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Kalbina Rusiją 
stoti Sąjungon

Sirijos dmzy moterys eina 
kariauti franeuzų

2.000 druzų moterų ima ginklą 
keršyti t'rancuzams už savo 
gentainių kraują

Mussolini tampa pilnas I- 
talijos diktatorius

Sukilusių Sirijos druzų moterys 
stoja kovon su franeuzais

Kalbina sovietų Rusiją 
stoti Tautų Sąjungon

Briand žada franeuzų paramos, 
jei sovietai vykdysią Tautų 
Sąjungos konvenciją

PARYŽIUS, lapkr. 29. — 
Sovietų užsienių reikalų komi
saras čičerinas, kurs šiuo tarpu 
išvyko į Rivierą, po dvejeto sa
vaičių grįš į Paryžių, kad pra
dėjus vėl pasikalbėjimus su 
Frakcijos naujuoju premjeru 
ir užsienio reikalų ministeriu 
Briartdu.

Nors tai, kas buvo kalbama 
per pastarąjį‘čičerino su Brian- 
du pasimatymą, laikoma gilioj 
slapty, vis tik girdėt, kad svar
biausia kalbos tema buvus apie 
sovietų Rusijos įstojimą į Tau
tų Sąjungą. Briand graudento 
graudenęs Rusus pasekti Vo- 
kiettjfiš pavyzdžhrHr tapti Eu
ropos valstybių šeimynos na
riu. Briand nurodęs betgi, kad 
Rusijos įstojimas Sąjungon ir 
priėmimas jos konvencijos są
lygų butų suprantamas taip, 
kad Rusija sutinkanti ir su 
dviem vyriausiom sąlygom, 
kurios buvo didžiulių valstybių 
nustatytos dėl pripažinimo ir 
draugingų santykių atsteigi- 
mo, būtent:

1. Sovietų valdžia pripažįsta 
Rusijos skolas.

2. Atsisako nuo rėmimo ko
munistinės propagandos užsie
nio valstybėse.

Francijos užsienių, reikalų 
ministeris užtikrinęs čičeriną, 
kad nė Francija, nė bet kuri 
kita didžiuliu valstybių netu
rinčios jokio tikslo maišytis į 
vidujinius Rusijos dalykus, rfė 
tiesioginiu nė netiesioginiu ba
du, nes kiekviena jų supran
tanti, kad Rusijos išganymas 
turįs pareiti id jos pačios. 
Briand pareiškęs čičerinui, 
kad Francija remsianti Rusijos 
įstojimą Sąjungon, jeigu tik 
sovietų valdžia nuoširdžiai su
tiksianti vykdyti konvencijos 
dėsnius, kurių pirmasai straips
nis reikalauja gerbti sutartis 
ir tarptautines privalomybes.

AR NORI KĄ PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

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

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

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

Mussolini - pilniausias
Italijos diktatorius •

Parlamentas priima jo pateik
tus įstatymus, kuriais jam 
pavedama visa galia

ROMA, Italija, lapkr. 29. — 
Be jokių dagi diskusijų Itali
jos parlamentas vakar priėmė 
premjero Mussolinio pateiktus 
įstatymus, kuriais konstitucinė 
valdžios fęrma Italijoj visai pa
keičiama. Tatai padaręs, atsto
vų butas paliovė savo posė
džius iki ateinančio trečiadie
nio, ir tą dieną bus priimt: L : 
keli likusieji “fašistų revoliuci
jos” įstatymai.

Vakar priimtais įstatymais 
Mussolini padaromas pilniau
siu krašto diktatorium. Kiek
vienas, kas drįs jį žodžiu už
gauti, bus baudžiamas kalėji
mu iki penkiolikos metų. Kas 
užsieniuose gyvenančių italų 
Aiokiu ar kitokiu budu smerks 
ar niekins Mussolinio fašistų 
režimą, tojo Italijoj esąs tur
tas bus konfiskuojamas.

Mussolini patampa ne tik 
vyriausias valdžios galva, bet 
jis įgyja, absoliučią galią vi
siems kitiems valdžios departa
mentams. Vienas priimti) Įs
tatymų nusako, kad be premje
ro leidimo parlamentas neturi 
teisės dėti savo dienotvarkėn 
jokio klausimo, kas reiškia, 
kad jeigu, pavyzdžiui, butų pa
statytas klausimas dėl pasitikė
jimo valdžia, parlamentas ne
galėtų balsuoti, nedavęs tam 
Mussolinio leidimo.

Ateinantį trečiadienį atstovų 
butas turės priimti, veikiau
siai irgi be jokio svarstymo, 
Mussolinio pateiktus ekonomi
nius įstatymus, kuriais įstei
giama tam tikra hierarchija 
darbo ir kapitalo sentikiams 
diktuoti.

I . * •

✓aršuva susirupinus savo 
zloto kritimu

VARŠUVA, lapkr. 29.—Len
kai begalo susirūpinę dėl savo 
zloto kritimo krilvirčiais. Pra
eitą penktadienį doleris ėjo 
dar po 6.80, o šeštadienį jau po 
8.50.

Naujasis finansų ministeris 
Zdzieohovskis ruošia įstatymų 
sumanymų tikslu sumažinti 
valstybės išlaidas, ypatingai 
karo, finansų ir švkwna de
partamentuose.

Sudegė garsus senovės 
vienuolynas

HAAGA, Olandija, lapkr. 29. 
— Venray sudegė garsusis 
16-to šimtmečio franciškonų 
vienuolynas. Kartu su juo su
degė nauja bažnyčia, o taipgi 
ir garsus knygynas. Tik kele
tas paveikslų ir senovės lieka
nų buvo išgelbėta.

LONDONAS, lapkr. 29.
Telegrama iš Beiruto praneša, 
kad du tuksiančiai' druzų mo
torų susibūrė, sudarydamos 
moterų pulką, ir stojo šalę savo 
vyrų kariauti francuius, — 
keršyti jiems už savo gentainių 
kraują.

Viename , susirėmime su 
franeuzais kritę šešiasdešimt 
kovojančių moterų. t

Sukilėliu moterų pulkai va
dovaujanti franeuzų užmušto 
praeitą mėnesį druzų Vado, 
Nesibo Atrašo, našlė.

Beirutan pargabenta vienas 
jaunas franeuzų karininkas, 
mūšy su d ražais netekęs ? ran
kos. Ranką jam nukirtus vie
na druzų karininkė.

Prezidentas Hindenbur- 
gas pasirašė Lokar-, 

no aktą
Patvirtindamas sutarčių priė

mimą jis nutraukia ryšius su 
aitriais nacionalistais

BERLINAS, lapkr. 29. — 
Valstybės tarybai vakar 49 
balsais prieš 15 priėmus Lokar- 
no sutarčių įgaliojamąjį aktą, 
valstybės prezidentas Il’inden- 
burgas patvirtino, jį, /padėda
ma* savo parašą.; ♦ •J

To akto pasirašymu • lllnden- 
burgas kaip ir visai nutraukė 
ryšius su nacionalistų partijos 
reakcininkais. Vienas tų reak
cininkų, atstovas VVulle, rašy
damas laikrašty Mecklenburger 
Warte, įspėja Hindenburgą, 
kad jisai prisiekęs ginti tėvy
nę ir neleisti niekam daryti jai 
nuoskaudos. Izikarno gi su
tartys tai esą mirties smūgis 
Vokietijos suverenybei. Prezi
dento Hindenburgo valanda da
bar atėjus.

Telegramos iš Bonno prane
ša, kad franeuzų karo vyriau
sybė paskelbus, jogei iki gruo
džio 31 dienos visos franeuzų 
kariuomenės dalys bus jau pa
sitraukusios iš Kelno zonos. 
Pirmutinės dalys apeisiančios 
Kelno sritį gruodžio 5.

Vargo spaudžiamos, 
motina ir duktė tapo 

banko plėšikėm
SIOUX F/\IJ.s7s. d, lapkr.
'. - Praeitą penktadienį dvi 

moterys, vyriškai apsitaisiu
sios, puolė Rennero miestely 
State banką. Grumodamos re
volveriais banko kasininkui, 
jos pašlavė apie 500 dolerių, ir 
savo suklerusiu automobiliu pa
bėgo. Plėšikės betgi buvo su
sektos ir suimtos. Pasirodė, 
kad tai buvo netoli gyvenančio 
suvargusio taimerio Rogerso 
žmona, 40 metų, ir. duktė, 19 
metų. Areštuotosios prisipaži
no, kad vargas privertęs jas 
tatai padaryti, bet jos neplėšu- 
sios banko, o tik prievarta pa
siskolinusios pinigų, kad savo 
reikalus pataisius ir morgičiua 
farmelei sumokėjus. Vyras, ka
ro invalidas, serga ir guli lo
voj, jos nebeįmananšios, kaip 
gyventi.

Policija, atvykus jų areštuo
ti, įsitikino, kad šeimyna iš 
tiesų labai vargingai gyvena. 
To nežiūrint motina ir duktė 
buvo suimtos, ir kadangi jos 
nerado, kas sudėtų už jas po 
5,000 dolerių kaucijos, abidvi 
uždaryta kalėjime. Jų teismas 
bus antradienį.
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l)r. H a ix) I d E. Blazer iš Littleton, Colo., kuris yra teisiamas 
už nužudymą favo 32 metų invalidės dukters. Duktė buvo kaip 
protiniu, taip ir fiziniu atžvilgiais pabėgėlė.

