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Politinis ir finansinis 
krizis Lenkijoj

Mussolinis laidoja parla 
mentą; parlamentas jam 

katutes ploja

Britų parlamentas patvirtino 
Lokarno saugumo paktą

Finansinis ir politinis 
krizis Lenkijoje

kuriai, rodos, 
eiti į bet kurią 
dešiniaisiais, — 
kairysis blokas,
ir tautinių mažumų, su 8 bal
sais.

Dešinieji ir kairieji
Dešiniosios koalicijos politi

ka yra: griežta opozicija Vo
kietijai, trempimas tautinių 
mažumų, gerinimas santykių 
su Rusija ir ankšta sąjunga su' 
Francija. Tos rrupės vadas yra 
tautinių demokratų galva 
Dmovvskis.

Kairioji grupė, kurios vadu 
yra Pilsudskis, žiuri į Rusiją 
kaip į tradicinį Lenkijos priešą.

Entered a» aecond Clao Matter March 7, 1014, at tha Port Office ©f Chicago, ŪL 
under tha Act of March 8, 1879.
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visai neprivalu 
koaliciją su 

su 214 balsų; 
su 132 balsais, 19

x , [Pacific and Atlantic Photo]• • •
Taip tai atliekama pratimai (mankštinimos) Chieagos Y. M. C. A. gimnastikos salėj,

South La Šalie Street. '

Guląs kapan parlamentas 
garbina Mussolini

Fašizmo diktatūra Italijoj į- 
tvirtinama; parlamentinė val
džios forma panaikinama

ROMA, Italiją, lapkr. 19.
Atidarydamas vakar parlamen
to atstovų buto posėdžius,

Kasyklų savininkai tarau
jąs dėl streiko

Pasitarimai vedami didžiausioj 
slapty; esąs tik regularis mi
tingas

Francijos finansai ant 
prapulties krašto

Premjeras Painleve graudena 
parlamentą urnai baigti gin
čus ir gelbėti padėtį

Brily atstovų butas priėmė 
Lokarno sutartis

Paktas patvirtinta 375 
prieš 13; kai kurie 
Čiai atsisakė balsuoti

balsais
darbie-

19. —

Triukšmas ir muštynės
Italijos parlamente į

■ » I
tFašistų atstovai puolė komu- 

nistus, sumušė juos ir išme
tė iš posėdžių salės

VARŠUVA, lapkr. 19. — 
Aleksandrui Skrzynskiui, buvu
siam užsienių reikalų ministe- 
riui, gal būt dar šiandie pasi
seks sudaryti naujas ministe- 
rių kabinetas. Jį remia ir mar
šalas Pilsudskis, kurs lenkų 
politikoj yra dominuojanti fi
gūra.

Grabskio, buvusio premjero 
kritimas turėjo jau senai įvyk
ti. Per pastaruosius kelis mė
nesius jis laikėsi valdžioj tik 
dėl to, kad į jį žiūrėta kaip į
politinį vadą, gerai nusimanan-, Del tos priežasties ji nori kon- 
tį finansų dalykais. Jisai, mat, Lsoliduoti visas krašto fakcijas. 
įsteigė lenkų zlotą, 
lenkų pinigus, ir tuo 
tiek galios, kad, jeigu jis norė-’jų padėties gerinimu. Ta gru- 
jo pravesti bet kimus savo su-ipč nori taipjau geresnio susi- 
manymus, jam pakabo tik pa-Į pratimo su Vokietija, 
grūmoti, kad jei jo sumany
mas nebus priimtas, tai jis re
zignuosiąs.

Zlotas—dirbtinis pinigas
Bet kai zlotas ėmė smukti, 

Grabskio likimas buvo nulem-. korskį, jis tuojaus padarė pre- 
tas. Jeigu jis anksčiau nenu- .zidentui vizitą, idant jį nuo to 
versta, tai tik dėl to, kad, kol atkalbinus. Sikorskis pirmiau 
tęsės Lokarno pert laktacijos, |buvo vienas Pilsudskio šalinin- 
Ijenkijoj nenorėta daryt val-įkV> bet nesenai jis persimetė į 
džios krizis. Bet dabar, kai su- ,dešiniau grupę ir joje patapo 
tartys jau padarytos, opozicija' vadu mažos politikierių kuopos, 
jį nuvertė. j kuri atsisako daryt bet kurių

Arflmiausia politinio krizio nusileidimų tautinėms mažu 
Lenkijoj priežastis yra, be abe- nroms. 
jo, valstybės finansų smuki
mas. Lenkų zlotas juk, 
gale, yra dirbtinis pinigas, 
su ištikrųjų neparemtas.

Dvidešimt partijų
Lenkijos seimas susideda 

nemažiau kaip dvidešimt par
tijų. Daugelis menkai kuo vie
nai nuo kitos tesiskiria, bet rie
jasi tarp savęs, tartum tarp jų 
butų kurių nors pagrindinių 
skirtumų. šiuo tarpu jos susi
grupavusios į tris stambiuosius 
blokus, dešiniųjų, i kurį įeina 
ir Witoso valstiečių partija,—

“pastatė” Savo santykius su tautinėmis 
įsigijo! mažumomis ji tikis pagerinti

Pilsudskio įsimaišymas
Kai, Grabskio valdžiai kritus,

likos prezidentas norįs nauju 
premjeru paskirti generolą Si-

Pilsudskio “revoliucija“ ir gen. 
Sikorskio žygis

Praeitą penktadienį pasklido 
(tamsus gandai, kad Pilsudskis 
.ruošiąsis padaryti coup d’etat— 
revoliuciją Lenkijoj ir pasi
skelbti krašto diktatorium. Kas 
tuos gandus buvo paleidęs, ii 
ar jie turėjo kokio pamato, 
sunku pasakyt, tečiau karo mi- 
nisferis, generolas Sikorskis, 
subruzdo “respubliką ginti”. 
Jis tuojau davė įsakymų Var
šuvos garnizonui, kad šeštadie
nio naktį butų prisirengęs 
cijai. Šitas gen. Sikorskio 
gris Pilsudskio šalininkuose 

• kėlė didžiausio triukšmo.
Ijo žygį jie smerkė kaipo švent- 

l prieš di- 
džiausį Lenkijos karo didvyrį 
ir “tėvynės vaduotoji“.

Į Tai yra pamatinės priežas- 
jums. tyg dabartinio Lenkijos krizio, 

Desėtkai tūkstančių Naujienų gurį respublikos prezidentas 
skaitytojų ieško bargenų Nau- tikis pataisyti, baskirdamas 
jienose ir skaito klasifikuotų- Skrzynskį premjeru.
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LONDONAS, lapkr.
.Britų parlamento atstovų butas 
vakar 375 balsais prieš 13 pa- 

diktatorius Mussolini savo kai- tvirtino Lokarno saugumo pak-
boj išdidžiai pareiškė, kad par
lamentinė valdžios forma savo 
dienas jau atgyvenus ir kad da
bar tą formą turinti pakeisti 
nauja pasaulio jėga — fašiz
mas. *
Parlamentas džiaugias laido

jamas 
I*

Ir parlamento rūmai, kimšti- 
nai prisikimšę iki pat galerijų, 
tik su tuščiais opozicijos atsto
vų suolais, kėlė Mussoliniui 
ovacijas, - parlamentas triuk
šmingai plojo, džiaugdamasis, 
kad jis pats, kaipo valdžios jė
ga, eina į kapą gulti.

Po šitų ovacijų Mussolini 
striukai drūtai pasakė atstovų 
butui, kad jis turįs patvirtinti 
jo pateiktus įstatymus, kuriais 
einant tikrąją Italijos valdžia 
tampa nebe parlamentas, bet 
fašizmas.

tą. Nors buvęs darbiečių prem
jeras, MacDonald, pareiškė pri
tarimo padarytoms sutartims, 
tečiau keletas darbiečių nuo 
balsavimo susilaikė.

Užsienių ministeris Cnafti- 
berlain savo kalboj pasakė, kad 
nors tos. sutartys 
čios karo visai 
čiau jo įvykimą 
kinančios.

Atsakydamas j 
paklausimą dėl Rusijos,. Cham- 
berlain pareiškė, kad jokio są
mokslo nesą laikyti sovietus 
atstu nuo Europos dalykų, bet 
atpenč, pati - Maskva iki šiol 
griežta, laikinais si va nusista
tytos išsiskyrimo politikos, ne
žiūrint, kad santarvininkai da
rę pastangų gaut’ sovietų at
stovus Europo« valstybių tary
bose. '

nepaciaran- 
negalimu, te- 
labai pasun-

j MacDonaldo

AR NORI U PARDUOTI, vagišką pasikėsymą
* _ ' t „..i,::™ i...

PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Mussolini įspėja pasaulį
Savo kalboj Mussolini piktai 

atsiliepė, kad, girdi, užsieniuose 
esą politinių (‘lementų, kurie 
jandą izoliuoti fašizmą aksti
nuotų vielų tvoromis, ir kad 
atstovai jų parlamentuose pik
tai užgaulioją žmones.
“Aš”, pareiškė Mussolini, “ne- 

grumosiu kerštu nė vienai vals
tybei,, bet, kaipo Italijos val
džios galva, aš įspėju visą pa
saulį. Jus žinote mane kaipo 
žmogų, kurs nę kalba, bei 
kia.”

Įspėdamas atstovų bucą, 
pristatyti jam įstatymai
būt be niekur nieko patvirtinti, 
Mussolini pasakė:
Grūmoja aštresnėmis priemo

nėmis

vei-

kad 
turi

Naujienos pagelbės

J. V. aviatoriai Mo
rokkoj parskrido 

į Franciją i
Franci ja,

Trylika Amerikos
MARSEILLES, 

lapkr. 19. 
aviatorių, kurie kaip savano
riai tarnavo francuzains jų ka
re prieš riffiečius Morokkoj, 
šiandie jau grįžo atgal į Fran- 
ciją.

ROMA, lapkr. 19. — Del ko
munistų atstovo Maffi kalbos 
atstovų bute, kur jis protesta
vo dėl vakarykščjų ovacijų 
diktatoriui Mussoliniui, fašistų 
atstovai puolė komunistus, su
mušė ir smurtu išmetė juos iš 
posėdžių salės.

Kalbėdamas, komunistų at
stovas Maffi pareiškė, kad Va
karykščios manifestacijos 
“anaiptol nesutiko nė su visos 
Italijos darbo žmonių masių 
mintimi, nė sentimentu.”

Jam tatai pasakius, fašistų 
partijos sekretorius, Farinači, 
tuojau pašoko, kai įdiegtas, iš 
savo vietos ir, kumščius su
gniaužęs, pribėgęs prie Maffi, 
sušuko:

“Jeigu kas blogai kalba apie 
musų vadą, tam atsuk y i • te 
gali būt toksai—”

Ir vienu siekiu kirto komu
nistų atstovui į žandą.

Bematant visi kiti fašistų 
vadai šoko į kraštutinių kairių
jų suolus, pastvėrė kitus ko
munistų atstovus, daužydami ir 
spardydami nuvilko juos pas 
duris ir išmetė laukan.

Triukšmas buvo taip didelis, 
kad posėdis buvo dešimčiai mi
nučių nutrauktas.

700 žmonių žuvo laike 
audros Indijoj

GENEVA, Šveicarija, lapkr. 
18. Tautų Sąjungos specialė 
komisija kalendoriui reformuo
ti išsiuntinėjo visoms valsty
bėms laiškus, prarydama sutei
kti reikalingų patarimų, ypač 
dėl Velykų dienos nustatymo.

jų skelbimų puslapius kasdie-.
ną. Parašykite į Naujienas ką
turit parduoti, o pirkėjų atra- Britų ambasadorius rezignuos 
šit greičiausia.

Klasifikuotųjų skelbimų kai-'
nos: vienas colis (apie 30 žod- Britų ambasadorius Vokietijai, 
žiu) vienai dienai, $1.05, dau- d‘Abemon, žadąs atsistatydinti 
giau kaip vieną dieną 92 centai tuojau, kai bus pasirašytas 
į dieną; asmenų paieškojimai Lokarno paktas, 
po 70 centų už colį j dieną. I

Parduokit kas jums nereika- LONDONAS, lapkr.
lingas per paskelbimus Naujie- Daily Mali žiniomis, Laisvoji 
nosA

kad gy- 
istoringame

BERLINAS, lapkr. 18.

18.

“Aš žinau, kad jus negaišin
site laiko diskusijoms, nes tai 
nesutiktų su fašistų disciplina. 
Mes esame laimingi, 
vename tokiame
laikotarpy, kurs tautos istorijoj 
labai retai tepasitaiko. Mes gy
vename faktais, ir jei bus rei
kalo, mes imsimės dar aštres
nės disciplinos, taip, kad galė
tume nuveikti visą darbą, ku
riuo šis šimtmetis bus padary
tas Italijos galybės šimtmečiu.”

Duoda “teisių” moterims

joj įtvirtinama fašizmo dikta
tūra, panaikinama parlamento 
galia, panaikinamos savivaldy
bės, — senatas priėmė įstaty
mą, kuriuo Italijos moterims 
suteikiama balsavimo 
vietų rinkimuose. Bet ta 
se
dotis.

BOMBĖJUS, Indija, lapkr. 
19. Kaip dabar apskaičiuoja
ma, laike siautUsio praeitą sa
vaitę ciklono Indijos pajūriais 
žuvo 700 žmonių, materialės gi 
žalos padaryta apie 500 tūks
tančių dolerių.

Ypatingai nukentėjo Malabo- 
ro pajurys. Tokios baisios 
audros, kokia dabar kad siautė, 
Indijoj niekas neatmena.
.. n » ■ u— ...... —       -- .............................. i

jos vis tiek nebegalės

teisė 
“tei- 
nan- *ORR

Airių Valstybė pradėsianti de- ( Tuo tarpu, kai Mussolini 
rybas su Vokietija ir Franci ja skaitė atstovų butui savo įsta- 
de! ekonominių sutarčių. tymų sumanymus, kuriais I|alL

Pinigų reikia
Fašistai išleido aplinkraštį, 

kuriuo paskelbia, kad kiekvie
nas italas turįs duoti pinigų 
skolai Amerikai sumokėti 
gruodžio 20 dieną. Mussoliru ir
gi savo kalboj pasakė, kad iki 
gruodžio 31 dienai jis norĮs tu
rėti surinku 1 milioną dolerių.

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

Veikiausiai bus gražu; maža 
atmainos temperatūroj; viduti
nis vakarų včjaš.

Vakar temperatūra buvo mi- 
nimum 39°, maksimum 45° F.

šiandie saulė teka 6.45, lei
džiasi 4.26 valandą.

NEW YORKAS, lapkr. 19. - 
Kietosios anglies kasyklų savi
ninkai šiandie čia pradėjo savo 
konferenciją. Pasitarimai ve
dami didžiausioj slapty, per 
keletą valandų buvo dagi už
ginčijama, kad jokios jų konfe
rencijos nesą. Vėliau tečiau 
vienas jų prisipažino, kad tai 
esąs jų “regularis mėnesinis 
milingas”, kuriame betgi busią 
svarstoma ir streiko dalykai, ir 
angliakasių prezidento Lewiso 
pastarasis laiškas, kuriame jis 
pareiškė, kad angliakasiai pasi- 
niošę tartis ir nusileisti, jei 
kasyklų savininkai iš savo pu
sės taipjau norės daryti nusi
leidimų.

Kalbėtojas pasakė, kad ka
syklų savininkai sutiktų dary
ti kontraktą su darbininkais 
penkeriams metams, kaip kad 
Levvis mini savo laiške, bet tik 
tąja sąlyga, kad į kontraktą 
bus ^dėta tai, ko kasyklų savi
ninkai norį. /

Moteriškė miega jau 
kone pustrečių metų

PARYŽIUS, lapkr. 19. — 
Premjeras Painleve šiandie pa
reiškė parlamente, kad atstovų 
butas turįs galų gale baigti gin
čus ir tuojau išspręsti krašto 
finansų reikalus. Finansinė pa- 

Idėtis esanti visai kritinga, ir 
kraštas ilgiau laukti nebegalį .

Rado nužudyta Ameri
kos laivyno oficierą

SAN DIEGO, Cal., lapkr. 19. 
— Spanish Bight krante praei
tą sekmadienį rasta • negyvas 
Jungtinių Valstijų laivyno off- 
’cieras, Įeit. Nathan Green. 
Tardymas parodė, kad jis bu
vo nužudytas.

Prancūzai planuoja eks
pediciją j ašigalį

PARYŽIUS, lapkr. 17. -
Francijos laivyno ministerija 
planooja ateinantį pavasari su
ruošti ekspediciją į žiemių aši
galį, o paskui skridimą aero
planais iš ašigalio į New Yor- 
ką?

MARINETTE, Wis., lapkr. 
19. - Pound miestely, Marin- 
ette kauntėj, viena moteriškė, 
Mollie Stankevičienė, žinoma 
kaipo “miegančioji moteriškė,” | 
dabar ima judinti rankas, o I 
todėl lauk'aina, kad ji vėl pą-iris ouvo 
bus. Stankevičienė užmigo prieS’’vFčŠbUty,
dvidešimt aštuonis mėnesius, ir 
per visą tą laiką ji tik du 
kartu tebuvo nubudus. Metai 
atgal ji nubudo ir keletą dienų 
budėjo, paskui vėl buvo 'ke
lioms valandoms nubudus. Visą 
laiką ji reikėjo penėti skystu 
maistu pro kiaurinėlę., įstatytą 
į nosį.

Austrija gavo 2 milionu 
paskolos 25 metams

ViENNA. Austrija, lapkr. 
,19. - Austrijos valdžia išside
rėjo Amerikoj 2 rnihonu dole
rių paskolos dvidęšimt penke- 
riems metams, 9 1 6 nuoš. 
Paskola bus suvartota hydro- 
elektrinėms įstaigoms vystyti.

PAVOGĖ $100,800

PASADENA, Cal., lapkr. 18. 
— Turtingas lx)s Angeieą vers- 

ilininkas, John R. Osborne, ku- 
•ris buvo čia sustojęs Maryland 

, pranešė policijai, 
kad iŠ jo kambario kaž-kas pa
vogęs $100,000 laisvės bonų ir 
$800 gyvais pinigais.

Del anglių stokos uždą 
ro mokyklas

WILKESBARRE, Pa., lapkr. 
18. — Pristigus anglių dėl ka
syklų streiko, kai kurios vietos 
mokyklos tapo uždarytos, 
gle mokyklų visi vaikai 
paleisti.

Pr in
tapo

19.—NEW YORKAS, lapkr.
Šiandie buvo paskelbta, kad A- 
merikos ‘bankininkų grupe, J. 
P. Morgan and Co. vadovau
jant, sutiko duoti Italijai pas
kolos visą 100 milionų dolerių.

(7=^ ' ' .......... . ........ .............

Siųskit per Naujienas 
Pinigus Lietuvon ant Kalėdų

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

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

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

HAUJ8EINIOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Dl.



GAUKISKIAI NEPATENKINTI

DIDELIS METINIS BALIUS

įstaty

Padėkavonės Dienos

Spccio isi

Kaip aržuolinis šildytojas

Gasiniai Pečiai
pietų

kitokius Pilnai

rantuoti

Adresas

Kaip Savo'Kudikius Apsaugosi

Tel. Canal 0762

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

NaujienoseOarsinkifies

3514-16 Koosovelt Kd 
Arti St. Ix)uis Avė.

