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Sirijoje paskelbta 
respublika

Socialdemokratai nori 
naujo reichstago

Tikis nuveikti nacionalistus
naujam parlament u i laimėti 
didžiumų kairiųjų

ir

Didesni socialistų laimeji 
mai Anglijoj

Vokietijoš socialdemokratai 
reikalauja naujų rinkimų

Sukilėliy vadas paskelbė 
respubliką Sirijoj

(steigęs provizorinę 
kreipėsi į Tautų 
pristatydamas jai 
bylą.

valdžių
Sąjungą,

gatvėse, visuose keliuose ; 
užmiestį įsteigta barikados, 
akstinuotų vielų tvoros su pa
statytais kulkosvaidžiais, taip 
kad tas vienas seniausių pasau
lio miestų dabar atrodo naujo- 
viškiausia aptvirtlnta karo sto
vykla.

na- 
va- 
su-

Anglijos Darbo partija lai 
mėjo 135 vietas

ondone socialistai, laimėję 88 
vietas, turės didžiumą 8-se 
valsčiuose

LONDONAS, lapkr. 5. - Pil
nas balsų suskaitymas parodo, 
kad įvykusiais praeitą pirma
dienį miestų tarybų rinkimuo
se Anglijoj Darbo partija lai- 

Imėjo iš viso 135 naujas vietas 
tarybose, — keturiasdešimt 

. j septynias vietas provincijoj ir 
jam pavykstą paimti j aštuoniasdešimt aštuonias vie-

BERL1NAS, lapkr. 5. Vo
kiečių debatai dėl Lokarno su
tarties išsivystė į kovą tarp na 
cionalistų ir socialdemokratų. 
Ta kova gali privesti prie palei
dimo reichstago (parlamento) 
ir paskelbimo naujų rinkimų.

Pabūgę naujų rinkimų ir 
nujausdami, kad stambieji pra
monininkai atsisakys jiems 
duoti pinigų rinkimų kampani
ją), nacionalistai ėmė stropiai 
trauktis atgal ir dalykus glos
tyti, kad kaip nors nukreipus 
socialdemokratų pasiryžimą 
reikalauti naujų reichstago rin
kimų. Nacionalistų vadas, 
grafas Westarp, buvo atsilan
kęs pas kanclerių Lutherą, ku
riam jis aiškino, kad, girdi, vi
sa, ko nacionalistai norėję, tai 
kad kabinetas susilaikytų nuo 
pasiūlymo parlamentui ratifi
kuoti Lokarno sutartis, kol 
Francija nebus phdariusi kon
cesijų Reino krašte. Nacionalis
tų ministeriai atsistatydinę tik 
dėl to, kad kabinetas nutaręs 
remti Lokarno 
Fra nei jos užsienių
Briandui nieko tuo 
pasakius.

Socialdemokratai 
statę reikalauti naujų rinkimų,
tikėdamies naujam reichstagui 
laimėti daugumą kairių partijų 
atstovų. Penktadienį įvyks dėl 
to socialdemokratų parlamenti
nės kuopos mitingas.

paktą, dar 
ministeriui 
reikalu ne-

tečiau nusi-

R®

[Pacific and Atlantic Photoy •

P-ia Oamire iš Sanford, Me., su savo vyru. Ji yra giminė ne
senai mirusio Kanados milionieriaus Octave Champeaux ii* tiki
si ptfveldėti $4,000,000.

Vokietija gausianti dalį Sako, kad norėta nudėt
Mosulo aliejaus diktatorius Mussolini

DAMASKAS, Siriją, lapkr.
5. Sukilimas Sirijoj du 
koncentruojasi apie buvusį 
cionalistų Liaudies partijos 
dą, Bakri, dabar patapusį 
k dėlių vadu. Bakri paskelbė
rijos respubliką, o save pasi
skelbė respublikos prezidentu. 
Jis pats yra vyriausias kariuo
menės vadas, kol kas jis yra ir 
visas ministerių kabinetas.

Pasak franeuzų valdininkų. 
Bakri šiuo tarpu nemanąs pul
ti Damaską, bet savo valdžiai 
įsteigti ieškąs patogesnio mies
to. Jis turįs akį ant H.omso. I 
Jeigu 
Homsas ir ten įsteigti laikiną
ją valdžią, jis kreipsis į Tautų 
Sąjungą ir pristatysiąs jai da
lykų padėti Sirijoj. Bakri įsiti
kinęs, kad turėdamas bazę savo 
operacijoms, ir provizorinę 
valdžią, jam pavyks atkreipti 
pasaulio akis į Sirijos kovą, ir 
galų gale laimėti.

Yra dar keletas tūkstančių 
neramių druzų,’ su kuriais Bak
ri tikis susijungti, šiuo tarpu 
betgi franeuzų kariuomenė 
ko atkirtus Bakri jėgas 
druzų.

Damaskas panikoj
Vakar ir šiandie visas 

masko miestas buvo panikoj. 
Tūkstančiai bėgo iš miesto, 
tūkstančiai kitų uždarė savo 
krautuves. Daugelis kraustosi 
j kitus kraštus. Miestan atvyk
sta daugiau franeuzų kariuo
menės.

Paniką pagimdė artilerijos ir 
oro bombų trankymas. Mat ne
toli miesto franeuzų orlaiviai 
užtiko vėl sukilėlių būrį. Arti
lerijos ugnim tas būrys buvo 
visai sunaikintas.

Damaskas šiandie atrodo 
kaip apsiaustas miestas. Visose

lai-
nuo

Da-

AR NORI KĄ PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

• e
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.

tas Londone.
Londone, iš dvidešimt astuo

nių valsčių (borbughs), socia
listai, gavę daugumą, kontro
liuos aštuonis valsčius. Tie 
valsčiai yra: Battersea, Ber- 
mondsey, Deptford, Poplar, 
Shoreditch, Stepney, Woolwich 
ir Bethnel Green.

Greenwich valsčiuj, kurį ik 
šiol kontroliavo municipaliai 
reformininkai, dabar lygiai 
pusę visų vietų turės darbie-
čiai, o antrą pusę kitos, dar- 
biečiams priešingos partijos.

Įdomu, kad pagarsėjęs pasta
ruoju laiku komunistų lyderis, 
parlamento narys iš Ndrth 
Battersea apskrities, Shapurji 
Saklatvala, municipaliuose rin
kimuose savo apskrity buvo 
skaudžiai sumuštas: jis mažiau 
balsų gavo, ne kaip dagi muni- 
cipalių reform’r’nkų kandida
tas, miręs prieš .kimus.

Anglijos 4,000,000 dar
bininką vienybė

LONDONAS, lapkr. 5. Di
džiosios Britanijos didžiausių
jų profesinių sąjungų (trades 
union?) egzekutyvai sutarė ir 
priėmė bendros sąjungų są
jungos konstitucijos projektą. 
Konstitucijoj numatyta, 
tam tikrais atvejai

kad 
kur bus 

reikalo sutartinai veikti, butų 
vienu kartu pašaukta streikan 
visi keturi milionai organizuo
tų Didžiosios Britanijos darbi
ninkų.

Pasikėsinimas prieš 
“Memeler Dampf- 

boot” redakciją

Lokarno paktas padarė tai, kad 
buvę priešai dabar tampa 
biznio dalininkais 

* I

Areštuota buvęs socialistų par
lamento atstovas, jo sekreto
rius ir vienas masonas

ROMA, Italija, lapkr. 5. —

Socialistų Internacionalo 
konferencija

| Plebiscitas Filipinuose
Planuoja visuotinu balsavimu 

išspręsti Filipinų nepriklau
somybės klausimą

MANILA, Filipinai, lapkr. 5.
Filipinų nacionalistų vadas, 

Manuel Quezon, pareiškė, kad 
ateinančių metų pradžioj bu
siąs padarytas visuotinas žmo
nių balsavimas, kuriuo jie turės 
pareikšti savo norą dėl Filipinų 
nep rik lau somy bės.

Plebiscitas, žinoma, negalė
siąs įvykti, jeigu Jungtinių 
Valstijų paskirtasis toms sa
loms generalgubernatorius Leo
nardas Wood sumanymą vetuo
tų.

Quezon sako, kad didelė le- 
gislaturos narių didžiuma su
manymui pritaria ir kad neužil- 
gio legislatura priimsianti tam 
tikrą dėl plebiscito rezoliuciją.

“Garas” Kirilas rašo Ru
sijai konstituciją

KOBURGAS, Vokietija, lap
kričio 5. — Rusų didysis knia- 
zis Kirilas, kurs praeitais me
tais pasiskelbė “visos Rusijos 
imperatorium”, dabar paskyrė 
tam tikrą komisiją sutaisyti 
naują Rusijai konstituciją, su- 
lyg jo paties duotais nurody
mais.

Kepyklų darbininkų 
streikas Viennoj

VIENNA, Austrija, lapkr. 4.
Austrijos sostine pasiliko be 

duonos, kadangi visų duonos 
kepyklų darbininkai metė dar
bą, samdytojams atsisakius 
pridėti jiems daugiaus’ algos. 
Užtat dabar gerą biznį daro 
sausainių ir pyragaičių kepyk
los. Apielinkių kaimiečiai, ma
nydami pasipelnyti, bando ga
benti miestui savo keptos duo
nos, bet streikininkų pikietai 
juos gena atgal. Daug Viennos 
gyventojų išvyko traukiniais, 
automobiliais ir arkliais į Kitus 
artimesnius miestus duonos 
ieškoti.

VANDERGiBIFl’, Pa., lapkr. 
4. Du banditai, puolę Van- 
dergrift Savings Banko pasiun
tinį, atėmė iš jo vąlizaltę, ku
rioj jis nešė 75,00(1 dolerių. 
Plėšikai su grobiu pabėgo.

Del Lietuvos diplomatinio 
. kurjerio nužudymo

. MASKVA, spalio 17. [Elta]. 
— Paskutinėmis žiniomis, Lie
tuvos diplomatinio kurjerio Br. 
Pliuščiausko lavonas rastas ne- 
davažiuojant VolokolamskG 
stoties, kur jis iš vagono ir bu
vo dingęs.

Paaiškėjo, kad velionis Sicbe- 
že (pirma stotis SSSR pusėj) 
turėjo ilgą kratą ir už priva
čiai vežtus daiktus sumokėjo 
muitą. Atgabenus lavoną i 

j Maskvą, nustatytas apiplėši
mas. Velionis buvo išmestai 
iš traukinio be palto, tik kos
tiume. Prie kūno pinigų ir 
daiktų nerasta. * Kupė portfely 
rasta tik penkiasdešimt rublių, 

I nore turimomis žiniomis, velio- 
‘nis turėjęs su savim gana dide- 
| lę sumą pinigų dolerių valiutoj.

Vagono palydovai suimti ir 
tardymas pavestas vyriausiai 
prokuratūrai.

Bronius Pliuščiauskas gimė 
1898 m. Kaimelio kAime Rasei
nių apskr., ten ir iki 1919 m. 

! gyveno. Vėliau tarnavo Lietu- 
|vos kariuomenėj ir buvo pas- 
I kiltas tarnautoju prie karo 
’attąche Lietuvos pasiuntinybėj 
Maskvoj. Pastaruosius dvejus 
metus buvo užsienių reikalų 
ministerijos diplomatiniu kur
jeriu, kursavusiu tarp Kaunu; 
Rygos ir Maskvos.

Gyvą palaidojo
UKMERGĖ. -- Spalių 12 d. 

prie rusų kapinių, iš kur pap
rastai imamas smėlis — žvyras, 
buvo sušokę į duobę du vaikai. 
Vienas jų 8 ar 9 metų mokinys 
Jarmolavičiukas kastuvu ar 
pagaliu palytėjo statų duobės 
krantą, ir smėlis tiesiai jį už
griuvę. Subėgę netoliese buvę 
vyrai atkasė vaiką jau negyvą. 
Gydytojas konstatavo, kad vai
kas smėlyje išbuvęs užgriautas 
5 minutes. Antrą vaiką smėlis 
mažiau palietė, todėl pavyko iš
gelbėti.

Valstybės -tarnautojų streiko 
išvengta

VIENNA, Austrija, lapkr^4. 
— 90/100 valstybės tarnautojų 
streiko, kurs turėjo prasidėt 
kaip ketvirtadienį (šiandie), iš
vengta, vyriausybės atstovas 
šiandie susitaikius su tarnauto
jų atstovais.

LONDONAS, lapkr. 5.
Kaip toli Lokarno sutartis pa-. Vakar, kai Roma šventė septy- 
veikė sandarai*,Europoj atstei nerių metų karo paliaubų su 
gti, parodo dar vienas faktas. ' Austrija sukaktuves, fašistų 
būtent tas, kad, kaip praneša- vyriausybė paskelbė, kad bu- 

dalyvaus kon- vęs susektas sąmoksals nužu- 
’dyti diktatorių Mussolini. Kai
po sąmokslininkai, Romoj areš
tuota buvęs socialistų parla
mento atstovas,, Zaniboni, ir 
jo sekretorius, kurs yra taip
jau laikraščio Popolo Quaglia 
redaktorius, ot Turine 
pasitraukęs 
rolag Louis 
sonas.

Socialistą 
areštavo Dragoni viešbuty, tą 
valandą, kai jis rengės išeiti. 
Generolas gi Capello buvo areš
tuotas traukiny, kuriuo jis no
rėjęs išvažiuoti iš Italijos.

Del šito tariamo sąmokslo 
fašistų vyriausybė tuojau iš
siuntinėjo visiems

ma, Vokietija 
ferencijose dėl Mosulo Paryžiu
je ir Londone, ir kad Anglija 
sutikus duoti jai dalį Mesopo
tamijos aliejaus. Ta dalis esan
ti dvidešimtas nuošimtis. Tuo 
budu Vokietija stoja vakarų 
valstybių bloką n prieš Turkiją 
ir pan-islaminę Aziją. Tai pa
rodo taipjau, kad Vokietija 
priimama ne tik kaipo Tautų 
Sąjungos narys,, bet ir kaip pir
mykščių savo priešo biznio da
lininkas.

Kad tarp Francijos n Vokie
tijos mezgimi vis draugingesni 
santykiai, parodo ir tas, kad 
vakar Francijos ambasadorius, 
De Fleuriau, pakvietė pas save 
pokylin ir Vokietijos ambasa- siuntinėjo visiems prefektams 

-j Darbo I dorių, Stahmerą. Nuo karo, tai j Italijoje įsakymą užimti maso- 
buvęs ministe- ^ar toks • atsitikimas, nų ložas, o fašistų partijos se-

................... ’ ’ 1 kretorius., Farinacci, išleido ma-.
ni Testą, įsakydamas fašistams 
visoje Italijoje tą patį vakarą 
suruošti visur 
monstracijas, kad 
likęs gyvas.

Pusiau 
agentūra Stefani 
valdžia
jungtinę socialistų partiją.

'Mussolini gavo daugybę svei
kinimų dėl laimingo išsisaugo- 
jimo nelaimės, ir pirmas tų 
sveikinimų buvo nuo karaliaus 
Viktoro Emanuelio.

koks turi būt tarptauti- 
socialistų judėjimo nusi-

Tars, 
nio 
statymas Lokarno paktui

LONDONAS, lapkr. 5.
Vakar čia, Caxlon salėj, prasi
dėjo socialistinio darbininkų 
internacionalo konferencija. De- 
egatų dalyvauja iš penkiolikos 
valstybių, tarp jų iš 
Vokietijos, Italijos, 
spanijos, Austrijos, 

Olandijos ir Rusijos, 
ei jos tikslas yra
turi būt tarptautinio darbinin
kų judėjimo nusistatymas Lo-| 
karno paktui.

Konferenciją atidarė 
partijos žadas., 1 
ris pirmininkas Ramsay Mac- 
Donald. Savo kalboj jis stipriai

suimta 
iš tarnybos gene- 

Onello, žymus ma-

Zaniboni policija
Franci jos,

Belgijos, 
Vengrijos, 
Konferen-

nutarti, koks

pritarė Lokarno sutarčiai, cha-|basad0J* 
rakterizuodamas ją kaipo stam 
bų žingsnį prie tarptautines 
sandaros, stambiausi, koks 
buvęs padarytas nuo Versalės 
sutarties laiko.

Buvo paskirta tam tikra ko
misija pateikti konferencijai 
rezoliuciją Lokarno pakto klau
simu.

kad vokiečių ambasadorius pa
kviesta į iškilmę franeuzų am-

Sovietų Rusi ja pripaži 
no naują Persų 

valdovą

džiaugsmo de-
Mussolini iš-

oficialė

Mirties bausmė trims vo 
kiečiams pakeista

LONDONAS, lapkr.
Praneša, kad Rusijos sovietų 
valdžia per savo pasiuntinį Te
herane pripažinus Rizą ('lianą 
kaipo naują Persijos valdovą, 
nelaukdama oficialio praneši
mo apie įvykusį Persijoj per
vartą ir apie pašalinimą nuo 
sosto Kadžarų dinastijos.

fašistų žiii.ų 
skelbia, kad 

ruošiantis likviduoti

Neleido prohibicininkui 
kalbėti mokykloj

' MASKVA, lapkr. 5. Rusų 
telegrafo agentūra skelbia, kad 
centralinio vykdomojo komiteto 
pirmininkasz pakeitęs mirties 
bausmę trims vokiečių studen
tams, Karlui Kindermanui, Te
odorui Volštui ir Maskui Dit-

. KAUNAS, spalio 17. Kaip marui, kurie praeitą 
praneša iš Klaipėdos, šiandie 
3:30 vai. rytą Klaipėdoje į 
“Memeler Dampfboot” redakci
jos namą buvo mestos dvi 
trys bombos. Redakcijos 
mas suardytas. Aukų nėra,
nieko tuo metu redakcijoj ne

ar 
na- 
nes

liepos mė- 
sušaudyti. 
kaltinami, 

nužudyti

nesį buvo pasmerkti
Tie vokiečiai buvo 

buk jie konspiravę 
bolševikų vadus — Trockį,'Sta
liną ir kitus.

Mirties bausmė dabar jiems 
pakeista dešimčia metų kalėji-

Federalis oro biuras'šiai die
nai Chicagai ir apielinkei pra
našauja:

Aplamai gražu; šalčiau; stip
rokas, didžiumoj vasaros vaka
rų vėjas. f

Vakar temperatūra 
niškai siekė 44° F.

viduti-

BALTIM<)RE, iMd., lapkr. 5.
Kongresmanas Wm. D. Up- 

sliavv iš (ieorgi joy, kurs yra 
didelis prohibicininkas, » be to 
ir evoliucijos mokslo prieši
ninkas, vakar norėjo čia Tow- 
sono vidurinėj mokykloj laiky
ti mokiniams kalbą. Mokyklų 
(superintendentas Hersclmer lė
čiau, neleido jam kalbėti, pa
aiškinęs, ‘kad vietos mokyklų 
vyriausybės užginta mokyk lo-

Pasikėsintojo i nesusek- mo, įskaitant tą laiką, kurį jie šiandie saulė teka 6:26, lei se kalbėti mokiniams ginčų 
z jau iki šiol praleido kalėjime, džiasi 4:39 valandą. I dalykais.

' . h . ■ ' •

Siųskit per Naujienas 
Pinigus Lietuvon ant Kalėdų

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

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

Iš kitų miestų 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.