Sovietą valdžia sustabdo 
javu eksportą

fihi metų derliaus apskaičiavi
mas buvęs perdėtas; 3,000 

\ javų trusto agentų kalėjime

BYGA, Latvija, lapkr. 29.— 
Sovietų finansų komisaro So- 
koin&pvo prantfcimu, visoks ja
vų eksportas is Rusijos tapęs 
sustabdytas. Pranešime sako
ma, kad valdžios apskaičiavi
mus šii/ metų derliaus buvęs 
3Vt miijbno tonų purtytas. pa
sak Sokolnikovo, darydama ap
skaičiavimą valdžią buvus visai 
išleidus iš omenės praeitų metų 
nederlių, kur valdžiai reikėję 
importuoti javų iš užsienių, 
idant gyventojus nuo bado ap
gynus.

šiuo tarpu valdžia stropiai 
perorganizuojanti javų trustą, 
kurio uždavinys yra rūpintis 
supirkimu ir išleidimu javų.

Pasak sovietų žvalgybos ko
misaro Dzeržinskio, iki šiol yra 
areštuota daugiau kaip 3,000 
javų trusto valdininkų, kalti
namų dėl grafto. Ir kadangi 
kone visi to trusto viršininkai 
sukišti j kalėjimus, miestus 
duona dabar aprūpina priva
čiai pirkliai, kurie javus perka 
iš ūkininkų ir parduoda mies
tams daug pigiau, ne kad val
džios javų trustas.

Pasižymėjęs franeuzy 
aviatorius užsimušė

PARYŽIUS, lapkr. 27. - 
Franeuzų aviatorius Maurice 
Bizot šiandie užsimušė, jo ae
roplanui nukritus žemėn. Kaip 
aviatorius, Bizot buvo šauniai 
pasižymėjęs per didį j j karą.

Moterys banko plėšikės

S1OUX FALLS, S. I)., lapkr.
27. —; Dvi moterys puolė Fir.:l 
State banką Renner miestely 
ir, grumodamos revolveriais 
kasininkui, pasišlavė apie 500 
dolerių. Plėšikės, s&idsios au
tomobili n, pabėgo.

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

Didžiumoj apsiniaukę; nedi
delė temperatūros atmaina; 
mainąsis vėjas.

Vakar temperatūra viduti
niškai siekė 81° F.

šiandie saulė teka 8:50t 
džiasi 4:21 valandą.

Juriy vilnis užliejo Italijos 
' pajūrio miestus

Kalabrijos ir Sicilijos pajūriai 
skaudžiai nukentėjo; didelės 
audios Francijoj

NEAPOLIS, Italija, lapkr. 
29. — Smarkiai audrai siau
čiant, pakilusios jūrių vilnys 
užliejo Kalbrijos miestelį Būg
nam, ties Mesinos sąsiauriu. 
Skaudžiai nukentėjo taipjau ne
tolimas uosto miestelis Monte- 
leonė. Nusigandus <gxyentojai 
geibėjos i bėgšta j aukštesnes 
vietas. Ikiug namų vanduo 
nušlavė. Jūrėse keletas nedide
lių laivų paskendo ir žmonių 
žuvo.

Nelaimė ištiko ir Sicilijos 
pajūrius, kur ypač daug žalos 
padaryta Mesinoj, Tuapany, 
Katanijoj ir Milazze.

Susisiekimas daugely vietų 
nutrauktas, gelžtfeliai išplauti, 
telegrafo ir telefono linijos nu
trauktos.

Smarkios audros Francijoj
PARYŽIUS, lapkr. 29. - 

Praeitą naktį Atlantiko pajū
riais siautė markios audros, 
padariusios daug žalos. Jūrėse 
septyni žvejai*žuvo. ' Audros 
siautė ir Tarpžeminėse jūrėse. 
Visoj Francijoj siautė smar
kios sniego pūgos ir oras stip
riai atšalo.

Lietaus audra Portugalijoj
LISABONAS, Portugalija, 

lapkričio 29. - Čia ir apielin-
kėj siautė baisi lietaus audra 
užtvindžius gatves ir namus. 
Daug namų sugriuvo. Griuvė
siuose yra palaidotų žmonių, 
kuriuos daroma pastangų at
kasti. Daug žmonių yra su
žaistų.

Komunistu redaktorius 
eina kalėti

STOKHOLMAS, Švedija, lap
kričio 26. — Komunistų laik
raščio Folkcts Dagbladet re- 
daktorius O. N. Engranez, iš
spausdinęs saVo laikrašty strai
psnį, kuriame buvo aitrių už
gauliojimų Suomijos prezidento 
ir jo valdžios adresu, buvo už 
tai patrauktas tieson ir nubau
stas keturiais mėnesiais kalėji
mo. Nuteistasis apeliavo, bet 
aukštesnis teismas dabar nuo
sprendį patvirtino.

PEORĮA, III., lapkr. 26. — 
Griūdamas pakirstas medis va
kar užmušė darbininką George 
Smithą.

Japonija siunčia karo 
laivus j Kiniją

Pekino Kinų studentai ir darbi
ninkai puolę sunaikino aukš
tų valdininkų namus

TOKIO, Japoniją, lapkr. 29. 
— Kadangi Kinuose vėl kilo 
kariuomenių vadų ir jų šalinin
kų tarpusavio kova, Japonija 
įsakė savo karo laivui Tachi- 
bana plaukti tuojau iš Portar- 
turo į činvantao japonų intere
sams ten ginti.

Neramumai Pekine
PEKINAS, lapkr. 29. — Va 

kai- čia įvyko nenimios Kini 
studentų ir darbininkų demon 
stracijos. Demonstrantai puo 
lė policijos viršininko, finansų 
fninisterio, švietimo ministerio 
moterų universiteto pirminiu 
kot kabineto sekretoriaus ir ki
tų valdininkų namus ir viską 
juose sudaužė sunaikino. Vie
nas aukštas valdininkas buvo 
ištrauktas iš automobilio, ku 
riuo jis važiavo, ir skaudžiai 

t sumuštas,
• Prieš tai demonstrantai bu
vo nuvykę ties prezidento Tua- 
no Či-Džui rūmais reikalauti 
kad prezidentas tuojau rezig
nuotų, bet stipri kariuomenės 
sargyba jų arti neprileido.

tuk ii^ĮĮ -rnrr Ar J j.-~.

Netiesa, kad Stanisiav- 
skis apakęs

MASKVA, lapkr. 29. — Gar
sus Maskvos Dailės Teatro įkū
rėjas ir direktorius Stanislava- 
]ky jMoskaitė laikraščiuose- -ži
nią, kad ^Amerikos spaudoj pa
sirodę pranešimų, buk jis stai
ga netekęs regėjimo. Stnnis- 
lavsky pareiškė, kad Atnerikos 
laikraščiai jau antrą kartą pa
darą jį neregiu, tuo tarpu bet
gi su jo akimis nieko bloga dar 
nebuvę atsitikę.

MIAMI F1.A., lapkr. 27. — 
Vietos viešbuty C. Paųuette, 
22 metų, nušovė savo Jauną 
žmoną ir pats sau galą pasida
rė. Paliktas raštelis rodo, kad 
juodu buvo susitarę kartu nu
sižudyti.

HAMMOND, Ind., lapkr. 27.
— Medžiodamas kiškius nety
čia nusišovė farmerys AVm. 
Whitaker, 26 metų.

ti~----------

Siųskit per Naujienas 
PiniguslietuvonantKalėdii

Jau dabar yra laikas pradėti siųsti do
vanas savo giminėms Lietuvon ant kalėdų. 
Juo artyn prieš šventes, tuo daros? dides- 

, nis susikimšimas persiuntimo įstaigose, ir 
patarnavimas darosi sunkesnis. Siųskite 
pinigus dabar ir patarkit pasidėt juos Kd- 
peracijos Banke iki bus reikalo pasiimti.

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

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

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, Iii.

t ;__________ No. 281

Lloyd George meilinasi 
Anglijoj darbiečiams*

Kviečia dariu) partiją eiti iš
vien su liberalais žemes na- 
cionalizavimo klausimu

/ „____ __
•k LONDONAS, lapkr. 29. 
Buvęs Anglijos premjeras, 
Lloyd George, kilus aštriems 
kivirčams liberalų partijoj tarp 
jo sekėjų ir Asąuitho salinin
kų, dabar pradėjo meilintis 
darbo partijai, kviesdamas ja 
kooperuoti bendrai su jo vado
vaujamais liberalais dėl žemės 
lacionalizavimo.

Mat dariu) partijos vadas, 
Jam.say MacDonald, kalbūdu- 
mas andais viešame susirinki
me pasakė, kad esą klausimų, 
kuriais ir darbiečiai ir libera
lai susitaiką, o todėl tokiais 
klausimais abidvi partijos gali 
bendrai veikti.

Po šitos MacDonaldo kalbos 
Lloyd Georgeo organas, Daily 
Chronicle, ‘uojau atsiliepė, pa
reikšdamas, kad jau senai se
nai, kaip liberalų programiniai 
siekimai esą toki pat., kaip ir 
darbo partijos, ypatingai jų 
žemės nacionalizavimo progra
mas, o dodel reikėtų, girdi, ka I 
tiedvi partiji susijungtų, arba 
bent kooperuotų.’ .

Norvegijos tautininkai 
prieš komunistus

OSLO, Norvegija, lapkr. 29. 
— Didelė Norvegijos tautinin
kų organizacija, Fedralandsla- 
get, pasiuntė . vyt iausybei laiš
ką, ręjkalaudama, kad abidvi 
Norvegijos komunistų partijos 
butų likviduotos. Organizaci
ja sako, kad abidvi tos partijos 
siekias kruvinos komunistų re
voliucijos pagalba sunaikinti 
visuomenės tvarką, o todėl, ei
nant konstitucija, jos esančios 
nelegalės organizacijos.