CHICAGO, ILL.

turite keblumų 
mint savo kūdikį, 
meeksperimentuok 
bu įvairiais mais
tais, bet duok jam 
Borden’s Eagle Pie 
nų, vienatini pavel
dėję motinos pieno.

$10.75
$14.75

padė

tiem t 
visokio i 
opiunr > 
ir « .

kiek.
meV - 

negal*-

BETIK) (T 
JEWEL

priv»i - 
u nu- 
lhn«.')

12th STREET
Tel. Kedzie 8952

Visi Kūdikiai 
* 1 

tarpsta ir auga stipry} 
bėn, Sveikaton jei gaiM 
na tinkamą maistą^ 
kuris padalys stiprius 
kaulus ir sveikus kū« 
nūs jiems.

Valandos 
nuo 

109 N. Dearbom St

norite dykai pamoki 
mimų jūsų kalboj kaip 
penėti jūsų kūdikį 
JBorden’s Eagle Pienu 
Ar padaryti j| stipriu 
Ir sveiku, išpildykite 
sekantį kuponą ir pri- 
siūskit mums.

nuo užkie- 
_a. Nevirškinimo, 

Rūgštymų Skilvyje—

ment. Cadum Ointment yra 
tos Amerikoje ir- nekenkia 
švelniausiai kūdikių odai.

E. J. McOuaid
5822 So. Ručine Avė 

Tel. Wentworth 0209 
T'nglewood 4760

Tas kaip aržuolinis šildytojas neturi 
V Xsau lygaus dėl greitos ugnies, jei rei

kia. Dega su minkštomis arba kietomis 
anglimis. Jo sienos yra labai storos ir 
tvirtos kojos. $16.75

z'kUDIKIv^.
EROVės skYRIUS

yra parodoma musų krautuvės languose

Dykai nuo dusulio ir nuo 
augštos tęmperaturos 

kenčiantiems

Ateikit tuojau dėl gero pasirinkimo
Atdara kiekvieną vakih’ą iki 8 vai. Nedėlioj iki 4 vai

DIRBTUVĖ: 1809 South Sta^e St.

Atvvater Kent Radios, pilnai prirengti ir įvedami 
j jūsų namą, /mokėkit tiktai biskį, o kitus lengvais 
mėnesiniais išmokėjimais, specialiai $139.50

THE BORDEN COMPANY 
BORDEN BLDG. NEW YORK

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

Pirmutinė IJetuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.

Nepraleiskite šios progos.
Ateikite tuojau. Vilnoniai Overkautai, vėliausių modelių: Ulsterių 

( hesterfield, Tube ir Conservatives.
$30 — $35 vertės
$40 — $45 vertės

Skaityk kitus straipsnius ka^ 
vaitę atydžiai ir pasidėk ateičiai

’ KUPOMAS
Pažymėkit katrą Literatūrą Norit

Penėjimo Valgiai Kūdikių
Instrukcijos Vaikams Knyga 
Vardu 
Adresas

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

Niekas taip na* 
tčvapia malonu 

kaip rodyti > 
draugams paveiks
lus savų sūnų ir dU 
kterų, kada tie bir 
vo kūdikiai.

TAI NĖRA HUMBUGAS
BET TIKRAS IŠPARDAVIMAS

Didelis Fabrikantas
Ant Slenksčio Pražūties

Priverstas sukelti pinigų dėl kreditorių arba
Bankrutyti

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

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

Suitc 606, imkit elevatorių iki 6. lubų

Rengia
Lietuviu Politikos ir Pašelpos Kliubas

Dykai bandymo kuponas 
Frontier Asthma Co., Rm. 51-D. 

Niagara and Hudaon Sta., Buffalo. N. Y 
Atelųnkite dykai bandymui Juatj m* 

todo p*a:

DIDELIS BALIUS
Bus “Confetti” ir Laiškų Susirašymo 

Lietuvių Tautiška Parapija
Prie H-tOą ir Union Avenue, Chicago, Illinois

Parengia puikų "Confetti” ir laiškų susirašymo bulių, Subatoj 
ir Nedėlioj, lapkričio 21 ir 22 d., 7 vai. vakare, 1925.

Merginos, kurios gaus daugiausia laiškų, toms bus duodami pui
kus prizai. Jauni ir seni, visi be skirtumo esate užkviesti. Turėsite 
gerą progą linksmai laiką praleisti. Grieš Bartkaus Benas.

KOMITETAS

Motinos, kurios augina savo vai
kus ir praleidžia nemiegodamoš nak
tis kasydamos kūdikių odą, surado, 
kad Cadum Ointment yra didelis 
jiems palentvinimas. šios puikios gy
duolės praši’ltna niežie.limiĮ tuojau ir 
jos yra labai gydančios gyduolės 
kur tik oda yra sužeista arba užrau
donavusi. Jei jūsų kūdikis kenčiu 
nuo odos ligų, bandykit Cadum Oint- 

padary- 
kad ir

Ar esi vienas iš tų, kad tiki, kad 
nedapenejimas randamas tik pas 
biednuomene tenementuose? Tikrai 
vesti tyrinėjimai parodė, kad tarpe 
miliono mokyklos vaikų New Yorke 
tik 17 nuošimtis pirmos klesos kūno 
padėty. Turtingi kūdikiai ir biedni 
kenčia nuo šio. Gali būti kad apie 
tave visur yra nedapenėtų, negerai 
penimų vaikų, bet nematai pavojaus. 
Nedapenejimas laipsniškai suardo vi
są kūną, bet dėlto, kad dirba tokiu 
slaptu budu, jo vaisių nesimato ne- 
atydžiai akiai, iki jau pervėlu.

KAIP GALIMA IŠVENGTI AKLU 
M O, KURTUMO IR AMŽINO 

IŠKRYPIMO Ant Slenksčio 
Pražūties

Nedėlioj, Lapkričio-November 22 d., 1925 m 
MILDOS SVETAINĖJE 

6112 So. Halsted St., Chicago, III.

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

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RA6TUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakortes.

CENTRAL DISTRICT FURNITURE CO.
3621- So. Halsted Street

Dykai išbandymas metodo kuri gali 
vartoti kiekvienas be jokio nesma

gumo arba sugaišinto laiko.
Mes turime metodą kaip sukontroliuoti 

dusulis ir mes norime, kad iųs pabandj- 
tumėt ją musų išlaidomis. Nedaro skirtu, 
mo ar jus genai sergate ar dabar pradėjo
te sirgti, ar tai yra kaipo chroniška Astl - 
ma arba augita temperatūra, jus 
loto reikalauti dykai Ubandymui mus 
todo. Nedaro l*_L"___
jus gyvenate, jūsų amiius 
mas, Jei jus kenčiame nuo 
Stos temperatūros, musų 

i jums greitai.
Mee specialiai norime 

kurie turi be viRiee ligas, 
formų* Įkvėpuojančių l. - 
prirengimų, “patentuotų 
nepagelbėjo. Mes norime 
vienam musų iSkaičiais. 
das yra paskirtas pralalinti 
mus kvėpavimus, visus 
paroxyxmus.

Tas dykai pasiūlymas yra 
kad nepraleldus bent vieną dieną. Raėyki 
te tuojaus Ir pradėkite 
siųskite pinigų. *“11 
Darykite tai liandien 
mokėti nei ui palto lenklell

Reikia imti dideliausios atyilos 
plaunant kūdikio akis, ausis, nosį ir 
gerklę. Nors svarbu Situs organus 
Švaroje užlaikyti, bet lygiai svarbu 
nepažeisti bevalant. Rekomenduoja
me didžiausj švelnumą. Nevartokite 
aštrių muilų ar tirpinių. Del ančia- 
kių apvalymo užtenka paprasto bo- 
rakso tirpinio, gaunamo aptiekoje. 
Tą patį galinta vartoti ir nosei bei 
gerklei. Jei akys, ausys, nosis šluo
stomi su skuduru tai reikia imti min
kštą f r sterilizuotą. Aptiekoje gauna
ma sterilizuota bovelna geriausia tin
ka. Kokią materiją nevartosi neįeik 
jos vartoti du sykiu. Mazgojant akis, 
vartok vieną Švarų šmotuką kiekvie
nai akei paskyrium, ir nedažyk j tir
pinį, bet pilk skystimą ant skepetos. 
Taip pat reikia mazgoti ir ausis, 
gerklę ir nosį. Bukite tikri, kad ran
kos jūsų švarios pirm čiupinėjus ma- 
teriolus.

Jei bile minėtų organų pasirodo 
rausvumas, tinimas arba pūliai ne
bandyk jų pats gydyti — bėgk pas 
gydytoją, arba nunešk kūdikį į des- 
pensariją, ar sveikatos centrą. Juk 
žinai, kad niekad nežinai kas iššau
kė tokius dalykus; todėl negali nei 
jų gydyti. Iš to gali kilti aklumas ar 
kurtumas jei nėprisirengsi tuoj šauk
tis medicinos pagelbos. Gydytojas ga
li kur kas daugiau gero padaryti li
gos pradžioje negu kada liga jau pa
siekė žiaurų laipsnį.

Yra tam tikri iškrypimai, kurie 
gimstant lieka nepatėmyti, kaip stab- 
kojė ir šašai. Yra rimta klaida leisti 
tokius dalykus pro pirštus, pasiti
kint, kad kūdikis išaugs. Pasirody
mas su gydytojo tokiais atvejais ne
daro jokios bledies. Jei gydymą ati
dėti toliau, tai reikia tam kompeten- 
tiško .daktaro pritarimo.

gumų, 
skilvio 
reikalauti 
puikios 
didžiausioj laboratorijoj pasaulyje 
ir yra žinomos kaipo BIOXOI,, 
lengvos vartoti namie ir veikia 
kaip magija savo greitumu dėl ser
gančių vyrų ir moterų.

B1OX()L, dėl savo greito veiki
mo j skilvį, kepenis, žarnas, krau
ją, greitai prašalina užnuodintas 
dalis kūne ir į keletą dienų pa
žeisti kūno organai pradeda veikti 
normaliai, paskiau atsiumda ambi
cija ir energija.

Jei jus kenčiate — ban
dykit jas.

Ant Slenksčio
Pražūties

žmoni ii 
laikraš

čių redaktorių baudimas gim
do nepaprastų galybę.

Tu r bot “Gaurėų vepgliai” 
niano, kad juos visi taip aukš
tai kelia, kaip jie patys prisi
lakę Lietuvos “pilstytuvės” 
skystimėlio vaizduojasi.

Nekutis.

Skelbimai Naujienose 
s duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 

/ yra naudingos.

.1 re.- n t. iv. r.ii n .i;.-LnTr..r:nm

DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

mėt ir ką jau jus buvote vartoję, jus 
gal būt nevartojot tokių gyduolių! 
kaip BIOXOL. Atsiųskit savo vardą' 
ir adresą ŠIANDIEN, sekamu paštu, 
ir leiskit darodyti jums tikru bandy
mu ką tos gyduolės gali dėl jūsų pa
daryti. Jos yra saugios, nekenks
mingos, atsakančios, pagelbėjo tūks
tančiams sunkių ligų. Paprasta kai
na BIOXOL yra $3 butelis, tiktai 
trumpam laikui, mes atsiųsime bile 
vienam kuris dar nėra jų bandęs, už 
inažą sumą, už $2. Mes darome jums 
šj nepaprastą pasiūlymą, nes mes 
esame fsitikinę, kad BIOXOL pagel
bės jurrvs jūsų trubelyje. Kaip iš- 
bandysit patys, jus maloniai reko- 
menduosit savo draugams ir gimi
nėms. Žinodami kokias puikias pa
sekmes jos teikia. Tiktai prisekite 
$2 pinigais prie jūsų laiško, o kitą 
mes padarysime. BIOXOL yra var
tojamas tūkstančiuose atsitikimų, 
taip kaip jūsų ligoje, tai kam ken
tėti ilgiau? Prašalinkit jūsų trube- 
lius kol dar nevėlu. Užsisakykit 
BIOXOL šiandien, dabai', ir galit bū
ti tikras, kad jus pasveiksite.

SPECIALIS TRUMPAM LAIKUI 
PASIŪLYMAS

Osborne-Tollick (’ompany 
2107 carson St., B-14, 

PittNburgh, Pa.
Gerbiamieji: — Aš noriu pa

sinaudoti proga jūsų Specialia 
Trumpam Laikui Pasiūlymo ir 
pabandyti jūsų B1()X()L, už ku
lį aš prisiunčiu $2.
Vardas ....... .............. ................. .

y r. 
t«m, 

1 - „ 
skirtumo kokiame 

arba uisiėmi
dusulio arba au 
metodas

pasiųsti 
j kur 

gyduolių, 
durnų*

pąrodyti 
kad musų 

visus 
tuos nemaloniu

labai svarbu
- _ ~ - ■ I

___ j metodą tuojau. N< 
Tik atsiųskit* kuponi

Jums n«reiki

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AR M Ai -1 
NYTI VISADOS KREIPKITfiS f 
PAS MUS. TAS JUMS BUS, 

ANT NAUDOS.

Į. L FABIONflS C&

Tūkstančiai žmonių tu
ri kepeny ir skilvio tru- 
belius bet nesupranta to 
Jums nereikia kentėti

tėjimo, Dyspepsiji 
Gastritis ir Rugši 
Jei jums reikia gydytis, jus ga
lite gauti geriausias.
tleriaustos gyduolės nuo Nevirš- 

kinitno, Užkietėjimo, I)yspepsij:i, Rugštumų Skilvyje, Kepenų, ligų, 
Gasy Viduriose, Agonijos, vadina
si B1()X()L.

Ar turite galvos skaudėjimą? Ar 
turit juodus šlakus po akių? Ar 
jaučiat svaigulį, kuomet einat lauk? 
Ar gardus yra maistas? Ar jus 

Į nervingas? Ar skauda nugara ir 
šonai? Ar gerai išsimiegate? Ar 
jūsų veidas pageltęs? Ar apsivė- 
ęs liežuvis? Ar atsiduoda jūsų 

kvapas. Ar turit gerą skonį? Ar 
tankiai vemiate? Ar jaučiate silp
numą? Ar jūsų viduriavimas kie
tas ar minkštas? Visi šitie ženk
lai parodo, kad jūsų sveikata rei
kalauja greito prižiūrėjimo. Atsi
minkite, kad B1()X()L .suteiks jums 
greitą pagelba. Del tų ligų išrodo, 
kad nėra nieko geresnio. Tūkstan
čiai gavo greitą ir malonų paleng
vinimą nuo tų ligų vartojant BIO- 

I X()L. Jei esat vienas tų. kurie be- 
kenčia nuo visokių nesina- 

kurie paeina iš kepenų ir 
gų, jus tuojaus privalote 

šių gerų gyduolių. Šios 
gyduolės yra prirengtos 

laboratorijoj 
žinomos kaipo 
vartoti namie

GAURfi, Tauragės apskr.
Priei kiek laiko tilpo Naujie
nose žinutė apie karštaf tikin
čiųjų “Gaurės vepelių” papro
čius ir darbus. Už teitūngas 
pastabėles jiq tiek įsižeidė, kad 
žada nubausti rašiusį į laik
raštį asmenį, prisilaikant Lie
tuvos valdžios naujai išleistų 
spaudai cenzūruoti įstatymų.

Visa bėda vepeliams, kad ne
gali sužinoti kas tai pranešė: 
užtai nutarė užklausti Naujie
nų korespondentų, o tuomet 
jau galas jam įkišiu jį j 
“katorgos” kalėjimų mažiau
siai trims metams, ne# rašy
mas apie S. iš D-čių kaimo 
šeimynoje marčios padėtį, apie 
Spaudvilnio norų tankių vedy
bų ir apie G-kių iš Mil. kaim. 
ncvykiisiųi vagystę Klaipėdos 
krašte oų didžiausias prasi
kaltimas prieš Lietuvos val
džios spaudai varžyti 
mus.

Ištikro fanatingŲ 
vaizduotėje ILietuvo.j

I
PATENT OVEN 1 j 
•THEY BAKE I

BETTER* I I ■

/TNE BNRįUMED TĘST Į 
BAKINC WITH DOOH OPEN V

BOIUMS WATER MIMCMES ABOVt BURNER

Pradžia 6 valandą vakare įžangų 35c yputui
Kviečiame vi^UK I.ietuvivH ir 1 .ietuvaites Hir.liiiKui aitnilankyti ant 

nusų Baliaus ir linksmai vakarą praleisti.
Pasarga: Norintieji įstoti j Lietuvių Politikos ir Pašelpos KJiu- 

bą bus priimami veltui, kurie atsilankys ant Baliaus tą vakarą.
KOMITETAS

TOurTYES
Hurin* Co., Dpt H. S., 9 B. Ohio St., Chicago

tiMl« nkyriaje IBM laikas 

nuo laiko (vildtnaiae ral- 

kalus (domius btulaniionia 

molinoms Ir motinoms Jau
ny kMikiy.

KMIkly aprftylnimaa Ir **- 

ndjinaaa yr* dalykis (y.M 

•▼arboa telmynal ir tautai 

Ir man jauname, kad tai 

yrn dalykas. kur| mm tu

rima rapiliarikkala laiko

tarpiais atvirai (r laisvai 
poryvUdMtk.

C?......  ■ 'Al ■■■1..J.1------- L_JLL,2LL"JS?

švarios, šviesios, \ Svei
kos, Gražios Akys 

Tai yra puikiausias tartas
Murinę yra išvalantis, suminki- 

tinantis, atšviežinantis ir 
nekenkiantis.

Jums patiks jisai 
Knygutė “Eye Care” arba “Eye 
Beauty”. Dykai pareikalavus.

Savaitiniai Specialai
VISA GRUPĖ moterų ir merginų sliperiai, velvet,-pa

tentuotos skurųs, pumps arba su raiščiais, su dideliais ir 
gražiais buckles arba dailus, augštomis, militarėmis arba 
žemomis kulnimis. Didžiausis bargenas čeverykų kokie 
kada nors buvo pasiūlyti .per laikraštį, £*£?
verti $8, specialiai ’

Del moterų kurioms sunku yra pritaikyti čeverykus. 
Ateikit!' j musų krautuvę ir pamatykite pilną pasirinkimą 
čeverykų, ekstra didelių mierų, naujų puikių stylių. /

Pilnas pasirinkimas žinomų Bostonian Čeverykų dėl vyrų 
žemomis kainomis.

Lew ir Miltoi Warsawsky’ai, užbaigė mokyklą kaipo kojų daktarai; išegzaminuos jūsų kojas dykai.
Krautuvė atdara vakarais ir visą dieną rredėlioj.

Warsawsky’s Reliable Shoe Store
1341 So. Halsted St., kampas Liberty St. _____ Z Z Z

ii y
r L
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Virė 160,000 taupymo 
depozitorių, įskaitau! di
delį skaitlių

LIETUVIU , 
patvirtina saugumą, patar 
navini. ir par.nkum. *it>e Banko*.

KORESPONDENCIJOS
“Romejus ir Julyte**

Nedėlioj, lapkr. 22 d., vaka
re, Lietuvių Svetainėj, Liet. 
Prog. Dramos Draugija penkių

Ruoš protesto mitingų.

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

FIRST TRUST AND 
SAVINGS BANK

Melvin A. Traylor, Prezidentas.