I4AUJIEIMOS
1739 So. Halsted St., Chicago, HL
______  . J
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Matai Kas Dedasi?

kugeliu iš- 
dydžio lie
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kaušai pri- 
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35 metai paty
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chroniškų vy-
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kaip

kambarių 
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Nuo 1857 trys gentkartes kūdikių 
laimingai išaugo šituo laiko išbandy
tu kūdikių maistu.

Ritme skyriuje mm talkas 

nee talko grildenrim* rei

kalas įdomius bosiantiems 

motinoms ir motinom jau

ny kūdikių.

Kldiklų aprūpinimas Ir te- 

adjimas yra dalykas tyros 

svarbos kelmynai ir tautai 

ir mes Jaučiama, kad tai 

yra dalykas^ kurį mes tu

rime reųuUariSkals laiko

tarpiais atvirai ir laisvai 
pergvUdeuti.

ant mažos 
nosies, ku-

nedirba, net 
kokiu ir su 

j ie stengiasi 
raitantis ka-

oran.«

žmogus 
su gerb 

neprivali

Penktadienis

’̂ GLEBRK*S

Skaityk šituos straipsnius kas 
vaite atidžiai ir pasidėk ateičiai

antisep
tikas 

Apsaugoja 
ir Prašali
na Gerk
lės Parpi
mu. Skau
dėjimą ii 
Kosėjimą.

FREDERICK STOCK, Ved 
ERIC DeLAMARTER, Vedejo 

Pagmlbininkaa

Smilksta salč pečkurių dva
sia.

Plodamosios džiaugsmu per 
pilvus kumpanosės žmogystos 
narstė žvairuodamos rankas. ’

Traukė užmiesti)).
žmonių keisčiausių butą: 

vieni grybų dydžio ir typo, kiti 
botaginių egltų. Vieni dirbo 
kojomis ištrypdami .ramius vi
suomenės dirvonų laukus, kiti 
galvomis daužė ir arde tvarkų, 
treti kratė kišenes arba iš val
džios kasų dėjo atgal į portfe
lius 
lo ir

MARIN PLĖSTINA 
‘Neapkarunavotas pasaulio čem
pionas”, kurio visi ristikai bijos

E. EBERHARDT
Minnesotos čempionas

tFei pasiusite šį apgarsinimų j 
Borden Company, Borden Building, 
York, jie pasakys jūsų kalboje, 
penėti jūsų kūdikį su Eagle Pienu.

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

Kuomet kiti 
gydytojai ap
vils — ateikit*. 

pa»:

- kišenes, žiūrint reika 
dėl mandagumo, įstaty

TeL Be levard 0611 ir 0774 
PADAROM PIRKIMO IR PAR

DAVIMO RASTUS, 
pasekmingai siunčiam pinigus ir 

Parduodam Laivakortes.

ČMadc by
Lambert Pbarmacal Co., Saitu Lenu, U. 5. A.

Keista! nutarė ekskur- 
sininkai ir nusisuko nosies tie 
sumu ieškoti kitų kalnų. Nėra 
dę augštesnių mindo lygumas.

ant kalno!
prūde varlinėjo:

garsenybių iš
tarė užnešė kai t

kuri išgąsdin
leidosi

Bambtelėjęs maldų 
ka greta išlenktu

Negyvos konkų skrynios su
kinėjosi tuščios alpdamos ir 
šaipydamos viliojo keleivius įli-

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

NORĖDAMI 
pirkt: 
NYTI 
PAS MUS.

nutukusios, blizgančiu 
stovylos. neradusios 
vietos užįdominti gat- 
kiasi salonan ir užgu- 
s ruko cigaru* vieną 

po kitam. Darbininkas tokiu 
tempu nekasa, ypač Lietuvos 
debardis, šlavėjas nešluoja, tar
nai ir tarnaitės 
konka nevažiuoja, 
kokia energija 
ištraukti durną ir 
muoliais paleisti

tru kart puolu, lipa viršūnei) 
kad kuliais visiems riedėti že 
myn.

Verčiasi, voliojasi 
sagstyti žybsančių 
akių.

Muse zvimbdama 
grakščios diplomato 
ris vienais metais nuverčia- są
jungas, išardo arba sukuria 
naujas, vedžioja kitus už sna
po ar, kuris pats seka pinigų 
kapšą, pažiurėjo j jo žemą .sto
vį žemėje ir nusijuokė: i

—Ir aš
Gandras

Dar vieną 
traukiau 
nan diktą varlę, 
ta šmirkšdama 
nūn.

Vakarais ilgos 
išbridę lauk lipa 
kanomis šokdamos tveria nau
jas mintis jauniems, kai jie 
krankdami mano kitą kartą lip
ti kalną.

Šoka per kalnus.
—Tindi-Rindi.

Sena romantinė 
netekėjusi mergina 
jų lentų sukalta, ntepripažinta 
gatvės gyventojų, į amžių kar
tą atsilanko sekdama grakščius 
ekskursininkus ir užlipusi 
šunėn senmergės žvilgsnių nu 
vęria apylinkę 
akis leidžiasi 
ma žemėn.

Nepatogu
Vyrų žvilgsniai ją 

Kur žiuri, Jonai, 
į nublukusias akis?

—Visur tas pat!
Bet ji žavėjanti.

—Kelmus ?
Cigarų rūkytojas, 

Įsispraudęs į kietus 
pakinktus lengvai ropoja atsi 
dusdamas aukštyn.

28-tas METINIS BALIUS
Draugystės Šv. Kazimiero Karalaičio -

. NEDĖLIOJ, LAPKRIČIO-NOV. 8 D., 1925 
Chicagos Lietuviu Auditorium

3133 So. Halsted St.
Įžanga vyrams 75c., moterims 50c. su drapanų pasidėjimu.

Pradžia 6-tą valandų vakare.
Kviečiame visus lietuvius atsilankyti ir linksmai vakarų praleisti prie 

puikios muzykės, Atsilankiusieji ant vakaro ir norintieji j draugystę bus 
priimami veltui. Kviečia KOMITETAS.

xxyxtxxxxxxtxxxxxxxitxxxxtxx,xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DIDELIS DALIUS SU DAVANOK

Programas: Jaunuolių Orkestrą, solistai, Al. Grušaitė smuiko, Genavaitė šidiš 
kaitė dainininkė, France Mažeikaitė klasiška šokėja, Edis Grušas, Zelefoną 
po trumpo programo šokiai prie geros orkestros.

Pradžia 8 v.v. Įžanga 50c? Kviečia visus KOMITETAS.

International AmphitKeatre 
Ant Keturiasdešimtu trečios ir Halsted gatvių 

UNION STOCK YARDS

NUPIGINTA KAINA TIK 5Oc

G. FERRERO
Italų 212 svarų ristikas

Tikietai $1.10 ir augščiau.
Naujienose”, “Aušros” Knygyne ir 

Universal Atletikos Kliube

Braška gatvėmis sudžiūvę 
griaučiai. Prieš akis sumirga 
keista išsivėpusi žmogysta ir 
vėl dingsta.

Žydas 
vežimą.

Retos 
kaušu, 
tinkamo

arba mėčioji 
udikio yra blo- 

mu

;■' " Subatoj, Lapkričio 7 d.,
Pradžia 7:30 valandą vakare. •

Parengė puikų balių savo svetainėje, kur bus duota trys puikios dovanos 
Visi be skirtumo esate užkviesti, malonėkite atsilankyti, nes muzika bu> 
gera, laikų praleisti smagiai. Kviečia KOMITETAS*.
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Dr. W. R. Register 
ir Pagelbininkaį

DRAUGAS KIEKVIENO LIGONIO
109 N. Dearborn St.Y

12 augštas I
Kambary* 120.1

Kraujo Ligos Gali Būt 
Išgydytos

Ar esate tikras, kad jūsų sistema 
yra liuosa nuo litrų, kurios kenkia 
dei jūsų darbo ir pasilinksminimo. 
Ar kenčiate tylėdami? Klausykit* 
Gamtos perspėjimų, Slogų, Užkietėji
mo Vidurių Reumatizmo, "Neuritia”, 
Galvos Skaudėjimo, Nervingumo, Ap- 
kurtimo, Paralyžo, *‘Ix>comotor Ata- 
xįa", Bronchito, Astma, Anemio*, 
Skaudulių, Egzema, Slinkimo Plaukų, 
Pasididinimo Gručolų, Skrupulus ir 
kitas ligas tankiausiai , yra netva
raus ir silpno kraujo ir tankiausiai 
geru gydymu galima išgydyti.

Ateikit ir gaukit gerą ir teisingą 
gydymą. Savo praktikoj vartoju ge
riausius Seram, čiepus, Bakteryn, 
Antitoain ir spėriai** “intravenoua” 
gyduoles. Taipgi teikiu tikra* Euro
pines "606” ir “014”, jei yra reika-

Roda Dykai. Kalbame 
Lietuviškai

.Yjdandoi ąyo 9 ryto iki 5:80 va
kare kasdien. Utarninke, Seredoj ir 
S u bato j iki b .vai., vakar*. .Nedčiioj 
ir ėveutemis ulenomb ‘nuo 9 ryto iki 
1 po plytų.
Imkit elevatorių iki 12 augšlo 
109 N. Dearborn St, Chicago

Kalnas mažas net baisu ii 
gėda lipti dideliems.

Piemuo vijurku užlėkęs kul
nais leidžiasi pakalnėn. Dar

Kūdiki 
su pilnai 
tinomis teisėmis 
niekad _ .. ...
sės paniekint idant palinksminti gi
mines ar draugus. .Per didelis “žai
dimus” su kūdikiu 'jį erzina, ir net 
gali kliudyti normaliam augimui

Supimas, kratymas, 
mas tik kt, papenėto k 
gas papratimus. Yra tokių 
no, kad tuomi maisto virškinimas pa
greitinamas, bet jeigu pas perkentė- 
tum tokį pasielgimų, su pilnu pil
vu tai sutiksi, kad, greičiau ateina 
noras išvemti maistą negu laikyti jj 
viduriuose. «

Kūdikio lavinimo programe kūdi
kio tėvas turi savo vietų. Jis turi 
padėti motinai, nes kitaip visos pa
stangos tinkamai lavinti bus bergž
džios. Dažnai kūdikis puikiausia elg
sis prie motinos, bet tuoj persimainys 
pasirodžius tėvui. Iš tėvų ir senelių 
pusės ypatingai yra palinkimas le
pinti kūdikį ir pagadinti jj. Tokis 
perdidelis užsiėmimas yra lavinimo 
priešas. Kūdikis tuoj pripranta ir jo 
reikalauti ima. Jis verkia raminto
jo, jis verkia, kad ant rankų imti, 
jis verkia, kad supti. Paprotią įauga, 
nes nėra lengvesnio budo jj auginti 
kaip pavelyti kūdikiui gauti viską 
ką jis nori. Niekas nenori “verksnio”.

Viso lavinimo pamatas yra regulia- 
riškumas. Kūdikio papročiai greitai 
susiformuoja. Ankstybas lavinimas 
laug padarys, kad palengvins moti

nos naštą, nes duos jai daugiau Kuo
lo laiko prie namų. Prisilaikant va
landų dėl miegojimo, penėjimo ir 
maudymo, kūdikis tuoj pramoksta gy
venti su “laikrodžiu”. Dar kas svar
bu -tinkamas lavinimus kūdikystėje, 
palengvina mokinimų vėliau.

Linksmas sveikas kūdikis yni na
mų pasidžiaugimas.' Jo linksmumą: 
visus padaro linksmais Nustatyti pa
pročiai, ir tinkama priežiūra yfa rei
kalingi kūdikio sveikatai ir linksmu
mui. Niekas taip neatjaučia kūdikio 
ligos, kaip motina.

Motina dažinos, kad sistematiškar 
lavinimas yra būtinai reikalingas 
kai kūdikio gerovei taip jos pačios 
Daugelis įtempimų motinos nervų 
patina nuo nereguliariškų papročių 
pas kūdikį. Atminkite, kati papro
čiai, geri ir blogi, sunku sulaužyti? 
Todėl išmintingiau auklėti, gerus pa
pročius.

Dažnai kūdikio maistas daro jj er- 
zu’ingu. Ypatingai dirbtinas mais
tas. Gal tokie maistai netinka kū
dikiui viduriams ir ardo jų veikimų. 
Pasirerkant dirbtinų maistą, svarbu 
pasirinkti tokį, kuris lengvai suvirš* 
komas, ir kuris tuom pačiu sykiu 
suteiks kūdikiui visus elementus rei
kalingus augimui. Eagle Brand 
Ko ulensuotas pienas yra parinktinai 
puikus dirbtinas maistas. Jis tapo J- 
rodytas geriausiu kūdikių maistu.

Cadum Ointment prašalina niežė
jimą jūsų kūdikio tuojau. Yra labai 
gydančios gyduolės nuo visokių odos 
ligų. Galima išvengti daug kentėji
mų nuo odos ligų vartojant šias pui
kins gyduoles. Cadum Ointment yra 
franeužiškas prirengimas padarytas 
Amerikoj ir nepadarys blėdies kad ir 
labai švelniai kūdikių odai.

sekamomis d'ėiiOiniH
PIRMADIENIO VAKARAIS KAIP 8:15

LAPKRIČIO 16 GRUODŽIO 28
•SAUSIO 18 VASARIO 15 • KOVO 15

PARDUOTI AR M AI-? 
ISADOS KREIPKITftSJ 

TAS JUMS BUS 
ANT NAUDOS.

L FABIONAS CO

RUDA DYKAI
tikro speąialhto ir jo pagelbinir <>, 
Tas Hpecia’i* paniulymaM yra ; z 
tiktai trumpam laikui, tpdal -n Ki/ė- 
Hokit, aUHankykit^Aiaųdien. f .Juėlte 
Jjmaa visuomet yrM pavojjnu ne« 
paprastai sunkesnė** 'ligoėe.

Gydymą* slapty lirą ir vyrų krau
jo liaą yra inusų apecialuma*.

LISTERINE 
THROAT 
TABLETS

M. Mildažio Svetainėj
2242 W. 23rd PI.

Lietuviu Tautiška Parapija prie 35 ir Union Avė
Chicago, Hl.

Drug
cor.

Drutr
Avė., cor. 59th
Drus Store

Avė.
Druir Store 

cor. 5lut St

STRAIPSNIS 149
LAVINIMAS IR PAPROČIAI 

. Ui. Ali. »’■ 
nėra 4av>)u.s. J 
rganizųotu kum 

Motina
rie joki aplinkybių tas tei

į • i «i Chicago* Didžiausia Oikestrą Jūsų Pačių Apielinkėj 
l4girSKIl ir Pabukit Tarpe Nepaprastų Aplinkybių

TIKIETAI JAU DABAR PARSIDUODA:
Stock Yardi National Bank 

4150 So. Halsted St.
E. Roa.V Diujr Store
E. 63nl St.. cor. Cottei;* 
Pharmaey

Wentw«>rth Avė.
Williams‘ DruK Store 
W. 63nl St. 

ThoTne*.. Drun Store 
6301 So. VVcstern Avė.

B. J. GIW«Weir» Drujr Store
3158 W. 63r«l St., cor. Kcdzie 

Ilutaon'r l’harmicy
5900 Wentworth 

!. Kepner’» 
59th St., 

A. Yatcj*
Ashland 

Goeppner'a 
o. Kcdzie 

and Lewi»* 
Cotlnze (.rovė,

Šiendien, Lapkričio 6, 1925 
LIETUVIŲ ADDITORIJOJ,

3133 So. Halsted St.
M. žANAVICĮUS

Buvęs Montanos “cow boy” lie
tuvis sunkiojo svorio ristikas

K. POŽĖLA
Pusiau sunkiojo svorio
lietuviu čempioną.1;

K. ŠARPALIUS
Sunkiojo svorio lietuvių ristikas

Pradžia 8 vai. vak.
Tikietai parsiduoda

Dešimtas Metinis Baluis
Rengiamas

Illinois Lietuviu Pušelpos Kliubo

SEŠTADIENYJ, LAPKRICIO-NOVEMBER 7 d., 1925 m.
Chicag’os Lietuvių Auditorium, 3133 So. Halsted St.

Pradžia 7 vai. vak. Įžanga Vyrams 75c., Moterims 50c. su padėjimu drapanų
Vyrai atsilankę ant Baliaus galės pristoti j Kliubų be įstojimo mokesčio. 
Kviečiame visus atsilankyti kuoskaitlingiausiai ant šio iškilmingo Baliau

X^kUD1K1v

DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

Iš žmonių draugijos gyvuliai 
galvatrūkčiais bėga lauk:

—Sunku žmones tempti!
Mintyse šokinėja pasišiaušę 

įvairus šauktukai arba raitosi kartą savo didumą su juo suly 
į begalinius klausimus nebyliai gina ir vedinas vaikų buriu an 
ir kurčiai klaustukai su taš
kais - daugtaškiais ir aibėmis 
kitų ženklų viniodamies amži
nybėn. Žmogystos nežino kur 
bežiūrėti: praėjo dalis dienų 
senovėn, bet dar gerokai reikia 
priešakiu eiti.

—Gal dar ką padaryti!
Užmiesčio tyla. Nėra teatrų 

balaganų, armijų artistų, gale
rijų paveikslais prikrautų arba 
kitos panašios dievų dovanos, 
bet prisižiūrėję kiekvienas tuš- 
tumon jaučia pilnumą.

Prieš akis lydišku 
sitempė trijų veršių 
tuviškas kalnas.

Keistas pamaldus 
braukęs lazdas meta žemčn ir 
išsitiesęs iš kupros pakelia au
kštyn rankas:

- Kalnas, tikrai kalnas!
praslen-

tolesniu ke-

Tiichart and 
105K 

Mrazek 
50«« 

John j 
5058 So. 

Ortenstein’* 
4701 Cottnire Grove Avė. 

Gana Btoa. 
4658 So. 

Lawrcnce 
1701 

Aldona 
1700 

Wm. E 
8459 So

Avė., cor.
Druir Store

Fortier’a Druir Store 
o. Halsted St., cor. 51st 
Bros.’ Drui: Store 
o. Ashland Avė.,. cor. 

Roska’s Drug Store 
VVestern Avė., cor 

Druir Store

.’ Drug Store 
Ashland 

Blahnik’a 
Robcy I 

Drua Store 
>o. Weat*rn Avė. 

Stulpin’s Diuk Store 
Halsted St., cor. 3F,th St 

Shine’s Drug Store 
3501 So. VVestern Avė.

Jas. P. Crovvley’s Druir Store 
800 W. 8Ut St., cor. Halsted St. 

Becker, Ryan and Co.
<>245 So. Halsted St.. cor. 68rd
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Helinarai turi savyje lengviausį ir geriau 
sj tabaką dėl. cigaretų, nes jie yra pada 
rvti iš t<» K**ro tabako, kuris vadinasi Tur- 
• iškas. .

Baksas 10 r.rba 20

Atsakymas—
Kukytojo Helmar 

cigaretu
Ne — Yra tiesa, 
kad Heltnarai kai
nuoja kelis centus 
daugiau negu pa
prasti cigaretai, bet 
jus gaunate antra- 
tiek užganėdinimo.