7 užmušti traukiniui 
sudaužius autą

GRĄND BAP1DS, Mich., lap
kričio 29. Netoli nuo čia va
kar elektrinis ekspreso trauki
nys sudaužė automobilį, kuriuo 
važiavo septyni asmens, keturi 
vyrai ir trys moterys. Visi jie 
buvo vietoj užmušti. Užmuštie
ji dar nepažinti, kas jie ir iš 
kur.
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LĖLIU KaralysteAteikit
Kaip

Vaiku
Lėlės

Kiti iki $18.00

Kitos iki $2.98

s JŲ
Menas

s viena slė- 
tyla težino.

tos į
Jacąuard
Manketus

Artinasi Kalėdos. Kiekvienas pagal seną 
jprotį pradeda rūpintis kokią Kalėdų dova
ną suteikti savo giminėms ir draugams?! 
Geriausia Kalėdoms dovana 
MOS.

maži 
kūdikiai

8 Raktų žaidimų Pianas
Gražaus rosewood užbaigimo, upright 
styliaus, už

kruvinu žemes 
“Aš atsimenu 
, puikiai alsi-

Kalėdinių 
Eglaičių 

Papuošimai 
Apskri ir kampuoti 
— imitacija vaisių 
ir t. t. splndančios 
boliukės, paukštu
kai, skambaliukai ii/ 
triubukai, 5c, 10c, 
15c, 20c ir

Su Side Car Motorciklis
Del dviejų vaikų, guminiais lankais ra
tukai ir gurno podgl, — labai specialiai

Virtuvės Kabinet’as
Padarytas iš aržuolo medžio, natūraliu 
užbaigimo, su perdirbimais, už

įves Elektrinio Traukinio 
Prirengimai

PANEDĖLYJE, UTARNINKE 
IR SEREDOJE,

Tel. Bo tevard 0611 ir 0771 
PADAROM PIRKIMO IR PAR. 

DAVIMO RASTUS. 
Pasekmingai siunčiam pinigus ii 

Parduodam Laivakortes.

Į Lietuvą labai paranku užrašyti SUBA
TOS NAUJIENAS. Lietuvoje žmonės 
NAUJIENAS labai mėgsta. SUBATOS 
NAUJIENOS Lietuvoje $2 metams, Ame
rikoje SUBATOS NAUJIENOS metams 
$1.50.

Vaikų Apsivalymui Outfit’as
Susideda iš alyvui mop, mop kotelis dėl plovi
mo grindų, šluota ir nuo dulkių kepure, viskas 
bakselyje, už

seno bejėgio die- 
Ir verks bedalis die- 

nusipenėje snukiai, 
laisvas žmogus pasakys 

net aukštesnis 
tuomet

Lėlių Vežimukai
('utine body, su išpintais šonais ir kie 
to gurno ratukai, mėlynos arba natūra 
les spalvos, už

14 Colių Minkštu Kunu Vaikams 
ar Mergaitėms Iželės

Dažytu veiduku, aprengtos raudonai arba žaliai 
žaketais arba raudonomis arba mėlynomis plau
namomis kelnaitėmis, už

Gavęs žmogus Kalėdoms Dovanų NAUJIE
NAS, džiaugsis visą metą. Netik, kad 
džiaugsis, bet turės didžiausią naudą, — 
jales daug pasimokinti, patirti.
NAUJIENOS jam bus tikru ir geru drau
sti per visus metus — kasdien. ,
Jei nenorite užrašyti NAUJIENAS me
tams; galite užrašyti pusmečiui, net ir ke
liems mėnesiams.

vos 
rasotus

kambario aln- 
į taip tyrą 
veikųjį orą 
i kvepian- 
sotinau al- 

O kiek 
• baisių 
galvoje, 
entę ir

Viskas susipynė 
vainiku, o laibi 

pirštai ‘laip vikriai lakgJ

South Ashland Avė. at 47th Street

Naujos rųšies elektriniH lokomotyvas 
pasažieriniai ir tavorų vagonai, apva 
lios rųšies relės, už

Jam v dar
žodžio “mamyte’* 

baisus fabrikas

Vartoklt 
2.r>c. ir 50c. bakeli*, 

Pirkit nuo nntiekoriau*.
NETURI CALOMEL 

iivalymo tarnų. livalo ud* 
kimo srnJvn<< •kauddjlmri 
Nuo uikiet£jimo, 'nublan* 

BKECHAM’S PILĖS

NORĖDAMI 
PIRKTI. PARDUOTI AR MAI
NYTI VISADOS KREIPKITftS 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

skausme 
nrie- 
Kaž

Elektrinės Lemputės Del 
Kalėdų Eglaitės

Virtinė 8 Mazda lempučių, spalvuotų 
su plug ir prijungimu, už

suriko jų kul- 
žemė, sausos 

kaklo. “Pir- 
balsas,. Išėjom 
savotiškai lyg 
le tampomos 

neži-

sUstyrusius plaukus nešė į sįi- 
vo lizdus“. • Mergaitė tylėjo, 
nors jos gitara ūžė ir gaudt*. 
Kas jos širdy dėj 
piningoji vakąrtf 
Nutilo- ir jis j. pasakojęs, o jti^j 
vieni baltieji ir kvepianti'jaz
minų žiedai be jokio vėjelio 
ožė gitarai pribūdami:

“Prakeiktos- bukit žemės 
skriaudos, prakeiktas kruvina
sis kare ri jus dvikojai galvi
jai jį sugalvoję. Degk visa že
mė, liepsna karštos ugnies 
nuplauk tavo žaizdas ir iš ug
nies per kraują ateis musų 
arenon laisvasis žmogus!“

Mechaniški Checker 
Cab’ai

Geltoni ir juodi body, geri 
užsukami apringsal, už

žmogus 
karčios 
plautų 
sotus, ¥ 
šypsos, 
lis, o tenai 
jų rūmų 
girdžiamai 
Ji vos 1 
šiandien 
mu nebeturi 
lė suvalgė, 
rankelėmis 
krūtinė 
čiulpia tuščią suvytusią krūtį 
Čiulpia, kad užaugus labui at 
pikraus snukio, kad visą am
žių negirdėti meilės žodžio 
liuli tamsiu, alkanu ir nudris.

Easel Juodos Rašymui 
Lentos

Su skyriais, su besisukančiu 
“chart” ir didelė vieta dėl pie- 
įlaio

Dar tik v«ikur pražydo jaz
minų krūmai. Nebemalyt da
bar jos daržely našlaičių, raso
tų, nė dobilėlių. įkilti jazmi
nų žeidai, tartum brangus vy
nas nugirdė orą ir paslėpė gė
les. Puikus ir jauni jazminai. 
Jų švarus ir jauni žiedai lygs
ta sielai mergaitės, ašaroms 
skurdo. Aukoti šį ryt aš juos 
pamačiau dar vos tik pabudu
sius, baltus, rasotus. Pirmą 
kartą atidarę 
gą ilgai žiurėjau 
švarumą, gėriau j 
ir lyg džiovininką 
čiame pušynėly — 
kanus savo plaučius, 
daug, kokių gražių 
minčių budo mano 
Siela šventė vasarps 
draug raudojo skausmo.

Puiki gamta, platus pasau
lis. visiems valia jame gyven
ti. Ir kiek daug laimingųjų 
mąsto tuomet, kad nėra vie- 

žemės, kame dreliėtų 
už duonos Kąsnį, kur 
skurdo ašaros gausiai 

išblyškusius veidus. Jų 
gerai nupenėti veidai 
kad toks gražus pašau** 

apačioj didingų 
tamsiame Vusv vos 

kosi vargo motina, 
kelias neluptas bulves 

tesuvalgė, duonos vi
jos vyrą kanuo

li mažas liesomis 
kūdikis įsikibęs 

alkanai cypdamas

neišmokus1 gaudžia, šit girdžiu, kaip plo
nas balsas sujudino apsnūdusį 
orą, jam atsiliepė lėtas ir Uud 
nas basas 
jausmo 
gaitė 
to gitaros stygomis. Ūžia gita
ra tartum tolimas kylančių 
marių atgarsy s. Netoli vaikų 
rateliuose sėdi vyras be kojų 
ir be rankų. “Už ką, kam, 
Viešpatie, jeigu Tu esi, už 
ką?..”, girdis balsas. “O koks 
tu sveikas, koks jaunas ir ne
pamainomas 
tuftu buvai“, 
brangioji mano 
menu” kalba bekojis vyras. 
“Taip pa gražus ir tylus buvo 
vakaras. Tylėjo parazitų kul
tiną—kanuolės, tylėjo Jčiukos
vaidžiai ir šautuvai. Pro mažą 
apkasų langeli mažiau kruvi
nus laukus, kuriuos dengi) iš 
gėdas paraudę ūkanos. Girdė
jos draugų drebanti balsai tė
vynės dainelėse. Praėjo valan
da ir Ivg visi pragaro velniai 
laisvėn ištrukę 
turą. Drebėjo 
smiltis biro už 
myn“ pasigirdo 
mes ir kaip tai 
vaikų lėlės virve 
šokinėdami ėjom numirt 
nedarni už ką ir kam šokinėjo 
šmdtai kruvinų suplėšytų kil
nų, šokinėjo galvos nutrauktos 
ir mišo keiksmai sii maldomis. 
Mačiau, kaip dega kaimai, baž
nyčios, griūva miestai. Degkit 
jus bažnyčios, degkit fabrikai, 
degk kruvinoji žeme, nes tik iš 
liepsnos ir kraujo išeis laisva
sis žmogus“, maniau eidamas 
per lavonus, kol granatos ske
veldros nenutraukė man kojų 
ir rankų. Paskui mažiau al
kanus vilkus, kurie aštriais
dantimis draskė kūnus, o var
nai ka|iojo akis ir raudami

Mechaniški Traukiniai
Ant rundtnų trekių, lokomotyvas, anglims vago- 
aukas ' ir pasažierių vagonas, sudėtas j bakselj 
viskas ųž

kilsiu, 
švento 
jau vaidinas 
kur pekliškame bildesy mašinų, 
dulkėk* ir troškume slinkiai 
alsuoja vos gyvas darbininkas.* 
Kakta, ir įdubus krūtinė' tan
kiai nusėta rupinis murzino 
prakaito lašais, fabrikoj tam
su ir dvokia, nors už tų žiau
rių kapinių sienos tiek daug 
saulės šviesos, taip gražiai žy
di gėlės ir balsingai paukščiai 
dainuoja! Ir bėga, bėga tam
sus laikas, kol neateis perkū
nais šarvuota diena ir laimės 
saulę jie patys savo rankomis 
išplėš iš seno, 
vo rūmų 
vas 
nes 
kad jis lygtis ir 
už pasenusį dievą 
liūdnas paskutinis jų 'gyvenime 
balsas lėks įvdangų ir neberas 
užtarimo, nes žemės galybė 
paskyrė jiems nurtį.

