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Lenkų kabinetas 
atsistatydino

Sąmokslas prieš Mussolinį 
esąs tik blofas

Mussolini pagreitina par
lamento sušaukimą

Nori pravesti konstitucijos pa
kelt imą prieš galutiną Lokai- 
no sutarčių pasirašymą

ROMA, Italija/ lapkr. 13. - 
Mussolinio valdžia įsakė sušau
kti atstovų butą lapkričio 16 
clieną, ažuot gruodžio mėnesį, 
kaip kad pirmiau buvo nusta-,

68 žmonės paskendo su Did. 
Britanijos submarinu M-l

Lenky ministeriy kabinę- Sąmokslas nužudyt Mus-

tyta, idant premjeras Musso
lini galėtų gruodžio pradžioj 
išvykti Londonan sutartims pa-, 
sirasyti.

Mussolini nori, kad Italijos 
konstitucijos pakeitimas, kaip 
kad jo sutaisytas, butų priim
tas dar prieš jo išvažiavimą [Pacific and Atlantic Photo]

Pekinas pasmerkia Wu 
kaipo maištininką

PEKINAS, Kinai, lapkr. 13. 
Pekino valdžia išleido manifes
tą, kuriuo maršalą Wu Pei-fu 
pasmerkia kaipo maištininką, ir 
įsako “krikščionių” generolui 
Feng Juhsianui ir Honano gu
bernatoriui Jueh Veičunui pa
trempti jį.

Manifestu taipjau pareiškia
ma, kad generolas Sun čuan- 
fangas, darydamas karinių 
prisiruošimų, laužąs prezidento 
Tuan čidžui taikos principus, 
ir įsakoma Mandžurijos vadui 
Čang Tsolinui ginti Tlentsino- 
Hukovo gelžkelį.

200 žveją su 60 laivių 
prapuolė audroj

MAURAS, Britų Indija, lap
kričio 13. Pasigendamu še
šių dešimčių žvejų laivių su 
dviem šimtais žmonių, išplau
kusių j jūres ir nebegrįžusių. 
Bijoma, kad jie visi nebūtų 
žuvę laike smarkios audros, 
kuri siautė pakraščiais per 
pastarąsias kelius dienas.

Trys žvejų laivės iš Kalku
tos, taipjau nebegrįžo.

Siautusi audra pagimdė tva
nus, daugely vietų nutrauko 
susisiekimą ir daug žalos pa
darė mažesniems pakraščių 
prekylx>s laivams.

tas atsistatydino solinį - fašistų blofas
VARŠUVA, lapkr. 13. — 

Šiandie atsistatydino Lenkijos 
ministeriy kabinetas. Bezigna- 
vimo priesastis buvo ministe- 
rių nesutarimas su Lenkijos 
Banku dėl priemonių sulaikyti 
Lenkų zloto vertes kritimą.

68 žmonės gyvi palaido
ti Britu submarine

Povandeninis monrtoras M-l 
paskendęs 210 pėdų po van
deniu; nėra vilties išgelbėti.

PLYlMOUTH, Anglija, lapkr.
13. Vakar prapuolęs milži
niškas Britų monitoras subma- 
linas M-l buvo surastas pa
skendęs Anglijos ““jūrėse, dvy
liką mylių į žiemos vakarus 
nuo Start Point, Devonsbire, 
gilumoj 240 pėdų po vandeniu.

Submarine, kai jis vakar 
anksti išplaukė Į manevrus ii 
pragaišo, buvo viso šešiasde
šimt įgulos žmonės, su koman
duotojo, leitenantu Alec Mur- 
rey ('.anie, prieky. Apie jų li
kimą nieko nežinoma. .Jeigu 
jie dar gyvi, išgelbėti juos be
veik nėra galimybės dėl gilu
mo, kur submarinas paskendęs, 
tuo tarpu oro jiems pakaktų 
vos’ trims, daugių daugiausia 
ke'urioms, dienoms.

Abejoja dėl suradimo
LONDONAS, lapkr. 13. — 

šiandie po pietų Britų admi- 
raltija pareiškė abejojimo dėl 
tikrumo pranešimo, kad sub
marinas M-t tapęs surastas. 
Admiraltija dar nesanti gavus 
apie ta’ iokių žinių.

Didelis gaisrai

MARION, III., lapkr 13.
Kilęs dėl nežinomos priežasties 
gaisras sunaikino čia visą biz
nio bloką. Nuostoliai siekią pei 
100,000 dolerių.

AR NORI KA PARDUOTI,
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

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

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

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

Visas triukšmas buvęs diktato
riaus sufabrikuotas dėl bylos 
prieš Matteotti žudytojus.

LONDONAS, lapkr. 13. — 
Dalykų padėtis Italijoj šiandie 
labai įtempta ir nervinga. Fa
šistų valdžia engia ir smaugia 
kiekvieną laisvą mintį, kiekvie^ 
ną laisvės judėjimą. Visame 
krašte kribžda fašistų šnipų 
titveikai. Kiekvienas radikrhų 
pažvalgų asmuo persekioja
mas. Niekam neleista prasi
žioti ką nors prieš Mussolinio 
fašistinę valdžią, kritikuoti ją 
Niekas netikras dėl savo gyvy
bės.

Aplamai, nefašistiniuose ra
teliuose Italijoj yra įspūdžio 
kad tariamas sąmokslas neva 
nužudyti diktatorių Mussolini 
buvęs pačios fašistų valdžios 
sufabrikuotas blofas, idant 
tuo budu pateisinus fašistų te 
rorą prieš socialistus ir kitus 
radikalius krašto elementus.

Daugelis Italijoj visai neabe
joja, kad kaltinimai socialiste 
Zaniboni, buk jis buvęs vadas 
sąmokslo nužudyti diktatorių, 
buvę fašistų sufabrikuoti. Da
lykas esąs aiškus: neužilgo tu
rėsiąs prasidėti procesas de 
nužudymo socialistų atstovo 
Matteotti. Fašistai labai biją 
nes toje byloje gali išeiti aikš 
ten visa tiesa, jogei socialisti, 
atstovas Matteotti buvo nuŽu 
dytas .Mussolinio valdžios įsa 
kymu, nes Matteotti, kurs pri( 
kiekvienos progos parlamente 
plėšė jai nuo veido kaukę, buvo 
tiesiai jai kaulas gerklėje.

k Fašistų valdžia cnt dabai 
tvirtai nusistačius sunaikint 
visas organizacijas kurios tik 
jai nepritaria. Fašistų smurtai, 
siaučia visame krašte. Visai 
nefašistinei spaudai burna tapc 
uždaryta. Italų spaudai aštriai 
užginta pranešti žinių apie 
Trieste padarytą fašistų už
puolimą ant Pietųslavijos kon
sulato ir sunaikinimą slovėnų 
laikraščio Edinost įstaigos, o 
taipjau ir apie tuo smurtu iš
šauktą Pietųslavijoj pbsipikti- 
pimą ir nepalankias italams 
demonstracijas. Laikraščiams 
aštriai užginta taipjau rašyti 
ką nors apie fašistų chuliganų 
žygius Brescioj, Parmoj ir ki
tur, kur jie padarė pogromui* 
masonų skyriuose.

Londonan. Be to jis turi dar 
kitą, svarbesnį, išskaičiavimą 
greičiau parlamentą sušaukti: 
jo įstatymų sumanymams pra
vesti nebusią taip stiprios opo
zicijos,’ kuri dabar diskredi
tavus save sąmokslu prieš 
premjerą.

Senatas susirinks šeštadienį 
[šiandie].

Atstovų butui bus pasiūlyta 
priimt j šie Mussolinio įstaty
mų projektai:

1. įstatymas prieš politinius 
pabėgėlius, kuriuo einant as
mens, “šmeižia savo kraštą” 
[t. y. kritikuoją fašistų reži
mą], netenka piliečio teisių,, jų 
turtas konfiskuojama, o jie pa
tys, sugrįžę Italijon, areštuoja
mi.

2. Įstatymas, kuriuo premje
ras padaromas absoliučiu val
dovu.

3. Įstatymas, kuriuo nustato
ma santykiai tarp darbo ir ka
pitalo.

4. Įstatymas, kuriuo panaiki
nama savivaldybes, o visos vie-t
tų administracijos pavedama Į 
centralinės valdžios paskirtų 
komisarų rankas.

5. Įstatymas, kuriuo vietų 
prekybų rūmai pakeičiama pro
vincijų ekonominėmis tarybo
mis.

Maištas Ispanijos kariuo
menėj “užgesintas”

PARYŽIUS, lapkr. 13. — 
Ispanijos ambasada šiandie čia 
paskelbė, kad neramumai Ispa
nijoj tapę visai likviduoti. 'Tie 
neramumai buvę pasireiškę ka
riuomenėje Madride, Barcelo- 
noj, Saragosoj ir kitur.

Telegramos, gautos per Lisa
boną, Portugaliją, skelbė, kad 
Ispanijoj kilę neramumų, ir 
buvęs susektas platus sąmoks- 
as prieš diktatorių Primo de 
Aiverą.

Sekamas T. S. Tarybos 
susirinkimas

Lordai Apsley važiavo su paprastais imigrantais į Australi
ją, kad patyrus kelionės sąlygas. *

Hindenburgas esąs pasi
piktinęs nacionalistais

Respublikos prezidentas nepa
tenkintas saviškių pastango
mis prieš Lokarno paktą.

Nelegaliai atvykę atei
viai negal bul areštuojami 

_________ * __ t '

Tokį sprendimą padarė federa-I 
lis teisėjas byloj prieš devy-l 
nis suimtus asmenis

Bulgarijos sostinės bur
mistras nužudytas

SOFIJA, Bulgarija, lapkr. 
13. Sofijos burmistras Mad- 
jariov, Bulgarų diplomato My
kolo Madjariovo sūnūs, buvo

Nužudė ir sudegino
« — ... .
KAUNAS. — Praėjusią sa

vaitę Kariuomenės Teismas 
Šiauliuose nagrinėjo bylą Miko 
Kateivos, Jono ir Alekso Krū
tinių, kurie 1924 m. lapkričio 
mėn. iš 2 į 3 dieną naktį, norė
dami apiplėšti, nužudė savo

šiandič nužudytas, 
vienas iš vietos 
miesto tarnautojas, 
po to pats nusižudė.

Ji nužudė troboje Jurgį ir Bronę Grinke- 
pašaljntas vičius, o nužudymo pėdsakams 

Užmušėjas’paslėpti padegė jų gyvenamuo
sius namus.

DAUG MEDVILNĖS SUDEGĖ 
a—« ■ ii, I į

COR1NTH, Miss., lapkr. 13.
Vakar gaisras sunaikino Čia 

Corinth Compress medvilnės 
įstaigą, su 9,000 pundų medvil
nės. Nuostoliai Siekia apie 1 
milioną dolerių.

GENEVA, Šveicarija, lapkr. 
13. — Sekamas 'Tautų Sąjun
gos Tarybos susirinkimas ofi
cialiai šaukiamas Genevoj 
gruodžio 7 dieną. Svarstytinų 
klausimų yra apie penkiasde
šimt, tarp kurių vyriausi bus 
ginčas Anglijos su Turkija dėl 
Mosulo, Graikijos su Bulgari
ja kivirčai ir prisiruošimas 
tarptautinei nusiginklavimo 
konferencijai, taipjau ekono
minei ir spaudos konferenci
joms.

Mirė sulaukęs 152 mėty

NEWCASTLE, Pa., iapkr. 
13. — Automobiliui trenkus į 
geležinį stulpą, juo važiavusių 
du asmens užsii'nušė, o du kiti 
pavojingai susižeidė.

IMANILA, Filipinai, lapkr. 
13. — čia mirė nepaprasto se
numo ‘ žmogus, vardu Marario 
Perlas, gyvenęs 152 metus. Jis# 
buvo gimęs 1773 metais, liepos 
16 dieną. Buvo keturis kartus 
vedęs ir turėjo dvyliką vaikų.

BERLINAS., lapkr. 13.-Pa
sak pranešimų iš Štutgarto, 
Vokietijos prezidentas Hinden
burgas galų gale pasipiktinęs 
nacionalistais dėl jų nusistaty
mo prieš Lokarno paktą.

Berlino laikraštis Zeitung am 
Mittag sako, kąd prezidentas 
Hindenburgas, kurs dabar ląn- 

* kosi Štutgarte, pasikalbėjime 
su vienu žymiu demokratų ly
deriu, apie nacionalistus pasa
kęs :

“Iš pradžių jie užtikrina ta
ve, kad tu turįs visos partijos 
pasitikėjimo, o paskui staiga 
partija nutaria kitaip. Ji aplei
džia tave, tu pasilieki vienas 
pats, ir atsiduri pavojingoj 
padėty.”

Santykių atšalimas tarp na
cionalistų ir Hindenburgo pra
sidėjo nuo laiko., kai pastarasis 
priėmė Lokarno paktą. 'Tuojau 
po to, nacionalistų ministe- 
riams rezignavus iš kabineto, 
Vokiečių Oficierų sąjunga pa
rašė prezidentui laišką, klaus
dama jį, ar jis sutinkąs su na
rių pažvalgomis, kad pasirašy
ti Lokarno paktą Vokietija ne
gali. Prezidentas Hindenbur
gas atsakė: “Gaila, bet su jūsų 
nuomone aš nesutinku.”

Praeitą trečiadienį finansi
niai Vokietijos vadai paskelbė 
protestą dėl nacionalistų kam
panijos prieš Lokarno paktą. 
Iš autoritetingų šaltinių patir
ta, kad tas protestas buvo pa
darytas su Hindenburgo žinia 
ir pritarimu.

’ Vokietijos reichstagas susi
rinks lapkričio 20. Debatai dėl 
Lokarno pakto prasidės lapkri
čio 23.

FEBGUS FALLS, Minu., lap
kričio 13. - • Federalis teisėjas 
W. A. Cant vakar išsprendė, 
kad teisingumo departantentas 
neturįs teisės areštuoti imi
grantų, atvykusių į Jungtines 
Valstija5. nelegaliu budu.

Tokį sprendimą padaręs, 
teisėjęs paleido devynis asme- 
riis, kdrie buvo suimti kaipo ne
legaliai atvykę į Jungtines 
Valstijas imigrantai.

Del šitokio bylos išsprendimo 
turės būt paleisti aštuoniasde
šimt trys kaliniai, kurie dabar 
laikomi Leavenwortho sunkių
jų darbų kalėjime dėl neteisė
to atvykimo į Ameriką.

Dėdė Šernas ima nagan 
pony Paderewskį

Reikalauja, kad lenkų pianis
tas užsimokėtu 4,000 dolerių 
savo income taksų.

LOS ANGELES, Cal., lapkr. 
13. — Federalė vyriausybė įne
šė Jungtinių Valstijų Distrik- 
to 'Teisman bylą prieš žinomą 
lenkų pianistą, Ignacą Janą 
Paderewskį, idant išieškojus iš 
jo apie 4,00(1 dolerių , ,.jamų 
mokesnio už 1924 metus.

Parlamento rinkimai 
Graikijoj bus kovo 7

WASHINGTONAS, lapkr. 13.
Graikijos legacija gavo pra

nešimą, kad parlamento rinki-
mai Graikijoj įvyksią ateinan
čių metų kovo 7 dieną. Nau
jasis parlamentas susirinksiąs 
kovo 2C.

Gazolinas 81/: cerfto ga
lonui; naudokitės!

CHIPPEWA FALLS, Wis., 
ląpkr. 13. Gazolino kompa
nijų karas nuėjo taip toli, kad 
dabar čia gazolinas parduoda-
mas jau po 8V2 cento galonui.
Automobilininkai' todėl naudo-
jas ir perkas didelių sampilų.

Naujas Annamo valdovas

SAIGONAS, Franeuzų Indo- 
Kinai, lapkr. 12. Annamo sos
tinėj Hue vakar tapo vainikuo
tas naujas Annamo ženys vai 
dovas, imperatorius Vinh Thui. 
Jo tėvas, imperatorius Chai 
Dinh, mirė praeitą savaitę.

KRATOS DUBLINE

Nobelio dovana Švedi
jos mokslininkui

STOKHOLMAS, Švedija, lap
kričio 13. — Nobelio dovana už 
nuopelnus fizikos srity 1924 
m. tapo pripažinta Švedijos 
mokslininkui, Lundo universi
teto fizikos profesoriui Karlui 
Manne Georg Siegshanui.

Teismas nusprendė Miką Ka- 
teivą ir Joną Krūtinį nubausti 
mirties bausme, o Aleksą Krū
tinį 15 metų sunkiųjų darbų 
kalėjimo.

Dailininkas A. Varnas
• išvažiavo Italijon
KAUNAS sp. 24. — Tarp

tautinė meno paroda Monzoj, 
ktir tokio didelio pasisekimo 
turėjo musų dali. Adomo \rhr- 
no suorganižuotas lietuvių 
liaudies meno kurinių skyrius, 
baigėsi ne lapkričio 1 d., kaip 
buvo nustatyta, bet 13 dienų 
anksčiau.

Šiomis dienomis į Monzą iš
važiuoja dail.. Odomas Varnas
skyrių 
visus*

parodoj likviduoti ir 
eksponatus grąžinti į

(Lietuvą.

Nubausta “Socialde
mokratas”

KAUNAS. — Komendanto 
įsakymu laikraštis “Socialde
mokratas” už straipsnį Nr. 48 
“Jie niekuo nesivaržo” nubaus
tas 1,000 litų pabaudos arba 1 
mėn. arešto.

DUBLINAS, Airija, lapkr. 13. 
— Sį rytą policija iškrėtė apie 
šimtą namų, konfiskavo daug 
respublikininky jliteraturos, 
taipjau žemėlapių ir dokumen
tų, ir suėmė penkis asmenis.

Chicagai ir apielinkei oficia
lia oro biuras šiai dienai pra-

Sprogimas franeuzų
submarine; 2 sužeisti*

PARYŽIUS, lapkr. 13. -Lai
vyno ministerija gavo praneši
mą, kacį franeuzų submarine 
Nereide, esančiame Tulono van
deny, įvykęs sprogimas, kurio 
d«a žmonės buvo skaudžiai su
žeisti.

TRYS KALINIAI PABĖGO
našauja:

Dalinai apsiniaukę; nedidelė 
temperatūros atmainau viduti
nis mainąsis vėjas.
' Vakar temperatūra viduti
niškai siekė 50° F.

šiandie saulė teka 6:37, lei
džiasi 4:32 valandą.

ASHLAND,, Wis., lapkr. 13.
Ispiovę geležinius lango vir

bus trečiajame aukšte ir nusi
leidę žemyn virve, .padaryta iš 
suplėšitos užklotos, iš vietos 
kauntės kalėjimo praeitą naktį 
pabėgo trys kaliniai.

1 ............... -............................................. ................. ......................................

Siuskit per Naujienas 
Pinigus Lietuvon anlKalėdu

Jau dabar yra laikas pradėti siųsti do- 
- varias savo giminėms Lietuvon ant Kalėdų. 

Juo artyn prieš šventes, tuo parosi 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 vasas pąsaulio dalis.

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

NAUJIENOS
' 1739 So. Halsted St., Chicago, III.



Šeštadienis, Lapkr. 14, 1925

BALIUS IR ŠOKIAI
Rengia liumboldt Parko Lietuvių Politiškas Kliubas 

Šeštadieny, Lapkričio-November 14 d., 1925 
American-Danish Athletic Club Svetainėj 

3312 W, North Avė., kampas North Avė. ir Spaulding St.
Pradžia 7 vai. vakare. įžanga 25c. ypatai.

Savo simpatija ir vaišingumu šis kliubas jau senai yra pasižymėjęs. 
Ateikite subatos vakare kartu su visais pasilinksminti. Valgiais, saldai
niais ir cigarais vjsus aprūpinsime. KOMITETAS.

Mokytojo padėtis Lietuvoj

Metinis šokis
Rengia

DR-STĖ LIETUVOS KAREIVIŲ
Nedėlioj, Lapkričio (Nov.) 15 d., 1925
LIETUVIŲ LIUOSYBĖS SVETAINĖJ,

14 ir 49 Čourt., Cicero, III.
Pradžia 7:30 vai. vakare. Muzika John Pocius

Tikietas 65 centai su drapanų padėjimu. v
Bus visokių žaislų; geriausiai atsižymėjusiems 

bus duodama davanos.
Kviečia KOMITETAS.I

RUDENINIS VAKARAS
Rengiamas

Dr-stės Susivienijimo Broliu Lietuviu

Šeštadieny, Lapkričio 14,1925
DIEVO APVEIZDOS PARAI’. SVET.

Kampas 18-tos gatvės ir Union Avenue

Pnffiiiįi 7
Užkviečiame visus lietuvius ir lietuvaites atsilankyti ir pralei

sti linksmai vakarą. Grieš puiki orkestrą po vadovystės J. Burba.
Kviečia visus KOMITETAS

UBAGU IR PONŲ BALIUS
Rengia 

Lietuvių Vyrų ir Moterų Pašelpinis Kliubas 
Nedaliai, Lapkričio 15,1925 

LIETUVIŲ TAUTIŠKOS PARAP. SVET.
Prie 35-tos ir Union Avė., Chicago, III.

