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Sirija prašysianti 
Amerikos globos

Britų darbiečiai ruošiasi 
boikotuot Mussolinį

367 žmonės išgelbėta iš degan
čio garlaivio jūrėse

Sirija prašysianti Jungi.
Valstijy mandato

Sirų vadas žada dėl to kreiptis 
i Tautų Sąjungą; smerkia 
francuzų administraciją

Mussolinio, jei vyks Lon
donan, laukia boikotas

Mašinistai ir konduktoriai žada 
neleisti traukinio, kur paša- 
žierium bus fašistų galva.

[Pacific and Atlantic PhotoJ

Didžiausia Amerikos kanuole, sverianti 659,000 svarų. Jos šovinys sveria 1,560 svarų ir ji 
yra 52 pėdų ilgio. Jos buveinė bus Fort McArthur, Cal. šiomis dienomis ją pervežė per Chicagą.

Kasyklų darbininkai Bankininkai modifikuoja 
pasiruošę derėtis -J kontraktą su Meksika

Angliakasių prezidentas sutinka 
nusileisti, jei ir samdytojai 
norės nusileisti.

PHILADELPHIA, Pa., lapkr. 
18. — United Mine Workers 
intemacionalis prezidentas 
John L. Lewis vakar išleido 
pranešimą, kuriame jis pareiš
kia, kad kietosios anglies ka
syklų darbininkai, kurie jau 
pustrečio mėnesio streikuoja, 
esą visados pasiruošę derėtis su 
kasyklų savininkais dėl naujo 
algų kontrakto, darydami nusi
leidimų iš savo pusės tąja są
lyga, kad samdytojai irgi nusi
leis. 

■ .u,.

Kaip senai žmogus gy
vena ant žemės

MEKSIKOS MIESTAS, lap
kričio 18. Meksikos finansų 
ministeris, Alberto Pani, sako, 
kad jis gavęs iš J. P. Morgan 
and Co. atstovo, Thomaso La- 
monto, Nevv Yorke, telegramą, 
kuria jis pranešąs, kad tarptau
tinio bankininkų komiteto Mek
sikai britų, francuzų, šveicarų 
ir olandų sekcijos sutikusios 
modifikuoti Lamonto-De la Hu- 
ertos sutartį, kuria einant Mek
sika atnaujins mokėjimą savo 
užsienio obligacijų.

Ministeris Pani tuojau patei
ksiąs kongresui rezoliuciją kon
traktui patvirtinti. Respublikos 
prezidentas Calles ir kabinetąs 
kontraktui pritarė.

KONSTANTINOPOLIS, Tur
kija, lapkr. 18. — Sirų vadas 
Aaslan, kurs pakeliui į Genevą 
dabar sustojo Konstantinopoly, 
pareiškė spaudos atstovams, 
kad Sirija apeliuosianti į 'Pau
tų Sąjungą ir prašysianti, kad 
mandatas Sirijai, kurį dabar 
laiko Francija, butų iš jos at
imtas ir pavestas Jungtinėms 
Valstijoms.

Aaslan , sako, kad to jisai 
pats prašysiąs Tautų Sąjungos, 
savo prašymą paremdamas įro
dymais visiško Francijos nesu
gebėjimo administruoti manda
to kraštui.

Francuzai skubi'Į Uvaftą
BEIKI TAS, Sirija, lapkr. 18.

Keli tūkstančiai francuzų 
kariuomenės skubotai išvyko j 
pietų Livaną, kame pasireiškė 
didelių neramumų ryšy su dru- 
zų sukilimu prieš francuzų 
administraciją Sirijoj.

Britai prieš druzus
JERUZOIJ M AS, Palestina, 

lapkr. 18. Lordas Plurner 
paskyrė oro eskadros viršinin
ką, Gerrardą, Britų jėgų vadu 
druzų veikimui Palestinos teri
torijoj patrempti. ,

Išvaikė komunistų de
monstraciją Londone
LONDONAS, lapkr. 18. — 

Keli šimtai komunistų, dainuo
dami Internacionalą, švituoda- 
mi raudonais vėlu kais, su būg
nų ir švilpintų muzika prieky, 
vakar žygiavo Londono gatvė
mis Ohl Bailey teisėjo linkui, 
kam'*/ tardoma dvylikos komu
nistų bylą, idant ten padarius 
protesto demonstraciją Polici
ja teciaus demonstracijos pada
ryti neleido, demonstrantai bu
vo priversti išsiskirstyti.

LONDONAS, lapkr. 18. — 
Jei Italijos fašistų diktatorius, 
Mussolini, atvyks į Londoną 
gruodžio 1 dieną Lokarno pak
tui pasirašyti, jis susilauks 
nekokių vaišių.

Darbininkų vadai ir darbie- 
čių parlamento atstovai žada 
italų diktatorių boikotuoti, o 
lokomotivų mašinistai ir trau
kinių tarnautojai pasiryžę ne
važiuoti to traukinio, kuriame 
pasažieriu bus Mussolini.

Britų vyriausybė dėl to labui 
susirupinus. Mussolinio as
mens apsaugą ji paveda Scot- 
land Yardo žvalgybai. Ir tuo 
tarpu, kai visiems kitiems žy
miems svečiams, diplomatitns, 
bus parūpinta vietos patogiuose 
viešbučiuose. • fašistų diktato
rius, nors Britų valdžios sve
čias, veikiausiai turės pasilikti 
Italijos ambasadoj.

Italija deras dėl 1 miliono 
dolerių paskolos

NEW YORKAS, lapkr. 18. 
— Italijos skolų fundavimo 
komisija, su finansų ministeriu 
Volpi prieky, veda derybas su 
New Yorko bankininkais dėl 
100 milionų dolerių paskolos. 
Italija nori gauti 50 įpilionų 
dolerių tuojau, o kitus 50 milio
nų kiek vėliau. Amerikos ban
kininkams atstovauja Morgano 
firma.

Prezidentas Coolidge 
priėmė Cienlalca 

/

WASHINGTONAS, lapkr. 
18. — Prezidentas Coolidge 
šiandie priėmė arkivyskupą 
Ciepliaką, kurs sovietų valdžios 
buvo pasmerktas mirties baus
mei, bet paskui, dėl smarkių 
protestų užsieniuose, paleistas. 
Dabar Cieplakas yra paskirtas 
Vilniaus arkivyskupu. »

367 žmonės išgelbėta nuo 
degančio garlaivio

Vienas keleivių, gaisro nusi
gandęs, šoko vandenin ir žu
vo; keletas yra sužeistų

LEWES, Del., lapkr. 18. — 
Clyde linijos garlaivy Lenape, 
kurs su pasažieriais plaukė At- 
lantiko vandenynu, ties New 
Jersey pakraščiais, praeitą nak
tį kilo gaisras. Nepajėgiant 
gaisro užgesyti, laivas bevieli- 
niu ėmė šauktis pagalbos, 
tuo pačiu laiku stengdamasis 
arčiau prisigriebti prie Dela- 
ware įlankos molų. Pagalbon 
pasiskubino du miltinės laivu, 
Philadelphia ir Kickapoo ir, 
trims valandoms praslinkus, 
jiems pavyko pasiekti degąs 
garlaivis. Visi pasažieriai ir 
garlaivio įgula, viso 367 žmo
nės, buvo išgelbėti, tik vienas 
pasažierius, iš išgąsties, šoko 
nuo degančio laivo vandenin ir 
prigėrė. Keletas pasažieriu 
juvo sužeisti, bet nepavojin
gai.

Laivas Lenape ir visa, kas 
jame buvo, sudegė, žuvo taip
jau ir visų pasažieriu bagažas. 
Muostoliai siekia apie 3 milio- 
nus dolerių.

Kiny generolai pasirašė 
taikos sutartį

ŠANHAJl’S, Kinai, lapkr. 
18. Gauta iš Pekino telegra
ma skelbia, kad “krikščionių 
generolo“ Feng Juhsiano ir 
Mandžurijos vado čang Tsoli- 
no įgaliotiniai pasirašę taikos 
sutartį.

Coolidge esąs palankus 
submarinų apribojimui

Prezidentas tečiau nieko neda
rysiąs, kol Francija neratifi
kuosianti Washingtono pak
to. •

WASHINGT()NAS, lapkr. 
18. - žiniomis iš Baltojo na
mo, prezidentas Coolidge esąs 
labai palankus minčiai apriboti 
vartojimą submarinų, kaipo 
žiauriausios rųšies karo įnagio. 
Atkartotinai skleidžiami pra
nešimai, kad buk • prezidentas 
esąs patenkintas, kad Francija 
nepatvirtinus VVasningtono 
konvencijos dėl jūrių jėgų ap
ribojimo, neturį jokio pamato.

Washingtono konvencijoj 
numatyta, kad joks verslo lai
vas, kurs, leidžiasi kratai pa
daryti, niekadds negali būt 
šaudomas ar sunaikinamas, kol 
jo pasažieriai ir įgula nebus pa
dėti saugumoj.

Francija, kuri po karo turi 
stambiausi submarinų laivyną, 
atsisakė jų skaičių mažinti. Ir 
dabar prezidentas Coolidge ne
darysiąs jokių pasiūlymų dėl 
submarinų apribojimo, kol 
Francija nepriimsianti Wash- 
ingtono sutarties.

Bulgarų partizanai puolė.
Graikų miestelį

Mestomis sprogstamomis bom
bomis sužeidė dešimt žmonių

GRAŽUMO PRIZĄ LAIMĖJU
SI MERGAITĖ UŽSI

MUŠĖ.

AR NORI KĄ PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

4 METŲ MERGYTĖ MIEGOJO 
PER TRIS SAVAITES

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

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

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

\VASIIINGTONAS, lapkr.
16. — Keturių metų meryytė, 
Birdie Bannow, susirgusį mie
gamąja liga, išmiegojo lygiai 
tris savaites, ne valandėlei ne- 
nuvusdama. Šiandie betgi ji 
pirmą kartą nubudo, visai link
sma, nors silpna. Daktarai ti
kis, kad ji greitai visai pasveik
sianti.

/

Garlaivis paskendo; 38 
žmonės išgelbėta

* -

ČINC1HNATI, Ohio, lapkr. 
18. Ohio upėj praeitą naktį 
garlaivis Chris Greene trenkė 
smaigaliu į garlaivį Green- 
wood ir taip skaudžiai jį sužei
dė, kad pastarasis neužilgo pa
skendo. Astuoni pasažieriai ir 
trisdešimt, laivo įgulos žmorfų 
pavyko išgelbėti.

BOSTON, Mass., lapkr. 16. 
—Iškritus pro langą nuo ket
virtojo aukšto, vakar užsimušė 
Annie Hopkinsiutė, 22 metų, 
kuri nesenai gražiausių mergai
čių konteste buvo laimėjusi pir
mą prizą. Ji buvę viešnia vie
noj linksmoj partijoj ir, jau 
skirstanties namo, netyčiomis 
iškrito pro langą.

ATĖNAI, Graikija, lapkr. 18. 
—Būrys Bulgarijos komltadžų 
(partizanų) vakar puolė Make
donijos miestelį Floriną. Jų 
mestomis i vieną kavinę spro g
stamomis bombomis buvo su
žeista dešimt žmonių.

[Florinus miestelis yra Grai
kijos teritorijoj, netoli nuo 
Graikijos-Bulgarijos sienos, į 
vakarus nuo vietos, kur nese
nai įvyko gfraikų su bulgarais 
susirėmimas, tariamai irgi ko- 
miiadžų suprovokuotas.]

■■„.■I■■■— •

Rūsy pravoslavų popai 
patraukti tieson

MASKVA, lapkr. 18. ' Bar-
naule dabar tardoma rusų dva
siškių byla. Tieson patraukti 
yra vyskupas Nikodemas ir 
keletas popų, kaltinamų dėl 
vaitojimo religinio fanatizmo 
kurstyti žmonėms prieš sovietų 
valdžią. Vyskupas Nikodemas 
be to dar kaltinamas dėl raši
nėjimo laiškų prieš valdžią.

Ekaterinoslave tapo pasmerk
tas sušaudyti vienas Fiodoras 
Verech, kaltinamas kaipo buvęs 
šnipas provokatorius caro lai
kais.

MILWAUKEE, Wis„ lapkr. 
18. — Gamtininkas ir tyrinėto
jas, Dr. Roy Chapman And- 
rews, vakar laikė čia lekciją 
tema “Naujausi žmogaus senu
mo tyrinėjimai.“ Dr. Andrews 
buvo vadas trečios ekspedicijos 
į Azijos gilumas, suruoštos A- 
merikos Gamtos Istorijoj Mu- 
zejaus. Savo lekcijoj jis pareiš
kė, kad jo ekspedicijoj į Aziją 
dalyvavusieji mokslininkai radę 
ginklų, žmogaus vartotų 150,- 
OOO metų atgal.

Bažnytininkas už vagy
ste eina kalėti

MOLINE, 111., lapkr. 18. — 
Wilbur \Varr, vienos vietos 
bažnyčios seniūnas ir žinomas 
“Sunday school” darbuotojas, 
pasmerktas nuo vienų iki de
šimt metų sunkiųjų darbų ka
lėjimo. Jis buvo Moline ’!\>ol 
kompanijos sekretorius, ir ta 
kompanija atidavė jį į teismo 
rankas už pasiglemžimą 14,000 
dolęjių jos pinigų,

“Karui” pasibaigus, ga
zolinas pašoko 10 centui

CHIPPEVVA FALLS, Wis., 
lapkr. 17. - Del gazolino kom
panijų “karo“, gazolinas čia 
buvo nupigęs iki 9 centų galo
nui. Tas “karas“ betgi vakar 
pasibaigė, ir šiandie jau gazo
linas pašoko iki 19 centų galo
nui.

Trys maži vaikai žuvo 
farmos gaisre

HINCKLEY, Minu., lapkr. 
18. — Penkios mylios nuo čia 
praeitą naktį sudegė farmerio 
Dennido Marudo gyvenamieji 
namai. Ugny žuvo trys Marudo 
vaikučiai. Skaudžiai apdegė ir 
tėvas, bandydamas vaikučius 
gelbėti.

IŠ VILNIAUS
KRATA

Vilniaus policija, tarnaitei 
pranešus, padarė kratą Vil
niaus jrudų gimnazijoj rūsy ir 
rado dinamito. Eenk’ų spauda 
tą proga rašo visokių nebūtų 
daiktų ir šmeižia gudų švieti
mo įstaigas, norą jos nieko 
bendra neturi su Šiuo radiniu: 
įėjimas rusiu buvo ne gimnazi
jos žinioj.

Ekspertyza tačiau parode, 
kad tas dinamitas esąs italų 
darbo ir jis galėjęs būti pavog
tas iš lenkų amunicijos sandė
lių.

D-ras J. Basanavičius vis sir- 
ginėja. Prieš kelias dienas susi
šaldė ir apsirgo. 8. m. 14 d. 
atvažiavo ir atsigulė lietuvių 
poliklinikoj. Liga nepavojinga. 
Gydytojai tikisi, kad gerb. dak
taras netrukus pasitaisys* ir 
galės vėl darbuotis savo numy
lėtam knygynui mokslo draugi
jos bute.

Kalinys pasikorė

PEORIA, 111., lapkr. 18. — 
Miesto kalėjime VVashingtonc 
praeitą naktį pasikorė kalinys 
L. Lockart, pasidaręs virvę iš 
sudraskytų kojinių ir skepetai
tės.