Tat klausykitės jus, atpik- 
i ieji veidai, bul«o kol dar ne
vėlu! Jis taip aiškus, taip su
prantamas ir galingas. Jo klau 
So mašinos, kūjai, f klauso vi
sa žemė. Nors vakaras dabaiI 
ž.mės balsui, bet artinas di
delė 'kruvinai . raudona 
saulė. Jos spinduliai iš ve r 
sų padarytų kalėjimų 
įsiskverbs į troškius urvus; su 
judins marių bangas ir suju
dės žeme nuo kafrų žemės ik 
Nemuno krantų. Vakaras taij 
sunkus, slegiantis vakaras. Va 
rodos, pamiršus 
motina saulė glamonėja 
guislas kaštanų viršūnes, 
kodėl tartum prieš baisią 
tą tyli nurimusi gamta, 
kaupia 'savo jėgas, gal?

Miega tod^s žemė, tik 
minų krūmuose girdis gitaro 
balsas. Ji ūžia dejuoja i
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NAUJIENOS, Chteago, III

CONNECT1CUTO KAVOS 
PYRAGAS

I puoduką virio, karšto Van 
dens. . i

*■». n i i............ i.

Kį IR KAIP VIRTI “PRINCE OP VVALES“
Pyragas

miltų 
sviesto

I šaukštai
3 šaukštai
1 2 kvortos pieno.
1 puoduką virtų špinakų lapų
2 puodukus vandens, kuriamo 

špinakai buvo vet darni. Druskos 
ir pipirų pagal skonies.

Smetonos.
Pašildyk pieną, sudėk miltus 

ir sviestą (miltus pirmiaus su
maišyk su šaltu pienu, virk kol 
pienas sutirštės. Sudėk špinaktis 
ir špinakų vandenį. Prieš pa* 
duosianti i stalą, įdėk plaktą

•/į puoduko sviesto bei taukų
1 puoduko rudo cukraus
2 kiaušinio trynius
1 puoduką rūgštaus pieno
13 t puoduko tniltų
U o šaukštuko bakinig powder 
1 puoduką aodns
1 puoduką cinamonų
L puoduko trintų gvaizdikų 
V|. puoduko trintų nutmeg 
' 5 puoduko valakiškų reišutų
1 puoduko razinkų didesniu 
’ 2 puoduko razinkų mažų,

juodų
i,j šaukštuko druskos
2 kiaušinio baltymus suplak-

1 o puoduko taukų bei sviesto 
i 2 puoduko molasses 

kiaušiniai 
puoduką stiprios kavos 
puoduką razinkų 
puodukus mitų 
šaukštukas baking pow 
šaukštukas druskos

1 šaukštukas 
1 šaukštukas 
•.» šaukštuko
• •» šaukštuko

l
l
0

dpi

sodos
cinamonų
maltų gvazdikų
nutmeg.
su sviestu ran-Ištrink cukru 

komis pakol pasidarys lengvu 
masa panaši j Smetoną. Pridėk 
plaktus kiaušiniui, molasses, 
razinkas ir kavą. Pridėk sodą 
ištarpytą vandenyje. Pridėk 
miltus persi jotus su baking 
powderiu, druskos ir priesko
nius.

KEPTA ANTIS

Nupešk, apsyilink, išvalyk ir 
numazgok antį. Gerai išvalyk 
vidurį anties. Pripildyk su obuo
liais, arba baltos duonos trupi- 

svogunais 
prie duo-

Ištrink sviestą su cukrum. 
Pridėk kiaušinio trynius ir sodą 
sumaišytą su rugusiu pienu, 
paskui visus likusius pridėčkus. 
Ant galo dėk plaktus kiaušinio 
baltymus. Miltus persijok su 
baking powderiu keletą sykių i 
dėk prieš idėsiant kiaušinio bal
tymus. Kepk nekarštame pe
čiuje vieną valandą.

SALOTOS Iš KOPŪSTŲ

iš vidaus

1 nedidelę galvą supiaustytų 
žalių kopūstų

2 žaliu pipiru (smulkiai 
pjaustyk)
' 1 svogūną (supiaustyk)

1 šauktas citrinų sunkos
1 šaukštas mayonaise dažalo, 

truputį cukraus ir druskos. Ge
rai išmaišyk ir atšaldyk.

SU-

I citriną
I kiaušinius

I

3 šaukštus kornų krakmolo.
mišinio šių rn»‘-

ringuo:
I kiaušinio
3 šaukštukus cukraus
I šaukštuką eilrinii sunkos.
Pirmąjį mišinį daryk seka

mai: Sudėk dvigubnn puodan: 
vandenį 1 ir sviestą. Nuplauk 
citrina, nutarkuok viršų citri
nos ir pridėk jį prie vandenio, 
su sviestu. Iš?pausk iš citrinos! 
keturius šaukštus sunkos ir 
suplak į puoduką. Atskirk try
nius nuo 
kiekvienu 
kiaušinio 
pirmiaus
kornų krakmolu.

bultvrnus

baltymų ir atskirai 
išplak, 
tryniu
gerai

Pridėk prie 
cukrų, kurį 
sumaišyk su 
Pridėk citri- 

i išplak. Pas
kui šį mišinį pridėk prie van
dens. kuriami* yra sviestas ir

‘lak gerai pa- 
Išplak kiauši- 
pufcę baltymų

citrinos luoba, 
kol nesu tirštus 
nio baltymus, 
pridėk prie mišinio, o kitą su
vartok dėl meringue. Supilk šį 
mišinį Į iškeptą pajaus tešlą.

Del meringite suvartok kiau
šinio baltymus, pridėk cukraus 
ir citrinų sunkos, 
šaus ant mišinio,
į iškeptą pajaus tešlą, 
keletui minutų i |n*čių. 
viršus parus.

Uždėk vir- 
kuri sudėjai 

padėk 
tegul

I ......... ... II ■■■■■■.!

METROPOLITAN ELECTRIC
SHOP

šviesos ir dratų suvedimas.
Fikt'eriai ir elektros reikmenys

Washing Machines
2215 W. 22nd St., Chicago

Phone Canal 2591

Tel. Republic 8135

Paul Hanuska
6653 So. Claremont Avė.

Kontraktorius - Plumheris. Darau 
vi.sokj darbą pigiomis kainomis.

** DR. HERZMAN

Telefonai* i

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUšERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gal.
Tel. Yarde 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika 
vusi Pennayi 
vanijos ligoj 
bučiuose. Sąži 
ningai patai 
nauja, visokio 
se ligose prie* 
gimdymą, laik. 
gimdymo ir p< 
gimdymo.

Už dyka pa 
tarimas, dar i 
kitokiuose re> 
kaluose ymote 
rims ir merg> 
noms kreipk 
tės. o rasite p*, 
gelbą.

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

I.—.— —

Tel. Bivd. SI® 
M. Woitkiewic» 

BANI8

AKU8ERKA 
’asėkmingai pa 
arnauja mnte 
!ms prie gimdy
ti o , patarimai 
'vkal moterim* 
r merginoms 

3113 South 
Halsted St

,11 ^ri,tam* B B
Paveikslai įSSn

Gerai lietuviams žinomas per 16 
metų kaipo patyręs gydytoja*, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, m o te i-ų ir vaikų pagal | 
naujausius metodus X-Ray ir lu- į 
tokius elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. I 
I8th St., netoli Morgan 84.

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

i Dienomis: Canal 
3110. Naktį 
Drexel 0960 

Boulevard 4186
3235 S. Halsted St

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 ▼. ▼.

Lietuviai Advokatai
niais, keptais svieste 
ir 2 kiaušiniais, gali 
uos pridėti džiovintų 
trink antį su druska, 
ir iš viršaus.

Kepk pečiuje išpradžios, tegul 
pečius būna labai karštas, o pas
kui numažink šiluma.

Paduok piie anties 
virtų bei keptų pečiuje.

VAISIŲ SALOTOS $100 CITRINOS PAJUS

bulvių,

KEPTOS PUPOS
SU TOMATĖM

2 obuolius
2 bannnos
<4 puoduko sukapotų riešutų

Pa-Sukapok v:oną svogūną.
i m 1 blakinę prirengtų keptų 
pupų, vieną blekinę tomatų. 
Dėk j puodų bei molini bliuduką 
eilę pupų, užbarstyk svoglmų, 
užpilk tomatų ir taip dėk eilė
mis pakol viską sudėsi. Uždėk 
sviesto, tauku bei lašinių fr

Baltų vynuogių, bananų bef 
orą n d žiu. Nuvalyk grapefruit ir 
Kitus vaisius ir supiaustyk. Nu
lupk bananus ir supiaustyk. 
Sukapok riešutus. Viską sumai
šyk. Pridėk prancūziško dažalo. 
Atšaldyk ir paduok ant salotos 

lapų.