Pradžia 7-tą vai. vakari , Įžanga 35c ypatai
šiame puikiame baliuje bus duodama dvi puikios dovanos tiems, 

kurie bus pasirėdę prasčiausia ir kurie gražiausia.
Vyrai ir moterys norintieji įstoti j kliubą, baliaus vakare bus 

priimami tik* už vieną dolerį, iki 40 metu.
Kviečia KOMITETAS

Vienas naujienietis gavo iš 
savo brolio, mokytojo, laišką, 
kur, tarp kitko, rašoma: t

Aš manau, tokia visuomeni
nio gyvenimo nepastovi etika, 
kurios svarbiausias tikslas yra 
grobis, viešpatauja visur. Bet 
pas mus Lietuvoj ji turi irgi 
savo savybes. Neskundžiamu 
j vairių skambių o’balsių: “kri
kščionis”, “demokratas”, “ka
talikai” taip ir skamba, iš vi
sur. Bet demokratizmo, o 
ypač krikščionšiKumo esama 
pas mus mažiausiai. Nors ku
nigija brukasi (anot vieno 'Lie
tuvos darbuotojo 
“pilvais šliaužia“) 
visas gyvenimo sritis, bet sa
vo nepavyzdingu ir susvietiš- 
k ėjusiu gyveniniu tvirkina vi
suomenę. Taigi matote, aš 
esu linkęs manyti, jog doros 
kritime yra kalta pati dvasiš
kąja, kuri bažnyčias pavertė į 
politikos k romelius, o tikybą į 
šmugelį. Bet kaip ten nebūtų, 
aš negaliu 
magogains, 
pavyzdingu 
n imu nori 
sant jokių 
(tikslų).
taus idealai ir moksloe (aukš
tas supratinąis artimo meilės), 
visada bus prakilnus. 
Taigi trumpai sakant as sten
giuos žiūrėti į tuos gyvenimo 
apsireiškimus bešaliai, 
iki šiolei kunigija nors 
tėjo su nepasitenkinimu 
ne, bet kol dar jautėsi 
nejudino manęs ir net 
man bendradarbiauti.
paskutinį laiką pagavo ir ma
ne pulti. Mat 'viskas įvyko 
taip. Aš būdamas šalininkas, 
kad mokykloj neprivalo vieš
patauti jokia politinė pakrai
pa, stengiaus atsispirti prieš 
įvairius mėginimus brukti po
litikų j mokyklą. Žinoma, ne 
vaikams, bet kuršininkas (su
augusiems), kurie vakarais 
lankydavo mokyklą. Jam toje 
dirvoj įvyko keletą 
nesusipratimų, 
pasekmes. Tuoj 
siškija nusistatė

betariant 
į valdžių ir 

gyvenimo sritis.

prijausti tiems dė
kų rie pasigavę ne- 
dvasiškijos gyve- 

žmones įtikinti ne
aukštesnių idealų

Aš įganau, jog Kris-

Todėl 
ir žitl- 

į m a-

padėjo 
lik jau

DIDELIS IŠKILMINGAS '

BALIUS
RENGIA CHICAGOS LIETUVIŲ 

PAŠELPINIS KLIUBAS
• Atsibus

Netlelioj, LapkriCit-Novimbot 15,1925
DIEVO APVEIZDOS PARAPIJOS SVETAINĖJ,

Kampas 18 ir Union Avė.
Pradžia 6 vai. vakare. Įžanga 35c. ypatai.

Kviečiame visus lietuvius 
mingo Baliaus.

ir lietuvaites atsilankyti ant šio iškil- 
KOMITETAS.

---------------- i............................................ .... į-i

nežyynių 
kurie turėjo 

vietos dva- 
prieš mane. 

Bet nepareiškė savo nusistaty
mo viešai, tki vis veikė iš pa
salų. Bet gale praeitų metų 
įvyko peimaina: Užventyj pa
sikeitė klebonas. Parvažiavo

kitas (kun. J. žiogas), kuris 
tuoj griebės kitos taktikos ir 
pagavo kurstyti žmones prieš 
-mane.
ninku tarpe žmonių, pasistengė 
pats iškelti triukšmą, atėjęs 
vieną gražią dienelę į mokyk
lą paskaitė vaikams gan savo
tišką ir negražų “katakizmą” 
savo sured'eguotą. Aš pajutęs 
mokykloj klegesį ir juoką, po 
pamokos prtfdėjau vaikų klau
sinėti kas įvyko. Vaikai pasa
kojo apie klebono “štukas” 
Tik tos “štuftos” buvo neleis
tinoj. Bet negalėdamas sau 
įsivaizdinti, kad sveiko proto 
žmogus galėtų tai kalbėli, aš 
paabejojau jo proto blaivumu. 
Tik tas tuo nepasibaigė. Pra
slinkus kelioms savaitėles kle>- 
bonas vėl ką tai nešvankaus 
išplepėjo kitoj mokykloj. Tuo
met tėvai pareikalavo iš ma
nęs, kad aš praneščiau klebo
nui, jog jie tokių “pamokų” 
nenori ir jeigu toliau tas pasi
kartos, tai grąsino atsiimti sa
vo vaikus iš mokyklos. Tuomet 
aš pavedžiau visą dalyką ištir
ti Tėvų Komitetui. Tėvų Ko
mitetas ištyrė dalyką, sušaukė 
viusotiną tėvų susirinkimą ir 
pareikalavo vardu visų tęvi, 
tokių tikybos pamokų neda
lyti. Tuomet klebonas griebė
si teisintis; Bet prasižengimas 
buvo liek aiškus, jog jokie pa
siteisinimai nieko nepadėjo. 
Bet klebonas nors mokykit), 
ir nustojo taip elgęsis, visgi 
toliau varė ir dar tebevaro sa
vo politiką prieš mane, kursty
damas žmones. Kol kas jis ne
turi pasisekimo. Mat įsipyko 
beveik su visa parapija. Žmo
nės tuoj pasiuntė skundą vys
kupui nusiskųsdami jo elgė
si ii* švietimo Skyriaus buvo 
pasiųstas skundas į Švietimo 
Ministeriją. Bet kaip/vyskupo, 
taip šv. Ministerijos nebuvo 
pasistengta tuoj., tą bylą nagri
nėti. Matyti buto stengiamasi 
ar laikas nutęsti, ar šiaip jau 
dc! kitų priežasčių likviduoti 
nemalonus skandalas.

Bet tuoj tas įvykis pakliuvo 
į laikraščius ir davė progą agi
tacijoms sunaudoti prieš ku
nigiją, ir įvairięins spekulian
tams medžiagos karikatūroms. 
Taigi matote, kokių man teko 
pergyventi nuotikių bedirbant 
mokykloj. 4 
------------------ -X.------------------- 
Naujienų Spaustuvė 
yra Unijinė Spaustuvė.

Bet nerasdamas sali-1 «
M

Lengviausias būdas įgyti daiktus neatbuti 
nai reikalingus dėl kiekvienos šeimynos 

{MOKĖKITE TIK MAŽA DALELĘ, D MES
JUMS PRISTATYSIME GARSŲJĮ

KIMBALL
PIJANĄ

.Arba bile kokį kitą pijaną Jus geistumei turėti ir 
liekančius pinigus galėsite apmokėti per 3 metus po 
dalelę kas mėnesį.
Kodėl Jus turite pavydėti linksmybės savo šeimy
nai? Suteikite Jiem Kimball Pijaną šią žiemą kai
po Kalėdų dovaną.

KIMBALL GHOJIKLIS PIJANAS Jūsų namuose linksmins 
visus; Jūsų sunai ir dukteris mylės savo namus ir ilgus žie- 

* mos vakarai nebus jiem nuobuodųs, nes KIMBALL PIJA
NAS teiks jiem malonią muziką, taip, kad jie nenorės at
sitraukti nuo Kimball Pijano. Taipgi tėvas ir motina ga
lės džiaugtis ir gėrėtis kuomet turės visą šeimyną savo na
muose ir visi sykiu galės turėti geriausius laikus besiklau
sydami KIMBALL PIJANO muzikos.
Ateikite, arba klauskite per telefoną platesnių žinių apie 
Kimball Pijanujį ir kad užtikrinus pristatymą ant Kalėdų; 
duokite užsakymus tuojaus.

Didžiausias rinkinys Grojiklių Pijanų, skirtingų išdirbimų, 
madų ir baigimų, kainos labai prieinamos.

$295, $350, $398, $430, $475, $550, $650 ir 1.1.

TWO LARGE^°Rts

NORĖDAMI: 
PIRKTI, PARDUOTI AR M AI-1 
NYTI VISADOS KREIPKITftS J 
PAS MUS. TAS JUMS BUS.

ANT NAUDOS. 4

S, L FABIONAS C&

809 W. 351h SI., Chicago j
Tel. Be levard 0611 ir 0774 J 

PADAROM PIRKIMO IR PAR- Į 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir k 
Parduodam Laivakortes. j*

J3XXXXXXXXXXXXXXXXX«XXXX  ̂
:mXXXnXXXXXXZXX X X X X XX*XT *

Naujienos 
Kalėdų 

Dovana
Artinasi Kalėdos. Kiekvie
nas pagal seną Įprotį prade
da rūpintis kokią Kalėdų 
dovaną suteikti savo gimi
nėms ir draugams?!

* AGeriausia Kalėdoms dova
na — NAUJIENOS.
Gavęs žipogus Kalėdoms Do
vanų NAUJIENAS, džiaug
sis visą metą. Netik, kad 
džiaugsis, bet turės didžiau
sią naudą, — galės daug pa- 
simokipti, patirti.
NAUJIENOS jam bus tik
ru ir geru draugu per visus 
mętus —- kasdien.
Jei nenorite užrašyti NAU
JIENAS metams, galite už
rašyti pusmečiui, net ir ke
liems mėnesiams.
Į Lietuvą labai paranku už
rašyti SUBATOS NAUJIE
NAS. Lietuvoje žmonės 
NAUJIENAS labai mėgsta. 
SUBATOS NAUJIENOS 
Lietuvoje $2 metams, Ame
rikoje SUBATOS NAUJIE
NOS metams $1.50.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

Chicago, III.
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:

.-A*. •--A- -•’A.'.

KEPURINIS SOKIS
Bengia

DRAUGYSTĖ ŠVENTOS PETRONĖLĖS 

Sukatoje, Lapkričio*. 21, 1925 
CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOJE, 

3133 SO. HALSTED ST.

Pradžia 6 vai. vakare. Įžanga su drapanų pasidčjimu 75c, ypatai 
/ t > '

Kviečiame visus kuoskaitlingiausiai atsilankyti j musų rengiamą 
šokį. Tiktai taisykitės kopuikiausias kepures, o už puikesnę ke
purę gausite puikesnę dovanų, nes draugija turi labai daug puikių; 
daugiausiai rankų darbo dovanų.

šiuomi esate kviečiami kas tik gyvas laimėti puikią dovaną, o 
mes iš savo pusės pasistengsjjne atsilankiusius svečius kuogeriausiai 
užganėdinti. Bus gera muzika.

širdingai kviečia DRAUGIJA ŠV. PETRONtLfiS'.

CHARLES K. KINDER

■u'rntFURE for beheRHOME

Pijantį Krautuves
4177-83 Archer Avė. 1922-32 S. Halried Si

I^afayette 3171 Canal 698Ž
M. KEZES vedėjas J. NAKKOŠIS Vedėjas

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kam įdomu žinoti, kas dabar dedasi Lietuvoje, 
tam geriausiai gali patarnauti laikraštis

SOCIALDEMOKRATAS

xzxx

: Reumatizmas sausgėle
■ Nesikankykite savęs skaus-
■ mais, Reumatizmu, Sausgėle,
■ Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu
■ — raumenų sukimu; nes skau-
■ dėjimai naikina kūno gyvybę ir
■ dažnai ant patalo paguldo.

C APŠILO COMPOUND me
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka-

■ vones pasveikę. Kaina 50c. per 
paštų 55c. ar dvi už $11.05.

Knyga: “ŠALTINIS’ SVEI
KATOS”, augalais dydyties, 
kaina |0 centų.

: JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.

■

Tautiškos Draugystės Lietuvos Dukterų
Rengia pasilinksmi limo vakarą

Lapkričio 14 d., 7:30 vai. vak. įvyks 
TAUTIŠKOJE BAŽNYČIOS SVETAINĖJE, 

3500 So. Union Avė.
Meldžiame visus skaitlingai atsilankyti ir linksmai pasišokti prie geros muzikos, 

(žangu 35c. ypatai. Kviečia KOMITETAS. I

Watchmakęr & 
Jeweler

2422 West 47 Str.
Tel. Lafayotte 9760

RUDENINIS BALIUS
Rengia

DR. PALAIMINTOS LIETUVOS

15, 1925 met.
LIETUVIŲ AUDITORIUM SVET.

3131 So. Halsted St.

Nedėlioj, Lapkričio (Nov.)

Geriausia vieta yra pirkti laikro
dėlius, deimantus ir visus kitus 
auksinius daiktus dovanoms dėl 
Gavo mylimų draugų. ši lietuvio 
krautuvė suteiks geriausį patarna
vimą. Taisyme laikrodėlių esmi 
turintis daug metų patyrimo. Ne
užmirškite antrašo, kad prie plr- 
niiaufiio reikalo galėtum lengvai 
atrasti.

— ■ .. .................................................~

Leidžiamas Lietuvos Socialdemokratų Partijos. 
Išeina Kaune vieną kartą per savaitę.

“SOCIALDEMOKRATAS” yra skelbėjas tų idėjų, kurias iškėlė Lie
tuvos Socialdemokratų Partija ir kurias ji iki šiol per 30 metų ugdė 
ir gynė. ,
“SOCIALDEMOKRATAS” yra vienintelis Lietuvos darbininkų laik
raštis, ir todėl jame pilnai atsispindi visas Lietuvos darbininkų gy
venimai, jų kova, vargai ir džiaugsmai.

DRAUGAI AMERIKIEČIAI,
palaikykite Lietuvos darbininkų laikraštį užsisaky

dami jį sau ir savo giminėms Lietuvoje!
KAS NORI DOVANAI GAUTI “SOCIALDEMOKRATĄ”, tegul su
renka 5 skaitytojus, atsiunčia už juos pinigus, tai gaus vieną laik- 
raštj per tiek pat laiko dovanai.
KAINA: Amerikoje metanvs $2.40; pusei metų $1.20.

» Lietuvoj metams. $1.20; pusei metų 60 centų.
ADRESAS: “Socialdemokratas”, Kaunas, Kęstučio 40, Lithuanik.

LIETUVOS’ DARBININKU JAUNIMUI YRA 
LEIDŽIAMAS MĖNESINIS LAIKRAŠTIS

Pradžia 6 vai. vakare. Įžanga-50c. ypatai.
Kviečia KOMITETAS.

Tol. Lafayette 4223 s
Plumbing, Hcating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška.
3228 W. 38th Chicago, UI.

V

Leidžia 
KAINA

Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga “ 
METAMS: Amerikoje $1.00; Lietuvoje 30 centų.

ADRESAS: “žiežirba”, Kaunas, Kęstučio 40,
LITRU ANIA

=

■■■■

pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iŠ pažiūros 
daiktu.
'Į'AI yra piuku jeigu galt taip 

.’ ' padaryt, jog kitiem patiktum. 
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums eiti 
pirntin.

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

Liaterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs istikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždavinį* pagalios tapo iš- *

Didelė tūba Listcrine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert Pharmacal C o., S ai n t 
LohJi, U. S. A.
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Padaužų Pastabos apie
. Gerus ir Blogus Daiktus

Iš Amžinojo miesto

(Itadiograma)

Ror.'.i.— (diena nesvarbu) 
Buvusi# Bulgarijos caras Fer
dinandas, ilga barzda, kaip 
šluota, kartu su kitais pilgri- 
mai* iš Šveicarijos aplankė Ba
ziliką. .lis išklausė mišių ka
takombose ir lipo šventaisiais 
stepsais visomis keturiomis. 
Kiek vėliau teks jam ir paporf 
pantaplį pabučiuoti.

Musų Pur-Yekis- irgi buvo 
čia atvykęs, bet jam buvo už-

I xapos durys ir teko 
be “ab-

darytos 
nabagui grįžti namo 
soliucijos”. P: Koi.

Miniu žiniai
pa-Padaužos nukartą buvo 

tėmiję “Vienybėje” straipsnius, 
kuriuose baisiausiai buvo kri
tikuojama Lietuvių laikraščių 
rašyba. Girdi, tai perdaug nu
kaltų naujų žodžių, tai klaidų 
galybės. Padaužos tylėjo. Bet 
štai sugrįžo “Vienybės” redak
torius iš Lietuvos ir pradėjo 
vėl rašyti * “'Redakcijos Straips
nius” ir “Vienybės” ekskursi
ja Lietuvon”.

Padaužoms kaip tai netikėtai 
teko perskaityti 
nius “Vienybės”

tuos 4traips- 
127 Nr. iš š. 

(turi būti spalių) 
Ir tuose straips- 

užtiko gana daug 
ir “suprantamų” 

• kėliny posėdžius

mėn. 22 d. 
niuose jie -i 
“nesvetimą” 
žodžių. Per 
jie juos svarstę, bet negalėjo 
suprasti, todd dabar ir apreiš
kia tuos žodžius savo minioms, 
gal jos galės juos paaiškinti.

Štai jie:
1. Iš “Redakcijų Straipsnio.
1) Musų tautininkų libera

lu nustovumas.
2. Konfratra.
3. Tuo patim.
t. Baima.
II. Iš “Vienybės Eks. Lietu-

|
n\*< išteklioj e prakalboje- pasveti- 

kino įžymiai aukštus svečius 
ir ypatingai daug domios krei
pė į kačių veisimo ministerį, 
kuris pirmą kartą buvo pa
daužų puotoje. .Tolinus primi
nė kokiu budu Padaužų Res
publika gimė. Nobainai Pre
zidentas pareiškė: gimė musų 
Padaužų garsioji Respublika 
dėl to, kad sustabdyti nebuvo 
galima, o kadangi Dievas šok
damas j dangų paliko septynis 
prisakymus, tai ir musų Mi- 
nisterių Kabinetas susideda iš 
seplynįų vpUlių. Ir ‘ kadangi 
dabar visiems yra aišku I 
dantų tikslai, tai turiu už gar
bę perstatyti aukštąjį svečią, 
draugingos respublikos amba- 
adorių, kuris kalbės , apie ju
morą. Ambasadorius pakilo ir 
tarė:. Sako, tūlas laikas tam 
atgal aš turėjau garbės aptu
rėti laišką nuo Padaužų Prezi
dento su viso Kabineto para
šais, kuriame reikalaujama, 
kad aš iškiščiau keturiasde
šimta lajemnyčių kaipo simbo- 
lą patvirtinimui ir pripažini
mui veiklaus Padaužų Kabine
to. Ir aš tą padaręs džiau
giuosi, kad turėjau progos su 
jumis kartu puotauti.

Po jo sekė vidurių reikalų 
ministerio įskaudi prakalba, o 
vėlia*! derlinga trąšų ir pi- 
nionzu Ambasadorius, šviesusis 
prezidentas, kaip paprastai, su- • 
sigraudinęs tupėdamas apleis
ti savo poziciją, bet šį kartą 
išsilaikė tvirtai ir ant galo šit 
ką pareiškė: Kadangi jau ne tik 
gaidžiai užgiedojo, bet jau ir 
vištos pabudo, tai ar nebūtų, 
gerbiamieji, ir jums laikas tre
nktis ten, iš kur atėjot. Visa Mi 
nisterija suprato šviesųjį Pre
zidentą ir atsisveikinę su drau
gingos respublikos Ministeriais 
ir tarę jiems,ačiū už vaišes 
dūlino namo.—Korės.

į reikės dar ne vieną vakarienę
I rengti— lai štai gatavas pro
gramas. >

Iš tų dviejų iškilmių progra
mų aš padarau 
programą, kuris.

vieną svarbų
trumpai su-

10) Vakaro rengėjai renka
tikietus ir pinigus.

11) Gaspadinės valo stalą.
12) Svečiai ir viešnios aplei

džia stalus.
13) Halų orkestras griežia,

padaro išvadų, kad rožių zupė 
bus daug skanesnč' nėgu ko
pusių.

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUSERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gal.

Programas iškilmėms

ii) 
namo.

Svečiai

Svarbesni svečiai ir 
tose vietose, 

geriausia ma Iš

kasių prarijęs

dus, puodus, šaukštus, peilius 
ir l.t. ir stalu- apkrauna val
gomais daiktais.

2) Vakarienės dalyviai susėdi: 
ir valgi
viešnios Misėda 
kur įh* ir jos 
si.

3) Paskutinį
ir usus apsišluostęs vakaro ve
dėjas Šneka šneką ne trumpes
nę- kaip 10 minučių. Jisai vie
nas težino, kodėl jisai šneka irivaiiiu, rv 
ką jis šneka.

4) Be galo ir be krašto pasi
žymėjęs tautiniame darbe žmo
gus inteligentas kalba pusanl-1 
los valandos apie Padaužas.

5) Musų didžiai arba aukš
tai gerbiamas atsistoja, dešine 
ranka mosuoja, juda, mirksi ir 
tūpčioja duoda signalų, kad 
visi žmonės atsistotų ir plotų, j

(>) Vi.-i atsistoja, ploja, sau-, 
kia “ura”. Į

7) Politikierius pagiria Ame
rikos lietuvius ir paliepia jienųs 
balsuoti už save ir savo drau
gus.