Dearborn, Monroe 
ir Clark Streets,

PlyMth, Pa.
Nužudė savo motiną

Luzerne pavieto kalėjiman 
tapo uždarytas jaunas lenkas 
Stanley Lulevvicž, 22 m., 142 
Nottingham St., Plymautlj, 
kuris prisipažino, kad jis kirviu 
užmušė savo motinų, kada toji 
atsisakė duoti pinigų dar dau
giau munšaino nusipirkti.

Kaip jis prisipažino, jis pa
rėjo namo amžinai girtas ir 
pareikalavo iš savo 60 m. am
žiaus motinos daugiau pinigu 
munšainui. Kada gi ji atsisa
kė duoti pinigų,*jis kirviu per
kirto jos galvą ir užmušė ją 
ant vietos.

metų savo gyvavimo sukaktu
vėms paminėti stato 4 aklų, 5 
atidengimų dramą “Rėmėjus 
ir .lnlyte”. Vertėtų visiems lie- 
tuviams tą veikalą pamatyti.

Kiek teko patirti, Detroito 
iLiel. Draugijų Sąryšis šaukia 
visų progresyvių draugijų kon
ferencijų pasitarimui * apie su
ruošimą viešo protesto milin
go prieš Lietuvos klerikalų 
vnlclži:,. SI.A. k p. jau prisi
dėjo. .Ją turėtų pasekti ir kitos
draugijos.—J. Bartkus.

Mrs. MICHNIEVICZ—VIDIKIENE'
AKUšERKA Į

Tel. Blvd. 8188
|M. Woitlriew>sc

BANI8

Delroil, Mich.
Vakarai ir kitos žinios

Kalėdinis Ūpas

Duoti, — ir turėti smagumo iš 
to davimo, — lai yra Kalėdinis 
ūpas. Bet kad duoti, reikia ir tu
rėti. o kad (urėti, reikia sutaupy
ti, o geriausias sutaupymas • yra 
prisidedant prie Kalėdinio Kliubo. 
Turėti, — štai koks ūpas Kalėdi
nio Kliubo, — kad išsidirbti savy
je taupymo budij lengvai pritaiko
mą.

Musų 1926 kliubas yra atdaras. 
Prisidėkile dabar.

KOTRYNA JONIKIUTĖ

The STOCK YARDS
TRUST & SAVINGS

BANK
4150 South Halsted St

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

SOCIALDEMOKRATAS
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 IJetuvos darbininkų laik
raštis, ir todėl jame pilnai atsispindi visas Lietuvos darbininkų gy
venimas, 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
rašti per tiek pat laiko dovanai.
KAINA: Amerikoje metams $2.40; pusei metų $1.20.

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

LIETUVOS’ DARBININKU JAUNIMUI YRA 
LEIDŽIAMAS Mfi.NESTNIS LAIKRAŠTIS

Leidžia Lietuvos socialdemokratinio jaunimo sąjunga “žiežirba”, 
KAINA METAMS: Amerikoje $1.00; Lietuvoje 30 centų.

ADRESAS: “žiežirba”, Kaunas, Kęstučio 40,
LITHUANIA

f VIENYBE 1

Liaudies Universitetas
Tas, kuris turi 37 metų “Vienybės” komplektus, turi 

namuose turtą, kurio kultūrinė vertė atstoja pagarsėjusią 
pas amerikonus “Five Foot Book Shelf ’ išleistą Harvardo 
universiteto prof. pagelta.

Tr kiekviename numery “Vienybės” kultūros turtas di
dėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, Žiniomis iš 
visų pasaulio kraštų ir Lietuvos.

Keturi doleriai ant metų reiškia truput] daugiau kai 
centas j dieną. O už juos gausite “Vienybę” kas antrą die
ną ir džiaugsitės kas dieną.

VIENYBĖ,
193 Grand SL, Brooklyn, N. Y.

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

21, kp. vaidino veikalėlį “Su
siprato“. Veikalėlio nėra ko nė 
peikti, nė girti, bet kaip SLA.I 
yra geras, nes pritaikytas pa-' 
čios organizacijos naudai. Bet 
vieną blogumą čia noriu pa-' 
stebėti. Tai to vakaro tvarkos! 
vedėjas Baronas tiesiog darė 
gėdą visam vakarui ir visai 21 
kp. Tas žmogelis turi daug 
drąsos, bet mažai supratimo 
ir vakarų tinkamai,negali ves-

mot nori ant estrados užlipti 
iš publikos pusės ir daug var
go turi kol užsirepečkina. O 
šiaip taip užlipęs taip šaukia, 
kad net baugu būti svetainėj 
Antra, SLA. 21 kp. negali pra
leisti to dalyko, kad pirm. Ba
ronas atidarydamas vakarą pa
reiškė, kad vaidins Proletarų 
Meno Sąjungos 4 kp., kuomet 
yra žinoma, kad ne ta “sąjun
ga” vaidino, bet pačios* SLA. 
21 kp. nariai. Tokiu budu dar- 
biečiai nori pasisavinti kitų 
darbą. To 21 kp*. negali leisti 
daryti ir negili i Teisti keliems 
darbk'čiams pasikinkyti į savo 
vežimėlį kelių šimtų narių kuo
pą.

Žmonių vaidinime
perdaugiausia, bet j šokius su
sirinko nemažai.
turbūt buvo prašiausias visa
me Detroite, nes per visą va
karą vis tą patį vieną šokį te- 
grajino. Paklausus kodėl jie 
taip daro, muzikantai atsakė, 
kad tik tą vieną jie ir temo
ka groti, kito šokio dar neiš
simokino. Tai kaip jus galit 
priklausyti prie unijos, jei ne
mokate ‘groti? paklausiau 
jų. Jie atsakė, kad unijos yra j 
buržuazijos išmistas ir Prote-( 
tarų Meno 
ra reikalo 
jos. Tokie 
darbiečiai.

buvo ne-

Orkestras

S-gos orkestrui nė- 
prigulėti prie uni
tai “kovotojai” yra

Aido choro vargai
Aido Choro mokytojas Strau- 

pas liko pašalintas ar pats, pa
sitraukė iš vietos. Vieni cho
ristai vienaip pasakoja, o kiti 

kitaip. Tūli sako, kad cho
ras algos nemokėjęs, tai jis 
pats rezignavęs. Kiek tarne 
yra tiesos, sunku yra pasakyti. 
Bet iš visko matyti, kad cho
ras sunkiai serga ir ta aplin
kybė privertė ir mokytoją keis
ti. Bet vargiai tai pagelbės, jei 
ir toliau politikieriai valdys 
chorą, nes dailės organizaciją 
negali suktis pagal tyrooklyno 
Pruiseikos “šein-katarinką”.

SIEKINES VANOS '
Elektros prietaisai mank- 

štinimui kimo 
(Electrical treatment)

Rusiška-Turkiška Pirtis
Šios vanos ir pirtis prašalina 

daug jūsų ligų.

Pirtis ir kambariai 7E
nakvinei ...................  I ■ ■ v

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

Tel. Boulevard 4552 
L ....................... ■■ ■............... ...

Atnaujinkit Savo Stiprumą
Daugumas tonikų suteikia tiktai burnai skonį, 

bet po viso ko, jų nauda kurią gaunate atgaivinda
mi savo sveikatą, stiprumą ir vikrumą, tai yra svar
biausia ir rokėojama daugiausiai.

SCOTTS EMllSION 
turtingas suteikime sveikatos čod-liver aliejus, 
labai grynas maisto-tonikas, netik turi gerą sko-$£\ 
nį, bet veikia gerai dėl prašalinimo silpnumo su-X7 r 
budavojant kūną į sveikatą. Scott’s Emulsion 
yra saugus tonikas dėl jūsų namų.

Scott & Bowne, Bloomfield, N. J. 25-68

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 1311 

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketver<r* 

Nerišliomis nuo 9 iki

ADVOKATAS 
Miesto ofisas

190 No. State St. Room 844 
Tel. State 3225 

Valandos nuo 9:30 iki 4:30 vai. 
Bridgeporto Ofisas 
3335 S'o. Halsted St. 

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

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

, i i .............. ■■■n —
■ I ■■■■■» I..—

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St 

arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

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

A. A. OLIS
ADVOKATAS

11 S. La Šalie St., Room 2001
Tel. Randolph 1084—Vai. nuo 9-6 

VžllCBTElis
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

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

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

69 W. VVashington St. Room 1311/ 
Telephone Dearborn 8946 

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

Namų Telefonas Kepublic 9600

Tel. Dearborn 9057

A; A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726- 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St. 

Cor. VVashington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8395

j. P. WAITCHES
Advokatas

t
Tel. Pullman 6377 Roseland, I^L

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearborn St.
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 6096
SPECIALISTAS egzaminavoji- 

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

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 Su. La Šalie St„ Room 530 
Tel. Central 6890

Vak. 3223 S. Halsted Chicago
Tel. Yards 4681

A. E. STASULANI
. ADVOKATAS 

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

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

A. L. THOMAŠ 
LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė. 
Tel. Pullman 7097 

Veda bylas visuose teismuose, 
• Abstraktai, morgičiai.

k... ■ .i ■ — .................. '

!
Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui

Iškirpk Š) kuponą kasdieną ir priduok j Naujienų ofisą ar j sto
tį, arba savo išnešiotoiui sykį į mšnesį ir bus apmainyta j tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytojas ar skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne daugiau per mėnesi, 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 motus—150, už puse metų—75, už tris mėnesius—85.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo. 

_____________________    Atkirpk čia _________  -...........  
Data: Lapkričio 20, 1925 _____ _________

«AVVS'>CO«*’ORA'no/V
PRESENTFOR

UNITED PR0Ftt’SWimOl\

6KN PttCPAJDTO
PRgįfcWRING CORPORATION 

vork^n.y. im014$ &&&*>

orM*KM <M<«U»! Mw v<A<rt.

3101 So. Halsted St
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Ponnnyl- 
vanijos iigon- 
bučiuose, Sąži
ningai patar 
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo Ir po 
gimdymo.

Už , dyką pa
tarimus, dar ir 
kitokiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi 
noms kreipki 
tės, o rasite pa- 
gelbą.

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

kampas 31 AKUAERKA 
Pasekmingai pa- 
kamauja mote
rims prie gimdy
to o , patarimai 
dykai moterim* (r merginoms.

3113 Soatli 
Halsted 81.

^ DR. HERZMAN ™

Dideli daugybė nelaimių paeina 
nuo pronto matymo.
Muhu sveikata, musų pasiseki
mas ir dažnai pati sryvastis 
priklauso nuo skaistaus, gero 
ir smagaus regėjimo.

I)R. G. SERNER O. D. 
Lietuvis Akių Specialistas 

3333 So. Halsted SI. 
į Valandos: nuo 1 iki M 
. Nedėliojt nuo 10 iki 1
I Akiniai $5 ir augščiau

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

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

pietų ir 6 iki 8 vakare.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BKENZA

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

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

*—f*

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

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

nuo 5:30 iki 7:80 vakare.

DR. I. E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

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

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

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

Namų telefonas Spaulding*8688 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

M'' " 111 *■'

■■■ i ■' " .................  '
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 
Utam. ir Pėtn. nuo 3 iki 9 vak.

X3XX1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
: Dr. Lawrence P. Slakis ?

DENTISTAS 
4454 So. Westem Avė. 

Valandos: 
nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare. xxxxxi3xm±paaxzxxxxxxx

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

........-
Office Boulevard 7042

Dr. C. Z. Vezelis
LIETUVYS DENTISTAS

4712 S'o. Ashland Avė., 
near 47th Street 

CHICAGO

r............................... . • ~
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,

Gerai lietuviams žinomas per 16 
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 St., netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietą 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

( Dienomis: Canal 
8110. Naktį 
Drexel 0960 

Boulevard 4186
3235 S. Halsted SL

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 ▼. V. i

Telefonai! i

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Are, 2 labos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 19 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nerišliomis nuo 10 valan

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

Telephone Yards 0994

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

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

Res. telephone Hyde Park 4000

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 , iki 8 vai. vak. N odė Įlomis nūs

8 iki 2 vai. po pietų.

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką. 
Vaikų ir visų chroniškų ligą 

Ofisas: 3103 So. Halatėd St„ Odcago 
arti 81 st Street

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

Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Dr.A JI. BLUMENTHAL

Optometrist
Tel. Boulevard 6487
4649 S. Ashland Av.

Kampas 47-tos 
ant 2 lubų

DR. M. J. SHERMAN 
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6858

Phone Canal 1718-0241 
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS' 

Kampas Oakley ir 24 St.
Ofiso vai. nuo 2 iki 4 kasdien. 
Panedėly ir ketverge nuo 3 iki 8 v.

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

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

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

LIETUVIŠKA APTIEKA
MRS. A. ZIMMERMAN, 

Savininkė
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: 

Brighlon Park Aptiek?
4254 Archer Avė.,

Phone Lafayette 6149
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Naujienos eina kasdien, iisldriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halstod St, Chicago, 
Ui. — Telefonas: Roosevelt 8580.

ji „i—i_ix -i.i-. ■ "imu---------

AMERIKOS PALANKUMAS FAŠISTINEI ITALIJAI.

Užsimokėjimo kaina: 
i — paStu:

—— — ------l
Pusei metų ........... _.... r
Trim» mėnesiams  _  
D vieni mėnesiams _______
Vienam mėnesiiu .................

Chicagoje per neAiotojuai
Viena kopija ............. .............
Savaitei ---- ..----- ------------------- 18c
Mėnesiui ------------------------------- 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paltu:

17.00
8.50
1.75
1.25

... .75

i . t
I Chicagoje 

Metams
Pagaliau, kuo išaiškinti tą faktą, kad po socialisto 

$8.oo Matteotti nužudymo vieni tiktai komunistai pasiliko par- 
4.001 
2.00 
1.50 

.. .75

lamente su fašistais, kuomet visos kitos partijos pasi
traukė iš jo?

Metams .................
Pusei metų .........
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiam
Vienam mėnesiui

Lietuvon Ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

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

orderiu kartu su užsakymu.

SENDVIČIŲ VALGYTOJŲ 
LOGIKA.

ŠIMTO MILIONŲ DOLERIŲ PASKOLA.

AR TAI ŠITAIP SAUGOJAMA “DEMOKRATIJA” 
. 4 PASAULYJE?

FAŠISTAI TREMPIA TARPTAUTINE SUTARTI.

KODĖL KOMUNISTAI POSĖDŽIAUJA KARTU 
SU “JUODMARŠKINIAIS”? .

Kas žinj |tQdel Amerika turi tokią gerą širdį Italijos 
fašistų valdžiai? t ir// t /

Nesenai Italijos delegacija tarėsi su Washingtono 
ponais dėl skolų mokėjimo. Jai pasisekė gauti labai 
lengvas sąlygas. Amerikos valdžia dovanojo Italijai tris 
ketvirtadalius skolos ir sutiko, kad pastaroji atmokėtų 
jai tiktai vieną ketvirtadalį, išdėstant mokėjimus per 62 
metu./

Iš franeuzų gi Washingtonas reikalavo vieno trečda
lio, ir Paryžius dabai:, išgirdęs, kad Italijai duota didesnis 
palengvinimas, pyksta. ir;iš tiesų: kuo Mussolinio val
džia yra geresnė už Painlevė valdžią?

Vakar susirinko Italijos parlamentas arba, tikriaus 
sakant, fašistinė to parlamento dalis fkartu su komunis
tais), be opozicijos atstovų. Ir pirmame posėdyje dikta
torius Mussolini pareiškė, kad parlamentui busianti atim
ta visa jo galia; parlamentas busiąs paverstas pataria
mąja diktatoriaus komisija.

Mussolinio klapčiukai tą diktatoriaus pareiškimą 
priėmė karštomis ovacijomis. Tame, žinoma, nėra nieko 
nuostabaus. Bef ve kas-įdomu: sykiu su telegramomis 
apie fašistų rengiamą “operaciją” Italijos parlamentui 
Amerikos laikraščiai pranešė, kad New Yorko bankinin
kai sutiko paskolinti Italijai $100,000,000 (šimtą milionų 
dolerių)!

Kalbėdamos apie pinigų in- 
flacįją, kaipo tam tikrą būdą 
subankrutavusios valdžios fi
nansams pataisyti, “Naujienos” 
anądien nurodė, kad Rusijos 
bolševikai savo laiku sugalvo
ję, jogei pinigų inflacija tai 
geriausia “revoliucinė” priemo
nė kapitalizmo tvarkai pašalin
ti. Leninas ir jo klapčiukai sa
kė, kad, prispausdinus vagonus 
bumaškų ir tuo budu atsiekus 
to, kad pinigai neteks jokios 
vertės,, bus išmuštas dugnas 
kapitalizmui ir jisai niekuomet 
daugiau ‘ nebeatsigriebs.

Į šitą “Naujienų” kritiką ig- 
norantiškos bolševikų finansi
nės teorijos Brooklyno komu
nistų organas atsako, kad “N.” 
redaktoriui gaila rusiškų rub
lių! Tasai redaktorius, girdi, 
peikiąs bolševikus dėl to, kad 
jisai dar turįs rusiškų rublių 
ir negalįs už juos nieko gauti!

Maskvos sendvičių valgyto
jai, žinoma, kitaip ir negali 
suprasti savo oponento nuomo
nės. Kadangi jie yra papra
tę už pinigą pardavinėti savo 
“principus,” tai jiems rodosi, 
jogei ir visų kitų žmonių sąži
nė randasi kišenėse.

Vienok, nežiūrint, ką pliauš
kia bolševikų pasamdytieji gi
zeliai, visgi faktas pasilieka 
faktų, kad ta “didžiojo Leni
no” sugalvotoji teorija yra, 
kaip du lašu vandens, panaši į 
tą finansinę politiką, už kurią 
stoja patys atžagareivivkiausie-

kapitalizmo elementai.ji

RELIGIJA IR LAISVE.

Pasirodo, kad Amerika ne tiktai ne protestuoja prieš 
fašistų despotizmą, bet net, kiek galėdama, ji/ remia.

Taip 1905 m. respublikinės Francijos valdžia ir kapi
talistai rėmė Rusijos carizmą. Jeigu ne Francijos pas
kola caro valdžiai, tai pirmoji Rusijos revoliucija butų 
buvusi sėkminga. Rusija butų senai įgijusi laisvę, ir tuo
met visa Europos politika per paskutinius dvidešimt me
tų butų ėjusi kitokiu keliu.

Dabar panašiu budu stiprinu žmonių pavergimą Ita
lijoje Amerika. O vos keletas metų atgal šios šalies val
džia sakė, kad jos piliečiai turį eiti net į karą, “kad ap
saugojus pasaulio demokratiją!”

sprendimų

“Draugas” 
todėl jisai

Amerika turėtų ne remti Italijos despotus, bet kelti 
prieš juos protestą. Ji yra davusi savo oficialį pritari
mą Tarptautiniam Darbo Biurui, kuris yra suorganizuo
tas prie Tautų Sąjungos. To Biuro iniciatyva buvo aną
met sušaukta Washingtone konferencija, kuri padarė 
nutarimą, kad visose šalyse butų patvirtinta įstatymd 
astuonių valandų darbo diena. Amerikos valdžios atsto
vai yra padėję savo parašą po tuo nutarimu.