Už sugalvojimą ir iškepimą 
šio pajinis gauta šitmas dole
rių. Pamėginkite, ar verta bu
vo už jį tiek mokėti. • •

• Tešla

puoudką baltų miltų 
puoduko taukų bei criscO 

1/6 juoduko šalto vandens 
’/< šaukštuko druskos.
Daryk tešlą kaip dėl papras-

Kekamu

1

kepk pečiuje 20 minutų

OBUOLIŲ IR SŪRIO 
SALOTOS

Riešutu (sukapotų) 
Saldžios Smetonos 
Amerikoniško cream sūrio 
Obuolių
Sumaišyk riešučių su Smeto

na ir smulkiai supiauslytu ame
rikonišku suiiu. Pridėk cukraus 
ir druskos pagal skonies. Nu
lupk, supiaustyk obuolius ritu 
liais. Sudėk juos ant torielkos, 
kur pirm padėjai salotos lapų. 
Viršui ant obuolių sudek mišlnj 
iš riešutų, sūrio. Užpilk pran
cūzišku dažalu iš acto, alyvos 
paprikos, cukraus ir druskos.

LORDO BALTIMORE
KEKSAS

Pridėk 
išplak.

Trynius 8 kiaušinių
U/4 puoduko smulkaus cuk

raus
2/3 puoduko pieno 
1/2 puoduko sviesto 
2^ puoduko miltų 
3 šaukštukus baking powder 
1 šaukštuką vanillos 
Išsijok miltus su baking pow 

der tris sykius. Ištrink sviestą 
su cukrum, sudėk išplaktus try
nius. Dėk miltus ir pieną pa
mainydama, tai vieną, tai kitą, 
ne viską vienu kartu, 
vanillą ir viską geiai
Kepk karštame pečiuje trijose 
formose, kiekvienoj po vieną ei
lę. Pripildyk sekamu mišiniu:

1 puoduką .cukraus
1/3 puoduko vandens
2 kiaušiniu baltymus
6 figas J . K
1/2 puoduko sukapotų riešutų 
’/o puoduko sukapotų razinkų 
Virk cukrų ir vandenį j syro- 

pą. Užpilk vieną trečdalį syro- 
po ant išplaktų baltymų ir ge
rai išplak. Likusį syropą virk 
taip ilgai pakol jisai tęsis lyg 
siūlai. Pridėk mišinį iš kiauši
nio baltymų ir 1/8 syropo. Plak 
kol atauš, paskui sudėk supjaus
tytas figas. Pridėk dėl skonio 
vanillos. Pridėk šio mišinio tai^ 
pe eilių tešlos ir ant viršaus 
kėkso.

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1319

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

Nerišliomis nuo 9,iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas 
190 No. State St. Room 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

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

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

- -7-

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas • 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:80 vakare. 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

—J

Tel. Dearborn 9057

' A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj:
i Room 1726

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77

Cor.

DR. G. SERNER O. D.
Lirtuvifl Akly 8p«ci«llitM

3333 So. Halsted St.
Valandos: nuo 1 iki V 
Nediliomia: nuc 10 iki 1

Akiniai $5 ir augščiau

Su Krutumų Puvelkitly Pagelbn, 
Mokslo ir Gamtos Stebuklai y- 
ra atgabenami tiesiog pas mū
šy duria. J <) verti priklauso 
nuo muaų sugebamo nlikiai 

vaizdžiai jos pamatyti. DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Ave^ 2 laboe 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 12 vai. po piet 
Telefonas Midway 2880

Namų

W. Washington St. 
Washington & Clark

Tel.: Hyde Park 3895

J. P. WAITCHES
Advokatas

ni

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

3464 So. Halsted St.
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.

Telephone Yards 0994

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

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

Res. telephone Hyde Park 4000

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

4608 S. Ashland Ave^
Netoli 46th St. Chicago, III.

mišiniu.

MADOS

z

m»mimixxxxmxxin

nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare. *
XXXXXXXXXXXDŪXXXXXXXXXXX

Tel. Pullman 6377 Roseland,
10717 Indiana Avė.,

ore p- 1

Šilko materi-

metų, 36 iki

yardo 54 co-

h 

H 
H 
H 
N 
H

No. 2451 Pastebėtinai graži ir 
kiekvienai moterei bei merginai pri
tinkanti suknelė. Galima ją šiudin- 
ties iš vilnonies arba 
jos.

Sukirptos mieros 16 
42 colių per krutinę.

36 mierai reikia 2% 
lių materijos.

Norint gauti vieną ar daugiau viri 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerj, pažymėti mlerą ir 
■Ūkiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laišku! reikia adresuatt:

Naujienų: Pattem Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, ID.

ADVOKATAS
11 S. La Šalie St., Room 2001

Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6 
Vakarais

3241 S. Halsted St. TeJ. Yards 0062 
7—9 y. v. apart Panedėlio ir 

PStnyčios.

JOHN B. BOltDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington St. Room 1310 
Telephone Dearborn 8946

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

Namų Telefonas Republic 9600

Tel. Boulevard 0587

Miesto ofisas:

127 N. Dearbom Sįt.
A Kambarys 1420 *

Telefonas Dearbom 6096

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

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

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

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

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

Cicero Ketvergo vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8221 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 v. ▼. 
1236 S. Halsted St. T. Boul. 6737

Ą. L. THOMAS
LIETUVYS ADVOKATAS

12087 Normai Avė.
Tel. Pullman 7097

Veda bylas visuose teismuose, 
Ąbstraktai, morgičiai.

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk Šj kuponą kasdieną .ir priduok { Naujienų ofisą ar } sto

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

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

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

Už metus-—150, už pusę metų—75, už tris m&nesius—85.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

Atkirpk čia. ......................... y.............
Pntn • J.nnVriAin 30 . 1025

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

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

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

nuo 5:80 iki 7:30 vakare.

DR. I. E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

8:30 vakare.
Ofiso telefonas Pullman 1198 
Namų telefonas Pullman 0349

A. M0NTV1D, M. D.
1579 Milwaukee Ave^ Rbom 209 

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

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

Namų telefonas Spaulding 8688 
Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia

Boulevard 8686
Res. 6504 So. Artesian 

Tel. Hemlock 2374
DR. J. P. POŠKA
Gydytojas ir Chirurgas 

3133 So. Halsted St.
Vai. 0—12 dieną, 7—0 vakare

Kasdien

Dr. Lawrence P. Slakis 
DENTISTAS 

4454 So. Westem Avė. 
Valandos:

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1601 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Rei., 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 So. Ashland Ave^ 

near 47th Street 
CHICAGO

Res. 6600 S. Artesian Avė. 
Phone Prospect 6659 

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

1821 So. Halsted SU 
Chicago, III.

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

8 iki 2 vai. po pietą.

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chtrurraa 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligą 

Ofisas: 3103 So. Halsted St„ Chieaa* 
arti 81st Street

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

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfaa 6853

U

Phone Canal 1713-0241 
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

LIETUVIŠKA APTIEKI
MRS. A. ZTMMERMAN. 

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: 

Brighfon Park Aplieka
4254 Archer Avė.,

Phone Lsfayette 6149
Z
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VOKIETIJA PATVIRTINO LOCARNO SUTARTIS

KOMUNISTAI IŠVIEN SU NACIONALISTAIS 
IR FAŠISTAIS

NACIONALIZMO IR KOMUNIZMO 
SUSIBROLIAVIMAS

NUSIBANKROTAVUSRJ “REVOLIUCIONIERIŲ” 
DEMAGOGIJA

Vokietijos reichstagas trims šimtais balsų prieš šim
tą ir septynias dešimtis patvirtino Locarno sutartis, ku
riomis Francija, Belgija, Vokietija, Anglija ir Italija pa
sižada ateityje spręsti savo ginčus ne ginklais, bet arbi- 
tracijos keliu. Ryto tų valstybių atstovai susiriiiks Lon
done padėti po sutartimis savo parašus.

Įdomu, kad reichstage prieš jas balsavo komunistai 
kartu su nacionalistais ir fašistais. Tokiam be galo svar
biam tarptdųtinė^ politikos klausime “didžiausieji revo
liucionieriai” pasirodė stovį šalę aršiausiųjų reakcionie
rių! ’ >

ii

Bet taip yra ne tik Vokietijoje, o ir Francijoje.
Prieš Locarno sutartis Francijoje kovoja nacionalis

tai. Jų vadas, Raymond Poincarė, šiomis dienomis paskel
bė spaudoje pareiškimą, kuriame Locarno saugumo pak
tai yra smerkiami, kaipo ^alsiausias pavojus Francijai. 
Ruhro srities okupacijos sumanytojas sako, kad po sau
gumo paktų priedanga teutonai rengsią “atkeršymo ka
rą” Francijai.

Ir kartu su Poincarė prieš Locarno sutartis kelia 
triukšmą Francijos komunistai!

Šitoks komunistų susibroliavimą^ su aršiausiais at
žagareiviais Europoje yra ne pripuolamas reiškinys. Ji
sai turi gilų pamatą.

Nacionalistai yra tautų neapykantos skelbėjai. To
dėl jie yra tarptautinės taikos priešai.

Bet tarptautinės taikos priešai yra ir Rusijos bolše
vikai. Jie senai žino, kad savo jėgomis padaryti pasauly
je panašų perversmą, kaip Rusijoje, jie negali. Todėl jie 
visas savo viltis deda ant tarptautinio karo, šitokį savo 
nusistatymą Maskva diktuoja visiems savo klapčiukams.

Ve delko ir riacionalistai, ir komunistai priešinasi 
Locarno sutartims, kurių tikslas yra sustiprinti taiką va
karų Europoje.