8) Lietuvis politikierius pa
sisako savo biznį ir pataria vi
siems t rūbely esant pas jį at
eiti pasitarti.

9) Vienas žmogus užsimena 
apie Vilnių ir greitai atsisėda.

uždaro sve-
lainę.—Pad-ža.

Jazz-Žodynas

(Suli.'V II. Me.iukon)

I aime—Barny bes 
pastangų; ap^^ėj imas 
nybių; jautimas esant 
ii gerai pasiturinčiu, 
lėliai tikrai laimingi
yra tai vedusios moterys ir 
m vedę vyrai.

po didelių 
šunke- 
saugiu

Vienin- 
žmonės

Idealistas—Jas žmogus, ku
ris patyręs, kad rožė daug pri
miniau kvepia, negu kopusias,

Moterų Klubas Tf.: yra to
kia v.icta, kur nuomone spren
džiama Kili iv: skrybėles.

ženatvė—Tai yra toks jran- 
kis, kuris sukelia pavydų mo- 
leiyj ir baimę vyre.—P. K.

Nuo Spuooy
Cadum Ointment prašalina spuo

gus ir padaro odą. minkšta ir dailia. 
Jis turi minkštinančių, antiseptišką 
ir gydančių jėgų, kad prašalinus iri- 
taciją iŠ sykio. Cadum Ointment taip
gi yra geras nuo pučkų, šlakų, su
skirdusios odos, slogų išbėrimų, uo
gavimų, įsidreskimų, išbėrimų, skau
dulių, nudegimų, karščio, dedervi
nių, šašų, niežėjimų ir taip toliau. 
Jei jus negalite gauti Cadum Oint
ment savo aptiėkoje, tai siųskite 35c 
pa# The Omega Chemical, Company, 
576 Fifth Avenue? New York.

Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
il^ai praktika- 
vuai Pennnyl- 
vanijos ligon- 
bučiuose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
je ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar ir 
kitokiuose rei
kaluose mote
ries ir mergi 
noms kreipki 
tės, o rasite pa
geltą.

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

Tel. Blvd. 3)88 
M. Woitkk<ricv 

BANIS

AKU8ERKA 
Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gimdy- 
m o , patarimai 
Jvkai TTiot®r1nr»» merfiriforTiR. , 

3113 Soatb 
Habted Si.

<^DR. HERZMAN^>

Lietuviai Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1318

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
A DVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St. Room 844 

Tel. State 3225 
Valandos nuo 9:3Q iki 4:30 vai.

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Hulsted St. 

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

> Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pinitrų 1 ir 2 morgičiamB

von .
1. ...laiko• Dr. Matulaitį lyg 

kokiame “ostrakizme”.
2. Kaip rašyt? Vienoj vie

toj parašyti “kliubai”, kitoje 
“klubas”?

3. I.ankonių.

turėtų būti “kuriozą”)
5. Palaimingo (“Palaiminto” 

—taip matyt jiems per krikš
čioniška) .

6. Kluikioje vienumoj.
Yra ir daugiau, bet užteks.

Kas suprantat?
Matyt, redaktorius 

vėjo”! O pirma pats 
tus už tai! Greit gi
nosi! —Padaužų Konfratra.

Nepersęnai Chicagos lietuviai 
turėjo dvi iškilmes arba, kaip 
čia pasakius, vakarienes. Susi-, 
rinko daug svieto, valgė deš
ras, duoną, pyragus ir kilus 
valgomus daiktus, lai papras
tas dalykas, bet aš jums noriu 
porą žodelių pasakyti apie pro
gramą apie tą, atleiskite svar
biausią dalį, t. y. nuobodžiau
sią dalį viso vakaro. O kadan
gi, vadinasi, jei Dievas svei-j 
kais* palaikys, lai jums ir mums1

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

Parduodam ant lengvą išmo- 
’ kėjiiną

PIJANįĮ KRAUTUVES

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

■ ■

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St.
, Telefonas Canal 2552

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

..................... .......

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

“sulietu- 
barė ki- 
jis mai-

Padaužy Ministeriu Ka
bineto maž-daug 

posėdis

DIDESNIS 

BANKOS

A. A. OLIS
ADVOKATAS

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

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062

7—9 v. v. apart Pagedėlio ir 
PStnyčios.

, , ■ ........................ ..... ■ 11 -i /

Tel. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 \ 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St. 

Cor. Washington & Clark

Namų Tek: Hyde Park 8895 

.... ............ <
LIETUVIAI DAKTARAI 

/ " 11» ............... ...............

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.

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

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.
• Ofisas* ir Laboratorija: 1025 W.
18th S t., netoli Morgan St.

VAJ^ANDOS: Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

( Dienomis: Canal 
3110. Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 4186
3235 S. Halsted St

Vai.: 9—10 iš ryto Ir po 8 v. ▼.

Telefonais]

DR. CHARLES SEGAL '
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 labo* 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

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

j. P. WAITCHES
Advokatas

Tel. Pullman 6377 Roseland, PU

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearbom St.
Kambarys 1420^

Telefonas Dearborn 6096

SPECIALISTAS egzaminavoji- 
me abstraktų ir nejudinamo hu
to teisėse. Taipgi veda visokius su
dus.

____________ Į —<

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie SU Room 530
Tel. Central 6390

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

Telephone Yards 0994

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

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedaliomis nuo 1C 
iki 12 dieną.

Res. telephone Hyde Park 4000

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
D0WIAT—-8ASS

1707 W. 47th SI.
Valandos nuo 8 iki 12 dienų, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedaliomis nne

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Draugingos respublikos am
basadorius su vidujinių pliot- 
kų Ministeriu iškėlė nepapras
tą puotą visam Padaužų Mi- 
nisterių Kabinetui. Apart pa
daužų Ministeriu, puotoj bu
vo garbingi svečiai iš Kupra- 
nugarijos, būtent, trąšų ir pi- 
nionzų Ambasadorius su savo 
kačių veisinimo .Ministeriu 
gerb. Filių de-Kat ir Mūzos 
dievaitis. -Puota įvyko kaip pa
prastai, toje pačioje vietoje, ir 
tą pačią valandą. Kaip papras
tai, konstiuciją atvožė visiems 
skylių Ministeris ir visiems 
buvo priienama, šviesusis Pre
zidentas savo trumpoje, bet

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. McQuaid
5822 So. Racine Avė. .

Tel. Wentworth 0209 L- 
Englewood 4760

NAMAS

DIDELIS BANKAS 
ant kampo

47 St. ir Ashland Av. 
Chicago

Gerai žinomas bankas tarpe 
lietuvių visoje Amerikoje sa
vo stiprumu ir geru patar
navimu.

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington St. Room 1310 
Telcphone Dearborn 8946

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

Namą Telefonas Kepublic 9600

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

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

Cicero Ketvergo vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8228 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 ▼. v. 
3236 S. Halsted St. T. Boul. 6787

I I I H I !■■■ I

A. L. THOMAS
LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė. 
Tel. Pullman 7097 ,

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

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 

. i ....................

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Ave^ Room 209 

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

3421 So. Halsted St. v 
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.

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6858 

... L, ■ ■ ■

Dabar yra pastatytas ant kam
po 47 St. ir Ashland Avė. Tai 
yra pasekmė musų hankos repu
tacijos per virš 20 metų dėl sau
gumo ir patarnavimo. Tai yra 
seniausia ir didžiausia banka 
šioje apielinkėje. Mes esame įsi
tikinę, kad mes patarnausime 
jums daugelyje dalykų, jei tik 
suteiksiu mums progų.

Peoples Bank

M . BDaugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šj kuponą kasdieną ir priduok į Naujienų ofisą ar j sto

tį, arba savo išnešiotojui sykį į menesj 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 mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

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

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

...................................................... Atkirpk čia ........................... ........................
Data: Lapkričio 14, 1925

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx: M M M MDr. Lawrence P. Slakis 
DENTISTAS 

4454 So. Western Avė. 
Valandos:

H nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare, f 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

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

........... ........... i

Phone Canal 1718-0241 
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPL M
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

K,
Kampas Oakley ir 24 St.

Ofiso vai. nuo 2 iki 4 kasdien.
Paąedėly ir ketverge nuo 8 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 nubudimo valan
doje. Tel. Canal 3161

<4VA^ C°«pORAT‘oN> 
,presentfotr

> UNITED PROFIT-SHĄįl^RSv^lN? 
SENDJMUtfAM? 6 A

Office Boulevard* 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVYS DENTISTAS 
4712 So. Ashland Ave„ 

near 47th Street
CHICAGO .

(CN-
EPAIDTO

IffiPING CORPORATION
VORM.N.V. -

orNii

/ 111
Res. 6600 S. Artesian Avė.

Phone Prospect 6659
Ofiso Tel. Canal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

1821 So. Halsted St., 
Chicago, III.

LIETUVIŠKA APTIEKI
MRS. A. Z1MMERMAN, 

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

Brighton Park Aptieka
4254 Archer Avė.,

Phone Lafayette 6149
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Subacription Ratas i 
$8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chlcago. 
$8.00 per year in Chicago.

8c. per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 17th, 1914, at the Post Office 
>f "hicago, 111., undar the act of 
Muxi: 2nd 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
dro vi, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
IU. — Telefonas: Roosevelt 8580.

ULai mokėjimo kaina:
Chi,cagoje —* paštu:

Metams ................ .
Pusei metų ________1ZZ
Trims mėnesiams... .............
Dviem miaeaianui _______
Vienam minėsiu! ......... ........

Chicagoje per neiiotojuai
Viena kopija --------------------
Savaitei _. 18c 
Mineeiui ----- - ------------------------ 76c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltu:

Metame ....................................... $7.00
Pusei metų .......................... ..... 8.50
Trims mineaiams ....................  1.75
Dviem mėnesiam .........  „ 1.25
Vienam minėsiu! ...».......................75

Lietuvon ir kitur uisieniuose: 
(Atpiginta)

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

irderiu kartu su užsakymu.
—BBeBg—HraasnMB t 1 t ■■MnT'.'g

$8.00
4.00
2.00
1.60

„ .75
JŲ “REVOLIUCIJA.”

o;

KLAIPĖDOS RINKIMŲ DAVINIAI.

LIETUVIAI VOKIŠKŲ PARTIJŲ SĄRAŠUOSE.

KLAIPĖDIEČIŲ PROTESTO BALSAVIMAS.

PAMOKA IR LIETUVAI, IR KLAIPĖDIEČIAMS.

Klaipėdos krašto Seimelio rinkimų rezultatai, paga
liau; tapo suskaityti ir paskelbti. Iš jų'matyt, kad lietu
vių blokui teko ne viena vieta, kaip buvo pranešta: tele- 
gramose, bet dvi. j • i

Lietuvos valdiškoji telegramų agentūra Elta pažy
mi, be to, kad ir vokiškojo bloko sąrašai s. praėję nemaža 
lietuvių. Visų išrinktų j Seimelį lietuvių ji .priskaito 14, 
kuomet kitų (t. y. vokiečių) esą 15.

Jeigu prie lietuvių priskirtieji atstovai tikrai yra lie
tuviai, o ne vien tiktai nešoja liėtuyiškas pavardes, tai 
rinkimai parodė, kad lietuviškas elementas Klaipėdos 
krašte yra pakankamai stiprus valdyti tą kraštą. Ir da
bar prieš visą Lietuvą stovi klausimas: Kodėl gi Klaipė
dos krašto lietuviai*pasidavė vokiečių vadovybei?

Svarstydami šitą klausimą, Lietuvos klerikalai jau 
dabar negalės muilinti žmonėms akis pasakomis apie 
Klaipėdos krašto “socialdemokratų parsidavimą vokie
čiams”. Nes jeigu ir atsirastų tokių kūdikių, kurie pati
kėtų, kad vokiečių kapitalistų auksas “nupirko” social
demokratus, tai visgi pasiliktų neišaiškinta, kodėl gi 
patys lietuviai lindo į vokišką bučių.

Pasirodo, kad lietuviai ne tiktai darė bloką su vokie
čių nacionalistais, bet ir balsavo už vokiečių nacionlaistus 
ir net statė nacionalistų sąrašais savo kandidatus, vadi
nasi, — visiškai susiliejo su jais!

Elta paduoda, kad tarp kitų išrinktųjų atstovų lietu
viai Gaidys, Liutkus ir Idželis praėję į Seimelį, kaipo vo
kiečių liaudies partijos kandidatai.

“Parsidavimu” šitokių dalykų išaiškinti negalima. 
Tas nepaprastas Klaipėdos krašto lietuvių nusistatymas 
darosi suprantamas tiktai tuomet, kai į jį žiuri, kaipo į 
protesto pareiškimą.

Klaipėdiečiai užprotestavo prieš Lietuvos valdžios 
politiką, remdami vokiečius.

Labai gaila, kad jie pasirinko šitokį protesto būdą, 
nes jisai yra pavojingas visai Lietuvai; bet kodėl Lietuvos 
valdžia elgėsi taip, kad iššaukė tą protestą? Kaltė del»to 
vokiečių laimėjimo Klaipėdos krašte puola ant jos.

Jeigu Lietuvos valdžia šitą pamoką supras ir atatin
kamai pakeis savo politiką sulig Klaipėdos krašto, tai tie 
rinkimai galų-gale nebus praėję be naudos.

Reikia tikėtis, kad, be to, ir pačiuose klaipėdiečiuose 
pasireikš reakcija prieš tą ūpą, kuris buvo juos apėmęs 
rinkimų metu. Juk daugeliui jų šiandie turi būt sarmata, 
kad juos galėjo taip lengvai susidėt į -savo maišą vokie
čių patriotai.

Pas Klaipėdos krašto socialdemokratus, kaip girdėt, 
atsipeikėjimas jau prasidėjo. Jie pravedė viso tiktai 5 
atstovus, kuomet tikrenybėje organizuotųjų darbininkų 
jėgos Klaipėdos krašte yra daug didesnės. Todėl jie da
bar gailisi, kad dėjosi į bloką su buržuazinėmis vokiečių 
partijomis, ir tariasi ateityje to (langiaus nebedaryti.

Jeigu sekantys rinkimai į Lietuvos Seimą duos dau- 
gurnu darbo„žmpniu partijoms ir klerikalai bus išmesti iš

Bet amerikiečiai turėtų padėt Lietuvos žmonėms pa
daryt galą juodojo klerikalizmo viešpatavimui kaip galint 
greičiausia.

Valet THE SAFETY RAZOR KURIS 
AnfnSfrrtn patsai galanda savo blades 

Pilnas autfitas $1.00 ir $5.00
Razor

- Sharpena Itself

HE SAFETY RAZOR KURIS

Pardavimui visose krautuvėse kuriose 
parduodama Rasors ir Blades

UKICIgO, Q. šeštadienis, Lapkr. 14, 1925
Visai kitaip yra su proletari- kuomet jisai jau yra įgijęs tas 

" -'i , teises, kurios jam duoda gali
mybę laimėt pergalę ramiu ke
liu. Norėt ginkluoto sukilimo 
tenai, kur galima 
be jo apsieiti, 
gut tįktai

žodžių

Nurodžius į tai, kad visoje 
Europoje socialistai nuolatos 
stiprėja ir laimi rinkimuose, 
“Naujienos” anądien pastebėjo, 
jogei butų visai neišmintinga, 
jeigu tose šalyse darbininkai 
rengtųsi ginklais nuversti ka
pitalizmą. Darbininkai gali 
laimėti kovą ramiu, teisėtu ke
liu, be kraujo liejimo. Tarp 
kitko “Naujienos” pasakė,

“Eidami teisėtų keliu, dar
bininkai turės neišvengiamai 
pasiekti savo tikslo — paim
ti valdžią į savo rankas. Bet 
jeigu jie stvertųsi ginklo, tai 
jie rizikuotų prakišti visa, 
ką jie yra iki šiol laimėję.

“Tenai, kur yra įvesta^ de
mokratinė tvarka, ginkluotų 
sukilimų gali norėti tiktai 
darbininkų priešai.”

Del šitų *Naujienų
Brooklyno komunistų laikraštis 
rašo:

r «
“Taigi matote, kaip leng

va musų menševikams apsi
dirbti su revoliucija. Kelios 
naujos vietos Darbo Partijai 
valdžioje ir proletarinė re- 
voliuęija išgaravo, kaip kam
paras!”
Na, ne. Išgaravo ne revoliu

cija, bet tiktai kominterno gi
zelių protas. Jie, nabagėliai, 
užmiršo visa, ką jie kitą syk 
buvo perskaitę socialistinėse 
brošiūrėlėse, būdami socialistų 
organizacijoje (didesnių veika
lų jie, žinoma, ir tuomet nebu
vo skaitę).

Kas jiems sakė,, kad proleta
rinė revoliucija būtinai turi ei
ti per ginkluotą sukilimą? 
Taip, beje, “aiškina” socializ
mą visokie klerikaliniai nemok
šos ir melagiai. Kuomet jie 
pradeda kalbėt apie socializmo 
tvarkos įvedimą, tai jie visuo
met pasakoja, kačTn&š pervers
mas norima įvykinti per “sker
dynes” ir “kraujo liejimą.” 
Bet rimti žmonės, kurie turi 
bent šiokią-tokią nuovoką apie 
socializmą, į tokias nesąmones 
netiki.

Musų komunistėliai neišma
no, kad proletarinė revoliucija 
yra gamybos (produkcijos) 
perorganizavimas naujais pa
grindais. Jie po žodžiu “revo
liucija” supranta tiktai val
džios nuvertimą.

Bet revoliucija, kuri tenki
nasi tiktai politiniu perversmu, 
yra buržuazinė, o ne proletari
nė.

Buržuazinė revoliucija tuo 
skiriasi nuo proletarinės, kad 
pirmoji įvyksta po to, kai eko
nominėje srityje perversmas 
jau yra padarytas, o antroji 
ateina prieš ekonominio perver
smo įvykimą.

Kiekvienas apsišvietęs žmo
gus žino, kad didžioji Franci- 
jos revoliucija nesutvėrė nei 
buržuazijos, nei buržuazinės 
gamybos. Buržuazija ir bur
žuazinis produkcijos būdas jau 
gyvavo prieš tą revoliuciją. Re
voliucija kilo dėlto, kad bajo
rų ir kunigų valdžia palaike to
kią tvarką valstybėje, kuri ne
leido plėtotis pramonei ir pre
kybai. Pramoninkų ir pirklių 
klasė turėjo tą tvarką sugriau
ti, kad jų biznis galėtų augti.
\, jvu* žuvinio •

ir pakeisdama tvarką valstybė- 
j’e, ta revoliucija tečiaus neat
nešė jokių principialių atmai
nų gamybos srityje. Ji nepa- 
gimdė buržuazinės gamybos, 
bet tiktai pahubsavo ją nuo 
suvaržymo, atidarė jąi platesnę 
dirvą vystytis.

Tuo bu<Tu svarbiausias tos 
buržuazinės revoliucijos darbas 
buvo politinis perversmas.

r.e revoliucija.
Socialistinės gamybos buržu

azinėje valstybėje nėra ir ne
gali būt (jeigu neskaityt koo
peracijų, kurios tečiaus dar
buojasi beveik išimtinai preky
bos, o ne produkcijos srityje). 
Socialistinėm gamyba galės būt 
sutverta tiktai po darbininkų 
valdžia. Reiškia, po valdžios 
paėmimo į darbininkų klasės 
rankas turės prasidėt pervers
mus ekonominėje srityje, 
gu darbininkai 
tuo, kad .nuverstų 
valdžią, palikdami ekonominę 
tvarką tokia, kokia ji buvo, tai 
čia nebūtų jokios socialūs revo
liucijos ;butų tiktai politinis 
perversmas, panašus į buržua
zinę revoliuciją, kuris kas žin 
dar, ar atneštų kokią naudą 
patiems darbininkams. Nes 
kol palieka senasis gamybos bū
das, tol yra negalima pašalinti 
darbininkų išnaudojimą. Jei
gu darbininkai, nekeisdami to
kios tvarkos, turėtų valdžią sa
vo rankose, tai jie galėtų tik
tai nuversti kapitalistus ir pa
tys užimti jų vietas. Buvusie
ji buržujai tuomet pavirstų 
proletarais, o buvusieji prole
tarai išnaudotojais.

Tikra proletarinė revoliucija 
turi reikšti ne pakeitimą vienų 
išnaudotojų kitaip bet visišką 
išnaudojimo pašalinimą. O tai 
yra galima tiktai, pakeičiant 
ekonominę tvarką, perorgani
zuojant gamybą.

Taigi proletarinėje revoliuci
joje perversmas ekonominėje 
tvarkoje yra svarbiausias daly
kas. Politinis gi perversmas 
čia yra tiktai įžanga, — kuo
met buržuazinėje revoliucijoje, 
kaip matėme, yra atbulai: po
litinis perversmas sudaro revo
liucijos užbaigą. Buržuazinė
je revoliucijoje valdžios užka
riavimas išsprendžia revoliuci
jos klausimą, o proletarinėje 
revoliucijoje . valdžios užkaria
vimas tiktai pastato tą klausi
mą, kuri turi išrišti revoliuci
ja.