Klausimas—

Kukytojo paprastų 
eiga re tu

Ar Turkiški Ciga
retai yra brangus?

Yra gružių ir negražių — 
viena iš jų tu.< Yra aukštų ir 
žemų — viena iš jų tu. Yra lai
bų ir storų — viena iš jų tu. 
Yra grakščių ir atstumiančių 

viena iš jų tu. Yra gudrių, 
kurios visa Inimi ir kvailų, ku
rios visa pralošia viena iš 
jų tu. Yra greitų ir lėtų 
viena iš jų tu. Yra mylinčių ir 
koketuojančių viena iš jų 
tu. Yra ramių ir audringų — 
viena iš jų tu.

Esi mergina. Nedaugiau ir ne
mažiau graži kaip kitos. Bet 
kada tu jauties mane galinti 
mylėti, patikiu ir tuo tave pa- 
aukštinui Kada tavęs neaukšli- 
nu, nupuoli j gilų liudėsį ir ma
tai jame savo žemumą, savo 
ydas, savo vienatvės priežastis. 
Bet užtenka vieno žodžio ar 
trumpo akimirksnio, kad kitaip 
jaustumeis. Skaitai žodžius ir 
gaudai akimirksnius: jie tau 
brangesni už auksą. Tarp tavęs 
ir manęs nuolatinis karas, kur 
imasi žodis už žodį, mirksnis 
už mirksnį. Kiekvienas nori 
laimėti ir kiekvienas pirmesnių, 
žodžių smūgiai tiek stiprus, jog 
nuramina, suteikia paguodą, 
arba suerzina, atstumia, žodžių 
trokšti dovanai tiek pat, kiek 
aš atlyginimo.

Širdis nurimsta širdy, akis 
sužvilga aky. Ar audringa ar 

Irami, ar trokšti mylėti ar at
stumti — nežinau. Mylint nie
kas nesprendžia, nieko*, negeid

žia, tik priima tai ką meilė 
[suteikia. Tavo ašaros branges
nės, nors tu niekad neverki. 
Tavo jausmai brangiausiai, 
nors atsitolinęs randu bran
gesnių daiktų. Kartu visą pa
sauli jaučiame, atsitolinę — 
mėnulius, susipykę — žvaigž
des. Bet nei tu, nei aš nepyk- 
stame, nors kasdien barniai. 
Tu tiki visiems gandams, kurie

vienoj draugystėj mums viena
tvė. Kur tu, čia rodos atrube- 
žiuota nuo aplinkumos.

I Esi tikruma ir sapnas. Tik
ruma sklaido sapnus ir pranyk
sta akyse, tik veido išraiška 
dreba ar ašaros byra. Tave 
sapnu apreiškia judesiai ir at
garsiai. Tikruma turi ribas, 
į sapnas ne. Esi beribė ir ribo
ta.

Bet nesuprantu. Kuo dau
giau mąstau daugiau pra
nyksta arba tikrumoj atsiran
du. Norisi ne mylėti, bet gar
binti kaip medžio ar molio str

ibą, giedoti himnus. Pabodo se
ni dievai ar nesančios mūzos.

Garbinimas neparodo žmogaus 
tikrumus, bet stumia nežinėn.

Tu ir aš skiriamės^ Tu ro- 
daisi, aš žiūriu. Tu padarai, 
aš matau. Nedaugiau ir ne
mažiau judėsio valdoma, kaip 
ir kitos. Sustingstu šaltu ka
nu žiūrėdamas, matydamas. 
Paveikslas pražudo vaizdą, 
minty ir tu nyksti, tirpsti.

Kam ir kodėl. Gyvenam gy
venti. Audros kyla nurimti, 
šešėliai slenka kliudyti. Tu vi
sur: gyventi, mylėti, nurimti. 
Tarp musų nuolatinis karas, 
kur imas žodis už žodį, mintis 
už mintį, mirksnis už mirksnį.

1925. V. 21. Kaunas.

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

mane puošia ar žemina.

Lietuviai
K. GUGIS

ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn SU 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 ketvergą. 

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
A D V O K A T A S 

Miesto ofisas
190 No. State St. Room 844

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

Vakarais nuo 0 iki 8 vai.
Nedalioms nuo 10 ryto iki 12

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

V ---------- —*

Advokatai
/*■■■     I "■ - — —.......-—'

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG., 
77 W. Washington St. 

Cor. Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3395
H ..................-

Virš 160,000 taupymo 
depozitorių, įskaitant di
delį skaitlių

LIETUVIŲ 
patvirtina saugumą, patar
navimą ir parankumą, iioa 
Banko*.

Saugumas dėl
yra užtikrintas per First Trust and 
Savings • Bank, šis bankas yra valdomas * 
šėrininkų FIRST NATIONAL BANK of 
CHICAGO. Bankas turi virš $40,000,000,00, 
kapitalo, surplus ir neišdalinto kapitalo ir - 
virš $350,000,000 resursų. Atdaras dėl tau
pymų visą dieną subatoje iki 8 vai. vakare.

FIRST TRUST AND 
SAVINGS BANK

Melvin A. Traylor, Prezidentas.

aupymo

žemutinio f 1 o r o
Dearborn, Monroe 
ir Clark Streets,

Gyventi arba mirti. Gyvenam 
audras, kad- nurimti, trokšta
me, kad atsitolinti. Musų gy
venimas — nuolatinis pasitei
sinimas. Kuria veikalus meilei 
pateisinti, stato bokštus ar 
griauna rūmus ir aukština 
griuvėsius irgi meilei •pateisin
ti. Gyvename mylėti, dirba
me meilei. Nesukursi meilės, 
nors stovylas deimantines lie
si ar iš ašarų ir juokų spau
si, ar žvilgsnius ir šypseną su
rinksi. Stabas lieka stabu. Sta
bai mus tik prakeikia arba ra
mina, bet nieko nesuteikia.

I Ne, tu ne meilės stabas, kur 
visa patalpinta reikšminga pa
žiūrėti. Ne. Tu deganti ugnis, 
tu vėsus vėjelis po karščio. Tu 
ne sandėlis, kur talpinami vi
sa pergalenti daiktai, tu daik
tai, kuris iš sandelio žiba, tvis
ka, kur kiekvienas nori priei
ti, bet gauna tik pažvelgti. Jei
gu žiūrėtumei į turčius—jie 
tau bertų auksą, kuris nieko 
meilėj nereiškia. Auksu ar 
deimentais ar maldomis tik sta
bai maldaujami.

Myliu nedaugiau ir nemažiau 
kaip kiti. Nemyliu karštai,

JOHN KUCHINSKAS
X LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St.

arti I^eavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

—.....—x

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

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

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

69 W. VVashington St. Room 1310
Telephone Dearborn 8946 

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

Namų Telefonas Republic 9600 l.....  i ■■■ —...........;■
M

JUMS PATIKS ŠIS BANKAS
Kuomet }ųh surasite su išdirbta 

reputacija ka* link Htiprumo ir sau
gumo, kad šis banakft kad yra; kuo
met jus surasite banką kur draugiš
kas patarnavimas visuomet yra su
teikiamas kaip šioje bankoje, rem- 
kit tą banką ir pastnaudokit dar ir 
savo prisidėjimu.

Jūsų biznis pavestas musų prie
žiūrai bus tinkamai įvertintas ir at
liktas, visi jūsų piniginiai reikalai 
gaus asmeninį patarnavimą musų 
viršininkų.

KOTRYNA JONIK1UTK

The STOCK YARDS 
TRUST & SAVINOS

BANK
4150 South Halsted St.

kad meilė nuolat resentų, kad 
neliktum šaltu stabu. Myliu 
karštai, kada noriu nurimti.

Ne, tu ne mergina. Tu mei
lės milžinas. Vienu žvilgsniu 
suramini, vienu žingsniu atsi
tolini. Vienu jausmu suvirpi
ni, vienu žodžiu sulaikai.’ Mei- 

i lė ne įsakymas ar reikalavi
mas.

Teisinuos ir teisinuos, užme
tama tai,prieš ką reikia teisin
tis. Teisinies ir tu. Nuolat 
visi teisinas ir teisina savo dar
bus. Meilė tik neliečiama.

Nors tavo žvilgsnis atkreip
tas į tolimas žvaigždes, ar čia 
pat įbėstas į žemę — aš jį jau
čiu savo akyse, žvilgsniu pa
sakoji, širdim ramini. Rami
ni pati nerimdama, siunti žvilg
snius jų trokšdama. Dėlto ir 
nerimstame, kad ramintis, žval- 
gomėSj kad pranykti.

Delko ir kas. Nieko neži
nom ii’ nesuprantam. Tu ir 
aš turime tikslą, o tikslas — 
nykumą prašviesti patiems e- 
sant aptemus. Taip šešėlių 
skraido vienatvės mintys. Kiek-

j. P. VVAITCHES
Advokatas

Tel. Pullman 6377 Roseland, PL
10717 Indiana Avė.,

Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St.
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 6096
SPECIALISTAS egzaminavo ji- 

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

--------------------- —'
V. W. RUTKAUSKAS ' 

Advokatas
29 So. La Šalie St., Room 530

Tel. Central 6390
Vak. 3223 S. Halsted StM Chicago 

Tel. 'Yards 4681

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

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

Cicero Ketverge vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8223 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Suimtoj nuo 1-7 ▼. v. 
3236 S. Halsted St. T. Boul. 6737

A. L. THOMAS 
LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė.
Tel. Pullman 7097 

, Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8952

3514-16 Rooseyelt Rd. 
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

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

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

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

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

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

....... .......................................... Atkirpk čia . ....... .___________ 
Data: Lapkričio 6, 1’925......................................... ..............................

vusi 
vanijos

*

Telefonais)

3101 So, Halsted St., kampas 31 gat.
Tel. Yards 1119
Baigusi akuše-

Pennsyl- 
ligon- 

bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

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

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

■ * i

Blvd. 8188 
VVoitkiev'ica' 
BAN1B

AKUAERKA 
Pasekmingai pa- 
enrnauja mote
rims prie gimdy- 
m o , patarimai 
dykai moterims 
■r merginoms.

3113 South 
Halsted St.

,u

"DR. HERZMAN-*’
Gerai lietuviams žinomas per 15 

metų kaipo patyręs gydytojai, 
chirurgas ir akušeris.

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

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

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

Dienomis: Canal 
3110. Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 4186
3235 S. Halsted St

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. ▼.

■!

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 leboe 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 18 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedėliomis nuo 10 valan

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

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.

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 AveM
Netoli 46th St. Chicago, 111.

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

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

nuo 5:30 iki 7:80 vakare.

DR. I. E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

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

Kampas North Aye. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3' po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunsvvick 4988.

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

Namų telefonas Spaulding 8688
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Boulevard 8686 Cicero 4676 
Res. 6504 So. Artesian 

Tel. Hemlock 2374
DR. J. P. POŠKA 

Gydytojas ir Chirurgas 
3133 So. Halsted St.

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

pxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

S Dr. Lawrence P. Slakis Į
J . - DENTISTAS
; 4454 So. Western Avė.
* Valandos: _
n nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare, p xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

H

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. Caųąl 0257
DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS. IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted St., 
Chicago, III.

Telephone Yards 0994

DR. MAURIGE 1AHN
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

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drezel 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3103 So. Halsted St„ Oiieage 
arti Slst Street

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6858

Phone Canal 1718-0241 
Res. Midvvay 6512

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 APTJEKA
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 Avė.,

Phone Lafayette 6149
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NAUJIENOS
Tb« Lithu&nian Daily Neva 

Publiahed Daily Except Suniay 
by the Lithuanian Neva Pub. Co. lac.

_____ Edi te r P. GBlOAITia
~1739 Soatb Habted Straet

CHeago, I1L 
Teleahoae Rootevelt 85M

Subscription Ra tesi
$8.00 per year in Canada.
37.00 per year outside of Chlcago.
18.00 per year in Chicago.

8c. per copy. •'

Entered as Second Clasa Matter 
Mare h 17th, 1914, at tha Port Office 
of Thicaffo, 111., undar the act of 
Maich 2nd 1879.

Naujienos eina kasdien, iiakiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Boosevelt 8690.

SYRIJOS “RESPUBLIKA”
* •••••*

KO TENAI IEŠKO AMERIKA?
e e e e e e -

į • •••••

ANGLIJOS SOCIALISTAI IR LOCARNO SUTARTYS
e • e e e e 

INTERNACIONALO KONFERENCIJA LONDONE

Syrijos sukilėlių vadas Bakri paskelbė “respubliką” 
Syrijoje, o save paskelbė tos respublikos “prezidentu”. 
Jisai kartu yra ir vyriausias kariuomenės vadas, ir minis- 
teris pirminiiikas ir eina visų kitų ministerių pareigas. 
Vakarinių šalių akimis žiūrint, ta naujoji respublika išro
do gana keistai. 11 11 -

Keistokas yra. ir pats josios galva. Žinios, ateinančios 
iš palankių franeuzams šaltinių (reikia neužmiršt, kad 
Syrijos žmonės yra sukilę prieš franeuzus!), vadina jį 
“banditų viršyla.” Vakar jisai, girdi, buvęs nacionalisti
nės “žmonių partijos” vadas, o šiandie pavirtęs “banditu”.

Bet, jeigu tas sukilimas ir nėra vedamas europiniu 
budu, tai visgi visų laisvę mylinčių žmonių simpatijos bus 
greičiaus Syrijos sukilėlių, negu franeuzų pusėje. Jeigu 
Syrijos gyventojai nenori svetimo jungo, tai jie turi pilną 
teisę jį numesti. ».•’< i

Ir reikia stebėtis, ko taip skubinasi siųsti savo kari
nius laivus į Syriją Amerikos Jungtinių Valstijų valdžia. 
Mes esame tiek daug girdėję Washingtono pareiškimų, 
kad jisai nesikišąs į kitų‘kraštų reikalus ir todėl nenorįs 
dėtis nė prie Tautų Sąjungos. O čia dabar matome, kad 
jo kariniai laivai atsidūrė net Mažojoje Azijoje!

Locarno konferencijos metu ir tuoj po jos kapitalis
tinėje spaudoje buvo keletą kartų rašytą, kad Anglijos 
Darbo Partija esanti priešinga saugurųo sutartims tarp 
Vokietijos ir Santarvės valstybių. Buvo sakoma, jogei 
ji užėmusi tokią poziciją dėl to, kad ji esanti užsispyrusi 
stoti tiktai už arbitracijos ir nusiginklavimo protokolą, 
kurį MacDonaldas su Herriot’u buvo pravedę Tautų Są
jungos kongrese, Genevoje.

“Naujienos” jau tuomet išreiškė nuomonę, kad tie 
pranešimai apie Anglijos Darbo Partijos nusistatymą 
negali atitikti tiesai, nes visas socialistų Internacionalas 
saugumo sutartims pritaria, neatsižadėdamas tų princi
pų, kuriais yra paremtas Genevos protokolas. Dalinas 
valstybių susitarimas vengti karo ir spręsti savo kivir
čus taikiu budu juk yra geriaus, negu kad nebūtų jokio 
susitarimo.

Telegrama iš Londono rodo, kad musų nuomonė bu
vo teisinga.

Toje telegramoje skaitome:
“Caxton Hali svetainėje šiandie (lapkričio 4 d.) 

atsidarė Socialistinio Darbininkų Internacionalo kon
ferencija, dalyvaujant delegatams iš penkiolikos 
kraštų, tarp jų Francijos, Vokietijos, Italijos, Bel
gijos, Ispanijos, Austrijos, Švedijos, Vengrijos, Ho- 
landijos ir Rusijos. Konferencijos tikslas yra nu
spręsti, kokios taktikos laikysis tarptautinės darbi
ninkų organizacijos Locarno sutarčių klausimu.

“Buvęs premjeras MacDonald atidarė susirinki
mą, pasakydamas stiprią kalbą už Locarno sutartis, 
kurias jisai apibudino, kaipo geriausius žinksnius 
prie tarptautinio saugumo, padarytus nuo Versalės 
konferencijos. Buvo paskirta komitetas parašyti 
Locarno klausimu rezoliuciją, kuri ryto bus paduota 
pildomajam’ komitetui.”

Na, tai matome, kai tie kapitalistinių laikraščių ko
respondentai pirmiaus melavo, kasydami, kad Anglijos 
Darbo Partija su MacDonaldu priešakyje esanti nusista
čiusi prieš saugumo sutartis.

Anglijos taip pat, kaip ir kitų šalių socialistai (išski
riant gal tik Amerikos Bergerį )stoja už saugumo sutar
tis. Bet, žinoma, jie nelaiko jų tobulomis. Jie mano, 
kad Locarno konferencijos nutarimai tėra tik pirmi 
žinksniai linkui tarptautinės taikos. Jų nuomone, tokie 
pat pasižadėjimai be karo pagalbos rišti tarpusavinius 
ginčus, kokius pasirašė septynios valstybės Locarno’je 
turi būt padaryti ir tarpe kitų valstybių^. O kas svar
biausia, valstybės privalo ne tiktai daryti taikos priža

Utaimokijimo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metams ....................................... $8.00
Pusei metų --- ------------ .--- ----- 4.00
Trims minėsiantis.... ............... . 2.00
Dviem mtaeaiams ___ ______  1.50
Vienam minėsiu! ______  .75

Chicagoje per nešiotojus^
Viena kopija .......-...................... .. 5c
Savaitei ..........................   18c
Minėsiu! ............ ......... 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams ....................................... $7.00
Pusei metų .......   8.50
Trims mėnesiams .................... 1.75
Dviem mlnesiam ...................... 1.25
Vienam mšnesiui ............................75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

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

orderiu kartu su atsakymu.

dus, bet ir eiti prie visuotino nusiginklavimo. Be nusi
ginklavimo taika negali būt užtikrinta.

Socialistinio Internacionalo konferencija Londone 
dabar ir svarsto, kaip turi elgtis visų šalių darbininkai, 
kad pakreipus valdžių politiką šiton pusėn.

SAKLATVALA PRAKIŠO.

Vienintelis komunistų atsto
vas Anglijos parlamente, Sha- 
urji Saklatvala, kurio vardas 
pagersėjo Amerikoje, kuomet 
valstybės departamentas atsi
sakė duoti jam vizų, buvo su
muštas municipaliuose Londo
no rinkimuose.

Jo kandidatūra buvo pastaty
ta St. Pancras distrikte. Prieš 
Saklatvalą ėjo konservatorius. 
Pastarasis numirė prieš pat 
rinkimus, bet konservatoriai pa
statė antrų kandidatų, ir jis 
buvo išrinktas.

Šis komunisto Saklatvalos 
pralaimėjimas yra juo labiau 
reikšmingas, kad municipaliuo
se rinkimuose taip Londone, 
kaip iiv kituose Anglijos mies
tuose, Darbo Partija ir socialis
tai turėjo labai didelį pasiseki
mų. Darbiečiai užkariavo apie 
40 naujų vietų viename tiktai 
Londone, o komunistai nieko 
negavo. Matyt, kad komunis
tų įtaka Anglijos darbininkuo
se visai smunka. Ji smunka 
daugiausia dėl to, kad Darbo 
Partija nutarė mesti lauk ko
munistus iš savo organizacijų.

