naujo styliaus pastebė
tinai graži ir gerai pritinkanti x viso
kio amžiaus moterims suknia. Gera 
kambaryje, svečiuosna

Sukirptos mieros nuo 
lių per krutinę.

36 mierai reikia 4% 
lių materijos.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerj, pažymėti miprą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
Ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1789 So. 
Halsted St, Chicago, III.

No. 2549 Viena naujausių suknių. 
Paprasta, elegantiška ir gerai atro
danti. Galima su ir be apikaklės.

Sukirptos mieros 16 metų, 3Q iki 
42 colių per krutinę. 36 mierai rei
kia 3% yardo 40 colių materijos.

Norint gauti vieną ar'daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa- 
?zdžlo numeri, pažymėti mierą ir 

Ikiai parašyti eavo vardą, pavardę 
adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 

15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu «su už
sakymu. Laiškus reikia adresuati:

Naujienų: Pattern Ddpt., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, UI.

IIINetoli

DR. I. E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

10748 So. Michigan Avenue 
VALANDOS: 2—4 dieną. 6:80— 

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

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso tel. Boulevard 9698
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,

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

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

8421 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte.

Namų telefonai Spaulding 8688 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Ofisas: 3103 £0. Halsted St, Chicago 
arti 81st Street

Valandos, 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne- 
deHomis ir šventadieniais 10—12 dlan.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6858

JOHN B. BOROEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS / 

69 W. Washington St. Room 1310
Telephone Dearbom 8946 

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

Namų Telefonas Kepublic 9600

A. L. THOMAS 
LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė. 
Tel. Pullman 7097 

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

Boulevard 8686 Cicero 4676 
Res. 6504 So. Artesian 

Tel. Hemlock 2374 
DR. J. P. POŠKA 

Gydytojas ir Chirurgas 
3133 So. Halsted St. 

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

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
M 
M 
MDr. Lawrence P. Slakis 

DENTISTAS 
4454 So. Western Avė. 

Valandos:

M 
H 
H 
M

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

tį, 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 kuponą 
kas dieną ir ne daugiau per mėnesj, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai jturi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri- 

1 var-imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama 
das pavardė ir adresas skaitytojo.

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

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

.....................................   Atkirpk čia 
Data: Lapkričio 16, 1925

kas-

M
M

* nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare.
?xxxxxxxxxxxixxxxx*xxxxxxx

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

■ - *

Phone Canal 1713-0241 
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

(Vardas ir pavardė)

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVYS DENTISTAS 
4712 So. Ashland Ave„ 

near 47th Street 
CHICAGO

'NAUJIENOS Pattern Dept.
1789 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia įdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No-----------
Mieros __ __________ _ per krutinę

įjutkus Undertaking 
Co., Ine.

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

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

(Miestas ir valst.)

Res. 6600 S. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659 

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

1821 So. Halsted St, 
Chicago, III.

LIETUVIŠKA APTEKA
MRS. A. ZIMMERMAN, 

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

Brighton Park Aptieka
4254 Archer Avė., 

Phone Lafayette 6149



VISOS
2.0<J

SOCIALIZMO

rxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

valdžia mėgino “taisyt” šiaulių valdybą

BET NEIŠĖJO NIEKO

DIDELIS FINANSŲ KRIZĮS LIETUVOJE

gyveni 
tvarką

Jįe buvo į- 
pagimdymą 

tai laiku ir

Sir Philip Gibbs- apie 
Mussolini ir fašistu 
diktatūrą.

“Dabar galima tvirtinti., 
tą, kad Sovietų šalies gyve 
nime komunizmo nėra.”

riausi po-
lėjo gau-

Nebuvo 
kurie

Mes tikimės, kad "'Naujienų” skaitytojai, išgirdę apię 
drg. Kairio nubaudim^, suskubs paremti Lietuvos social
demokratus aukomis. Tūkstantis litų pabaudos yra skau
dus smūgis jų laikraščiui.

Mes negalime leisti, kad dėl tos sumos neužsimokė- 
jimo geriausias Lietuvos darbininkų vadas butų atitrauk
tas nuo darbo ir turėtų sėdėti kalėjime!

Aukas siųskite Liet. Socialdemokratų Rėmimo Fon
do iždininkui, drg. J. Šmoteliui (“Naujienų” adresu).

nėra iu 
kasyklų

2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su atsakymu.

valdžia
Štai,

Traukiniai eina punk 
Pramone kyla. Prasi

komunistų or- 
paskutiniame 

minėdamas aš* 
bolševiku dik-

Kuomet kademų valdžia taip dūksta prieš visus, ku
rie jų kritikuoja, tai valstybės reikalus ji nesugeba kaip 
reikiant tvarkyti. Finansų ministeris p. Karvelis spalių 
mėn. 20 d. Seime pripažino, kad Lietuvos finansai pergy
vena didelį krizį.

Nejaugi valdžia mano, kad, lupdama pinigines pabau
das iš laikraščių redaktorių, ji pataisys krašto finansus?

PasiBaigė 
kareivių 

buvo ža-

Anglijoj, sako Sir Philip 
Gibbs, senieji generolai ir pat
riotiškos ponios ėmė kurti sa
vo rųšies fašistinę organizaci
jų, kurių remia nusenę ir pa
sitraukę iš tarnystės pulkinin
kai bei 
kuomet 
būrelis 
pradeda

vatinių kapitalo savininkų, ku
riems niekas dauginus nerupi, 
kaip pelu
suomenės. Kame gi čia utopi
ja? Kodėl “Draugo” rašytojas 
mano, kad be' Rockefeller’ių, 
Schwal>ų, Morganų, Fordų ir 
McCormick’ų diktatūros pra
monė negalėtų gyvuoti? Ar ji
sai nežino, kad tų ponų biz
nius jau ir dabar veda ne jie 
patys, bet jų pasamdytieji tar
nautojai? Kodėl gi tie patys 
tarnautojai negalėtų dirbti vi
suomenės labui?

KRITIKAS

NUBAUSTAS “SOCIALDEMOKRATO 
REDAKTORIUS

NAUJIENOS
The Lithuaniaa Daily New«

Pt.bliahed Daily Except Sunday 
by th« Lithuarian N«w« Pub. Ca. lac.

nerviškos moterys. O 
streikai padidėja ir 
bolševikiškų agitatorių 
šūkauti apie revoliuci

jų, tai fašistai jgauna dar dau
giau šalininkų

Vokietijoj
nljoj
jose
Tad
nėra

Kodėl vidaus reikalų ministeris prisikabino prie Šiau
lių miesto savivaldybės? Todėl, kad jisai yra klerikalas, 
o toje savivaldybėje vadovauja socialdemokratai.

Tai jau ne pirmas kartas, kad Kauno ponai varinėja 
savo partyviškujr kerštus prieš Šiaulius. Pernai, kai įvyko 
savivaldybių rinkimai ir pasirodė, kad Šiauliuose laimėjo 
socialdemokratai, pravesdami į miesto tarybą beveik pu
sę atstovų, tai valdžia Šiaulių rinkimus panaikino. Šiau
lių gyventojams teko balsuoti iš naujo. Antrieji balsavi
mai tečiaus davė tokius pat rezultatus.

Neįstengdama nugąsdinti piliečius Šiauliuose, vald-, 
žia dabar prisikabino prie miesto tarybos išrinktųjų vir
šininkų. Už tai ji susilaukė naujo antausio. Kas žin, ar 
jai dar ir to nepakaks?

dar mažiau s t re i 
Parlamentas gal

ir doros klausimuose, 
kurioje šalyje Romos 
klapčiukams pavyksta 
skverbti į valdžią, tai jie ne. 
su policijos pagalba stengiasi 
Įkalbėti žmonėms į galvą savo 
dogmas
tai ateityje uždėtų sAvp kont
rolę ant žmonių proto ir sąži
nės, tai ji« nepadarytų nieko 
blogesnio, kaip tiktai tą, ką 
per šimtus metų darė ir tebe
daro Romos bažnyčios dvasiš- 
kija.

ekono- 
jėgos ėmė patekti po 
. v Jeigu trustai visiš

kai nustelbtų nepriklausomuo
sius biznierius ir paskui susi
tartų tarp savęs, lai tų t rustų 
vadąi pataptų tikrais ekonomi
nio gyvenimo diktatoriais! 
Kuomet dalykai prie it> eina,

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. H ai s te d St., Chicago, 
Ui. — Telefonas: Roosevelt 8590.

1739 Soath Halated Street 
Chicago, UI.

Telephoae Rooaevelt 8590

talizmas, galėjo tįstai sudur 
nrvojusjų diktatorių “bunčius”.

Bet jeigu( kvailas bolševikų 
eksperimentas nepasisekė, tai 
iš to visai neišeina, kad socia
lizmas yra negalimas ir kito
kiose sąlygose.

Klerikalų laikraščio bendra
darbis, matyt, visai nežino, ko 
socialistai nori. Jisai pasakoja, 
kad jų tikslas esąs “paimti 
savo rankas visų ekonominių 
faktorių jėgas ir jas kontro
liuoti”. Ką reiškia “ekonominių 
faktorių jėgos”? Ir iš kur jisai 
paėmė, kad socialistai nor 
turėti ekonomines jėgas savo 
kontrolėje? Jeigu socialistai 
kalba apie suvisuomeninimą 
arba suvalstybinimą (kas, beje, 
nėra jokie prieštaravimai), tai 
tatai juk reiškia, kad jie nori 
įvestį/^ne savo* kontrolę, bet 
visuomenės arba valstybės.