To negana. Proletarinė re
voliucija gali prasidėti tiktai 
tuomet, kai proletariatas jau y- 
ra stiprus. Proletariatas gi 
užauga ir subręsta buržuazi
jos viešpatavimo gadynėje. Ji
sai pasiekė didelės jėgos po to, 
kai feudalizmo (viduramžio ga
dynes) tvarka jau senai' yra 
nuversta. Buržuazijos 
moję valstybėje visur, 
ir stiprėjant darbininkų 
vis labiaus ir labiaus 
demokratija ■— visuotinas bal
savimas, spaudos ir organizaci
jų laisvė ir tt. Tuo laiku, ka
da proletariatas jau yra tiek 
galingas, kad jisai rengiasi pa
imti valdžią į savo rankas, de
mokratija valstybėje jau yra 
plačiai fsivysčiusi. O jeigu 
taip, tai tuomet kyla klausi
mas: 
kams 
mo į 
kovos

Mes 
buržuazinėje revoliucijoje 
nosios tvarkos priešams reikė
jo vartoti ginkluotą jėgą, ir 
tai dėl tos paprastos priežas-) 
ties, kad kitokiu būdu senoji 
valdžia negalėjo būt pašalinta: 
valstybė buvo valdoma despo
tiškai, piliečiai neturėjo jokių 
teisių. Bet jeigu, pav. Fran
ci j oje gale 18 šimtmečio kara
lius ir jo ministeriai butų tu
rėję tiktai tiek galios, kiek da
bartinis Anglijos karalius; jei-

..v-uvio tiRta. Jsl d i otl vai st v 1 )ū i o 
ne! Jokio ginkluoto sukilimo 
tuomet nebūtų buvę. Buržua
zija butų rainiu budu parėmu
si valstybes kontrolę į savo 
rąhKas ir butų įsteigusi savo 
viešpatavimą iaip pilt tVirtai, 
arba net dar tvirčiau, kaip su 
pagalba ginkluoto sukilimo.

Kamgi tad turi būtinai su 
ginklais rankose, kovot dėl val
džios paėmimo proletariatas,

Jei- 
pasitenkintų 

buržuazinę

valdo- 
augant 
klasei, 
įsigali

kam gi reikia darbinin- 
eiti prie valdžios paėmi- 
savo rankas ginkluotos 
keliu?
aukščiaus nurodėme, kad

se-

visai 
gali ne- 

pamišėlis. Argi 
žmonių kraujas, kuris esti pra
liejamas ginkluotose kovose, 
nėra nieko vertas?

Komunistai reikalauja gink
luoto sukilimo dėlto, kad jie, 
nors ir plepa apie “proletarinę 
revoliuciją^’, bet tikrenybėje 
turi omenėje buržuazinį per
versmą. Kaipo revoliucijos ide
alą, jie laikp Rusijos revoliuci
ją. o ta revoliucija nėra ir ne
gali būt kitokia, kaip tiktai 
buržuazine. Tiktai dėlto, kad 
Rusijos buržuazija buvo silpna 
ir vadovavimas revoliucijoje 
pateko į darbininkų ir artimų 
jiems sluoksnių rankas, tai Ku
rijos revoliucionieriai ėmė įsi
vaizduoti, kad jie galį tuoj aus 
įvykinti “socializmą.” Bet apie 
revoliucidnieriUs, taip pat kaip 
ir apie kilus politikos' veikėjus, 
reikia spręsti ne sujig to, ką 
jie mano ir sako apie save, o 
sulig to, ką jie daro. Rusijos gi 
revoliucionieriai, kurie skelbė, 
kad jų tikslas esąs “paliuosuo- 
ti proletariatų” ir įsteigti “so
cializmo tvaiką”, dąrbininkus 

šiandie slegia aršinus, negu ku-

ri kita valdžia, ir vietoje ža
dėtojo “socializmo” kuria vals
tybinį kapitalizmą!

Taigi Rusijos revoliucija vi
sai nėra proletarinės revoliuci
jos pavyzdys.

Buržuazinėje revoliucijoje ta 
klasė, kuri siekia paimti val
džią j savo rankas, eina prie to 
tikslo staigaus perversmo ke
liu, kadangi ikį perversmo ji 
neturi jokių teisių. Proletari
nėje gi revoliucijoje ta klasė, 
kuri siekia ' paimti valdžią į 
savo rankas, iškovoja teises 
pirmiaus, negu įgija galią; ji 
iškovoja jas laipsniškai, per il
gus metus grumdamasi su 
buržuazija. Politiškoji revoliu
cijos dalis proletarinėje revo
liucijoje todėl esti beveik už
baigta, pirma negu proletaria
tas užkariauja galią. Todėl 
galios užkariavimas proletari
nėje revoliucijoje yra palygi
nant nežymus momentas.

Tuo gi tarpu komunisfai šitą 
momentą skaito kaip tik pačiu 
svarbiausiu revoliucijos tikslu. 
Jie net pačią proletarinę re
voliuciją tolygina su valdžios 
užgrobimu. Tai parodo, kad jie 
yra buržuazinės ideologijos at
stovai. Darbininkų klasės kova 
dėl socializmo jiems yra visai 
svetimas ir nesuprantamas da
lykas.

Apie Įvairius Dalykus
yXXXXXTXXXIXXXXXXXXXXXXXXXlXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXx;

Nuogumo kultas. — Dr. 
Jonui Šliupui suteikta 
privat-docento 
las.

titu-

faktas, 
lengviau

Yra gerai žinomas 
kad ix> karo žmonės 
pasiduoda visokių mistikų įta
kai. Civiliniam karui pasbai- 
gus, sako prof. Joseph Jastrow, 
Amerika knibždėte knibždėjo 
visokioms religinėmis sektomis 
ir kuliais. Dvasiškiai trium
favo. Jie sakė, kad žmonės 
grįžta prie religijos, kad tai 
esąs religinis atgimimas. Bet 
kuriam laikui prabėgus, tas 
kvaitulys dingo. Gyvenimas pa
sidarė normalia.

Po karo, sako prof. Jastrovv,

(gim- 
nuogi 

mank- 
perse-

kilo delei sekamos priežasties: 
į kavinę įėjo jaunas vyras “Ado
mo rubuose”. Nė vieno siūlo jis 
neturėjo ant savo kūno. Be 
niekur nieko, šypsodamas, tas 
vyras atsisėdo prie stalo ir pa
prašė kavos. Patarnautojai, ži
noma, pašalino jį iš kavinės ir 
atidavė policijai, kuri nuvežė tą 
subjektą į psichopatų klinin- 
ką. Nors tų klininkų specialis
tai, sako von Wiegand, gali įro
dyti, kad beveik kiekvienas turi 
šiokių tokių trukumų, vienok 
tasai nuogumo garbintojas pa
rodė nepaprastą inteligentišku
mą. Jis pareiškė, kad esąs 
Nacktkujltur čempionas ir nuogu 
mo kulte matąs žmonijos išga
nymą. Gi patekti į kalėjimą 
arba kliniką jam jau ne kartą

ore pramogą. * Visi, sako von 
Wiegand,—kaip vyrai, taip ir 
moterys—buvo nuogi. Jie šoko, 
dainavo ir žaidė. Kai kurie net 
maudėsi ežere. Ten pat buvo 
sukurta ugnis, prie kurios šil
dėsi sušalusieji. Jaunieji lai
kėsi gan gerai, bet senesnieji 
diebčdami bėgo prie ugnies. “Ir 
aš”, sako von Wiegand, “dre
bėjau iš simpatijos kartu su 

. ais, nors buvau į kailinius su
sivyniojęs.”

Berline ir kituose miestuose 
yra nemažai pratimo 
nastikos) įstaigų, kur 
įerniukai ir mergaitės 
štinasi kartu. Areštai ir
Jojimai, sako von Wiegand, 

nieko negelbsti. Be to, dabar ir 
policija pradėjo į tuos dalykus 
žiūrėti pro pirštus. Buvo ban
doma įvesti *,nuogų pratimą” 
į viešąsias mokyklas. Bet vi
suomenė pakėlė griežčiausj pro
testą, sakydanfa, jog tatai de
moralizuoja ir tvirkina jauni
mą. Į tai nuogumo kulto eks
ponentai atsako, jog žiloj seno
vėj germanų moterys maudėsi 
kartu su vyrais, o vienok romė
nų istorikas Tacitus sako, jog 
jos doros žvilgsniu stovėjusios 
nepalyginamai aukščiau už Ro
mos moterys. Net ir šiandien, 
jie sako, Japonijoj ir Švedijoj 
moterys maudosi kartu su vy
rais, o vienok niekas negali 
tvirtinti, kad žmonės ten butų 
labiau patvirkę, kaip kitose ša 
lyse.

Tas Nacktkultur judėjimas, 
be abejojimo, yra karo pasek
mė. Nuogumo šalininkai mano, 
kad vesdami naturališkesnj gy
venimą, kurį idealizavo Rou- 
sseau, jie atsieks laimę. Savo 
atsišaukimuose jie ir sako, kad, 
girdi, senoji tvarka atnešė li
gas, skurdą ir karus. Ir jie su
randa, jog' geriausias būdas 
nuo visų tų nelaimių pasiliuo- 
suoti bus grįžtant vėl prie gam
tiško ir paprasto gyvenimo.

Kaip matote, naivėlių ir juok
darių dar yra pakankamai.

žmonės jaučia didelį nusivylimą.! tekę. To jis nepaisąs: girdi, už 
Jų viltys" paprastai niekuomet savo idėją jis esąs pasirengęs 
nėra realizuojamos. Gyvenimas nukentėti, 
išeina iš normalių bėgių. Aplin- 1 ”
kui nieko šviesaus nesimato. Vi
sur vargas, skurdas ir kentėji
mai. Nieko nuostabaus, k^d 
žmogus nebepasitenkina realy
be, kad jis ieško išganymo mis
ticizme, religijoj. Laike karo 
žmonių nervai yra įtempti. O 
kuomet žmonės esti tokia-, 
me stovyje, tai misticizmui 
atsiveria labai plati dirva.

Geriausias pavyzdys tam gali 
būti ccntralinės Europos vals
tybės — Vokietija ir Austrija. 
Tos valstybės pralaimėjo karą. 
Tad žmonių nusivylimas ten 
buvo didesnis, negu kur nors 
kitur. ką mes matome? Po 
kąro Vokietijoj pradėjo dygti 
visokie mistiški ■ kultai, . kaip 
grybai po lietaus. Paskilbęs dra
maturgas Gerhart Hauptmann 
prieš porą metų viename Ameri 
kos žurnale (Hearst’s Interna
tional) rašė, jog tokio susidomė
jimo religija (vyriausia-buddiz- 
mu) ir okultizmu Vokietijoj dar 
niekuomet nebuvo pastebėta. Iš 
Austrijos pranešama irgi to)de 
pat dalykai, 
kų pasakoja. Kartą jam tekę 
būti paskilbusioj Viennos kavi
nėj. Publikos buvo daug. Or
kestras griežęs gražų valsą. Tik 
staiga vjsi sujudo, sužiuro. Se
nyvos moterys su pasipiktinimu 
atsikėlė nuo stalų, o jaunosios 
(fleperiai) rankomis užsidėju- 
sios akis ėmė juoktis. Jų paly
dovai paraudo ir nežinojo kas 
daryti. O visas tas sumišimas

Po to įvykio von Wiegand 
labiau susidomėjo “naujojo ro
jaus” garbintojais. To kulto at
stovai jam pareiškę, kad vien 
tik Vokietijoj esą apie 3,000,000 
nuogumo pasekėjų. Bet konser- 
vatiškieji vadai apskaito, jog 
tam kultui tepriklauso kokio 
500,000. Vieni tų vadų stoja už 
tai, kad visą laiką pasilikti nuo
gais, kiti tik laike mankštinimo- 
si. Daugelis veda agitaciją už 
susilaikymą nuo mėsos valgymo, 
rūkymo ir svaigAlų vartojimo. 
Jie mano, kad nuogumo kultas 
išgelbės vokiečių tautą nuo ligų 
ir skurdo.

Didžiausi tos rųšies organiza
cija yra “Vokiečių, Lyga”, kuri 
turi 800 klubų ir 150,000 narių. 
Tos Lygos programoj randasi 
sekami punktai:

1. Padaryti gyvenimą papias- 
tesniu, vartojant sveiką maistą 
ir susilaikant nuo rūkymo ir 
gėrimo.

2. Švaroj kūną palaikyti ir 
naudotis saulės spinduliais. To 
galima lengviausia atsiekti ne
dėvint jokių drabužių.
niiį ajfrė1 reiKanngiimį' sveikatai 
saulės spindulių, tyro oro ir van
dens. Taipgi pratinti žmones 
prie sunkaus darbo ir išmintin
gų į pasilinksminimų. ?»

Lygos prezidentu yra Fritz 
H. Theis, kuris ilgą laiką gyve
no Afrikos kolonijose.

Netoli Berti no ta Lyga turi 
savo parką, kur 1924 m. Kalė
dų dieną jie surengė atvirame

“Atgimimas I 
mokslo isla-

suteiktas

“Medicina” praneša, kad me
dicinos daktarui honoris causa 
Jonui šliupui, Įnikusiam 16 
rugsėjo šių metų mėginamąją 
paskaitą tema — 
graikų medicinos 
mo valstybėse”
privat-docento titulas ir suteik
ta venia legendi. Inauguruotas 
10 spalių laikė savo įžengiu? 
paskaitą tema—“Gamtos ir me
dicinos mokslų kryžkelėje: Ig
nas Semmelvveis — moterų lab
darys”.

— K. A.

Gulbranaen 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.
,, , ,. .X... ........... .......

NAMAI, LOTAI

Perkam, parduodam ir mainom, 
mus, lotus ir farmas. Parduodam 
vakortet; j Lietuvą ir j Ameriką 
greičiausių laivų. Siunčiam pinigus 
j visas dalis pasaulio. Padarom doku
mentus, doviernastis. Išrandavojam 
bankynes apsaugos skryneles, paside- 
jimui brangenybių ir dokumentų.

Elta Commerce Co.
3251 So. Halsted Chkago, Iii.

N. C. Krukonis Manag.
Telephone Yards 1234.

na- 
lai- 
ant
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jos. F. Sudrik Lietuvos
Tindi-Rindi

bepročių

ne senieji

savi

savo

kainosRadiolas

$275.00

Krautuvė atdara iki 9 vai. vakare

xxxxxxxxxxxxx

Paminėti
1925

1915

$30,000.00

$350,000.00
VISIEMS DOVANOS

VISOKIŲ DOVANŲ

Kampas Leavitt StreetŠIS BANKAS DEL VISŲ ŽMONIŲ
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rinkimai, 
kas kart

LIETUVIAI IŠDIRBĖJAI AUKŠTOS RŪ
ŠIES SEKLYČIOS SETŲ (PARLOR SETS)

Seimo 
iš dešinės

Pianas riešuto medžio 
tiktai ............................

Phonograpai pasi 
renkant, kainos la 
bai žemos nuo

JOHN KROTKASI

Vice-Pirmininkas

Pianas mažai naudota 
pilnu įrengimu ..........

—Hm.
—Blogai.
—Nėra darbo, pinigų.
—Bankrutuoja įstaigos.
—Krautuvės.
—'Žmonės neturi pinigų pirk

Mes išsiunčiame j visas dalis Suvie
nytų Valstijų. Ant pareikalavimo mes 
prisiunčiame kataliogą už dyką.

GUS. BALSEVIČIUS 
1722 W. 47th Street 

Chicago, III.

PIANŲ RADIOLŲ KRAUTUVE
3343-3327 So. Halsted St. 

Phone Boulevard 8167

Pirkit Plunksnas Tiesiai nuo 
IMPORTUOTOJŲ 

Su dideliu sutaupysiu

JOHN B. BRENZA 
Pirmininkas

aimė.s sekan
- klausinėja

DABARTINIS KAPITALAS IR 
PERVIRŠIS

JULIUS C. BRENZA 
Kasierius

—Nekaip, vadinas,
—Jlankrutysim!
—Naujas seimas vargiai pa 

taisys.
— Nepasiduos senieji neap 

šaudę, kaip Šiaulių miesto sa
vivaldybėje.

24 voleliai, kaina
........... ..... $295.00

Muzikališku Instrumentu 
Krautuvė

Didelis pasirinki
mas lietuviškų re
kordų, Pianų Rolių 

groja kaip naujas su 
......................  $125.00

čia yra geriausia vieta pirkti Muzi- 
kališkus Instrumentus. Užlaikome 
didelį pasirinkimą: Radiolų, Grama- 
fonų, Smuikų, Pianų Volelių, Rekor
dų ir visokių kitų muzikos srityje 
dalykų. Taipgi mes dirbame Italia- 
niškas ir Rusiškas Armonikas; tai
some atsakančiai Pianus, Vargonus 
ir .kitus visokius Muzikališkus In
strumentus.

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

dejų. Gal būt neklysta, nes 
šaltu laiku baitus ir pusplikius 
vaikus varo bažnyčion, vieton 
juos geriau aprūpinus. Tai 
žmones, kurie daugiausia bam
ba poterių—Dievo avinai. Nie
kas nesirūpina prieglaudomis, 
nors dvaruose dabar netaip 
sunku butų jrengtt štai uba
gai dabar sugalvojo burbi eiti 
kasdien “algos” reikalauti. 
Kas rylų matytis prie ūkio 
banko, vaistinių ir kitur. Vie
nas atstovas įeina, praneša 
būrio skaičių, na, ir duok. Pa
mažinus dovį, graudingai su
barška jų lazdos ir eina prie 
kitų durų. Virš dviejų milijo
nų gvventnjų neišlaiko kelių 
šimtų pavargėlių 
už akių.

Maišytos plunksnos .... 69c. svarai 
Žąsų plunksnos ........... 98c. svarui,
Parinktos, suplėšytos $1.59 svarui 
Rankoms plėšytos, baltos $1.98 sv.

BECK’S DEPT. STORE, 
3323-5 So. Halsted St., Chicago

įsteigta su kapitalu ir 
PERVIRŠIU

Artinasi
Spaudimas 
stiprėja. įvairus gandai baugi
na užkampius lemiančių jų 
luomų. Ginkluoti balsai žada 
naujo Seimo sąstatų pakeisti.

— |domu, kas 
čius rinkimus?

mas
das vengia eiti, bėga lauk, vi 
saip jas niekina, kaipo jų spau

Teisingiausia vieta pirkti Gulbransen Pianus. 
Gulbransen Pianai yra pripažinti geriausiais 
visame pasaulyj, nes ta liudija kiekvienas pir
kėjas arba muzikos mylėtojas. Kas vieną kartą 
pagroja arba išgirsta Gulbransen Piano balsą, 
būna patenkintas. v

erzinimus atsako 
logiškai kartais. PusJ>er- 
r vaikai erzina nerasda- 

žydė deja 
apie savo 

toks 
kaž-kur dingo 

Žydas Jonas 
krikščionis, kas švenla- 
gieda “lioikis, a lioikis, 
neteisyba”, arba mel- 
papirktas prie švento 

, kad šis “skriaudėjus” 
i trupinius. Turgaus 
stato rinkoje eilėn 
Nors kelius kartus 

įgijo pilietybę rinko- 
kiekvienas ūkininkas ži

no, kas juos tvarkys. Pama
tęs kunigų, eina prieš jį lazda 
švaistydamas, “kele, kele, ku
nigas ein.” (Laidojant numirėlį 
(dar mada tebėra raliuoti, nors 
Kaune tyliai eina viduriuies- 
Čiu) taip pat eina visų prieša
ky su lazda apsisnargliavęs.
Tai bus bene turtingesnis Ind

ui bedarbius. J prieglau-

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

Globė. Upholstering Furnitūrų Co.
6637 South Halsted Street 

TelepHpne Wentworth 6890

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

• Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.

ŠIAULIAI, 1925, X, 16. — 
Be. galo yra ubagų, šventomis 
dienomis eilių eilės apie bo- 
binėius, šventorius ir šiaip ant 
gatvės. Vienas verkia akių ne
tekęs kare, kitas rodo skarma
lais aptulotų kojų, vadinas, 
“koliekas” Dar kitas nešioja 
šventąjį paveikslų rėmuose, 
kur pridėta dėžutė smalos, ku
rių sako gavęs iš peklos. Pro 
skylutę ten pat žiuri pragaro 
baisybes. Kepahišninkė (dėvi 
skrybėlę) su botagu inteligen
tiškiausia ir mandriausia iš vi
sų bepročių. Sako, baigusi 
augštesnj mokslų ir iš aristok
ratų kilusi. Apkeliauja kas 
met po kelius kart visų kraštų. 
| kiekvieno 
gana 
niai 
tni kitos pramogos 
nuolat klausinėja 
dukterį, kurių jai palikę 
pat beprotis, ii 
Tau keli metai 
tikras 
dienis 
sviete 
džias 
Antano 
sugrustų 
dienomis 
vežimus, 
perrugęs.

— Kas 
valdovai.

Daugiau šansų turi valstie 
čiai liaudininkai.

Socialdemokratai ?
—Jiem? blogai einasi 

valdybėje laimėjusiems.
— kodėl?

Buvusieji krikdemai 
įpėdiniams paliko viską atver
tę kojomis aukštyn: neėmė pri
gulinčių mokesnių, varė kiek 
galėdami lėtai, kad laimėjus 
kitiems, kai jie rinks mokes
nius, supiudyti prieš laimėju
sius žmones.

—Antra, departamentas dir
ba, ne savivaldybė.

—Rinkta dėl akių, vadinas.

’ —Ka# jų žiūrės!
-—Diktatūrų įves. .«
—Nieks nepasiduos.
—Dabar vargas gyventi, vos 

porų litų sukrapštai dienai; 
nėra nė sviesto arba mėsos 
kuo pirkti.