3 motorbuso keleivių 
užmušta, daug 

sužeista
MEKSIKOS MIESTAS, lap- 

kričio 17. — Kely tarp Tetepe- 
ko ir Legaria atsitiko didelė 
nelaimė. Motorbusas, kuriuo 
važiavo trisdešimt trys kelei
viai, laike tirštos miglos lėk
damas kalno šlaitu,, nuvirto į 
pakalnę, ir trys keleiviai užsi
mušė; daug kitų skaudžiai su
sižeidė.

PAŠOVĖ CHICAGIETI

DIDELIS GAISRAS

NEW ORLEANS, La., lapkr. 
18. Praeitą naktį Mjssissip- 
pi upės dokuose siautė didelis 

3 milio-w gaisras, padaręs apie
V - vriVlr u nus (|0|erių nuostolių.

KARO VETERANAS NU
SIŽUDĖ

KANSAS CITY, Mo., lapkr. 
16. — Savo raštinėj nusižudė 
pasitraukęs iš veikiamosios tar
nybos pulkininkas Klemm, di
džiojo karo metais dalyvavęs 
Amerikos užsienių ekspedicijoj. 
Dabar jis buvo Kansas City 
and Westem gelžkelio pir
mininkas.

Chicagaa ir apielinkei oficia
lia oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Gražu ir truputį šilčiau; stip
rokas, didžiumoj vakarų vėjas.

Vakar temperatūra buvo mi- 
nimum $9°, maksimom 50° F.

Šiandie saulė teka 6:44, lei
džiasi 4:27 valandą.

AURORA, III., lapkr. 18. — 
Netoli nuo Čia miške vakar ka
žin kas medžiodamas pašovč 
Karolį Matuseką, 32 metų, gyv. 
1940 So. Racine Avė., Chicago. 
Lekianti kulipka pataikė jam 
į petį. Pašautasis nugabenta į 
St. Charles ligoninę.

CLEMENCEAU SERGA

PARYŽIUS, lapkr. 18. — 
Stipriai susirgo Georgės Cle- 
menceau, buvęs Francijos 
premjeras.

I;...........——- -----------  '

Siuskit per Naujienas 
PinigusLietuvonantKalšdu

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 ištarkit pasidėt juos Ko- 
peracijos Banke iki bus reikalo pasiimti.

Naujienų Telegrafinė Sistema, po 50 
centų kiekvienas siuntinįs, pasekmingai 
siunčia į šias šalis: Lietuvą, Latviją, Len
kiją ir Rusiją; per paštą Naujienos nusiun- 

- čia į visas pasaulio dalis.
Iš kitų miestų reikalaukite musų apli

kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog į musų 
raštinę arba į bilę vieną sekamų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St 
rUPIKAIčIO APTIEKA, 233 East 115 St 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

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

I
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Pėtnyčioj, Lapkričio 20 d
MELDAŽiO SVETAINĖJ, 2224 W. 23td PI

su
Lietuvių

TON Y AČIUS
sunkiojo svorio ristikns

MARSHALL
Wisconsino farmeris

ŠIAULIAI, 1925 
kiaulėmis augę, kiaulę trobon 
įsileidžia, o ji palindusi palo
viu nors nematomą, bet gero
kai dvokia. Kokiais išaugta 
musų valdančiųjų, tokiais ir 
darbais pasirodomu, štai kvai
liausi darbai: areštavimas re
daktorių, sodinimas kalėjimam 
pabaudos, konfiskavimas, 
saulinių veikalų šventoji 
na nesileidžia net scenon. 
našus laikai, kaip jiems
gaut mąma rykšte drausdavo 
“bedievių” raštus skaityti. Ne 
vienam mokinantis tėtis nu
traukdavo maisto siuntimą, jei 
šeimininkė įskųsdavo sūnų nei
nant bažnyčion ar skaitant 
“bedievių raštus”. Rykštė ar
ba diržiukas atvesdavo kata
likiškuoju keliu. Dabartiniais 
laikai* tokios “kunigų įšventi
nimo” misterijos tebesikarto
ja. Kad gauti tėvų pašalpą 
vaikai stoja seminarijon, teolo
gijos fakultetan ir t. t. Iš vai
kų i&oinn. panašus levams 
tokiais pat reikalavimais.” .Jų 
ainiai tomis pat vėžėmi/ eis. 
Dar ne vienas kunigas keiks 
mokslininkus gamtininkus, su
draskys ne vieną jų knygą, ar
ba konfiskavę laikraštį tup
dys redaktorių.

Dabar nors geriausias opti
mistas gali padejuoti susispau
dęs pilvą, kai vykdoma vienų 
diktatūra, kitus visus stumiant 
nuo “altoriaus”. Nuo senai 
liepta kiinigų ir vyskupų val
džios klaipyti carų, nes jie 
esą ne nuo savęs paeina, bet 
dieviškoji ranka patupdžiusi. 
Tą pat sako ir nori kad klau
sytų dabartiniai zokoninkai 
dievų rankos užnerti laisvie
siems ant kaklo. Pasiteisina 
“rimtesni”, jog v negali palikti 
žmonių be Dievo 
burnas kairei, 
sostai vienodi 
prieš juos ir 
žlnęs “klaidas”
gigantiškas mašinas fabrikuo
se, vaikai prakeikiami kalėji
muose, o zakristijonų visi ap
rūpinti reikiamu. Faraonams 
juodieji statė piramidas, o ca
rams tvirtoves, o dabartiniams 
žemknisių ponams reikia par
duoti savo dūšią ir garbinti 
jį ir augštinti žygius. Kode! to
kia 
k u 
ras 
las,

.•h ir 
Carų 
tik 

muškis 
kada

laisvas 
ir papų 
klaupkis 
prisipū
tu suki

pasaulio, niekur 
išskynus užsienio 
tvartus, negalima stebėtis, kad 
jų kaktose tuštuma-. Papija 
Kristaus tokiu budu renkasi “be 
mokslius žvejus”, kuriems lik 
įduok botagą, o jie savo avidą 
suvarys rūtų griaužli. Žmonės 
kalba, kad Ambrazaitis (dar
bo fed.) su sargu peršiavė gim
naziją, nuvąžiavo
pateptasis prirašė receptu dak
taro laipsnį. Susnos gi dau
giausia spardosi savo būklėj. seimo 
žmonėms, tautiečiams, I 
nori ideališkumo, prisieina ai- 1 
sisakyti iš smirdančių mies.tų jo Nr. 
politiška ignorancija ir keltis 
į kaimo ūkį. šešklasiai Bistrai'

buvo įmetę 
kuleįiman 

redaktorę p.
kuri

aukomis po
betgi

*

užsienin ir

net nebuvę, derj'bą kademai 
vienuolynų sunkiųjų darbų 

“Lietuvos žinių” 
F. Piortkevičienę, 
sudėtomis žmonių
4 dienų 21 spalių iš kalėjimo 
tapo išpirkta.

Vos lik paliuosavus iš kalė
jimo p. Bortkevičienę, karo 
komendanto numirimu likosi 
nubaustas 10(10 litų pinigine 
pabauda arba mėnesiu arešto 
“Socialdemokrato” redaktorius 

narys St. Kairys už 
kurie straipsnį “Jie nieku nesivar- 

tilpusi “Socialdemokrato”

K ri k ščit >n i š k i e j i diktatoriai
su tokiu įnirtimu ėmė persė

jus 
nujaus-

strainys. Kada civilizuotas P«-, kioli op02icjnę „• j
saldis švenčia naujuosius am-^ (]a)^)U(>|ojus> |llr įjuį, miįai 
žius, humanistiškumo šaknų dumi nrtj aatl g.Ua 
įsigalėjimų, mes. dar gyvename .,„ehsi.,e
viduramžy su abatais, vienuo- * •
lėnais, kunigais ir jų begalinė
mis galėmis. Papa įteikdamas 
vyskupui valdžios lazdą, ma
tyt, žino ir tikrąjį reikalą. Kry
žiaus karai pakeisti iš pasalų 
karais. Viešai rodyti negražu, 
užtai pas kiekvieną kleboną 
rasi visus pirmeivius sužymė
tus prakeiktųjų knygose. O 
kol saulė praskins debesis 
daugiai! pridygs šventųjų gry
bų. —Tindi-Ritidi

i
LIETUVOS SPAUDOS 

VARGAI

/ !

bolševikiškosios BuBijos, 
ir poniško- 

Lenkijos spaudos suvar- 
. Lietuva,

Spaudos gerbėjas.

NOREDAMu 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAl-f 
NYTI VISADOS KRElPKITftS * 
PAS MUS. TAS JUMS BUS, 

ANT NAUDOS. '

S.LFABION AS Cb

809 W. 351h Si.' Chicago 
Tel. Be levard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus irk 
Parduodam Laivakortes.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxzxxxxxxxx
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M. & J. KABAI
DEPARTMENT STORE

4315-17 Archer Avenue 
Netoli Kedzie Avenue
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Maišytos plunksnos .... *5dc. svarui 
Žąsų plunksnos.........3&c, svarui
Parinktos/ suplėšytos $1.59 svarui 
Rankoms plėšytos, baltos $1.98 sv.

BECK’S DEPT. STORE, 
3323-5 So. Halsted 8t„ Chicago

Pirkit Plunksnas Tiesiai nuo
IMPORTUOTOJŲ

Su dideliu sutaupymu

IŠPARDAVIMAS PETN YGIOJE IR SU3AT0JE
į Po 
rasistines Italijos 
sios 
žvrr.f Lietuva, be abejonės, 
bus užėmusi pirmąją vielą. Gi 
ypatingai paskutiniuoju metu 
Isietuvos pažangioji ąpauda ir 
josios aktingesnieji darbuoto
jui yra žiauriausiai terorizuo
jami ir kalinami. Pq krikščio
niškus kalėjimus dabartiniu 
metu valkiojami ne tik komu
nistai, bet ir visi valstybinio 
nusistatymo laisvesniųjų pa-i 
žiūrų geriausi krašto piliečiai.' 
Jau trečią 
kius 
vusis 
savanoris ir. kovoj tįsis 
kų ir lenkų fj*onte 
Ndujienų” redaktorius 
Vitkauskas.

Be p. Lt. Vitkausko 
šiepimą vedamųjų su

‘ i kartą už menknie- 
įmetamas kalėjiman bu- 

Lit tuvos < kariuomenės 
bolševi- 
“Šiaulių 
'Leonas

><
H
N

H

K

M
K 
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Štai Budas Išgydyti 
Rupturą

M
H

I&kirpljite kuponą, atneškite į musų krautuvę ir gaukite baksėti 
Cracker Jack DYKAI! Su kiekvienu pirkiniu už $1 ar daugiau.

!WIsau

M

STAR BARGENAI. IŠPARDAVIMAS 
SU KUPONAIS. MES DUODAME,IR 
IŠMAINOME MUSŲ PAČIŲ TRAD 
TNG ŠTAMPAS. TAUPYKIT JAS, 
JOS YRA VERTESNĖS NEGU KITOS

DYKAI Bakselis Cracker Jack

Fleisher’s stulai, gražių rude
ninių spalvų, su kuponu ■ OC

U svaro kamuolys

ligos su kvaldukais langų už
laidos, vertos $1.25. laike mu
sų didelio išpardavimo, 
su kuponais, 'porai ■ V V

K 
M 
M
M 
M

kus Paties Namie Gydymas. Kurį 
Kiekvienas Gali Vartoti Ant Bile Ko
kios Rupturos Didelės A*rba Mažos

Nieko nekaunuoja bandymas
Su rupturn žmonės visoje . žalyje yra tie

siog' nustebinti stebėtinomis pasekmėmis la
bai paprastu budu gydyme rupturų. kurij 
atsiunčiamas dykai kas tik reikalauja. Sis 
stebėtinas Rupturų Gydymas yra tikra pa
laima žmonėms sji rupturomis: vyram <, 
moterllns arba 1 vaikam i. Yra paskelbtas 
kAlpo >pasql|Įningiausias .būdas, koks kada • < 
buvo išrastas ir visokie diržai ir palaiky
mai yrti nerbikalingi.

Nedaro skirtumo kaip bloga ruptura yra, 
kaip ilgai jus ją turite arba kaip sunku ją 
užlaikyti; nėra skirtumo kiek rųiių diržų 
jau jus esate vartoję, tegul niekas nesu, 
laiko gauti šj DYKAI GYDYMĄ. Gal būt 
jų > manote, kad jų j negausite niekur pa- 
gelbos arba jūsų ruptura yra taip didelė 
kaip kumštis, ši puiki sistema sukontro
liuos ją ir užlaikys vietoje, tiesiog jus nu
sistebėsite su tokiu magišku veikimu. Taip
gi pagelbės išgydyti ir tas vietas, kur rup
tura išėjo kiaurai, taip kad greitai jus ga
lėsit lengvai drbti bilc kok| darbą, išrodys, 
kad1 jus nibkad neturėjot rupturos.

Jus galit gauti dykai bandymą tų puikių 
gydančių prirengtmų, tik atsiųskit savo var
dą ir adresą pas W. A. COLL1NGS, Ine., 
44 C. Collings Building, \Vatertown, N. 
Nesiųskit pinigų. Bandymas yra dykai. Ra
šykit tuojau - - šiandien. Gal nereikės 
jums nešioti diržą visą amžių.

M
SU

ITALIŠKOS ARMONIKOS

M

K

išdlrbinėjame ir importuojame

*

$1.39

M a

99c
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3514-16 Roosevelt Rd.
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

Geras abelnam naudojimui 
linimentas

Vaikų flanel blumeriai, mie
ros 8 iki 12, paprastai verti 
35c. Laike musų didžiausių 
$tar bargęnų 1 R1/įf*
ir kuponas ■ ” / ZV

WLADEK ZBYSZKO
Lenkų čempionas

M. ZANAVIČIUS
Lietuviškas “Covvboy”

Vaikų stori, su cream kalnie- 
riais Union Siutai, visokių 
mierų, verti iki $1.39. Laike 
musų didžiausių Star bargenų

79c

Vaikų gun meta! Blucher če- 
Verykai, mieros iki 6. Laike 
musų didžiausių Star baigė- 
nų h' ku- S 1.98 
ponas

Moterų veltiniai šliperiai, tri- 
muoti su gražiais ribinais, pa
prastai verti 89c. Laike musų 
didžiausių Star bar- 47c 
genų ir kuponas •1

Moterų šilkinės ir vilnones 
kelnaitės, mieros 36 iki 44, 
paprastai $1.19. Laike musų* 
didžiausių Star bar- 79c 
genų ir kuponas . ■ ww

LOUIS SCIOTTO
Tvirčiausias italas, risis su stipriu priešu 

Visos poros iki galutinos pergalės

VIMO-

De-

Pradžia
Rus 

tra. Nuoširdžiai kviečia

V^rų stiprios vatinės darbui 
pančiakos, klauskit jų (Iron 
Sox), mieros 9’/t iki 12, juo
dos, rudos, baltos, pilkos, pa
prastai vertos 29c. 
5 poros ir kuponas

Už šitą kainą tik su kuponais 
Vyrų stori lumberjacket marš
kiniai, su prisegamais kalnie- 
riais, didelis pasirinkimas, pa
prastai, $2.25, mieros 14V2 iki 
17. Laike musų didžiausio 
Star bargeno ir CQ
kuponai M* ■

Baltos importuotų žąsų plunk
snos, rankomis pašytos, su
maišytos su musų (XOX) išta
ku. Paprastai $2.50 vertes. 
Laike musų išpardavimo Star 
baigain kupo- d* 4 7Q 
nai, svarui M* ■ ■ ■ w

Lietuvos Seserų Tautiška Draugija
Rengia

DIDELĮ MASKARADį
šeštadienyj, Lapkričio 21 d., 1925 

LIUOSYBĖS SVETAINĖJE 
14th Street*ir 49th Court, Cicero, III.