Po Liverpool’io kongreso, kul
tas nutarimas buvo padarytas, 
maskviniai elementai gųsdino 
Darbo Partijų ir pranašavo jai 
visokias nelaimes. Bet pasiro
do, kad apsivalymas nuo komu
nistų jai eina į sveikata. >

PROGRESAS AR KAS KITA?

SLA. aYitrų apskritį (Chica
goje ir apielinkėse) jau ilgo
kas laikas, kaip kontroliuoja 
bolševikai. Kontroliuoja net 
diktatoriškai taip, kad kai 
kurios SLA. kuopos Chicagoje 
buvo priverstos atsimesti nuo 
jo ir susiorganizuot į naujų ap
skritį.

Vienok palaikyt savo galių 
organizacijoje, kuriai priklauso 
daug narių, netaip lengva. Pri- 
seina taikytis prie “minios” ir 
pataikaut jai., atsižadant savo 
principų. Taip išėjo ir antra
me apskrityje.

“Tėvynėje” skaitome 2-ro 
apskričio sekretoriaus, p. M. 
Bacevičiaus, pranešimų apie su
manymų. rengti paskaitas šia
me žiemos sezone:

“Apskričio valdyba dar ga
vo vienų iš seniausiųjų SLA. 
darbuotojų — Dr. A. K. Rut
kauskų. Jis apsiima patar
nauti ant vietos veltui. Kuo
poms gali kalbėti SLA. rei
kalais ir prelekcijas laikyti 
sekamose temose:

“1. Vaikuose savos tauty
bės auklėjimas.

“2. Sveikatos palaikymo 
dėsniai.

“3. Tautinė sąmonė — pa
žangos veiksnis (faktorius).”
Pasirodo tuo budu, kad bol

ševikiška apskričio valdyba y- 
ra pasiryžusi prisidėti prie tau
tybės auklėjimo ir prie tauti
nės sąmonės stiprinimo suau
gusiuose.

Tame nebūtų nieko keista, 
jeigu musų bolševikai nuola
tos neniekintų šitų dalykų. Bet 
dabar yra sunku pasakyti, ar 
tai reiškia, kad bolševikai spiau- 
ja ant savo “principų,” hr kad 
jie veidmainiauja, stengdamie
si prisiplakti prie minių.

Butų daug padoriau, jeigu 
jie tiesiai ir aiškiai pasisakytų,, 
ar jie atmeta savo bolševikiš
kus “principus,” ar ne.

. '--f:— ----- 1
Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su J 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujieinų kablegramų 
sistemą.

Palikimai Jungtinėse 
Valstybėse

Sulig įvairių valstybių Jung
tinėse Valstybėse įstatymų, yra 
parupinimas kaip padalinti žmo
gaus palikimų po jo mirties. 
Jei žmogus nepasitenkina tuo 
parupinimu, gali pats palikti 
testamentų, jei sutiks su visais 
testamentų įstatymų reikalavi
mais. Svarbu, kad kiekvienas 
žinotų kų įstatymas pampina, 
jei testamento nėra.

Darymas testamento priklau- 
so nuo valstybės, kurioje testa
mentas padaromas. Paprastai, 
bile vyras ar moteris gali tes
tamentų daryti. Keletas išim
čių tam įstatymui randasi kiek
vienoj valstybėj. Pavyzdžiui, 
nepilnametis ar beprotis negali 
testamento daryti. Daugumoje 
valstybių vyras ir moteris lei
džiami pasirinkti kų testamen
tas sako arba imti kų įstatymas 
duotų, jei testamento nebūtų. 
Vėl, jei vaikas gema, kuomet 
testamentas jau padarytas, ne
kurtose valstybėse turi pilnų 
teisę, taip kaip kad nebūtų tes
tamento.

Yra labai daug formalių da
lykų atlikti. Pirmiausiai reikia 
sužinoti, kaip pinigai ir nuosa
vybės bus paliktos. Nėra gali
mybės aprūpinti netikėtų atsiti
kimų ateity* bet apsisvarslęs 
testamento darytojas turi turė
ti omeny galimų mirtį bile vieno 
pažymėto, ir turi stengtis, kad 
jiems palikimai butų aprūpinti.

Nutarus testamento sudėtį, 
kitas klausimas, — tai forma. 
Dauguma testamentų yra raštu 
daromi, ant kurių pasirašo tes
tamento darytojai ir liudinin
kai. Rašto forma, pasirašymo 
būdas, liudininkų skaitlius ir 
aplinkybės, kuriose turi pasira
šyti, keičiasi įvairiose valsty
bėse. Svarbu žinoti, kad jei 
vienas iš tų reikalavimų nėra iš
pildytas, testamentas nebus ge
ras. Yra atsitikimų, kur laiš
kai ar sakyti žodžiai skaitomi 
testamentais. Bet saugiausias 
būdas, nepasitikėti toms išim
tims.

Kartais būna keblumų, jei 
tėstamento darytojas nepanai
kina ankščiau daryto testamen
to. Reikia ieškoti ar neatsiran
da toks testamentas, arba kad 
to testamento aprūpinimai su
tinka su vėliau darytų testa
mentu. Kad panaikinus pirmų- 
jį testamentų, reikia arba su
deginti, arba atšaukti antrame 
testamente. Yra dar ir kitų bū
dų priimtų kitose valstybėse.

Pravartu atkreipti domę į 
žmogaus galės apribavimus da
rant testamentų. Valstybė ir 
Jungtinės Valstybės uždeda tak
sus ant nuosavybės testamentu 
įgytos. Išimtis testamento pa
liekant pinigus tikybiniems ar
ba labdarybės tikslams dauge
ly valstijų nepriimtina, nebent, 
testamentas išpildomas trisde
šimt dienų prieš testamento da
rytojo mirtį. Jei pinigai yra 
palikti užlaikymui kitų rankose, 
tasai užlaikymas turi pasibaig
ti apribotu laiku, visuomet ne
dali tęstis, paprastai tas laikas 
aprobuojamas iki dvidešimts 
vienų metų.

Savo nuosavybę leidžiama pa
likt kam tik norima. Taipgi lei
džiama išsirinkti prižiūrėtojų, 
kad viskas butų užpildyta. Jei 
eksekiutorius neįvardinant, ir 
jei testamentas nepadaroma, įs
tatymas leidžia paskirti asmenį, 
paprastai artimiausių giminę.

Visuose atsitikimuose reikia 
žinoti įstatymus »tuose dalykuo
se, nežiūrint ar daug turime ko 
palikt ar maža. Gvėras advoka
tas ar Legales Pagelbos* Draugi
ja tame reikale gali suteikti ti
kslių informacijų. • [FLIS^.

Pastabos
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[Pacific and Atlantic Photo]
Mildred Fineberg iš Trenton, 

N. J. Ji apsivedė su Edward S. 
Winfield, kuris gyvena Chile 
respublikoj. Kadangi ji negalė
jo įvažiuoti į Chile, tai Win- 
field pasiuntė savo tėvui 
“proxy”, kad jis užimtų jo vie
tų vedybų ceremonijoj.

Kaipo Winfieldo pati, ji da
bar galės liUosai važiuoti 
Chile.

SAUGUMAS KRYŽKELIUOSE

1924 metais, daugiau negu du 
tūkstančiu asmenų neteko gy
vasties, ir daugiau negu šeši tū
kstančiai tapo sužeistai Keista 
yra tai, kad septynias dešimts 
nuošimčių visų kryžkeliuose ne
laimingų atsitikimų užmušami 
automobilistai ir tai dienos švie
soje. šešiaš-dešimts trys nuo
šimčiai atsitinka ten, kur kryž- 
kelis aiškiai matomas. Keturio- 
liko nuošimčių nelaimingų atsi
tikimų kryžkeliuose atsitinka 
nuo automobilio susimušimo 
traukiniu. Dvidešimts penki 
nuošimčiai automobilių šo
ferių visai neatsargiai elgiasi 
artindamies ar pervažiuodami 
kryžkelj. Be to, apie penktas 
nuošimtis pasidaro sau galą per 
didelį ąpvo neatsargumų. Tu
rint galvoj, kad mes turime 
septyniolikų milionų septynis 
šimtus automobilių, reiškia, kad 
iš tų, astuoni šimtai septynias 
dešimts penki tūkstančiai yra 
neatsargių šoferių.

Nežiūrint to fakto, kad gelž- 
kelių valdininkai, automobilių 
išdirbėjai, valstybių ir apskri
čių gelžkelių-komisijonieriai ar
timai kooperavo įstatymui tin
kamų ženklų persergėjimui mo
toristų nuo kryžkelių,- vienok 
nelaimingi atsitikimai kas me
tas didėja.

Įvairių metodų buvo siūloma 
šiai situacijai pagerinti. 
Iš tų svarbiausia - tai perskir
ti bėgius perkeliant jas tiltu 
aukštyn. Tuo budu, būt gali
ma apsisaugoti nuo daugelio ne
laimingų atsitikimų, bet ap- 
skaitliuojama, kad tokia opera
cija kainuotų dvidešimt penki 
bilijonai dolerių ir tai padaryti 
užimtų apie 300 metų.

Joseph Caillaux. Kas 
buvo per vienas Mi- 
chail Frunze? — Žy
miai sumažėjo žydu 
skaičius Rusijoj.

Joseph Cailaux gimė Le Man- 
s’e kovo mčn. 1863 m. .Jaunys
tę jis praleido besirengdamas 
užimiti tarnystę finansų minis- 
(rijoj. Pirmą kartą politikoj 
jis pasirodė kaipo Seine depar
tamento atstovas. Neilgai tru
kus pasirodė jo stambus veika
las, pašvęstas Francijos mo
kesnių nagrinėjimui. Ir kai 
Waldeck-Rousseau buvo paves
ta sudaryti ministeriją, tai jis 
pakvietė Caillaux užimti jo ka
binete x (1899—1902) finansų 
ministęriaus vietą. Tuo budu 
Caillaux tapo ministerių, turė
damas vos 36 m. amžiaus. Ant
rų kartų jis tapo finansų mi- 
nisleriu Clemenceau kabinete 
(1906- 1909). Kai 1911 m. 
pirželib mėn. rezignavo M. Mo- 
nis, Caillaux sudarė kabinetą, 
kuriame jis ėjo premiero ir vi
daus reikalų ministeriaus parei
gas. Jam teki išrišti nesusi
pratimai su Vokietija dėl Mo
loko ir Kongo. Derybų rezul
tatai nepatenkino franeuzų, ka
dangi vokiečiams buvo atiduo
ta Kongo. Pasekmė to buvo 
ta, kad 1912 m. sau šio mčn. 
Caillaux kabinetas tapo nuver
stas. Delei to griuvimo la
biausia buvo kaltas užsienio 
reikalų ministeris de Selves, 
kuris vedė derybas su Bėdi
nu. Slaptoji franeuzų policija 
surado, jog Caillaux siuntė į 
Bėrlinų telegramas, apie kurias 
ministeris de Selves nieko ne- 

I žinojo. De Selves pavedė visą 
reikalą išspręsti parlamento 
užsienio reikalų komiteto pir
mininkui p. Clemenceali. Ko
mitetas pašaukė Caillaux pasi
aiškinti. De Selves rezignavo 
ir privertė taipgi Calilaux re
zignuoti. Tuoj po to Poi nearė 
sudarė “Nacionalės Koncentra
cijos Ministeriją”. Tąsyk Cail- 

ilaux pasišalino iš politikos Le
nos iki 1913 m., kai jis išėjo 
su aitriausia kritika prieš Bar- 
thou patiektąją, projektų, kad 
kareiviavimo laikau butų pail- 

I gintis iki trijų metų. Barthou 
kabinetas priverstas buvo re
zignuoti gruodžio 3 d. 1913 m. 
ir Dotfsmai’gue sudarytoj val
džioje Caillaux užėmė finansų 
ministerio vietų.

1914 m. pradžioj “Figaro” 
redaktorius Gaston Calmettc 
ėmė smarkiai atakuoti Caillaux, 
kurio reformos nelabai tepati
ko turčiams. Calmette tvirti
no, kad Caillaux pagelbėjo Ro- 
chette’ui (kuris buvo suorgani
zavęs humbugieriškų kompani
jų ir prigavo daug žmonių) pa
bėgti į Meksiką. Daugiau to, 
jis įdėjo į laikraštį Caillaux 
laiškus, kuriuos jis buvo para
šęs Genevieve Claretie, savo 
antrajai žmonai. Tuos laiš
kus pridavė Gailia uk pirmoji 
žmona. Calmette grasino pa
skelbti ir daugiau kompromi
tuojančių dokumentų. Tąsyk 
p-ni Caillaux nuėjo į redakto
riaus ofisą ir nušovė jį. Tai 
įvyko kovo 16 d. 1914 m. Lie
pos mėnesyj ji buvo teisiama 
ir teismas išteisimu Ją. Ta
čiau Caillaux dėl kilusio skan
dalo turėjo rezignuoti.

Kuriam laikui praėjus pradė
ta Caillaux kaltinti neištikimy- 
me. O kai Clemenceau užėmė 
premiero vietą, tai 1917 m. pa
baigoj Cailiaux tapo areštuo
tas ir. pasodintas į kalėjimą už 
palaikymų ryšių si/ vokiečiais. 
Kalėjime jis išbuvo iki 1920' 
m. balandžio mėn. Prieš se
natą jis buvo apkaltintas pa
pildyme išdavystės, bet tas kal
tinimas tapo atmestas. Cail- 
laux buvo teisiamas už palai
kymą ryšių sil vokiečiais laike 
karo ir nuteistas trims metrfms 
kalėjimo. Bet kadangi jis jau 
buvo išsėdėjęs tris metus kalė
jime, tai buvo nuspręsta iš

Pažangus Lietuvos piliečiai 
sako, kad Lietuva negali atva
duoti Vilniaus, kol pačioje Lie
tuvoje yra vergija. Tikrų tiesų 
sako. Lietuvos klerikalai laiko 
visų Lietuva katalikiškoje ver
gijoje. Kaip jie gali Vilniaus 
gyventojus paliuosuoti iš len
kiškos vergijos, kad jie patys 
yra vergai.

♦ ♦ ♦
šių laikų kultūringi žmonės 

nors teoretiškai ir pažįsta visas 
tiesas ir dogmas, ir dar didžiuo
jasi tuomi, bet reikia pripažinti, 
kad savo pasielgimuose tankiau 
ir su didesniu noru vadovaujasi 
jausmais. Vadinas, daro tai kas 
jiems malbnu, ir vengia, kas 
gali jiems būti nemalonu.

tremti jį penkiems metams iš 
Paryžiaus ir dešimčiai metų at
imti pilietines teises. Kai tas 
nuosprendis buvo išneštas, 
Caillaux paskelbė, kad jis ant 
visados pasišalinsiąs iš politi
kos. Vienok jau 192! m. jis 
parašė knygų, kur įrodinėjo, 
jog dar 1915 m., tuoj po Mar- 
ne’o musių, Francija turėjo 
progos geromis sąlygomis už
baigti karų. Tokių progų pa
sitaikė taipgi 1916 ir i 917 m. 
Kiek vėliau jis pradėjo vesti 
smarkia propagandų tose Frak
cijos dalyse, kur jam buvo leis
ta gyventi. Kai 1924 m. ge
gužės rinkimuose laimėjo kai
rieji, tapo paskelbta amnestija, 
kuri palietė ir Caillaux. Nuo 
to laiko jis vėl pradėjo daly
vauti politikoj, o šių metų ba
landžio mėnesyj Painleve kabi
nete užėmė finansų ministerio 
vietų. Šiomis dienomis tas ka
binetas sugriuvo, ir Caillaux 
vėl neteko ministerio vietos.

Ar jam bus dar lemta grįž
ti prie valdžios, tai parodys 
ateitis.

Šiomis dienomis numirė bol
ševikų karo komisaras. Skai
tytojams bus pravartu šis tas 
apie jį patirti.

Michail Frunze gimė •Turkes
tane 1885 m. Viernyj mieste 
jis baigė gimnazijų su auksiniu 
medaliu 1905 m. Vedė propa- , 
gandų Petrogrado * universitete, 
kur studijavo teises. Mieste 
Ivanov-Voznesensk, Vladimiro 
gyb., jis kėsinosi nužudyti žem- 
šargį ir buvo atiduotas karo 
teismui. Teismas nuteisė jį 
mirčiai. Buvo paduota apelia
cija, bet vyriausias komendan
tas, nelaukdamas, kol • teismas 
byla peržiūrės antra karią, at
šaukė mirties bausmę, paskir
damas Frunzei katorgą iki gy
vos galvos.

Frunze ketverius metus sėdė
jo Vladimiro katorgos kalėji
me, o paskui buvo išgaluotas j 
Vercliolerisko katorginį kalėji
mą Sibire. Tame katėjime sė
dėjo ir Trockis. 1915 m. Frun
ze pabėgo iš kalėjimo ir, prisi
dengęs iMichailovo vardu, įsto
jo į armiją. Ten jis suorgani
zavo komjačeiką, o laike bolše
vikiško perversmo Ivanovo-Voz- 
nesenske jis suburė 2,000 bol
ševikų, kurie prisidėjo prie 
Maskvos užgrobimo. Po su- • 
truškinimo Savinkovo sukilimo 
Jarošlavle, jis vadovavo burtui 
raudonarmiečių, kurie ties Bu- 
zulUku sumušė Kolčaka. Po e
to Frunze paskiriama sovietų 
Ukrainoj karo reikalų komisa
ru. Ten jis žiauriausiu budu 
malšino sukilėlius.

Jis paskiriama armijų komi
saru, o vėliau vyriausiu Krymo 
raudonosios armijos vadu. Kuo
met baltgvardiečių armija pasi
davė, Frunze išleidę ’«akymą 
registruoti “vrangeliečius,” ža
dėdamas jiems pilną neliečia
mybę. Bet jo pavaduotojas, Be
lą Kun, sušaudė apie 20 tūks
tančių registruotųjų. Frunze 
buvo pasiųstas į Turkiją vesti 
derybas su Kėniai Paša.

Frunze tėvas - veterinaras 
feldšeris iš Besarabijos. Frun
ze turėjo brolį daktarą ir dvi 
seseris (viena — daktarė).

Kaip žinia, Frunzei karo ir 
laivyno komisaro vieta teko 
tuoj po to, kai Trockis buvo pa
siųstas į Kaukazą “gydytis.”

• • •

Gyventojų surašinėjimas Ru
sijoj parodė, kad iš penkių mi
lionų žydų prieš karą dabar So
vietų Rusijoj bėra 2,800,000. 
Pačioj Rusijoj yra 1,700,000; 
Ukrainoj 600,000; Baltgudi- 
joj — 400,000, ir Užkaukazyj

50,000. Sumažėjimas žy
dų aiškinama tuo, kad nema
žas skaičius jų teko Lenkijai ir 
Baltike' respublikoms. Be to, 
nemažai žydų išvažiavo i Ame
riką, kiti vėl žuvo pogromuo
se arba išmirė nuo bado.