—Viską užsienis suvalgo.
-Vežant užksenin kiaušinius 

taip įbrangina, kad reikia po
rą dienų taupyti iki nuperki 
dešimt.

—Aš, bra, obuolių neįsten
giu nusipirkti.

$40,107.24
555,602.91

1917 - $175,849.28
1918 - $213,457.55
1919 - $380,988.30
1920 -- $784,634.54
1921 - $1,988,697.96
1922 - $2,085,996.36
1923 - $2,557,519.57
1924 - $2,900,894.95
1925 - $3,136.123.14

šie asmenis kuriu paveikslai yra čionai pažymėti, buvo pirmi organizatoriai šios Pirmutinės Lietuviu Valstybines Bankos Amerikoje. Ją 
organizavimo darbas buvo sunkus ir turėjo daugybių priešingifmo, bet Jy didis nuolatinis darbštumas ir pastangos pergalėjo visas kliūtis ir 
iškėlė aikštėn šią stiprią įstaigą tarpe Lietuviu, ir pratęsė kelia kitoms Lietuviu įstaigoms.

šie asmenis dabartinia veikiančioji Valdyba išreiškia padėką visiems klientams, kurie rėmė šią stiprią įstaigą, ir tikisi kad jusy, nuolatinė 
parama suteiks Materijalę ir Moralę gerovę šiai įstaigai ir Lietuviu visuomenei.

Taipgi ir tie kurie nėra kostumeriais šios Bankos yra kviečiami atsilankyti ir vesti savo piniginius reikalus su šia įstaiga.
Prie iškilmių progos bus suteikiamos dovanos visiems musy Depozitoriams ir tiems, kurie atidarys naują taupymo sąskaitą.

2201 West 22nd Street

PIRMUTINĖ IR DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ VALSTYBINĖ BANKA AMERIKOJE 
Po valdžios ir Chicago Clearing House Priežiūra 

AUGIMAS BANKO TURTO

Ateikite Ir Padėkite Mums 
12-1.5-lOies metų JUBILIEJŲ 
METROPOLITAN STATE BANK

iMan įdomu ir įtartina 
kai musų valdininkai užsienine- 
se statosi namus.

—Kas sakė,?
Su N. advokatu kalbėjau; 

jis taip pat galvoja.

Jauku* Ir gal- 
neru tie paslaptingi 
lauku šaknis, apdengs 
nešvariomis baltomis

Pulkų* plaukai turštų būti kiekvienos 
moterie* pasididžiavimo turtu. bet 
pleiskanos ir naikinimo darba* eina 
ranka rankon.

yra pleiskanų mlrtinuoj 
Pnšiurtkit gerai savo 

vo* odą pirm, 
{įsrasltai pakirs j
ūsų galvos odą ________ _ _______
upynomis, kas bus prisšastlmi jūsų 

plaukų slinkimo.
Pirkite bonką Kuities už 65c pas 

savo vaistininką šiandien, arba 75c 
tiesiog per paštą iš laboratorijos.

F. AD. RICHTBR & CO. 
Berry & South 5th Sts. 

Btooklyn, N. Y.
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Durkin nusižudė?
Policija, kuri su atsidėjimu 

ieško Martin Durkin, kuris kiek 
1 laiko atgal nušovė valdžios a- 
gentą ir paskui policiją Gray 
ir taipjau dėl jo žuvo jo meilu
žės dėdė, dabar turi naują gal- 

Gcnna draugai nuteisti j vosukį išrišti, l’žvakar vakare 
i palei upę prie Michigan Avė., 
rasta kruvinus Durkin drabu
žius ir raštelį motinai, kad jis 
pasiskandino upėje, nes pasku
tiniame susirėmime su policija 
liko sužeistas ir nematydamas 
kitokios išeities, ieškos mirties 
vandenyje, nes anksčiau ar vė
liau v ištiek policija jį suims ir 
nužudys. Drabužiai ir laiškas 
yra tikrai Durkino rašytas. Iš
ieškota visą upę toje apielinkė- 
je, tečiaus jokio lavono nesu
rasta. Dabar policija mano, 
kad tas nusižudymas yra tik 
klasta tikslu atitraukti polici
jos domę, kad jis galėtų pa
sprukti iš Miesto. Kiti spėja, 
kad nepasisekus šiai klastai jis 
pats pasiduos policijai, 
kėdamas vieton kartuvių 
keliolika metų kalėjimo.

kalėjiman
Du Genna draugai, John Sca- 

lici ir Al bert Anselmi, kurie 
susirėmime, kuriame žuvo ii 
Mike Genna, nušovė du pol teis
tus, vakar tęismo liko rasti kal
ti už tų policislų nušovimą ii 
tapo nuteisti 
man.

I I metų kalėj i-

ypač stengėsiProkurorai 
prieš teisiamuosius sukelti tau
tinę neapykantą ir įrodinėjo, 
kad jie piktu noru nušovė tuos 
du policistus, nedavę nė pro
gos gintis. Kaltinamieji gi sa
kė, kad jie nežinoję, kad tai yra 
policistai ir manę, kad tai yra 
priešingos šaikos nariai, kurie 
tyko Genna nušauti. Be to esd 
policistai pirmieji pradėję šau
dyti. Kad Gennai nebuvę ko 
bijotis policijos, jų advokatas 
teisme pareiškė, kad 300 poli- 
cistu gaudavo iš Genna kas mū-

pasiti- 
gauti

Duos laisnius k ar 
čiamoms

669 424465
Brongi 

711 387296 
745 397066

L N P Co et ai

Medanilickas v

Studeikis v Tobin 
.lamontas v

Judge David
129 388175 Bolaisis v

McLaughlin et ai
164 399245 Mittakus v

Sonntag
253 406846

Black et
573 422665

Botner
622 423862

C Rys Co. et ai

Dembouskis v 
ai
Kouchanskis ’v

Pavetas v

Judge lioldom 
102 387927

Bozikes 
158 395524 
225 405639 
228 405840

Dargužis 
523 420033 
605 423370

Bagdonas

Zemaitis v

Jamontas v C 
Sinkus v L N
Levinthal v

Svvazus v
Juzapaitis
et ai

NAUJIENOS, Chicago, UI

LIETUVIAI NORI ĮVEIKTI 
"ZBYSZKO

Lietuviai ristikai
Wladek Zl*vszko. Jau ritosi su 
juo J<omaras, o dabar iš eilės 
stos su juo į kovą Antanas 
Ačas, kuris susikibs lapkričio 
20 d. Meldažio svetainėje. Be 
lo, tose ristynėse dalyvaus ir 
M. Zanavičius. —Z.

i Nuo Skausmu 1

šeštadienis, Lapkr. 14, 1925

E ('o
P. Cr?

Waisnei 
v

krutinėję ir strėnose, nuo 
strėndleglio, užsigavimo, 
įtempimo, štyvumo vartok

Severą’
Gothardol

?

JONAS CIBAUSKIS
Musų mylimas vyras per

siskyrė su šiuo pasauliu su
laukęs 36 mellj amžinus, lap
kričio mčn. 1! <1., 1925, 7 va
landą ryte. Paėjo iš Girinin
kų kaimo, Sartininkų valsč. 
Amerikoj išgyveno 18 melų.

Paliko dideliame nuliūdime 
inolrrį Jiilioni) po tėvais l.ap- 
šailę, sūnų Stanislovų 6 me
lų, dvi pusseseris Oną Rim- i----- :.. .Juo/jiiinj) \Virtel, 3

Vincentą 
Vaivadą.

mo«

Ištyrimas Kraujo
PAGELBĖS IR PATVIRTINS 
TIKRAI PAŽINIMĄ LIGOS

Del tikro ištyrimo Ilgo* vartoja
me X-Ray ir mikroskope egzami- 
nnciją. Ištiriame šlapumą, kraują, 
išlirinn.e spaudimą kraujo, varto
jame visu* nauju* mokslinius bu
riu* dėl tikro ištyrimo ligos. taip
gi at*akant gydymą dėl gerų pa
tek m iy. MUSŲ NUŽEMINTA KAI
NA UŽ PILNĄ EGZAMI- 
NACIJĄ yra tiktai

Liga tikrai ištirta, 
aiau išgydytą. Jeigu 
kentėkitc ilgiau, remianties gydy
tojų spėliojimai*.
HOUSE OI’ HEALTH dėl tikro 
fizinio ir laboratorijų* išegzami- 
navimo, kuri parodys jūsų liftą 
kuoaiškiausiui. *

$3
jau yra pu- 
nergate, ne-

vo visus Genna norus, taip kad 
policija jam buvusi drauginga 
ir jam nebuvo prasmės policis- 
tus šaudyti, nes jeigu ir butų 
juos suėmę, tai butų buvę len
gva visą dalyką užglostyti.

•Nors prokuroras Crowe rei
kalavo teisiamiesiems mirties 
bausmės, bet jury davė abiem 
po 14 metų kalėjimo.

Kaltinamųjų advokatai pa
reiškė, kad jie nereikalaus nau
jo bylos nagrinėjimo, kadangi 
iš to nieko- gera neišeitų, bet 
bylą apeliuos ir eis į augščiausj 
teismą, kad tik tuos du italus 
išgelbėjus nuo kalėjimo.

Pavieto taryba nutarė-duoti 
laisnius visoms priemiesčių 
karčiamoms, taip vadinamoms 
“road houses”. Esą taip leng
viau bus kontroliuoti, nes kas 
nusižengs, bus galima atimti 
jo laisnį. Bus duodami lais- 
niai net ir toms karčiamoms, 
kurias laikinai uždarė federali
nė valdžia.

Viena moteris 
kad nesą visame
vienos karčiamos, kuri neparda
vinėtų svaigalų ir neturėti) 
gembleriavimo Įtaisų. Esą vie
noje vietoje ji gavusi tikro 
alaus, bet toje karčiamoje, at
skirame kambaryje sėdėję 
tyni teisėjai.

nurodinėjo.

BE .VAIKŲ 
NAMAI

sep-

Smulkios Žinios
Skaitykit Mrs. Benedict’s
Laišką Giriantį Lydia E.

Pinkham’s Vegetable

Chicagos universiteto seismo
grafas užrekordavo labai smar
kų žemės drebėjimą už 5,400 
myli ii nuo Chicagos.

Judge Hopkins
269 406877 

et ai
379 112712

Danelkus
393 413460
570 422082

Brabauskas

ĮKiras v

Cerinska

Bartenes 
hvinskis

v

Stolaaki

V P T 
v

Co

(Bus rtaugiaus)

Tai naminis linimentas greitai I 
palengvina plėšiančius nepa- I 
kenčiamus reumatizmo ir Į 
neuralgijos skausmus-

Kaina 50 ir 60*centai.

Pirmiausiai kreipkis į aptieką.

W. F. SEVERĄ CO. 
CEDAR RAPIDS, IOWA
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PIRKIT JŪSŲ NAMŲ APŠILDYMO REIK
MENIS ČIONAI UŽ S25 ŠTAI KAIP!!
Telefonuokite arba rašykite, mes tuojau atsiųsime savo 
apskaitytoją. Į 24 valandas mes suteiksime jums visas 
skaitlines be jokios jums už tai atsakomybės. Paskiau 
ateisit apžiūrėti muteriolo patys. Jis patiks jums, nes 
musų kainos yra žemos. Paskiau padarysifne galutiną 
sutartį. Mažiau negu j savaitės laiko jūsų namas bus 
pitmos klesos padėjime.

Metai laiko dėl išmokėjimo 
likusių pinigų

Kewanee, 111. — “Kuomet aš apsi- 
vedžiau apie pusantrų metų atgal, aš 

vartojau Lydia E. 
Pinkham’s Vege
table ‘ Compound 
dėl silpnso sveika
tos. Aš neturėjau 
vaikų. Dabar aš 
turiu dvi sveikas 
mergaites ir aš 
tikra esu, jei ne 
jūsų gyduoles aš 
nebūčiau jų turėju
si. Pereitą pava
sarį ir vasarą aš

Manoma juodrankiai nušovė 
Mark Gneurgia, 419 Oak St., 
55 m., netoli “mirti/es kampo” 
—Milton ir Oak gatvių, žudei- 
kos pabėgo.

Plėšikai įsilaužė į Sterns 
Clothing Co., 4841 N. Western 
Avė. ir surišę sargą išsivežė 
už $40,090 drabužių.

*
M V
M į.

Taipgi užlaikome pilną pasirinkimą PLUMBERIO FIK- 
ČEKIŲ, elektrai reikmenų, asbestos uždangalų, (geri ši
lumos taupytojai) ir t. t.

Pastatome dykai į visas dalis miesto ir priemiesčius.

Musų pardavinėtojai kalba 
lietuviškai

apsirgau ir turėjau nereguliares mė
nesines, turėjau didelį galvos skaudė
jimą, šonas ir nugara taip skaudėjo, 
aš galėjou vaikščioti tiktai trumpą 
laiką. Mano kojos skaudėdavo, kad 
aš turėdavau verkti. Aš pradėjau 
vartoti Vegetable Compound išnaujo, 
taipgi vartoju Sanative Wash ir dar 
nesenai kaip aš pasveikau. Dabar 
aš dirbu visą savo namų darbą ir pa- 
gelbsčiu kitoms. Aš tikrai giriu Ly
dia E. Pinkham’s kiekvienai kuri tik
tai serga panašia liga. Aš manau, 
kad motinos duotų jas savo dukterims 
kuomet jos subręsta, jos butų daug 
stipresnes. Žmonės kurie pažino 
mane pirmiau tiesiog stebisi kaip da
bar mane pamato. Aš pirmiau vis 
sirguliuodavau kol nenradėįau vartoti 
Vegetable Compound.” — Mrs. R. Be- 
nedict, 313 Payson St., Kevvanee, III.

Chicagos dąbar platina 
100 mylių gatvių.

Liotuviy bylos teismuose

Pearl Qucen Koncertinos

76 — 102 oktavo ir trieiles

SUPERIOR COURT 
Comnion La\v Callendar 

Judge Caylor " 
31 405647 
batis 

39 396566 
les 

45 380768 
186 401214 

et ai 
213 407559 
telka 
494 418311 

zaz 
497 418468 

ki 
500 418487 

Schultz 
595 422939

Zacharewicz v. Che-

Prom k’inus; v Bcvv-

Būtina v Valenia
Verdis v Pilackas

apie

K1 •

Karkuskas v Py-

Poskievicz v Bru

Mikelionis v Konec-

Matusevich v

Job'n v Marozas

H

Puikiausios naujos ir senos srreuikos, 
Klametos, Saksofonai ir visi Beno 
Instrumentai.

Katalogas Dykai

Vitak — Elsnic Co,
4639 So. Ashland Avenue 

Chicągo, Ui.

Tel. Republic 8135
Paul Hanuska

6653 So. Claremont Avė.
Kontraktorius - Plumberia. Darau 
visokj darbą pigiomis kainomis.

Judge Cook
383 413101

wood
384 418102

wood
554 421281

nas et ai

Swereckis

Waitkus

Radomski

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą — . 
Skaityk Naujienas.

Specialai šiai savaitei

Dvigubų coil Gasiniai Pečiukai $6
Kloseto tankos, mahogany arba 

aržuolinės . . . . $6.50

REIKALAUKIT KATALOGO

Sol Ellis & Sons
2118-22 So. State SU Chicago

Phone Victory 2454-4356

4600 West 22 St., Cicero
Phone Cicero 130

prieš Western Electric Works

kienę ir 
pusbrolius. Joną, 
Stulgius ir Petrą 
Amerikoj; Lietuvoj liko 
tina, 2 seseris Domicėlė ir 
Marijoną, brolis Antanas. Kū
nas pašarvotas randasi Eu- 
(leikio koplyčioj, 1605 So. 
Hermitage Avė. Laidotuvės 
įvyks panedėly, lapkričio 16, 
8 vai. ryto iš koplyčios į šv. 
Kryžiaus bažnyčią, o iš ten 
bus nulydėtas j šv. Kazimie
ro kapines.

Vįsus gimines, draugus ir 
pažįstamus nuoširdžiai kvie
čiame dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę liekame, 
Moteris ir Sūnūs

Laidotuvėse patam 
borius Eaideikis, t 
1741.

(«ra- 
ards

AKIŲ
EXPERTAS
Kreivos akjs ištaiso
mos daugeliui tik 
vieną sykį atsilan
kius. Be klorofor- 

mos, 1,006 išgydytų ant rekordo. 
Ateikite ir gaukite asmenišką pa
tarnavimą registruoto gydytojo ir 
chirurgo, kuris specialiai studija
vęs galvą, specialiai gydyme 
Akių, ausų, nosies ir gerklės 
Silpnos .... akįs 
Skaudamos akįs 
Raudonos 
Kreivos .... akįs
Skaudama nosis 
Varvanti 
Kreiva .... nosis 
Nesveika nosis

s

nosis

Kurčios .... 
Varvančios 
Ūžiančios .. 
Nesveikos

Si xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxn:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
O

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

H

H

Paiengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, at» 
lufro trumpregystę ir toliregystą 
Prirenka teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 10 
iki 8 vai. Nedėlioi 10 iki 1 vai. p. p

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589
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Lietuvių Dentistas patar- 
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoli Aefaland

NAUJA KNYGA
Apysdka iš Amerikos Lietuvių 

Gyvenimo

“Gyvenimo Dumble”
Paraše S. E. Vitaitis, 

(“Tėvynės“ Redaktorius)
Dydžio 6x9 colius, pusi. 366

• Ateikite {

ligas 
ausjs 
ausis 
ausjs 
ausį.s

Skaudanti gerklė 
Silpna .... gerklė 
Su kataru gerklė 
Pasididin. gerklė

PATARIMAI DYKAI 
Akiniai pritaikomi pigia kaina 

Franklin 0. Carter, M. D.
27 metai prie statė ghtvės 

177 N. State St., Chicago, III. 
Valandos nuo 9 ryto iki 5 po pietų 
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 2 p. p.

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

Užprašome jumi* dėl pasil^ill>ė- 
jimo dykai, nežiūrint dėl ko jus 
kenčiate ir ka* jumis gydė. Gy
dome visas užsisenėjusias ligas, 
kaip tai nervų, odos ir kita* sle
piamas ligas vyrų ir moterų: reu
matizmą, neuritis, rugštumus krau- 
juje, ligas Plaučių, Kepenų, Skil
vio, Širdies, Inkstų, taipgi viso
kias formas slogų ir dusulio. 
Taipgi gydome visokias chroniš
kas ir sunkiai išgydomas ligas, 
kurių kiti išgydyti negalėjo.

Turime dideli skaitlių gydytojų 
dėl jūsų patarnavimo, jeigu rei
kėtų daryti pasitarimas kokioje 
nori svarbioje ligoje arlm neti
kėtame atsitikime, atsilankykite 
pas mum v*- Ateikit šiandien t 
Saugokit savo sveikatą!
“Gali atlikinėti sunkiu* darbus ir 

džiaugti* gyvenimu” 
"Atvažiavus pas jumis kentėda

ma* su užsisenėjueiu kataru. Su 
kiekviena permaina oro, vėl {gau
davau slogas. Visuomet jaučiau
si sergančiu ir nusilpusiu. Mano 
skilvys, ir kepeny* buvo didelė- ' 
je netvarkoje. Kožna ryta spau
džiau plėgmą. Žudžiau savo sun
kumą ir negalėjau dirbti. Gydy
tojai, su ' 
ko man 
mėnesių 
sveikas, 
džiaugtis 
pacijentų 
ir mano 
no, kaip 

Linkiu 
mo.

kuriai* pasikalbėjau, nie- 
nepagedbėjo. Po dviejų 

gydymosi pas jus, esu 
galiu sunkiai dirbti ir 
gyvenimu. Turėsite daug 
iš mano kaimininkystės 
pažystamų, nes visi ŽU 
aš sunkiai sirgau.

jums didžiausio pasiseki- 
kurio užsitarnavote, palieku 

tikrai jums atsidavęs”.
WILLIAH C. ALM.

8044 Grattan Avė. 
Turime daug panašiai liudijan

čių laiškų.
Ką Darome Del Kitų Tą 
Galime Padaryti ir Del Jūsų 

Priėmimo valandos: nuo 9 ryto 
iki 5:30 vakare. Utarninke, se- 
redoj ir subatoj iki 8 vai. vakare. 
Nedėtioj nuo 9 ryto iki 1 vai. 
dieną.

House?Health
5^1 fgDKJUnotf attnmMo tA

164 W. Wa»hington St

Tai yra paprasti simptomai, dėl 
kuri matymas reikalauja pagel
bės. Gal būt, kad jums reikia aki
nių ? Pasitarkite su manim šian
dien. — Pritaikau taipgi akinius 
prie likusių čielų akinių stiklų.

DR. JOHN J. 
SMETANA

AKINIŲ EKSPERTAS 
1891 So. Ashland Avė.

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

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

8t30 vakare.

DR. ROSS NAUJA IR PA 
GERINTĄ SISTEMĄ 

GYDYMO IŠGYDO
Kraujo, pūslės, šlapumo, privatinės, 
tos, užsendintos ir užkrečiamos ligos 
išgydomos.