Bet viena pamatinių garantijų Tarptautinio Darbo 
Biuro gyvavimui yra ta, kad visose valstybėse darbinin
kams turi būt pripažinta teisė laisvai organizuotis į pro
fesines sąjungos (unijas). Vienok Italijos fašistai šitą 
teisę begėdiškai sutrempė, uždrausdami nepriklausomas 
(socialistines, katalikiškas ii* kitokias) profesines sąjun
gas. Kodėl gi Amerikos valdžia ir laikraščiai tyli?

Lietuviški komunistai mėgina užginčyti tą faktą, 
kad Mussolini smaugia socialistinį ir demokratinį judė
jimą Italijoje, bet neužkabina komunistų.

Vienok tai yra tiesa. Per tą “juodmarškinių” dūki
mo tarpą, kuris prasidėjo keletas savaičių atgal, buvo 
suimta visa eilė socialistų, respublikonų, masonų ir kito
kių fašizmo priešų; buvo uždaryta visa eilė opozicijos 
laikraščių ir organizacijų, — bet nebuvo girdėt apie su
areštavimą bent vieno komunisto. Nebuvo girdėt net 
tokių kaitinimų prieš juos, kokius sufabrikavo prieš opo
zicines partijas fašistų valdžia.

Mes rašėme, kad ne socialis
tai nori priversti visus žmones 
vienodai mintyti, bet katalikų 
bažnyčia, kuri laikosi popie
žiaus neklaidingumo dogmos. 
Socialistai reikalauja nuomonių 
laisvės, o katalikų bažnyčioje 
vienam asmeniui, Romos papai, 
yra suteikta galia spręsti visus 
religijos ir doros klausimus ir 
tikinčiųjų minios neturi teisės 
net abejoti apie jo 
teisingumą.

Prieš šitą faktą 
neturi ką pasakyti,
mėgina atsikirsti, ( užvesdamas 
kalbą apie religiją ir laisvę. Ji
sai sako, kad religijos priešai 
šmeižią religiją, vadindami ją 
“vergija;” o tuo tarpu religija 
reiškianti tikrąją laisvę, nes ji 
atidengianti žmogui tiesą. Jė
zus pasakęs: “Pažinkite tiesą, 
o tiesa jus išliuosuos.”

Labai gerai. Mes pilnai su
tinkame, kad tiesa išliuosuos 
žmones. Bet ‘^Draugas” nepa
aiškina, kokiu budu gali patirti 
tiesą tie žmonės, kuriems yra 
uždrausta jos ieškoti. Iš jo 
žodžių matyt, kad jisai net ne
žino, kas yra tiesa. Nes jisai 
rašo:

“Yra mokslo tiesų, yra 
gamtos tiesų, visų be kriti
kos pripažinamų, ir jų laiky
tis nėra vergija.”
Tai yra gryniausias absurdas. 

Tokių mokslo arba gamtos “tie
sų,” kurias visi be kritikos pri
pažįsta, niekuomet nebuvo, nė
ra ir tur būt nebus.

Visos mokslo tiesos, kurias 
iki šiol žmonija yra suradusi, 
buvo įgytos tiktai per kritiką. 
Ir tuomet, kai jos jau yra pri
imtos, kaipo tiesos, jų kritika 
nepasiliauju. Imkite, pav. to
kią, rodos, neužginčijamą tie
są, kaip Nevvtono atidengtą 
materijos pritraukimo jėga. 
Per dvejetą šimtų melų visi 
apšviesti žmonės manė, jogei 
kiekvienam materialjam daik
te esanti kokia tai ypatinga 
vidujinė jėga, kuri tuos daik
tus traukia vieną prie kito.

Bet štai atėjo Einšteinas ir 
ėmė įrodinėti, kad tokios “pri
traukimo jėgos” visai nesą, ir į 
daugelis žymių mokslininkų | 
šiandie jau sutinka su juo. Rei
škia, buvo “tiesa” ir išnyko! ■ 
Išnyko ačiū kritikai.

Ir kaip su tąja “pritraukimo 
jėga,” taip gali atsitikti ir su 
kiekviena kita mokslo tiesa, ku
rios buvo per ilgus metus pri
pažįstamos/ Tokioje gadynėje, 
kaip davartinė, kuomet moks
lininkai daro instrumentus 
šviesos spindulio greitumo ma
tavimui; kuomet yra griauja- 
mi patys senojo matematikos 
mokslo pagrindai, kurie buvo 
dėstomi, kaipo neužginčijama 
tiesa, viso pasaulio mokyklose 
per keletą tūkstančių metų 
(pav. Euklido geometrija), kuo
met yra suskaitomos ir pasve
riamos sudėtinos jos dalys “ato
mo,” kurį mokslininkai per 
šimtmečius laikė “paskutine,” 
“nedaloma” materijos dalim,— 
tokioje gadynėje sakyt, kad 
esančios kokios ten mokslo ar
ba gamtos tiesos, kurių nelie
čianti kritika, gali tiktai pasku
tinis nemokša.

“Tiesos,” kurios yra įgytos 
ne kritikos keliu, yra ne tiesos, 
bet tamsuolio prietarai, — to
kie pat prietarai, kaip tas se
novės žmonių * įsivaizdavimas, 
jogei žemė tai didelis apskri
tas blynas, kuris laikosi ant 
trijų bangžuvių uodegų!

Tiesą tegalima surasti tiktai 
tyrinėjimo ii- kritikos keliu, ir 
mes todėl klausiame “Draifgo;7 
kuriuo budu gali patirti tiesą 
tie žmonės, kuriems po amžino 
prakeikimo bausme yra įsaky
ta tam tikruose klausimuose 
ne protąpt, bet aklai priimti 
visa, ką paskelbia “neklaidin- 
gasai” Romos papa?

Vienok nurodyt, kad katali
kų bažnyčioje yra panaikinta 
protavimo laisvė, tai dar anaip
tol nereiškia sakyt, kad kiek
viena religija būtinai esanti 
protinė vergija. Papos “ne
klaidingumo” dogma yra ne re
ligija, bet tiktai tam tikras 
bažnyčios įstatymas. Pasauly
je randasi šimtai milionų krikš
čionių, kurie papos neklaidingu
mo visai nepripažįsta. Ir Ro
mos katalikų bažnyčia tą įsta
tymą pasidarė tiktai apie į5 
metai atgafpi'pirmiaus ji gyva
vo per daugelį šimtmečių, tos 
dogmos neturėdama.

Kam gi tad čia “Draugas” 
tauzija apie “religijos niekini
mą?” Religija yra vienas daik
tas, o bažnyčia kitas. Bažny
čia yra tam tikra žmonių orga
nizacija. Pas katalikus ta or
ganizacija yra visiškai kontro
liuojama kunigų. Paprasti ti
kintieji žmonės joje neturi jo
kio balso. Jie ne tiktai netu
ri teisės svarstyti ir rišti tikė
jimo klausimus, bet jiems ne
leidžiama net valdyt tą turtą, 
kurį jie sudeda. Visi bažnyčios 
įstatymai, prisakymai ir pa
tvarkymai yra daromi vienos 
tiktai kunigijos, ir dagi pati 
kunigija tvarkosi ne demokra
tijos pamatais, bet autokrati
škai. Vikaras neturi balso 
prieš kleboną, klebonas prieš 
vyskupą, vyskupas prieš papą. 
Tai yra tokia pat tvarka, kaip 
kitąsyk bučiavo despotiškiau- 
siose monarchijose.

Ir kuomet šitaip yrą, tai Chi- 
eugos Marijonų organas turi 
begėdiškos drąsos rašyti, kad 
pavergti žmones rengiąsi socia
listai, kurie kovoja prieš visokį 
despotizmą!

KITAS “GAMTOS >KSŲ 
AIŠKINTOJAS.

Klerikąlai skelbia, kad esan
čios kokios ton ‘‘gamtos tie
sos,” kurias visi 4 žmonės turį 
priimti be kritikos. Bet kar
tais ne bloginus už klerikalus 
nušneka apie “gamtos tiesas” 
ir tokie elementai, kurie įsivaiz
duoja save esant didžiausiais 
“revoliucionieriais.”

Vienas jų yra St. Sabas, ku-| “Gamtišką” gyvulių ir žvėrių 
ris redaguoja ekstra-kairiųjų tvarką žmogus negali kopijuo- 
komunistų organą, “Aidą.” 
Jau kelintam to laikraščio nu
meryje eina straipsnis po ant- 
galviu: “Del Ko Kapitalizmas 
Išnyko?”

Ar žinote, dėl ko jisai išny
ko? Nu-gi, pasirodo, dėl to, 
kad jisai yra — “negamtiškas.” 

Paklausykite to ekstra-kairio- 
jo pilosopo:

“...Kapitalizmas yra ne
gamtiškas. žmogui yra gam
tiška pavergti sau gyvulį, 
šiąip gamtos spėkas; bet pa
vergti žmogų 
tiškas biznis, 
pavergimų - 
gegutė pavergia kielę (jei 
tiesa), kad perėtų jos kiau
šinį, bet nepavergia kitos 
gegutės; vilkas pasipjauja 
avį ar kitą kokį gyvį, bet 
nepjauju sau kito vilko ar 
vilkučių. Paprastai žvėrys 
pjauna sau kitos veislės gy
vius, bet ne savo veislės. Tai 
yra nalurališkai (kodėl? 
“N.” Red.). žmonių veis
lėje kitaip: vienas kitą pa
vergia, kamuoją, O; jei var
gai kyla prieš vergiją, tai 
ponai juos žudo... O jeigu 
visi darbininkai 
prieš vergiją, tai., 
ponų organizacija 
bė 
šautuvus, 
vergia mus. 
Baigia savo pilosopiją p.

bas taip:
“Negamtiškas surėdymas 

turi išnykt iš žmonių tarpo, 
kad žmonės nunyktų dėl ki
tų žmonių naudos.

“Kaip pirm visų vergi jų 
buvo komunizmas, kaipo natų 
rališka žmonių draugija, taip 
vergams kylant į augštesnę 
civilizaciją, žus kapitalizmas, 
jo vietoj bus laisva žmonija 
— aukštesnis — naturališkas 
komunizmas.” x 
Vadinasi, “Aido” redakto

rius surado “gamtišką tiesą:” 
kad žmogus neprivaląs paverg- 

i ti žmogų. Kodėl tai yra “gam
tiška tiesa*” Todėl, kad pa
vergimo nėra pas gyvulius ir 

i žvėris. Taigi, išeina, kad 
“gamtiškumas” reikalauja, 
idant žmonės tvarkytus! taip, 
kaip gyvuliai!

Puikus argumentas už ko
munizmą, nėra ko ir sakyt!

Bet jeigu žmonės turi savo 
visuomeniniuose santykiuose 
skolintis “gamtiškus” gyvulių 
papročius, tai kam p. Sabas 
kalba apie aukštesnės civiliza
cijos naudingumą, Juk civili
zacija tikrai nėra gamtos pa
daras. Jeigu “Aido” redakto
rius pripažįsta, kad kilimas į 
“aukštesnę civilizaciją” duoda 
galimybės darbininkams pasi- 
liuosuoti nuo kapitalistinio iš
naudojimo, tai visas jo 
tiškumo” garbinimas 
niekais.

Ta nuomenė, kad 
privalanti tvarkytis 
“gamtos tiesas,” yra senai at
gyvenusi savo laiką. Ji buvo 
sugalvota viduramžyje, kuomet 
visuomenės gyvenimo tyrinėji
mas I dar stovėjo visai žemai. 
Bet jau aštuonioliktame šimt
metyje ji buvo atmestą, kuo
met pasirodė, kad žmonių or
ganizacijoje veikia visai kito
kie, negu paprastųjų gyvūnų 
tarpe, įstatymai, 
džiąją Francijos 
[mokslininkai ėmė 
sos” ne gamtoje, 
prote.

Sokahtis žinksnis buvo ati
dengimas, kad žmogaus prota
vimą nustato gyvenimo sąlygos 
(aplinkybes), ir pagaliau tapo 
sukurta materialistinio/ istori
jos aiškinimo teorija (Markso- 
Engelso filosofija), kuri laiko 

I nulemiančiu visuomenės gyve
nime veiksniu darbo įrankius 
(techniką) ir ekonominius žmo
nių reikalus.

O ekstra-kairysis Sabas visą 
šitą žmonijos minties progresą 
ignoruoja ir, po vardu “mark
sizmo,” dėsto savo skaityto
jams tas supelėjusiu viduram
žio “tiesas,” į kurias šiandie ti
ki tiktai dvasiškų seminarijų 
auklėtiniai!

tai ne gam- 
Gamtoj yra 

pavyzdžiui,

prieš juos
—■ valsty- 

ir
pa-

atstato durtuvus
Tuomi ir vėl

ga

ti jau vien dėlto, kad jisai gy
vena visai ne taip, kaip gyvu
lys. Gyvulys nedėvi rūbų, ne
vartoja vežimų ir geležinkelių, 
nesigamina įrankių darbui. Ji
sai naudojasi tiktai savo kūno 
sąnariais judėjimui, maisto ieš
kojimui ir apsigynimui nuo 
priešų; jisai minta tuo, ką su
randa gamtoje. Pas gyvulį to
dėl negali būt kalbos apie tech
nikos ' vystymąsi, apie ekonomi
nius reikalus ir kylančius iš tų 
reikalų santykius; žodžiu, ne
gali būt kalbos apie visa tai, 
kas sudaro žmonių visuomenės 
pamatą.

Visas žmonijos progresas su
sideda iš pastangų pasiliuosuo- 
ti nuo “gamtiškos” tvarkos, ku
rioje gyvena žemesnieji gyvu-] 
nai. Tiesa, besiliuosuodami nuo 
gamtinės vergijos, žmonės su
kuria naują vergijos rųšį — 
pavergimą žmdgaus žmogum; 
bet šita vergija negali būt pa
šalinta kitaip, kaip tiktai jėgo
mis, kurios atsjranda ir išsivy
sto pačioje visuomenėje. Tai 
yra mintis, kuria remiasi visas 
naujosios gadynės socializmo 
mokslas. Jeigu socialistai sa
kytų darbininkų klasei “Eikite 
atgal prie gamtos*” tai jie nu-1 
tų regreso, o ne progreso skel
bėjai. / i

Bet p. Sabas, kuri;’, manosi 
esąs progresyviškesnis ir už so
cialistus, kaip tik tokį patari
mą ir duoda darbininkams. Ir 

’ ar jam ne sarmata apgaudinė- 
' ti juos, sukant, kad tai esąs] 

“marksizmas?”
Jeigu jisai, nors išbuvęs a- 

pie dvidešimt metų socialistų 
organizacijoje, neįstengė iš
mokti nė ABC Markso moksle, 
tai jisai turėtų bent neplepėti 
apie tai, ko neišmano. žmo
gus, kuris pats nieko nežino, o 
mėgina “mokinti” kitus ir dar 
to savo “mokymo” reikalams 
reikalauja pinigiškų aukų iš 
darbininkų, yra tikras šarlata
nas.

kymui. .Jungtinių Valstijų 
pradžios mokyklos juo toliau, 
tuo labiau, papuola į rankas 
protestonų ir katalikų sektų. 
Ir tas yra didelis pavojus civi
lizacijai. Religinės sektos 
niau protaujančius žmones 
gindavo ant laužo. Dabar, 
prantama, to negali daryti,
užtat stengiasi jaunimui įskie
pyti tą dvasią, kuri butų palan
ki religinėms sektoms.

se- 
de- 
su- 
bet

Lenkijoj nelabai gerai su fi
nansais. Užtat finansų minis- 
teris atsikreipė į Lenkijos vys
kupus, kad jie pagelbėtų su
tvarkyti pakrikusį iždą. Vys
kupai išleido raštą ir kviečia 
vierhus katalikus pasninkauti 
vieną dieną ant iždo intencijos. 
Dhigošovskis, (Pilsudskio drau-' 
gas) sako, kad maldomis ir tuš
čiais pilvais negalima iždo pri
pildyti ir kviečia paieškoti auk
so kunigų valdomose bažnyčio
je. Vyskupai prieš jį iškėlė 
bylą, o teismas pasmerkė rašy
toją 4 mėnesiams kalėjimo už 
kurstymą prie šventvagystės.

Lenkijoj yra 13,371 kunigas 
ir kitokių religinių sektų “šven
tikų,” kurie į metus suvalgo 
16,000,000 Lenkijos zlotų. Nė
ra stebėtina, kad dykaduoniams 
tiek milijonų reikia išmokėti, 
užtat ir iždas susmuko.

Lietuvoje įvairus “šventikai” 
suryja į metus virš penkių mi
lionų litų. Jei Lietuvoje at
sitiktų finansinis krizis, tuųmet 
būtinai reikėtų pakratyti vie
nuolynus ir klebonijas. Ten 
Lietuvos litų randasi nemažai. 
Jeigu Lietuvoje tiems “šventi
kams” išmoka į metus virš pen
kių milionų litų algomis, o kiek 
dar jie sau prisikolektuoja ki
tais įvairiais budais, Tie vi
sokie '“šventikai” darosi tikra 
nelaimė šaliai.

Nauji Raštai

gam- 
pavirsta

žmonija 
pagal

Jau prieš di- 
revoliuciją 

ieškoti "“tie- 
bet žmogaus

Pastabos
Rašo Žmogus

L u n k e v i č i u s. žemes 
“Kultu- 
Šiauliai, 
lt. 
istorijų,

“Kišdami savo uždavinius su 
liaudies reikalais, mes, (Lietu
vos socialdemokratai) sakom, 
kad jus esat liaudies priešai ir 
dėlto, jus ir mums galit būti 
tiktai priešai. Mes dėl to at
virai pasisakom: kaip iki šiol 
su jiimis kovojome, kovosime 
ir toilau; mes pasistengsime, 
kad busimieji Seimo rinkimai 
išeitų ne jūsų naudai; kad jie 
atitaisytų dabarties padėtį, iš
vestų kraštą iš sunkaus' krizio 
ir grąžintų liaudžiai pavogtas 
iš jos teises.”

Kaip tik
Mašina palengvino

Jis turi dau-

Kiti sako, kad ne. 
priešingai, 
žmogaus darbą, 
giau iluoso laiko dėl protavimo
ir tobulesnio studijavimo. Da
bar, atsiradus moderninėms 
mašinoms, daug daugiau žmo
nių, negu .kada nors pirmiau, 
turi daugiau liuosesnio laiko; 
turi daugiau progų ir šaltinių 
tolimesniam išsivystymui savo 
proto. Tuo budu moderniškos 
mašinos nestabdo civilizacijos, 
bet pagelbsti ir pagreitina visą 
civilizacijos progresą.

Didžiausia tragedija buvusio 
paskutinio pasaulinio karo, tai 
ta, kad jame žuvo dešimtis mi
lionų tvirčiausių baltosios ra
sės žmonių, o sykiu su tuo žu
vo neapsakomi turtai žmonių 
protoplazmos. Kas gali žino
ti kas butų galėję gimti iš tų 
žmonių, kurie paguldė galvas 
tame baisiausiame pasaulinia
me kare. Tų didžiausių nuo
stolių — žmonių protoplazmos 
nieks jau negalus sugrąžinti.

istorija. Vertė A. P. 
ros” B-vės leidinys.
1924 m., 74 pusi. k. 3

Daug yra įdomių 
pet žemės istorija be nebus iš'
įdomiausių. Musų senele) že
mei daug teko pergyventi. Ji 
spindėjo skaisčia žvaigžde ir 
liūdnai geso beribei tuštumoje. 
Jiz džiūgavo pajutus pirmojo 
žmogaus pėdą ant savo kruti
nės ir liūdėjo slegiama šaltų 
ledynų. Visa toji musų žemės 
praeitis surašytą, it knygų lak
štuose, jos plutoje — žemės 
sluoksniuose. Mokslininkai il
gai skaitė tą didžiulę ir nesu
prantamą žemės praeities kny
gą ir pagaliau patyrė didžiąsias 
žemės istorijos slaptybes. įdo
mioji žemės istorijos santrau
ka ir gplima rasti V. Lunkevi- 
čiaus “Žemės istorijoje.” Kny
gelė parašyta visai populiariai 
ir suprantamai.