* * /

Komunistai pučia į nacionalizmo dūdą dar ir dėl to, 
kad šiandie jie kitokiu budu jau nebesugeba prisiplakti 
prie minių. Pirma jie patraukdavo į savo pusę neprotau
jančius žmones šukavimais apie r-r-revoliuciją. Bet kai 
publika ilgainiui įsitikino, kad komunistų pranašavimai 
nesipildo ir jai tas nuolatinis “revoliucinis” riksmas įgri
so, tai raudoniemsiems mekleriams teko pasiieškoti nau
jų obalsių minioms mulkinti. Ir jie surado juos pas na
cionalistus.

Dabar visose šalyse komunistai jau apsimeta karš
čiausiais “patriotais”, lenktyniuodami su šovinizmo fa- 

. natikais.

“Patriotizmo” skraiste jie šiandie dengiasi jau net 
ir tokiose šalyse, prieš kurių nepriklausomybę jie pir- 
miaus kovodavo!

Imkite, pav. Lietuvos komunistus ir jų vienminčius 
Amerikoje. Kai Lietuvos liaudis sukurė savo nepriklau
somą valstybę, tai “draugas” Kapsukas vedė raudonąsias 
Maskvos gaujas užkariauti Lietuvą ir prijungti ją prie 
Rusijos. Kai paskui Lietuvos žmonės gynėsi nuo ber
montininkų ir nuo lenkų Želigovskio, tai lietuviški komu
nistai tyčiojosi iš tos kovos ir purvais drapstė tuos, kurie 
rėmė Lietuvos žmones.

O dabar Lietuvos komunistų vadai jau rašo karštus 
atsišaukimus apie Vilnių ir reikalauja, kad Lietuvos žmo
nės nepasiduotų lenkams!

Nacionalizmo politika negali duoti žmonijai nieko 
gero. Žmonijai reikia tarptautinės taikos, 6 ne tautų ne
apykantos ir karo. Anksčiaus ar vėliaus darbo žmonės 
visose šalyse pamatys, kad tie gaivalai,.kurie mėgina*.žai
sti jų tautiniais jausmais,.yra jų išnaudotojai, o ne drau
gai.

Nuo komunistinio gi “patriotizmo” maska bus nu
plėšta tuo greičiaus, kad jisai yra perdėm veidmainin
gas! . \

v uvNhi

pž v alga Į
VOKIETIJOS SOCIALDEMO
KRATAI IR BOLŽEVIZMAS.

Už visa tai “Laisvės” editori- 
alo autorius vadina Ebertą ir 
visus socialdemokratus 
ninku apgavikais,” ‘ 
kais,” “geltonais,
sargybiniais šunimis 
Jisai sako:

darbi- 
pardavi- 

buržuazijos 
ir 1.1.

storėjo Ebertas. Ji pavarto
jo kariuomenę atsigynimui nuo 
sukilėlių.

Bet kadangi tuo laiku Vokie
ti jojė; dar nebuvo kitokios.ka
riuomenes, t kitip } tiktai i lę sencįijf 
kaizerio^ aPml j A,k tai išėjo taipį 
kad revoliucinė valdžia buvo 
priversta naudotis senąja mili- 
tarizmo mašina, vietoje to, kad 
ją panaikinus. Tuo budu be
protiškas spartakiečių sukili
mas prieš revoliucin valdžią 
davė galimybės dalinai atsigau
ti Vokietijos militaristams.

Austrijoje, kur bolševikiško 
sukilimo po revoliucijos nebuvo 
ir kur todėl neįvyko pilietinis 
karas, socialistinei valdžiai pa
sisekė iššluoti visą senąjį mili- 
tarizmą, ir dabartinė Austrijos 
armija, susidedanti iš naujų 
elementų, yra tvirčiausias res
publikos ramstis. O Vokietijo
je dėl bolševikiškų sąmokslų ir 
sukilimų militarizmas dar iki 
šiol nėra galutinai likviduotas.

Tai ve ką “gero” padarė tie 
neva “revoliucionieriai,” ku
riuos giria Brooklyno komunis
tų šlamštas. Ir jisai dar drįsta 
sakyti, kad Ebertas nusidėjęs 
Vokietijos darbininkams. J n- 
došiaus patarnavimą Vokietijos 
darbininkams atliko kaip tik 
tie, kurie pakėlė ginklą prieš 
valdžią, sudarytą iš darbininkų 
partijų atstovų!

J. VšbU.

Mokykla, Bažnyčia ir Mokėjas
b“ ----------- ■

(Tęsinys)

nudirbti, o antrasis naudojosi 
tais1 darbo vaisiais. Garsus 
graikų išminčius Aristotelis 
sako: “Piliečiai neturi užsiim
ti prekyba ir amatais, nes tai 
yra pažeminimas laisvo žmo
gaus. Jam priguli manta, o dar
bininkais turį būti vergai ir 
pavergtųjų tautų žmonės”. Su
prantama, kad tokios mintys 
kaip lik padėjo vergijos plūto- 
jimuisi, nes jei savininkas Lu
tų patsai dirbęs, tai butų ma
tęs kaip yra sunkus tasai dar
bas ir butų neskaudęs vargšo 
belaisvio.
niaukiame 
dideliausia
prigavimas laisvos 
laisvu vyru, ’o jei tasai pat vy
ras išnaudoja savo verg£, tai

Pati doros sąvoka yra nepa
stovi, dažnai mainosi (kalbu 
tik apie bažnyčios dorą, nes 
doros sąvoka yra — visa tai, 
kas sveika, gražu, naudinga, 
negali tikėti). Paimkime bau
džiavą, vergiją, žmoguje paste
bima kaip ir įgimtas palinki
mas, noras kad kiti jo klausy
tų, jo įsakymus pildytų, neat
sižvelgiant ar jie išpildomi ar 
ne. šis palinkimas tegalima pa
naikinti tik doru auklėjimu. 
Juk žmogus yra beširdis. Juk 
žmones su gyvuliais nedaro jo
kių ceremonijų, neatsižvelgia 
į jų palinkimus, į jų meilę. 
Pavyz., atėjus laikui atima jau
niklius nuo motinų; veislei te
patekami tik patinkantys sa
vininkui egzemplioriai; netin
kamus užmuša, parduoda ir ta-1 buvo skaitomas geru šeiminin- 
me nematoma jokio savo dorai 
pavojaus, nepaprasta nuodėme 
nesakitoma. Tokiu nelaimingu 
tvariniu, dvikoju gyvuliu i»ii- 
vo seniau vargšas (baudžiaunin
kas, vergas. Jų savininkai ap- 
sivedimus taikė ne iš meiles, 
bet kaip geriau tinkama bešir
džiui šeimininkui, kuris turė
jo iš to pelno — gimusius nau
jai vergus. Nežiūrėjo į tėvų 
meilę: jei tik reikalavo jo po
niški interesai, tai ir skyrė vai
kus nuo tūVų. Žymėjo žmones, 
kad nepabūgtų, nesusimaišytų 
su kitais vergais, kaip dabar 
mes darome su gyvuliais. Daž
nai ir užmušdavo be jokio są-v 
žinos išmetinėjimo, nes* tai vi
sai ne nuodėme buvo skaitoma. 
Juk savininkas su savo savas
timi ką nori, tą gali daryti.

Kaip kartais, dabar, nežiū
rima ar gyviltys ištvers, ar 
k rišę bet tik varoma kad dau
giau pelno gavus, taip ir seno
vėje versdavo ant vergo, bau
džiauninko kuodaugiausiai dar
bų, kad tik daugiau butų pel
no darbdaviui, o jei tasai nu
vargęs krisdavo, tai palikdavo 
“Dievo malonei” — lai stimpa 
sau be jokios priežiūros, be 
duonos kąsnio. Ir visa tai ne
buvo nuodėme. Kartais mai
tindavo tvenkiniuose žuvis be
laisvių kūnais, kurias vėliau 
patys suvalgydavo. Ir jokio pa- 
sigailėjimo, nejautė tie asme
nys, net buvo skaitomi miela- 
širdingais, jei tik šelpė laisvuo
sius. O “Dievo” tarnai jokio 
balso prieš tai nekėlė, o tik 
naudojosi jų darbo v vaisiais, 
linksmai puotaudami su tais 
vargšų skriaudėjais.

Iš kur gi atsirado vbrgai?
Greičiausia, kad jų pradžia 

buvo karai. Karo įstatai -liepė 
be pasigailėjimo naikinti visus 
priešus ii* jų turtus. (Tų ran
dame ir Biblijoje, kur Jahvė 
įsako naikinti žydams visus* jų 
priešus - nepalikdami nė vie
no gyvo žmogaus, ir jų turtus 
sudeginti. Tai parodo, kad Die
vas ingi mėgsta karus, žudynes, 
tik kažin kode! naujasis Die
vas — Kristus, kiek kitaip kal
bėjo, nors ir pripažino senąjį 
įstatymą?)' Užtat turėjo dide
lė malonė būti, jei dovanodavo 
gyvybę kokiam nors belaisviui, 
dėlto toksai mielaširdingasai ir 
vertė tą vargšą belaisvį dirbti 
visus sunkiausius, bjauriausius 
darbus. Patiko, 
kad apsimoka 
visus -belaisvius 
darbo vaisiais 
Toksai vergas 
apie pabėgimų, 
bet jam ne į mintį neateidavo, 
kad priespauda yra nusidėji
mas prieš dorą, Nors ir sunkiai 
vargo, dirbo, nerasdamas nie
kur užuojautos, bet tikėjo, kad 
taip Dievo duota. Ir 
kėši, jei taip nuolat 
ščiausiojo tarnai!