7:30 vai. vak. Įžanga 75c ypatai
duodamos brangios ir įvairios dovanos. Bus Pociaus orkes- s

Renginio KOMITETAS

Pradžia 8:15 P. M.
Tikietų kainos $1.10 ir aukščiau

Me» _____ _
kių ryšių pirmos kleso.t rankoms dirbtų Ita
liškų Armonikų geriausių pasaulyje. De
šimčiai metų garantuotos. Musų kainos yra 
mažesnės negu kitų išdirbinčtojų. Dykai ar
monikų instrukcijos pirkėjams. Reikalaukit 
DYKAI katalogo.

RUATTA SERENELLI & CO.
817 Bluc Island Avė., Dept. 40, Chicago, Iii.

Bohemian importuoti garan
tuotų neblunkamų spalvų ir 
nepraleidžia plunksnų, šilkinio 
užbaigimo druželėmis, pink, 
mėlynos ir cream, paprastai 
69c vertės. Laike musų di
džiausio Star išpardaviA4p 
mo ku-ponas, jardui ’t’tv

Šviesą ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimų.

Pirmutinė Lietuvių Elektros' Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELĘCTRIC CO., I n c.

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

keista psichologija sun- 
suprasti. žiūrėk, rodos, ge- 
dievų tarnas, rankoj inišo- 
lipšnus, o nusigrįžęs užsi

rašo kiekvieną tavo žodį... ir 
žino koks tu paukštis. Žino kur 
talpinti. Kam?

Nugalima pasigirti gera pa
dėtim. Nusmukta dvasioj, 
smunkama ir ekonomijoj. Kiek 
dabar girdėti skundų darbinin
kų, kareivių, niekados tiek ne
siskųsta. Skundžiasi inteligen
tai, kuriems žiaunos suveržtos 
dogmomis ir papos neklaidin
gumo vykintojų reikalais. Kiek
vienas kaimo sūnus eidamas 
seminarijon trokšta, kad ran
kas bučiuotų, o nemano taip 
dirbti, kaip dirbo kun. Dembs- 
kis ir kiti. Dar taip pat užtik
si laisvamanių kunigų, bet ma
ža ir tie patys patyliais į ausis 
šnibždasi. Devynių šimtų ar
mija šluoja “dora.” Karo kape
lionai lygius šposus krečia su 
karininkais, girti voliojasi ir 
t. t. Matyt jų dusia bus tos 
pačios, žemiškos rūšies, o ne 
dangaus kaminu venzyta ir 
išmesta jiems.1

Spaudimas sistematizuota. 
Suėmė “Šiaulių Naujienų” re
daktorių, kalino, po kaucija iš
leido, vėl patupdė neva “susi
pratę” (smulkmenos atskirai). 
Tos pačios komedijos su “(Lie
tuvos Žiniomis”, “Socialdemok
ratu”, “Žieširba”. Viena bijo
ma, kad kairėn krypsta visi 
kas kiek daugiau prasilavina. 
Vaikui mokykloj užtenka pa
sisakyti laisvamaniu, kad jau’ 
salintų. Iš lokių žmonių, kurie' 
prieš pradėjimą karjeros kiau
les ganė ir stebuklingu budu 
lapus daktarais, dar’ nepažinę

*
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Vyrų stori fliece pamušalais 
Union Siutai, mieros 46 iki 54, 
paprastai verti $2.25. Laike 
musų didžiausių Star barge- 
nų ir ku
ponas

Kuomet reumatiemas ar neuralgija 
vargina jua, ištrinkite skaudamas 
vietas šiuo atsakančiu šeimyniniu 
linimentu ir tuojas pajausite paleng
vinimą.
35c ir 70c bunka vaiatinčse.' Tėmy- 
kite, kad butų Inkaro vaizbašenklis

F. AD. RICHTER & CO.
X Berry & South 5th Sta.
Ik Brocklyn, N. Y.

13 SENŲ AUTOMOBILIU 
PADAROME NAUJUS
Viską sutaisoma kas tik prie au- 

tomobiliaųs reikalinga.* Mes turi
me ddug metų patyrimo taisyme 
visokių išdirbyščių automobilių, iš
taisome sulankstytas ašis ir kitas 
dalis. Sutaisome indžinus. Padaro- 

’mo viską teisingai ir gerai.

WALLACE GARAGE
3115 So. Wallace St.
Telefonas M'.chigan 1)342

Klausyk ir Tetnyk 
0 Polam

BRlNG-yOUR
New SuoscrijDOT* 
fcOiir

M

$1.00 KAINUOJA JUMS TIKTAI $1.00
NATURAL HEAtTH INSTITUTE 
GYDYTOJAI KRAUJO, ODOS, PLAUČIŲ, UŽKIE- 
TfiJIMO IR KITŲ LIGŲ VYRŲ, MOTERŲ IR VAIKŲ 

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

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos į
12th STREET

Tel. Kedzie 8952

Šis musų prietelis dirba iš 
širdies ir neša naujus skaityto
jus Naujienoms kasdieną.

Darykit tai ir Jus

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

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

g.Ua
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L.S.S. Pildomasis Komitetas:
J, J. Čeponis, 4138 Archer Avė.
J. Šmotelis, 10604 Edbrooke Avė.,
A. Viliai 2241 N. Western Avė.
J. Vilią, 2135 N. Spaulding Avė.
M. Jurgelionienė, 1739 S. Halsted St.
P. Grigaitis, 1739 So. Halsted St.
A. Grabelis, 10225 Priry Avė.

— visi Chicago, III.

LJS.S. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas — J. Vilis, 2135 Nortb 
Spaulding Avė., Chicago, III.

Sekretorius — M. G. Muuricus, 4333
S. Eairfield Avė., Chicago, III.

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

Kasierius — A. Lekavičla, 2101 VV. 
Division St.

A. Rypkevičia, 1517 N. Irving Avė.
Nariai — Ona Vilienč ir A Vilis.

20 mėty po susivienymo
Spalių 31 d. Franci jos socia

listų partija šventė 20-sias me
tines savo susivienymo sukak
tuves.

Iki 1905 m. Franci jos socia
listai turėjo dvi partijas, ku
rios vedė tarpe savęs aštrią ko
vą. Viena jų buvo marksistinio 
nusistatymo, antra laikėsi po
zicijos, panašios j dabartinės 
Anglijos Darbo Partijos pozici
ją. Tų dviejų partijų susivie*- 
nymas labai sustiprino sociali
stinį judėjimą ir pagreitino jo 
augimą.

Jungtinę socialistų partiją 
keletas metų atgal suskaldė Zi-

rint baisaus skurdo, kuris išti
ko Austrijos darbininkus, pra
laimėjus centralėmy valstybėms 
karą, socialdemokratai su gailė
jo po savo vėliava sujungti vi
sas gyvąsias proletariato jėgas.

Aukos Lietuvos Social- 
demokraty Partijai

Draugai iš Elizabeth, N. J, 
prisiuntė $18.00, kuriuos su
rinko J. Degutis ir aukojo se
kami draugai:

J. Degutis, .................. $5.00
A. Lukoševičius .... . $5.00
B. Bockus ...'...............  $5.00
J. Pecinskis ..............  $3.00

no menką auką Lietuvos de- 
mokralybės teisių apgynėjų 
padrąsinimui darban. Dabar 
prieš seimo rinkimus doleriai 
itin reikalingi!”

Viso aukų gauta $43.00
Visiems aukojusiems taria

me širdingiausį ačiū!
' L. S. D. R. F.

J. šmotelis, ižd.

Mrs? MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

8101 So. Halsted St., kampas 31 gat.

LIF.TIJVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJA (LDLD.)
Centro Sekretorius — K. Matuliauskas, 515 Carrollton Avė., Baltimore, Md

novjevo klapčiukai. Bet, to 
neveizint, ji sugebėjo vėl atsi- I

• a . • ■ w • «•* • a IV* '

Išbėrimai
Jei* jus turite išbėrimus arba kitą 

kokią odos ligą, nusipirkite baksclj 
Cadum Ointment. Jis prašalina niežė
jimą tuojaus, jis labai gerai gydo tas 
odos vietas kurios yra užkrėstos liga 
ir yra paraudonavusios., Cadum Oint-

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.
U ž dyka pa

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

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

Socialistiniai Laimėji
mai Anglijoje

Nesenai įvykusiuose munici
palitetų (miestų valdžių) lenki
muose Didžiojoje Britanijoje 
socialistai turėjo labai didelių 
laimėjimų. Galutini daviniai 
rodo, 3<ad Darbcf Partija įgijo 
88 naujas vietas Londono mies
to tarybose ir 17 — provinci
jos miestuose. Aštoniose Lon
dono nuėsto dalyse socialistai 
dabar turės tarybose absoliučią 
daugumą (pirma turėjo daugu
mą liktai šešiose). Viename 
Londono distrikte socialistai 
gavo lygiai pusę vietų.

Visos kitos partijos prakišo. 
Konservatorių ir liberalų nuos
toliai ypatingai buvo dideli Lo
ndone, bet provincijoje jie tiap 
pat neteko daug vietų; libera
lai 12, o konservatoriai 46.

Prastai išėjo ir maskviniems 
reakcijos pakalikams, komunis
tams. Nevvcastle’e komunistų 
kandidatas tegavo tiktai 137 
balsus prieš savo oponentą, su
rinkusį 2,644 balsus. Liver- 
pool‘yje buvęs tarybos narys 
komunistas neteko savo manda
to. Cardiff’e komunistas ėjo 
prieš darbietį ir gavo tiktai 285 
baisus. Pagarsėjęs komunis
tas Saklutvala statė savo kan
didatūrą Londono distrikte St. 
Faneras, bet gavo mažiausia 
balsų už visus kandidatus; jį 
sumušė net nabašninkas (kon
servatorių kandidatas, kuilį 
buvo numiręs prieš balsavimo 
dieną)!

Po rinkimy Šveicarijoje
šioje vietoje jau buvo minė

ta, kad rinkimuose į Šveicari
jos nacionalę tarybą (atstovų 
butą) socialdemokratai laimėjo 
6 naujas vietas, pravesdami 
49 atstovus vietoje buvusiųjų 
43.

Tą pačią dieną (spalių '25) 
buvo rinkimai ii> į luomų tary
bą (kaip ir senatą). C13 so
cialdemokratai atlaikė savo vie
tą, išrinkdami drg. Buerklin, 
Gene vos. Yra vilties, kad jie
gali gauti da ir antrą vietą, nes 
i lašelyj e socialdemokratų kan
didatas Wullschleger gavo 9954 
balsus, o du buržuaziniai kan
didatai po 7289 ir 4489 bal
sus. Kadangi nė vienas tų tri
jų kandidatų neturi daugumos, 
tai įvyks perbalsavimas. So
cialdemokratui tereikia tiktai 
912 balsų iki daugumos. Bet 
jeigu buržuazinės partijos su
sivienys, tai soeiaktemokratas 
gal bus* su įpustas.

Pastebėtina, kad šiuose rinki
muose socialdemokratai padarė 
žymų progresą beveik kiekvie
name kantone ir apskrityje. 
Zuericho kantone socialistinių 
balsų skaičius, palyginant su 
1922 m., pakilo nuo 32,000 iki 
11,000. Visame krašte socia
listinių balsų priaugimas siekia 
20,000.

Atbulai einasi pas komunis
tus. Jie, tiesa, atlaikė dvi sa
vo vietas nacionalėje taryboje 
ir laimėjo dar vieną naują, bet 
tas laimėjimas įvyko Schaf- 
hauseno kantone, kur socialde
mokratai nestatė savo kandida
to ir todėl darbininkams nebu
vo už ką kitą balsuot, kaip tik
tai už komunistą. Bet Šiaip

komunistų balsai visur sumažė
jo. Zueriche, pav., kuris skai
tosi viena didžiausiųjų komu
nizmo “tvirtovių,” jie dabar 
surinko tiktai 3251 balsą, kuo
met treji metai atgal buvo ga
vę 3800 b. Svarbiam industri
jos centre Winterthure komu
nistų balsų skaičius nusmuko 
nuo 197 ant 299.

Socialdemokratai Šveicarijos 
parlamente dabar užima antrą 
vietą. Iš tos vietos jie išstū
mė katalikų partiją, kuri dabar 
bus trečioje vietoje (su 12 at
stovais).

Jeigu komunistai nebūtų aną
met suskaldę Šveicarijos social
demokratų partijos, tai šian
die ji gal butų jau stipriausia. 
Maskvos gizeliai visu)' patarna
vo tiktai reakcijai.

Austrijos Socialisty 
žemės programas •

Pereitų metų Austrijos s. d. 
partijos kongresas išrinko ko
misiją pagaminti naują žemės 
klausimu programą. Šitoji ko
misija įneša naują tuo reikalu 
programą šių metų partijos 
kongresam kurs įvyks š. m. lap
kričio 13 dieną Viennoje. Pir
moji programos dalis kalba a« 
pie žemės ūkio gamybos pa
kėlimą, ūkio paliuosavimą nuc 
išnaudojimo prekybinio kapita
lo ir žemės mokesčių reformų. 
Iš įvairių siūlomų priemonių 
numatomos sekančios. žemės 
ūkio mokyklų išvystymas, dir- 
vonaujančių žemių atidavimas 
savivaldybėms ir koperaty
vums, javų valstybinis mono
polis, kurį vestų valstybė, ūki 
ninkai ir koperatyvai. žemės 
mokestis pakeičiamas mokesčiu 
nuo žemės rentos (pelningu- 
gumo);

Antroje programos dalyje 
kalbama apie lauko darbinin
kų reikalavimus, būtent: kolek- 
tyves sutartis, atskirus darbe 
teismus, įmonių tarybas, darba 
kameras, darbo apsaugą, darbo 
inspekciją, darbininkų draudi
mus, darbininkų atostogas h 
,tt. Apie darbo laiką žemės 
ūkyje programa reikalauja ben
drai metuose 8 vai. darbo die
nos. Darbininkams, kurie dir
ba. prie gyvulių, namų ruošos 
numatyti atskiri reikalavimai 
s|U šventadienio poilsiu.

Trečioji dalis kalba apie per
ėjimą žemės ūkyje nuo kapita
listinės prie socialistinės ga
mybos. Čia reikalaujama nu
savinti stambiuosius tikius ir 
miškus. Miškai turi būti tvar- f 

komi valstybės, dalyvaujant 
vietos gyventojų atstovams. 
Stambieji ūkiai privalo būti 
atiduoti savivaldybėms arba iŠ- 
nuomuojami pavyzdingų ūkių 
švietimo tikslams įrengimui.

Programoj pasakyta, kad 
“socializavus stambųjį ūkį, ma
žažemių nuosavybės teisės pa
liekamos jiems visoj jų pilnu
moj, nes mažažemis ūkininkas, 
gyvenęs savo ūkyje baudžiavos 
laikais, išgyvenęs kapitalistinę 
tvarką, gali pasilikti tokiu ir 
socialistinėj visuomenėj.” Tik 
socialistinė visuomenė gaji su
derinti stambiosios pramonės ir 
žemės ūkio reikalus ir tvarky
ti, kad ūkininko darbas bend
roj gamyboj butų tinkamai į- 
vertintas ir apmokėtas.” 1

[“S.D.”]