Redakcijos Atsakymai
Jos. Beliackas. — Tokioj for

moj, kokioj parašytas straips
nelis, talpinti negalime.

Dar vienas didžiausių šių I 
dienų civilizacijos trukdytojų,! 
tai religija. Visos religijom 
stengiasi prirengti jaunimą, 
kad jis butų paklusnus jų mo-



Del Geriausių Pasekmių

O;

Jus Skolingas
Mums Pasimatima

LABAI GERAI EINA

KITI PUIKUS OVERKAUTAI

3343 So. Halsted St

Atdara Kiekvieną 
Ketvergo Vakarą

krikščio- 
judriau-

gyduolėmis dėl pagelieji

atgabenta 
turime

Atdara Kiekvieną
Sukatos Vakarą

Siųskit pinigus per 
NAUJIENAS

Vardas Blatž Turi Garan
tuotą Gerumų per 75 metus 

Parduodamas Visose Krautuvėse

— Box Overkautai 
Chesterfield’ai

Largest Out-of-the-Loop Clothing and Shoe Store 

d Ashland Avenues

[Pacific and Atlantic Photo]

E. F. L. Wood, naujasis In
dijos vice-karalius, kuris užims 
Readingo vietą. i

Chicago’ 

Miluaukee an

nelyginantį duonos 
Dabar dalis inteligentų 

0 dau-

Derasi su 
dauguma priešinasi,

Tel. Republič 8135

Paul Hanuska
6653 So. C’laremont Avė.

Kontraktorius - Plumberis. Darau 
visokį darbą pigiomis kainomis.

gražių spalvų. Overkautai su kuriais didžiositės. Tūkstančiai 
dėl pasirinkimo. r-nz-A

Iš Metropolitan Opera C o 
New York

NEPIRKITE sau overkautp kol jus nepamatysite ką 
mes turime pasiūlymui. Jei musų kainos nėra žemes
nės — jei mes nesuteiksime jums geriausias vertes 
visame mieste — mes tuomet nenorime, kad jys pirk
tumėt.

y ' F4 zl
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Gero audeklo — smąrt modeliai

Kostumeriškai pasiūti iš Puikiausių Vietinių 
ir Importuotų audinių

Tube Overkautai 
Ulsteriai —

turinčių autoriteto šaukimas 
lieka (įveselėnos kvapu, reikia
mu pašalinti. Jau šiandien yra 
žmonių už kovą kuriems ati
ma teises, teisia teismuose. 
Konfiskuoja, cenzūruoja spau
dą, kur inteligentų balsas? Gir
dim, kad tas ir tas laikraščio 
numeris konfiskuotas, tas bau
džiamas, kitas jau nubaustas. 
Dar nebuvo nė vieno inteligen
tų suvažiavimo savo reikalus 
ginti. Kodėl nesišvaistyti re
akcijai, kai, sargai miega pri
kandę plutą \ iš valdžios ėdžių, 
kairysis darlję gauna valdžioj 
tik . tada, kai turi keturias dar
bo rankas arba porą kaušų 
dūmoti. Tokių iki šiol nesira
do. Be darbo gi nė vienas ne
gali gyventi dabartiniais lai
kais Lietuvoje,1 kurio didžiumą 
gauna valdžios- įstaigose, čia 
gausi, kai seksi jų pėdomis.

Čia musų vargstančioj i ir 
trokštančioj i inteligentija pa
minta Romos kurpaliu. Musų 
studentija dar nekelia augščiau 
galvų, —negali. Nekaltinkit jų, 
jie jau nukryžiavoti dabarty.

—Stud. Tindi-Rindl.

ilgi, smart tubular modeliai. Labai gerų materiolų ir išdirbi 
mo

štai Linksmi Bambino Dvynukai
Negalėjo ramiai ilsėtis per 10 mėnesių. Dabar miega 

ramiai ir auga riebyn. Perskaitykit žemiau pacituotą 
laišką ir nuspręskit nupirkti bonką Bambino savo kūdi
kiui be jokio atidėliojimo, šitas puikus kūdikių vidurių 
valytojas privalo užimti žymiausią vietą kiekvienoje

įsilindę jų lizdan. Jog paprasti 
darbininkai-vargšai negi lys į 
dvarininkuojančių tarpą. Iš dir
bančių valdžioje negalima lauk
ti atviro pritarimo, — jiems 
grėstų netekimas darbo. Vie
nas pažįstamas mokytojas, 
griežtas aušrininkas, steigė 
gimnazijoj ateitininkų kuopas, 
kad tuo budu užsitarnauti švie
timo ministerio akyse daugiau 
pagarbos... ir geresnę vietą. 
To nepagirsiu, bet taip buvo.

Daug mokytojų braukiusi iš 
laisvamanių ar kitų panašių, 
kad nereiktų paleisti darbo. Ki
tiems mokytojams sustabdo mi- 
nisteris (dar švietimo, o ne 
koks nors spekuliantas), algą, 
nors jis ištisus metus dirba su 
vaikais, vien už tai, kad jo ne
laimingas žodis krypo kairėn. 
Kiekvienas eina lauk iš pavojin
gų vietų ir užsimerkęs kerštau
ja. Nieku kitu negali kerštauti 
kaip tik balsu, tinkamą įmesda
mas į urnas. O iki tol reikia ty
lėti. Jeigu nėra liaudies moky
kloj pakabinti ant sienos kry
žiai, jau tuo gali būti pašalin
tas mokytojas. O kas to nori, 
kai savo kraičio teturi tik po
rą autų arba nudriskusią rudi-

kairiųjų, negu krikščioniškų, 
kurie visą pasaulį matuoja bib
lijos gudrybėmis. Kairieji tan
kiausia išeina iš daugiau varg
stančių ir dirbančių tarpo. Lie
tuva gi dabar pilna inteligen
tų, kurie tikisi sau karjerą su
daryti Rusijoj ‘ atsidarius rube- 
žiams ir jau raito usus ton 
pusėn, dešinieji klaupiasi prieš kepures ir kepurėja Kaune, ve- 
Romos kunigų internacionalą, da kepurių tvarką. Draugai at- 
Kurgi nesiklaups, kai gerklėj įvirai prisipažįsta dėl kepurių

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriauslai.

M. Yuška, 
3228 W. 88th Chicafo, III.

KALNAS, 192?. X. 
Daug darbuotojų (ypač 
šliupas nusmuktkelniais 
na) klausia kur musų inleligen 
tai, kodėl nestoja kovon griež 
čiau prieš klerikalų smurtą. Iš krikščionims. Įstoja ir socialis- 
tikro daug yra baigusių vidurį- tinių, tik, žinoma, ne idealis- 
nes mokyklas, apie tris tuks- tai, tik taip sau buvę nariais 
tančius universitete, geroka da-'del įvairių priežasčių. Tautinin- 

i pritraukiamą 
graži, o be to dar sta-

“Gerbiamieji:—
šiuo laišku noriu jums iXrti širdingiausi ačiū už 

gerus vaistus, kuriuos man prisiuntėt. Per 10 menesių 
aš negalėjau ramiai primigti nei vieną naktį ir kaip 
greitai aplaikiau vaistus, kurious man prisiuntėt, tuojaus 
daviau savo kūdikiams ir po to jie Užmigo ir ramiai 
miegojo visą naktį. Aš turiu penkis kūdikius ir mano 
nelaimei iki šiol nieko nežinojau apie šituos gerus vaistus, 
kuriais yra Bambino. Dar kartą tariu ačiū ir linkiu, 
kad šiuos vaiatus naudotų visos motinos. Jie padare 
stebuklus mano kūdikiams ir dabar jie auga riebyn.”

Mrs. W. K., New Britain, Conn.
Parcikalaukit dykai duodamo Bambino pavyzdžio ir 

Dr. Richterio Knygos Motinoms. Arba nusipirkite už 
35c bcr.ką Bambino i5 tavo vaistininko šiandien.

L F. AD. RICHTER & CO.
\ Eerry Ci South 5th St3., Brooklyn, N. Y. j

Tiesa, yra ir turtingų — pa
siturinčių dvarininkų, smulkių 
fabrikant, bet jie eina po “Ra
moves”, kur reikia frakus įsi
rengti, lakierkas Ir kitas mand- 
rybes Įsitaisyti, šoka daugiau 
aštuonių valandų! Tokiems apie 
politiką nereikia galvoti, jiems 
nesvarbu, jei vienas kitas “ar
timą mylinčių” kunigu ranko
mis kalėj iman įsuktas arba iš
tremtas. Sotus alkano neužjau
čia. Lanksčiausias ir nepasi
tenkinantis luomas, kuris ‘ištik
to vargsta 
vieną studentą, 
dešimties ceYitų 
išlaidoms, Į/savaitę kartą pietus 
evalgo ir tt. Tokie, kiekvienas 
pripažins, negali kitu kuo rū
pintis, kaip rasti tinkamą kąsnį 
ir; jį ryti, privalo lenktis prieš 
darbdavius ir pataikauti, nors 
užsimerkus.

Šiandien rasi ne
kuria neturi 

smulkesnėms

Mėtini .Overkautai
" JIE YRA

Hildagos Girdas Negali Surasti Skirtumo 
Muzikoje Grojant Abiejais Budais 

ant Gulbransen
Netik vien puikumas, kuris padarė Gulbransen Registruojanti Pianą žinomą muzikantų rateliuo
se, bet tas faktas, kad žmonės be muzikaliu išsilavinimo gali groti jį rolėmis su muzikaliu 
išreiškimu ir su dideliu pasirinkimu tonų, taip kaip rankomis grojant. Gulbransen Registruo
jantis Pianas užregistruoja—išreiškia—Laiką, Dasilytėjimą ir Toną, žmogaus kuris sėdi prie 
piano.
Jus galit groti šį pianą rolėmis su žmogaus ekspresija—savo išreiškimu—pirmą sykį kuomet 
bandysit.
Ateikit ir pabandykit jį. Dešimtis minutų grojime pertikrins jumis.

Del Upright Registruojančių Modelių—Kaiios tos pačios visoje šalyje—Prašykit pardavinė
tojų lengvais išmokėjimais.

lis jau dirba visuomenėj. Kiti.kų kepurė turi 
užsieniuose. Moksleivių arba galią
darbininkų tarpe gabesnių yra tosi jie' žymų bendrabutį Kau

ne, kur nariams garantuojama 
butas, švaresnis, negu dabarti
niai laužai, kur, kaip ištarė kei
stas komikas, užtenką pusės 
kubinio metro oro, kad gyven
ti studentui, jei mažiau — gy
vena bedarbis. Ir, žinot, keistą 
psichologiją ne tik vaikų 
amžiaus, bet ir ūsoriai gaudo

burkuoja 
prašo 
gyvena partijų dėka 
giau prižvejoja tos partijos, ku 
rios vyrauja. Aišku — 
nių. Veikliausias ir 
sias politikoj elementas 
dentai dabar gainiojasi už ke
purių, kurių universitete atsi
rado virš keturių spalvų. Jeigu 
ne žalia kepurė, neo-tautinin- 

vadi- kai nebūtų sugavę tiek narių.
Visi bepartiniai stoja ten. Be 
to ši organizacija nėra priešu

Elvira cie Hidalgo, Ispanijos Prima 
Donna
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Atdara sekamą savaitę Utarninko ir Seredos vakarais

Iš tikro kurgi musų inteli
gentai? Vienas kitas nueina 
kalėj iman, niekas nė vampt ne
taria, nesipriešina 
lenkais 
bet tyli uolomis. Tyli ir tie, kas 
privalo netylėti, o būtent tie, 
kas nori tylinčius žodžiais išju
dinti, pats savo kailį atitrauk
damas nuo kalėjimo durų. Ne-
■ -.i-Tr.—m-.................. -r.,-?--- ■

Serganti Žmonės
Jei noriu us- >
rasti pagelbą 
nuo gavo kenr ’i. rssatai
tėjlmų eikite f*~nhrv - ' fcr
| naujai |»- I 
teigtą EURO- I - „ 
P1NJ-AMERI- KL-MP KlI J I 
k o n i s k a r* K 3 L I 
SVEIKATOS Y f ’ R-r
ATGAVIMA 
—“LINCOLN W L A*'
M EDI C AL H 3KA1 I 
INSTITUTE”. »Į a. (i/."
kurte yra i- ■ W
rengtai vė- H___ 'Hm Union mndoe E* ■■
mailnomte ir gyduolėmis dėl pagelbėji
mo kenčiančių Įmonių. Daugelis musų 
gyduolių yra atgabenta i* kitų žalių.
Mes taipgi turime gyduolei prote- 
goriau* Ehrllch’o 6U6 ir 914 Oficia
lu Vokietijos Prlrengimas. Kadangi be
veik viso* ligos paeina dėl negero krau
jo, mes tikrai galime jumis pagydyti 
be operacijos su miuų naujausiu meto
du. (leidžiant tinkamų gyduolių tiesiai 
i kraują. Ate gydymas, jei reikiamas at
sakančio gydytojo, yra be skausmo ir 
ligonis nesugaUita nei minutės laiko nuo 
darbo. Svarbiausias gydytojas — DR. 
BOWES — pripažintas specialistas per 
daugeli metų tarpe gydytojų, teikia as
meninį prižiūrėjimų prie visų ligų. Mes 
turime puikias pasekmes gydyme ligų 
kraujo, nervų, skilvio, nusilpnėjimo, 
reumatizmo, nugaros, tonų skaudėjimo, 
niežėjimo, užkietėjimo, kepenų, pūslės, 
venerinių ir kitų privatinių ligų.

DYKAI X-RAY EC.ZAMINACUA ir 
kraujo ilbandymae laboratorijoj, taipgi 
ėlaputno, mes tikrai surasime priežastį 
jūsų ligos. Musų >kraujo spaudimo apa
ratas niekuomet neapvilia. Musų kai
nos už gydymą laitai mažos ir jus už
mokėsit kuomet pasveiksit. Nekentėkit be 
reikalo. Ateikit pas mus dabar ir su
taupyki! savo laiką ir pinigų, nes per 
tolimesni laiką visvien jus ateisit | mu
sų įstaigą. Mes pagydėm daug ligonių, 
kurie buvo apslvylę su kitais gydyto
jais. Ši yra jūsų proga, kad pasveikus. 
LINCOLN MEDICAL INSTITUTE 

DR. BOWB8 
SPECIALISTAS IR MEDIKAMS 

DIREKTORIUS
t 8 South Clark ‘St.

2-ras augi tas 
Viriu j Triangle Itestau ranto 

Sekamos durys nuo Astor teatro
OFISO VALANDOS: Panedėly, Ket

verge ir l’ėtnyčioj' nuo 9 ryto iki 5:30 
vakare. Utarninke, Seredoj ir Subatoj 
nuo 9 ryto iki K vakare. Nedėliomte ir 
šventėmis nuo 10 iki 12 dieną.

TxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxrTyxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
3 Sutaupyki! $10 iki $15 ant šių puikių E
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bankinėmis įstaigomis, 
draugijomis ar pri- 

asmenimis. Nekurtos 
skolina pinigus, kad

Perkant ar parduodant 
nejudamąją nuosavybę
Jungtinių Valstybių 

mai, liečiantys nejudinamąją 
nuosavybę, yra labai kompli
kuoti. Kiekviena valstybė turi 
savo reikalavimus, kurie pilnai 
turi būti pildoma perkant ar 
parduodant žemę ar namą. Nė 
vienam nedera nieko pirkti ar 
parduoti nesužinojus valstybės 
įstatymus, kuriuos sužinosi pas 
gerų advokatų ar legalės pa
galinus draugijoj.

Perkant nuosavybę 
šia susitinkame 
raštu. Raštu 
kontraktų dėl 
pirkimo. 1 
pasirašant, 
aišku,
ta visi dalykai, kas 
karnų nuosavybę.

Parduodantysis ir 
sis bile nuosavybę 
sutaria, kad vienas perka, o
kitas parduoda tam tikrą nuo
savybę paskirtu 
tikra kaina ir 
sąlygomis. Turi 
nurodyta, kokio
vybė perkama, kokie rubežiai. 
Reikia ir tą turėti galvoje, ar 
pirkėjas paskirtuoju laiku 
baigti raštus turės užtektina;

pirmiau- 
su pasirašymo 

reikia padaryti 
žemės ir namo 
tokį kontraktų

viskas . turi būti 
smulkmeniškai sužvmė- 

licčia per-

kalo su 
paskolos 
vadinis 
įstaigos 
tik savo 
naudojus. Svarbu pasirinkti 
skolintojus sąžiningus.

Pirkėjui svarbu sužinoti ar 
perkamoji nuosavybė yra liuo 
sa nuo vienokių ar kitokių ob
ligacijų. lai svarbiausia tran- 
zakcijos dalis. Nuosavybės raš
tas (title) tai yra teisė nuosa
vybę parduoti. Apie lai sužino 
advokatai Ar tą m tikros, (title) 
bendrovės.

Jei nuosavybės perkama per 
agentų, reikia žinoti, kad agen
tai kai kuriose vielose ima nuo 
dviejų iki penkių nuošimčių 
nuo parduodamosios kainos, h 
apie kitokias išlaidas, kaip tai 
advokato, rekordavimo reikia 
išanksto sužinoti.

Apart visko, svarbiausia gau
ti teisingų ir gerų patarnavi 
mų, kad nepadarius klaidų, už 
kurias vėliaus reikėtų bran
giai užmokėti. —[FL1S].

Michael P. Szymanski, kuris 
mano, jog jis daugiau išmokino 
ateivių angliškai kalbėti, kaip 
bile vienas kitas žmogus Ame
rikoj.

Dvyliką metų jis jau moky
tojauja Y. M. C. A. mokyklose 
ateiviams ir yra perleidęs apie 
10,000 mokinių.

s
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Vollrath Enamelioti indai
su Dideliu Sutaupymu Pinigų

Specialis Pirkinys Vollrath Tris Sy
kius Dengti Baltai Enamelioti Indai
LOT 1. Verti 39c po

Pasitarkit su 
Specialistu
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Kuomet jus su
sergate, tai pir
mutinis dalykai 
jus norite gauti 
gerą specialistą, 
kad jis jumis gy
dytų — tokį spe
cialistą, kuris tu
ri daug metų pa
tyrimą ir tolio 
kuris “nedaro 
spėliojimų1'. Gal 
būt, kad jus jau 
esat gydęsis pae

10c Kiekvienas
daugeli gydytojų, bet vis be pasek- 

I mių. Priežastis buve ta, kad jie ne
žinojo, kokia jūsų liga buvo.

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

X-Ray Egzaminavimas 
ir patarimai visai dykai

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

Mes turime pas save visus naujau
sius serumus.

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

skausmo. Musų kainos už gydymų 
yra labai liberalės.

Mes gydome vyrus ir moteris.