Senovės žmonių 
kiekvienas rankų 
tesi pažeminimu: 
tesiskyrė vergas 
Pirmutinis turėjo 
ti, visus sunkiausius

i

w
fi

(Eberto
Red.),

“Jeigu ne ta talka 
su generolais. “N.” 
jeigu Išbertai, Noskes ir šei- 
demanai nebūtų darbininkus 
prigavę ir pardavę, — Vokie
tijoj jau senai viešpatautų 
Sovietų valdžia.”
Dabar matote, ką tuodu ra

šytoju — vienas “Sandaros,” 
kitas “Laisvės” prikaišioja 
Vokietijos socialdemokratams. 
Juodu abu stengiasi, kiek drū
ti, ai>?»uoclinti socialdemokratus, 
bet, kadangi juodu iš kalno ne- 
susitarč, tai juodu sumuša vie
nas arttrą.

“Sandaros” bendradarbis, pa
sirodo, pamelavo, sakydamas, 
kad Vokietijos socialistai norė
ję ne įsteigt respubliką, bet tik
tai “kaizerio vietoj patupdyti 
jo sūnų:” nes “Laisvės” rašy- 

j tojas paduoda Eberto žodžius, 
kuriuose sakoma, kad jo (Eber
to) ' tikslas buvo /‘užtikrint 

Mes jau rengėmės padaryt: steigiamojo seimo sušaukimą.” 
vieną-kilą pastabą dėl to bolše-! Kam gi tas steigiamas seimas 
viko-sandariečio kliedėjimų.: buvo šaukiamas, jei ne respub- 
bet paėmę į rankas Brooklyno likos įsteigimui.
komunistų šlamštelį, radome, 
kad jisai rašo apie tą patį da
lyką. Todėl pirmiausia pažiū
rėsime, ką jisai pasakoja, o 
paskui — duosime per apykak
lę abiem sykiu.

“Laisvės” Bimba stengiasi į- 
rodyti, kad Vokietijos preziden
tas Ebertas, susitaręs su armi
jos generolais, nuslopino “revo
liuciją.” Tuo tikslu Bimba pa
duoda iš aukščiaus minėtos 
Muencheno bylos sekantį gen. 
Groenerio liudymą:

“1918 m. lapkričio 10 d. 
vakare aš per telefoną kal
bėjausi su Ebertu, ir mudu 
padarėme sutartį kovot prieš 
bolševizmą ir prieš Sovietų 
sistemą... Lapkričio 10 d. aš 
taip pat patariau feldmarša
lui Hindenburgui nekovot 
prieš revoliuciją su ginklais 
rankose, bet geriau padaryt 
sąjungą su didžiumos social
demokratais. Nors senis feld
maršalas (Hindenburgas) 
nesimpatizavo šitokiai min
čiai, bet jis suprato, kad bū
tinai reikalingas yra toks su
sitarimas ir talka. Kasdieną 

. tarpe 11 ir 1 valandos naktį 
vyriausios komandos štabas 
kalbėjosi su Ebertu per spe
ciali, slaptą telefoną, tiesio
gine viela.
lapkričio 10 d 
musų tikslas

rašo

tūlo 
aikš- 
kilus

Begėdyste buvo pil- 
iss i plėtojime, tik 
nuodėme skaitėsi 

moteries

■

Tur-but koks iš raudonųjų 
biznierių užpečkio nuklydęs pas 
tautininkus “proletaras” 
“Sandaroje:”

“Munich, Vokietijoj, 
laikraščio byloj išėjo j 
tę, kad 1918 metuose
Vokietijoj revoliucijai, gene
rolas Hindenburgas davęs 
socialistų vadui Ebertui (vė
liau tapusiam Vokietijos pre
zidentui) net dešimtį divizi
jų kareivių malšinti revoliu^ 
cionierius, o kitam socialis
tų vadui, Housui (? “N.” 
Red.), buvo pavesta malšinti 

• unijų streikai. Taipgi paaiš
kėjo, kad socialistai nenorė
jo panaikinti Vokietijos mo
narchijos, o tik norėjo kaize- 

, rio vietoj patupdyti jo su- 
nų. Keistas tas socializmas, 
o dar keistesnis jo gynėjas 
Grigaitis!”

Bet

Pradedant nuo 
artimiausias 

buvo išplėšt 
Berlyne galią iš darbininkų 

• ir kareivių atstovų Sovietų 
rankų. \ Tuo tikslu mes pa
siūlėme įvest į Berlyną de
šimtį armijos divizijų,
nepriklausomiej i socialdemo
kratai, nariai liaudies įgalio
tinių Sovieto (tur-but Tąry- 
bos “N.” Red.), reikalavo, 
kad tie kareiviai ateitų be 
karinių šovinių (patronų). 
Tuomet Ebertas pervarė So
viete (tur-but Taryboje. “N.” 
Red.) nuosprendį, kad į Ber
lyną kariuomenė ateitų 
kariniais šoviniais.”
Po to “L.” rašytojas dar 

saįoja, kad “revoliuciniai”
rininkai buvę gruodžio 23 d. 
19^8 m.) puėmę Ebertą, ir ka
reiviai, vyriausiojo štabo įsa
kymu, jį- paliuosavę. Ije to, 
jisai dar pasakoja, kad ‘Eber
tas sakęs gen. Groeneriuį, jo- 

Igei jo tikslas esąs išstumti iš 
laikinosios valdžios nepriklau
somus socialdemokratus ir “

su

Pastabos
Rašo Žmogus

kas dar mano, kad

Veidmainingomis “patriotiškomis” frazėmis, komu
nistai gali laikinai apgaudinėti dalį žmonių. Bet su šita 
jų demagogija išeis tas pats, kas išėjo su jų šukavimais 
apie “pasaulio revoliuciją”. * t seimo,

“Sandaros” bendradarbis taip 
pat pamelavo, prasimanydamas, 
kad Ebertas malšinęs “revoliu
cionierius.” Pąts Epertas bu
vo laikinosios revoliucinės val
džios galva (kaipo kancleris, 
paskui kajpo prezidentas). Ji
sai kovojo prieš tuos elemen
tus, kurie norėjo su ginklais 
rankose nuversti revoliucinę 
valdžią. : Taigi jisai gynė re
voliuciją, o ne malšino; gynė 
nuo tų, kurie norėjo įvesti Vo
kietijoje rusiškus “sovietus.” 
“Laisvė” visai teisingai sako, 
kad, jeigu Ebertas ir kiti soci
aldemokratai nebūtų kovoję 
prieš sukilėlius, tai Vokietijoje 
butų buvusi sukurta ‘sovietų 
valdžia. Mes gi pridursime: o 
po to Vokietijoje butų atsira
dusi fašistine diktatūra, kaip 
Italijoje, Vengrijoje arba Bul
garijoje!

Už tai,xkad Ebertas išgelbė
jo demokratinę Vokietijos revo
liuciją nuo bolševikiško (ir fa
šistinio) iškrypimo, jam pri
klauso didžiausias kreditas. 
Tuo jo darbą gali piktintis' bol
ševikiški lumpen-proletarai (nes 
jisai jiems sugadino visą muzi
ką!), bet reikia stebėtis, kad 
bolševikiškiems pliauškalams 
“turąvo ja” iY oficialia sandarie- 
čių organas! Nejaugi ir jisai 
apgailestauja, kad Vokietijoje 
spartakams^ nepavyko įsteigti 
sovietų valdžios sistemą,

“Laisvės” barškalas, besi
stengdamas su purvais sumai
šyti Vokietijos socialistus, pats 
paduoda - f aktus, kurie juosius 
išteisina, bet pastato visai ne- 
pavydėtinon padėliu komunis
tus. Tik pagalvokite. Jisai 
pripažįsta, kad kalbamuoju lai
kotarpiu
“liaudies įgaliotinių 
Tai buvo revoliucinė 
susidedanti iš dviejų 
darbininkiškų partijų 
socialdemokratų ir nepriklauso
mų socialdemokratų. Tuo gi 
tarpu iš Maskvos diriguojamie
ji elementai užsimanė tą val
džią nuversti jėga. Jie buvo 
mas prieš 
džios galvą, Ebertą! 
ne beprotystė?

Tik asilas gali manyti, 
revoliucinė valdžia turėjusi 
siduoti xbe pasipriešinimo1' suki
lėliams. Jokia pasaulyje val
džia taip nedaro, jeigu ji jau- 

už- čiasi savo pusėje žmonių prita- 
tikrint sušaukimą steigiamojo rimą.

- ko jisai ir pasiekė, ta valdžia,

Vokietijoje gyvavo 
valdžia.” 
valdžia, 
galingų 
atstovų,

pa
jų-

Jei 
nizacijos yra negeras dalykas, 
aš sakyčiau, kad toksai žmogus 
taip sakydamas klysta* žinau 
daug gerų atsitikimų, kad žmo
nės, kuomet dar prigulėjo orga
nizacijai, — buvo ir draugiški 
ir sukalbami. Bet kaip tik pa
sitraukė iš organizacijos, pasi
darė visai kitokiais žmonėmis. 
Dabar jie pasidarė vien tik do
lerių gaudytojai, — teisingu ar 
neteisingu budu. Prie organi
zacijos nepriklauso, jokios dis
ciplinos nepripažįsta ir elgiasi 
taip, kad kitam ir sarmata pa
sakyti.

orga-

Lokarno konferencijoj pada
ryta sutartis, kad Lenkija nei 
Čekoslovakija negales daugiau 
pulti ir užgrobti Vokietijos 
provincijų. Bet tuosę susita
rimuose nieko nepasakyta apie 
nesusipratimus tarpe Lenkijos 
ir Čekoslovakijos, kurie gali kil
ti dėl užgrobtų Vokietijos teri
torijų.