Vartojami saugiausi ir geriausiai 
žinomi

vii A

Jus galite būt išgydytas
Gera sveikata tai yra 
paslaptis pasisekimo

Visi kenčianti nuo chroniškų, labai 
sunkių ir ailpninan- 
čių ligų, pasinau
dokite šia proga. 
Gydymas ir išgydy
mas chroniškų neu- 
ritis.i kraujo, odos

riu apsaugoti svei
katą žios iaJie* 
žmonių, vietoj būti 
jų valdytoju. Ai 41- 
nau, kad ai galiu

Dr. J. R. Mabee suteikti jums ge- 
riaunj jrydynią, koks 

yra žinoma* me-dicino* moksle. 

"606” 914
TIKRĄ PAGELBĄ

Ičiržkimai teisiai j gyslas dėl kraujo 
suirimo. Įčirikimai tiesiai j gyslas ąh- 
darė tikrą revoliuciją medicinos prak
tikoje ; Ii ros iki žiol pripažintos ne iš
gydomom i*, dabar galima *u Šituo mo
ksliniu budu iSgydyti. AS vartoju savo 
praktikoje visu* vėliausius serumą čir
pus, antitoksinus. speciales jčirSkimui 
gyduoles, vėliausiai iSrastu* ir geriau
sius {rengimus dėl greito iSgydymo sun
kių ligų. Prisidėkite prie didelio skait- 
liaus užganėdintų ir išgydytų žmonių, 
kurie kasdien ateina Į mano gydymo 
kambarius. Ateikit* šiandien dėl išegza- 
minavimų dykai.
$10 X-Ray egzeminacija $1

Chicagos gyventojas suteikia 
savo patarimą

“Chicago III.
“Gerbiamas Dr. Mabee,

“AS noriu ' Jums tarti daug sykių 
ačiū už gerą gydymą ir išgydymą, 
kurj aš gavau nuo jūsų. Kaip Jus 
atsimenat, aš visuomet kentėjau nuo 
neuritis, ir beveik išleidau visą savo 
turtą suradimui palengvinimo. Ėjau 
nuo vieno daktaro prie kito, paga
liau atsidūriau 
Creek, Michigan. 
vau pagelbės.

“Aš praktiškai buvau visai bejė
gis, kuomet skaičiau jūsų apskelbi
mą laikraštyje ir tuojau atvažiavau 
pas jus. Labai buvau jums dėkin
gas už pareiškimą, kad jus po egza
minavimo galėsite mane išgydyti. 
Aš tuojau pradėjau vartoti jūsų gy
dymą ir gavau greitą pagelbą nuo 
jūsų puikaus gydymo. Aš dabar esu 
visai sveikas -Ir kaip naujas žmo
gus.

“Mano garbės žodžiu rekomenduo
ju jūsų gydymą bile kokiems ser
gantiems žmonėms ir patariu pasi
matyti su Jumis. Su pagarba,

“FRED WAGMAN.
4388 Bosworth."

Kokios rųšies žmogus 
jus esate?

Ar Jus esate stiprus, sveikas, ener
gingas, pripildytas “pep” ir vikrumų? 
Ar jus esate silpnas plonas, nervin
gas, turite chronišką ir sunkią ligą ar
ba silpnumą per jūsų neapsižiūrėjimą t

Nežiūrint kokia sveikatos padėtis jū
sų yra arba kokia prieiaetis, jus pri
valote sužinoti, kaip jus galite 
savo sveikatą, stiprumą ir entrgi.*©- AJ 
pagel bėjau tūkstančiams. Aš .«uu pa
gelbėti jums ištobulinti vyriškumą. 
Jus mokėsite tiktai ui pasekmes. Va
landos nuo 9 ryto iki 5:30 vai. vakaro. 
Utarninke. Reredoj ir Rubato! nuo 9 ry
to iki 8 vai. vakare. Nedalioj nuo 9 
ryto iki 1 po pietų.

DR. J. R. MABEE
837 W. Madison St., Chicago, UI.

metodai

914Šią knygą privalo perskaityt 
kiekvienas Lietuvis. Čia kiek
vienas atras sau pažįstamą vaiz
dą ir pajaus pats save. Įvairus 
yra musų gyvenimas imant po 
vieną; dar įvairesnis paėmus vi
sus sykiu, čia matai įsimylėjusį 
Jurgį, saulėtas jo gyvenimo die
nas; čia vaizduoja gyvenimą 
musų liaudies, 'musų santikius 
su policija ir teismais; kova pa- 
rapijonų su kunigais; kunigų 
dorybę ir intrigas, musų pergy
ventus ir tebesančius papročius; 
santikius katalikų su “bedie
viais”, Kapucino darbus ir jų 

'pasekmes; vaidus šeimynose, ir, 
pagalios, žmones braidančius gy
venimo dumble.

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

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

Galima gaut “Naujienose”, 
1739 S. Ilalsted SI. Chicago, III.

pagerintas

608
ir tikras Europinis L/J- 

escide gydymas w liih 
kiarna. Vienatinis gy
dymas nuo sifilio duo
damas už F?
žemą kainą

tiktai trumpam laikui

sanatorijoj, 
Ir tai dar

Battle 
nega*

v Har-

vNemu-

v

Garsinkites Naujienose

$1.00 KAINUOJA JUMS TIKTAI $1.00
NATURAL HEALTH INSTITUTE
GYDYTOJAI KRAUJO, ODOS, PLAUČIŲ, UŽKIE
TĖJIMO IR KITŲ LIGŲ VYRŲ, MOTERŲ IR VAIKŲ 

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

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

DR. B. M. ROSS 
Ataakanti* 

Specialistas 
įsteigta 30 metų

Daugiausiai chroniškų ligų paeina nuo 
kraujo ir užkrečiamų ligų. Kad iigydiiua 
jas nebandykit senais budais.
VYRAI! Specialia serum gydymas 
tojanias su geru pasisekimu dėl 
stiprumo silpnėms vyrams. Jo gaivinant 
Jėga veikia stebuklingai ant gilių, nerTŲ 
ir kraujo, suteikdama stiprumą silpniems 
ir sunykusiems vyrams. Dr. ttoss gydyme 
kambariai kasdien pilni ligonių.

JIS TURI 30 METŲ PATYRIMĄ 
ir jau išgydė tūkstančius žmonių, tai 
užtikrinimas sergnutiems, kad jie gaus ,»• 
rą gydymą. Vienatinis geriausiai {rengtas 
ofisas Jungtinėse Valstijose. Dešimtis gy
dymui kambarių. Kraujo išbandymas ir la
boratorijos egzaminacija dykai su gydymu.

Patarimas Dykai
Atsakantis medikalis patarnavimas suteiks 
jums sveikatą ir laimę. Geriausia i 
mas. Pigiausios kainos. Greičiausias i 
maa. Ateikit šiandien.

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

kampas Monroo St. Chicago 
Vyrų priėmimo kambary* 506. Moterų 
ėmimo kamVarys 508.

Penktas Augštas, Crilly Namas 
25 METAI TAME NAME

Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto iki I 
vakare. Nedalioj nuo 10 iki 1 dieną. Pa- 
nedėliais, seredomis ir suimtomis nuo 19 
ryto iki 8 vakare.

yra var 
atgavimi

gydy- 
gydy-

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujieihų kablegramų 
sistemą.



šeštadienis, Lapkr. 14, 192’
•• ——— i I ■—

Lietuvių Rateliuose,
Cicero

čia įvairių parengimų nvsto- 
kuoja. Jei ne vietiniai, tai 
tankiai kaimynai chicagiečiai 
mus linksmina. Štai ir pereitą 
sekmadienį Liet.. Liuosybės 
svet. Pirmyn ChorAa buvo su
rengęs gražų vakarą, kuriame 
vaidino irgi gražią melodramą 
“Milda”. Publikos buvo viduti
niai. Labai gerai, kad vietos 
lietuviai remia svečių parengi
mus; pageidautina, kad chica- 
giečiai tankiau mus atlankytų.

nės, biblistų ir komunistų pra
kalbos, kuriose kalbėjo L. Prų- 
seika. žmonių komunistų pra
kalbose buvo mažai. Pruseika 

'kalba paprasta — ta pati, ko
kias jis visur laiko, todėl apie 
ją rašyti nė neužsimoka.

Vietos ir apielinkės lietuviai 
turės progos pasilinksminti. 
Liet. Liuosybės svet., sekma
dieny, Draugystė Lietuvos Ka
reivių rengia balių su dovano
mis. Bus išdalinta $80 dova
nomis už lenktynes maišuose. 
Visi bukite. • > ->

— Cite ros Senis.

Bridgeportas

Vaičkaus Dramos 
Teatras

Ateinantį ketvirtadienį prie 
Archer ir 85 gatvių bus atida
rytas 3,000 sėdynių krutamų- 
jų pav. teatras “Mid-west,” 
kurį pabudavojo Ascher bro
liai.

Vaičkaus Dramos' Teatras at
einantį sekmadienį vaidins liuli 
House teatre gražią 3 veiksmų 
komediją “Užburti Turtai,” ku> 
rioj be nuolatinių teatro vaidy- 
lų dai\dalyvauju P. Petravičiu
tė-Miller, A. Vizbaras ir k.

Civic Orchestra šį sekmadie
nį po piet ducs koncertą Įlydė 
Park lligh Schoo! auditorijoj, 
žanga lik 25c. —V.

■IIIIIIIIIIIIIIB

Pranešimas
• »

Pranešu visiems draugauta 
draugėms, kad aš atvažiavau 
Lietuvos pereitą utarninką, 
Vvii.vvi *v, •• TV(.
vo sūnų Juozapą Balkį.

11628 S. Wentworth Avė.
Meldžiu visų atsilankyti, o* dš 

apsakysiu visą Lietuvos gyveniiųą 
ir padėjimą. Paeinu iš Tltavertų 
miestelio, Raseinių apskričio. Ži
nau gerai visas apielinkės. parapi
jas. ■

t

Juozapas ir Katryna Balkiai 
11628 S. Wentworth Avė.

ir 
iš 

No- 
veinber 10, ir apsigyvenau pas sa-
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ASMENŲ JIESKOJIMAI SIŪLYMAI KAMBARIO
IEŠKAU Prano Sirtith-Pociaus.IEŠKAU Prano Sirtith-Pociaus'. LIETUVIŠKAS HOTELIS naujai 

Prasišalino nuo manęs trečiadieny, įtaisytas, su elektros šviesoms, ge- l'«k t'klz , 1 1 i ii «k m L oi ... zl,J . I z. L. . ....t, . ■ «k ilapkričio 11; padarė man skriau
dą. Jei kas praneš kur jis randa
si, duosim $5 dovanų.

Joe Tryonis,
4051 Montgomery St., Chieago 

_Tel. r Lafayette 1594

riausia vieta dėl darbininkų apsi
gyventi, vyrams 
valgiu arba be _ . 
$8 į savaitę su valgiu,^ 

PETER GADE1KO 
1606 So.

arba moterims; su 
valgio, $3 ir 84,

Halsted St..
F, - - »

IŠSIDUODA furničiuotas kani-lėŠKAU švogerių Klebaušių, Jur- IŠSIDUODA furničiuotas k..... 
gio ir Antano. Paeina iš Lietuves .'barys, šviesus, švarus ir šiltas. Su 
Tytuvėnų parapijos. Girdėjau, kad I valgiu ar be valgio; prie to yra 
yra Anicrikių ir gyvena Elizabeth garažas, arti fabrikų ir karų lini- 
Fort, N. J. Malonėkit atsišaukti jos. Galima matyti nuo 4 iki 8 vai. 
patys arba kas juos inižysta, pra- vakare kasdien. 2 lubos priekis, 
neškit man, ne> > ra svarbus reika-, Mrs. A. Danila

3534 S. Parnell Avė.las. Martin Sula. 4716 S, Marshfield 
Avė., Chicago, UI.

APSIVEDIMAI

Tą patį vakarą buvo čia ir 
daugiau parengimų. Taip Mo
terų Sąjungos 2 kp. bažnyti
nėj svetainėje darė laimėjimą 
keleto dalykų, kuriuos surinko 
nuo vietos biznierių; įžangos 
svetainėn irgi buvo imama 50c. 
—mat daugiau biznio. Už tuos 
50c. gi davė du paskviliu, ku
rių vargiai kas. kitas butų flry- 
sęs statyti. Tai neva du “tikro 
gyvenimo Lietuvoje ir Ameri
koje” vaizdeliai, taip bent pri
statė “mokytas” dvasios vado
vas. Bet tai buvo ne “gyveni
mo vaizdeliai”, bet pasižemini- 
mas pačių vaidintojų ir rengė
jų. Jie stengėsi kitus panie
kinti, bet tik patys. pasinieki- 
no. Jie vaizdavo girtuoklius, 
kurie skaito pažangiuosius laik
raščius, bet kiekvienas ži
no, kad girtavimas nėra išsi
platinęs ten, kur laikraščiai 
Skaitoma; girtauja daugiausia 
tie, kurie uoliausia bažnyčias 
lanko, ir jie jokių laikraščių 
neskaito, nes skaityti jiems 
draudžia kunigai, o nieko ge
resnio neišmanydami ir gir
tauja, kadangi nėra kam juos 
geriau pamokinti.

Lapkr. 15 d. Uet. Vyrų ir 
Moterų Pašelpinis\ Kliubas ren
gia puikų balių su dovanomis 
tautiškos parapijos svetainėje, 
prie 35 ir Union Avė. Kliubie- 
Čiai yra vaišingi žmonės, todėl 
ir publikos tikisi turėti daug.

• Taipgi bus gera proga įstoti 
Į kliubą, nes nauji nariai, vyrai 
ir moterys, iki 40 metų am
žiaus, tą dieną bus priimami už 
$1. Kliudo reikalai yra gerame 
stovyje, sergančių nėra nė 
vieno. Kliubas gyvuoja jau 8 
metus, turi nemažai turto ir 
yra prisidėjęs prie labdaringų 
darbų.

Tą pačią dieną įvyks ir kliu-4 
bo susirinkimas. Butų gerai, 
kad į susirinkimą atsilankytų 
kuodaugiausia narių.

. — Kliubietis.

I*. Petravičiutė-Miller, ' 
gerai/ chicagiečiams žinoma; 
kaipo gera artistė, nesenai gry- 
žo iš Lietuvos ir pradėjo dirb
ti Vaičkaus Dramos teatre. 
Pirmą sykį šiame sezone pasi
rodys “Užburtuose turtuose”*— 
Elenos rolėje, lapkr. m. 15 d., 
800 S. Halsted St., Hull House 
teatre.

Redakcijos Atsakymai
Northsidiečiui. — Musų nuo

mone, geriau to nedėti.

Pranešimai
PAIEŠKAI! apsivedimui mergi

nos, ar našlės ’ne senesnės kaip 45 
metų. Aš esu 45 metų našlys. No
rinčios šeimyniško gyvenimo atsi
šauki!.

FRONTINIS kambarys remtai, 
šviesus ir apšildomas. Vienam vai
kinui su visais patogumais $12 į 
mėnesį.

3254 S. Lowi? Avė., 2 lubos 
Matyti galima , subdtoj po pietų, 

nedėlioj visą djens.

Kas, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.

918 W. 34 PI., Chjcrtgo.

KIEK

Vietos bažnytines draugijos 
ir jų nariai atsidūrė keblioj 
padėty. Jos daro viską, kad 
sukelti kapitalą naujai stato
mai bažnyčiai. Kiekviena drau
gija yra užsidėjus l<ą nors pir
kti, nariai gi yra spaudžiami 
dėti aukas be jokio išsikalbinė- 
jimo. Bet nariams tai jau nu
sibodo ir niekurie netekę kant
rybės ketina apleisti savo drau
gijas. Tai ir gerai. Pasididins 
laisvosios draugijos, kurios ge
rai gyvuoja ir nededa ant na
rių jokios prievartos.

Pereito pirmadienio vakarą 
Liet. Liuosybės svetainė buvo 
“busy”. Buvo net keturi susi
rinkimai protesto rengimo 
komiteto, kooperatyvės bučer-

North Šitie
Pereito sekmadienio naktį 

policija padarė kratą Rytmeti
nės žvaigždės Kliubo kamba
riuose. Nors nieko įtartino ne
rado, tečiaus keletą tuo laiku 
kliube buvusių narių areštavo, 
teismas pereitą antradienį bet
gi visus juos išteisino ir pa- 
liuosavo. —D.

Vieša padėka
The Peoples Furnitųre Corrt- 

pany. *
Dėkuoju tamstoms labai gra

žiai už suteiktą greitą ir tvar
kingą piano paskolinimą nors 
ir labai trumpame mano buvi
me Chicagoje.

— Mikas Petrauskas.

Smulkmenos

Ateinantį pirmadienį sker- 
(tykių dideliame International 
Ampjiitheatre, prie 43 ir Hais- 
ted gatvių, didysis Chicagos 
Simfonijos Orkestras (Juos sa
vo pirmą koncertą south sodie
čiams. Tas orkestras yra gal 
geriausias simfonijos orkestras 
visame pasaulyje. Nežiūrint 
orkestro gerumo ir progrumo 
turtingumo, įžanga į koncertą 
labai maža'— tik 50c. Paran- 
kumui publikos, tikietus išank- 
sto galima gauti įvairiose ap- 
tiekose. Verta yra visiems į 
tą koncertx atsilankyti ir už
girsti geriausį orkestrą.

Miesto taryba atsikreipė į 
mayorą Dcverį prašydama pa
gelbėti kovoje su skelperiais. 
Pasirodė, kad niekurie teatrai 
duoda tikietus tam tikroms 
agentūroms, kurios paskui ti
kietus pardavinėja už daug 
brangesnę Mhą. Mayoras y- 
ra prašomas tiems teatrams ne
duoti laisnių kitiems metams. 
Taipjau įsakyta tam tikram 
komitetui įštirti skalperių vei
kimą. z "

Skalperiai yra biaurųs išnau
dotojai teatrus lankančios pub
likos. Jie paima geriausių vai
dinimų geriausius tikietus ir 
paskui parduoda publikai už 
keletą kartų brangesnę kainą, 
negu pažymėta tikiete. žmo
nes. gi negalėdami gauti tikie- 
tų prie kasos, turi pirkti iš 
skalperių, jei nori patekti te-
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PRISIDĖKIT DABAR!
Prie Musų Kalėdinio 

Taupymo Kliubo 
dėl 1926

Dabar jis yra atda
ras. čia yra vietos 
dėl kiekvieno, nuo 2 
centų iki $5 j savai
tę. Nariai musų 
1925 Kliubo šįmet 
jutus $300,000.00.
Bankas atdaras vi
sų dienų šiandien 
nuo 9 ryto iki 8 va
kare, kitomis dieno
mis nuo 9 ryto iki 
3 po pietų. Seredo- 
je nuo 6 iki 8 vaka
re. Pasimatykit su 
M r. čaikauskiu mu
gu Lietuvių Depart
ment o.

KAINUOJA ŽMOGUI PRA 
LEISTI $100.00?

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

likusį gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas dole

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

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

Naujienų. Spulka. uždirba po 
$6.00. gryno pelno ant kiekvieno 
$100.00 — pamislyk kiek jūsų 
šimtas uždirbtų Jei laikytumėt jį 
čia per 20 metų?

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

NAUJIENŲ SPULKA,
1739 So. Halsted St.

Nuo 10 ryto iki 8 vai. vakaro. •
BRIDGEPORTO LIETUVIAIS:
“Naujienas” pradedama išnešioti 

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

IEŠKAU apsivedlmui vaikino ar
ba našlio, kad ir su vienu vaiku. 
Aš esu divorsota, 31 metų senumo, 
mėlynų akių, geltonų plaukų, links- 
maus budo. Atsišaukiantieji pri- 
siųskit savo paveikslą. Galit atsi
šaukti nejaunesn’i kaip 32 metų.

A. M. Box 268
3219 S. Halsted St., Chicago

PAIEšįČAU vaikino ant rui
mo arba vedusios poros.

Kreipkitės:
7034 So. Fairi’ield Avė.

RENDA1 kambarys vienam, 
ar dviem vyrams. Gera vieta 
gyvenimui, renda pigi.

3855 Wentworth Avė. 
1-os lubosi
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Iš Birutės

JIESKO PARTNERIŲ
PAJĖšKAU pusininko j bučernę, 

nes senas negaliu apsidirpti iš prie-\ 
žasties moters ligos, kas norite eiti j 
tokį biznį, nes biznis išdirptas per 15 
metų, reiKia labai mažai išnešti. At
sišaukite

• Telefopu Pullman 7059

i RENDON gražus furnišiotas 
kambarys, garu šildomas, dėl 
vieno arba dviejų vyrų.

3014 Emerald Avė. 1 floor 
Phone Boulevard 10192

iSRENDAVOJIMUI
PASIRENDAVOJA 6 kamba

rių flatas. Elektra, gazas. Ren
dos $20.00 mėnesiui. 1/2 bloko 
nuo Archer Avė. karų.

4836, So. Ridgeway Avė.

RUIMAS rendai dėl vieno ir 
dviejų vyrų, švarus ir šiltas su 
elektra ir maudyne, telefonas 

900 West 37 St.
Frontas pirmos lubos.

Klausyk ir Tėmyk 
0 Polam

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

Kas ką surengę naujo, kas 
ne, bet Birutė visados. Da
bar atvažiavo iš Lietuvos Bi
rutės tėvas komp.-dainininkas 
M. Petrauskas. Pagerbimui jo, 
Birutė sumanė surengti drau
gišką vakarienę. Visi lietu
viai, be skirtumo pakraipų, ma
lonėkit atsilankyti ir pagerbt 
jį. Birutė parengs lietuvišką 
vakarienę, pritaikis lietuviškus 
šokius, pasilinksminimtii —šu- 
rum-burum. Kviečiam visus 
atsilankyt 14 d. lapkričio, 8 v. 
vakare, į Mildos svetainę, 3142 
S. Halsted St.