The People’s Health
Institute

GĖRIMUI PUODUKAI
Visų styliy ir miery, vaiky mugs

BASTING ŠAUKŠTAI

didumu

M issis> issippi
35 metai paty-

perkanty- 
pirmiausia

■

M
H
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išmokta l$14,960,- 
kuomet 1919 metais

Montana
Nevada
Wyoming 
Michigan

1,313 
1,479 
1.061 
1,3X0 

613

laiku, už tam 
tam tikromis 
būti aiškiai 

žemės nuosa

1,647
1,699
1,595
1,609

737
[FLISJ
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Larkin Krautuve — Skiepas
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Siųskit Naujienas
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.

SuccessoTM

pinigų.
Pirkimo kaina taipgi yra 

svarbi. Turi būti imama do
mėn ar kaina nustatyta aktu- 
alė. Paskui bus pervėlu. Rei
kale mokėjimo už nuosavybę 
daugelis neturi visų pinigų už
mokėti. Tokiam atsitikime su
sitinkama su morgičiais (mort- 
gages). Morgičių lai yra do
kumentas už paskolintus pini
gus nuosavybei pirkti, už kuri 
užstatoma pati nuosavybė. 
Morgičių tranzakcijos yra skir
tingos. Nekurtuose atsitiki 
muo?e morgičius išimamas ant 
nuosavybės išneša XOęj jos 
vertės. Balansą gi pirkėjas įne
ša pinigais. Kituose atsitiki’ 
muose pirm asai morgičius yrr 
50ę; nuosavybės vertės, antra
sai 25*4, 30 ai* daugiau nuo
šimčių. iMažiau atsitikimų yra. 
kur išimama ir trečias morgi
čius. Skolinant pinigus an! 
morgičių, prisieina ‘urėti re?

Algos sudaro 58% visy 
valstybės įneigy

J vairiose Jungtinių Valsty
bių pramonės šakose išmoka
mų algų suma didėja. 1909 m. 
togomis 
000,000,
išmokėta $34,769,362,000. 1920 
metais pramonės šakose algo
mis išmokėta ypatingai daug, 
net $41,560,157,000, kuopei
1921 metais vėl nukrito iki 
$31,700,877,000.

.1909 metais algos sudaro 55 
nuošimčių visų gyventojų bė
gamų pajamų, gi 1921 m. 58%. 
§ics skaitlinės imamos iš Na
tional Bureau oi Econoniic 
Research.

Fabrikų išdirbystėse 
viršija, visos kilos —
tais -- $13,624,401,000; 
metais 
m. —

algos 
1919 me- 

1920
— $17,368,540,000; 1921
$11,050,617,000.

Dirbtuvių algos 1919 m. su
darė 39 nuošimčius visų algų 
Jungtinėse Valstybėse. Agri
kultūroj algos* ypatingai nežy
mių sumų sudaro, nes viso tik 
4 nuošimčius biskį su viršum 
viso algų. Taip butą dėlto, kad

visas

visų ūkės darbų daugumoj pa
tys ūkininkai be samdininkų 
atlieka.

Algų sumos 
Yorko valstybė . viršija
kitas valstybes. 1919 m. 
Yorko darbininkai suėmė 
nuošimčių visos algų sumos, 
šis lakias metasi labiausia 
akiu dėlto, kad No\v YorkaSj 
tuo metu turėjo 9.8 nuošimčių 
visų šalies gyventojų.

New Yorko, kuris suėmė al
gomis virš penkių tūkstančių 
milionų dolerių, artimiausias 
kompetitorius tai Penns.ylvania 
su $3,673,779,000; Illinois su 
$2,734,692,000; Ohio $2,3X4,- 
508,000; Massachusetts su 
$1,902,544,000; California $1,- 
517,403,000; Michigan $1,507, 
358,000; New Jorsey $1,464,- 
335,000.

Abelnhs (average) darbinin
ko uždarbis buvo:

1919 1920 1921
$1,363 $1,496 $1,120

1,344
1,325
1,305
1,290

660

I

Visy miery, dėl muilo indeliai, dėl prausimosi 
Jusy pasirinkimui, specialiai po

i,-,**'&$■’**
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LOT 2
Verti iki $1, po 29c 

kiekvienas
Keptuvai, visokio didumo ir stylių. Puodu
kai iki 5 kvortų didumo. Kavos puodai su 
dangčiu ir streineriu.
Vandens uzbondi, 2 ir 3 kvortų. Kaviniai 
puodai, žemi. Pienui kenai ir viršui. Pu
dingui torieikaitės.

Vertės iki $1, po

LOT 3
Verti iki $2.50, po 59c 

kiekvienas
Indams plovimui, apskirtas katiliukas su 
tiniu ųsu, iki 10 kvortų. Sriubai puodas, su 
dangčiu, 2, 3 ir 4 kvortų. Ryžių virimui kati
liukas. Vaikams vana. Keptuvas, Kavai kati
liukas, visokių mieni, iki 6 kvortų. Kavai puo
das, visokių mierų, indams plauti indas, 
skritas.

Vertės iki $2.50, po

dra-

South Ashland Avė. at 47th Street

Th Larkin Si o re
____________ _____ . _____ ___

South Ashland Avė. at £fth Street
Subatoj, Lapkričio 21

Dr. Gili, Specialistas
40 No. Wells St, 

kampas Washington
Valandos: Panedėlyje, Ketverge ir 

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

RODĄ DYKAI
tikro specialisto ir jo parelbiniUt*. 
Tas specialis paaiulymaa yra 
tiktai trumpam laikui, todėl n iTl/ė- 
liakit. atailankykit iiandien. i JaėĮio 
jimns visuomet yra pavojingfe ne- 
paprastai sunkesnėse ligose.

Gydymas slaptų lirų ir vyrų Vai- 
jo lirų yra musų apecialumas.

Kuomet kiti 
gydytojai ap- 
vils — ateikite

Dr. W. R. Register 
ir Pagelbininkai 

DRAUGAS KIEKVIENO LIGONIO 
109 N. Dearborn St.

12 augštas
Kambarys 1203 

Kraujo Ligos Gali Būt 
Išgydytos

Ar esate tikras, kad įusų sistema
yra Huoaa nuo ilgų, kurios kenkia 
dėl jūsų darbo ir pasilinksminimo. 
Ar kenčiate tylėdami? Klausykite 
Gamtos perspėjimų. Slogų, Uikietėji- 
mo Vidurių Reumatizmo, ‘‘Neuritis", 
Galvos Skaudėjimo, Nervingumo, Ap- 
kurtimo, Paralyio, "Locomotor Ata- 
xia", Bronchito, Astma, Anemios, 
Skaudulių, Egzema, Slinkimo Plaukų. 
Pasididinimo Gručolų, Skrupulus ir 
kitas ligas tankiausiai yra netva
raus ir eilpno kraujo ir tankiausiai 
geru gydymu galima iigydyti.

Ateikit ir gaukit gėry ir teisingų 
gydymą. Savo praktikoj vartoju ge
riausius Seru m. čiepus, Bakteryn, 
Antitozin ir specialia “intravenous” 
gyduoles. Taipgi teikiu tikras Euro
pines “«0«” ir jei yra reika
las.

Rodą Dykai. Kalbame 
Lietuviškai

Valandos nuo 9 ryto iki 5:80 va
kare kasdien. Utarninke, Seredoj ir 
Subatoj iki 8 vai. vakare. Nedėlioj 
ir Šventomis dienomis nuo 9 ryto iki 
1 po pietų.
Imkit elevatorių iki 12 augšto 
109 N. Dearborn Stn Chicago

wt.r.».<f»ajhr»ws«sy'<
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SPORTAS 
Martino-Sarpaliaus 

ristynės
Lapkričio 24 d. Sarpalius mi

nės visti savo gyvenimą. Tą 
dieną jis arba pasidarys tikrai 
geru ristiku arba bus “nuna- 
kintas”. Tai bus Sarpaiiaus iš
bandymas kiek jis yra vertas 
kaipo ristikas. Paul Martinson 
“pavolios” jį ant matraso. Ir 
jeigu Sarpalius atsilaikys prieš 
tą galingą švedą, tai lietuviai 
žinos, jog jis yra tikrai geras 
ristikas. Bet jeigu Martinson 
paguldys, tai Sarpaliui bus 
“gud bai.”

Tos svarbios Martinsono-Sar- 
paliaus ristynės įvyks School 
Hali svetainėje lapkričio 24 d.

" ......... ■ ............................. .... R V1 1,1

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIŲ 6PECIALISTA.'

Palengvins akių j tempimą, kurta 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso, 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati 
Lako trumpregystę ir toliregystą 
Prirenka teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 10 
iki 8 vai. Nedėlioj 10 iki 1 vai. p. p

1545 West 47th Street
Phone Boolevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street 
Ava.

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

, ... —

CHICAGOS 
ŽINIOS

Durkin pabėgęs 
iš Chicagos

Martin Durkin, automobilių 
vagilius,, kurio policija taip 
stropiai j ieško, nes jis yra nu
šovęs federalinės valdžios a- 
gentą ir vieną policijos seržan
tą ir taipjau per jo priežastį 
žuvo jo meilužės dėdė, dabar 
esąs New Yorke, į kur išvyko 
automobiliu. Taip pareiškė jo 
giminės policijai ir policija vtam 
tiki, nes kiek jo policija nė 
gaudė, nekaip neįstengė sugau
ti, nors jis vis sukinėjosi apie 
policiją. Jis net dienos laiku 
atėjo pas vieną daktarą, kad 
suraišiotų žaizdas, kurias jis 
aplaikę paskiau^iame susirėmi
me su policija.'

Policija jau senai jioško Dur
kin, bet niekaip negali Jo pa
gauti. Jis atvyko iš Griffin, 
Ind., ir tuoj aus pradėjo vogti 
automobilius ir vilioti moteris. 
Kartą net, su trimis moterimis 
pabėgo į Floridą, bet paskui 
gryžo .Chicagon. ’ Beslankiojant 
apie vienus namus . jį? užklupo 
trys policistai ir visus tris jis 
pašovė. Bet ir jis pats tapo 
pašautas į šlaunį. Pasigydęs 
jis pabėgo į Californiją, kur ir 
toliau tęsė automobilh/ vogimą. 
Vogtu automobiliu jis sugryžo 
Chicagon ir čia buvo užkluptas 
federalinio agento, kurį jis nu
šovė, o pats pabėgo. Policija 
šoko jo j ieškoti, bet jam pasi
sekė pasprukti iš Chicagos. Ne
užilgo betgi jis vėl sugryžo Chi
cagon pasiimti savo meilužę ir 
tada galutinai Chicago apleis
ti. Bet apie tai sužinojo po
licija ir meilužės Betty Andrew 
dėdės namuose, kur ji turėjo 
ateiti pasiimti savo drabužius, 
pasislėpė policija. Durkin ir 
Betty atėjo, bet policija pasiro
dė tiek gremėzdiška, kąd jį 
paleido iš savo nagų. Durkin 
besigindamas nušovė seržantą 
G ra y, o policija bešaudydama 
netyčiomis nušovė Betty dėdę 
Austin. Tečiaus ir pats Dur
kin liko sužeistas, bet visgi jam 
pasisekė pasprukti.

Visa policija šoko jieškoti, 
atėjo pagalbon ir federalinial 
agentai,, j ieškota jo po visą 
miestą, bet niekur nesurasta. 
Betgi kaip dabar pasirodo, jis 
tuo laiku valkiojosi po vidur- 
miestį, lankėsi teatruose ir už 
poros dienų traukiniu išvažia
vo į New 'Yorką. Tą trauki
nį buvo užklupusi policija, bet 
jo nepastebėjo, mat jis nuda
vė miegąs ir policija neatkrei
pė į jį domės.

Pabuvęs New Yorke keletą 
dienų, jis pasivogė Keo auto
mobilių ir su savo pussesere 
automobiliu sugryžo Chicagon, 
nors delei žaizdos jis negalė
jo valdyti vienos rankos. Tuo 
laiku turėjo būti paliuosuota jo 
meilužė, kurios jis ramiai au
tomobily laukė prie Englewood 
stoties iki policistai jo nenu
varė šalin. Nors federaliniai 
ajrėntai ir policija laikė ap
stoję jo meilužės namus, bet 
jis vistiek į juos įsigavo ir 
savo meilužę išsivežė. Taip
jau jis apsilankė pas daktarą, 

kuris perrišo jam žaizdas ir 
išėmė kulką. Daktarui jis at
virai prisipažino kas jis yra, 
bet daktaras pasibijojo praneš
ti apie Ui policijai. Policija 
betgi sužinojo apie jo apsilan
kymą pas daktarą ir daktarą 
buvo suėmusi, bet iškamantinė
jęs vėl jį paleido. Dar. prieš 
tai jo pusseserė padėjo jo dra
bužius ir raštą po Michigan 
.Avė. tiltu, kad policija many
tų, jog jis nusižudė.

Dabar jis vėl išvažiavo New 
Yorkan kitu vogtu automobi
liu. Pravažiuodamas pro savo 
motinos namus Blue Isiand. pa
kraštyje, jis atsisveikinimui pa
mojo ranka, nors visas namas 
buvo apstotas policijos ir šni
pų. Policija dabar kremtasi 
sau nagus, bet nežino ką dabar 
bedaryti ir,? kur to “slidaus” 
Durkino bejieškoti. luk jeigu 
jo nepagavo Chicagoj e, tai New 
Yorke bus dar sunkiau jį pa
gauti. , 
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Maino Maxwell policiją
Turbut pakurstytas tos kri

tikos, kuri kilo policijos virši
ninkui Collins iškėlus iš Max- 
well policijos stoties tik 35 
policistus, kuomet jis buvo 
daug sykių prisižadėjęs pakeis
ti visą policiją tame distrikte, 
Collins nauju įsakymu .iškėlė 
vakar dar 8 seržentus ir 40 po- 
licistų. Jie visi tapo iškelti į 
kitas policijos stotis, o jų vie
tos bus užpildytos naujais poli- 
cistais, atkeltais iš kitu distrik- 
tų. z

Sportas
ŠIANDIE ZBYSZKO RISIS SU 

AČIŪ.

Šiandie Meldažio svetainėje 
Tony Ačius risis su lenkų Čem
pionu Wladek Zbyszko. Spėjęs 
jau pagarsėti lietuviškas “cow 
boy” Zanavičius susikibs su 
farmeriu Marshalu, o Louis 
Sciotto parodys savo nesvietiš
ką spėką ir po to risis dar su 
tvirtu rusų rjKtiku. —L. 
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Lietuvių Rateliuose.
Streikieriy padėka

International Tailoring Co. 
ir J. L. Taylor ('.o. streikieriai, 
kurie streikavo per 19 savaičių, 
reiškia savo giliausią padėką 
visiems tiems, kurie juos, strei- 
kierius, rėmė laike streiko. 
Žinoma, per tokį ilgą streiko 
laiką prisiėjo nemažai vargo 
kęsti. Reikėjo visokiu oru — 
sningant, lijant ar saulei ke
pinant, nuo 6 vai. ryto iki (i 
vai. vakare stovėti pikietavinio 
linijoj; reikėjo ir naktimis pi- 
kietuoti. Ta kova buvo labai 
sunki, bet streikieriai tvirtai 
laikėsi ir padedami kitų darbi
ninkų streiką laimėjo. Streikie
riai gi turėjo tvirtai laikytis 
ir streiką laimeli, nes streikas 
turėjo platesnę reikšmę, negu 
vienos kompanijos kovą su 
unija; tai buvo visų kompani
jų kova su darbininkų unija, 
nes jeigu šis streikas butų bu
vęs pralaimėtas, tai ir kitos 
kompanijos Rinitų atnuetusios 
uniją. Streikieriai todėl buvo 
tarsi kareiviai pirmoj eilėj -- 

“ant ugnies” — bendroj visų] 
darbininkų kovoj už savo tei- Į 
sės,. už savo organizaciją. To-' 
dėl mes nuoširdžiai dėkuiįja- 
me visiems tiems, kurie musų 
neišvengtiną kovą rėmė. Di
džiausia musų padėka yra Nau 
jienų Redakcijai, nes kada tik 
kokią žinią pranešdavo strei- 
kieriai, tai Naujienos su ma
lonumu ją patalpindavo. Tuo 
pačiu reikalu buvo 1 kreiptųsi į 
“Draugą”, bet “Draugas” netik 
netalpino žinių apie 'streiko 
bėgį, bet dar dėjo paieškoj! 
mus streiklaužių.

Streiklaužiai labai vargino 
streikierius ir prailgino patį 
streiką. Streiklaužiai yra di
džiausi pardavikai savęs ir ki
tų, nes jie yra priešininkai ne
tik kitiems, bet ir patys sau. 
Ir |os dėmės jie neįstengs nu
plauti per visą savo gyvenimą. 
Streiklaužiai gerai jautė savo 
padėtį, gerai suprato J kuo jie 
yra darbininkų klesai, nes ei
davo streiklaužiauti į dirbtu
ves paslapčiomis, per užpaka
lines duris, kad kas jų neuž- 
matytų. Dirbtuvėj, kur jie dir
bo, langai buvo užmaliavoti, 
kad jie saulės šviesos nematy
tų. Kada juos veždaVo automo
biliais, lai jie užsidengdavo 
veidus, kad niekas jų nepa
žintų. Jie gėdinos savęs ir 
žmonių, o betgi jie ėjo streik- 
laužiauti. Streikieriai jų nie
kad negalės užmiršti.

Dar sykį .dėkuojam Naujie
noms už jų malonumą ir tar
navimą kovojantiems darbinin
kams. Jos hc jokio atlyginimo 
darbavos ir gelbėjo mums sun
kioje kovoje. Tad visus darbi
ninkus kviečiame remti ir skai
tyti Naujienas, taipjau jose 
garsinti*, nes tai yra tikras 
darbininkų draugas ir jų rėmė
jas kovoje už geresnį duonos 
kąsnį. —Strcikierfe.

Cicero
Susirinkiiftas ir balius.T

Draugystė Lietuvos Kareivių 
pereitą sekmaęljenj laikė savo 
susirinkimą. ‘Nors reikalų bu
vo daug, bet viską atlikta 
greit ir tvarkiai. Tarp kitko 
buvo ir raportas komiteto ren
gimo protesto mitingo. Komi
tetas pranešė, kad tas draugi
jų rengtas protesto mitingas 
jau įvyko pereito penktadienio 
vakare. Publikos jame buvo 
mažai, matyt, kad nebuvo pri
jautimo. Priimta dvi rezoliu
cijos, bet artinus iš to kokių 
pasekmių, tai abejotina. To- 
kis tai buvo raportas. Taipjau 
tapo išrinktas komitetas iš tri
jų narių surengimui pokilio 
tiems draugams, kurie gaus do, 
vaną iš draugystės už nuėmimą 
pašelpos per 10 metų. Lau
ksime to pokilio. Tapo išrink
ti darbininkai dėl baliaus kuris 
turėjo įvykti tą pačią dieną. 
Jie greit apleido susirinkimą ir 
stvėrėsi už darbj prisirengimui 
prie to baliaus.

Apie 7 vai. vak. jau pradėjo 
rinktis publika j balių. Rinko
si seni ir jauni, nepasiliko ir 
maži. Publikos susirinko vi
dutiniškai ir visi gražiai ir 
smagiai linksminosi iki vidur
nakčio. Daugelio draugystes 
narių nebuvo savo baliuje; ži
nomi, jie užsimokės po doleri
nę ir tuo padidins draugystės 
iždą.