Siųsdami aukas draugai tarp 
!ko rašo: “Priimkite ir iš 

griebti ir šiandie pavirto ghlin- mus aukų ir pasiųskite kovo- 
ga jėga valstybėje. Be sočia-' tojams už liuosybę, Lietuvos 
listų partijos paramos dabar Socialdemokratų Partijai.” 
negali susidaryt jokia pastovi 
valdžia Francijoje.

20-metines vienybės sukaktu-j$25.00, rašo: 
ves socialistų partija norėjo pa- į 
naudoti ir tam, kad pažymėjus,' 
jogei josibs narių skaičius jau' 
pasiekė 100,000. Apvaikščio
jant jubilėju tečiaus, pasirodė,

Vienas daktaras iš Chicagos 
prisiųsdamas čekį, sumoj 

Priimkite ir ma-

ment taipgi geras nuo spuogų, šlakų, 
pučkų, išbėrimų, .suskirdusios odos, 
karščio, pilės, slogų išbėrimų, deder
vinių, niežėjimų, užkrėstų dedervinių, 
išsibrėžimų, persipiovimų, nusidrėski- 
mų, skaudėjimų, šašų, nudegimų ir tt. 
Jei jus negalite gauti Cadūm Oint
ment savo aptiekoje, tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Company, 
576 Fifth Avenue, New York.

__________ ———4.. — - ■ ■ ... ——

Tel. Blvd. yi« 
M. Woitlriewic«- 

BANI8
AKU1ERKA 

asekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gimdy- 

« patarimai 
moterims 

merginoms.
3113 Soath 
Halsted St.

Lietuviai Advokatai
kad ta skaitlinė jau yra toli 
peržengta. Ketveri ’ metai at- į 
gal, po komunistų padaryto 
partijoje skilimo ji teturėjo 
tiktai apie 50,000 narių.

Dabartinį partijos stiprumą' 
rodo 110 atstovų antramjam 
parlamento bute ir senate, 600 
socialistinių burmistrų Franci
jos miestuose ir ne mažiaus, 
kaipo 10,000 socialistinių atsto
vų vietinėse savivaldybėse.

Partijos šventėje dalyvavo
visa eilė svečių iš kitų šalių
socialistų partijų.

Austrijos Socialdemo- 
kraty Partija

Lapkričio 13 d. turėjo prasį- 
iėti Viennoje metinis Austri
jos socialdemokratų suvažiavi
mas. Partijos valdyba prieš 
suvažiavimą paskelbė atskaitą 
dž pereitusius metus.

Iš atskaitos matyt, kad pro
vincijoje partijos narių skai
čius paliko beveik tas pats, bet 
trašto sostinėje jisai žymiai 
paaugėjo, būtent, nuo 266,415 
ki 301,477. Vienuos mieste 

šiandie iš kiekvienų trijų suau
gusių žmonių vienas yra social
demokratas. Tikra socialistinė 
sostinė!

Malonu matyt, kad Austrijos 
jartijoje randasi ir žymus skai
čius moterų; ir jisai nuolatos 
auga. Pernai buvo 154,190, o 
šiemet 165,004. Socialdemo
kratinėse jaunuomenės organi
zacijose narių neperdaugiausia 
— 28,541.

Socialdemokratų partija turi 
dienraščius Viennoje, Linze, 
Salzburge, Innsbrucke, Grąže ir 
Klagenfurte. Be to, ji leidžia 
celetą savaitraščių, mėnesinių 
aikraščių, sporto žurnalų ir tt. 
)idelį švietimo darbą, kurį ve

da partija, šiemet ji papildė 
)arbininkų Universiteto įstei

gimu. Jisai tapo įkurtas tais 
rinigais, kurie teko partijai iš 
duonkepyklos pardavimo.

Vienas svarbiausiųjų Austri
jos socialdemokratų jėgos šal
tinių yra “Bespublikos Gynimo 
Sąjunga,” pusiau-karinė orga
nizacija, kuri visuomet yra pa
siryžusi su ginklais rankose 
stoti prieš atžagareivių pasikė
sinimą atsteigti monarchiją.

Laimė Austrijos socialdemo
kratų, kad jiems negalėjo daug 
žalos padaryti komunistai. Mas
kva dėjo daug pastangų suskal
dyti Austrijos socialistus, bet 
jai pavyko surasti tik menką 
būrelį pritarėjų. Todėl, nežiu-

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

E. J. McOuaid
5822 So. Racine Avė. .

Tel. Wentworth 0209 U-
Englewood 4760

...................................... ■

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1311

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas
190,No. State St. Room 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

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

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

v.

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

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

I 1 ——

A A. OLIS
ADVOKATAS 

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

Vuku mis
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

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

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

69 W. VVashington St. Room 1310
Telephone Dearbom 8946 

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

Namų Telefonas Republic 9600 
>11 i I .......... ■■■—

Tel. Dearbom 9057

A. A., SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St. 

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8895

1 ' "—■■■ 1

J. P. WAITCHES
Advokatas

Tel. Pullman 6377 Roseland, DJL

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearbom St.
Kambarys 1420

Telefonas Dearbom 6096
SPECIALISTAS egzaminavoji- 

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

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

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

Cicero Ketvergo vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8221 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 ▼. ▼. 
3236 S. Halsted St. T. Boul. 6737

A. L. THOMAS 
LIETUVYS' ADVOKATAS 

12037 Normai Avė. 
Tel. Pullman 7097

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, mofgičiai.

h...................■■■ I ...................................... ............... ..

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

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

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

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

Už metus—1&0, už pusę metų—75, už tris mėnesius—85.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo. 

.................................................. Atkirpk čia ......................... ........................  
Data: Lapkričio 19, 1925

JI

^DR. HERZMAN^
-—Iš R U S I J O S—

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

Gydo staigias ir chroniškas li
ga/? vyrų, 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 7:30 vai. vakare.

į Dienomis: Canal 
Telefonais: J 8110. Naktį

j Drexel 0950
( Boulevard 4136

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

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 labo* 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 Ud 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

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

-- -

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

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

pietų ir 6 iki 8 vakare.

Telephone Yards 0994

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

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

Res. telephone^ Hyde Park 4000

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 8 dieną
ir 6:30 iki 9:30 vakare

4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St. Chicago, 111.

A. L DA VIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė., 

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

DR. I. E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

10748 So. Michigan Avenue 
VALANDOS: 2—4 dieną. 6:30— 

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

r A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avė., Room 209 

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

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

Namų telefonas Spaulding 8633 
Ultravioletine šviesa ir diathermia

-Boulevard 3686 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.

. -f

nūoaxxxxxxxxxxxxxxxxxxixx: 
! rū ii n
M 
M

Dr. Lawrence P. Slakis
DENTISTAS

4454 So. Westem Avė.
M

M* Valandos: M
n huo 10 ryto iki *9 vai. vakare. M 
xxxxxxxxxxxxxxxxxzxxxxxxxx

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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.

- '■,l
Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St
Valandos nuo 8 iki 12 dienų, nuo 

i 6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nu* 
8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgą* 

Specialistas Moteriškų, VynŠkų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3103 So. Halsted SU Oricage 
arti Slst Street

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6858

/■* 1 "
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 3 iki 8 v.

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

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

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

LIETUVIŠKA APTIEKA
MRS. A. ZIMMERMAN, 

Savininkė
Visokį 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 Ave^

Phone Lafayette 6149
I
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NAUJIENOS ,
i'he 1 ithuaiūan Daily New« 

Purdiahed Daily Except Sunday 
by tha Lithuanian Newa Pub. Ca. Ibc.

Kdižor P. GKIOAITia
1739*Soath Haluted Street 

Chicago, 111.
Telephoae Rooeevelt 8500

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

8c. per copy.

Užsimokėjimo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams .................................... $8.00
Pusei metų ...... ... ..................4.0(
Trims mėnesiams .... ........ 2 2.(X
Dviem miaeaiama _____ , 1.50
Vienam mėnesiui ___________  .75

Chicago je per nešioto jusi
Viena kopija .... -—..............  8c
Savaitei __ ________________  18c
Mėnesiui .... ....

Tokio pat nepasisekimo susilaukė ir nacionalistai, ku
rie stengėsi Europoje iššaukti “revanšo” (atkeršijimo) 
karą. Jų spyrimasi prieš taiką atvedė prie to, kad jie at
stume nuo savęs žmones; o taika vistiek progresuoja.

Tautų Sąjunga, eidama prie tarptautinės taikos su
stiprinimo, daro tą, kas atatinka žmonijos reikalavimams. 
Todėl jos cfarbas turės pasisekti.

Entered as Second Claaa Matter 
March 17th, 1914, at the Poat Office 
>f "’hicago, 111., under the act of 
Mu-vk 2nd 1879.

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

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

Lietuvon ir kitur užsieniuoae:
(Atpiginta)

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. įleidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
UI. — Telefonas] Roosevelt 8590.

♦

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

orderiu kartu su uisakymu.

TAUTŲ SĄJUNGA SVARSTO NUSIGINKLAVIMO
KI.AUSIMĄ

13 la L* i* • 

ŠAUKIAMAS VALSTYBIŲ ATSTOVŲ 
SUSIRINKIMAS

• • • e o e
• • • e • •

TARPTAUTINĖ TAIKA NĖRA UTOPIJA
• e • • •

BET YRA UTOPIJA SPEKULIAVIMAS KARU

Tautų Sąjuųga rengiasi šaukti tarptautinę nusigink
lavimo konferenciją. Pirma, negu ją šaukti tečiaus, ji no
ri patirti svarbesniųjų valdžių nuomones nusiginklavimo 
klausimu. Tuo tikslu Tautų Sąjungos sekretariatas prieš 
dvejetą dienų išsiuntinėjo pakvietimus Anglijos, Franci- 
jos, Italijos, Japonijos, Ispanijos/Belgijos, Brazilijos, Ur
ugvajaus, Švedijos ir čechoslovakijos atstovams susirink
ti Genevoj ateinančio gruodžio mėn. 3 d.

Šis valstybių atstovų susirinkimas turės išdiskusuo- 
ti dalyką ir įteikti savo nutarimus Tautų Sąjungai. O ji 
spręs, ką toliaus daryti., 1 \ *. r

----  i *4^ -A \ į . ° ’
šitą Tautų Sąjungos žinksnį pašveikin&visi taiką my

lintys žmonės. Gaila tiktai, kad tarpe pakviestųjų valsty
bių nėra kai kurių labai didelių šalių, be kurių nusigink
lavimo klausimas negali būt pilnai išspręstas. Tokios ša
lys yra Amerikos Jungtinės Valstijos; Vokietija ir Rusi
ja. Jos nebuvo kviestos tur-but dėlto, kad jos nepriklauso 
Tautų Sąjungai. Bet, gal būt, po pasikalbėjimo, kuris 
įvyks gruodžio 3 d., ir su jomis bus susižinota.

Vokietija ketina neužilgo įstoti į Tautų Sąjungą. 
Amerika pati rengiasi darbuotis pasaulio nusiginklavimo 
reikale. Todėl šitų dviejų šalių pritarimas Tautų Sąjun
gos sumanymui yra beveik užtikrintas. Tuomet pasilieka 
tiktai sovietų Rusija. Bet jeigu visos valstybės sutiks da
lyvauti nusiginklavimo konferencijoje, tai ir Rusija ne
galės-trauktis atbula, kaip vėžys. Pasaulio opinija pri
spirs ją prisidėti.

GABRYS SKIRIAMAS KLAI
PĖDOS GUBERNATORIUM?

Vokiečių laikraščiai praneša, 
kad Klaipėdos krašto guberna
torius, Jonas Budrys, atsista
tydinęs. Savo rezignaciją ji
sai jau buvęs įteikęs Lietuvos 
valdžiai prieš pusę metų. Prie
žastis esanti ta, kad p. Budrys 
nenorįs imti ant savęs atsako
mybę* už tą politiką, kurią Kau
no ponai esą pasiryžę vesti 
Klaipėdos krašte.

Gubernatorius Budrys išbu
vo savo vietoje apie pustrečių 
metų, nuo pat to laiko, kai lie
tuviai užėmė Klaipėdos kraš
tą. Jisai laikęsis tos nuomonės, 
kad Klaipėdos krašto gyvento
jus negalima valdyt tokiomis 
priemonėmis, kokias klerikalai 
vartoja Didžiojoje Lietuvoje.

Kaipo kandidatai į guberna
torius, minima buvęs Lietuvos 
konsulas Klaipėdoje, Jonas ži
lius (buvęs kunigas), ir Juo
zas Paršaitis-Gabrys. Klaipė
doje vaikščioja paskalai, kad 
Kaunas jau paskyręs Gabrį. 
Tai butų nelabai malonus siur- 
pryzas klaipėdiečiams.

Nusiginklavimas ir susitarimas tarpe valstybių veng
ti karo nėra utopija, kaip mano kai kurie neva labai “re
voliucingi” politikai. Karas gali būt išvengtas net ir ka
pitalistinėje tvarkoje, nežiūrint to, kad ta tvarka yra pa
remta varžytinėmis (konkurencija) tarpe atskirų žmo
nių ir tautų. Iš tų varžytinių daugiausia šiandie ir kyla 
karai. Bet kapitalistai moka pašalinti varžytines savo 
tarpe, kada juos prispiria reikalas. Taip pat gali ir kapi
talistinės valdžios pašalinti varžytines tarptautinėje po
litikoje.

Tiktai reikia, kad jas kas prispirtų. Kapitalistines 
valdžias šiandie spiria atsižadėti tokios politikos, kuri ve
da prie karo, — darbininkai. Jeigu jos nepaisytų darbi
ninkų reikalavimų, tai minios žmonių atsuktų joms nu
garą ir pastatytų valstybių priešakyje socialistus.

Tokia politika, kuri veda prie tarptautinės taikos, nė
ra utopija, bet atvirkščiai — yra utopija tokia politika, 
kuri spekulįuoja nauju pasaulio karu. Utopija dėl to, kad, 
jeigu ji ir butų sėkminga, tai ji nieko negali atsiekti.

Naujas pasaulio karas neišrištų jokio tarptautinio 
klausimo; jisai tiktai pabaigtų tą griovimo darbą, kurį 
pradėjo 1914-1918 metų skerdynė. Jisai nustumtų žmoni
ją atgal į' barbarizmo gadynę!

Karinėmis spekuliacijomis paremta politika yra uto
pija dar ir dėl to, kad ji neišvengiamai turi pralaimėti. 

tNes juo tolyn, tuo labiaus auga ir augs žmonių pasiprie
šinimas jai.

Didžiausieji tos utopijos šalininkai iki šiol buvo Ru
sijos bolševikai. Per visą savo viešpatavimo laiką jie sva
jojo dieną ir naktį apie naują karą Europoje, tikėdamie
si, kad tas karas duosiąs jiems progos iššaukti visame pa
saulyje “socialę revoliuciją”. Todėl bolševikai kur tik ga
lėdami, trukdė visas Europos valstybių pastangas prieiti 
prie tvirtos taikos. Jie smerkė Qawes’o planą; jie kovojo 
prieš Locarno konferenciją; jie-kurstė prie sukilimų Af
rikos ir Azijos tautas, ir t. t.

Bet ko jie atsiekė? Nieko. Ir šiandie sovietų valdžia 
jau pati ieško susitarimo su kitomis valstybėmis.

Iš PIRŠTO IŠLAUŽTI 
ARGUMENTAI.