—Sekret. G. GeldbUto.

M. Petrausko koncertas

RENDAI Storas sų 4 ruimais gy
venimui. Tinkanha vieta dėl soft 
drink parlor ir visokiam kitokiam 
bizniui. Renda pigi.

3329 So. Auburn Avė.
P. ADOMAITIS,

6630 So. Talman Avė.,
Tel. Prospect 3938

PARENDAVOJIMUI kambarys 
vienai ar dviem merginom, arba 
našlei blf vaikų. Renda tik $2.00 
} savaitę. Galima ir valgj gaminti.

Kreipkitės;
1712 Keenon St.

Tel. llumboldt 6511

ĮVAIRUS SKELBIMAI

CENTRAL 
MANUFACTURING 
DISTRICT BANK
1112 West 35th Street

Lietuvių Vyrų ir Moterų Pašal- 
pinio Kliubo susirinkimas bus Nqv. 

.15 ‘2 vai. p. j). White Mar^ svet., 
Halsted ir 30 St. Labai daug svar
bių dalykų yra. —Valdyba.

Prakalbos su paveikslais nedėlio
ję, lapkr. 15, 8 v. v., Raymond 
Oiapel,z 816 W. 31 <St. Ateikit visi.

Apšvietos Draugija.
it, - - S *

Lietuvos Mylėtojų Dr-stės mėne
sinis susirinkimas įvyks šeštadie
ny, lapkričio 14 d., 8 vai. vakaro, 
Auditorium svet., 3133 S. Halsted 
St. Gerbiami draugai, malonėkit 
visi pribūti laiku, nes turime (ląug 
svarbių reikalų. —J. Demereckis.

RENDON •(>/ kambarių fialas, pe
čium šildomas; visi vėliausios ma
dos patogumai, užpakalinei por- 
čiai su langais ir su sieteliais, pui
kioj Marųuette Mąpor apielinkėj. 
Taipgi ir 4 ruimai tame pačiame 
name; randa visai maža.

.5932 S. Maplevvood Avė.

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO'MOVING EXPERTS 
Long distance handlinp. 

Turime daug metų patyrimą.
3238 So. Halsted St.

Tel. res. Yds 3408—Blvd. 7667 Office

“Lietuvos Ūkininko” susi- 
įvyks sekmadieni, lapk- 

(I., M. Meldažio svetainėj, 
‘lygiai 1 vai. po

Dr-jos 
rinkiihas 
ličio 15 m., 
224Ž W. 23rd PI. 
pietų. Visi nariai kviečiami atsi
lankyti, taipgi ir norinčių prisira
šyti. —Valdyba.

PASIRENDAVOJA 4 kambarių 
flatas; yra elektra, gazas ir visi 
kiti patogumai. Rendos $22 į mė
nesį. Irgi turiu pardavimui buįer- 
nės Ice Bok; didelis ar mažas. 

1125 W. 31 St.

RENDAI 2 flatų 5 ir 4 kam
bariai, maudynės, elektra, 
geri įrengimai. Kreipkitės.

2 lubos priekis
3601 So. Union Avė.

vis*

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevoįam ir popieruojam. Už

laikėm malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

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 menesius .... 35 kuponus

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

Pereitą trečiadienį Lietuvių 
Auditorijoj buvo kompozito
riaus ir dainininko Miko Pet- 
lausko koncertas.

Be paties komp. M. Petraus
ko koncerte dalyvavo menkas 
baritonas Juozas žiūronas, ge
ras pianistas Troy Sanders, ku
ris netik akompanavo visiems 
dainininkams-ėms, bet ir pats 
paskambino keletą kurinių, ir 
Anelė Sąlaveičikiutė, dar jauna, 
bet turinti didelę ateitį daini
ninkė.

žmonių pasiklausyti koncer
to susirinko labai daug. Tai 
buvo grynai rinktinė publika— 
muzikos mylėtojai ir inteligen
tija. —

atran. Tai pikdo publiką ir 
daugelis liaujasi lankę teat

rus. Nuo to kenčia patys te
atrai. Tą niekurie teatrai su
pranta ir patys stengiasi kovo
ti su skalperiais, bet patys vie
ni nieko negali padaryti, jeigu 
kiti teatrai patys gelbsti skal
peliams. Miestas turi įvairių' 
patvarkymų prieš skalperius, 
bet ir tai nieko negelbsti, nes 
kur yra kam-nors pelno, ten 
visuomet randama ir budus 
apeiti įstatymus. Net ir skal
pelių areštai negelbsti.

.Ateinantį sekmadienį po piet 
ir antradienio vakare, Orchest
ra Hali bus du garsiosios dai
nininkės Amelita Gall-Curci 
koncertai.

šiandie po piet operoj eina 
“La Traviata.” Vakare gi pa
pigintomis kainomis eina “La 
Tosca,” dalyvaujant Fitziu 
(svečias), Ansseau, Formichi 
ir Trevisan. Sekmadieny po 
piet eina “Samson and Delilah,” 
dalyvaujant Homer (paskutinį 
kartą šį sezoną), Marshall, 
Formichi, Corteuil ir Oukrain- 
sky baletui.

Pirmadieny gi eina “Manon 
Lescaut,” o antradieny — 
“Faust,” dalyvaujant Mason, 
Hackett, Bonelli ir Lazzari. 
Trečiadieny — “The Mąsked 
Bali,” dalyvaujant Raiša, Mar
shall, Van Gordon ir Steel. 
Ketvirtadieny Rigoletto,” da
lyvaujant Mehiis (svečias), 
Hackett, Formichi ir Cotreuil.

MOTERYS ŽINO

Moterys yra gabios pir
kėjos. Jos reikalauja 100 
centų vertės už kiekvienų 
dolerį kurios jos Išleidžia. 
Kas perka gyduoles? 'Su
prantama, kadį njįmų šeimi
ninkės. Kaipo geros mote
rys ir motinos, jos prižiūri 
sveikatą savo vyro ir vai
kų, tai yra jos dalykas už
laikyti jos sveikais, nes ji 
turi penėti juos, kuomet jie 
suserga. Ji yra ta, kuri pa
renka gyduoles tinkamas 
nuo skilvio suirimų, skau
dėjimas nugaros arba šonų. 
Tūkstančiai moterų Jungti
nėse Valstijose ir Kanadoj, 
užlaiko namie Trinerio Kar
tųjį Vynų ir Trinerio Lini- 
ment ir kitas Trinerio gy
duoles visuomet, todėl, kad 
jos žino, jogei Trinerio Kar
tusis Vynas yra labai gera 
gyduolė nuo prasto apetito, 
užkietiejimo, gašų, galvos 
skaudėjimo, kad Trinerio 
Liniment suteikia greitą pa- 
gelbą nuo reumatiškų ir 
neuralgiškų skausmų ir, 
kad Trinerio Čough Seda- 
tive galima visuomet pasi
tikėti jei kas turi h slogas. 
Jei jūsų aptiekorius arba 
pardavinėtojas gydiTolių ne
gali jums suteikti Trinerio 
gyduolių, rašykit pas Jo- 
seph Triner Company, Chi- 
cago, III. .

Tautiškos Draugystės Lietuvos 
Dukterų mėnesinis susirinkimas 
įvyks nedėlioj, lapkričio 15 d., 1 
vai. po pietų, Mark White Sųuarc 
knygyne. Malonėkite visos narės 
atsilankyti laiku. —Valdyba.

ANT REI^'DOS 4 gražus, šviesus 
kambariai, gražioj apielinkėj. Yra 
vanos, elektra ir kiti parankumai; 
2 aukštas iš užpakalio. Pigi renda. 
Atsišaukit greitai.
6559 S. Emerald avė., N\ E. kamp. 
Kreipkitės, į 1-mą aukštą iš priekio

STONGDENGYSTĖ
Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas ir 
garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apje- 
linkėj. {staiga 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 Ląwndale 0114.

West Side. — D-ro Vinco Ku
dirkos dr-jos susirinkimas įvyks 
lapkričio 14 d., 8 vai. vakare,' 
Meldažio svet. Visi nariai malonė
kite dalyvauti ir laiku pribūti. 
Fu rime svarbių reikalų. Valdyba.

FLATAS 4 ruimų ren4ai pe
čiu šildomas, šviesus kamba
riai. Rendos'tiktai $20 į mėne
sį. Kreipkitės:

3631 So. Wallacę St.

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

L.M.S A. 2 kuopos susirinkimas 
įvyks šiandie kai 8 vai. vakaro, K. 
.1. Semaškos bute, 1834 Wabansia 
avė. Yra daug svarbių reikalų — 
visi nariai prašomi atsilankyti. K. 
J. Semaška duos paskaitą.

—Kp. Pirm.

Humbeldt Parko Lietuvių Politi
nio Kliubo balius ir šokiai įvyks
ta šiandie nuo 7 vai. vakaro, 
rięan-Danish Atlitetic Club 
North Avė. ir Spaulding St. 
gą 25c. y patai. —Komitetas.

Ame- 
svet., 
Ižan-

KureAmerikos Lietuvių Teatro 
jų Sąjungos mėnesinis narių susi
rinkimas įvyksta pirmadieny, lap
kričio 16 d., lygiai 7:30 vai. vgk., 
Rayinond Chajiel Instituto svet., 
830 W. 31 St. Visi nariai-ės malo
nėkite būtinai atsilankyti, nes, tu
rim galutinai nuspręsti tolimesni 
sąjungos , veikimą šiame susirinki
me. —J. J. Aurylą, sekr.

ASMENĮ! JIESKOJIMAI
PAIEŠKAI! .migio Barškctys, jo 

žmonos vardas Juzefą, iš namų 
šimkevičaitč. Paeina iš Raseinių 
apskr. Prašome atsiliepti, nes se
suo iš Lenkijos norėtų susižinoti. 
Aš dabar .sugrįžau iš Lenkijos ir 
mačiau ja. Atsiliepkile.

Julius Kuli k 
1'219 Bremen St., Milvvaukee, Wisn

PIRKIT PLUMB1NGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
x kainomis

Levinthal Plumbing Supply Co., 
1637 West Division SL 

netoli Marshfield
v

Tel. Lafayette 5153-6418

RENDAI 6 ruimų flatas 
šviesus ir kitais patogumais, 
žodžiu su vėliausios mados įtai
symais. Renda pigi. Kreipkitės 
nuo 11 v. ryto ir nedėlioj visą 
dieną. 2 lubos

5925 So. Throop St.

RENDON 4 kamb. flatas, yra 
elektra, gazas, naujai dekoruo
tas iš vidaus ir lauko, angli
nis pečius, jei norit su rakan
dais,, rendos $20 į mėnesį.

3414 Emerald Avė.

IEŠKAU savo draugų ir kaimy
nų: Joe ir Antano Kriščiūnų. Paei
na iš Pajckonių kaimo, Gaures pa-

Turiu
jų pačių 
pranešti.

ų apskr.
Prašau 

juos žino
svarbų reikalų, 
arba kas apie 
Busiu dėkingas.

' Antanas D.
6234 McVjcker Avė,, (!hicago, III. 
.,,.,^4___J.

JEI kas turi vaikų pridabojimui, 
tai atveskit pas mus. Gųbl ant vi- 
sifs savaitės arba kas vakaras par
sivesti namo. Jeigu motina su vie
nu arba su dviem vaikais, gali ir 
kambarį gauti.

703 W. 21 Place, (Jiicago
Ant paskutinių lubų iŠ) priekio

ANT RENDOS 4 šviesus ruimai 
iš užpakalių ant pirmo aukšto ir 
elektra, gasas ir toiletas viduje. 
Renda tiktai $11 į mėnesį. Atsi- 
šaukit j 
732 W.

Tel.
cigarų Storą.
22 St. Prie Halsted St. 
Roosevelt 7508

RUBIN BROS
MAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

MUSŲ KALENDORIAI
^iuoini pranešam visiems Chica

gos ir apielinkių lietuviams biz
nieriams, kad pas mus galite užsi
sakyti įvairių sieninių kalendorių. 
Hangers, \Vall Pockets, DeLuxe ir 
Cut Outs, taipgi da turime labai 
gražių naujų lietuviškų kalendorių. 
Musų kalendorių kainos gjum pri
einamos — nuo $12 iki $2a iht 100. 
Pas mus vandasi didžiausias ka
lendorių pasirinkimas. Reikale ka
lendorių iclefonuokite mums — 
prisiusime agentą su sanųieliais ar
ba dėl platesnio pasirinkimo pri
bukite patys ypatiškai šiuo adresu:

AUŠROS KNYGYNAS, 
3210 So7 Halsted St. 
Tel. Boulevard 9663

NIKELIO! AM!
Automobilius ir 

kokį 
nauji, 
nuo 9

pečius ar blle 
seną daiktą padarome kaip 
Atneškit į dirbtuvę. Atdara 
iki 7 vai. vakaro.

JOHN ORIENT
3701 S. Halsted St.

—........................ 7 -- - ■ - ------------------

KRAUTUVIŲ FIKCKRIAI
(jhosėrnių, Bu- 
Černių, Delikate- 
sen, Restauran
ts, Kendžių, Be- 
k.nnių. • Musų

specialumas deras patar
navimas žemos kainos. 

Sos! luihis, 1912 So. State SI.



įvairus skelbimai
PRANEŠIMAS MOTERIMS

Parsiduoda vilnonios gijos įvai
riems nėriniams; kaina: 4 uncijų 
inatkos 35c., 3«c. ir 40c. Vilnonios 
skiautės vaikams, kaina nuo 65c. 
iki $1.00. Baltoji drobė užvalka
lams ir paklodėms. MarŠkonios gi
jos, kaina 1000 jardų nuo 10c, iki 
45c. Mano tavoras parsiduoda nuo 
35c. iki 50c. pigiau negu kitur.

Frank Selemonavičius 
504 \V. 33rd St. Prie Nonnal Avė.

REIKIA OARBININKĮĮ
VYRŲ

RIEIKALINGAS atsakantis 
bučeris tuojau, kurs supranta 
gerai savo darbą. Atsišaukite:

Chicago Meat Markei,*!
1845 W. 47 St. Lafayette 5069

AUTOMOBILIAI

NAUJIENOS, Chicago, III. šeštadienis, Lapkr. 14, 1Q25

PARDAVIMUI NAMAI-2EME NAMAI-2EME NAMAI-2EME NAMAI-2EMF
PARDAVIMUI didelis pečius, kū

renamas kietom ir minkštom ang
lim; apšildo (i kambarius- ar krau
tuvę. Kaina prieinama.

Kreipkitės- '
3233 S. Lime St.

Seny laikų bargenas

K. ANDREJONAS
BĄRGAIN Store; rome in and 

cr>nvin<-<- voui-sel I’. I.adivs, iipnls, 
antį Chiklren’s 1-urnishings. Bi-ller 
mcrchiindisr for less nioney.

1'735 S. UlalslHl Si.

PARSIDUODA Fordas Sedan 
1928 modelio, mašina gera, nu- 
pirksit pigiai. Kreipkitės tuo- 
jaus. P. Adomaitis, 6630 So. 
Talman Avė. Tel. Prospect 3938

GERA proga įsigyti gerą darbą 
ant £iemos nusipirkus restauhan- 
tą. Biznis gerus, renda 
duosiu 
priežasties, 
skubiai.

4725 S. Halsted St.

enda pigi; nar- 
pigiai dėt labai svarbiom 

Priverstas parduoti

PARSIDUODA restnurunlas, 
i rdj vietoj; visas arba pusė, 

proga įsigyti- geri, biznį už | 
1 namą kuiną.
I Kreipkitės;

3103 S. Halsted SL

ge.
Gera

2 augštų muro namas, na
mas, 5-6 kambarių, maudy
nes, aržuolo medžio vidus 
ištaisytas, furnas šiluma, 
kaina tik $9,900, įmokėti 
$3,000, likusiu paskolą leng
vais išmokėjimais, namas 
randasi South Side.

M. J. KIRAS, 
3335 So. Halsted St.

DIDELIS BARGENĄS
Namas ant pardavimo 5 ir 5 kam

bariai, viskas vėliausios mados, ran
dasi Brighton Parke. Savininkas 
atiduos pigiai, gyvena kitan? mieste.

Atsišaukite
8340 So. Halsted St.

VIENAS hektaras žemės, 2 hekta
rai pievos ir namas medinis tinka
mas bizniui ir daktaro ofisui Šimonių 
miestelyj ties bažnyčia. Viskas par
siduoda už .$1600.00. Namas su ple- 
cium .$1500.00. Galima pirkti pas

JONĄ VAIDYLĄ
1747. S. Halsted St., Chicago, III.

TURĖKIT SAVO LOCNĄ 
NAMĄ 
gražiame Brighton 
Pardavimui 
2716 W. 42 St.

Mes paimam ir dastatoni
Musų kepurių valymas yra ne

palyginamai geras. Mes valonu1 ir 
dažome jas ekspertų bodu. Dar
bas garantuotas.
LITTLE STAR HAT CLEANERS

3328 S. Halsted St.

REIKIA ŪARBININKĮ)
VYRŲ ir MOTERŲ

VISOKIOS RUSIES DARBAI
Kuomet jums reikia darbo, šau

kite telefonu West 4308. O kuonlet 
norite dirbti, atsišaukite 26 So 
Westcrn Avė. Mums tuojau reikia 
janitorkų prie apvalymo ir viso
kių maišytų darbų. Pasimatykit 
su mumis šiandien.

PARSIDUODA automobilis 
Puige atrodo ir eina kaip nau
jas; mainysiu ant namo, loto, 
arba kokio biznio. F. J. Szemet 

4010 So. Albany Avė.
Tel. Lafayette 2961

RAKANDAI
PARDAVIMUI % arzuolinė 

lova ir dreseris, gerame padė
jime.

Mueller,
5443 S. Halsted St.

 ---------1— - ■ TIKRAS pasiūlymas už cash, 
m?Ik’ i! ivr \ >.-nni-i tphnvna puikus rakandai dėl 10 kambarių,REIKALINGA ženota šeimyna, p|gjJ pnr|oro valgomo ir miega-

kas norėtų d.obo ant.U s • rno kambario setai, karpetai, liam- mos ir būti pilnu gaspaųoriuin. . 
Gera užmokestis geram darbiniu- • 
kui, 70 mylių iš Chiragos, Indiana 
valslijoj. Del platesnių žinių kreip
kitės pas E. W. Bąks Co., 3146 S. 
Halsted St. Chicago, IIL_ 

Phone Boulevard 6775

t. dalimis.
Kreipkitės;

5355 S. Michigan Avė.

REIKIA merginos pardavėjos į 
keptuvę, tokia katra moka gerai len
kišką ir anglišką) kalbą ir taipgi ke- 
pėjaus katras moka gerai kepti vi
sokią duoną. Bet turi btHi nerūkan
tis. Atsišaukite nuo 6 iki B vakare.

3357 Auburn Avė.

AGENTŲ VYKŲ IR MOTERŲ
Pardavinėti tikrus kailiukų šali

kus. Nereikia užsistatvin ». Savai
tinių uždarbių $260.

M. SCHLOSS & GO. 
2155 Morris Avė.

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

PAIEŠKO merginos ar moteries 
prie namų darbo. Su mokesčiu susi
laikysime.

Atsišaukite •
IGNACAS GRIGALIŪNAS,

96 W. 6th St., - 
St. Charles, III.

REIKALINGA moteris ar 
mergina dirbti prie namų. Ne
reikia skalbti. Gera vieta.

Mrs. R. Keer
. 4845 N. Central Park Avė.

VEITERKA
REIKALINGA

KAUNO RESTORANUI 
2325 So. Leavitt Str.

REIKIA—
Moterų indų plovėjų.
Atsišaukite.

4169 So. Halsted St.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

augštų medinis namas, 
4 flatai pd 4 kambarius, ren- PARDAVIMUI kanrtcrlina, 102 , . -_ • o o o i •

I raktų, Tripul. Parduosiu nėbran- (lų j menesį ąioO, kaina 
I c- - L 2 ..... < 21.1 G.iki 9 $6,000. Įmokėti $1,500, ii-

92<> w. 33i <t st. . kusi dalį lengvais įsmoke-
Pirpms lubos iš briekio I jlmais. Nepraleiskit pro-

r)M>nomrT-T ' gos nepamatę šio namo.PARDAVIMUI , bučerne ir 
groseiViė. Parduosiu arba mai-

‘nysiu ant namo. Priežastis: ne
turiu patyrimo bizny. Atsišaii; 
kitę:

Tel. Keystone 9556.

PARDAVIMUI knijutiiyč ir trys 
fintai, garu šildoma, didelis gara
žas ir barnė, cementinė ėlė, netoli 
43 St. ir Wenlworth Avė. Namas 
gerame; padėjime, gera įgeta dėl 
nesvaiginamų gėrimų parlnro, kai- /k/k/k i _ ..._ ina f

gera

!K10,000, lengvais išmoNėjimais.
John A. Funk & Compimy 

Vienatini agentai 
Tel. Yards 0131

3901 N. Crovvford Avė

PARSIDUODA dvi bučernės ir 
grosernė. Gera vieta, renda pigi, 
ant kampo. Parduosiu pigiai, nes 
turiu greit parduoti iš priežasties 
ligos.