Dalyvavo ir trys draugystės 
in corpore: R. R. Kliubas, V. 
Ž. Kliubas ir Dr-stė Liet. Tvir
tybė. Dalyvavimas draugijų 
i n corpore darov gerą įspūdį; 
tik bėda, kad ne visi taf įver
tina ir ne visi dalyvauja, o juk 
butų priderystė dalyvauti vi
siems.

Beje, buvo garsinta., kad bus 
bėgtynės maišuose ir už tą bus 
duodamos dovanos, bet to ne
buvo, turbut nesirado bėgikų. 
Delei to nekurie buvo neužga
nėdinti, bčt aš nemanyčiau, 
kad rengėjai butų kaltį. Jei ne
buvo kam bėgli.

Abelnai imant, vakaras buvo 
neblogas ir doleris-kitas liks 
pelno drauvystei.

Varde draugystės tariu ačiū 
to vakaro rengėjams ir rėmė
jams. %

—Sekrt. K. P. Deveikis.

Remkime lietuviškas 
kulturosjstaigas

« >

Visur kalbania ir visiems lie
tuviams yra aišku, kad . mus 
siaučia iš visų pusių ištautėji- 
mo bangos ii* kad mes, gigan
tiškais žingsniais žygiuojam 
ištautėjimo keliais. žinoma, 
kiekvienam žmogui, kurio krū
tinėj plaka lietuvio širdis yra 
skaudu girdėti ir matyti tai. 
Skaudu yra matyti mirkant 
žmogų, bet dar skaudžiau būti 
liudytoju visos tautps išmiri
mo. Ištautėjimas yra pana- 
žus žmogui, kurs serga kokia 
nors liga. Kiekvienas kurs 
kad išsigydyti nuo tos ligos, 
arba jeigu negalima galutinai 
išsigydyti, tai stengiasi nors' 
laikinai sulaikyti ligos procesą. 
Musų lietuvių tauta Amerikoj 
taipogi serga ištautėjimo liga, 
bet kyla klausimas, ar mes už
tektinai dedam pastangų, kad 
nuo tos ligos gydytis, arba nors 
laikinai ligos procesą sulaikyti. 
Lietuvių visuomenė Amerikoje 
sudėjo daug aukų Lietuvos val
stybės atstatymui, bet užmiršo 
savo reikalus Amerikoje. Man 
atrodo^ khd dabar; turint lais
vą nepriklausomą Lietuvą., rei
kėtų daugiau domesio kreipti į 
lietuvių išeivijos Amerikoje 
reikalus. Kol gyvenantieji A- 
merikoje lietuviai jausis lietu
viais, kol jie vartos gražią lie
tuvių kalbą, tol jie neužmirš ir 
musų močiutės Lietuvos ir su
lig savo išgalės šelps medžiagi
niai savo brolius-gyvenančius 
Lietuvoje, nes daugumas jų tu
ri Lietuvoje artimus giminai
čius. Taip elgiasi dar nelštau- 
tėję lietuviai. Bet iš augančios 
kartos, kuri jau silpnai bemo
ka lietuviškai, kuri jau išskly- 
do svetimo elemento bangose, 
sunku yra laukti atjautimo Lie
tuvos reikalų. Todėl kiekvie
no susipratusio lietuvio, kas 
nori remti moraliai ir medžią? 
giniai Lietuvą, švenčiausi pa
reiga dėti visas pastangas, kad 
sustiprinus tas lietuvių įstai
gas ir tas priemones, kurios 
neša išeivijai lietuvišką kultū
rą. Svarbiausieji įrankiai lie
tuviškos kultūros skleidimui y- 
ra lietuviška spauda, savo lie
tuviškos mokyklos, ir lietuvių 
teatras. Šiame atvėjuje ypa
tingą volę gali suvaidinti geras 
teatras, šiandiena mes be kie
no nors aukų ir medžiaginės 
paramos jau tdrim nuolatinį 
teatrą, kur^ teikia lietuvių pub-

likai kiekvieną sekmadienį, liuli 
Ilouse teatre, 800 S. Halsted 
gat., nuo 7 v. vak. iki. 10 y. 
vak., gražius vaidinimus. Jei
gu tas teatras be jokios pa
spirties, pradėjo savo prakilnų 
kultūros darbą ir varo jį sėk
mingai, tai kiekvienam lietu
viui reikia už jį agituoti, rei
kia raginti, kad kiekvieną sy
kį jis butų pripildytas publi
kos, o skatlinga publika savo 
apsilankymu duos galimybės 
dar gražiau jį išvystyti, kad
jis artimoj ateity atsistoti) gre
ta amerikoniškų teatrų ir to
kiu budu lietuviams nereikės 
lankyti 'amerikoniškų teatrų, 
kadangi turės savo aukštos kul
tūros meno židinį., . —-y.

Atvažiavo iš Lietuvos
i; e fe > ,> I , t ;f .

P-as Frank Grigurs .iš Mel- 
rose Park vrtkar turėjo,Jabąi 
linksmią dieną, nes susilaukė iš 
Lietuvos savo * šeimyną, kuri 
atvyko laivu “Ąmerica0 ir va
kar pribuvo Chicagon.

P-o Grigurs šeimyna atvyko 
pagelba Naujienų Laivakorčių 
Skyriaus, kuris nelik aprūpino 
keleivius laivakortėmis, bet at
liko ir visus kitus surištus su 
kelione reikalus.

Lietuvių bylos teismuose
(Pabaiga)

4181 1444562 Kalbieji vs Lu- 
ekstein <

4342 1121313 Blair vs Cicėnas
4559 1127210 Woverus vs Mo

lis ' |
4619 1727491 Petrauskouis vs 

Gapsils
4779 1131061 Rupinski vs Puk-: 

f. • 7 

sta
4783 1131467 Fabionas vs Sil- 

vinski
4859 1132292 Miszeika vs Chcr- 

nankis
5010 1110822 Ąndreson vs Pa-* 

luinus
5052 1134839 Bossvell vs Smo-
\ lelis
5100 1447018 Yanuis vs Chgo

Rys Co.
5101 1447019 Yanuis vs Chgo 

Rys Co.
5138 1135689 Stulpinas et ai 

ete vs Shatas et ai
5234 1046732 Lucius vs Sercia
5217 1101275 Neachevich vs

Neiman et ai etc.
FIRST CLASS ,CASES

43 863940 Cadillac Motor Car
Co. vs Kiras

86 863636 Roilman vs Minkus 
et ai

110 861031 Stutz vs Brosius
187 864374 Kachanas vs Java-

ras
233 861783 Mažeika vs Wisoc-i 

kis
575 1400963 Andruszak vs 

Zvivbiis
652 1401458 Janeis vs Mont-

^id *
683 1401068 Kulikowski vs 

Jurgelonis
732 862504 Tauf vs Shukas
801 1401937 Butkievvicz vs

Daljuis
818 1402160 Šilanskas vs Ban- 

ba
028 1102900 Karp et ai vs Yu- 

cins et ai
1237 141X1513 Yankouski vs

Metropolitan Life Ins. Co.
1272 1404176 Adojnaitis vs

Hardy

(Tąsa ant 8-to pusi.)

KIMBALL RUANAS
Del tobulumo savo balso yra 
pamylėti ir didžiai išgirti per 
įgarsėjusius artistus ir muzi
kos ekspertus. Vien tik su Kim- 
)all glojikliu pianu galite gra- 
jiti gaidas teisingai ir girdėti 
geriausiai ištobulintą piano mu
ziką.

Parduodam ant lengvą išmo
kė j i m y

RUANU KRAUTUVES

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

L 4

KUOMET KRUPAS 
UŽEINA NAKTJ

V mus parpimas gerklės jdsų 
kūdikio vidurnakty gali būt pirmas 
ženklas krupo, .lis ateina labai 
greitai ir veikia sparčiai — atidė
liojimas yra pavojingas. Vienarma
ža <loza Dr. Drake Glesco prašali
na krupi; j 15 minučių — be vė
mimo. Bekomenduojamas daktarų 
ir aptiekorių; 50c. butelis — ver
tas $50 2 vai. ryto.

DR. ROSS NAUJA IR PA 
GERINTĄ SISTEMĄ 

GYDYMO IŠGYDO
Kraujo, pūslės, ilapumo, privatinės, sis . 
tos, užsendintos ir užkrečiamos liuos vV c 
išgydomos.

Vartojami saugiausi ir geriausiai 
žinomi metodai

dr. b. m. ROSS 
Atsakantis 

Specialistas 
įsteigta 80 metų

pagerintas

606
ir tikras Europinis Ln* 

escide gydymas s 
kiama. Vien ati n ir gy
dymas nuo sifilio <5u»- 
damas už C C 
žemą kainą

tiktai trumpam laikui

Daugiausiai chroniikų ligų paeina nu* 
kraujo ir užkrečiamų ligų. Kad išgydžius 
jas nebandykit senais budais.
VYRAI i Specialia serum gydymas yra var
tojamas su geru pasisekimu dėl atgavimo 
stiprumo silpnėms vyrams. Jo gaivinanti 
jėga veikia stebuklingai ant gilių, nervų 
ir kraujo, suteikdama stiprumą silpniems 
ir sunykusioms vyrams. Dr. Ross gydymo 
kambariai kasdien pilni ligonių.
JIS TURI 30 METŲ PATYRIMĄ

ir jau išgydo tūkstančius žmonių, tai 
užtikrinimas sergnatiems, kad jie gaus Ta
rą gydymą. Vienatinis geriausiai J rengti* 
ofisas Jungtinėse Valstijose. Dešimtis gy
dymui kambarių. Kraujo išbandymas ir la
boratorijos egzuininacija dykai su gydymu.

Patarimas Dykai
Atsakantis medikalis patarnavimas suteik* 
jums sveikatą ir luinię. Geriausia gydy
mas. Pigiausios kainos. Greičiausius gydy
mas. Ateikit šiandien.

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

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

Penktas Augštas, Crrlly Namas 
25 METAI TAME N AMR

Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto iki I 
vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 1 dieną. 
nedėliais, neredomis ir subntumis nuų lt 
ryto iki 8 vakare.

SIUSKIT PER

NAUJIENAS
PINIGUS LIETUVON
.___ *

To preso Lietuvos žmonės r 
taip pataria Lietuvos bankai -

Finding the Range This Dealer Was Sure Some Gunner! BY HITT
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NAUJIENOS, Chicago, IH. Penktadienis, Lapkr. 20, *25

Lieluvių Rateliuose.
(Tąsa nuo 7-to pu.sl.)

Brighton Park
va-

“Midwest’\ prie

Naujas teatras
Vakar, lapkričio 19 d., 4 

landą po pietų atsidarė naujas 
teatras
Archer Avė. ir 35 gatvių. Dide
li vargonai; gražus namas ne
tik iš vidaus, bet ir iš lauko pa
puošia Brighton Parko

mokslas — jie tikrai nieko 
apie mokslą ir neišmano). Vis
gi .lukeliui liko duotas leidimas 
laikyti savo prciekciją. Bet li
kosi nutarta prelegentus kvies
ti nežiūrint jų pažvalgų, bet 
prelekcijos turi būti skaito
mos iš mokslo srities, o ne iš 
politikos. Pasirodo, kad Rose- 
lando bolševikai neapkenčia 
tų, kurie skelbia mokslą, o gar
bina tik tuos, kurie mulkina 
žmones.

PRANEŠIMAI
Liei

mėnesinis susirinkimas įvyks šeš- 
tadhųiy, lapkričio 21 <1., / vai. vak. 
parapijinėj 
Avė. Visi 
rinkti, nes

I’eatr, l)r-stės šv. Martino 
susirinkimas įvyks šeš- ... i, z VH|
svet., 32 PI. ir Auburn 
nariai malonėkit susl- 
bus svarbus milingas.

P. K., nu t rašt. 
-4------ —

Savitarpinės Pašelpos 
ekstrų susirinkimas dęl 

nario Jono Po
ChicagOR 

Draugystės 
mirusio draugijos 
ciaus įvyks pėlnyčioj, lapkričio 20, 
6.30 v. v., Liuosy$)ės sv., 1822 \Va- 
bansia avė. Malonėki visi dalyvau
ti susirinkime. —Valdyba.

{VAIRUS SKELBIMAI
MUSŲ KALENDORIAI
šitiomi pranešam visiems Chiea- 

gos ir apiclinkių 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 gana pri- 

nuo $12 iki $25 už 100.
....... ka-

PARDAVIMUI NAMAI-2EMF

apie-

Naujam name
M. ir J. Kabat departamenli- 

nė krautuvė* 4315-17 Archer 
Avė., persikėlė į savo puikų 
naują nuosavą namą. Delei to 
padarė didelį suprizą savo apie- 
linkės gyventojams, šiandie ir 
rytoj padarė didelį nupiginimą 
ir kiekvienam atsilankiusiam 
duos po Cracker Jack pakelį. 
Savininkas p. Kabat savo gra
žiu apsiėjimu įgijo simpatiją 
Brighton Parke ir papuošė šią 
koloniją savo puikiu namu.

Roeclande visi dabar 
ir kalba apie “Dėdė 
vimą ir pasirodymą, 
no j o, kad draugija D. L. K. 
Gedimino pasikvietė “Dėdę" ir 
laip pat Liet. Scenos Mylėtojų 
Ratelį, kad tinkamai "Dėde 
Atvažiavo" suvaidintų, to<lel 
nepamirškite lapkr. 22 d. atsi
lankyti į Strumilo įsvetainę, 
kaip 7 vai., kur prie tinkamai 
prirengtos scenos "Dėdė” pa
sirodys. —Rep.

tiktai 
’ atvažia- 
Mat suži-

Pranešimai

MOTERŲ
BEIKALINGA moteris arba, mer

gina prie namų darbo. Valgis ir 
kambarys ant vietos. Atsišaukit 
pas

4002 
naują 

yru

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

ar kviečia.

KIEK

Diedlį maskaradų ’ balių rengia 
Draugystė Lietuvos Dukterų scre- 
doj. Iiipkrjčio 25 d., Chicagos Liet 
Auditorium svet., 3133 S. Ilalstca 
St. Yra daug dovanų-prizų pini
gais ir daiktais. Pradžia 7 v. vak. 
įžanga 75 c. vpalai.

—Komitetas.

Musų kalendorių kainos gi 
einamos — nuo $12 iki $2.’ 
Pas mus randasi didžiausias 
lendorių pasirinkimas. Reikale ka
lendorių telefonuokile mums — 
•risiųsime agentą su sainpeliais ar
ia dėl platesnio pasirinkimo pri
jokite palys ypatiskai šiuo adresu: 

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

Tel.

A. BUCHAS, 
216 Woodside R<l. 

Riverside, III. 
Riverside 1951-J.

REIKIA
MOTERŲ
INDŲ PLOVĖJŲ '

Atsišaukite:
4169 So. Halsted Str.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
IEŠKAU draugo Jurgio Sandei- 

ko; pirmiau gyveno Chicagoj apie 
10 Si. Dabar nežinau kur yra. Mel
džiu atsiliepti.

Stanislovas žadauskaę 
3629 S. Lowe Avė.

2 lubos iš užpakalio

APSIVEDIMAI
IEŠKAU apsivedimui merginos 

arba moteries; gali būti ir bėdna, 
aš nepaisau, pas manęs nieko ne
trūksta; aš turiu farmą. Malonė
kite atsišaukti laišku.

Chas, t.ingis.
BUGLgS, MICH.

BAGDONAS BROS.
MOVING, EKPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long dlstance handlin^. 

Turimo daujf metų patyrimą.
3238 So. Halsted St.

Tel. res. Yds 3408—Blvd. 7667 office

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už

laikėm malevą, popierą, 
stiklus įr t. t.

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

*

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA patyrusio dreive- 
rio ir patyrusių prie žirk
lių ir šbšių darbininkų. Darbas 
geležies atkarpų jarde.

COHN IRON & STEEL CO. 
2034 Southport Avė.

< BULVES! BULVES
Nepraleiskit Šitos<progos.

Wisconsino pirmos rųšies $4.00 
tas svarų. Galima pasižiūrėti

So. Honore St.
ir

West 37th St.
patyrę šitam biznyje.

Bulves 
šin?-

4456

544
Mes gerai
Mes kas metai po daug karlodų par
duodam, $4.00 už 100 svarų su pri
statymu.

Tol. Lafayette 4427

VYRU ŠUTAI IR OVERKAL’TAl
Pasiūti ant orderio, žeminu ol- 

seiio kainų. Olselio (staiga išpar
duoda puikius importuotų ir vie
linių išdirbinių siutus ir overkau- 
tus. Sutaupyki! $20 iki $25. Kiek
vienas rūbas rankomis plutas ant 
orderio. Pritaikymas, styllus ir ge
rumas rnateriolo garantuotift. Taip
gi didelis bargenas už augštos rų
šies siutus ir ©verkautus, 
neatsiėmė.

I

STANDARD TAILOR1NG 
Olselio siuvėjai 

337 S. Ernnklin St.
7 lubos

Perkant, Parduodant, 
Mainant

REIKALAUJANT PASKOLOS AR 
BUDAVOJANT NAMUS

Matykit J. Namon firmą
Kuri yra labai išsiplėtojusi dėl 

teisingo ir greito patarnavimo. 
Skolinam pinigus ant antrų mor- 
gičių. Taipgi perkam antrus, tre
čius morgičius ir kontraktus. Per- 
Žiurim ir padarom legalius doku
mentus perkant ir parduodant. Ap
draudžiant namus ir kilus dalykus 
nuo ugnies. Visuose reikaluose 
kreipkitės pas

kurių

CO.

J. Namon
REAL ESTATE INVESTMENT8 
2418 W. Marųuette Road 

Arti Western Avė. 
Tel. Prospect 8678

MAN REIKIA PINIGŲ
Parduosiu savo 2 flatų murinj na

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

H. ELLIS FURNITURE CO. 
6222-24 So. Ashland Avė.PARSIDUODA Beauty Shop 

South Side. Daro gerą biznį. 
Turiu parduoti greitu laiku, 
nes apleidžiu miestą.

Tel. So. Chicago 0237

REIKALINGAS dreiveris iš
vežioti duoną. Turi būti paty
ręs.

Kreipkitės:
1208 E. 93 St.

GERIAUSIA PROGA 
$500 

į mokėjimu gali pirkti naują 
bungalow su lengvomis išly
gomis. Viskas kieto medžio, 
furnasu apšildomas. luotas 30 
xl25. Randasi ant Maplewood 
Avė., arti Marųuette Parko.

Z. S. Miekeviče, 
2423 W. «3rd St. 
Tel. Prospect 4345

PIRKIT PLUMBINGA PAS MUS 
IR SUTAUPYKJT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Supply Co., 
1637 West Divislon St., 

netoli Marshfield

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

3518 So. Wallace St.

REIKALINGI life Insurance agen
tai, patyrę ir nepatyrę tame dar
be. Pamatykit arba rašykit pas 
John I). Simans, Supeni ntendent 
of Springfield Life Insurance Co.

9008 Commercial Avė., Chicago 
Phone S. Chicago 0355

KAINUOJA ŽMOGUI PRA 
LEISTI $100.00?

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

likusį gyvenimą.
Kiekvienas ipiisų 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- 
tumėt juos j banką ar spulką?