Žydai sudaro 2F visu Rusi
jos gyventojų. 90'; jų gyve
na miestuose. — K. A.
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Iš Politiškosios Ekonomijos 
Mokslo

visuomenė- 
Im* visuome- 
neįmanomas 
visuomenėje 
is gali sek- 
išori nė gam-

Žmogus gyvena 
j e, jo gyvenimas 
nėą, be draugijos 
ir negalimas. 'Pik 
gyvendamas žmogų 
mingai kovoti su 
ta ir jos pajėgas priversti sau 
tarnauti, tik nuolatos l>endrau- 
damas žmogus tegalėjo išvys
tyti savo dvasinius gabumus.

Nuo pirmųjų dienų žmogaus 
atsiradimo žemėje jis kovoja 
su gamta dėl jos “gerybių”, 
žmonės' taip pat kovoja ir tarp 
savęs besidalindami tąsias “ge
rybes”. Todėl teisingai galime 
pasakyti, kad visa žmonių vi
suomenės istorija .yra tai ko
va dėl buities — kova su iš
orine gamta ir su sau lygiais 
žmonėmis.

Toji kova vedama dėl žmo
gau^ medžiaginių (materiali
nių) reikalų patenkinimo, nes 
medžiaginiai reikalai yra jo 
gyvenimo pamatas. Dvasiniai 
reikalai atsiranda tik tada, ka

Dzidas Budrys.

da • žmogus save apsirūpina 
piaistu, pastoge ir tt.

Toksai žmogaus ar visuome
nės darbas jo medžiaginių rei
kalų aprūpinimui vadinasi ūkio 
darbu, o visų šios rųšies dar
bų suma įgijo ūkio vardų.

Politiškoji ekonomija ir ty
rinėja ūkį. Bet šioks to moks
lo apibrėžimas labai mažai ką 
sako ir reikalingas kai kurių 
papildymų ir paaiškinimų. Mums 
reikalinga aiškiau apibrėžti 
ūkio sąvokų, tos sąvokos turi
nį. Paprastai, ūkio darbas yra 
viena iš daugelio darbų formų. 
Kokio tikslo siekia žmonija 
ūkio darbuotėje? Tikslas šis — 
pergalėti išorinę gamtą ir jos 
jėgas priversti sau tarnauti. 
Tokiu budu ūkiškasis veiksmas 
yra taikomas į gamtą ir tai 
bus pirmas jo pažymys. Antra, 
ūkiškasis veiksmas vra ne 
pats sau tikslas, bet tik prie
monė. Todėl žaislai, dailininkų 
euryba ir kiti panašus darbai, 

kli riet ’yra ne priemonė savo 
medžiaginių reikalų patenkini
mui, bet pats darbas turi sa
vyje tikslą, nebus ūkišku dar
bu. Jeigu žmogus žvejoja tik 
dėl pasilinksminimo, laiko pa
įvairinimui, jis nedirbs ūkiško 
darbo, bet paprasto žvejo už
siėmimas, kuriam Žvejojimas 
yra priemone savo medžiagi
niams reikalams tenkinti — 
bus ūkiškas darbas. Galima 
butų nurodyti ir daugybė kitų 
panašių pavyzdžių, bet jau ir 
iš tų galima suprasti ūkiško 
veiksmo (darbo) sąvokos tu
rinį ir patį ūkį. Mes matome, 
kad ūkiškąjį veiksmą apibudi
na du pažymiai, būtent, ūkiš
kasis veiksmas yra dvilypis, 
kurio ašigalius sudaro žmogus 
ir išorinė gamta. Ūkiškasis 
veiksmas ir bus tas žmogaus 
veikimas, kuris taikomas į iš
orinę gamtą (ne j žmogų) ir 
kurs yra ne pats sau tikslas, 
bet tik priemonė patenkinimui 
savo medžiaginių reikalų.

Nustatę ūkiško 
voką, vis dėlto 
pasakyti, 
ekonomija 
Ir tame 
veiksme

veiksmo są- 
mes negalime 

kad tik politiškoji 
tokį ūkį tyrinėja, 
pačiame ūkiškame 
pirmiausia mums

krinta į akis tam tikri techni
kiniai procesai, priemones, su 
kurių pagalba žmogus įveikia 
išorines gamtos jėgas. Vienu 
žodžiu, ūkį, kaip mes jį apibrė
žėme, liečia ir daugelis kitų 
mokslo šakų, kaip tai agrono
mija, technologija ir kiti, ne 
vien politiškoji ekonomija. Kad 
supratus tų mokslų turinį, ku
rie tyrinėja ūkio veiksmus, rei
kia žiūrėti, kuriais atskirais at
žvilgiais tie atskiri mokslai 
ūkį tyrinėja. Technikos prie
monės, medžiaginiai procesai 
(įvykiai) ūkyje politiškajai 
ekonomijai nerupi. .Ji tyrinėja 
socialinius (visuomeninius) 
santykius; ekonomininko akys 
visuomet yra kreipiamos j žmo
gų, o ne į išorinę gamtų. Poli
tiškosios ekonomijos uždavinys 
išaįškinti tuos žmonių santy
kius, kurie atsiranda besidar
buojant ūkio srityj. O tie ūkio 
ryšiai yra visuomet labai stip
rus ir įvairus, ir juo ūkio dar
buotė plečiasi, juo tie' ryšiai 
stiprėja.

Politiškai ekonomijai bran
gus yra žmogus kaipo asme
nybė, kaipo tam tikrų psichi
nių (dvasinių) pergyvenimų 
subjektas. Kitiems mokslams, 

kurie ir liečia ūkio veiksmus, 
pavyzdžiui, agronomijai 
gus, ariąs lauką, 
arklas ir arklys, 
chaninės pajėgos, 
ta tu yra arimas.
politiškajai ekonomijai žmogus 
yra ne gamybos1 priemonė, kaip 
laukas, arklas

žmo- 
kaip ir pats 
yra tik me- 
kurių rezul- 

Priešingai,

Savaitiniai Speciąlai
Vyrams patentuotos skūros, rudi ir juodi 

čeverykai, rankomis siūti ir visi skuriniai, j 
kiekviena pora garantuota, verti $6 spe- 
daliui tiktai ..................... $3.35

Moterų tikri Zipper batai, mieros 3, fjį 
31/, ir 4. Verti $6, špedaliai po . $3.85 W

Didesnių mier^ pigesnėmis kainomis
Mes turime pilnų pasirinkimų ekstra didelių mierų čeverykus dėl moterų kurionvs sunku yra pritaikinti. 

Mes užlaikome žinomus Bofįttfnian čeverykus dėl vyrų. Mos užlaikome pilnų pasirinkimų ekstra mierų čeve- 
rykų, gražių stylių dėl moterų kurioms sunku pritaikinti. Lew ir Milton Warsawsky’ai, užbaigę mokyklų 
kaipo kojų daktarai, išegzaminuos jūsų kdjas -dykai.

I * .

Warsawsky’s Reliable Shoe Store 
1341 So. Halsted St, kampas Liberty St. Tel. CanaI 0762

jis yra proceso tikslas.
Toks politiškosios ekonomi

jos mokslo uždavinys. Bet 
reikia pasakyti, kad seiliau ir 
šiais laikais politiškoji ekono
mija sukelia labai karštų gin
čų mokslininkų ir nemoksli- 
ninkų tarpe. Politiškoji eko- 

arklys, bet^obii.ja iš visų pusių sušilau-

kia labai karštos kritikos. Daž
nai kaikurių neigiami ir nea
bejotino aiškumo argumentai 
(įrodymai). Ir tat labai su
prantama. šiandien ūkiškieji 
žmonių reikalai yra svarbiausi 
ir vyraują ir todėl, kada poli
tiškoji ekonomija tų ūkio san-

Musu Naujas Rakandu Departmentas
PAGELBĖS iSSPRĘSTI JUSU RAKANDU KLAUSIMĄ

Išpardavimas

South Ashland Avė. at 47th Street

Iintn:

šis 3 šmoty svečių kambario setas $99.50
pigiai apkainuotas setas kuris turi gerų konstrukcijų ir storai apsiūtas. Jis yra apsiūtas 
su mėlynu velour, labai gražių išmarginimų. Rėmai iš rudo mahogany ir gerai padaryti, 
'sudėti tvirti plieniniai springsai, o paduškaites su minkštais springsais.

AUGŠTOS RŲŠIES VATINIS 
M ATRAŠAS

Sudėtas aštuonių eilių grynos 
vatos felt. Apdengtas tvirtu 
’r gražiu audeklu. C1 i Efi|

- Pilnos mieros ^11 ■ vV

Supama Kėdė, 
su lenktu užpa
kaliu, tamsiai 
rudo mahoga- 
ny užbaigimo, 
dviejų spalvų 
dekoracija, sp- 
ringsų sėdynė, 
su gražiu už
dangalu.

Oak 
Chiffonier

ŠIS atidarymo išpardavimas 
prasidės pėtnyčioj, 8:30 vai. 
ryto ir tęsis subatoje. Bus

parduodami puikiausi rakan 
dai šiame mieste.

ŠIS didžiausis rakajidų departmentas yra tikras nurodymas tiems kurie nori padaryti ekonomijos ant ra
kandų. Larkin Krautuvė yra tikra palaima tiems kurie nori turėti namuose gerus rakandus, o negali iš 
sykio užsimokėti visus pinigus. Tos nepaprastos vertes rakandų kainos kurios čia garsinamos, patvirtina, 
ką musų didelis supirkimas reiškia dėl musų kostumerių kurie jėško gerumo ir gerų kainų be ekstra mokes- 
ties. Lengvais išmokėjimais, jei norite. Yra didelis pasirinkimas lovų, parloro setų, miegruimių 
valgomo kambario ir virtuvės rakandų ir pavienių šmotų pigiomis kainomis 
mados ir ant kiekvino šmoto jus galite tikrai daug sutaupinti

LARKIN KRAUTUVĖ

setų, 
Kiekvienas šmotas naujausios 

Išpardavimui lapkričio 6 ir 7.
TREČIOS LUBOS

Lengvais Išmokėjimais

s j Paymeats

DRATINIO IšDIRBIMO 
SPRINGSAI

Geri, tvirti, pilnos mieros lovos 
springsai, išlaukiniai kraštai 
tolinti su plienu, kad AG
nelinktų, specialiai

ROCKER

Mahogany užbaigimo 
stipri supama kėdė, 
lengtas užpakalis

rnniunrni.-nrmi

I’RESCILLA SIUVIMUI KABINETAS

Padarytas iš gum medžio su m-ahogany viršų, už 
baigimas tamsiai rudas mahogany, 
yra daug vietos dėl nėrinių, 

siūlų ir atdatų \

Tame kabinete

$4.75 ON1AI MIEGAMO KAMBARIO 
RAKANDAI

Chiffo
$99.71

3 šmotai, Dreseris, Lova 
robe ................................. v....
šitas setas yra labai gerai padarytas ir 
gražiai užbaigtas. Konstrukcija yra Ame
rikos riešutinio medžio su gum medžiu. 
Užbaigtas tamsiai riešuto medžio spalvos, 
auksinėmis linijomis dekoruotas. Skyrium- 
kainos: Lova, $29.50. Dreseris, $35.75. 
Chiforobe, $34.50. Vanity, $35.75. Krėslas, 
$7.65. Supama Kėdė, $7.95. BeriČius $7.65.

ARŽUOLINIS’ CHIEFON1ER
Gerai padarytas iš tikro aržuolo 
medžio ir golden aržuolo užbaigi
mo. Francuziškos kojos, serpen- 
tino frontas C'□>'*> Efl
tiktai

PUIKUS’ CONSOLE VEIDRODIS 1 *
Rudo, auksinio ir rožinio užbaigimo. Kviet- 
kos kumpuose ir iš viršaus yra mėlynos, 
žalio ir rožinės. Plate $4.95 
stiklas, 12x24. *
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MĄSTtR’s voice”

DA vVn.?KA. LAIKAS NUSIPIRKTI 
NAUJI S VICTOR REKORDUS 

užganėdintiRkiekFvieną.1 * X VteANI>AS!Ml,Z,KA kl,ri *a,i 

Ms®?.......— ViX^«^

JUSTAS KUDIRKA
Žinomas Lietuvių Tenoras

Listo
K aina

10” $0.7578215 (Sveika Marija (Vanagaitis)
(Leiskit j Tėvynę

78239 u a!u kr‘ažus’ Va‘u’ <tarž«.||a
(1- As bijau pasakyt, 2. Ne margi sakalėliai

NAUJI VICTOR ŠOKIŲ REKORDAI
78269 (Neužmiršk Manės - Polka Vltkov Orkestru 10" .75

(*eka Mane Mare — Valcas Vitkov Orkestrą
Kiekvienas pardavinėtojas Victor išdirbinių maloniai pa

arus jums siuos ir kitus naujus rekordus ir parodvs naujus 
Mctroln modelius, kuriu kainos yra nuo $15 ir augftčiau. Pa- 
reikalavus katalogai dykai.

• 1 TK v’e;nas Victrola ir tą padirba Victor Kompanija —
įsitemykit žemiau padėtus vaizbos Ženklus.

Victrola
Victor Talklng Machlne Compuny. Camd«n.N. J.

------- --------------------------------------------------- --------- r--------- —i
$1.00 KAINUOJA JUMS TIKTAI $1.00

NATURAL HEALTH INSTITUTE
GYDYTOJAI KRAUJU ODOS, PLAUČIŲ, UŽKIE
TĖJIMO 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

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

tuves. Cash arba ant išmokėjimų.
Pirmutine Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
A. BARTKUS, Pr«s.

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

VIENYBE
Liaudies Universitetas t

Tas, kuris turi 37 metų “Vienybės” komplektus, turi 
namuose turtą, kurio kultūrinė vertt atstoja pagarsėjusi, 
pas amerikonus "Five Foot Book Shelf” .klemt, Harvardo 
universiteto prof. pagelba.

Ir kiekviename numery "Vienybes” kultūros turtą. di- 
deja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsmais, žiniomis H 
visų pasaulio kraštų ir Lietuvos.

Keturi doleriai ant metu reiSkia truputi daugiau kai 
cenJJVZt O už juos gausite “Vienyb, kaa antr, die

ną ir džiaugsitės kas dieną.
VIENYBĖ,

p j a. Brooklyn, N. Y.193 Graną St,

NAUJIENOS, Chicago, III. Penktadienis, Lapkr. 6,1925

Iš politiškosios ekono
mijos mokslo '

(Tąsa nuo 5-to pusi.)

tykių sritį paliečia, tai dažnai 
jos mokslines išvados būna vi
siškai priešingos ir negeidžia
mos tam tikros visuomenės 
grupės ar klasės. Politiškosios 
ekonomijos, mokslo išvados, 
neginčijamos moksliniu atžvil
giu, visuomet yra neigiamos tų, 
kurių reikalus tos išvados nei
giamai palietė. Todėl supran
tama, kad šias laikais politiš
koji ‘ekonomija ir sukelia di
desnį susidomėjimų, negu \kiti 
visuomeniniai mokslai. N.

Politiškoji ekonomija atski
ru mokslu išsivystė tik vidury 
XVIII šimtemčio (jos kūrėjai 
2. B. Sė, Adomas Smitas ir k.). 
Tai buvo vadinamosios klasinės 
politiškosios ekonomijos perio
das. Mums svarbu pastebėti 
tas, kad politiškoji ekonomija, 
kaipo mokslas išsivystė tik au
gant ir plečiantis mainų ukiui. 
Jei mes įsivaizduosime vienų 
atskirų ūkį, nieko bendra netu
rintį su kitais ūkiais (izoliuo
tų ūkį), ten jokios politiško
sios ekonomijos mokslo negali 
būti. Bet tokio izoliuoto ūkio 
niekur nėra, yra atskirų ūkių, 
kurie, nors teisės atžvilgiu vie
nas kito ir nepriklauso, bet 
yra surišti prekyvietė, namų 
santykiais. Atskiras ūkinin
kas visuomet iš1 dalies dirba 
daiktus parduoti, jis dirba ki
tam ūkininkui. Norėdamas 
parduoti ūkininkas privalo skai
tytis su prekyvietės reikalavi
mais, 
pats 
jos 
tam 
mų
kiras ūkis yra surištas mainų 
rvšiais su kitais ūkiais. O tas 
laisvas mainų ūkis turi tam 
tikrų savo dėsningumų, nepri
klausomų nuo atskirų ūkinin
kų išskaičiavimų ir norų. Tų 
dėsningumų ir mėgina nusla* 
lyti politiškoji ekonomija. To
dėl ir politiškosios ekonomijos 
mokslas galėjo išsivystyti at
skira disciplina (mokslu) išsi
plėtojus laisvam mainų ukiui, 
būtent, viduryj XVIII šlmt.

Dažnai politiškosios ekono
mijos aksiomas (neginšytinos 
tiesos), nustatytos pirmųjų eko- 
nomininkų. išsiplėtojus ekono
miniam gyvenimui, sugriuvo, 
pasirodė netikros esančios. Ir 
šiandien politiškosios ekonomi
jos mokslo epocha (laikotar
pis) tuo įdomi, kad griūva se
niau statytieji, rodos, neišjudi- 
namiej pamatai, nyksta seno
sios • “tiesos”. O tų politiško
sios ekonomijos mokslo pervers
mą daugiausia sukėlė iškilęs 
“darbininkų klausimas”.

Viduramžių visuomeninės 
tvarkos—feodolizmo (tam tik
iu žemės valdymo santykių 
sutapimas su politiniais santy
kiais) pamatai XVIII šimtme
ty] jau galutinai pradėjo judė
ti ir griūti. Visų akys buvo 
atkreiptos į tuometinę revoliu
cinę Prancūziją, kur feodolizmo 
liekanos nenorėjo
kilsiančiai buržuazijai 
į a* kartu —— 
augantis kapitalizmas sulaužė 
varžančias jį viduramžių feo
dalizmo liekanas ir užviešpa
tavo galutinai pramonėje ir 
prekyboje. Kaip tų metų (pir
moje XIX šimt. pusėje) poli
tiškoji ekonofnija karštai gynė 
buržuazijos reikalus, galime 
matyti iš šių ekonomininko 
Peni žodžių, pasakytų darbi
ninkams.

Ką >ęali jums mokslas pa
dėti? Ar galime ginčyti arit
metikos keturis veiksmus? O 
jūsų uždarbio mokestis yra da
linamas- to kapitalo, kuris šiuo 
tarpu yra šalyje, apmokėti jū
sų darbui. Norite padidinti 
darbo mokestį, tad padidinkite 
kapitalą. Nėra galimybes? Tad/ 
liekasi vien sumažinti darbo 
rankų pasiūlas. Atsisakykite 
nuo vedybų, gimdymų, ir jus

nes kainas nustato ne 
ūkininkas savo noru, bet 
(kainos) yra nustatomos 
tikrų prekyvietės įstaty-
(dėsnių). Kiekvienas ats-

nusi Įleisti 
ir su 

kapitalizmui. Bet

spektyvas. Socializmas savo 
mokslo pamatau padėjo lygios 
asmens vertybės idėjų ir todėl 
griežtai neigia žmogaus žmo
gumi naudojimų. Ir ši nauja 
id. ja dabartiniam ekonominiam 
moksle labai įsigalėjo, ekono- 

kurios griovė mininkui pasirodė svarbus žmo
gus ne kaipo gyvas organiz- 

medi- 
cinai), bet kaipo asmenybė,

pagerinsite savo būvį.
'lokiu ekonomininkų cinizmu 

(biauriu pasityčiojimu) buvo 
maitinami darbininkai.