Ir kas jam sake, kad socia
lizmo tvarkoje turėtų būtinai 
kas nora versti visus žmones 
“vienodai, mintyti” įr jausti? 
trokšti ir mylėti? Socialistai 
kaip tik yra tam griežčiausiai 
priešingi. Vienodai mintyt' šian
die žmones verčia, pav. katali
kų bažnyčia, šimtai milionų 
katalikų visame pasaulyje yra 
verčiami be jokios kritikos ir 
abejonių priimti vieno Romos 
papos nuosprendžius religijos

Jeigu 
papos

Mu^so
ir niekam neva

kitam redaktoriui!
Lietuvos carukai nepaiso net to, kad inž. St. Kairys 

yra Seimo narys, ir kad jam, kaipo tokiam, Respublikos 
Konstitucija garantuoja asmens neliečiamybę. Seimo na
riai negali būt areštuojami nė baudžiami bę Seimo suti
kimo. Taip yra visam civilizuotam pasaulyje. Bet tiems 
žmonių mulkintojams, kurie, prisidengę “krikščionybės” 
skraiste, šiandie engia Lietuvos liaudį, kas galvoj! Už
miršę visą gėdą ir padorumą, jie rūpinasi tiktai tuo, kad 
sunaikinus savo oponentus ir, išlaikius valdžią savo na
guose. . ‘ z

“Argi gali būti kas vai- 
kiškiau galvota? Tai gryna 
utopija. Negali juk tie po
nai visus versti vienodai 
mintyti, dirbti, jausti, trokš
ti, mylėti...”
žodžiu, “Draugo” 

sako, kad socialistinė 
negalinti būt Įvykinta 
vadinasi

lai socialistai • ir sako: Tegu 
visuomenė paima Į savo ran
kas stambiojo kapitalo Įmones 
ir veda jas, nes jeigu ji to 
nepadarys, tai visi žmonės pa
klius po keleto lobininkų jun-

Dabartinis Italijos autokra
tas turi nemažai šalininkų ki
tose šalyse. Daugelis žmonių 
kurie bijosi lyolševikiško bau
bo; kurie instiktyviai yra anti
demokratiško nusistatymo; 
riems disciplina arčiau 
širdies, negu laisvė; kurie 
džia, kad prieš valstiją 
nusilenktų, 
Mussolini.

Lietuvos socialdemokratų partijos organas praneša:
“ ‘Socialdemokrato’ redaktorių, drg. St. Kairį, už 

straipsnį ‘Jie nieku nesivaržo’ (tilpusį “S-te” Nr. 42) 
Kauno karo komendantas administratyviai (be Sei-

* • f

mo) nubaudė 1000 litų arba vienu mėnesiu kalėji
mo”. . •

Ar jie nėra uždėję savo 
net maisto gaminto- 

f armėnams?
pramonės ir prekybos 

Įstaigos buvo smulkios ir kiek
vienas jų savininkas buvo vi? 
siškaf nepriklausomas nuo ki
tų, tai ekonomines jėgos buvo 
be jokios kontrolės. Bet susi
organizavus didelėms ' kompa
nijoms ir pankui joms pradė
jus jungtis Į tųustus, 
minės 
kontrole

Bet socialistai tatai senai ži
no, ir jie niekuomet^ netvirti- 
no, kad valdžia galinti imti ir 
perdirbti .krašto gyvenimą sa
votiškai. Jau greit bus 80 me
tų nuo to laiko, kai Marksas 
išaiškino, kad jokia visuome
nės sistema neišnyksta pir- 
miaus, negu ji pasiekia pilno 
išsiplėtojimo laipsnį. Rusijoje 
kapitalizmas dar ne tiktai ne
buvo pasiekęs tokio laipsnio, 
kad jisai jau nebebūtų galėjęs 
toliaus augti, bet jisai dar bu
vo visai menkas; dar jisai be 
Valdžios protekcijos neįstengė 
nė tvirtai laikytis ant savo ko
jų. ^Didžiausieji fabrikai, ka
syklos ir t. t. Ųlusijoje buvo 
įsteigti užsienio kapitalais arba 
su valdžios pagalba. Todėl mė
ginti tenai jau dabar steigti 
aukštesnę tvarką, negu kapi-

Kaip matome, ekonominių 
jėgų kontroliavimas yra ne 
socialistų sugalvotas. Jisai yra 
jau senai vykinamas praktiko
je dalykas. Socialistai reika
lauja tiktai, kad tas kontrolia
vimas butų atliekamas ne'pri-

Entered as Second Clasa Matter 
March 17th, 1914, at the Post Office 
if "hieago, 111., undar the act of 
Mjxvh 2nd 1879.

Subscription Ratas:
38.00 per year in Canada.
37.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in Chicago.

3c. per copy.

Po karo atrodė, kad Halijoj 
neišvengiamai kils revoliucija 
Bruzdėjimas tarp žmonių buvo 
didelis. Visi laukė ko tai ne
paprasto, tikėjosi, jog vienu 
užsimoijmu bus galima paša; 
linti visus negerumus. Pasaka, 
kad Rusijoj lapo Įkuria nauja 
demokratija—proletariato dik
tatūra —sužavėjo italus. Su
prantama, jie nieko nežinojo 
apie tikrąją padėtį Rusijoj. Ta
tai jiems ir nebuvo svarbu. 
Tas faktas, kad valdžia pakliu
vo j darbininkų ir kareivių ta
rybų rankas, užhipnotizavo ne
patenkintus italus. Komunistų 
propaganda rado karšto prita
rimo. Jų suagituoti darbiniu^ 
kų būriai 'užgriebė fabrikus. 
Bet tas užgriebimas galutinai 
parbloškė komunistus. Tas eks
perimentas buvo didžiausias 
fiasco, ir tai ačiū valdžios silp
numui. Valdžia bijojosi siųs
ti kareivius padalinimui iš fab
rikų “darbininkų ir' kareivių 
tarybų”, kad tuo nesujudinus 
žmonių. Ji nieko nedarė, ir 
tai, pasirodė, buvo g 
litika. Fabrikai neg 
ti žalios medžiagos, 
taipgi tinkamų žmonių 
turėjo bet kokį • supratimą 
apie fabrikų operavimų. In- 
dislrijoj ir komercijoj pasi
reiškė didžiausi anarchija. Su
prasdami, jog jie yra bejėgiai, 
komunistų suagituoti revoliu
cionieriai niekieno nevaromi, 
turėjo patys apleisti fabrikus.

Tai buvo pradžia susmukimo 
revoliucijos Italijoj. Tūkstan
čiai jaunuolių, kurie pirma 
pritarė, komunistams, dabar at
sisuko prieš juos, 
t ūžę" ant jų už 
anarchijos. Tuo 
pasirodė pt litinėj arenoj Mus
solini su savoz fašistais, prie 
kurių prisidėjo ir tie karšta
galviai jaunuoliai.

(Mussolini Kelis kartus’ yra 
maifięs savo kailį. Iš pradžių 
jis t>uvo labai kairus; karo me
tu stojo ūž lai, kad Italija su
sidėtų su talkininkais prieš vo
kiečius; karui pasibaigus buvo 
didelis respublikos šalininkas, 
bet jau 1919 melų pradžioj jis 
paskelbė kovą visoms politi
nėms partijoms ir reikalavo, 
kad senatas butų paleistas?

Dabar Mussolini apie save 
gali pasakyti tą pat, ką ir Liud
vikas XIV: 
—“Aš esu

rašytojas 
tvarka

. Jeigu, 
darbininkų klase ir 

pasiektų , pilnos galios valsty
bėje, tai ji visgi turėtų palikti 
ekonominėje ir kitose 
mo srityse tokią pat 
kokia gyvuoja šiandie.

Ar ištiesų taip?
Aiškus dalykas, kad 

ne viską gali padaryt 
pav. Rusijoje jau aštuonis me
tus išgyvavo komunistinė val
džia, o komunizmo tenai kaip 
nėr, taip nėr. Tatai šiandie 
pripažįsta jau ir 
Maskvos garbintojai. Mūsiškių 
ekstra-kairiųjų 
ganas, “Aidas” 
savo numeryje, 
tuntas metines 
taturos sukaktuves, rašo

Vengrijoj, Ispa- 
ir net Jungtinėse Valsti- 

f ašis tai randu pritarėjų. 
Mussolini valdymo idėja 
izoliuotas reiškinys.

Intelektualiniu žvilgsniu ita- 
ai statoma gan žemai. Proto 
tyrimo daviniai, kurie gauta 
Amerikoj karo metu, rodo, jog 
italai užima tik* šešioliktą vie- 
ą. Bet tokia klasifikacija, sa- 

ao Sir Gibbs, yra Įžeidimas 
italų tautos. Gal 1 italai yra 
nenkai apsišvietę, bet iš pri

gimties jie yra tiek jau gabus, 
saip ir kiti europiečiai. \ Prie 
Europos civilizacijos sukūrimo 

, ie yra nemažai prisidėję. Tie
sa, italai yra labai neturtinga 
tauta. Gamtos turtų ten labai 
mažai tėra: Italijoj 
geležies, nė anglies 
štai kodėl ten industrija yra 
labai menkai išsivysčiusi. Di
delė dauguma žmonių užsiima 
žemdirbyste. Žeme apdirbine- 
jama “Italijoj gan primityvišku 
budu. Toj kryptyj mažai te
padaryta pirmyneigos. Vienok 
reikia stebėtis italų darbštumu. 
Kiekvieną žemės sklypelį jie 
rūpestingai apdirba.

Būdama neturtingu tauta, 
Italija negalėjo žymius rolės 
lošti pasaulio politikoj. Net 
kuomet Mazzini, Garibaldi ir 
Gavour sujungė Italiją, ji to- 
li-gražu negalėjo varyti kon
kurencijos .su Franci ja, Austri- 
ja ir Vokietija.
' Pasaulio karas pagimdė fa
šizmą. Prieš tai Italija turėjo 
gan liberališką valdžią. Karo 
kvaitulys apsvaigino italus. 
Nacionalistai pamatė, kad yra 
progos Italijai ant kojų atsi
stoti, įgylv daugiau reikšmės 
pasaulio^ politikoj. Tik socia
listai, s ±o Sir Gibbs, įspėjo 
karštagalvius, sakydami: “Pa
laukite, kol kvaitulys praeis! 
Atsiminkite musų žodžius. Ne
gausite jokio atlyginimo. vlųs 
busite žudomi 
gauti!”

Taip ir atsitiko, 
karas. Tuks-tančiai 
grįžo namo. Jiems 
dėta visokių gerybių 
grįžę jie rado skurdą ir be
darbę. Tuo pačiu laiku jie pa
matė, kad šimtai pelnagaudų 
pralobo iš karo. Darant Ver- 
salės taikos sutartį, į Italijos 
reikalus mažai tebuvo kreipia
mo dėmesio. Visai tai erzino 
žmones. Jie prisiminė žodžius: 
“Jus- busite žudomi, o paskui 
—apgauti”.