Atsišaukite
626 W. 18th St.

PARSIDUODA barbernė ir 
biuty parlor, arti didžiausio pa
saulyj, labai graži vieta.

Kreipkitės tuoj aus
808 E. 64 St. '

PARDUOSIU 5 kambarių rakan
dus, kaip naujus., grojiklis pianas, 
2 miegamo kambario setai, 7 šmo
tų valgomo kambario setas, 3 šmo
tų mohair parlor setas, karpetai,
lempos ir kitokių smulkmenų. Vi- __________ __
sus ant syk ar po vieną. Atsišauki! ~

1611 XV. 55th St. . BULVES! BULVES
■i- - ■ ---------------------------- ------------------- .---- z----------- —: • Nepraleiskit šitos progos.

VVisconsino pirmos rųšies $4.09 
tas svarų. Galima pasižiūrėti

, 445G So. ’Honore St. 
ir

544 West 87 St.
gerai prityrę šitam 
kas metai po daug karlodų

PARDAVIMUI
Bulves 

šim-

M. J. KIRAS, 
3335 So. Halsted St.

Naujau 2 augštų muro na
mas, 2 flatai po 4 kamba
rius; augštas cementinis 
skiepas augšti viškai; yra ir 
kiti visi patogumai; kaina 
$11,500, įmokėti $2,000, liku- 
kilsią paskolą savininkas 
aprūpins be nuošimčių. Na
mas randasi 3529 So. Lowe 
Avė.

PARDAVIMUI biznio kAmpas 
83yl25. 69lh SI. ir "XVashtęnaw 
avė. Parduosiu pigiai arba mainy- 
siAi ant namo, ar ant bile kokio 
biznio, ar automobilio. Kreipkitės 
pas savininką.

Jos. Augiiitis;
4100 Archer ACe.

I'el. Lafayette 6719

BARGENAS 
X

PARSIDUODA 6 ruimų bunga- 
low, karštu vandeniu šildoma, dar 
beveik naujas. Viskas įrengta pa
gal naujausios mados.

Savininkas ant vietos.-
6223 S. Francisco Avė.

M. J. KIRAS, 
3335 So: Halsted St

TURIT pamatyti mano naują 
$700 vertės groiiklį pianą, 92 rolės, 
kabinetas ir benčius, viskas už 
$110 cash arba po $10 į mėnesį, 
j. Dembroski.

2332 \V. Madison St. 1 II.

Mes 
Mes 
duodam, .$4.00 už 100 svarų su 
statymu. • K

Tel. Lafayette 4427

biznyje, 
par- 
pri-

PARSIDUODA grosernė, biznis iš
dirbtas ir gerai eina, ąrba mainysiu 
ant loto arba automobiliaus. Par
duodu, nes nusibodo biznį laikyti .

Atsišaukite
4643 Wentworth Avė;

Naujas 2 augštų muro 
namas, 2 flatai po 4 kamba
rius; augštas cementinis 
skiepas,*augšti viškai; yra 
ir kiti visi patogumai; kai
na $11,500, įmokėti $2,000, 
likusią paskolą savininkas 
aprūpins be nuošimčių. Na
mas randasi 4004 S. Talman 
Avė.

M. J. KIRAS, 
3335 So. Halsted St.

2 FLATŲ medinis namas, 14 
kambarių, pigi kaina, turi 
parduotas tuoj aus.

P. TUSKA,
539 W. 45 PI.

būt

PARSIDUODA 8 kambarių muro 
mūras, 200 pėdų; ant Archer avė. 
200 Mt. l'orest. Labai gražus kam
pas. 2 karų garažas ir kiti triobė- 
siai. Parduosiu labai pigiai. Atsi
kreipki! Willow Spring, Mt. l'orest, 

Mrs. 1;. Zein

i PARDAVIMUI grosernė
1 saldainių krautuvė. Taipgi
kjtų daiktų. Parduosiu už cash 
arba mainysiu į lotą į namą ar- 

par_ ba ką nors kitą.
837 W. 33 Place

ir 
ir

PARSIDUuda grosernė ir 
delicattessen krautuvė. L 
duodu, nes apleidžiu Chicagą, 
parduosiu pigiai, nes noriu greit vAiiti o. .m
parduoti ' PARI)AVIMUI 2 pool table,

5039 So. Halsted St. 5 krtstal. CJgar keisis, viskas
 už $100 ir automobilius, 7 pa- 

PARKiniTABA Vnriotv <stnrn sažieri9» pigiai.
1822 Canalport Avė.PARSIDUODA Variety Store 

— geležinių dalykų, naminių 
reikmenų, indų. Nauji fikče- 
riai ir daug naujo tavoro.

2517 W. 63rd St.

| PARSIDUODA Beauty Shop
South Side. Daro gerų biznį.

. Turiu parduoti greitu laiku, 
nes apleidžiu miestą.

J Tel. So. Chicago 0237

PARSIDUODA groseris už $600, 
1412 So. 49th Avė., Cicero, III., 4 
kambariai pagyvenimui. Repda $35 
mėnesiui. Pigiai parduodu todėl, 
kad turiu kitą biznį. Del informa
cijų šaukit W. Gritenas

Te). Boulevard 5066

na-3 lubų uugšto muro 
mas, 3 flatąi po 4 kamba
rius, yra maudynės, elektra, 
taipgi yra užpakaly 2 augš
tų medinis nąmas, yra elek
tra, maudynės, namas gera 
me stovyje. Per abu namu 
rendų į mėnesį $96. Kaina 
labai žema. Nepraleiskit 
šios progos, nes kita tokia 
niekuomet nepasitaikys.

M. J. KIRAS,
3335 So. Halsted St.

PARDAVIMUI puikus, šviesus, 
2 augštų, (i—6 kambarių namas, 
karštu vandeniu šildomas, su grin
dimis vi.škais, tarpe 55 ir 56 St. 
ir So. Savvyer Avė. $6,00(1 cash, ki
tus lengvais išmokėjimais. šaukit 
savininką.

Tel. Midvvay 7901

PARSIDUODA meilinis namas 
su Storu ir 4 kambariais pagyve
nimui. Vanduo, elektra suvesta; 
gera vieta grosernet ir bučernei. 
Galima turėti saliuną. Galima ma
tyli pėlnycioj, subatoj ir nedėlioj. 
Turi būt parduota greitu laiku. 
Ant 1111h St. bloko nuo Kedzie

k

PARDAVIMUI valgykla, arba res- 
taurantas lietuvių ir kitataučių apgy- 
ventoj kolonijoj, Brighton Parke. 
Svarbi priežastis verčia parduoti 
Parduosiu už piienamą kainą,

Atsišaukite
4306 Archer Avė.

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

NAG1T1S,
6512 S. Halsted St., Ist floor

PARSIDUODA 2 kaunteriai, 
šou keisas, lentynos. Visi geri 

PARSIDUODA saldainių, ei- daiktai. Nupirksit pigiai. 
REIKALINGA darbininkų garų, tabako ir kitokių maž-' 812 W. 35th Place 
dirbti ant lauko (outside wo?k).( možių krautuvė. Turiu parduo-' - --------------------------------- :----

ti greit ir todėl leisiu pigiai. I SALDAINIŲ, tabako ir vįso- 
2502 W. 69th St. kių smulkių daiktų, biznis iš- 

—.—T;---------------------- -— dirbtas., 3 kambariai gyveni-
PARSIDUODA kendžių krau- mui, pigi renda. 

tuvė ir grosernė. Išmainyčiau1 153 East 107th St.
Tel. Pullman 9028 ... ....

Gera mokestis. Atsišaukite 
690 Broadway

Gary, Ind., Room 201
Atidaryta iki 9 vakare

Perkant, Parduodant, 
Mainant

REIKALAUJANT PASKOLOS AR 
BUDAVOJANT NAMUS

Matykit J. Namon firmą
Kuri yra labai išsiplėtojusi dėl 

teisingo ir greito patarnavimo. 
Skolinain pinigus ant antrų mor- 
gičių. Taipgi perkam antrus, tre
čius morgičius ir kontraktus. Per- 
žiurim ir padarom legalius/doku-Į 
mentus perkant ir parduodant. Ap-j 
draudžiamfnamus ir kitu# dalykus 
nuo ugnies. Visuose reikaluose 
kreipkitės pas

J. Namon:
REAL ESTATE INVESTMENTS/ 
2418 W. Mąrųuette Road 

Arti Western Avė. 
Tel. Prospect 8678

PARSIDUODA mūrinis bizniavas 
namas ant kampo 3 flatai ir Storas, 
parduosiu su bizniu arba vieną na
mą. Mainysiu ant lotų, mažo namo 
arba priimsiu pirmą ir?jrgičių kaipo 
kėš, mainysiu nežiūrint kokioj vie
toj, Cicero, Bervyn Loyns, bile: kur. 
Meldžiu ateiti po numeriu

sTephen mesewicz, 
3932 So. Rockvvell St., Chicago, III.

Tel. Lafayette ,5152

REIKALINGI pardavėjai. Ga- “".l. automobiliaus. 
uždirbti nuo $100 iki $150 

savaitę. Atsišaukite pas.
MILLER BROS.

11241 S. Michigan Avė., 
Roselanęi

Kreipkitės
4944 S. Mars-hfield Avė.

Pardavimui 
ParĮce 

2700 iki 
šefii moderniški dviejų augštų,
5 kambarių mūriniai namai, ar
žuolo trimingai — svečių kam
bariai ir valgomieji kambariai 
—ugniavietės valgomuose kam
bariuose kieto medžio grindys, 
tile vana, bungalovv stogas, sun 
parlorai, karštu vandeniu ir 
pečiumi šildomi, augštas skie
pas, vaisiams skiepas, plieno 
konstrukcija, namai 23x50, lo
tai, 29x120, lengvais išmokėji
mais.

Kas nori pirklį, 
parduoti, arba 
mainyti namus, 
farmas, lotus, 
taipgi ir viso
kius biznius, vi
suomet kreip
kitės pas

C. P. Suromskis & Co
Real Estate

Visuomet busit uŽKančdinti 
3352 S. Halsted St. 
Tel. Boulevard 9641

TAIPGI
2718 iki 2722 W. 42 St., 

Trys puikus, 2 augštų, 4 kam
barių mūriniai bungalovv, aržuo
lo trimingo svečių kambarys, iš 
vidaus laiptai, hungalow stogas, 
sun parloras, kieto medžio 
grindys pečiumi Šildomas, vai
siams skiepas, augštas skiepas. 
Namas 2.3x45, lotas 29x120.

DALEO
Savininkas ir statytojas 

4500 So. Albany Avė. 
Phone Lafayette 7479

JACK

NAUJAS NAMAS, SUN 
PARLORAfi

2 flatų, mūrinis namas, 5517- 
19 So. California Avė. 5-5 kam
barių, garu šildomas, aržuolo 
trimingai ir grindys, įmūrytas 
phimbingas, plieno konstrukci
jos, bungalovv stogas, su dide
liu grįstu augštu, lotas 30x125, 
kaina tiktai, $14,300, cash rei
kia $4000. Kitus kaip rendą. 
SHEEHAN-WITOUS and CO. 
1654 W. 63rd Št. Hemlock 1600

V
53

MORTGECIAI-PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
3804 South Kedzie Avė., 

Lafayette 6738

3840 So. Albany Avė., mū
rinis namas, viena krautuvė 
ir trys flatai, bargenas, 
įmokėti $3000.

4331 So. Artesian Avė. 2 
augštų, naujas medinis na
mas, 2 po 5 kambarius 
apartmentai. Bargenas.

$200 iki $10,000
Paukola žemės savininkams. Kad 
pagelbėjus nusipirkti namą. Užmo
kėti taksus, nuošimčius arba morgi
čius. Nan?o pataisymui, užmokėji
mui skolų, įeiti j biznj. Pugu, tikra, 
greitas patarnavimas.

RELIANCE REALTY & 
MORTGAGE CO.,

30 N. LaSalIe St. Franklin 1808.

MOKYKLOS

4323 So. Mozart St., 2 po 4 
kambarius apartmentai, me
dinis namas, įmokėti $2000.

VALENTINE 
DRESSMAKING 

COLLEGE

Rnįin Bros.
3804 So. Kedzie Avė.

Tel. Lafayette 5153

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

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

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

South Park Employment
* Agency.

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

PARSIDUODA bučernė ir gro
sernė, lietuvių ir lenkų apgyven-1 ’ 
toj apielinkėj. Biznis cash ir eina ' P 8 • 
gerai. Priežastis pardavimo — sa
vininko mirtis.

4504 S. Paulina St.
EKTRA BARGENAS

Pardavimui pieninė ir grosernė 
daro namie sviestą ir sūrį, labai 
geras ir pelningas biznis, lietuvių 
kolonijoj, šis bargenas ilgai nebus, 
nes i 
Kas pirmesnis, tas laimės7.

1413 S. 49 Ct., Cičero, III.
—..................... ■ *■    1  ...................... ■ 1    *■■»■>«" ■ »

PIANį\SK vartotas parsiduoda, 
rankomis griežiamas. Nupirksi? pi
giai, nes aš esu vaikinas, neturiu 
vietos kur padėti. Kreipkitės nuo i 
5 iki 7 vai. vakarais.

3326 S. Union Avė. •

PARSIDUODA
Victrola, labai gerame stovy
je. Kainavo $350.00, parduo-

7621 So. Green St. 
MRS. DA'LEY

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

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commerdal 

3301 So. Halsted SU, Chicago, III. 
(kamp. 33-čios gatv., 2-ros lubos)

PARSIDUODA 3-jų pagyvenirpų 
mūrinis namas. Parduosiu už 
$8,500 arba mainysiu ant lotų, bučer
nės, farmds arba ant kitokio biznio. 
Namas turi būti parduotas ar i įmai
nytas greitu laiku.

BRIGHTON PARK
2 AUGŠTU medinis namas, ce

mentiniu pamatu, 2—4 kambarių 
flatai, moderniškas, platus lotas, 
prie S. Mozart St. C.ash reikia 
$2000. Specialis barge- $6900

2 AUGŠTU medinis namas, 2—5 
kambarių flatai, cementinis skie
pas, 33 pėdų lotas, cash reikia 
$1500. Ekstra barge- ^3800

2 AUGŠTŲ naujas« medinis na
mas, su skiepu, 2—5 kambarių fla
tai, platus lotas, stikliniai porčiai. 
Didelis bargenas $8875

2 AUGŠTŲ naujas mūrinis na
mas, prie 56 St. m‘tnli S. Kedzie 
Avė,. 2—5 kambarių flatai, kųrštu 
vandeniu šildomas, 30 pėdų lotas, 
cash reikia $3500.

3 AUGŠTŲ- mūrinis namas su
skiepu, 3—6 kambarių flatai ir 
3—4 kambarių flatai, geroje apie- 
lįnkėje, rendų į mėnesį atneša $250, 
cash reikia $4000. C 1(^000 
Ekstra bargenas ......I VUUU

Mes turime mainymui visokių 
namų, bizniavų ir rezidencijų.

B. R. PIETKIEWICZ & CO
2612 W. 47th Str.

PARSIDUODA 2 flatų kampinis 
muro namas, parduosiu už $12,500, 
arba mainysiu ant katečiaus, bučer
nės, restauranto arba kitokio biznio.

F, G. Lucas & Go.1 I
' 4108 Archer Avė.

Tel. Lafayette 5107

CICERO RABGENAS

KALBOS 
Mažiems

iki 9 vai. vak. 
iki 5 po pietų

PARDAVIMUI 2 augštų medinis 
namus, su restaurunu. Labai gra
žioje vietoje, geroje biznio ir in-'Specialis bargenas . 

Brunswick dustrijos vietoje, Halsted netoli 22 “ ....
St. Daromas geras biznis. Parduo
siu namą su ręjdaurantu. 

Atsišaukite 
RADZ1K & CO., 
1826 S. Halsted St. 

Arba prie savininko, 
2138 S. Halsted St.

• .TIKRAS BARGENAS. Pur- 
už‘ $900,’ 'laiko1 'visokią 'smetoną' ir' aiduoda kendžių, cigarų, ciga- 

r tų ir tabako krautuvė. Taip
gi mokykloms reikmenįs irlijoj. Sis bargenas ilgai nebus, K1 niunyniuius iciniiHii 

parudodu dėl svarbių dalykų, smulkmenos. Ilgas lysas.
2815 W. 38th St.

ANT PARDAVIMO arba mainy
mo 2 fintų mūrinis namas po 5 ir 
6 kambarius ir 7 kamb. bungalow 
karštu vandeniu apšildoma ir ga
ražas dėl 2 karų. Parduosiu 
mainysiu ant loto, bučernės 
kito biznio. Kreipkitės.

6604 So. Artesian avė.
i Pitone Republie 10363

arba
arba

PARSIDUODA bučernė ir gro
sernė už cash arba maihysiu ant 
namo, b'znis geras, renda pigi 
$35, 3 ruimai gyvenimui, Ivsas 5 
metams, biznis pash, knygučių 
ra. Atsišaukit pas savininką. 

5200 S. Donore St. 
Tel. • Hėmlock 0458

Vakarais ” 2808

nė-

DELIKATESEN, bekąrnė, ice 
creatn, saldainių, cigarų, notions, 
mokyklos reikmenų. Pardavimo 
priežastis svarbi. Auganti kolonijų. 
Pigi renda, lysas, gyvenimui kam
bariai, mainysiu į namą ar lotą.

2855 W. 59th SL
Tel. Prospect 10364

.. ........... ...... . ,,
PARSIDUODA grosernė ir deli- 

katesen. Biznis išiįirbtes per daug
i metų. Pardavimo priežastį patirsi!
ant vielos. 3352

Kreipkitės;
5958 S. Peoria St.

5

PARDAVIMUI ARBA 
RENDAVOJIMUI

kamb. naujas mūrinis bun- 
galow, randasi ant 59 St. ne
toli Kedzie Avė.
mainys* ant kitokio namo arba 
bile kokio biznio, ' '

PARbAVlMUI (> kambarių rezi
dencija, furnas šildoma, cementi
nis ir muro pamatas, 30 pėdų lo
tas, 1 kftro karažas. pigiai.' Taipgi 
(i kambariu mūrinė bungalow, karš
tu vandeniu šildoma, tile grindys, 
įmūryta vana. su grindimis viškai, 
aržuolo grindys ir trimingai, val
domo kambario pannel sienos, bu
fetas. Matykit savininkų.

71115 S. Rockwell St.
savininkas'

P. SUROMSKJS CO.
So. italsted St. Chicago.
Tel. Boulevai'd 9641

PARSIDUODA forma' 80 akrų 
dirbamos žemės. Senai apgyventa; 
trobos ger/un stovy, su gyvuliais. 
Afba mainysiu ant namo Chicagoi 
I'arma randasi Wisconsin valsti
joj, arti Stevens Point.

3932 S. Rockvvell St. 
Bruno šlmkevicz

Parsiduoda medinis namas, 
3 pagyvenimai po 5 kambarius 
arba išsimaino ant bučernės 
bei loto.' Randasi Ciceroje, 
tuvių kolionijoj.

Kreipkitės pas:
L. Švėgžda

4917 W. 14 St.
Tel. Cicero 8223

PAMOKOS
LIETUVIŲ 

Dideliems ir 
Utarninkais nuo 7
Pėtnyčiomis nuo 3

J. I. BRIEDIS
2846 Emerald Avenue 

Einu ir į namus 
Telephone Victory 7372

lie-

Perskaitęs pagalvok

arba išsimaino 
namas, 13 flatų. 
mados įtaisymai, 

ant 4 ir 6 flatų pečiu

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.

me- 
pasl- 

naują

pArsiduoda 
naujas mūrinis 
Visi vėliausios 
Mainysiu 
apšildomu.

2 FLATU naujas muro namas, 
po 5 kambarius, karštu vandeniu 
šildomas, bungalow stogas ir ivisi 
kiti patogumai. Prekė $l|3506. Pi
nigais reik tik $3000.

4 KAMBARIU fialai ant May- 
field Avė, 1 blokas nuo Archer 
Avė, Lotai parduosiu už pusę 
kės $1000.

Atsišauki!. pas 
PAUL RAMS 

4100 Archer Avė.
Tel. Lafayette 6719

Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 So. Halsted St

pre-

PAILSI DUODA 
2 pagyvenimų, 
vėliausios mados, platus lotas 
ti stritkarių. Parduosiu pigiai, 
vininkas ant antrų lubų.

Kreipkitės;
2522 W. 39th Place

mūrinis namas.
4 ir 4 kambarių, 

>, ar-

MOKINA; anglų kalbos, li< 
vių kalbos, aritmetikos, knyg- 
vedystės, stenografijos, mašinė
le rašymo, prekybos teisių, ląi.K. 
kų rašymo, Suv. Valst. istori
jos, abelnos istorijos, geografi
jos, pilietystės, dailrašystės, gra
matikos, retorikos, literatūros, 
etimalogijos, oratorystės, logi
kos. ekonomijos, fizikos, socio
logijos.

MOKSLO LAIKAS:
9 iš ryto iki 4 po pietų ir 
7, iki 9 vai. vakare.
S. Išduodame paliudijimus

nuo
P.

ir diplomus.