Bet greit iškilo aikštėn ne
išvengiamos kapitalistinės tvar
kos ydos. Atsirado naujos sro
vės ir mintys,
liberalizmo pamatus, liberali
nių ekonomininkų pateisinimas mas- (kaip, pavyzdžiui, 
beširdiško darbininkų naudoji
mo susilaukė griežtos kritikos psichinių pergyvenimų subjek- 
iš pusės naujos pasaulio išmo, tas. 
nes 
lančiai 
naujas

socialistinės, kuri vargi 
žmonijos daliai rodė kslinis 

ab ities gyvenimo per- j garsių

Socializmas ir ypatingai mo- 
socinlizmas, sukurtas 

ekonominių ir sočia liz-

priešingumus, 
nuo buržua* 

pabrėžė nau- 
(socialistinės)

Sočiai iz-

mo teoretikų K. Markso ir F. 
Engelso, nuogai atidengė ka
pitalistinės tvarkos vidujinius 
neišvengiamus 
nu įraukė skraistę 
zinio pasaulio ir 
jos ūkio tvarkos
pamatinius bruožus.
mo iškeltieji kapitalistinės tvar
kos- dėsniai (klasių kova, dar
bininkų darbo išnaudojimas ir 
k.) turėjo didelės įtakos ir po
litiškosios ekonomijos seniau 
nustatytoms aksiomoms. Nu
vainikavus tvarkų, neteko ver
tės ir buržuazinės ekonomijos

ATSILANKYKIT
ir grokit ant Gulbransen 10 minučių 
Čia jūsų laukia naujas didelis smagumas

Ar jus gąlite skaityti muzikos gaidas ar negalit atskirti vienų gaidų nuo kitų, visvien jus gausite 
naujo smagumo kuomet jus grosite ant šio piano patys. Atsilankykit ir pabandykit. Dešimtį minučių 
grojimo pertikrins jumis kodėl 125,000 Amerikos šeimynų pasirinko Gulbransen j savo namus.

Kiekvienas gali groti ant Gulbransen Registruojančio Piano — jus patys arba jūsų svečiai. Jus galit 
groti šokius su tikru ritmu. Jus galit akomponuoti daininkui arba kitam instrumentui. Jus galit groti 
piano solo, himnus, maršus, klasiškas arba populiares melodijas. Jus galit jas groti artistiškai sr| muzikaliu 
išreiškimu ir teippu, taip kaip išlavinti pianistai rankomis.

JOS. F. BUDRIH.
3343 So. Halsted St.

C’ULBRANSEN k_Jlhe Hegistering Piano

SKAITYTOJAU!
PAREIKALAUK SAU KATALOGO IR 

PASIRINK SAU DOVANAS
• DYKAI D EL JUSU —

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

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

pagrindai, kurie kiekvienų vi
suomeninį neteisingumų aiški
no, kaipo stichinį gamtos įsįa- ‘ 
tymą. Sustiprėjusi darbininkų 
klasės jėga pakeitė politiško
sios ekonomijos mokslo turinį 
ir parodė jai naujus tikslus.

/tow 
ik L '!

Cr Oulbranaon Trade Mark 

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

Pamatykite pas
JOS. F. BUDRIK,

3343 So. Halsted St.

Pasitarkit su 
Specialistu

■ 1 11 "' Kuomet jus su-
sergate, tai pir- 
mutinis dalykas 
jus norite gauti 

“ gerą specialistą,
kad jis jumis gy
dytų — tokj spe
cialistą, kuris tu
ri daug metų pa
tyrimą ir tokio 
kuris “nedaro 
spėliojimų". Gal 
būt, kad jus jau 

, esat gydęsis pas
daugel) gydytojų, bet vis be pasek
mių. Priežastis buvę ta, kad jie ne
žinojo, kokia jūsų liga buvo.

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

X-Ray Egzaminavimas 
ir patarimai visai dykai

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

Mes turime pas save visus naujau
sius serumus.

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

skausmo. Musų kainos už gydymą 
yra labai liberalės.

Mes gydome vyrus ir moteris.

The People’s Health 
Institute

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

kampas Washington
Valandos: Panedėlyje, Ketverge ir 

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

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

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

E. J. McOuaid
5822 So. Racine Avė.

Tel. Wentworth 0209 ** 
*Englewood 4760

tblIl'JI.PI

Adresas

Miestas..................................state.............
Išpildyk ir siųsk Naujienoms

Ar jus žinote, kad
Visi sidabriniai ir metaliniai Lie

tuvos pinigai vartojami apyvartoj 
sekamai: 70% po vieną centą, 18% 
po 10 centų, 24% po 20 centų ir 16% 
po 50 centų. Ar jus žinote, kad gry
nas Turkiškas tabakas yra sudėtas 
j Helmar Turkiškus cigaretus, kuris 
suteikia kiekvienam rūkytojui dide
lio smagumo. Jus negalit gauti to 
smagumo rūkydami pigius cigaretus 
maišyto tabako suvyniotus j popiero 
pundelius.

Atėjo Kultūros No. 9. — 
Kaina 40c. Galima gauti 

NAUJIENOSE, 
1739 So. Halsted St., 

Chicago, III.



Penktadienis, Lapkr. 6,132” NAUJIENOS, Chlcago, ffl.

CHICAGOS
Apipiešė banką

Užvakar penki ginkluoti pi e-
Lieiui/ių Rateliuose.

ŽINIOS
Lietuvis nuteistas 

kalėjimai!

šikai užpuolė e Bremen State 
Bank, Tinley Park priemiesty 
ir, atėmė visus banke rastus 
pinigus viso apie $3,000.

Bankas yra visai arti polici
jos stoties ir nors policija vijo
si, bet plėšikų pagauti neįsten
gė. Jie pabėgo į Chicagą.

Pasekmes nominacijos
SLA. 36 kuopoj

Federalinis teisėjas Wilker- 
son spalio 22 d. nuteisė lietuvi Smulkios Žinios

Pereitą trečiadienį įvyko SLA. 
36 kp. susirinkimas, kuriame 
buvo nominuojami kandidatai j 
SLA. Pildomąja, Tarybą. ■

Mikolą Juozapą Ezerkt iš Chi
cagos, keturiems mėnesiams 
pavieto kalėjiman už tai, kad, 
jis bandęs papirkti pilietybės' 
egzaminuotoj ą (Naturaiization 
Examiner), kad tasis prielan
kiai raportuotų jo pilietybės 
peticiją. Tuos gi $100, ku
riuos Ezerkis įdėjęs į egzami
nuotojo stalčių, teismas įsakė 
atiduoti valstybės iždynėn.

Laike bylos nagrinėjimo, na- 
turąlizftcijos direktorius parei
škė, kad bilna daug atsitikimų, 
jog svetimšaliai bando* gauti 
prielankių egzaminuotoj ų ra
portą pagelba pinigų ir’ kad tai 
sustabdžius, natūralizacijos (te-

Policija vis dar ieško ir nie
kur nesuranda Martin J. Dur- 
kin, automobilių vagilio, kuria 
nesenai nušovė federalinį agen
tą ir keletą dienų atgal pašo
vė policistą Gray, kada būrys 
policistų bandė jį suimti jo dė
dės namuose pietinėj miesto 
daly. Pašautasis policistas Gray 
jau mirė. Policija laksto po vi
są miestą, bet Durkino niekui 
neranda.

Čia dalinai pasirodė, kas ką 
stato savo kandidatais ir ko
kios kandidatus kuri partija 
rems.

Nominacijoje pasireiškė trys 
grupės bolševikų, pažangių
jų narių ir dešiniųjų tautinin
kų. Tik vieni bolševikai tu
rėjo “full ticket” ir, kaip pa
sakojama, jie prieš balsavimą 
išdalinę savo nariams korteles 
su savo kandidatų sąrašais.

Bolševikai balsavo už Solovei- 
čiką, Jaškevičaitę ir A. Kišo- 
ną (Žagarą).

Pažangiųjų narių kandida
tais, kuriuos rėmė ir socialis
tai, buvo: S. Gegužis, Dr. A.

North Side
Nortsidiečiai veikia.

North Siciės lietuvių kolonija 
neperdidžiausia ir negali skai
čiumi lygintis su kitomis lietu
vių kalonijomis, bet savo vei
kimu pralenkia ’ ir didesnes ka
leni jas. North Iridėj lietuviai 
daugiausia yra kliaučiai, tad 
juos dabartiniu laiku labai var
gina bedarbė.

čia gyvuoja įvairių organi
zacijų, — politinių, pašelpinių 
ir dailės. Paminėsiu ką vei
kia nekurios iš tų organizacijų, 
ar mano veikti, ir kaip jos gy
vuoja.

parlamentas trauks tokius as
menis teisman.

Munšaino stiprumas

Suėda roberį, bet žmonės vis- 
tiek jį geria

šalinkitės munšaino!
štai south salės policijos 

daugelis^ automobilių sugedo ir 
kada mechanikai pradėjo juos 
tirti, tai rado, įkad visų jų ro- 
berines dalys, Vpač ,, kuriomis 
vaigšto vanduo, yra sunaikin
tos. Pradėjus ieškoti kas suė
dė roberį, policistai prisiminė, 
kad laike pereitų šalčių į radia
torius vieton alkoholio prisipy
lė konfiskuoto munšaino, kuris 
roberį ir suėdė.

Jeigu munšainas gali suėsti 
kietą roberį ir sugadinti radia
torių, Ui dar. Ubiau jis naikina 
jautresnius geriančių tą mun- 
šainą žmonių vidurius. Ne vel
tui visi munšaineriai skundžia
si sugedusiais viduriais.

Prisipažino nužudęs 
slaugę Paprastai dainuojama:

J. Karalius (bet jis, rodos, ne
bus kandidatas), P. Jurgeliutė,
K. Gugis ir J. M. Buchinsky.

Dešinieji tautininkai rėmė 
D r. A. Graičiuną, Dr. A. Zi- 
montą ir p. F. Bradčiulį.

Del daktaro-kvotėjo daug ne
sivaržoma. Del jo pilnai susi
taikė komunistai ir tautinin

LSS. 81 kp. darbuojasi ir 
auga narių skaičium. Vis su- 
gryšta buvusi ji LSS. nariai, ku
rie buvo pasitraukę iš socialis
tinio judėjimo.

Taipgi kuopa rengiasi prie 
paminėjimo 20 metų sukaktu
vių nuo pirmosios revoliucijos 
Rusijoj ir įsikūrimo Lietuvių 
Socialistų Sąjungos Amerikoj, 
paminėjimas įvyks gruodžio 
d., Liųosybės svetainėj', 1822 
VVabansia Avė. Bus prakal
bos, koncertas ir šokiai., .' 1 (

Marquette Park ,
■__________ L

Spalių 31 d., šeštadienio va
kare, p-ia V. Barauskienė su
rengė šaunų vakarėlį paminėji
mui gimimo dienos p-ios M. 
Druktenienės. Druktenių na
muose, 6931 S. Maplewood Av., 
susirinko gražus būrys drau
gių ir draugų, ir linksminos vi
si smagiai iki vėlumai4 nakties. 
Buvo suteiktos dovanos“' M. 
Druktenienei gražus rankų 
darbo stalui uždangalas ir dide
lė grindinė lempa.

P-ia M. Druktenienė ačiuoja 
visiems savo draugams ir drau
gėms, atsilankiusiems ir neat
silankiusiems į vakarėlį, Taip 
pat ačiū už surengimą šio poki- 
lio p-iai Barauskienei.

Svečiai visi išsiskirstė vely
dami M. Druktenienei kuoil- 
giausio amžiaus. —Svečias.

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SCECIALISTAi

Palengvint* akių įtempimą, kuri, 
esti priežastimi galuos skaudėjimo 
svaigimo, akiu aptemimo, nemotu 
tno, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ' uti 
taiso trumpregystę ir tolircgyst^ 
Prirenka teisingai akinius. Visuo 
se atsitikimuose ‘gzumiiiA’/imas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausiai klaidus. Speciali atyda at
kreipiama J 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
Phone Bouievard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1515 West 47th Street
Netoli Ashland Avė. /

“Sesute, kas bus?”

DR. ROSS NAUJA IR PA
GERINTĄ SISTEMĄ 

GYDYMO IŠGYDO
Kraujo, pūslės, šlapumo, privatinės, sla • 
tos, užsendintos ir užkrečiamos ligos vii s 
išgydomos.

Vartojami aaugiausi ir geriausiai 
žinomi metodai

DR. B. M. ROSS
Atsukantis 

į Specialistas 
įsteigta 30 metų

914
pagerintas

606
ir tikras Europinis L/»- 

escide gydymas s 
kiama. Vienatinh rr- 
dymas nuo sifilio dum
damas už {P Į" 
žemą kainą

tiktai trumpam laikui

kai: abeji pulsavo už Dr. Bie- 
žį, kuomet socialistai padavė 
savo balsus už senąjį — Dr. E. 
G. Klimą, taip pat už Dr. A. 
Karalių ir Dr. A. Montvidą.

Nominacijoje komunistai, ne
žiūrint savo susitarimo,* nepa
rodė didelės spėkos. Pažangiųjų 
ir socialistų kandidatai, nors 
už juos nebuvo vedama jokios 
agitacijos, surinko gana daug 
balsų.

Balsaviitfo pasekmės:
Pilnos nominacijos pasekmės 

yra sekamos:.
Prezidentas:

V H,

S. Gegužis .. L. 25 balsai
B. Soloveičikas .... 21 bal.
Dr. Graičiunas a... 17 bal.

Vice-Prezidentas:
M. Bacevičius .....  27 bal.

Pirmyn Mišrus Choras ren
giasi prie pastatymo veikalo 
“Milda,” 3 veiksmų melodra
mos su dainomis. Vaidinimas 
įvyks lapkričio 8 d., Lietuvių 
Liuosybės svet., 14th St. ir 
49th Ct., Cicero. Pradžia 7 v. 
vakare. / .

Veikalas “Milda” labai gra
žus ir kiekvienam lietuviui pa
tartina jį pamatyti.

(Tąsa ant 8-to pusi.)

Blatz-Milwaukee dėl 
gerumo

Parduodamas Visose Krautuvėse

Dauginusiai Chroniškų ligų paeina nuo 
kraujo ir užkrečiamų ligų. Kad išgydžius 
jas nebandykit senais budnia.
fYRAIl Specialis iierum gydymas >vra var
tojamas su geru pasisekimu <lel atgavite» 
stiprumo silpnoms vyrams. Jo gaivinąg'd 
jėga veikia stebuklingai ant >cilių. netVų 
ir kraujo, suteikdama stiprumą silpniems 
ir sunykusiemt vyrams. Dr. Ross gydymo 
kambarini kasdien pilni, ligonių.
JIS TURI 30 METŲ PATYRIMĄ

ir jau išgydė tūkstančius žmonių, tai jt* 
užtikrinimas sergnatiemsp kati jie gaue 
rą gydymą. Vierfatinis gėriaueiai įrengto 
ofisas Jungtinėse Valstijose. Dešimtis gy
dymui kambarių. Kraujo išbandymas ir la
boratorijos egzamiąacija dykai su gydymu.

Patarimas Dykai
Atsakantis medikalis patarnavimas suteiks 
įjums sveikatą ir laimę. Geriausis gydy
mas. Pigiausios kainos. Greičiausias gydy
siąs. Ateikit šiandien.

. SIEKINES VANOS ’

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

kampas Monroe St. Chicago 
Vyrų priėmimo kambarys 506. Moterų 
ėmimo kambarys 508. ,

Penktas Augštas, CriHy NamaK 
25 METAI TAME NAME ’ 

dfiso valandos kasdien nuo 10 ryto iki 6 
vakare. Nedėlioj nuo 10 iki l dieną. P»« 
nedčliais, seredomis ir suimtomis nuo U 
ryto iki 8 vakare. -■

Dr. A. J. Karalius 18 bal. -
Dr. A. Zimontas .... 11 bal.

Negras James Allen, 17 m.., 
po ilgo kamantinėjimo, pagalios 
prisipažino, .kad tai jis nužudė 
Doltono slaugę Emma Bacon. 
Jis bandė visą kaltę suversti 
ant kito negro, Palmcr, kuris 
su juo kartu dirbo prie geležin
kelio, bet tasis lengvai išsitei
sino ir tada Allenui neliko nie
ko kito, kaip pačiam prisipa
žinti prie kaltės, nes daugiau 
išsisukinėti nebegalėjo. Jis pru 
sipažino, kad jis bandė slaugę 
apiplėšti ir jo prismaugta ji 
nualpo, tai jis ją dar ir išgėdi
no. Pahnerį gi bandė įmaišyti 
dėl to, kad norėjo jam atkeršy
ti už tai, kad jis buk bandęs 
pašalinti jį iš darbo.

Allen tapo areštuotas kada 
jis bandė išgadinti kitą ’motorį. 
Nuožiūra ant jo dėl slaugės 
užmušimo puolė tada, kada jis 
ir nekaltinamas pradėjo gintis 
ir teisintis dėl Doltono užmušė- 
jistės.

Bet šį vakarą reikės dainuo
ti:

“Brolyti, kas bus?”
O taip dainuoti reikės tada, 

kai lietuviškas “cow boy” Za- 
navičius susitiks ant matraso- 
su pagarsėjusiu ristiku Marin 
Plėstina.

los ristynės bus tikrai at
mintinos. Atmintinos dar ir to
dėl, kad Požėla turės susikibti 
su Minnesotos čempionu, Eber- 
hardtu.

K. Sarpalius turės irgi kietą 
riešutą Ferrero asmenyj. Ita
las rengiasi parodyti Sarpaliui,, 
kur pipirai auga.

Visos poros risis iki galuti-

Sekretorius:
Pr Jurgeliutė ....... 47 bal.
Jaškevičaitė ........... 23 bal.
M. Bacevičius ....... 7 bal.

Iždininkas :
K. Gugis ............... 26 bal.
A. • Kišonas ........... 20 bal.
F. Bradčiulis ....... 11 bal.

Iždo Globėjai:
Jačionis ..............  24 bal.
Žalimas .....  16 bal.
J. M. Bučinskas .... i3 bal.
J. Danielius .... ......  10 bal/
Raginskas ............ ’ 9 bal.
S. Bakanas ........... 7 bal.

Daktaras-kvotėjas:
Dr. S. Biežis ....... 35 bal.
Dr. E. G. Klimas 14 bal.
Dr. Šimkus ....... 8 bal.
Kadangi Dr. A. J. Karalius 

neketina kandidatuoti, tai pa
žangieji nariai ir socialistai ta

nus pergalės.
Pasižiūrėkite į Plėstinos pa

veikslą, o kitoj vietoj į Zanavi- 
čiaus figūrą ir jus tikrai norė
site pamatyti, kaip tuodu mil
žinu grumsis.

Ristynės šį vakarą prasidės 
tuoj po 8 vai. —Z....

’riasi į vice-prezidento vietą sta
tyti S. Bakaną iš Pittburgh, 
Pa.

Pastebėtina, kad 36 kuopoj 
negavo nominacijos dabartinis 
SLA. iždininkas Paukštis. Ma
tyt, nė tautininkai juo nepasi
tenkina. —V.