( $\ 4 •

Į “Naujienų” nurodymą, kad 
socialistai neketina vykinti so- 
sialistinę tvarką tenai, kur nė
ra tam pribrendusios ekonomi
nės sąlygos, “Draugas” atsako, 
kad sąlygų pribrendimas esąs 
“neaiškus dalykas.” Girdi, ir 
Rusijos bolševikai manė, kad 
toje šalyje jau esanti prireng
ta dirva socializmo tvarkai o
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betgi pasirodė kitaip. Vienok 
bolševikai neatsižadą savo pla
no ir laikąsi įsikabinę valdžios, 
nežiūrint to, kad jų šcimynin- 
kavimas kenkiąs kraštui. Taip 
galį atsitikti ir su socialistais.

Šis “Draugo” argumentas y- 
ra visai nieku neparemtas. Ji
sai užsiima spėliojimais, vieto
je to, kad ėmus dalyką taip 
kaip jisai išrodo praktikoje.

Tegu “Draugas” parodo, kur 
socialistai elgiasi taip, kaip 
Rusijos bolševikai, kurie pasi
grobė valdžią ir nenori paleisti 
jos iš savo rankų, nors milži
niška* dauguma žmonių jiems 
visai nepritaria. Jisai to ne
gali parodyti, kadangi socialis
tai elgiasi visai priešingai.

Socialistai turėjo savo ran
kose valdžią Austrijoje tuoj po 
1918 m. revoliucijos. Bet ar 
jie įsteigė savo diktatūrą? Ar 
jie mėgino teroru išnaikint sa
vo priešus ir per prievartą Už
karti kraštui tokią tvarką, ko
kios jisai nenori? Nieko pa
našaus. Socialistinė valdžia 
Austrijoje, ažuot mėginusi pa
vergti žmones, suteikė jiems 
pilniausią laisvę, t. y. davė vi
siems piliečiams balsavimo tei
sę ir paskelbė rinkimus į stei
giamąjį seimą. Kai įvyko rin
kimai, ir pasirodė, kad socialis
tai dar neturi daugumos, tai jie 
sutiko įleisti į valdžią kitų 
partijų atstovus; o vėliaus, 
kuomet buržuazinė dauguma 
parlamente, vadovaujama kle
rikalų, užsispyrė vesti tokią 
politiką, kuriai socialistai ne
galėjo pritarti, tai šie pasitrau
kė iš valdžios ir perėjo į opozi
ciją. Socialistai pasidavė dau
gumos valiai.

Ir reikia neužmiršti, kad so
cialistai Austrijoje yra nepa- 
lyginamai galingesni už Rusi
jos bolševikus. Už socialistus 
balsavo apie 40 nuošimčių pilie
čių. Tokio pritarimo bplševi- 
kai niekuomet žmonyse neturė
jo. Be lo, Austrijos kariuo
menė milžiniškoje savo daugu

moje susideda iš socialdemokra
tų. Vienok socialdemokratai 
nepavartojo savo jėgos piliečių 
pavergimui. Tuo gi tarpi 
Rusijos bolševikai, kai pama
tė, kad steigiamam seime jie 
turi mažumą, išvaikė atstovus 
ginklais ir panaikino visuotiną 
balsavimą!

Lygiai taip, kaip Austrijoje, 
socialistai elgėsi ir Vokietijoje, 
kur taip pat po revoliucijos 
buvo susidariusi socialistinė 
valdžia. Ta valdžia irgi įstei
gė demokratinę tvarką valsty
bėje, o ne djktaturą. Demo
kratinėje tvarkoje paaiškėjo, 
kad dauguma Vokietijos pilie
čių dar nenori socializmo, ir so
cialistai tam piliečių nuospren
džiui nusilenkė. Tai nereiškia, 
kad jie atsižadėjo savo tikslo, 
bet jie atsisakė vykdyti savo 
tikslą smurto ir prievartos ke
liu. Jie lauks tol, kol nebus 
jų pusėje dauguma žmonių. 
Lauks jie, žinoma, ne sunėrę 
rankas, bet kovodami prieš bur
žuaziją visose gyvenimo srity
se ir stengdamiesi palenkti į 
savo pusę žmones.

Taip pat elgiasi ir Anglijos 
socialistai, ir Švedijos ir kitų 
šalių.

Taigi, jeigu žiūrėt į faktus, 
o ne vadovautis fantazijomis, 
tai nieku budu negalima sakyt, 
kad socialistai iškirsiu tokį pat 
šposą, kaip Rusijos bolševikai.

Kas gi dėl sąlygų pribrendi
mo socializmo tvarkai įvykinti, 
tai čia, žinoma, yra “neaiškus 
dalykas” — toje prasmėje, bū
tent, kad žmonių nuomonės a- 
pie tai, ar sąlygos jau yra pri
brendusios, ar dar ne, gali la
bai skirtis. Bet “Draugas,” 
nurodydamas šitą “neaiškumą,” 
užmiršta ve ką: socialistai ne
ketina vykinti savo ekonominį 
programą vienu užsimojimu. 
Visi be išimties socialistai pri
pažįsta, kad socialitaciją tega
lima įvesti tiktai laipsniškai: 
pradžioje vienose industrijos 
šakose, paskui kitose, paskui 
dar kitose ir tt., iki visas eko
nominis gyvenimas bus sutvar
kytas socialistiniais pamatais. 
Šitam darbas paims gal dešimt
mečius, kol bus pabaigtas.

šitoks socialistų planas pil
nai apsaugoja visuomenę nuo 
tokio nepasisekimo; kokio susi
laukė Rusija. čia bolševikai 
mėgino įvykinti socializaciją su
syk visose ekonominio gyveni
mo srityse. Taip elgdamiesi, 
jie neturėjo progos pamatyti 
praktikoje, ar jų darbas duoda 
gerus vaisius, ar ne. Ir kai jie 
ėmė pastebėti, kad jų įvestoji 
sistema šlubuoju, tai jie neži
nojo, kame yra padarytos klai
dos. Tiktai po to,.kai visa Ru
sijos pramonė, susisiekimo ir 
Žemės ūkis visiškai susmuko, 
kai badas ėmė smaugti miesto 
ir sodžiaus gyventojus, kai 
žmonės ėmė kelti desperatiškus 
maištus (pav. Kronštadto suki
limas), — tai Leninas susigrie
bė ir pasakė, kad reikia “trauk
tis atgal.” Ir iki šiai dienai 
Rusija vargsta, negalėdama iš
sikasti iš tos pelkės, į kurią įs
tūmė ją nelemtas bolševikų 
eksperimentas.

Socialistams tokia nelaimė 
atsitikti negali. Kaip jau pir- 
miaus buvo nurodyta “Naujie
nose,” jie visai nemano vykin
ti socializmą tokioje ekonomi
niai atsilikusioje šalyje, kaip 
Rusija. Gi ekonominiai išsi
vysčiusiose šalyse jie irgi keis 
tvarką ne visose industrijos ša
kose susyk, bet pradžioje tik
tai toje arba tose'šakose, ku
rios yra labiausia pribrendu
sios — sakysime, anglių kasi
mo pramonėje arba geležies ir 
plieno pramonėje. Įvedus so
čiai izaciją šitose pramonės ša
kose, praktika parodys, kaip ji 
veikia. Todėl tolimesni žinks- 
niai bus daromi, jau remiantis

[Pacific and Atlantic Photo]
P-ni Chamberlain, Anglijos 

užsienio reikalų ministerio žmo
na, kuri, sakoma, daug pasidar
bavo ir prisidėjo prie to, kad 
Locarno saugUmo paktas buvo 
padarytas. Esą buvusi jos idė
ja sušaukti ten konferencija.

įgytuoju patyrimu. Jeigu pa
tyrimas butų neprielankus so- 
cializacijos vykinimui, tai pa
tys žmonės pareikalautų, kad 
tolimesnis socializacijos darbas 
butų sulaikytas, ir žmonės to 
pareikalauti visuomet galės, 
kadangi valstybėje gyvuos de
mokratinė tvarka.

‘ Taigi ir šituo atžvilgiu iš so
cialistų pusės visuomenei ne
grasina mažiausias pavoju?! 
“Draugas” todėl be reikalo 
žmones gąsdina.

Bet žmonės tokių baubų, ko
dus piešia klerikalų organas, 

. au nesibijo. Pažvelgkitc, kaip 
sparčiai auga socialistų jėgos 
visose Europos šalyse. Kiek
vienuose rinkimuose (kur rik
iai žmonės turi balsavimo tei
sę) socialistų partijos gauna 
vis daugiaus ir daugiaus balsų, 
ir netolimas yra tas laikas, ka
da socialistai valdys visas la- 
jiaiis apsišvietusias tautas. Jie . 
pasieks to ne ginklo pagalba,' 
jet per darbininkų klasės susi
pratimą ir susiorganizavimą.

Telšių anekdotai
[Lž] Telšių laikraščio “že

maičio” redaktorius p. Šaiku- 
nas nesenai turėjo labai įdo
mią bylą, kuri, rodos, - nedaug 
teturi precedentų Europos teis
mo chronikoje.

“žemaičio” redaktorius buvo 
caltinamas, kad jis įdėjęs sa

vo laikraštyje-“užuojautą... bul
garų komunistams.” P. šai
pūnas už tokį “priešvalstybi
nį,” “prieš krikščionišką bulga
rišką” nusidėjimą tapo nubaus
tas 7 paroms arešto ir 500 litų 
bauda; baudos gi nesumokėjus 
esą pridedama dar 1 mėn. areš
to.

Skaitydamas šitą žinią tūlas 
pilietis gali pamanyti, kad ji 
atėjo iš Bulgarijos, kurioje ne
žinia kokių •tikslų dėliai atsi
dūrė p. šaikunas su savo ne
nuorama “žemaičiu” ir kad jį 
nubaudė Cankovo valdžios teis
mas.

Tačiaus nieko panašaus ne
būta. Tai ne iš Bulgarijos ži
nia tai musų krikščioniško
gyvenimo Telšių anekdotinis į- 
vykis.

Tik dabar sužinojome, kad 
Cankovo valdžia naudojasi Lie
tuvoje tokiomis pat neliečiamy
bės (iš spaudos pusės) teisė
mis, kaip ir mūsiškė.

Todėl ir aišku, iš kur tokia 
košė kai kurių Telšių “valsty
bės vyrų” galvose, kad jie ne
gali, net žemėlapy, pamatyti, 
kur prasideda Lietuva, kur 
prasideda Cankovo ir kur bai
giasi Bistro vyriausybė, kur 
Telšiai ir kur Sofija.

Tačiaus tiek to. Ig'noran- 
tams ii* kultūros analfabetams 
nors kuolą ant galvos tašyk, 
vis dėlto jie nesupras, kad ši
tokie jų žygiai prašyte prašo 
Dievą, kad jis kuo greičiausiai 
duotų mums savo lietuviškąjį 
Gogolį, kuris busimosioms kar

toms pasigėrėti nupieštų jų 
paveikslą, kad juos galima bu
tų laikyti kur nors zoologijos 
muziejuje greta kitų retenybių, 
kaip antai: veršiukai su dviem 
galvom ir tt. Na, leiskim, kad 
ir Lietuvos piliečiai privalo bū
ti ištikimi... Cankovo valdžiai.

Tuomet kur gi “žemaityje” 
buvo rasta, kad ir toji “užuo
jauta Bulgarijos komunis
tams?” Jokios tokios užuojau
tos “Žemaitis” nebuvo išreiš
kęs. Jis tik pasveikino kovo
jančią už savo laisvę ir teises 
Bulgarijos liaudį. Tiesa, ji ko
voja su Cankovo vyriausybe. 
Bet gal tik Telšių “valstybės 
vyrai” nežino, kad Cankovas ir 
jo draugai dasigriebė valdžios 
kruvino smurto keliu, n u vertę 
teisėtai, visuotinu balsavimu iš
rinktą Stambulijskio vyriausy
bę, o valstiečiai sudaro Bulga
rijoje 90% visų gyventojų. 
Valstiečių partija turėjo abso- 
liutę daugumą Bulgarijos -par
lamente ir šis parlamentas Can
kovo tapo išvaikytas; valstie
čių ministeriai buvo išdavikiš
kai išžudyti.^ Ligi šiol Bulgari
joj tūkstančiais ir šimtais žu
domi valstiečiai; juos žudo ir 
kankina dvarininkai.

Koks gi doras žmogus gali 
pasakyti, kad tokioms apysto- 
voms esant, Bulgarijos liaudis 
neturi .teisės kilti į kovą su 
valdžios užgrobikais, vardan 
laisvė! ir žemės, vardan demo- 
kratybės?

: Doro demokrato ir respubli
kono prievųlė visa savo širdi
mi būti drauge su ta liaudimi, 
vuri kaujasi dėl laisvės ir tei
sėtumo. , ’ j

Taip pasielgė ir “žemaitis,” 
siųsdamas savo brolišką, vals
tietišką užuojautą Bulgarijos 
darbo žmonėms, o ne kokiems 
tai “komunistams.”

Ką kalbėti apie “žemaiti.” 
Buvusios Makdonaldo ir Errio 
valdžios įsikišo į Bulgarijos į- 
vykius ir griežtai perspėjo Can- 
kovą, kad jeigu nesiliaus žudęs 
savo politinius priešininkus, tai 
jxrieš jo vyriausybę bus pavar
totos finansinio boikoto prie
monės.

Šimtai Europos ir Amerikos 
demokratų mokslinčių, įvairios 
visuomenės ir kultūros organi
zacijos protestavo prieš Canko
vo valdžios terorą. Drąsiai ga
lima pasakyti, kad visa civili
zuotoji Europa pasibjaurėjimu 
pasmerkė Bulgarijos rėžimą.

Gi Telšiuose atsirado “avis 
rara,” kuri baudžia “žemaitį” 
už “priešvalstybinį nusistaty
mą!”

Na, ponai, kas gi daryti su 
Errio, su Makdonaldu, su visa 
demokratinga Europa?...

Gal Telšiuose ir ji gautų 7 
paras,, o “pabaudą nesumokė
jus dar 1 mėn. arešto?”

Liaukitės, juokus krėtę ir sta- 
t(> Lietuvą į kokių tai pompa- 
durų šalį. Bukit pątys juokin
gais, tai jūsų teisė, bet neuž- 
dėkite visai valstybei juokda
rių kepurę. ,

20 metų atgal Didžiojo Sei
mo laikais visa laisvę mylinti 
Lietuva solidarizavo su Rusijos 
darbo žmonių revoliucine kova 
prieš caro valdžią.

Laikantis Telšių “valstybinio 
nusistatymo” visus anų laikų 
veikėjus (žinoma, išskyrus ku
nigus) taip pat gal (reikėtų 
traukti atsakomybėn už “užuo
jautą caro priešahis.”

Absurdas absurdu, bet įvyky 
su “žemaičiu” negalima nepa
matyti ir ko kito.

Tas kita — yra reakcijos 
dvasia. Juk niekam neatėjo 
galvon traukti atsakomyb.ėn 
tuos asmenis, kurie 1923 me
tais mušė telegramą Mussoli- 
ni, kaipo Italijos išvaduotojui...

Vadinasi, Lietuvoje galima 
sveikinti ir reikšti užuojautą 
fašistiniam smurtui.

Pagaliau, kodėl nepradedama 
bylos prieš Lietuvos vyriausy
bės atstovus už ,tai, kad jie 
sveikink Rusijos komunistų val
džią spalių mėn. revoliucijos 
sukaktuvių dieną?

Budėkite, Telšių konsulai! 
Lapkričio 7 dieną tosios revo
liucijos sukaktuvės ir musų už

sienio reikalų ministerijos at
stovas sveikins Sovietus.