Ulaimokėjimo kaina
Chicago je — paStu:

Mętams ................ ......... .....
Pusei metų ...........
Trims mėnesiams _______
Dviem menesiams ______
Vienam minėsiu! _______

Chicagoje per neliotojua:
Viena kopija .................
Savaitei _______________
Minėsiu! ...______________

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltu:

Metams .................................... $7.00
Pusei metų .............................. 8.50
Trims mėnesiams ...........  1.75
Dviem mėnesiam ______  1.25
Vienam mėnesiui .... .... ........... ?. .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metams ........................
Pusei metų .................
Trims mėnesiams .....

Dar vienas gražus Lietuvos kademų politikos pavyz
dėlis: vidaus reikalų ministeris panaikino Šiaulių miesto 
valdybos rinkimus!

“Lietuvos Žinios” rašo:
i

“Praslinkus 7 mėnesiams nuo Šiaulių miesto savi
valdybės rinkimų, Vidaus reikalų ministerija staiga 
susigriebė ir panaikino miesto valdybos rinkimus.

“Teko sužinoti, kad ministerija prisikabinusi prie 
pačios rinkimų procedūros: gireji, valdybos nariai ne 
kiekvienas atskirai buvo renkami, bet visi vienu 
ypu.... Tas ypas paskatinęs vietinius klerikalus kla
binti ministerijos duris, o’ši taipgi vienu ypu rinki
mus panaikinusi.

“26.X įvyko nauji rinkimai jau sulig visų taisyklių, 
tiktai rezultatai tie patys: v-ba liko sena”.

visi
visi tie garbina

Chicagos kunigų laikraštyje 
vienas rašytojas mėgina sukri
tikuoti socializmą. Jisai rašo, 
kad socialistų tikslas tai neįvy
kinama svajonė, utopija.

“Jie norėtų,” sako jisai, 
“paimti į savo rankas visų 
ekonominių faktorių jėgas 
(?) ir jas kontroliuoti. Iš- 
tikrųjų, didelis užsimojimas, 
kilnus, pagaunantis ' jauni
mo širdį ir jausmus troški
mas. Kas gi nenorėtų taip 
‘lengvu’ budu pagerinti varg
stančių brolių likimą? Tie
sa, praktiškai pradėjus vy
kinti dailias svajones, eko
nominius sapnus, tenka 
jiems pasidalinti: vieni jų 
nori suvisuomeninti visas 
ekonomines pajėgas, kiti — 
suvalstybinti; kiti vėl vienų 
ar kitų programą nepilnai 
priima. Iš čia tai ir susiskal
dymas jų tarpe. Bet visi gy
vena vienu sapnu, viena so- 
cialio gyvenimo utopija, — 
patiems kontroliuoti visas 
ekonomines pajėgas.

“Kad toki darbininko gy
venimo gerinimo utopija yra 
tikriausias sapnas,- niekuo
met neįvykdomas užsimoji
mas, matome iš sekančių 
sumetimų.

“Pasiėmę jie uždaviniu 
kontroliuoti visas ekonomi
nes jėgas, turėtų neužmirš
ti, kad tuomet j jų progra
mą turi įeiti asmeninės žmo
gaus Vertės pajėgos (?). O 
tai sudaro jo Įvairiausi rei
kalai, keisčiausi palinkimai, 
pateisintini žmogiški troški
mai. Tas visas jėgas ir gi 
privalu jiems butų kontro
liuoti. Dar ne galas. Eko
nominė jėga yra taipgi pro- 
duktyves prigimties jėgos 
(?), žmogaus darbas, kuris 
nėia būtinai tik rankų dar
bas, bet taipgi proto darbas. 
Tą viską jiemt tektų kon
troliuoti.

Bet socialistai to nedarys. 
Prieš klerikalų pastangas lai
kyti žmogaus dvasią vergijoje 
jie veda aštriausią kovą, ir jie 
niekuomet nepakęs, kad tokia 
vergija butų įvesta busimoje 
visuomenės tvarkoje. Socialis
tai nori žmonių dvasią ne pa
vergt, bet pabuosuot.

Yra tečiaus netiesa, kad eko
nominių jėgų kontroliavimas 
negali būt sutaikytas su dva
sios laisve. Kapitalistai, pav. 
šiandie kontroliuoja daug ge
naus ir daug didesnes ekono
mines jėgas, negu smulkus 
amatininkai arba ūkininkai; o 
l^etgi darbininką; kuris dirba 
milžiniškam fabrike, gali būt 
daug nepriklausotnesnis savo 
protavime nuo boso, negu ama
tininko gizelis arba ūkininko, 
bernas. Ir tai dėl tos paprastos 
priežasties, kad privatinis gy
venimas žmogaus, dirbančio 
stambiojoje pramonėje, yra 
labinus- atskirtas nuo jo darbo.

Socialistai nori, kad į visuo
menės rankas butų paimtos 
dirbtuvės, geležinkeliai, ka
syklos ir kitos darbo priemo
nės, bet jie visai neketina su
visuomeninti arba suvalstybin- 

akliausieji Ui privatinį žmogaus gyvenimą. 
Todėl žmogaus dvasios laisvei 
negali grasinti joks pavojus iš 
socialistų pusės.

Bet klerikalų organo rašy
tojas tvirtina, kad ir visuome
ninis ekonominių jėgų kontro
liavimas esąs neįvykdomas. 
Kodėl? Ar bankieriai, fabri
kantai ir pirkliai šiandie žy
miam laipsnyje ne kontroliuo
ja tas jėgas? Ar jie ne nusta
to kainas? Ar jie ne nuspren
džia kokias prekes gamint ir 
kiek ? 
jungą 
jams,

.’ Etat, c’est moi” 
alstybė”. Klasių 

skirtumai nėraz panaikinama, 
bet visos klasės turi nusilenk
ti valstybei. Niekas neturi 
teisės kritikuoti valstybę arba 
reikalauti Įstatymų pakeitimo. 
Darbininkiškos organizaci j os
gali po senovei gyvuoti ir svar
styti algų pakėlimo klausimą. 
Vienok jos neturi teisės nieko 
reikalauti, 
ką skelbti 
įnešti visokius projektus, duo 
ti patarimus, diskusuoti įvai 
rids filosofiškus dalykus, be 
valstybė, kurią sydar 
lini, diktuoja 
lia priešintis.

Svetimšalis, 
Gibbs, kuriam tenka tik perva 
žiuoti Italiją, mato’ pavyzdinge 
tvarką 
tualiai.
žengimų skaičius žymiai suma 
žėjo. Gatvėse nei Kasima to oi 
getų, kurių pirma būdavo pil 
na. Miestai atrodo švaresni 
visur pastebiama žymus page
rėjimas.

Bet taip atrodo lik paviršu
tiniai žiūrini. Tikrenybėj vi-
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sur jaučiama iMucsulini dikta
tūra, kuri nepakenčia mažiau
sios kritikos, šlykščių dalykų 
yra pasakojama apie Rymą. 
Pasakojama šnibždomis, kad 
niekas nenugirstų. Pasakoja
ma apie politinių priešų žudy
mą, apie prievartą, korupciją 
Mussolini asistentų. Vienas to
kių asistentų, Cesare Rossi, 
viešai paskelbė, kad Mussolini 
žinojo apie sąmokslą nužudy
ti socialistų atstovą Matteotti...

Italijoj dabar nėra politinės 
laisvės. Laikraščiai uždaromi 
ir konfiskuojami už kritikavi
mą fašistų valdžios. Lyginai 
taip pat, sako Sir Gibbs, elgia
si ir bolševikai, kurie irgi ne
pakenčia jokios kritikos. Iš 
tiesų yra keista^ ’kaip fašistai 
pasinaudojo sovietų tironystės 
argumentąis. Bolševikai juk ir
gi skaito valstybės priešais vi
sus tuos, kurie nesutinka su 
jų nuomonėmis ir kritikuoja 
jų darbus.

Tironyslė maž-daug pasireiš
kia vienodai, nežiūrint Į tai, ar 
ji paeina iš kairės, ar iš deši- * 
nes.

Pažangieji italai jaučia pa
žeminimą, kuomet jų vadai 
yra verčiami pasitraukti iš 
parlamento, kad išvengus fa
šistų Įžeidimus ir grąsinimus. 
Dar didesnį pažeminimą jie 
jaučia, kuomet jiems sakoma, 
kad gal fašizmas yra ir geras 
daiktas Italijai, bet jis negali 
būti kenčiamas Anglijoj arba 
Francijoj. Tuo tarsi sakyte 
.akoma, kad italai nesiskiria 
nuo neapšviestų aziatų, ku- ’ 
riems reikalinga diktatūra. 
Skaudu jiems yra matyti, kaip 
tie žmonės, kurie sunkiausiais 
laikais su pasišventimu dirbo 
tautos labui, dabar yra išdavi
kais Vadinami ių gan tankiai 
profesionalių mušeikų sumuša
mi.

Mussolini, sako Sir (iibi>s, 
yra politinis oportunistas be 
jokių pastovių principų. .Jis da- 
bar nuėjo taip toli, jog turi 
pasilaikyti valdžioj < prievarta 
arba žūti nuo prievartos. Ne
žiūrint Į paviršutini ramumą, 
opozicija fašizmui didėja. Opo
zicijos laikraščiai, nors jie ir 
yra smaugiami, vis labiau pla
tinasi (pav. Corriere della Se
rą). Didžiausi Mussolini šali
ninkai randasi aristokratijos 
tarpe.

Diktatoriaus prestižas parei
na nuo dramatiškumo, kuris 
apeliuoja Į žmonių jausmus, 
sentimentą. Nukrypimas nuo 
to kelio reiškia katastrofą, re
voliuciją. štai kodėl Mussoli
ni rengia visokius sensacingus 
“putšus”, kad turėjus progos 
figūruoti kaipo “galingas žmo
gus.”

Bet istorija jau yra įrodžiu
si, kad diktatūra ir autokrati
ja neatatinka šių dienų gyve
nimui. Yra geresnių valdžios 
formų. Tad ir Mussolini vieš
patavimas turės pasibaigti, ir 
pasibaigs gal daug greičiau, 
negu kai kurie mano. Italijos 
nuosakieji demokratai bijosi 
tik vieno: kad fašistų diktatū
ra neprirengtų ‘dirvos bolševi
kiškai diktatūrai.

Tokią tai nuomonę reiškia 
apie Mussolini ir fašizmą Sir- 
Philip Gibbs, viena žymiausiųjų 
Anglijos publicistų ir kores
pondentų, kuris nesenai lankė
si Italijoj. K. A.