SLA. 226 kp. šiais metais la
bai sparčiai auga nariais, jau 
kelintas susirinkimas vis būna 
prirašoma po kelis naujus na
rius.

Garbė priklauso kuopos orga
nizatoriam už tokį energingą 
darbavimąsi dėl SLA. organi-; 
zacijos labo.

Rytmetinės žvaigždės Kliu- 
bas gyvuoja ir turi didelį skai-i 
čių narių. Pereitą nedėldienį 
Naujienų Maskarade Kliubas' 
laimėjo pirmą prizą. Prie šito 
kliubo priklauso vien tik vyrai 
ir tai jauni, o seni jau nepri
imami.

Patartina jauniesiems vy
rams prisidėti prie R. ž. Kliu
bo, nes kliubas susideda iš pro
gresyvių lietuvių.

Chicagos Lietuvių draugija 
Savitarpynės Pašelpos, tai di
džiausia North Sidej (o gal ir 
Chicagoj) draugija, kuri turi 
virš dešimt tūkstančių dolerių 
turto, ji užbaigė savo kontes- 
tą su didžiausiu pasisekimu. 
Dabar draugija rengiasi prie 
savo metinio koncerto, kuris 
bus sausio mėnesyje, 1926 m., 
Wicker Park svetainėj.

Norėčiau ką nors pranešti ir 
ką veikia musų bolševikėliai, 
bet atleiskit, kad aš nieko ne
galėjau sužinot kas pas juos 
yra veikiama, nes North Sidės 
bolševikai visai baigia nykti.

Kol bolševikai valdė lietuvių 
kriaučių 269 skyrių, tai ten 
turėjo susisukę ’sau lizdą, bet 
kaip tik tapo iškrapštyti iš to 
lizdo, tai ir visi bolševikai pra
nyko. ’ —Antanėlis.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kąipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška.
3228 W. 38th Chicago, UI.

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

L......................... ... /

Elektros prietaisai mank- 
štinimui knųp 

(Electrical treatment)

Rusiška-Turkiška Pirtis 
šio/> -vanos ir pirtis prašalina 

daug jūsų ligų.
Pirtis ir kambariai 4 7E 
nakvinci ............ I ■ ■ w

A. E. Czesna, savininkas
1657 W. 45 St.

Tel. Bouievard 4552

Serganti Žmonės
Jei norite su- 
r».‘i p'tgelbą 
nuo savo kentė
jimų, eikite p 
nauja’. įsteigtą 
EUROPINI A- 
Ml IUKONISKĄ 

SVEIKATOS AT
GAVIMA "LIN
COLN MEDICAL 
I N S T I TUTE”, 
kuris yru (reng
ta* valiausios ma
dos mašinomis ir 

gyduolėmis dėl 
V'igolbėj'imo ken

čiančių žmonių. 
Daugelis triukų

gyduolių yra atgabenta iš kitų šalių, 
Mes taipgi turime gyduoles profe
soriaus Ehrlich’o 606 ir 914 Oficia- 
lis Vok'etijo.i I’r re n .rimas. Kadangi be
veik viio.i ii.-oi paeina dėl negero krau
jo, mei tikrai galime jumis pagydyti 
be operacijos s.t matų naujausiu meto
du. (leidžiant tinkamų gyduolių tiesiai 
i krauju. Sis gydymas, jei reikiamus ut 
sakančio gydytoje, yra’ be skausmo ir ligonis nesugaišta nei minutės laiko nuo 
darbo. Svarbiausias gydytojas DR. 
BOWES pripažintas specialistai per 
daugelį metų tarpe gydytojų, teikia as
meninį prižiūrėjimų prie visų ligų. Mea 
turime puikias pasekmei gydyme ligų 
kraujo, nervų, skilvio, nusilpnėjimo, 
reuniatjrmo, nugaros, Šonų skaudėjimu, 
niežėjimo, užkietėjimo, kepenų, pūslės, 
venerinių ir kitų privatinių ligų.

DYKAI X-RAY EGZAM1NACIJA ir 
kraujo išbandymai laboratorijoj, taipgi 
šlapumo, nies tikrai surasime priežastį 
jūsų ligos. Musų kraujo spaudimo. apa
ratas niekuomet neapvilia. Musų kai
nos už gydymą laimi mažos ir jus už
mokėsit kuomet pasvftiksit. Nekentėkit be 
reikalo. Ateikit pas mus dabar ir su- 
tanpykit savo laiką ir pinigų, nes yer 
tolimesnį laiką vlsvien jus ateisit J mu
sų įstaigą. Mes pagydėm daug ligonių, 
kurie buvo apsivylę «u kitais gydyto
jai. Si yra jųsų proga, kad pasveikus. I 
LINCOLN MEDICAL INSTITUTE 

DR. BOWE8 
8TA8 IK MEDIKALI8

' , DIREKTORIUS
8 South Clafk St. 

2-ras augštas 
Viršuj Triangle Restaurantn 

Sekamos durys tuio Astor teatro 
OFISO VALANDOS: Panedėly. Ket

verge ir Pėtnyčioj nuo 9 ryto iki 5:80 
vakare. Utarninke, Seredoj ir Subatoj 

. Nedėliomis ir 
dieną.

SPECIALI

nuo 9 ęyto iki K vakari 
Šventėmis nuo 10 iki 12

J — • ■ • ‘ ***
- ■■■- i ui 7

Klausyk ir Tėmyk
0 Polam

BRING-yOUR
New Sųbscnlaei0

šis mušt) 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.
\ • / •

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

N ................... i I ! .................... ■HITT AND RUNN BY’HITT
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Lietuvių Kaleliuose ROSELAND, ILL. PRANEŠIMAI SIŪLYMAI KAMBARIŲ
(Tąsa nuo 7-to pusi.)

Roseland
sve-

Sąry- 
kny- 

Publikos bu-
priežastis 

pa- 
jie 
pn-

fBut- didelės prakalbos temoje:
Kur Randasi Numirusicji?
Ar Gali Gyvieji Kalbėtis 

su numirusiais?
• 11145 S. Michigan Avė.

LSS 81 kuopos susi rinkimas jvykfi 
šeštadieny, lapkričio 7 d., lygiai 
nuo 8 vai. vakaro, Liuosybės svet., 
1822 VVabansia avė. Nariai ir no
rintieji prisirašyti prie kuopos pra
šomi atvykti. Po mitingo prelok- 
ciją laikvs .1, Mickevičius.

J. Lapaitid, rašt.*

Pradžia 3 vai. po pietų.

Spalio 31 d., Strumilo 
tainėje, įvyko Draugijų 
šio, kuris palaiko Aušros 
gvną, vakarėlis,
vo jame vidutiniai: 
viena la, kad dalį žmonių 
traukė misionieriai, nes 
laiko misijas Visų šventų 
lapijoje. Antra priežastis
kitur buvo surengtas vakaras. 
Del tų priežasčių publikos vi
dutiniai buvo vakmėlyje.

Apie aštuntą valandą vakare 
prasidėjo šokiai. Muzikantai 
grajino lietuviškus šokius, ku
rie tik lietuvius patenkino. Ke
letas atsilankė kitataučių, bet 
jiems nepatiko muzika ir jie 
apleido svetainę. Programo 
nebuvo, publika tenkinosi lie
tuviškais šokiais. Buvo minkštų 
gėrimų ir užkandžių. Atsilan
kiusieji žmonės užsiganėdino 
vakarėliu. Pelno nuo vakarėlio 
mažai liks Sąryšiui. Antras jo 
vakarėlis įvyks lapkričio 28 d. 
Strumilo svetainėje, 
daug naudingesnis,
mas todėl, kad bus duodamos 
dovanos. Visus užprašau atsi-

Jis bus 
negu pir-

Pastarame Sąryšio susirinki
me paragino komisiją rengti 
plerekcijas. Ji sakosi pradėsian
ti ruoštis prelekcijas. Pirmos: 
Sąryšio prelekcijos įvyks lap- i 
kričio 9 d., Aušros kambariuo
se. Prelekcijų tema: Tauti
ninkai ir kįtos griovęs. Prele
gentas — J. Švitra. Antros pre
lekcijos įvyks lapkričio 19 d., 
irgi Aušros kambariuose, 'le
ma: žemės klausimas Lietuvo
je. Prelegentas — Jukelis. Ko
misija pirmiausia pakvietė pre
legentus vietinius, nes kitų ne
buvo galima gauti. Ji darbuoja
si suradimui prelegentų kitur; 
jeigu jai pasiseks gauti, pa
kvies juos.

Metai baigiasi, draugijos iš
rinkite gerus delegatus į Sąry
šį, nes nuo jų priklauso Sąry
šio tvarka ir užlaikymas Auš
ros knygyno. Šiemet delegatai ■ 
gerai darbavosi užlaikymui Au- i 
šros knygyno, turėtų delegatai 1 
taip darbuotis ir sekančiais 
metais. —D. S. Sekretorius.

Padėka
Nerandu žodžių išreikšti sa

vo gilią padėką didžiai gerbia
mam R. L. Stygų Orkestrui už 
jo moralę paramą kada buvau 
visų apleistas. Ant kiek aš ne
norėjau pasiduoti ligai, ant 
tiek ji paėmė mane visu smar
kumu ir paguldė kaip mažą 
kūdikėlį, kuomet su jumis turė
jau dalyvauti p.rograme ir lin
ksmint žmones. Nors šį kartą 
negalėjau dalyvauti su jumis. 
i>et ateity vėl busiu su jumis., o 
jūsų draugiškas atsinešimas li
goje priduos daugiau energijos 
dirbti ateity.

Taipgi tariu nuoširdų ačiū 
p. B. Liutkevičiui, p. p. Geštau- 
tui ir Geštautienei ir ypač p-iai 
D. Petrulevicz (Magnes), kuri 
motinišku rupestingumu gelbė
jo mane kritiškoje valandoje.

— Jonas Ivanovsky.

Kokia Populiarė Daina
Anglų Kalboj? *

Tai yra klausimas, į kurį labai 
sunku yra gauti tinkamą atsaky
mų, taip pareiškė A. (i. Gulbran- 
sen, pianų išdirbinėtojas savo kal
boje mokytojams.

“Home Sweet Home” tur būt 
plačiausiai žinoma daina anglų kal
boje, bet tai dar nereiškia, kad ji 
populiariškiausia, pasakė Gulbran- 
šen. “Suwanee River”, kurią dau
gelis žmonių vadina “Old Folks at Home”, nekurtose vietose yra ge
riau žinoma negu “Home Sweet 
Home”. “America” yra daugiau 
dainuojama negu “Star Spangled 
Banner”, nes daugelis žmonių io-

Kur randas po mirties seni, 
jauni, mokyti, nemokėli, teisin
gi ir neteisingi? Jeigu tamsia 
svajoji arba rūpinies apie 
dalyką, tai ateik ir girdėk 
sako Dievo žodis apie

Rangia ir kviečia
T. B

tai.

la
k a*

Pranešimai

. Cicero Lietuvių Kooperatyvė Drau
gija kviečia atsilankyti ant Cicero 
Lietuvių Kooperacijos valgomųjų 

daiktų krautuvės visuotinio šėrininkų 
l>er.taininio •susirinkimo, kuris įvyks 
panedėlyj 9 lapkričio (November) 
i925 m, 7:30 vai. vakare, Lietuvių 
Liuosybės Svetainėj Llth St ir 49th 
f’t. Cicero, III. Būtinai turite at
silankyti kiekvienas narys, nes turė
sime neparpastai svarbių dalykų, ko
kių dar neturėjome, taipgi atsinęš- 
kit šėrų kvitas arba lasytos. Jūsų 
neatsilankymas gali jums suteikti 
daugelį nesmagumų.

.1. Tarvld, nul, rašt.
5931 S. Albany Avė.

Kridgeport. — Draugystė Teisybės 
Mylėtojų laikys savo mėnesinį susi
rinkimą, nedėlioj lapkričio K <1. 1 vai. 
po pietų, Mark White S(|uarc svet. 
prie 29tos ir Halsted gat. Visi nariai 
ir narės malonėkite būtinai laiku su
sirinkti, nes yra daug svarbių reika
lų aptartai.—Raštininkas.

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 
‘ LEISTI C100.00?

Atsakymas: $100,00 ant syk jr
$6.00 į metus per visą 

likusį gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas dole

ris sudaro nematomų juostų cen
tų ir kiekvienas centas atlieka 
tam tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centų, dolerį paskui do
lerio, mes greilai praleidžiame 
šimtą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

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

Naujienų. Spulka, uždirba po 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno 
$100.00 — pamislyk L----  .
šimtas uždirbtų jei laikytumėt jį ^Į° " dieną, 8. vaL 
čia |>er 20 metų?

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

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St.

Nuo 10 ryto iki 8 vai. vakaro.

Jaunuolių Orkestro sezono atida
rymo vakaras su .gražiu programa 
ir šokiais jvyks LapriČio-Nov. 8 d. 
M. Meldažio svet. Pradžia 8 v. v. Vi
si maloniai yra kviečiami atsilan
kyti. —Komitetas.

Chicagos Lietuvių ( Draugijos Savi
tarpinės Pašeipos mėnesinis susirin
kimas įvyks nedėlioj, lapkričio 8 d. 
2 v. po pietų, Zvenzek Polek svetai
nėj 1315 N. Ashldand Avė. Draugai 
susirinkite laiku, nes turėsite nomi
nuoti valdybą dėl ateinančių metų.

—X. šaikus, rast.

Lietuvių Laisvės Kliubas laikys
kiek jųsu mėnesinį susirinkin/ą Subatoj Lapkri- 
vtumėt ii čio 7 dieną, 8 vai. vakare, Audito-

rium svetainėj 3133 So. Halsted St. 
Gerbiami kliubiečiai, malonėkite visi 
laiku pribūti, nes turim daug svarbių 
reikalų dėl aptarimo.

•—Rašt. K. J. Demereckis.

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS:
ASMENŲ JIESKOJIMAI

“Naujienas” pradedama išnešioti 
nuo, 3-čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ir 
nuo 35-tos iki 81-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti. 
Už “Naujienas” galima mokėti sykį 
j savaitę arba syk} i mėnesj. Gyvenanti pažymėtame zone, o «la neap- 
rupinami ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneškite šiuo adresu: 
Knygynas, 3210 So. Halsted 
Boulevard 9668).

PAIEŠKA U savo brolio Jono Išga- 
naičio, kuris gyveno pirmiau Scran- 
ton, Pa. Taipgi Simono Mačiulio, ku
ris gyveno Hardwart, Conecticut. Jie 
patys ar kiti, kurie juos pažįsta mel
džiu pranešti.

Antanina Švelnienė
5514 S. Kildare Avė., Chicago, 111.

Aušros
St. (Tel.

rengiaDetroit, Mich. Prakalbas 
Detroito Dartininkilkos Organizaci
jos, nedėlioj, lapkričio 8 d., 1925 m. 
Fraturnity Hali, 1032 First St. (mie
ste pusantro bloko nuo Mich. Avė., 
einant į upę). Kalbės dd. Kasparka 
ir Berreittcr iš Chicagos. Apart pra
kalbų bus dalis programo, kurį išpil
dys Ateities Choras ir kiti. Todėl ne
praleiskite progos nebuvę ant šių pra
kalbų; apie tai praneškit ir kitiems.

Pradžia 2:30 vai. po pietų. Inžanga 
dykai. Kviečia rengimo Komitetas.

L, T. Aušros Choras turi savo re
peticijas kiekvieną pčtnyčią 8 vai. va
karo, o 6 lapkr.' įvyksta to choro 
mas-mitingas svetainėj po bažnyčia 
ant kampo 35 ir Union gat. Taigi vi
si nariai ir narės malonėkite atsilan
kyti, yra svarbių reikalų apsvarstyti.

—Kviečia Valdyba

Ateities žiedo Vaikų draugijėlė tu
rės rengt koncertą prašome tėvų ar 
motinų susirinkti pėtnyčios vakare.

IEŠKAU Ana l’rbon, pirmiau 
gyveno Chicagoj, 3134 \V. 65 SI 
Turiu svarbų reikalą. Meldžiu c.l- 
sišaukti ar kas žino pranešti; duo
siu $5. Ana turi 'vaikiuką apie 9 
metų vardu Charles.

Antanas Lipskis
321(1 S. Halsted SL, Chicago

ISRENDAVOJIMUI
PASKRENDAVOJA 5 kamba

rių flatas, elektra, gazas, 
dynė.

1220 So. 49th Avė.
Cicero, Illlinois

mau-

RENDAl 4 ruimų flatas 
šviesus kambariai. Rendos 
$20 mėnesiui. Kreipkitės: 

3631 VVallace Str.

ir
tik

RENDAl 4 kambarių flatas ant
ros lubos, šviesus, elektra, nedideliai 
šeimynai. Renda tik $19 j mėnesį.

7 va!., lapkričio 6 dieną, 3720 West KrelP^tfsv„t,uoJ,I!l‘s;_ - 9 . I. U I \a 4j I KHarrison St. FRANK SELEMONAVIČIA
594 W. 33rd St.

Pirmyn Mišraus Choro generalė 
repeticija veikalo “MIlda” jvyks 
šiandie, 7.30 v. v. Liet. Liuosybės 
svet., 14 St. ir 49 Ct.. Cicero, III. 
Visi lošėjai ir dainininkai bukit, 
nės tai bus paskutinė repeticija, 
o nedėlioj turėsim Rišti.

—Valdyba.

ANT RENDOS 5 kambarių bun- 
galow, karštu vandeniu šildomas, 
duosiu ir anglis. Del mažos šeimy-* 
nos, su rakandais arba be rakandų. 
Rendos $45 j mėnesį. Galima matyti 
kas vakarą nuo 6 iki 9. Nedėlioj 

| visą dieną. Namas randasi 
6010 S. Sawyer ’Ave.

Lietuvių Tautiškos Parapijos prie  .
35 ir Union ave.,»Chicago»z Tik, lap- L,--------- e ...... t „
kričio 8 d. nedėlioj, 1 vaL po pie- je vietoje. Gali renduoti 3 . kainba- 
tų atsibus parapijalhas mitingas. 
Valdyba, nariai ir visi geros va
lios žmonės malonėkit atsilankyti, 
nes bus daug svarbių reikalų dėl 
aptarimo, —Sekretorius.

RENDOS dentistui ofisas, gero-
rius su ofisu. Rendos $75 į mėne
sį su apšildymu ir $40 į mėnesį 
tiktai už ofisą; garu šildoma. \

Kreipkitės:
3267 S. Halsted St.

Vilniaus Vadavimo K-to valdy
bos susirinkimas šiandie vakare, 
J. Kulio aptiekoj. K-to nariai irgi 
kviečiami atsilankyti. —Sekr.

Prakalbos su paveikslais įvyks 
nedėlioj, lapkričio 8 vai. vakare, 
Raymond Chapel, 816 W. 31 St. 
Malonėkit visi atsilankyti.

, švietimo Draugija

RENDAl 5 kambariai Marųuettc 
Manor; naujame name, pečium šil
doma, pigi renda. Taipgi ir gara
žus ;netoli gafvekarių. Kreipkitės 
į pirmą pagyvenimų.