“Žemaičio” nubaudimas dar 
kartą rodo, kad musų spaudos 
“doros brigada” peržengė visas 
sveiko proto leistinas ribas. Ką 
toliau jie darys,, ką dar išgal
vos, težino vienas Dievas.

Mes patartume jiems imtis 
verčiau to naudingo darbo, ku
rį dirbo garsaus musų rašytojo 
ščedrino- “golovotiapai,” bū
tent: “blusą ant grandinės ve
džioti.”

Tuomet ir mes busim ramus.
—Dixi.

Pastabos
Rašo žmogus

Lietuvoje klerikalų .valdžia 
kiek galėdama puola socialde
mokratus. štai kokia susidaro 
padėtis,—Kuomet nei areštais 
nei pabaudomis nepavyksta į- 
bauginti musų draugus ir pri
versti juos atsisakyti nuo dar
bo partijoje ir visuomenėje, 
tuomet valdžios agentai grie
biasi griežtiesnių priemonių — 
ištrėmimo.”

♦ ♦ ♦
Lietuvoje: — “Policijos agen

tas Parulis baigęs pavyzdingą 
policininkų mokyklą sumušė 
dienos metu pilietę Mačionienę 
ir jos 11 mėnesių kūdikį taip, 
kad kūdikis nuo sumušimo mir
št:.’,, už tą, kad jam Paruliui ir 
jo sėbrams toji moteriškė ne
davė .plataus kelio pravažiuoti 
pro sali.”

štai kokia Lietuvoje yra as
mens neliečiamybė: —“Asmens 
neliečiamybė tapo tuščias be 
jokios prasmės žodis. Sulaiky
ti be jokio teisėto pamato pilie
ti, padaryti pas jį kratą, paso
dinti jį kalėjiman, arba uždėti 
piniginę pabaudą, skaitosi vi
sai normaliu ^dalyku.”

v + v
“Socialdemokratų nusistaty

mas yra toks, kad iki šiol ves
toji valdžios partijų politika 
Vilniaus • klausimu yra • suban
krutavusi, ir kad artimiausioj 
ateity reikalinga klausimas re
viduoti, pastačius jį visoj pla
tumoj; reikalinga iškelti jį iš 
naujo; reikalinga surasti nauji 
keliai.”

“Dabartinė’ (Lietuvos) vy
riausybė yra tik manekenas 
Seimo daugumos rankose ar 
ifet atskirų jos atstovų, kurie 
labai savotiškai tvarko Lietu
vos reikalus.”

“Dabartinė (Lietuvos) Seimo 
dauguma yra piktas krašto 
priešas. Visa sunki padėtis, 
kuri susidarė krašte tiek jo 
ekonominiam, tiek kultūrinia
me gyvenime, yra jūsų (didžiu
mos)' politikos pasekmės.”

♦ ♦ ♦
Kiti sako,, kad žmonių pro

tas nuveikia taip, kaip reikėtų, 
užtat, kad perdaug atsirado vi
sokių mašinų ir automobilių, 
žmonių protas perdaug pasida
rė, taip sakant, liuosas, išgve
ręs, tingus, žodžiu, viskas da
roma mašinališkai, mažiau rei
kia protauti ir tas kenkia civi
lizacijai.
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TELEFONŲ MERGAITE
DABAR SVEIKA

Kentėjo du metus, gavo 
palengvinimą vartodama 
Lydia E. Pinkham’s Vege- 
table Compound.

Marshalltown, Iowa. — “Kaip aš 
pradėjau vartoti Lydia E. Pinkham’s 

Vegetable Com
pound, tuomet aš 
buvau telefonų 
operatorka ir jau 
kentėjau dvejus 
metus nuo didelių 
skausmų ir kojų 
sutraukimų, taip 
kad vos tik galė
jau pavaikščioti. 
Kartais negalėjau 
dirbti jokio darbo 
dėl savo trubelių.

Mano motina vartoja gyduoles laike 
permainos jos gyvenimo, ji manė, 
kad jos pagelbės ir man ir jos pagel
bėjo. Aš taipgi vartoju Lydia E. 
Pinkham’s Liver Pilis. Aš rekomen- 
duoju jūsų gyduoles savo draugams 
ir aš atsakysiu visus laiškus apie 
jas”. — Mrs. P. E. Everts, Box 149, 
MarshalttovvH, la.

MRS. NORTON’S PATARIMAS.
“Pirm kol aš nepradėjau vartoti 

Lydia E. Pinkham’s Vegetable Com
pound aš buvau silpna ir nervinga, ir 
turėjau tokį didelį svaigulį, kad vos 
tik galėjau išlaikyti kaip kada. Aš 
neturėjau dpetito, nemiegojau gerai 
naktimis ir buvau nusilpusi. Mano 
vyras parnešė man butelį Vegetable 
Compound ir aš nusistebėjau jo pa
sekmėmis”. Mrs. Clarence S. Nor
ton, 18 Pierce Si., Dover, N. H.

CHICAGOS 
ŽINIOS

Apkaltino 25 žmones 
už alaus šmugelį •

Vakar federalinis grand ju- 
ry išnešė du apkaltinimus, ku
riais apkaltinama 25 žmones už 
peržengimą prohibicijos įstaty
mų, varant alaus šmugelį. Vie
nas apkaltina juos visus už 
peržengimą prohibicijos įstaty
mų, o kitas apkaltinimas kalti 
na tris federalinius agentus už 
kriminalinį apsileidimą einant 
savo pareigas.

Be trijų agentų yra dar ap
kaltinti Chįcagos policijos lei
tenantas, policjstas, bra varas, 
Boston and Maine geležinkelis, 
taipjau kitų geležinkelių virši
ninkai ir braVaro savininkai ir 
viršininkai.

K 4 ■ **
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; Nužudė vaiką

Sportas
MAKTINSON UŽKURTI

SARPALIUI PIRTĮ

Paul Martinson sako, jog 
Sarpalius bereikalo pučiasi ir 
giriasi. Girdi, Sarpalius dar nė
ra paguldęs nė vieno tikrai ge
ro ristiko, tad nėra ko jam ir 
girtis. Esą kai aš jį pačiupinė- 
siu, tai jis bus “done” ir dau
giau nebenorės ristis su gerais 
ristikais. O kadangi Martin- 
soną net dabartinis pasaulio 
čempionas Stecher į pusantros 
valandos neparito, tai pilnai ga
lima tikėtis, jog Sarpaliui bus 
riestai.

Sarpalius su Martinsonu ri
sis lapkričio 24 d. School Hali 
svetainėje ant Town of Lake. 
Risis taipgi ir J. Šimkus.

NESVIETIŠKAI TVIRTAS 
ŽMOGUS

Wennersten
‘Bohemian Blend

LENGVAI 
PRIREN 
GIMUI

Henning Wennersten INC.
2»«0 LAWRENC£ AVĖ.. CHICAGO

Belmont hotely, kuomet mo
tina Mrs. Caroline Allėn ir au
klė sėdėjo kitame kambaryje*, 
tapo chloroformu nužudytas 
gulėjęs lopšy 5 mėnesių Allen 
kūdikis, žmogžudystę susekta 
tik tėvui sugryžus namo. Išpra- 
džių buvo spėta, kad plėšikai 
įsilaužę į kambarį ir nunuodi
jo vaiką, kad jis neverktų ir 
tuo .neprišauktų motinos. Da
bar policija daro kitokius spė
jimus, bet ir ji nieko tikro 
nesuseka ir ikišiol jokių areš
tų nepadaryta.

Bytoj Meldažio svetainėj 
įvyks nepaprastai įdomios ris- 
tynės ne vien tik todėl, kad 
ten risis garsusis lenkų čem
pionas Wladek Zbyszko su To- 
ny Aču, ale ir todėl, kad antrą 
kartą pasirodys M. Zanavičius, 
lietuviškas “cowboy”, kuris ri
sis su galingu Wiscoosino far- 
meriu Marshalu. Marshal pasi
žymi nepaprastai tvirtomis ko
jomis. Jei ką jis pagauna su 
kojomis ir suspaudžia, tam sun
ku bėra ištrukti. Užtat Zanavi
čius labai yra susirūpinęs.

Prie viso to pasirodys vienas 
tvirčiausių žmonių pasaulyj, 
kuris lanksto geležį, kaip nen
drę. Jis parodys ir daugiau 
savo jėgos štukų, į kurias žiu-' 
rint stačiog nesinori tikėti, kad 
žmogus galėtų tatai padaryti.

—Z.
todėl, kad apyniai 

ir salyklą yra sy’.iu. 
Ir jums patiks jo sko-

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU 1PECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu* 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso, 
kreivas akis, nuima kataraktą, at> 
tako trumpregyst? ir toliregystt 
Prirenka teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias kJaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 10 
iki 8 vai. Nedėlioi 10 iki 1 vai. p. p

1545 West 47th Street
Phonc Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be skausmo 
Bridge geriausio aukijp. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stu. Garantuojame visą savo darbą, i) 
teniaH munų kainaa. Sergėkite havo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai

1545 West 47th Street
Netoli Askland Avė.

Nušovė Amatuna 
draugą

Vos spėjus palaidoti nušau
tąjį italų munšainerių vadą 
Sam (“Samoots”) Amatuna, 
prie savo namų Willow Springs 
tapo nušautas Amatuna drau
gas Eddie (“Diamond Tooth) 
Zine.

Zine dalyvavo Amatuna lai
dotuvėse, kurios buvo nepap
rastai iškilmingos. Jis buvo įdė
tas į $10,000 vertės grabą, gė- 
ini ant jo kapo sudėta už $20,- 
000, o laidotuvėse dalyvavo 
apie 2,000 žmonių. J j betgi čia 
tik laikinai palaidota, kadangi 
jo lavonas paskiau bus išsiųs
tas jo gimtinėn Sicilijon.

Po laidotuvių Zine negryzo 
namo, bet buvo užėjęs su ki
tais dviem draugais į biliardinę 
prie 1365 So. Fairfield Avė. 
Ten vienas jo draugų pašovė 
tūlą sirietį.iUž valandos laiko 
Zine sugryžo namo ir tapo 
nušautas prie savo durų. Ar 
tas šaudimas biliardinėj turi ką 
bendra su nušovimu Zine, poli
cija nežino. Zine neužilgo ma
nęs pasitraukti iš butlegerys- 
tės biznio.

Lietuviu Rateliuose.
Bridgeport .

Susivienijimo Draugijų 
Balius

Ateinančiam sekmadieny, 
lapkričio 22 diena turėsime dar 
vieną pasilinksminimo vakarą. 
Susivienijimas Draugijų, kurs 
sumanė ir pastatė Lietuvių Au
ditoriją, rengia puikų vakarą.

Tojo vakaro tikslas yra netik 
palinksminti savo narius ir 
draugiškai praleisti laiką, bet 
taipgi pagerbt tik ką užbaigtą 
ir pakrikštytą svetainę.

Bridgeporto ir kitų kolonijų 
lietuviai, tą vakarą, beabejo, 
skaitlingai suvažiuos j musų 
auditoriją. Reporteris.

3641-43 South Halsted St.

SIUSKIT PER
NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
To prašo Lietuvos žmonės r

taip pataria Lietuvos bankai

Klosetas Vana Lavatory 
$19.25 $26.75 $10.95

3 šmotų, augštos rųšies maudynės 
autfitas, su fitingais . $56.95

ROLL RIM
SINKUS

Baltai enamelio- 
tos, pilnai pfi- 
rengtos su krane-
liai.s, 42 colių Roll Rim
Ateikit j musų parodymų kambarį 

Atdara Nedalioj nuo 9 iki 12

Lietuviu bylos teismuose 
• - 

(Tąsa)

CIVIL JURY TRIAL 
CAILENDAR

The Municipal Court of Ch-go
Fourth Cllss Cases

2 9927 3 Yuktanis v Seiven
3 992764 Yuktanis vs Seiven
63 1436211 Fiecho vs Proncke 

tis
67 1 43619 Remblas zvs Reebie
190 1057788 Szlikas vs Yunai- 

tis et ai
265 1137045 Urban vs Hub ♦

Cab Co.
375 1062627 Cable Piano Co. 

vs Malkis
440 1137082 Szakas vs Szakas
722 1067003 Draugiste vs Les- 

chinsky
847 1072431 Znotas vs Chica- 

go Bys Co.
819 1436713 Goski vs Yuknus
867 1138081 Hub\Cab (to. vs 

Yellow Cab Co.
909 1069328 • Kuchinskas • vs

Krauzas r >
935 1072672 Lucas vs Stukis
959 14,18295 Liepo vs Hub 

Cab Co. i
1011 1074123 Engei Vs Maso- 

kas
1156 1438794 Saltmeris vs 

Shiminas r *
1252 1077963 Guiiffre vs Ka

jokas į
1293 1751103 Bajarunas vs
• Ruiko '
1471 1438362 Javaras vs M ir 

chiels
1553 1080616 Dolejs vs Olszevv- 

ski
1672 1439351 Levinson vs Ma- 
tulauskas
1896 1084364 Kiras vs Dikshas
1927 1087049 Miknevice vs 

Shayne
1988 1086183 Mikshys v Leecli
2027 1767427 Itasker vs Lėto

kus et ai
2034 10811 11 Baczynski vs 

()lszewski
2093 1089726 Paukšta et ai vs 

Deszulski
2127 1767230 Kiborl vs Boek- 

szehvicz
2212 1766981 Jokantas et ai 

vs Sereyka
2313 1076023 Mickcvice vs
Tai bi s h .
2323 1087985 Kuchinskas vs

Andreotli
2344 1092804 Hammėr vs Wi- 

nikates
2449 1 094588 Kahiza vs Wini- 
' kates

2543 1095726 Bafinas vs Rim
kus

2544 1095762 Steinmelz vs Kul
tus

2547 1095904 Lakeside Hospi- 
tal vs Bond

2679 1441556 Juszkievvicz vs 
Checker Taxi Co.
2779 1442061 Juras vs Yellow 

Cab Co.
2792 1096563 Fabionas vs Jau

kia
2831 1442065 Jakaitis vs Mo
tor Transportation Co.
2931 1766691 Dūda Vs Brahm
2946 1100114 Kaupas vs Me- 

įsek
3101 1142677 Zimmer vs Ra* 

msahka
3209 1105579 Zilinskis vs Ka- 

nafa et ai
3240 1109005 Matulis vS Slilur- 

pa et ai ete * ž
3404 1106695 Sinkus vs McNb 

cholas •
3101 1442813‘ Greblinius vs 
*♦ Ecliiller
3499 1443778 teenberg vs War- 

liurst
3571 1438424 Gronski vs Ne- 

zėlskis'
3853 1443678 -Petrauskas' vs 

Butko
2937 1118341 Shvegzda v Piat- 

kus
1039 1119387 lleitman vs Chcr- 

inanskas
4073 14444369 Dragonas vs 

Checker Taxi' Corp.
4117 111’07399 Pryzynski vs 

Bąrtnik
4138 1420114 Krasnauskis vs

Dalkus " r
4160 1121370 Cibulskis vs Bal- 
czikonas

(Bus daugiau)

DR. ROSS NAUJA IR PA 
GERINTĄ SISTEMĄ 

GYDYMO IŠGYDO
Kraujo, puhI&h, ilapumo, privatinė*, sla « 
tos, užsendintoa ir užkrečiamo* iigo* vii į 
iigydomo*.