Naujienų. Spulka. uždirba po 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno 

■_ *: kiek jūsų
pirmuoju prele-' šimtas uždirbtų jei laikytumėt jį 

čia per 20 metų?
Ateik ir pasitark su sekretorių

I žinosi kaip greit dauginsis jūsų 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St.

Nuo 10 ryto iki 8 vai. vakaro.

Naujas biznierius
Mykolas Koplevskis, 

Archer Avė., atidarė 
čeverykų krautuvę. Jis
patyręs tame biznyje žmogus, 
nes žino gerai sezono madas ir 
pas jį čeverykai yra 
ir geri. — Report.

ISRENDAVOJIMUI
madingi

Roseland
draugijų

10 d. 
susikir-

prelekci- Hooloo“ — pamiilyk

Aušros palaikančių 
delegatų susirinkime 
lapkr. įvyko delegatų 
timas deki rengiamų 
jų. Kadangi
gentu buvo J. Švitra, kuris bu
vo pasiskyręs tėmą "Tautiniu- apie taupymo budus, o nuo jo su
kai ir kitos sriovės” ir kadan
gi visos kitos sriovės buvo 
smerkiamos, o vien tautininkų 
sriovė buvo giriama, tai ir iš
ėjo ne prclekcija, o politiška , 4 
agitacija, todėl draugijų dele
gatai ir pareikalavo, kad poli
tika Aušros' 
nebūtų varoma. Pirmuoju bu 
vo M. Bacevičius, kuris, pareis-1 kalbėti. ... . , __  I kiekviei

Detroit, Mich. — LSS 116 kuo
pos mėnesinis susirinkimas įvyks 
lapkričio 22 d., 2:30 vai. po pietų, 
Liet u vili Svetainėj, 25-os ir Dix 

vardu, 3ve. Draugai kviečiami biKinai da-
; lyvauti šiame susirinkime, nes tu- 
. rėsime daug svarbių dalykų ap- 

Yra pageidaujama, kad 
kiekvienas narys susirinkime daly
vautų. —K p. org. P. J, Milton.kė, kad jei rengti tokias pre- 

lekcijas kaip kad laikė J. Švit
ra, tai geriau, kad tokių pre-' 
lekęijų visai nebūtų. Tam su-: 
manymui visi pritarė. Kitas 
delegatas daro pastabą, kad 
jei Švitros prelekcija nebuvo 
Kerą, tai bus nė kiek negeres
nė ir Jukelio, nes kiekvienas 
žino, kas yra Jukelis. Vienas 
kalbėjo ir gyrė tautininkus, o 
kitas girs darbirčius ir Rusi
jos bolševikus, i ____
klausimą Lietuvoj (prelekcijos 
tema) Jukelis mažiausia nusi-* 
manymo neturi. Todėl

Roseland. — Draugijų Sąryšio 
prclekcija įvyks ne 19 d. lapkri
čio, bet 20 d. lapkričio, Aušros 
kambariuose, 10900 S. Miehigant 
avė. Tėrna: Žemės klausimas Lie
tuvoje. Aiškins Jukelis. \

—Komisija.

Lietuviškos Teatrališkos Drau
gystės Rūtos No. 1 nųH'ticijos vei
kalo ‘Ponas Daugnnoris” įvyks 
pėtnyčįoj, lapkričio 20 d., 7 ;30 v. 
vak., McKinlcy Park svetainėj. Vi
si lošėjai bukite laiku. Neparhirš- 

0 apie Žemės kite, kad jau trumpas laikąs. 
‘ *<utietis Buisnas.

Lietuvių Kriaučių Skyriaus (269
C. W. of A.) susirinkimas atsi-.... ... . .U bus pėtnyčįoj, lapkričio 20 d., 7:30

prclekcija reikia atmesti ir vi- va! vak I504 N. Kobey St. šialne 
sai jos nerengti. Tada ir pasi- susirinkime,atsibus ąominacija val- 
darė tikras lermas. Bacevičius
kuris smerkė pirmąjį prelegen- turi dalyvauti. —A. M. Kadsel, raš. 
tą, šoko apgintį antrąjį. Jam 
į pagelbą stojo Petronis, Kir
kus ir k. tavorščiai. Vienas 
delegatai duoda įnešimą, kad 
prelekdijcs 
moksliškos, 
srities, o ne varoma politinė 
imitacija. Petronis nuduoda!
nesuprantąs (o gal ir ištikru-' LSS 4 kuopa rengia apvaikščio- . v . .y. • , • įima paminėjimui dvidešimts metųjų nesupranta) ką reiškia žo- j sukaktuvių l!‘----- -----
dis mokslas ir prašo įnešėia Jis įvyks* 
paaiškinti, o paskui 
prie įnešimo pataisymą, kad 
butų pridėta ir “iš gyvenimo’’. 
Ant vietos buvo pranešta, kad 
galima gauti prelegentas, ku
ris galėtų skaityti temomis: 
1) Ledynų periodas, 2) Darvi
nas ir jo mokslas ir 3) Evo
liucija.. Kaip buvo gaila ir iš 
dalies juokinga, kada tokie1 nariTIndras 
didvyriai, kaip Bacevičius ir 
Petronis ėmė nurodinėti dele
gatams, kad tokios temos esan
čias nesuprantamos ir dėlto 
mums nereikalingos, o jei kas 
norys žinoti apie ledynų gady
nę, tai galys nusipirkti kny
gelę ir perskaityti.

vai. vak., 15(14 N. Robey St. šiame
dybos 1926 metams, kas yra vi
siems nariams svarbu. Taipgi visi

hutų i engiamos 
raiškia iš mokslo

D. L. K. Gedimino Dr-ja stato 
scenon “Dėtie Atvažiavo” nedėlioj, 
lapkričio 22 d. Chas*. Strumilas 
svet., 158 E. 107-ta u-vė, Roselande. 
Veikglą sulos Liet. Scenos Mylėto
jų Ratelio 'Artistai. Pradžia 7 vai. 
vakaro; šokiai prasidės 8:30 vai. 
vakaro. Bus pirmos rūšies orkest
rą. širdingai visus kviečia

—Komitetas.

i Lietuvos revoliucijos, 
prašo inešeia'Jis įvyks* penktadienio vakare, 11 
itl/ni rAi. ' gruodžio, Mildos svet., 3142 South Įskili duoda, |{H|s(ed St. Pradžia 8 vai. vakare.

—Komitetas.

Amerikos Liet. Bendrovės “Rū
bas” susirinkimas įvyks nedėlioj, 
lapkričio 22 d., 1 vai. f“

Į Mildos svetainėj, 3142 S, Halsted 
J St. Visus kviečia atsilankyti

Komisija.
■ ...y

East Chicago, Ind. — Tėvynės 
• Mylėtojij Dr-jos ir Ukėsų Khubo 

; susirinkimas jvyks 
. sekmadieny, lapkričio 22 d., 1 vai- 

po pietų, Girtskio svet., 5008 Bar- 
ing Avė., E. Chicago, Ind. šis su
sirinkimą* šaukiamas todėl, \ kad 
apkalbėti tų dviejų organizacijų 
suvienijimą. Visi kviečiami būtinai 
susirinkti. —Geo. Rakauskas, rašt.

Darvinas 
gi buvęs priešas tikėjimo, 
tai tenai ir nieko kito kaip tik
tai prieš tikėjimą paskaita.

■Prakalbos su paveikslais įvyks 
lapkričio 22, h vai. vak., Raymond 
Chapel, 816 W. 32 St.

Liet, švietimo Draugija.

PRANEšIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų 
matkos 35c., 38c. 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.

Krank Sclemonavičius 
504 W. 33rd St. Prie Normai Avė.

RENDAI 3 ofisai, patogus 
dėl daktarų ir kitokių biznie
rių. Renda pigi. Viela gera. 

2419 W. Marquette Rd. 
Tel. Hemlock 0900

RENDON keturi kambariai 
visi naujos mados įtaisymai; 
rendos tik $16

Klauskite
‘ 946 W.

2nd

į mėnesį.

31sl PI. 
floor

REIKIA --
VYRU
KABINET DIRBĖJŲ
PLOTT RUBIN CO.

600 West 22nd Str.

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

Atsišaukite
3559 So. Morgan St.

BĄRGENAI
Turime 2 mūrinius namus, 2—3 

flatų, nnt Northvvest Side, mainy
sime ant didesnio ir pridėsime 
cash.

PASIBENDAVOJA 3 kam
bariai. Yra elektra, maudynė 
ir kiti įtaisymai.

2 lubos
Telefoliuokite Boulevard 1716 L

Tel. Lafayette 5133-6438

ROBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

REIKIA —
Shearmenų į geležies atkar

pų jardą, nuolat darbas.

PARDAVIMUI bučernė, ge
ra biznio viela, su visais gerais 
įrengimais.

Kreipkitės tuojaus
2410 W. 47 St.

PASIBENDAVOJA didelė bučer
nė su fikčrriais grosęrio krautu
vėje. Bučeris turi kalbėti lietuviš
kai, angliškai ir lenkiškai.

Atsišaukite
4011 Archer Avė.

Phone Uifayette 3459

GERA proga lietuviškai ir len
kiškai kalbančiam dentistui; senai 
išidrbta vieta, pigi renda, bus tuš
čia vieta gruodžio 1 dieną, 
šaukit pas

Dr. Shingelman
4930 W. 13 St.

Tel. Cicero 3656

Alsi-

JIESLO DARRO
I IEŠKAU darbo lietuvių įstaigoje. 
Turiu patyrimo prie biznio; pu- 

’ sėtinai gerai suprantu lietuvių kal
bą ir rašlevą. Taipgi galiu ir apie 
namus dirbti, bėt nesunkiai, nors 
ir nesenas. Reikale rašykite pažy
mėdami darbą, jo valandas ir at
lyginimą. J. Povas, 908 W. 35th 
Place. Apie 7 v. v. telefonu Be- 
verly 5806.

REIKIA DARBININKŲ
SIŪLYMAI KAMBARIU

I VISOKIO!
RUIMAS vendai vienam ar, 

dum vyram; ruimas šviesus ir 
šiltas. Su valgiu ar be valgio.

2958 W. 39th Place
1 lubos

if-MOTERŲ
VISOKIOS RŪŠIES DARBAI

Kuomet jums reikia darbo, šau
kite telefonu Wcst 4308. O kuomet 

; norite dirbti, atsišaukite 20 So 
Western Avė. Mums tuojau reikia 
ianitorkų prie apvalymo ir viso
kių maišytų darbų. Pasimatykit 
su mumis šiandien.

5833 So. Throop Str.

AUTOMOBILIAI
1924 — Chevrolet, 5 pasažierių, se- 

dan, pilnai prirengtas, 2 bumperiai, 
ekstra tajeras, dėl sustojimo šviesa, 
step platės apšildytojas, elektrinis 
lango nuvalytojas ir tt. Kaina $325.

Matykit .
MR. MONTVID 

arba
MR. GAMMON '

2220 So. Michigan Avė. 
Calumet 6900

PARSIDUODA vyriškų ap
rėdai ų krautuvė. Galima pirk
ti vien krautuvę arba ir su 
namu. Puikus biznis, gera vie
ta lietuviams. 3228 S. Halsted 
St. Phone Boulevard 0941.

GREITAS UŽ CASH PARDAVIMAS 
DEL NELAIMES

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

Matvkit
M R.

Delikatesen, cigarų, saldainių, 
ice creain.

Geras pelnas, pernai buvo iš|>ar- 
duota už $24,000 tavorų. Gera vie
ta, nuolat biznis, pigi renda, 
gyvenimo kambariais.

2855 West 59th St.
Tel. Prospect 10364

MONTV1D 
arba 
GAMMONM R.

2220 So. Michigan Avė.

PARDAVIMUI reštaurantas prie 
naujo marketo, dėl ligos. Pirmos 
klesos padėjime. Bargenas. Renda 
labai pigi, ilgas lysas. Uždarytas 
nedalioj. Saukite iki 2 vai. po pie
tų •Tel. Roosevelt 2130

ANT RENDOS kambarys, šiltas, 
su valgiu ai- be valgio. Vienam ar 
dviem vaikinam, arba dėl jaunos 
poros be vaikų.

1825 N. Francisco Avė. 
Antros lubos

Tel. Humboldt 2477

REIKIA DARBININKŲ

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

P. Budvitis
2857 Emerald St.

Tel. Victory 1568

PARSIDUODA restaurantas 
ir lunch ruimb. Gera vieta ir 
geras biznis.

920 W. 14 St.
Kampas Sangaman St.

»

MOTERŲ

RENDAI kambariui vyrams ar 
moterims kad ir su vaiku, ar ve
dusiai porui. Kambariui šviesus 
ir naujai ištaisyti. Yra elektra; 
kambariai šildomi ir pigus. Su val
giu ar be valgio. Ant paskutinių 
lubų iš priekio.

703 W. 21 PI., Chicago.

RUIMAS vendai vyrui ar že- 
notai porai, prie mažos šeimy
nos. Ruimas šviesus, apšildo
mas, 1 lubos 3417 W. 64th PI.

Tel. Hemlock 0542

RENDAI vienas didelis kam- 
barys dėl vieno ar dviejų vai
kinų arba dėl merginų, Su val
giu arba be valgio. > 2 lubos.1 

2121 So. Leavitt St.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
KRAUTUVIŲ FIKČERIAI

Grosemių, Bu- 
Černių, Delikate- 
sen’ Restaurnn- 
tų. Kendžių, Be- 
kernių. Musų 

specialumas Geras patar
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So. State St. 
—;---------- .....  ......... ................./LMSA 2 kuopos/ 1905 m. Didžio

jo Vilniaus Seimo minėjimo ap-| 
vaikščiojimas įvyks ateinantį šešta- WASH1NGTON. Mąchine Welding

(Tiek tik bolševikų vadai nusi- dieni, lapkričio 21 d„ nuo 7:30 v. Co., 715 W. Washington Ęlvd. Mes 
numn nnio mnkdo ir ! vakaro» Uuosybės svet., 1822 Wa- suweldiname visokius trukusiusm apie moKsią ir Darviną, bansia avė. Ateikite išgirsti kaip daiktus, taipgi sutaisom automo- 
nc veltui Petronis ir prisipaži- i Lietuvos nepriklausomybės atga- bilių inžinus be išėmimo iš auto-
no, kad nesupranta kas yra vimą žiuri lietuviai studentai.

Komitetas.
I mobiliau#.

Tel. Haymarkct 8662

LIAMPŲ SHADE 
v > DIRBĖJŲ

RAKANDAI
PARSIDUODA stiklo show 

case. Parduosiu pigiai. '
Kreipkitės:

6652 Archer Avė.
Tel. Prospect 6408

MURO ir medžio namas, 2 fialai 
po 5 kambarius ir 2 ekstra lotai, 
kampinis, Rockdale, III. Parduo
sime arba mainysime ant Chica- 
gos nuosavybės.

švelnis ir Maukus 
1443 N. Paulina St.

Tei. Armitage 6411

MODERNIŠKAS 10 flatų mūri
nis namas, aržuolinės grindys ir 
trimingai, elektros šviesa, pečiumi 
šildomas, nėra janitorio, nėra iš
laidų, ręndos $1800 j metus, kaina 
$40,000, cash $10,000. Arba mainy
siu j 2—1—6 flatų namą.

Edinund A. Murphy
6214 S. Ashland Avė.

Tel. Prospect li!65

PARDUOSIU du mediniu namu: 
pirmutiniam storas ir pagyvenimui
3 kambariai; antrame 2 fialai po
4 kiunbarius, arba mainysiu ant 
grosernės.

1221 51st Avė., Cicero. 
1M floor rear

MORTGECIAI-PASKOLOS
ANTRI MORGICIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Talpai perkame Trečius MorgiČius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Avė., 

Lafayette 6738

MOKYKLOS

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

ART LAMP 
MANUFACTURING CO.

1435 So. Wabash Avė.

ŠILKINIŲ SHADE 
DIRBĖJŲ

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

ART LAMP 
MANUFACTURING CO.

1435 So. Wabash Avė.

REIKALINGA moteris bei 
mergina dirbti lunch roome. 
Trumpos valandos; nereikia 
dirbti sekmadieniais. Gera mo
kestis. »

1715 So. Canal St.

REIKIA —
2 moterų indų plovėjų, 
darbas dienomis.
Kreipkitės:

4161 So. Halsted Str.

TIKRAS pasiūlymas už cash, 
pulkus rakandai dėl 10 kambarių, 
pigiai. Parloro, valgomo ir miega
mo kambario setai, karpetai, liam- 
pos ir t. t. dalimis.

Atsišaukite
5355 S. Michigan Avė.

BUČERIV ir groserių atydąi. 
Pardavimui lentynos, sample kei- 
sai. Borai, 3 show keisai. cosh re.- 
gisteris, kavos malimui mašina. 
Pigiai.

4139 S. Harlem Avė.
Stickney, III., netoli Šemausko 

daržo.

VALENTINE 
DRESSMAKING 

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

Phone Seeley 1648
M. E. HUTFILZ, Manager

PARDAVIMUI 6 kambarių mo
derniški rakandai, grojiklis pianas 
ir fonografas, viskas kaip nauja, 
turi būti parduota tuojau; įskai
tant ir bimgalossą Naiųie nedalioj.

Kreipkitės:
5727 S. Loomis SI.'

PARDAVIMUI
$700 vertės grojiklis pianas, 

dėl svarbios priežasties turiu 
parduoti, už $130 nupirksite 
grojiklį pianą, benčių ir 82 ro- 
lelius. MR. SCHNEIDER, 2832 
W. Madison St., 1 ’ubos.

PRIVERSTAS parduoti savo gro- 
jiklj pianą 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 i 
mėnesį.

NAGITIS, ’ 1
6512 S. Halsted St., Ist floor

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

Kreipkitės:
4235 So. Kedzie Avė.

PARDAVIMUI groserne ir par
duosiu su namu arba be namo, ar
ba mainysiu ant privatiško namo. 
Gera vieta ir gera apielinkė. 
davimo priežastis — moters 
Parduosiu pigiai. Atsišaukit.

4740 S. Marshfield Avė.
Tel. Boulevard 9127

PARDAVIMUI bučernė ir 
sernė, lietuvių kolonijoj. Vieta 
niava. Kreipkitės į 

NAUJIENŲ SKYRIŲ 
3210 So. Halsted St. 

No. 271

Par- 
liga.

gro- 
biz-

PARSIDUODA grosernė ir deli- 
kntesen krautuvė. Biznis geras; 
naujai apgyventa vieta. Renda pi
gi. Taipgi parsiduoda frontinis 3 
Šmotų setas ir kitokių rakandu.

8229% S. Halsted St. 
Tel. Wincenes 10363

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė su visais įtaisymais, geroj vir
toj, biznis išdirbtas nuo seno lai
ko. Parduosiu pigiai. Jei kas 
gali pirkti su mimu arba tik 
ną bizni.

3953 S. Rockwell St.

nori. 
vie-

PARDAVIMUI grosemė ir 
visokių smulkmenų krautuvė; 
vieta gera bizniui. Gausit bar- 
genąt kreipkitės tuoj aus

3423 So. Halsted Str.

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

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Cotnmercial 

8301 So. Halsted SL, Chicago, III. 
(kamp. 33-čioe gatv., 2-ros lubos)

PAMOKOS
LIETUVIŲ KALBOS 

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

J. I. BRIEDIS
2846 Emerald Avenue

Einu ir j namus
Telephone Victory 7872

Garsinkite Naujienose