Gulbransen Trade Mark 
GULBRANSEN.

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

Pa matykite pas
JOS. F. BUDR1K, 

3343 So. Halsted St.

,a
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į KORESPONDENCIJOS Į

Pittsburgh, Pa.
SLA. 3-čio Apskričio suvažiavi

mas.—Bolševikams ragai ap
laužyti. — Nutarta Vitaitį 
kviesti kalbėti. — Vaidyba 
išrinkta ant vietos. —Priimta 
rezoliucija prieš klerikalų 
smurtą. Ir kiti dalykai.

jis tokio punkto konstitucijoj 
negalėjo surasti, nes nieko nėra 
pasakyta, kad 
draustų naujoms kuopoms da
lyvauti apskričio nuvažiavimuo
se, o SLA seimų 
irgi nedraudžia naujoms kuo
poms dalyvauti.

Dauguma delegatų pasipikti
nę reikalauja, kad leistų dalyką 
balsavimui, bet 'Gataveckas ir 
jo pagelbininkai priešinasi leis-' 
t i balsavimui, nes tai busią lau
žymas konstitucijos. Tačiaus 
buvo priversti leisti ant balsavi 
mo ir didžiuma balsų priima 
323 kp. delegates kaipo teisėtas. 
Aš nežinau, kas būt buvę, jei 
Gataveckas nebūt leidęs balsuot 
ir būt bandęs diktatoriškai pra
šalinti sau neprielankius delega
tus; greičiau Jam pdčiam būt 
reikėję pasišalinti.

Bandžius prisikabinti ir nieko 
ir 323 kuo-

konstitucija

puvažiavimuo- 
patvarkymai

Spalių 25 d. Lietuvių Mokslo 
Draugystės Name įvyko SLA. 
3čio Apskričio kuopų Pitts- 
burgho apylinkės suvažiavimas. 
Suvažiavimą atidarė 3-čio Aps
kričio pirmininkas J. Gatavec
kas 10:30 vai. ryto ir paskyrė 
mandatų priėmimo komisiją iš 
P. Savickio ir J. Miliausko. Man
datų komisija praneša, kad su
važiavime dalyvauja 16 kuopų 
su 49 delegatais ir 6 Apskričio 
Komiteto nariai, — viso labo 
susidaro 55 atstovai, jų {arpe 1 nepešus prie 40 i 
delegatas iš Coal Cėnters 95 kp. pų, musų bolševikai da tuo ne
dalyvauja pilnateisiu delegatu pasitenkino: prisikabino prie 86 

kp.,. kuriai atstovavo J. K. Ma
žiukna, D. Kvietkus, M. Šim
kienė, Paukštis ir Petrutis. Gir
di, 86 kp. <?santi skolingi! už ko- 

kius tai metus į Apskritį. Gata
veckas ir vėl pareiškė, kad 86 
kp. turinti užsimokėti, o jei ne, 
tai jos delegatai negal būt tei
sėti. Nors Mažiukna pareiškė, 
kad* jų kuopa visados užsimo
kanti ir gal esanti koki klaida 
Apskričio knygose, ale Gatavec
kas tvirtino, kad knygose nesą 
jokios klaidos, tad tur užsimo
kėti ir viskas. Žinoma, dėl 
šventos ramybės užsimokėjo ir 
kada knygos bus žiūrimos, tai 
bus surasta ar tai klaida ar kas 
kita buvo su ta skola.

Kaip matote, buvo bandoma 
prisikabinti ir prašalinti net 3 
kuopų delegatus ir tas bandy-i 
mas sukėlė daug bereikalingų 
ginčų ir suėdė daug brangaus 
laiko pačioje pradžioje susiva
žiavimo. Toks grieštumas, ir 
kabinėjimasis buvo link tiį 
kuopų, kurios yra priešingos 
bolševikams, gi su bolševikiš
komis kuopomis visai kitaip 
buvo elgiamasi. Pavyzdžiui, 
95 kp. delegatas iš Coal" (Jentre, 
Pa., neturėjo net nė mandato 
ir vos jam pasisakius, kad jjs 
beturįs mandato, tuojau bol
ševikai duoda įnešimą, kad bu
tų priimtas. Kiti nesipriešino 
ir apskričio pirmininkas J. Ga- 
tavcvkas nesako nė žodžio prieš 
tai, kad tai gali būt nelegališ- 
ka. Arba vėl 128 kp. iš Cąr- 
negie, Pa., kuriai ir pats Gata
veckas priklauso, turi tik 26 
narius, o į suvažiavimą buvo 
atsiuntus net 3 delegatus. Gi 
paga4 apskričio taisykles tik 2 
delegatus tegalėjo turėti, 
dėl to niekas suvažiavime 
kėlė jokio skandalo.

Po lų vDų vaidų dėl legališ- 
kumo delegatų buvo einama 
prie tvarkos vedėjų rinkimo. 
Nominuojama viešai pirmiau
sia pirmininkas. Bolševikai 
nominuoja J. Gatavecką, o bol- 
šcivkų priešai nominuoja Ma
žiukną. Daugiau kandidatų ne- 
sirandant, nominacijos uždaro
mos. AJat, nė iš vienos, nė iš 
kilos niekas neapsiimu, kad 
nesuskaldžius balsų. Slaptu 
balsavimu didžiuma balsų iš-

neturėdamas mandato iš kuo
pos.

Vos mandatu . komisija pra
nešė kokių .kuopų atstovai da- 

lyvauja suvažiavime, tuoj tūlas 
bolševikas iš 40 kuopos nebūda
mas nė delegatu pareiškia suva
žiavimui, kad 40 kp. delegatai 
esą nelegališkai išrinkti. Mat, 
jis piktas kam 40 kp. jo išrin
ko, tai jis ir sumanė atkeršyti. 
O bolševikams to tik ir reikėjo, 
kad kas pultų jiems priešingos 
kuopos atstovus. Nors tas ne
pamatuotas skundas greičiausia 
buvo pačių bolševikų sąmoks
las, tuojaus duodama įnešimas, 
kad 40 kp. delegatai neturėtų 
teisės dalyvauti suvažiavime ir 
dalykas paduodama svarstyti. 
40 kp* delegatai vienas po kitam 
pareiškia, kad tas skundas ne
pamatuotas ir kad 40 kp. atsto
vai yra legališkai išrinkti, o tas 
narys tik dėlto atėjo skųsti, 
kad kuopa nelinko jo. Kiti at
stovai irgi nurodė, kad suvažia
vimas neturėtų kreipti jokios 
domės i panašios rųšies skun
dus, ba suvažiavimas nežino 
kas tas narys do pef vienas yra, 
nes jis neturi jokio iš kuopos 
liudijimo, ir jei jis jaučiasi, kad 
kuopa nelegališkai yra išrinkus 
atstovus, tai jis teguK paduoda 
skundą kuopos susirinkime. Ap
skričio 
kuopos 
parašais, tai tuo ir tur vaduo
tis. Skundikas buvo paprašy
ta pasitraukti iš delegatų tarpo 
ir tuo tas dalykas užsibaigė. 40 
kp. atstovai pasiliko.

Užbaigus dalyką su 40 kp.,

suvažiavimas tu r tos 
mandatą su valdybos

skričio pirmininkas pareiškė, 
kad 323 kp. delegatės iš Glen- 
dale, Pa., M. Liepienė ir M. Bal
čiūnienė neturinčios teisės da
lyvauti suvažiavime, ba j u kuo
pa esanti nauja, o tos delegatės 
esančios persi kėlusios iš kitos 
kuopos ir da nesančio išbuvusios 
6 mėnesių toje-kuopoje. Gi nau
ja kuopa neturinti teisės daly
vauti suvažiavime , nes tai esą 
prįpšinga SLA konstitucijai. 
Delegatai reikalauja perskaityt 
tą skyrių iš konstitucijos, kur
tas draudimas, yra dalyvauti 
apskričių suvažiavime, žinoma,

Bet 
ne-

5at -

............  —■■■......... 1 
renkama suvažiavimo pirmi
ninku J. K. Mažiukną. Ant 
sekretoriaus nominuojama E. 
K. šiurmaitienė nuo bolševikų 
ir panelė A. Akeiaityte nuo 
bolševikų priešų. Slaptu bal
savimu didžiuma balsų lieka 
išrinkta Akelaitytįė. Balsuo
jant pasirodė, kad bolševikų 
priešai turi didžiumų, nors 
bolševikai turėjo sumobiliza
vę visas savo spėkas, o iš bol
ševikų priešų nepribuvo kele
tą delegatų delei blogo oro.

Skaitoma iš praėjusio suva
žiavimo protokolas. Skaito 
šiurmaitienė, kaip apskričio 
sekretorė. Prisinešė knygų 
prie lempos ir tiek silpnai skai
to, kad sunku ir suprasti. Ma
tomai, ta žmonelė neprimato 
ar -kas kita su ja. Protokolas 
priimta.

Po protokolo skaitymo seka 
komiteto raportai. Baportų 
priėmimas eina sklandžiai. Nu
tariama eiti pietų. Susirinkus 
po pietų ir vėl einama prie 
užbaigimo raportų. Pabaigus 
su raportais, einama prie kuo
pų įnešimų, ale nesirahdant 
įnešimų, rezoliucijų komisijos 
narys J. Virbickas skaito rezo
liucijų dėl klerikalų sinučto 
Lietuvoj. Perskaičius rezoliu
ciją, tuoj visa eilė bolševikų 
imu balsų iv k vi t i k uoja vexo- 
liucijų, kam tenai nesą įvardy
ta komunistų. Girdi, komunis
tai esu didžiausi kovotojai už 
Lietuvai laisvę ir dėl tos ko
vos 400 komunistų laukią teis
mo. Lietuvoj ir gal busią,nu
teisti pakarti. Tad esą reikia 
tą rezoliucijų pataisyti. Vir
bickas, Vainorius ir Bakanas 
gavę balsą nurodo, kad komu
nistai nėra jokie kovotojai dėl 
laisvės Lietu vos žmonių, ba 
jie palys kitaip manantiems 
nepripažįsta jokios laisvės, ir 
kad Busijos kalėjimuose yra 
daugiau laisvės kovotojų, negu 
kitoj kokioj šalyje ir kad Ru- 
šijos bolševikai sumynė 
zijos ncprigulmybę.