Vartojami saugiausi ir geriausiai 
žinomi metodai

KIMBALL PIJANAI
Del tobulumo šyvo balso yra 
pamylėti ir didžiai išgirti per 
įgarsėjusius artistus ir muzi
kos ekspertus. Vien tik su Kim
iai] grojikliu pianu galite gra- 
jiti gaidas teisingai ir girdėti 
geriausiai i ištobulintų piano mu
ziką.

Parduodam ant 'lengvų išmo- 
' kėjimų

PIJANU KRAUTUVES

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

TERPENTINAS 
SUSTABDO 

KRUPĄ

Pearl Queen Koncertinos

Puikiausios naujos ir senos sn;iiikos, 
Klarnetas, Saksofonai ir visi Beno 
Instrumentai.

Katalogas Dykai

Vitak — Elsnic Co.
4fi39 So. Ashland Avenue

l J
Chicago, III.

DR. B. M. ROSS
At*akanti* 

Specialinta* 
Įsteigta 30 metų

914
pagerintas

606
Ir tikran Europini* Ln* 

eacide gydymas * Ž4>* 
kiama. Vienutinir gy
dymas .nuo sifilio <iu»- 
dama* už 4^ ET 
žemą kainą

tiktai trumpam laikui,
Daugiausiai chroniškų ligų paeina 

kraujo ir užkrečiamų ligų. Kad Ugydiiu* 
jaa nebandykit senais budais.
VYRAI I Specialia iierum gydymas yra var
tojamas su geru pasisekimu dėl atgavimi) 
stiprumo silpnoms vyram*. Jo gaivinanti 
jčua veikia utebuklingai ant gilių. nervu ir kraujo, suteikdama stiprumą .ilpnieraa 
ir sunykusiems vyrams. Dr. Ros* gydymo 
kambariai kasdien pilni ligonių.

JIS TURI 30 METŲ PATYRIMĄ 
ir jau išgydė tūkstančiu* žmonių, tai -ra 
užtikrinimas Bcrgnatiems, kad jie gaus t »- 
rą gydymą. Vienatinis geriausiai įrengti* 
ofisas Jungtinėse Valstijose. Dešimtis gy
dymui kambarių. Kraujo ižbandymas ir la
boratorijos egzaminacija dykai su gydyntu.

Patarimas Dykai

Terpentinas tiesiai per odos sky
lutes įsigeria į sužeistus raumenis 
krutinės ir gerkles. Sustabdo be
veik iš sykio visus susikimšimus, 
kuriė užgula ant kūdikio krutinės' 
ir gerklės. Suprantama, paprastas' 
terpentinas degina ir turi stiprų 
kvapą. Bet į Turpol — Terpentino 
Ointmeitas — deginimas ir nema
lonus kvapas yra4’ prašąlintas. Ir 
gerai išvalytas Terpentinas į Turpo 
suteikia dar geresne pagelbą negu 
žalias terpentinas. Turpo netik su
teikia urną pagelbų — bet jeigu 
{)atepat su turpo kūdikio gerklę, 
turis serga krupu, prašalina kru- 

pą. Laikykit Turpo visuomet na
mie, už 35c. ir 70c, slovikeliai par
duodanti bilc kokioje aptiekoje, 
The Glassner Company, Bindley.' 
Ohio. 
------------------- ----- --- -------

Z"1 " ■ i — —..............i"........
Tel. Lafayette 4228

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

patarnauju kuogeriausiai.
M. Yuška.

3228 W. 38Cn Chicago, III.
.....— — ' -•

Atnakantift medikalis patarnavima* suteik* 
jum* sveikatą ir laimę. Geriausi* gydy
mas. Pigiausios kainos. Greičiausias gydy- 
mas. Ateikit Šiandien.

DR. B. M. ROSS
35 Su. DuarMrn St. 

kampas Manroe St. Chicago 
Vyrų priėmimo' kerhbarys 506. Moterų jrt- 
ėmimo kambarys’'' 508.

Penktas Augštas, Crilly Namac 
25 METAI TAME NAME

Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto iki I 
vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 1 dieną. Pa- 
nedėliais, sere domis ir subatomi* nuo lt 
ryto iki 8 vakare.

ATNAUJINK SAVO JAUNYSTE 
Didžiausia slaptybes tragedija su

sideda iš 90% žmonių nematomos 
jėgos' senatvėje ir tas priguli nuo 
Sveikatos'ir? papročių. Mes sensta
me kandies ir nėra jėgos dėl to at
silaikymo. Bet mes galime praša
linti senatvės jausmų vartodami 
llemogland, Geriausia Gyduolė dėl 
sugrąžinimo jaunystės. Bcmogland 
yra kombinacija tikrų gilių, seru
mų ir chemikalų, kurių pasidaro 
stoka kiekvieno senstančio žmo
gaus. Nusipirkite dėžutę 33 table- 
tus tiktai už $L Siųskite pinigais 
arba money orderį.

The Bcmogland Laboratories 
523 W. Madison St., Chicago, III.

(PAVLAVICIA
Undertakers Co.,
Automobiliai vestuvėms, 

krikštynoms ir t. t.
I Grabus parduodam pigiai
Į 3238 So. Halsted St.,

Phone Boulevard 7667
Rezidencija Boulevard 9828

KELLOGG'S

i/a b ai geras castor oil pa
darytas dėl medikalio var
tojimo. Be skonio. Stipru
mas ir grynumas nesimai- 
no. Prašykite Kellogg’s 
butelukuose ir su labeliais. 
Pas visus aptiekorius.

ITASTELESS CASTOR OIL

[svarbi naujiena
Visi, kurie "norite parsikviesti giminai

čius arba pažįstamus iš Lietuvos, atsilanky
kite ypatiškai į musų ofisą, gausite sąžinin
gą patarimą: kokiu budu galima pergabenti.

Jeigu norite, kad pinigai pareitų Kalė-

JOHN
4601 So. Marshfield Avė.

doms, pasiųskite per musų ofi^ų. Užtikrina
me teisingų ir greitų išmokėjimų.

v

Doviernastis ir kitils valdiškus doku- 
.mentus prirengiame su Konsulo užtvirtini- 

. mais.

J. ZOLP
Chicago, III.
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Chicagos Simfonijos 
Orkestro koncertas

Chicagos Simfonijos Orkest
ras, gal geriausias visame pu
sašyje, praplėčia savo dar
buotę ir kad supažindinti pla
čiąją visuomenę su tikrąja mu
zika, pirmą kartą apleido savo 
Orchestra Hali ir pereitą pir
madienį davė koncertą skerdy
klų svetainėje, International 
Amphitheatre. 'lai buvo pir
mas iš penkių populiarių kon
certų, kuriuos tas orkestras 
duos toje salėje south sodie
čiams.

Fnėra Įpratę lankylis Į gerus 
koncertus, ar dar orkestras ne
spėjo tarp jų išsigarsinti, nors 
jį žino visa Chicaga. Lietuvių 

.irgi mažai matėsi. Skerdyklos 
remia tuos koncertus ir duoda 

f jiems dovanai savo didelę sve
tainę.

Koncertas prasidėjo su dide
le Dvorak’o overtura “Carne- 
val.” Toliaus sekė Beethoveno 
Andante iš Simfonijos No. 5, 

.Grieg’o “Peer Gynt”. Liszt’o 
“Hungarian Rhapsody No. 2 ir 
poras kitų simfonijų Dvo
rak’o, Schubert’o, kurių nebuvo 
programe. Po trumpos pertrau
kos orkestras davė dalis Ru- 
binstein’o “Feramors”, Massc- 
net “Scene Religieuse” (vilion- 
čelei vedant) ir keletą kitų 
simfonijų. Užbaigta gi didele 
Čaikovskio simfonija “1812 
metai,“ kurią tik tokis didelis 
ir geras orkestras, kaip Chica
gos Simfonijos, tegali tinkamai

Pranešimai SIŪLYMAI KAMBARIŲ
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

To orkestro koncertai Or
chestra Hali yra tiek skaitlin
gai lankomi, kad niekad publi
ka j juos netilpsta, nors įžan
ga būna brangi, čia gi įžanga 

-buvo tik 50c., bet publikos bu
vo gana mažai — apie 2,000 
žmonių, nors toje salėje galėjo

išpildyti. Orkestrą vedė pats 
Frederick Stock.

| Sekamas to orkestro koncer
tas toj pačioj salėj bus pirma
dieny, gruodžio 28 d. —B.

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 
LEISTI $100.00?

Atsakymas: $100.00 ant syk jr 
$6.00 j metus per visą 

likusi gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistos dole

ris sudaro nematomą juostą cen
tų ir kiekvienus centas atlieka 
tani tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, doleri paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šimtą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų. .

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

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

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

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St.

Nuo 10 ryto iki 8 vai. vakaro.

PASIRENDAVO.IA ktftnba- 
rys vienai arba dviem ypatoms, 
kambary* Maru apšildomas, arti 
eleveitorių ir karų linijos. Mrs. 
M. Dementis, 6320 l)rexel Avė., 
Phone Fairfax 5167.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
MUSŲ KALENDORIAI
Šiuomi pranešam visiems Chica

gos ir apielinkių lietuviams biz
nieriams, kad pas mus galite užsi
sakyti įvairių sieninių kalendorių. 
Ilangers, \Vall Pockets, DeLuxe ir 
Cut Outs, taipgi da turimi* labai 
gražių naujų lietuviškų kldendorių. 
Musų kalendorių kainos gana pri
einamos — nuo $12 iki $25 už 100. 
Pas mus randasi didžiausias ka
lendorių pasirinkimas. Reikale ka
lendorių tejefonuokite mums — 
prisiusime agentą su sąmpeliais ar
ba dėl platesnio pasirinkimo pri
bukite patys ypatiškai šiuo adresu:

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

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ-________

REIKIA patyrusio d rei vi
rio ir patyrusių .prie žirk
lių ir šešių darbininkų. Darbas 
geležies atkarpų jarde.

COHN IRON & STEEL CO.
2034 Southport Avė.

PARDAVIMUI NAMAI-2EMF

Opera
tilpti dar keli tūkstančiai žmo
nių. Turbut south sidiečiai dar

Jaunosios Birutės vaikų susirinki
mas ir pamokos įvyks Ketverge, lap
kričio 19 d., 7 vai. vak., Mark White 
Sųuare svet.

Prašoma susirinkti kuoskaitlin- 
giausiai ii' atsivesti naujų narių. Rei
kės pradėt rengties prie Kalėdų va
karėlio.

— Organizatorius.

BAGDONAS BROS.
MOVING, EKPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handling. 

Turime daug metų patyrimą.
3238 So. Halsted St.

Tel. ros. Yds 3408—Blvd. 7667 office

REIKALINGAS dreiveris iš
vežioti duonų, luri būti paty
ręs.

K reipkites:
1208 Ė. 93 St.

AUTOMOBILIAI
1924 — Chevrolet, 5 pasažierių, ae- 

dan, pilnai prirengtas, 2 bunr.-periai, 
ekstra tajeras, dėl sustojimo šviesa, 
step pinte? apšildvtojas, elektrinis 
lango nuvalytojas ir tt. Kaina $325.

Matyk it
M K. MONTVID 

arba
M R. GAMMON

2220 So. Michigan Avė. 
Calumet 6900

' BULVES! BULVES
Nepraleiskit Šitos progos. Bulves 

Wisconsino pirmos rųš>s $4.00 Šim*- 
tas svarų. Galima pasižiūrėti » 

4456 So. Honore St.
ir

544 Wcst 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

PARDAVIMUI cigarų, taba
ko, groserio ir nosvaiginamų 
gėrimų parloras.

Kreipk i tęs:
1621 S. Union Avė.

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė. Cash business. Ge
roje apielinkėj. Daro gerą biz
nį, parduoshi arba mainysiu.

3932 So. Rockwell St.

Didelis Bargenas
4 kamb. namelis, netoli gatvekarių 

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

5 kamb. namelis, akerio žemės, 
galima laikyti vištų ir kitų gyvulių, 
2 karų garadžius, kaina $3950, pri
ims lotą ir mažą įmokėjimą pinigais.

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

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

Rezidencijos lotai parduodami nuo 
$175 ir augščiau, vanduo, elektriką 
ir šalytakiai.

Matykite:—J. E. Vlastnick, Mgr.

J. N. Zewert & Co.
5882 Archer Avenue
Telefonas Prospect 8305

ANT MAINO

LI IT) VIK A A M BLOŽAITIEN ft
Apleido šitą pasaulį sulaukusi 
83 m. amžiaus, Spalio 9 dieną, 
1925. Tapo palaidota Lietuvoje, 
Gaurės parapijos kapinėse, 'niū
ra ges apskr.

Paliko dideliame nubudime 
du aunu Joną ir Kazimierą ir 
tris dukteris Marijoną, Marci- 
joną ir Petronėlę. Visus Ame
rikoj.

Gedulingos pamaldos atsibus 
už velionės sielą Lapkričio 20 
d., 8 vai. ryte, Nekalto Prasi
dėjimo Bažnyčioje, 44-tos gat
vės ir Fairfieid Avė.

Užkviečiame gimines, pažy
stamus ir kaimynus išklausyti 
šv. Mišių minėtą dieną ir pa
simelsime už vėlionės sielą.

Liekame nuliudusios 
dukterys,
Marijona .Navardaunkienė 
Marrijona Stulginskienė 
Petronėlė Rudienė

JONAS BERNOTAS
A f

dasi 663 W. 14th PI., Chicago, 
III. Laidotuvės įvyks Penktadie- 
nyj, lapkričio 20 d., 9 valandą 
ryte iš namų 663 W. 14th PL 
j Dievo Apveizdos Bažnyčią, o 
iš ten bus nulydėtas į šv. Ka
zimiero kapines.

Visus gimines, draugus ir 
pažįstamus nuoširdžiai kviečia
me dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti mirusiamjam paskutinį 
patarnavimą.

Nubudę ir pilni gilios sielvar- 
tos liekame, »

Moteris ir Dukterys.
laidotuvėse patarnauja gra- 

borius A. Butkus, Tel. Canal 
3161.

šią savaitę operoj eina:
i šiandie “Rigoletto“, daly- 
vaujant Meluis (svečias), 
Hackętt, Formichi ir Coti4uil.

Rytoj vaidinimo nebus.
šeštadieny po piet’ — “Mar- 

tha“, dalyvaujant Mason, Pav- 
lovska, Schipa, Lazzari ir Tre- 
visan.

šeštadienio vakare papigin
tomis kainomis eina “H Tro- 
vatore“, dalyvaujant Muzio, 
Lenska, Cortis ir Bonelli.

Ketvirta operos savaitė pra
sidės pastatymu “Carmen” 
sekmadieny po piet, dalyvau
jant D’Alvarez (viešnia), An- 
šseau, Rimini ir Oukrainsky 
baletui.

Pirmadieny — “Cavalleria 
Rusticana“, dalyvaujant Saw- 
yer, Lamont ir Torti m* “1 Pa- 
gliacci“, dalyvaujant Fitziu 
(viešnia), Ansseau, Steel,Def- 
rere ir Oliviero.

Antradieny — pirmą kartą 
šį sezoną “Andrea Chenier“, 
dalyvaujant Muzio, Pavlovska, 
Lenska, d’Hermanoy, Mar- 
shall, Formichi, Lazzari, Def- 
rere, Trevisan ir Mojica.

Trečiadieny “Faust,“ daly
vaujant Mason, Hackett, Laz
zari, Defrere.

Ketvirtadieny - pirmą kar- 
BUOBciiAa vanci .