7038 S. Rockvvell St.

Draugystė Palairpintos Lietuvos 
laikys mėnesinį susirinkimą sek
madieny, lapkričio 8 d., Lietuvių 
Auditorijoj, ( 3K33 S. Halsted St. 
Pradžia 1 vai. po pįetų. Nariai yra 
kviečiami 
nes bus 
ninku ir 
Ių. —Ifr.

skaitlingai atsilankyti, 
rinkimas baliaus darbi- 
daug kitų svarbiu reika- ailinskaa, rašt.

SIŪLYMAI KAMBARIU
BENDAT kambarys 1 ar 2 

vaikinam ar merginom, arba 
vedusiai porai. Kambarys pato
gus šviesus garu apšildomas. 
6007 So. Maplevvood Avė. 1 fl.

PASIRENDF.VOJA KAMBARIAI 
dėl 3 vaikinų arba dėl merginų, su 
ar be valgio. Kambariai Šviesus ir 
gražij s,

3432 S. Morgan St.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
BAGDONAS BROS.

MOVING, EXPRESSING & COAL 
PIANO MOVING EXPERTS 

Long distance hatidling.
Turime daug metų patyrimą.

3238 So. Halsted St.
Tel. res. Yds 3408—Blvd. 7667 office

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HI)W. CO.
Malevolam ir popieruojam. Už

laikėm malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So. Ha|ated St.
J. S. RAMANČIONIS, Prez.

STONGDENGYSTft
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas ir 
garantuojamas už $4. Automobilių 
trokij patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. įstaiga 34 metų senumo. Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-13 Ogden Avė. 
Phone Lawndale 1)114.

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35%

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Supply Co^ 
1G37 VVest Dlvision StM 

netoli Marshfield

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

ESTATE BROKERIAI 
mokėti savo pusę už- 
bosui — mokėk sau; 

mano patarimą. Mes 
kelis deskas dėl išran- 

su gerom išlygom.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI 

grosernė, 
priežastis 
svarbi. Parduosiu pigiai.

4503 S. Wood St.
'.Tel. Yards 7100

hučernė ir 
biznis eina gerai,, 

pardavimo labai IREAL 
Kam 

darbio 
paimk 
turime
davojimo 
Gera šviesa ir šiluma ir kiti 
parankumai. Nereikalauja mo
kėti nė jokio komišeno nuo do
lerio Į ofisą. Biznis išdirbtas 
per 8 metus. Meldžiam pama
tyti, o padarysime sutartį., Di
desnis būrelis), geresnis nuvei- 
kinias. Meldžiu atsišaukti nuo 

vai. iš ryto iki 9 vai. vakare 
ofisą.

E. W. Baks & Co. 
3146 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 6775

9

REIKALINGAS bučeris mo
kantis dartyą po didelius mar- 
ketus. Turi gerai kalbėt: ang
liškai, lenkiškai, lietuviškai.

Atsišaukit tuojau:
24C9 W. 47 Str.

VISOKIOS RŪŠIES DARBAI
Kuomet jums reikia darbo, šau

kite telefonu \Vest 4308. O kuomet 
norite dirbti, atsišaukite 20 So. 

, \Vestcrn Avė. Mums tuojau reikia 
įanilorkų prie apvalymo ir viso
kių maišytu darbų. Pasimatykit 
su mumis šiandien.

AUTOMOBILIAI vPRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonius gijos {vai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų 
inatkos 35c., 38e. ir 40c. Vilnonįosi PARSIDUODA 3'automobiliai už 
skiautės vaikams, kaina nuo 65c. I Į)llsv kainos.
iki $1.60. Baltoji drobė užvaiką-į ^575 (i) ....................
lam.s Jr paklodėms. Marškonios gi-1 sėdynių 
jos, kaina 1000 jardų nuo 10c. iki $375 (t) 
45c. Mano tavoras parsiduoda nuo1 (|an. 191'9.
35c. iki 50c. pigiau negu kitur.

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

Moon. special, 1925, I

Cadillac, suburban, se-
Dodgc, atdaras, 1922.

Emerald Avė.
$175 (1)

2857
3 lubos iš užpakalio

’ ■ )

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė. 
CHICAGO

v-
KALENDORIAI

Šiuomi pranešam visiems Chica
gos ir apiclinkių lietuviams biz
nieriams, kad pas mus galite užsi
sakyti įvairių sieninių kalendorių. 
Apart Hangers, Wail Pockcts, De- 
Lijxe ir Cut C'uts <la turime labai 
gražių naujų lietuviškų kalendorių. • 
Musų kalendorių kainos gana pri- 

1 einamos — nuo $12 iki $25 už 100.
Pas mus randasi didžiausias ka- , 
lendorių pasirinkimas. Reikale ka-1 
lendorių telefonuokite mums — 
prisiusime agentą su sąnipeliais ar
ba dėl platesiii<xj>asi rinkinio pri
bukite patys vpatiskai šiuo adresu: 

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

Krautuvių įrengimai Nauji ir Seni 
Del visokių biznių visuomet stake. 
Musų kainas ir patarnavimą nega
lima sukonkuruoti. Ateikite ir 
persitikrinkite. Specialiai įrengi
mai daromi ant orderio. Išmokė
jimais arba cash.

JULIUS BENDER, Ine.
901-915 VV. Madison St., Chicago

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

REIKIA ne jaunos moteries 
ba merginos dėl 
kų, mažiausias 
kambarį ir valgį 
esu našlys.

K. C.

RAKANDAI
PARSIDUODA rakandai, vėliau

sios mados seklyčios setas, . kau
rai, stalas, lianipa ir tt. Rakandai 
vartoti tik 3 mėnesius. Parduosiu 
pigiai. Pardavimo priežastį palie
sit iki ant vietos. Galima matyti nuo 

9 vakaro.
813 W. 33 ’ rd Place 

Žemutinės lubos

7

JUS 
ha i

PARDUODU savo visai nau- 
4 kambarių rakandus, 
pigiai. Atsišaukit. 

1635 VV. 61 St.
1 st floor

PARDAVIMUI

la-

—-9

TURIT pamatyti mano naujų 
$700 vertės grojikų pianą, 92 rolės, 
kabinetas ir benčius, viskas už 

i $140 cash arba po $10 į mėnesį.
J. Dombroski,

| 2332 W. Madison St. 1. fl.

PARSIDUODA grojiklis pianas. 
Puikiausis riešuto medžio su ro
lėms, benčiu ir šepela. Parduosiu 
labai pigiai. Pardavimo priežastis 
patirsit ant vietos. Galit matyt pra
stomis dienomis nuo 
vakare.

843 W. 33 
Žemutinės

7 iki 9 valandą

Place
lubos

ar- 
pridabojimo vai-

5 metų. Duodu 
ir primokėsiu. Aš

Jeslitis,
3447 So. Califorina avė.

Matykit kasdien iki 12 vai.

REIKIA atsakančios šeimy
nos dėl užbaigimo mokesčio už 
grojiklj pianą, $145, po $12 į 

1 mėnesį. Atsišaukite i krautuvę.
1722 So. Ashland Avė.

REIKI A patyrusių moterų par
davinėtojų, prie mastinių tavorų, 
siutų, dresių ir kitus departamen
tus, tokių kurios moka gerai kal
bėti angliškai ir liėtuviškai. Nuo-

PlARDAVUMUI bučernė 
grosernė, arba mainysiu ant 
namo; 3 melų lysas. Teisingas 
pasiūlymas nebus atmestas.

Rakandai nauji.
Šaukit Boulevard 6654 i

bčti angliškai ir liėtuviškai. 
I;it darbas.

LARKIN STORE
4700 So. Ashland Avė.

PAS MUS —
MERGINOS gali surasti gerą 

darbą dešrų dirbtuvėj. Atsišau
kite. z

Buehler Bros.
1400 West 46th St. ]

PARDAVIMUI bučernė ir vi
si fikčeriai. Auksinės kasyklos 
dėl lietuvio bučerio. Parduo
siu labai pigiai, pigi renda. 
šaukit dėl susitarimo nedėlios 
rytui. 'Tel. Stevvart' 5322.

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

BARBER shop parduodu Brigh- 
lon Park gražioj vieloj ir biznis 
nuo senai yra tuoj vietoj ir daro 
gerą biznį. LoLis parsiduoda pi
giai ir gražioj vieloj. Kas norite 
pirkti, nepraleiskit progos.

3913 S. Francisco Avė.

G P. Suromskis & Co
t Real Estate

Visuomet busit užganėdinti 
3352 S. Halsted S t. 
Tel. Boulevard 9641

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė arba m-ainysiu ąnt namo, gera 
vieta ant kampo, biznis išdirbtas ge
rai, gera proga geram žmogui įeiti už 
partnerį. Yra 3 ruimai užpakaly. 
Renda $35 į mėnesį. Atsišaukit pas 
savininką,

5200 So. Honore St., 
Tel, Hemlock 0458

PARDAVIMUI arba ' mainymui 
dvigubų plytų namas, 2 didelės 
krautuvės ir 2 fialai, garu šildo
mas, lotas 50X125, garažas, trans- 
ferinis kampas, randasi į pietus 
nuo 63 St. Englesvoode, puikioje 
biznio vietoje, pigiai. Mainysiu į 
mažų namų arba į 2 fialų namų.

E. .1. KIX)SS,
• 6844 S. Racine Avė. 

Tel, Wentworth 8947

PARDAV1MUI 
3 krėslai,, pirmos 
kolonijoj, visokių 
venta. Panluošiu 
reikia atsišaukit:

806 West 14 Place

barbernė, yra 
klesos, geroj 
tautų apgy- 

pigiai. Kam

PARSIDUODA saldainių, mo
kyklos reikmenų 
goods ir visokių 
krautuvė. Parduosiu pigiai.

2947 W. 40th St.

maža dry
smulkmenų

. PARDAVIMUI ' bučernė ir 
grosernė. Parduosiu arba mai
nysiu ant namo. Priežastis: ne
turiu patyrimo bizny. Atsišau
kite:

Tel. Keystone 9556.
3901 N. Crowford Avė

PARSIDUODA gr icery štoras ar
ba pusininkų priimsiu. Turi būt, 
parduotas, nes esu vienas ir ne
galiu biznio apeiti, o be to turiu 
kitokį užsiėmimų. Kas pirmas, tas 
laimės gerą, biznį.

140/ W. Adams St.
Tel. Hnymarket 0705

NEGIRDĖTA PROGA

Bučernė ir grosernė ant biznia
vus gatvės, lysas 2 metams, 4 kam
bariai gyvenimui, rendos tik $80 
j mėnesį už štorą ir kambarius. 
Kas pirmas, tas laimės ir tam ne
reikės dirbti dirbtuvėj. Biznis ver
ias $4,500, Priverstas esu dėl 
dėlės priežasties parduoti 
$2,200. Paskaitęs šj apgarsinimą 
žinok pas

GEORGE ZAKSĄ 
3325 S. Lovve Avė. 

Tel. Roulevard 8032

NAMAI-2EME

di- 
UŽ 

va-

BARGENAS -- LENGVAIS 
išmokėjimais. 14 kamb. murinę 
rezidencija, yra elektra, vanos, 
gerame stovyje, kaina, $4950 
dėl greito pardavimo. Savinin
kas: 528 VV. 45th Street

PARDUOSIU arba mainysiu 
“Road House” ant Green Bay- 
road. Atsišaukite.

69 W. Washington St.
Kambarys 507. Paul Pilkis

parduoda mūrinį 
priežasties didelio 
biznio, 5-6 kamblį- 
pečiais, porčiai su 

garažas, kaina, 
Veikit greit,

SAVININKAS 
namą, 2 flatų, iš 

ir reikalo pinigų dėl 
rių, su skirtingais 
sieteliais, 1 karo 
$10,500, cash, $4,000. 
nes šis bargenas ilgai nesitęs.

Atsišaukit
ELLIS FURNITURE CO. 

6224 So. Ashland Avė.
PARSIDUODA groseruė, labąi pi

giai, lietuvių kolonijoj, netoli lietu
vių bažnyčios, biznis senas ir gerai 
išdirbtas per daugelį metų. ru
duosiu už teisingą pasiūlymą.

1413 So. 49 Ct. 
Cicero, III.

NAMŲ IR ŽEMfiS BARGENAI
4 KAMBARIŲ cottage, 2 lotai, 

Par-,in'li aatvekarių linijos, kaina tik 
$2950, įmokėti $500, likusius kaip

PARDAVIMUI arba mainymui 20 
akrų paukščių ir vaisių farma, ne
toli /'.hieagos, visa pilnai prireng
ta, su geri} namu, didelė barnė, 
vištininkas, įrankiams pastogė, 
svirnas, gera žemė, mainysiu į na
muką arba į 2 flatų namą.

E. J. KLOSS,
6844 S. Racine Avė.

Tel. Wentworth 8947

J

PARDAVIMUI 5 kambarių bun- 
galow, yra gasas, elektra, pancl 
valgomasis kambarys, 2 karų ga
ražas, lotas 50>(125, kaina $1950, 
cash $1000.

VVinkcIinan
8030 Marshfield Avė.

Phone Stewart 9832

PARSIDUODA rezidencija, 8 kam
barių, aukštas skiepas ir garažas. 
Yra elektra, maudynė ir garo ši
luma. Galima pirkti su 15 šimtų, 
o kitus po $10 į mėnesį kaij>o ren
dą mokėti. Kreipkitės į savininką 

J. K. 
548 W. 32 St.

PARDAVIMUI arba mainymui, 
ant patogios farmos, arba privatiško 
namo. Mūrinis namas dviejų gyve
nimų. Krautuvė. Kreipkitės prie sa- 
nininko j štorą

*M8 W. 31 St.

12 flatų, moderniŠkaH namas, ren- 
dų j metus, $9480, 64 St. ir Wash- 
tenaw Avė. Vienas geriausių pirki
nių Marųuette Manor Distriktc, kai
na, $72,000. Floersch, 2344 VV. 69 St. 
Tel. Prospect’ 0760.

MORTfiEClAI-PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami • ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Avė., 

Lafayette 6738

SERAI—BONAI
NORIU pirkti pilnai apmokėtus 
Co-operative Society of Ame
rica šėrus, mokėsiu po $11.
Phone Englevvood 0187 po 6 vk. 
MATHER, 6807 Union Avė.

MOKYKLOS
VALENTINE 

DRESSMAKING 
COLLEGE

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

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

zxxtxx^xxxxxxxxxxxxxxtxxxx

)

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- 
stes, pilietybes ir daug kitų daly
kų gali longvai ir greitai išmok
ti pagal nauja būda mokinimo Le- 
ve’skio Mokykloje klesose ir per 
laiškus (correspondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.

LEVESKIS’ SCHOOL Preparatory and Commercial 
3301 So. Halsted St., Chicago, III. 
(kamp. 33-čios gatv., 2-ros lubos)

tXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXJDKF

5 KAMBARIŲ cottage ir gara
žas; pusė ,akro žemės, arti gatve- 
karių, , kaina $4150, įmokėti tik 
$500, likusią sumą kaip rendą, ar
ba priimsime lotą ant pirmų įmo- 
k ėjimą.

Taipgi turime
Avė. ir ant kitų gatvių, o prekes 
nuo $175 ir augšeiau, su mažu {mo
kėjimu.

J. N. ZEWERT & CO. 
5882 Archer Avė. 
Mr. Vlastnick, mgr.

PARDAVIMUI bučernė ir groser-y 
nė, geroj biznio vietoj; biznis 
cash. Parduosiu visą arba pusę 
biznio. Priežastis pardavimo 
nesveikata.

10321 S. Michigan Avė. 
Roseland, III.

lotų ant Archer 
gatvių, o prekėsREIKIA DARBININKŲ

VYRŲ___________
REIKIA -

KABINET DIRBĖJų DEL 
krautuvių fikčerių.
Kreipkitės:

1247 Roosevelt Rd.

PASINAUDOKIT mano nelaime ir nupirkit nuo manęs restauran- į 
tą; labai geras biznis, pigi remia. 
Nupirkę uždirbsit daug pinigų. Esu 
privertas parudoti arba mainyti 
dėl labai svarbios 
bėkit ateiti su į 
nereikalingas.

4725 S. Halsted St.

RENDAl kambariai vyrams, mer
ginoms ar vedusioms poroms, ar
ba kad iš kitur atvažiavusiems su 
maža familija. Yra elektra, kam
bariai šildomi ir pigus. Su valgiu 
ar be valgio.

703 VV. 21 Place, Chicago, 
Ant paskutinio augšto iš priekio

Repeticijos veikalo “Ponas Dau- 
ganoris” įvyks pėtnyčioj, lapkri
čio 6 dienų, 7:30 vai. vasaro, Mc- 
Kinley Par;k svetainėj, prie 39-os 
ir Wcstern Blvd. Visi lošėjai bukit 
laiku, nes jau trumpas laikas.

Režisierius.

džius geriau žino ir muzika yra i y.1?, n,®ntL /.<su vau 
lengvesnė. “I)ixie” yra labiau ži- . 1 a*'Hn 8Xct?r1.nfJ’i
nonia pietinėj daly šalies.

Suprantama, jei grosite ant gro- 
jiklio piano, tuomet jus išgirsite 
visas populiariškas ir klasiškus 
dainas ir pasirinkimas bus didelis. 
Daugumas žmoni 
nas, kurios yra 
gelis 
tikslo, 
mo,

PARSIDUODA medinis namas su 
os priežasties. Sku- šiom ir 4 kambariais pagyvenimui, 
pinigais. Patyrimas Vanduo ir elektra suvesti, gera 

vieta grosernei ir bučeniei. Gali
ma turėti saliuną. Galiu mainyti 
ant mažos grosemės. Ant lllth St. 

bloko nuo Kedzie avė.

u mėgsta tas dai- 
lengviausios. Dau- 

žmonių dainuoja be jokio 
bet tik dėl pasilinksmini-

, (Apskelbimas)

18-tos gatvės apielinkė. — SLA 
129 kuopos susirinkimas įvyks 8 
d. lapkričio, 2 vai. po pietų, Dvo
rak Parko svet.. prie Cullerton Ir 
May gatvių. Malonėkite visi nariai 

i dalyvauti. Turime svarbių reikalų.
valdyba.

RUIMAS rendai ženotai porai ar 
merginai. Aš tik esu viena moteris. 
Ruimas patogus gyvenimui. Kreipki
tės 2 lubos, vakarais ar nedėliomis.

4626 So. Spoulding Avė.
Privažiuoti Archer ar Kedzie ka

rais.

REIKALINGAS patyręs sa
vo darbe kukorius dirbti resto- 
rante.

5544 So. Sawyer Avė.
Republic 5801

PARSIDUODA minkštų gė
rimų įstaiga. 5 kambariai pa
gyvenimui užpakaly. Luetuvių 
apgyventa apygardą, 
parduoti, nes sergu.

4160 Wenbworth avė.

'Turiu

BARGENAS. Puikus, šviesus (i—(i 
kambarių, 2 flatų mūrinis namas, 
karštu vandeniu šildomas, gatvė 
cementinė ir apmokėta, tarpe 55 
ir 56 St. ir So. Savvyer Avė. Išmo
kėjimais.

Phone Midway 7901

PAMOKOS
LIET II V I Ų 

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

J. I. BRIEDIS 
2846 Emerald Avcnue 

Einu ir į namus 
Telephone Victory 7372

KALBOS 4

P