Rezoliucija 
kaip įskaityta 
bolševikų 17

Paduodama

NAUJIENOS, Chicago, 'H

Gru-

priimta 
28 balsais 

rankų.
įnešimas, kad at

šaukti praeito suvažiavimo nu
tarimas, kad delegatų kelionės 
'lėšos butų padengtos propor- 
cionaliai nuo kuopų narių. Nu
tarimas atšaukiamas ir vietoj 
to padaroma nutarimas, kad 
apskričio suvažiavimus laikyti 
ne vien Pittsburghe, ale ir ki
tuose apylinkės miestukuose, 
kas buvo pirmiau praktikuo
jama 3-jam apskrityje.

Panaikinamas Ęedarbių Fon
das, nes nė viena kuopa nie
kuo da nėra prisidėjus.

Nutariama “Tėvynės” redak
toriui S. E. Vitaičiui surengti 
prakalbų maršrutų, šį nutari
mą darant, musų bolševikai pa
sirodė pilnam savo 
kas jie yra. Tuojau pasigirdo 
bjauriausios kelionės 
adresu. Pavyzdžiui, J. Urbonas, 
152 kp. delegatas iš Braddock, 
Pa., išvadino Vitaitį biauriai su
puvusiu politikierium, o šiur
maitienė iš Carnegie, Pa., caru, 
nors taip vienas, taip antras 
visai neįrodė, kame yrd tas su
puvimas arba kur tas “Tėvy
nės” redaktorius butų cariš
kai pasielgęs. Mat, bolševikai 
buvo įnešę ,kad Apskritis kvie
stų kalbėti 
didžiuma balsų nutarta kvies
ti Vitaitį, nors taip baisiai jo 
nekenčia irusu bolševikai.

taip, 
prieš

nuogumeVitaičio

• — i i »i .« ■ «»ii ■ i   —————

Nutarus kviesti Vitaitį kal
bėti, bolševikai jaučiasi baisiai 
nesmągiam upe, bet tas nesma
gumas jiems da nepasibaigė: 
gavo antrą smūgį kur kas skau- 
desnį, negu dėl Vitaičio. Eina
ma prie nominavimo Apskričio 
Valdybos dėl sekančių metų. 
Paduodama įnešimas, kad Ap
skričio Valdyba sekantiems 
metams butų renkama ant vie
tos suvažiavime. Na, tu sviete
li mano, kad butų perkūnas 
trenkęs j bolševikus nebūt bu
vę tokio strioko pasidarę tarp 
Maskvos garbintojų, kaip kad 
padarė šis įnešimas. Sujudo vi
sos bolševikiškos galybės ir 
pirmininkas turėjo didelio var
go palaikyt tvarką. Tuoj komi
sarai vienas po kito ima balsą 
ir siunčia įžeidžiančius žodžius 
priešingiems delegatams f su di
džiausiu įsikaščiavimu, nukryp
dami nuo temos. Susivažiavi
mo pirmininkas buvo priverstas 
tokius karštakošius paprašyti 
atsisėsti. Iš jų tarpo pirmiau
sia pasodino komisarą Buknį. 
Nors antroji pusė visai be jokio 
įsikarščiavimo įrodinėjo, kad 
ripkimas suvažiavime Apskri
čio valdybos nėra jau taip bai
sus daiktas, nes Ir kiti Apskri
čiai renka valdybas suvažiavi
muose ir tuo budu bus panai- 
kixit»H bereikalingas darbas ’Ąp- 
skričio sekretoriui, kaip tai 
darymas ir išsiuntinėjimas bal
savimo blankų. O priegtam 
juk nors ir visuotinu balsavi
mu valdyba būdavo išrenkama, 
o Apskričio suvažiavimai Vis- 
tiek tvirtindavo naujai išrink
tą valdybą. Praėjusiam suva
žiavime tie patys bolševikai pa- 
sinaudoda'mi tuo tvirtinimu 
ir turėdami tfejetą balsų di
džiumą išmetė Apskričio sekre
torių S. Bakaną visuotinu bal
savimu išrinktą ir jo vieloje 
pastatė savo mamą E. K. ši ur
mai tienę. O dabar, kada daro
mas nutarimas, kad Rinkti Ap
skričio valdybą suvažiavimuose, 
tai tie patys bolševikai kelia 
baisiausią riksmą. Mat, varg
šai nujautė, kad šiame suva
žiavime jie bus iššluoti laukan 
iš Apskričio valdybos.

Ei narna prie -balsavimo ar 
rinkti Apskričio valdybą suva
žiavimuose ar palikti po seno
vei. Nubalsuojama didžiuma 
balsų, kad rinkti suvažiavi
muose ir bolševikų komisarai 
tuojau už ploščių ir rengiasi 
apleisti suvažiavimą sakydami, 
kad šis Apskritis negeras ir 
jie tversią kitą Apskritį. Mat, 
šis suvažiavimas parodė, kad 
3-čias Apskritis i nesiduos ko
misarams jodinėti ant sprando,, 
nors jie šiame suvažiavime tu
rėjo sumobilizavę visas savo 
jėgas.

Suvažiavimo pirm. J. K. Ma
žiukna, matydamas, kaip bolše
vikai triukšmaudami 
apleisti suvažiavimą, 
sarmatyti ’ juos, 
“Prasti, iš j8sų kareiviai, 
pozicijas palikę bėgate, tuo pa
sirodote, kad visai prasti kovo
tojai esate”. Ii- reikia pasakyt, 
kad tie Trockio kareiviai ne tik 
yra prasti kovotojai, ale yra 
tikri fanatikai ir jei ne jų vir
šus, tai jau ir gevalt.

J. Gataveckasą matydamas, 
kad jau jo draugai bėga nuo

► pradėjo 
šaukti savuosius, kad nebėgtų. 
Esą juk čionai nieko tokio bai
saus nenutarta. Na, tai da

valdybos rinki- 
metams: Nomi- 
o renkama sla-

Akelai-
Turto

P. Sa-

pasiliko paklausę savo draugo 
Gatavecko.

Einama prie 
mų sekantiems 
nuojama viešai,
ptai. Nominuojama ant pirmi
ninko Mažiukną ir Gatavecką. 
Mažitikna Jieka išrinktas didžiu
ma balsų. Duodama įnešimas, 
kad butų nominuota vice pir
mininkas, ale kiti pataria, kad 
palikti Gatavecką vice pirmi
ninko vietoje. Taip ir palieka
ma be balsavimo. Atidaromos 
nominacijos ant piotokolo sek
retoriaus. Nominuojama moky
toja A. Akelaitytė, o iš bolševi
kų nė vienas jau neina lenkty- 
niuotis su Akeiaityte. 
tytė ir lieka išrinkta, 
raštininkas išrenkamas
viekas. Iždininkas Tarnas, Gel- 
čius ir Mažiuknai patarus iždo 
globėjai išrinkta vienbalsiai se
nieji J. Kazlauckas ir K. Ar- 
monas. . <

Tai šioje naujojoj Apskričio 
valdyboj da pasiliko pora bol
ševikų, nors ant veislės, būtent, 
J. Gataveckas ir Armonas. Ir 
už tai bolševikai turėtų būti dė
kingi suvažiavimo pirmininkui 
Mažiuknai, nes suvažiavimas 
gerbdamas savo pirmininką ir 
paklausė jo patarimo. O jei 
ne Mažiukna, tai būt visa bol
ševikų veisle išnnikintu iš- Ap
skričio valdybos.

Suvažiavimas uždaryta 5:30 
vai. vakaro. —Delegatas.

SLA.. 3-čio Apskričio 
kuopų suvažiavimo 
protesto rezoliucija 
prieš klerikalų smur
tą.

rengias
pradėjo 

sakydamas:
i jei

Ješkevičiutę, ale Pir™ Paėjimo

pavartota ginkluotos policijos 
jėga, tai;

Tebūna nutarta, kad šis su
važiavimas grieščiausiai pro
testuoja prieš begėdiška Lie
tuvos konstitucijos trempimų 
ir prieš žiaurų krikščionių de
mokratų smurtą bei sauvalia
vimų Seime; ir taip pat

Tebūna nutarta, kad šis su
važiavimas griežčiausia pa
smerkia (Lietuvos1 valdančiųjų 
partijų bloko kėsinimąsi su
griauti teisėtumo ir demokra- 
,lybės pagrindus Lietuvos res
publikoj, žeminant Seimo jr 
atstovų autoritetų liaudies aky
se ir. dedant nesenai pasiliuo- 
savusiam nuo svetimų despo
tų kraštui naujų despotizmo 
jungų; ir pagaliau

Tebūna nutarta, kad šis su
važiavimas šaukia visus laisvę 
mylinčius Amerikos lietuvius 
visais galimais budais padėti 
Lietuvos demokratijai, kovo
jančiai už savo teises prieš 
klerikalinius despotus.

Suvažiavimo tvarkos vedė-

DR. ROSS NAUJA IR PA
GERINTĄ SISTEMĄ 

GYDYMO IŠGYDO .
Kraujo, pūslės, šlapumo, privatinės, sla • 
Aon, uiaeiidinto* ir utkrečiamo* ligos vii a 
llgydomos.

Vartojami saugiausi ir geriausiai 
žinomi metodai

914
pagerintas

pai:
Pirmininkas J. K. Mažiukna
Raštininkas A. Akeiaityte.

RUANAS
Del tobulumo savo balso yra 
pamylėti ir didžiai išgirti per 
{įgarsėjusius artistus ir muzi
kos ekspertus. Vien tik su Kim- 

ball grojikliu pianu galite gra- 
jiti gaidas teisingai ir girdėti 
geriausiai ištobulintų piano mu
ziką. i

Parduodam ant lengvų išmo
kėjimų

PIJANĮJ KRAUTUVES

Ir tikra* Europinis L/t- 
escide gydymą* * No
kiama. Vienatimi gy
dymą* nuo sifilio duo
dama* už 43* 
temą kainą

metų tiktai trumpam laikui

Daugiausiai chroniškų ligų patina nuo 
kraujo ir užkrečiamų ligų. Kad iigydžiua 
ja* nebandykit senais budais.
VYRAI! Specialia serum gydymas yra var
tojama* su geru pasisekimu dėl atgavimo 
stiprumo eilpnėm* vyram*. Jo gaivinanti 
jėga veikia stebuklingai ant gilių, nervų 
ir kraujo, suteikdama stiprumą silpniems 
ir sunykusiom* vyrama. Dr. Rosi gydymo 
kambariai kasdien ąilni ligonių.
JIS TURI 30 MITŲ PATYRIMĄ 

ir jau ižgydė tūkstančius , žmonių, tai -r« 
užtikrinimas sergnatiem:', kad jie gaus t:- 
rą gydymą. Viėnatinis geriausiai (repgts.t 
ofisas Jungtinėse Valstijose. Dešimti* gy
dymui kambarių. .Kraujo išbandymas ir L- 
boratorijo* egzamlnacija dykai su gydymu.