šeštadienio vakare (papigin
tomis kainomis) — “Aida.“

šiuomi pranešam Teatrališko Kliu- 
ba Lietuva nariams, kad repeticijoj 
“Betliejaus Stonelės“ bus laikomos 
Ketvirtadienį, Lapkričio 19, 1926, 
8-tą vai. vakare, Dovis Sųuare Parko 
svetainėje, ant 45-tos ir Paulina St. 
Visi nariai ir narės privalo susirink
ti. J. J. Palekas, Prez.

1 ILDLD. 19 kp. susirinkimas įvyks 
ketvirtadienio vakare, lapkr. 19 d., 
Naujienų name. Visi nariai prašomi 
susirinkti.

— Sekretorius.

Detroit, Mich. — l.SS liti kuo-j 
pos mėnesinis susirinkimas įvyks 
lapkričio 22 d., 2:30 vai. po pietų,l 
Lietuvių Svetainėj, 25-os ir l)rx 
A ve. Draugai kviečiami būtinai da
lyvauti šiame susirinkime, nes tu
rėsime daug svarbių dalykų ap- 
calbėti. Yra pageidaujama, kad 
ciekvienas narys susirinkime daly
vautų. —K p. org. I*. J, Milton.

Roseland. — Draugijų Sąryšio 
irclekcija įvyks ne 19 d. lapkri

čio, bet 2(1 d. lapkričio, Aušros 
kambariuose, lOOtM) S. Michigan 

avė. Tėma: Žemės klausimas Lte- 
uvoje. Aiškins Jukelis,

—Komisija.

Lietuviškos Teatrališkos Drau
gystės Būtos No. 1 repeticijos vei
kalo “Ponas Dauganoris” įvyks 
pėtnyčioj, lapkričio 20 <1., 7;30 v. 
vak., McKinley Purk svetainėj. Vi
si lošėjai bukite laiku. Nepamirš
ote, kad jau truinjms laikas, 

tautietis Buishas.

Didžiosios Birutės 'vienų mergai
čių praktikos įvyks 19 d. lapkri
čio, 8 vai. vakare, Mark VVhite 
S(|., ant 30 gt. ir S. llalsted St. ■ * ■ • a • • • « • F • • a •

Tel. Vards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už

laikėm malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levintha! Plumbing Supply Co., 
1637 West DIvislon St., 

netoli Marshfield

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų 
matkos 35c., 38c. ir 40c. Vilnonios 
skiautės ' vaikams, kaina nuo 65c. 
iki $1.60. Baltoji drobė užvalka
lams ir paklodėms. MarŠkonios gi
jos, kaina 1000 jardų nuo 10c. iki 
45c. Mano tavotas parsiduoda nuo 
35c. iki 50c. pigiau negu kitur.

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

.............. .. ■ 111 ...... ....... ... .
Tel. Lafayette 5183-6438

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

M

į . .i—. ■

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

i J. R. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfieid Avenue, 
Tel. I^afayette 0727 

SKYRIUS
4904 West 14th St., Cicero. 

Tel. Cicero 8094.L—. .v

Tel. Republic 8135

Paul Hanuska
6653 So. Claremont Avė.

Kontraktorius - Plumberis. Darau 
visokį darbą pigiomis kainomis. 

»— ............... ■■■■........... ... ■■■—

1925 — Naujas Essex Coach, pil
nai prirengtas, 2 bamperiai, ekstra 
tajeras ir uždangalas, <lel sustojimo 
šviesa, step platės, motor myteris, 
wing lock bar, automatiškas lango 
nuvalytojas ir t. t. parduosime su 
naujo karo garantija, dykai patarna
vimas, tikras bargenas.

Matvk i t
MR. MONTVID 

arba 
M R. GAMMON 

2220 So. Michigan Avė.

PARSIDUODA arba apsimai
no 4 pasažierių Moon, uždary 
tas. Kaina ^500.

P. Budvitis
2857 Wallace St.

Tel. Victory 1568

PARSIDUODA bučernė, la
bai geroj vietoj; biznis išdirb
tas ptr daug metų. Labai ge
ras pirkimas. Pamatykil savi
ninką 8252 S. Emerald Avė. 
Tel. Triangle 6081

- ----- Y - .. - - ---------------- -

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė už cash arba mainysiu į namą. 
Biznis geras, renda pigi $35 į mėne- 
sfr Lysas ant 5 metų. Prieįastį par
davimo patirsite ant vietos. Atsišau
kite prie savininko.

5200 So. Honore St. 
Tel. Hemlock 0458 

Vakarais Hemlock 2808

PARSIDUODA Beauty Shop 
South Side. Daro gerą biznį. 
TuriU parduoti greitu laiku, 
nes apleidžiu miestą.

Tel. So. Chicago 0237

2 flatų po 6 kambarius, mūrinis 
namas, 1 metų šenumo; pirmas aug- 
štas karštu vandeniu šildomas, mai
nysiu ant 9 mažesnio namo, kad ir 
medinio, po 4 kambarius arba po 5. 
Kas turite tokį namą, Brighton 
Park apielinkėj, tai malonėkite at
sišaukti. Telefonuokit apie 8 iki 10 
vai. vakare Lafayette 2856.

. Reikalaukite
M R. JOE PATUMIS

GERIAUSIA PROGA
$500

jmokėjimu gali pirkti naują 
bungalow su lengvomis išly
gomis. Viskas kieto medžio, 
f urnas u apšildomas. luotas 30 
x!25. Randasi ant Maplevvood 
Avė., arti Marąuette Parko.

Z. S. Mickeviče, 
2423 W. 63rd St. 
Tel. Prospect 4345

RAKANDAI
PARDUOSIU 5 kambarių rakan

dus, kaip naujus, grojiklis pianas, 
2 miegamo kambario setai, 7 šmo
tų valgomo kambario setas, 3 šmo
tų nvohair parlor setas, karpetai) 
lempos ir kitokių smulkmenų. Vi
sus ant syk ar po vieną. Atsišaukit: 

1611 W. 55th St.

STEBfiTINAS BARGENAS
Parduodu fandrę, pilnai įrengtą, 

tik stok ir dirbk. Kaina visai pigi, 
tik $1000. Parduodu todėl, kad 
turiu kitą užsiėmimą, čia yra daug 
kostumerių, daromas geras biznis. 
Kas nupirks, laimės. Atsišaukit

D. B. 10 E. 61 St., Chicago

PARDAVIMUI 2 aukštų, 1 
kambarių medinis namas, Auk
štas, geras beizmentas su fur- 
na.su apšildomas. Gausit bar- 
gieną nuo savininko. 1 lubos.

2615 W. 4(>th Place

Iš Birutes
Nors musų vietinė Birutė, 

kaipo mandagi panelė, visuo
met apie save mažai kalbėda
vo, bet šiemet ji nusistačiusi 
da mažiau kalbėti, bet daugiau 
veikti. Man pasitaikė visgi Bi
rutę gerame upe rasti ir išgau
ti iš jos geros širdies atvirą

D. L. K. Gedimino Dr-ja stato 
scenon “Dėdė Atvažiavo” nedėlioj, 
lapkričio 22. d. Chas. Strumilos 
svet., 158 E. 107-ta g-vė, Roselande. 
Veikąlą sUloš Liet. Scenos Mylėto
jų Ratelio Artistai. Pradžia 7 va), 
vakaro; šokiai prasidės 8:30 vai. 
vakaro. Bus pirmos rūšies orkest
rą. širdingai visus kviečia

—Komitetas.

KRAUTUVIŲ FIKCERIAI
Grosernių, Bu- 
černių, Delikate- 
šen, Restauruo
tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų

uioniet j Inu s reik i a "(TaiDo? ’ ša u- 
kite telefonu West 4308. O kuomet 
norite dirbti, atsišaukite 20 So 
Western Avė. Mums tuojau reikia 
janitorkų prie apvalymo ir viso
kių maišytų darbų. Pasimatykit 
su mumis šiandien.

TIKRAS .pasiūlymas už cash, 
puikus rakandai dvi 10 kambarių, 
pigiai. Parloi/tV','' valgomo ir miega
mo kambario setai, karpetai, Ram
pos ir t. t. dalimis. 
' Atsišaukite

5355 S. Michigan Avė.

_ PARDAVIMUI 2
$700 vertės grojiklis pianas, 

dėl svarbios priežasties turiu 
parduoti, už $130 nupirksite

honėin ir rn-
NAGIT1S,

6512 S. Halsted St., Ist floor

VYRŲ SIUTAI IR OVERKAUTAI
Pasiūti ant orderio, žemiau ol- 

selio kainų. Olselio įstaiga išpar
duoda puikius importuotų ir vir
tinių išdirbinių siutus ir overkau- 
tus. Sutaupyki) $20 iki $25. Kiek
vienas rubas rankomis siutas ant 
orderio. IMtaikymas, stylius ir ge
rumas pinterioio garantuotas. Taip
gi didelis bargenas už augštos rų
šies siutus ir overkautus, kurių 
neatsiėmė.

STANDARD TAILORING CO.
Olselio siuvėjai 

337 S. Franklin St.
7 lubos

FARMOS
LEMONT 15 akrų su budinkais, 

3 arkliai, 2 karvės, < vištų, ančių, 
žąsų, mašinerijos. Prekė $3800.

20 AKRŲ prie Leinont, puikus 
budinkai, 7 kambarių auza, ant 
didelio ąutotnobilių kelio. Prekė 
$7(M

CHAS. ZEKAS
4151 So. Westem Avė.

MORTGECIAI-PASKOLOS

REIKIA DARBININKŲ

I prisipažinimą apie jos darbuo
tę, tad ir skubinuosi su Biru
tės plačiąja bei muzikališkąją
šeimyna pasidalinti.

' Birutė visas savo spėkas de
da pastatymui istoriško veika
lo “Keistučio Mirtis“ gruodžio 
10 d., Lietuvių Auditorijoj. 
Daug reikalinga triūso Ir ener
gijos pridėti, bet- birutiečiams
to netrūksta, — jie tuomi yra 

'pasigimėję. Apart to jų vadas 
komp. Vanagait e priduoda 
jiems noro ir gero ūpo.

I Veikalas, tikėkit, bus priruo
štas taip, kad jus visus nu
stebins, ir ne vienam teks aša- 

Iroti tose laidotuvėse. Ten bus 
choras gedulingai pasipuošęs, 
.ten bus ir vaidelutės, o jų gie-
dojimas kiekvieną žavės. Taigi, 
kaip matote, musų Birutė 
mums ir vėl rengia muzikos 

[šventę. Ruoškimės atatinkamai 
•sutikti ir įvertinti jos naudin
gus darbus.— D. M.

LSS 4 kuopa rengia apvaikščio- 
jimą paminėjimui dvidešimts metų 
sukaktuvių Lietuvos revoliucijos. 
Jis įvyks penktadienio vakare, 11 
gruodžio, Mildos svet., 3142 South 
llalsted St. Pradžia 8 vai. vakare.

—Komitetas.

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS’:
“Naujienas” pradedama išnešioti 

nuo 3-čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ir 
nuo 35-tos iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti. 
Už “Naujienas” galima mokėti sykį 
į savaitę arba sykį į mėnesį. Gyve
nanti pažymėtame zone, o da neap- 
rupinami ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Tel. 
Boulevard 9663).

ASMENŲ JIEŠKOJIMAl
IEŠKAU Prano Smith-Pociaus 

Prasišalino nuo manęs treciadi’eny, 
lapkričio 11;' padarė man skriau
dą. Jei kas praneš kur jis randa
si, duosim $5 dovanų.

Joe Tryonis,
'4051 Montgomery St.. Chicago

Tel. Lafayette 1594

įSRENOAVOJIMIir
RENDON keturi kambariai 

visi naujos mados įtaisymai; 
rendoę tik $16 į menesį.

916 W. 31st St.
2nd floor

MOTERŲ
LIAMPŲ SHADE 

DIRBĖJŲ 
\

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

Kreipkitės:
4235 So. Kedzie Avė.

Namų darbininkes turi 
būti patyrusios dėl išdirbi- 
nėjimo augštos rųšies liam- 
pų shade namie.

ART LAMP 
MANUFACTURING CO.

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

Tel. Keystone 9556

1435 So. Wabash Avė.

ŠILKINIŲ SHADE 
DIRBĖJŲ

Reikia patyrusių merginų 
dėl siuvimo liampoms užlai
dų. Gera alga, labai geros 
darbo apystovos.

ART LAMP 
MANUFACTURING CO.

1435 So. Wabash Avė.
^ifEIKALINGr’^mot^ ar 

męrgina dirbti prie namų. Turi 
2 vaikus daboti. Gera mokes
tis; valgis ir guolis. Atsišau
kite greitai.

1840 So. Halsted St.

PARDAVIMUI grosernė, saldainių 
ir mokyklos daiktų krautuvė, geroj 
vietoj, priešais mokyklos, biznis se
nas, taipgi automobilių “Auburn’’ 
parduosiu. Viską sykiu ar atskirai, 
ne brangei. Pardavimo priežastis pa
tirsite ant vietos.

3518 So. Wallace St.

PARDAVIMUI bučeriški fik- 
čeriai: Ice box, kaladė, skėla ir 
kendžių show case. Parduosiu 
pigiai, nes man nėra reikalingi. 

* • I

Kreipkitės:
3990 Archer Avė.

PARDAVIMUI valgykla — Lunch 
Room už gana prieinamą kainą. 
Biznis randasi prie dirbtuvių — 
užeigos vieta. Pardavimo priežastį 
patirsit vietoj.

V'AlVS'iiyVv/L/n vy lianų 
rėdalų krautuvė. Galima pirk
ti vien krautuvę arba ir su 
namu. Puikus biznis, gera vie
ta lietuviams. 3228 S. Halsted 
St. Phone Boulevard 0941.

NAMAI-2EME
Perkant, Parduodant, 

Mainant
REIKALAUJANT PASKOLOS AR 

BUDAVOJANT NAMUS f
Matykit J. Namon firmą

Kuri yra labai išsiplėtojusi dėl 
teisingo ir greito patarnavimo. 
Skolinant pinigus ant antrą mor- 
gičią. Taipgi perkam antrus, tre
čius morgičius ir kontraktus. Per- 
žiinrim ir padarom legalius doku
mentus perkant ir parduodant. Ap- 
draudžiam namus ir kitus dalykus 
nuo ugnies. Visuose reikaluose 
kreipkitės pas

J. Namon
REAL ESTATE INVE8TMENTS
2418 W. Marąuette Road

Arti Western Avė.
Tel. Prospect 8678

ANTRI MORGICIAI
Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Tvečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL FNVESTMENT

* CORPORATION
Snuth KpcIzIa At»

MOKYKLOS
VALENTINE 

. DRESSMAKING 
COLLEGE

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

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

PARDAVIMUI bučernė.s fik- 
čeriai, be stako, naujas ice 
įbo 8x6 ir kiti visi reikalin
gi dalykai. Parduosiu už $450.

1125 W. 31 St.'
Klauskit Charles Dankęvich

, MAN REIKIA PINIGŲ
Parduosiu savo 2 flatų mūrinį na

mą, 5-6 kambarių flatai, 2 skyrium 
pečiai, garažas, už $10,500, cash 
$3,000. Veikit greit. Gerojo vietoje.

H. ELUS FURNITURE CO. 
6222-24 So. Ashland Avė.

— »■ U I e—II ■■■ ■ H II ^1. I i įį*

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

P. TUSKA, 
539 W. 45 PI.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commercial

3301 So. Halsted St^ Chicago, UI.
(kamp. 88-Čios gatv., 2-ros lubos)
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