į Patarimas Dykai
Atsakantis medikalis patarnavimas suteiks 

*jums sveikatą ir laimę. Geriausi* gydy
mą*. Pigiausios kainos. Greičiausias gydy
mas. Ateikit šiandien.

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

kampas Monroe St. Chicago 
Vyrų priėmimo kambarys 506. Moterų 
ėrmimo knmbMryn SOR.

Penktas Augfttas, Crilly Namai 
25 METAI TAME NAME

Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto iki 6 
vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 1 dieną. P*, 
nedėliais, seredomis ir gubatomis nuo JI 
ryto iki 8 vakare.

Mrs, MICHNIEVIGZ-VIDIKIENE 
AKUšERKA Z

3101 So. F Usted St., kampas 31 tat.
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar 
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

ir atsitikimą 
birželio 20 d.

Kadangi 
isdaučia žiauri

SLA. 3cio Apskričio kuopų 
suvažiavimas Lietuvių Mokšlo 
Draugystės svetainėje, 142 Orr 
St., Pittsburgh, Pa. laikytam 
spalio 25 d. 1925 m, svarstė 
apie dabartinę padėtį Lietuvoj 

iLietvos .Seime 
1925 m. 

dabartiniu laiku 
klerikalų reakci

ja Lietuvoj ir yra persekioja
ma pažangus laikiaščiai, už
drausti vieši susirįnkimai, per
sekiojami pažangus mokytojai 
ir uždarinėjamos pažangios 
mokyklos. Vienu žodžiu sa 
kant, visas veikimas yra per 
sekiojamas kas tik nesutinki 
su krikščionių demokratų nusi 
statymd, ir tuo budu yra min 
džiojama* Lietuvos Konstituci 
jos pamatiniai • dėsniai, kurii 
garantuoja Lietuvos piliečiam: 
sąžinės, susirinkimų ir spali 
dos laisvę;

Kadangi krikčšionių bloką: 
atsiekimui savo tikslo suvaržy
mui Lietuvos piliečių laisvė* 
nesilaikydamas Seimo statuti 
birželio 20 d. 1925 m. priėmi 
savais 'balsais įstatymus, var 
žančius spaudos ir sUšiiinkiim, 
laisvę ir įvedančius x mirtie* 
bausmę;

Kadangi
kratų priimtieji įstatymai aiš
kiai prieštarauja Lietuvos reą- 
p'ublikos konstitucijai, kuri ga
rantuoja piliečiams spaudos ir 
susirinkimų laisvę;

Kadangi pravedant tuos įsta
tymus buvo neteisingai slopi
namas opozicijos balsas ir 
prieš atstovus pasi|prieš|tnu- 
sius tai sauvalei, -liuadinin- 
kus Dr. Grinių ir Uipinską ir 
socialdemokratų Bielinį buvo

Archer Avė.

i 
krikščionių

Geriausia kvapsnis 
lengviausiai prirengt 

(Virinkit 15 minutų)
Apyniai ir salyklos 

vienam kene. Klauskit 
jūsų pardavėjo.

Wennersten’s
Bohemian Blend

...... —>
Tel. Lafayette 4223

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai.
M. Yuška.

3228 W. 38th Chloro, III.
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PAVLAVICIA 
Undertakers C o., 
Automobiliai vestuvėms, 

krikštynoms ir t. t.
Grabus parduodam pigiai 

3238 So. Halsted St., 
Phone Boulevard 7GG7 

Rezidencija Boulevard 9b28

Pasalink Kosulį, Šalti, Gal- 
vagele, Ramatizma ir Visas 

Gyląs ir Skausmus

VIbom aptiekoM—35c ir <$c puodukas ir 
dudelč. Children’a Muaterole (lengves

ni forma) 35c.
Geresnis nei Mustard Plaster

Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.

BY HITT
r- - ~ ~ "Į A

■BOT-im 
<SAV—VOŲ 
.COULD ( Jfsoourj^
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CHICAGOS 
ŽINIOS
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Plėšikų auka žuvo nuo
policisto kulkos

Andrew Richurds, 22 E. Illi
nois St.t stovėjo prie savo tak- 
sikabo prie 3301 ‘Vernon Avė., 
kuomet ant jo užpuolė negras 
plėšikas. Tai užmatė būrys po- 
licistų ir puolė negrą. Negras 
nemetė savo ginklą, liet kada 
policistas bandė jį pastverti, 
negras užgavo jo ranką, revol
veris išsišovė ir kulka pataikė 
j galvą Bichards’ui. Pastarąjį 
nugabenus į ligoninę neužilgo 
pasimirė.

Suimtasis negras Alfred Wor- 
dleau, 644 E. 49 St.. vėliau' tapo 
identifikuotas kaipo kiek pir
miau apiplėšęs kitą šoferį. Jis 
galbūt bus kaltinamas už žmog
žudystę.

Sportas

Sarpalius risis Paul 
Martinson

Karolis Sarpalius lapkričio 24 
d. risis su Paul Martinson 
School House svetainėj ant 
Town of Lake. Martinson chi- 
cagiečiams yra gerai žinomas 
nuo senai. Savo laiku jis pagul
dė Konrodą, Dalkų ir Baladin- 
ską. Kadangi jį dar nėra nei 
vienas lietuvis paguldęs, tai 
Sarpalius rengiasi jam iškaršti 
kailį ir parodyti, kad ir lietu
viai gali. Be to, risis nesenai iš 
pietinių valstijų sugrįžęs J. 
Šimkus su Brugleo.

aK

PADĖKAVONĖ
šiuomi dėkavojame Raudonos 

■Rožės kliuho nariams, gimi
nėms, kaimynams, draugams, 
pažystamiems ir visiems tiems, 
kurie dalyvavo musų mylimo 
sunaus Alberto laidotuvėse, tre
čiadieny, lapkričio 11 d. Ačiū 
p. Dargužiui už pasakytą pui
kią prakalbą.

Nuliūdę:

Motina Marijona, Tė
vas Thomas 1r Brolis 
Thomas Dolan

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU 3PECIALISTA.-

Palengvins aidų įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu-
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, at> 
tako trumpregystę ir toliregystę 
Prirenka teisingai akinius. Visu o- (
se atsitikimuose egzaminavimas da- ja, kurias rengia 
romas su elektra, parodančia ma- 1 
šiaušias klaidas. Speciali atydA at
kreipiama j mokyklos vaikus, 
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 10 
iki 8 vai. NedŠliot 10 iki 1 vai. p. p I

1545 West 47th Street 
Phone Boulevard 7580

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

I DIDELĖS RISTYNfiS MEL
DAŽIO SVETAINE.!

Lapkričio 20. d. Meldažio sve
tainėje įvyks didelės ristynės 
didelių vyrų. Pirmoj vietoj An
tanas Ačas. kuris sakosi dabar 
jaučiąs geriau negu kada nors, 
bandys nuimti VVladek Zbyszko 
karūną.

Aš raituosius iki galo, sako 
Ačas, ir parodysiu, kad aš turiu 

1 pakankamai vėjo. Truks plyš, 
bet lenką aš turėsiu privaryti 
prie pakaros.

I Risis taipgi Zanavičius su 
Big Bill Beth. Nors Beth yra 
neblogas ristikas, bet Zanavi
čius žada su juo apsidirbti, 
kaip su šilta vilna. — Z.

Lietuvių Rateliuose.
Atsišaukimas NašlaičiuC 

Reikale
j Varykim badą ir šaLj nuo 
Lietuvos našlaičių durų. Žie
mos šalčiams atėjus visi gyvū
nėliai j ieško sau pastogės ir šil- 
Jų apdangalų; žemė apsiklojo 
baltu mbu, medžių šakos pa
sipuošia blizgančiais ledais, 
kiekvienas gi perka sau kuošil- 
čiausius rubus, kad nereikėtų 
kęsti šaltį. Kiekvieni tėveliai 
perka ir rėdo savo vaikučius 
kuošilčiausiai, kad nesušaltų ir 
kad neapsirgtų.

Bet Lietuvos našlaičiai netu
ri tų, kas apie juos rūpintųsi, 

jų tėveliai nekurie žuvo di
džiajame kare, kitu buvo išbė
gę, treti mirė nuo visokių li
gų ir nelaimių. Palikus be tė
velių ir be pastogės, jiems pri
siėjo j ieškoti vietos prieglau
dose. Nors ten jie nerado sa
vo tėvelių, bet prieglaudoje už- 
žiurėtojai liko auklėtojais. 
Našlaičių tenai yra labai daug, 
jiems yra reikalinga piniginė 
parama, nes reikia tiems vaiku
čiam^ duonos, kuro, ir kitokių 
valgomų produktų pirkt, žiemai 
reikia malkų, reikia ir šiltų 
drabužių. Reikia ir mokyto
jų, kad juos išaugintų tinka
mais piliečiais. O pinigų jie 
neturi.

Jie šaukiasi pas mus, ame
rikiečius, kad mes jiems duotu
me paramos. Mes gi galime 
tai padaryti, prisidedami prie 
Chicagos Komiteto Lietuvos 
Našlaičiams šelpti rengiamo 
bazaro, kuris įvyks sekmadieny, 
gruodžio 6 d., Mildos svetainė
je. Kviečiame visus prisidėti, 

kaip moteris, taip ir vyrus 
rankdarbiais, namie gamintais 
valgiais ir aukomis.

Dovanas malonėkit siųsti A. 
Valančiauskienei, 3246 S. Hals- 
ted St., 3-čios lubos. Aukas 
siųsdami rašykite, vardu P.Ba- 
lickienės., siųskit gi raštininkei,
M. Zolpienei, 927 W. 34th PI. 
Visus širdingai kviečiame pri
sidėti prie šio labdaringo dar
bo. .

Ch. Kom. Let. Naš. šelpti 
Valdyba.

Roseland, III.
Pereitą pirmadienį 

Knygyne buvo pirma 
tą 

palaikantis draugijų 

Aušros 
prelekci- 
knygyną 
sąryšis. 

Aki- Skaitė vietinis J. Švitra temoj: 
“Tautininkai ir kitos partijos.” 
Jo prelekcijos tikslas buvo iš- 

[ girti tautininkus, w o pasmerkti
kitas partijas. Bet išėjo kitaip. 
Švitra yra perėjūnas, — pir
miau buvo socialistas, paskui 
pavirto aidoblistu-bolševikif, dar 
vėliau aidoblistų-bolševikų prie 
šininku ir dabar atsidūrė pas 
tautininkus, arba gal teisingiau 
bus pasakius tautininkų aidob- 
listu, nes tautininkų jis dar 
nespėjo suprasti, o ir dar sin-
dikalizmas nėra pilnai išgara
vęs, nes via, dar kartais prisi
mena ir darbininkus. Todėl ga
lima suprasti kokis mišinys bu
vo ta jo prelekcija, ypač kad 

i pats prelegentas stokuoja nors 
Į kiek platesnio išsilavinimo. Ir 
'jis savo prelekcijoj blaškėsi 
kaip išmesta ant ledo žuvis.

Prelegentas daugiausia •kal
bėjo apie Lietuvos partijas ir 
kaip įmanydamas bandė girli 

(liaudininkus. Kol kalbėjo apla
mai, tol ddr šiaip taip ėjosi, bet 
kada priėjo prie pavyzdžių, prie 
veikimo, tai negalėjo parodyti 
nė vieno tautininkų kilnesnio, 
didesnio darbo ir pats turėjo 
pripažinti, kad visur veikė tik 
vieni socialdemokratai. Pripa
žinęs klesų kovą ir kad darbi
ninkai turi su savo išnaudoto
jais kovoti, jis ir čia turėjo 
pripažinti," kad tik vieni social- 

| demokratai organizuoja Lietu
vos darbininkus. Jis pats pripa
žino, kad liaudininkai atsto- 

Į vau j a smulkiuosius ukininkus 
i ir darbininkų neorganizuoja ir 
už jų reikalus nekovoja. Viena
tinį pateisinimą liaudininkam.^ 
rado tik tame, kad jie nors 
patys ir ne organizuoja darbi
ninkų, bet ir nekliudą kitiems 
juos organizuoti. Tai tik tokią 
sau patieką galėjo rasti. pas 
tautininkus.

Prelegentas buvo visai nedrą
sus, turbut pats jautė savo 
temos silpnumą. Klausytojų gi 
buvo Įskaitant ir patį prele
gentą, viso dešimt.

Sekanti prelekcija busianti 
“garsesnė”, nes komunistų 
barškalas Jukelis žemę dalins 
Lietuvoj aiškinsiąs apie že
mės klausimą Lietuvoj, apie 
kurį jis neturi jokios nuovokos. 
Pats nieko nežinodamas suma
nė kitus mokinti. —Rep.

Palaidojo jauną lietuvį
Albertas Dolan, virš 19 me

tų amžiaus, gimęs Chicagoje, 
apleido savo motiną Marijoną 
Dolan, tėvą Thomas Dolan ir 
brolį Thomas Dolan. Mirė jis 
lapkričio 9 d., 12:15 vai. ryte.

Albertas Dolan prigulėjo 
prie Cicero Raudonos Rožės 
Kliubo ir šio kliubo base-hall 
team’o. Buvo veiklus narvs ir 
puikiai žaidė Ix>lę. Galbūt nuo 
didelio bėgiojimo susirgo ir 
pasirgęs kclioliką savaičių mi
rė.

Laidoluvčs’ įvyko iš jo namų 
1533 S. 50th (Lt., Cicero, III., 
lapkričio 11 d. į Tautiškas ka
pines. Jaunam lietuviui jo 
draugai ir Haudonos Božčs 
Kliubas suteikė daug gėlių ir 
puikiausi paskutinį patarnavi- 
ma. Raudonoji Rožės Kliubas 
parūpino kalbėtoją asmenyje 
p. Dargužio, kurs pasakė pui
kią prakalbą.

iLiudi savo mylimo sunaus 
tėvai ir brolis, liūdi ir Baudo
nos. Božės Kliubas ir visi jo 
draugai ir pažystami, netekę 
jauno ir gero Alberto Dolan.

Pagrabo direktorius buvo p. 
Eudeikis, kuris puikiai atsižy
mėjo vadovavime laidotuvėse.

•—Reporteris.

Lietuviy bylos teismuose
(Tęsinys)

Judge Hurley
30 ,398664 Waitkewice v

C Rys Co.
55 399339 Chaponis v
C T Co et ai

98 377332 Urba v Friedman 
202 483871 Basko v Zuris et ai 
238 406088 Klikunas v Fahey 
303 408304 Bajarunas v Davis 
408 414091 Baltrenes et al v

Gugis
479 417648 Neitzke v VValtilis 
548 420966 Lendraites v .

F D C U
656 424206 Bagdanas v Y C Co

Judge Lindsay
104 379155 Makarevvich v

C Bys Co et al
381 412751 Leleikis v P C Co
566 421626 Minkus et al v

Pond et al
683 424562 Vardingauska v

Stugis '

Judge McKinley
64 328872 Kubilius v Kubilius 

225 405721 Jonaitis v Yunkis 
227 405723 F T & S B v

Jurgelionis
299 408376 Gekas v

C T Co et al
528 420070 Dadkovica v Levin 
586 422733 Urba v Aldonis

592 42Ž917 Sukta v H C Co
597 423017 Jonės v Jusutis
637 423936 Rožei la v

C Rys Co et ai
652 309711 Dargužis v

C Rys Co.
671 420094 Sereika v Stankus
675 422564 Karbanskas v

L N P Co.
676 424565 Karbauskas v 

Babal
677 424566 Karbauskas v •

Y C. Co
708 381268 M S) B E v 

Stnlilionis
(Bus daugiau)

Pranešimai
- - - - -4 .

Dramatiško Ratelio susirinkimas 
bus panedėly, lapkričio 16, 8 v. v., 
Meldažio salėj. Visi nariai prašo
mi atsilankyti,' ne* yra labai svar
bus reikalas. —Vąldyba.

Į,, ......

Amerikos Lietuvių Teatro Kūrė
jų Sąjungos mėnesinis narių susi
rinkimas įvyksta pirmadieny, lap
kričio 16 d., lygiai 7:30 vai. vak., 
Raymond Chapėl Instituto svet., 
831) VV. 31 St. Visi nariai-ės malo
nėkite būtinai atsilankyti, nes tu
rim galutinai nuspręsti tolimesnį 
sąjungos veikimą šiame susirinki
me. -—J. J. Auryla, sek r.

KAS pametė! lęneiugelį nuo laik
rodėlio ant Siuiano Daukanto Dr- 
stės baliaus nedėlioj, spalio 25 d.,. 
Chicagos Lietuvių Auditorijos sve
tainėj. Kreipkitės prie pirmininko.

T. Janulio'
3130 S. Morgąn St., Chicago .

L. S. S. 4-tos kuopos mėnesinis su
sirinkimas atsibus antradieny, Lap
kričio 17, 8 vai. vak., Raymond Cha- 
pel svetainėj, 816 W. 31st St. Drau
gai ir draugės malonėsite pribūti ant 
paskirto laiko, nes turime daug svar
bių reikalu atlikti, taipgi naujų na
rių atsiveskite. — Vaidyba.

ASMENŲ JIESKOJIMAl’
IEŠKAU savo draugų ir kaimy

nų: Joe ir Antano Kriščiūnų. Paei
na iš Pajekonių kaimo, Gaurės pa
rapijos, Raseinių apskr, Turiu 
svarbų reikalų. ..prašau jų pačių 
arba kas apie duos žino pranešti. 
Busiu dėkingas,

Antanas D.
6234 McVicker Avė., Chicago, UI.

SIŪLYMAI KAMBARIU
PASIRENDAVOJA gražus 

kambarys su (Visais patogumais 
dėl vieno vaikino.

JOHN ALPONS
3231 So. Union Avė.

(VAIRUS SKELBIMAI
BAGDONAS BROS.

MOVING, EXPRCSSING & COAL 
PIANO MOVING EXPERTS 

Long distaąče handlin^. 
Turime daug metų patyrimą.

3238 So. Halsted Sti
Tel. res. Yds 8498—Blvd. 7667 office

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTItfG 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už

laikomi malevą, poplerą, 
stiklus ir t. t. 

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

į i .i i
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PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 85% 

Mes parduodamo visiems olselio 
kainomis

Levinthal Pluųjbing Supply Co., 
1637 West Di vision StM 

netoli Marshfleld
_________________________________ ■ i m

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų 
matkos 35c., 38c.i ir 40c. Vilnonios 
skiautės vaiKains, kaina nuo 65c. 
iki $1.00. Baltoji drobė užvalka
lams ir paklodėms. Marškonios gi
jos, kaina 1000 jardų nuo 10c. iki 
45c. Mano tavoras parsiduoda nuo 
35c. iki 50c. pigiau negu kitur.

Frank Selemonavičjus 
504 W, 33rd St. Prie Normai Avė.
^III ...I — —■ >1 I UI!.-H I I ■■ II ! Į

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

. . ....................... ... ...............įl ■ .........' III l<

MUSŲ KALENDORIAI
Šiuomi pranešam visiems Chica

gos ir apielinkių lietuviams biz
nieriams, kad pas mus galite užsi
sakyti įvairių sieninių kalendorių. 
Hangers, Wall Pocket s, I)eLuxe ir 
ęut Outs, taipgi da turimo labai 
gražių naujų lietuviškų kalendorių. 
Musų kalendorių kainos gana pri
einamos — nuo $12 iki $25 už 100. 
Pas . mus randasi didžiausias ka
lendorių pasirinkimas. Reikale ka
lendorių telefonuokite mums — 
prisiusime agentų su sampeliais ar
ba dėl platesnio pasirinkimo pri
bukite patys ypatiskai šiuo adresu:

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

ĮVAIRUS SKELBIMAI PARDAVIMUI
KRAUTUVIŲ FIKČERIĄl

Grosernių, Bu- 
čemių, Delikate- 
šen, Restauran- 
itų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų 

specialumas Geras patar
navimas, žemos kainos.

Sostheims, 1912 So. State St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ
VISOKIOS hUŠIES DARBAI

Kuomet jums reikia darbo,išau
kite telefonu \Vcst 4308. O kuomet 
norite dirbti, atsišaukite 20 So 
VVestern Avė. Mums tuojau reikia 
Ianitorkų prie apvalymo ir viso- 
dų maišytų darbų. Pnsimatykit 

su mumis šiaiulien.

REIKALINGA

VYRŲ IR MOTERŲ. Ar nori 
padidinti savo uždarbius? Jei 
darbą turi — mes parūdysime 
kaip liuosu laiku uždirbti ant
rą algą; jei darbo neturi — mes 
suteiksime geriausiai apmoka
mą darbą.

Ateik pasiteirauti, tas juk 
nieko nedainuos. Mes esame pa
sirengę jum padėti.

Kalbame lietuviškai.
Atsilankančius priimsime nuo 

12-tos vai. dieną, iki 7:30 vai. 
vakare, Utarninke ir Seredoj.

Room 1104
* 116 So. Michigan Avė.

Reikalaukite:
MR. HUGHES

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

VEITERKA

REIKALINGA

KAUNO RESTORANUI 
2325 So. Leavitt Str.

ĮŽIKiT DARBININKy '
VYRŲ r

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

690 Broadvvay
Gary, Ind., Room 201
Atidaryta iki 9 vakare ..

MAŠINISTŲ, $40 į savaitę. 
Automobilių mechanikų, 80c. j 
vai. Pališerių ir buferių, 80c. į 
vai. Janitorių, $120 į mėnesį. 
Pasiuntinėjimui' vyrų, 65c. į 
valandą. Assemblerių, 55c. į va
landą. Prie medžio darbo, $35 
j savaitę. Elektrišenų, 72c. į 
vai. Automobilių plovėjų, $35 į 
savaitę. Prie namų, $75 į mė
nesį, ir valgis. Prie bačkų, 75c. 
į vai. Trukerių, $27.50 į savai
tę. Prie elevatorių, $110 į mė
nesį. Medžio pališerių, 70c. į 
valandą.

South Park Employment 
Agency.

4191 So. Halsted St., 
kampas 42nd St. 2nd floor.

REIKIA — |
Shearman’ų į geležies atkar

pų jardą.
Atsišaukite:

2592 Archer Avė.

REIKIA —
Bučerio patyrusio prie kapo

jimo mėso^, gera alga. Nuolat 
darbas. t •

717 Maxwell St.
Tel. Canal 1728

AUTOMOBILIAI
REIKALINGAS LOTAS

Brighton Parke, ar South Sidėj, 
mainysiu ant gero Chandler 
Sedan automobiliaus. Atsišauki
te:

JOS. VILIMAS
4405 So. Fairfield Avė.

RAKANDAI
TIKRAS pasiūlymas už cash, 

puikus rakandai dėl 10 kambarių, 
pigiai. Parloro, valgomo ir miega
mo kambario setai, karpetai, Kam
pos ir t. t. dalimis.

Kreipkitės-
5355 Š, Michigan Avė.

BULVES! BULVES
Nepraleiskit šitos progos. Bulves 

Wisconsino pirmos rųžies $4.00 Si tra
tas svarų. Galima pasižiurai

4456 So. Honore St. 
ir

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

Tel. Lafayette 4427

TURIT pamatyti mano naujų 
$701) vertės grojiklį pianą, 92 rolės, 
kabinetas ir benčius, viskas už 
$140 cash arba po $10 j mėnesį. 
.1. Dembroski. '

2332 \V. Madison St. 1 11.
--------——------------------------------

PARSIDUODA bučernf ir gro- 
sernė, lietuvių ir lenkų apgyven
to] apielinkėj. Biznis cash ir eina 
gerai. Priežastis pardavihr) — sa
vininko mirtis.

4504 S.. Paulina St.

PIANAS vartotas parsiduoda, 
rankomis griežiamas. Nupirksit pi
giai, > nes. aš esu vaikinas, neturiu 
vietos kur padėti.* Kreipkitės nuo 
5 iki 7 vai. vakarais.

3326 S. Union Avė.

PABSIDl’ODA groseriiį už $600, 
1412 So. 19th Avė., Cicero, III., 4 
kambariai pagyvenimui. Honda $35 
mėnesiui. Pigiai parduodu lodei, 
kad turiu kitą biznį. Dėl ‘informa
cijų šaukit \V. Gritenas

Tel. Boulevard 5066
■I... ................. .. ■ - ■ t

PRIVERSTAS parduoti savo gro
jiklį pianą iš pirežasties išvažiavi
mo iš miesto. Grojiklis pianas ver
tas $900, parduosiu už $150, 125 
roleliai, benčius ir kabinetas, iš
mokėjimais $50 cash ic po $10 į 
mėnesį.

NAG1TIS,
6512 S. Halsted St., Ist floor

SALDAINIŲ, tabako ir viso
kių smulkių daiktų, biznis iš
dirbtas., 3 kambariai gyveni
mui, pigi renda.

153 East 14>7th St.
Tel. Pullman 9028 '.........

TIKRAS BARGENAS. Par
siduoda kendžių, cigarų, ciga- 
r tų ir tabako krautuvė. Taip
gi mokykloms reikmenįs ir 
smulkmenos. Ilgas lysus.

2815 W. :Wth St.

PARSIDUODA grosernė ir deli- 
katesen. Biznis išdirbtas per daug 
mėtų. Pardavimo priežastį patirsi 
ant vietos.

Kreipkitės-.
5958 S. Pemia SI.

PARSIDUODA bučernė Jr 
grosernė. Sena ir išdirbta, ge
ras biznis.

10507 Edbrooke A Ve.
Tel. Pullman 4097 » 

Roseland, III.

PARSIDUODA grosernė ir 
maža bučemė. Sena ir išdirbta 
per daug metų. Gerai einantis 
biznų. Turime parduoti greitu 
laiku ir todėl parduosime pigiai.

1407 W. Adams St.

PARSIDUODA — 
Restaurantas, darantis gerą

biznį.
Atsišaukite:

1114 W. Madison'St.

BUČERNĖ ir grosernė par-, 
siduoda už prieinamą kainą tar-1 
pe visokių tautų apgyventa, 4' 
rūmai gyvenimui.

• Kreipkitės:
4235 So. Kedzie Avė.

N AM AI-ZEME
Perkant, Parduodant,

• Mainant
REIKALAUJANT PASKOLOS AR 

BUDAVOJANT NAMUS
Matykit J. Namon firmų

* 'Kuri yra labai išsiplėtojusi dėl 
teisingo ir greito patarnavimo. 
Skolinam pinigus ant antrų mor- 
gičių. Taipgi perkam antrus, tre
cius morgičius ir kontraktus. Per
žiūrint ir padarom legalius doku
mentus perkant ir parduodant. Ap- 
draudžiam namus ir kitus dalykus 
nuo ugnies. Visuose reikaluose 
kreipkitės pas i

' J. Namon
REAL E8TATE 1NVESTMENTS 
2418 W. Marąuette Road

Arti Western Avė 
Tel. Prospect 8678

2 FLATŲ medinis namas, 14 
kambarių, pigi kaina, turi būt 
parduotas tuojaus.

P. TUSKA, t 
539 W. 45 PI.

NAMAI-2EMF
Kas nori pirkti, 
parduoti, arba 
mainyti namus, 
farmas, lotus, 
taipgi ir viso
kius biznius, vi
suomet kreip
kitės pas

C. P. Suromskis & Co.
Ueal Ėst ate

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

PARDAVIMUI 2 augštų medinis 
namas, su restauranu. Labai gra
žioje vietoje, geroie biznio ir in
dustrijos vietoje, Halsted netoli 22 
St. Daromas 'geras biznis. Parduo
siu namą su reslaurantu.

Atsišaukite
HADZ1K & CO., / v 
1826 S. Halsted St.

Arba prie savininko, 
2138 S. Halsted St.

DIDELIS BARGENAS
Namas ant pardavimo 5 ir 5 kam

bariai, viskas vėliausios mados, ran
dasi Brighton Parke. Savininkas 
atidyos pigiai, gyvena kitam.' mieste.

Atsišaukite
3340 So. Halsted St.

MAN REIKIA PINIGŲ
Parduosiu savo 2 flatų mūrinį na

mą, 5-6 kambarių flatai, 2 skyrium 
pečiai, garažus, už $10,500, cash 
$£,000. Veikit greit. Geroje vietoje.

H. ELLIS FURN1TURE CO. 
6222-24 So. Ashland Avė.

MŪRIGECIAI-PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius it* IrAYifrnVfiiq

INTERNATIONAL INVESTMENT 
CORPORATION 

3804 South Kedzie Ave^ 
Lafayette 6738

MOKYKLOS
VALENTINE 

DRESSMAKING 
COLLEGE

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

Phone Seeley 1643
M. E HUTFILZ, Manager
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ANGLU KALBA 
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam šioje Šalyje. 
Kurie kalba gerai angliškai visur 
turi pasisekimą ir pirmybę. Ang
lų kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stės, pilietybės ir daug kitų daly
kų gali lengvai ir greitai išmok
ti pagal naują būdą mokinimo Le- 
veskio Mokykloje klesose ir per 
laiškus (corręspondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commercial

3301 So. Halsted St., Chicago, III.
(kamp. 83-čios gatv., 2-ros lubos) 
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PAMOKOS
LIETUVIŲ KALBOS 

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

J. L. BRIEDIS 
2846 Emerald Avenue 

Einu ir į namus 
Telephone Victory 7872

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir Šoferių. Ateikite pasi
rengę pradėti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jus išmoksite į kelias savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas k£l 
jus mokinsites, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St

MOKINA: anglų kalbos, iitlU- 
vių kalbos, aritmetikos, k irt g- 
vedystės, stenografijos, mašlciė- 
Ic rašymo, prekybos teisių, ltiš« 
kų rašymo, Suv. Valst. istori* 
jos, abelnos istorijos, geografi
jos, pilietystčs, dailrašystčs, gra
matikos,- retorikos, literatūros, 
etimalogi jos, oratorystės, logi
kos, ekonomijos, fizikos, socio
logijos.

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

P. S. išduodame paliudijimus 
ir diplomus.
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