Kol darbininkai dar neturi 
savo stiprių organizacijų; kol 
tos darbininkų organizacijos 
nėra/ užtektinai disciplinuotos; 
kol darbininkai pro pirštus žiu
ri į savo pereigas jungtis daik
tam tol visokie svieto perėjūnai
- diktatoriai — gali daugumų 

žmonių už nosų vadžioti ir sa
vo diktatorišką galią užkrauti 
žmonėms ant sprando. Niekuo
met negalėtų taip atsitikti, jei 
darbininkai turėtų stiprias ir 
galingas organizacijas. Ir tie 
patys diktatoriai butų atsako- 
mingi prieš tą galingą darbi
ninkų organizaciją, — neturė
tų progos įsigyti tokius dide
lius ragus, kaip Mussolini ir pa
našus gaivalai.

Austrų Socialdemokratų Par
tija išrinko tam tikrą komisi
ją, kad išdirbtų žemės klausi
mo programą. Programoj pa
sakyta, kad “sočializavus stam
bųjį ūkį, mažažemių nuosavy
bės teisės paliekamos jiems vi
soj jų platumoj, nes mažažemis 
ukininkas, gyvenąs savo ūkyje 
baudžiavos laikais, išgyvenęs 
kapitalistinę tvarką, gali pasi
likti tokiu ir socialistinėj visuo
menėj.” .
kur tik gauna progoš, parodo, 
kad žmonės gali gyventi ir so
cialistinėj visuomenėj. Ir prie 
to dar parodo, kad galima su- 

Nepasidavė, žinoma, ir rasti tiesą ir nepadaryti nie- 
kurios priešakyje kam skriaudos.

revoliucinę valdžią
taiAr

kad
pa- Vadinasi, socialistai,

ku, nes daugino bandą savo 
vergų.

Dabartiniu laiku net sunku 
vaizdinti kaip galėjo laiky

tis tokia visuomenės tvarku; 
kaip galėjo' gladijaloriai kau
tis tarp savęs dėl patenkinimo 
didikų. Dar atkartoju, kad to 
ne butų buvę, jei butų skai
toma tai nuodėme, jei nebūtų 
buvę įsitikjnę, kad keno tai 
aukštesnio taip yra palikta. Vi
si tie darbai buvo skaitomi 
dorais. O jei kas veikė palen
gvinimui vergų būvio, tai tik 
toksai buvo skaitomas nedorė
liu, nusidedančiu dorai, vei- 
Jkančiu prieš visuomenės gero-

Na, apie vergiją tAi gal kiek
vienam aišku, nes kaip sakiau 
jie tapdavo vergais iš karo 
belaisvių, kuriuos žiaurus seno
vės įpročiai liepdavo žudyti, o 
jei palikdavo gyvus, tai turė
davo tarnauti savo ponui. Tik, 
kaip dabar išsivystė baudžia
va?. Kaip iš laisvų piliečių ta
po ponų vergais? Juk, kaip 
sako senovės istorija visi 
žmonės buvę laisvi, net jokių 
luomų nebuvę, o viduriniuose 
amžiuose jau matome luomus, 
ir žemesnysis vargingasis luq»- 
mas tarnauja vyresnių jam, o 
neklausymas jau skaitoma 
dideliausia nuodėme.

Pažvelgsime trumpai į bau
džiavos išsivystymų ir jos pra
nykimą.

(Bus daugiau)
...............................i - -— i— — . -

nes' pamate 
palikti gyvais 
ir naudotis jų 
negu užmušti, 
galėjo mąstyti 
pasiliuosavimą,

kaip neti- 
sako Auk-

supratimu 
darbas skai- 
juk tuo ir 
nuo laisvo.
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Gulbranten Trade Mark 
GULBRANSEN.

Vienatinis Pianas, kuris groja 
roles su jūsų pačių išreiškimu,, 
Lengvai grojate, išduoda gražų, 
garsų ir aiškų balsą taip put kaip 
su rankom grojant. Galima pirk
ti mokant $8.00 j savaitę.

Pamatykite pas
JOS. F. BUDRIK, 

3343 So. Halsted St.

ANGLYS- KOKSAI
Mes pristatome tiktai geriausios 
rųšies anglis. M tisų ptsverimas 
yra garantuotus per ^Chicago Coal I 
Merchants Association, atsvėri
mas per Liscenced City Weigh- 
manth.

E. J. McQuaid
5822 So. Racine Avė. .

Tel. Wenlworlh 0209 **•
‘ Englewood 4760
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Jau atėjo 
Kultūra No. 10

Kaina 45c 
Galima gauti

OFISE
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CHICAGOS 
ŽINIOS

Sportas

A. KASIULIUI

Jums yra “Special Delivery’ 
laiškas “Naujienose”. Ateikite 
atsiimti.

Du nušauti kautynėse 
su banditais

l\)licija, |),uvo užtaisius siųs
tus pagauti: garsųjį Žmogžudę 
Martin J. Durk i n; Jį buvo ga
vusi žinių, kad jis gali atsilan
kyti į tūlų namų, > tad tas na
mas buvo policijos dabojamas 
iš saliuno prie 5253 S. llalsled 
St.

Saliunas buvo jau uždarys 
tas, • l>et jame vistiek sėdėjo du 
polieistai ir namo jauitorius, 
kuris ka tik atvyko su taksi* 
kabu, kurio šoferis tebesišildė 
prie krosnies, l’mai pasi bala
dojo i duris ir vienas policistų 
jas atidarė manydamas, kad 
daugiau policijos atvyko. Bet 
įėjo trys vyrai, kurie liepė tuo- 
jaus visiems rankas iškelti ir 
nieko nesakydami daugiau pra
dėjo šaudyti į buvusius galiū
ne pollcistus ir pašaliečius. Po- 
licistai irgi stvėrėsi už ginklų.

Persišaudymo {Misekmės 'to
kios, kad policislas James II.

ŠIANDIE KOMARAS RITASI 
SU PASAULIO ČEM- 

PIONU

kviečia remti parapijų, ir to
liau. Kaip visos tatftos, taip ir 
lietuvių tauta negali gyvuoti 
be savo tautinio tikėjimo' Ka
da atimta iš lietuvių tautinį 
tikėjimų ir. primesta jiems tarp 
tautinį, tai pražuvo ir pati Eig
uva, patekusi svetimųjų vergi- 
ion. Nė dabar Lietuva nėra 
visiškai laisva, nes jų slegia 
larptautiška bažnyčia. lodei 
nums reikia ugdyti savo tauti
nę bažnyčių. —K. J. M.

sunkiojo svorio ristikas J. Ko
maras risis su pasaulio čem
pionu Joe Stecheriu.

Be to, risis dar Hans Steinke 
su Frebergu ir kiti.

■ " 1 r  •— ’ ’

Lietuvių Rateliuose.
Carroll, 6928 Ca tumei Avė. ir 
taksikalio šoferis Martin Cus- 
ter, 1 1-17 E. 55 St. liko nušau
ti ant vietos, o policistas James 
Henry, 7741 Union Avė. ir ja- 
nitorius Gus Soeldner, 531 I 
S. Halstcd 51., liko gal mirti
nai sužeisti. Puolikai tada pa
bėgo, pakndę kelis šūvius it 
gatvėje. Spėjama, kad tai buvo 
plėšikai, kurie bandė apiplėšti 
saliunų, bet pamatę, kad pa
kliuvo į kilpas, pasiryžo va
duotis ginklais. Tų plėšikų da
bar policija stropiai ieško.

Bridgeport
Smagi “Bunco party”

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKTU SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati 
tako trumpregystę ir toliregystą. 
Prirenka teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da 
romas su elektra, parodančia ma
žiausias kliidas. Speciali atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4 00 ir augščiau.. Vai: 10 
iki 8 vai. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. p

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
NVtjii AohlanH

PAVLAVICIA
Undartakers Go.,
Automobiliai vestuvėms, 

krikštynoms ir t. t.
Grabus parduodam pigiai

3238 So. Halsted St.,
Phone Boulevard 7667

Rezidencija Boulevard 9828

Te). Mfayette 4228
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriaubiai.

M. Yuška.
3228 W. 381 n Chicago, III.

Veiklios jaunos Bridgeporto 
Jietuvės, susispietusius A į Busy 
Needle Sewing Club lapkr. 21 
d. Jociaus kavinėj parengė pir
ma šį sezonų “bunco party”, 
kurioj dalyvavo daug žymesnių 
lietuvių netik iš Bridgeporto, 
lx?t ir iš kitų kolonijų. Ir visi 
smagiai praleido laika, nes visi 
daugiausia buvo pažystami, o 
kiti jgyjo naujų pažinčių, žai
dimas irgi praėjo labai sma
giai, kiekvienam besistengiant 
padaryti kuodaugiausia “pon- 
čių”. Paskui gi buvo dalina
mos dovanos. Dovanų gi buvo 
daug ir gerų, daugelis kurių 
buvo padirbtos pačių kliubo 
narių, o kitos arba sudovanotos 
vietos biznierių, arba paties 
kliubo paskirtos. Pirmųjų do
vanų laimėjo John Roice, o 
nelaimingiausiu dovanų gavo 
Petras Sarpalius, kuris vėlai 
atėjo ir mažai “pončių” padare, 
taipjau buvo parūpinti ir už
kandžiai. Paskui svečiai išsi
skirstė dėk uodam i rengėjoms 
už patiekimų smagaus vakaro.

Kliubas pernai davė keletu 
smagių parengimų, bet šiemet 
mano duoti jų dar daugiau ir 
dar smagesnių. Pirmo parengi
mo pasisekimas tik dar labiau 
paskalius kliubietes veikti.

—Reporteris

Tautiškojoj parapijoj

Jau keletas metų kaip čia 
gyvuoja tautiška parapija, tu
rinti savo bažnyčia prie 35 ir 
Union gatvių. Per visa savo 
gyvavimo laika ji panešė daug 
vargų ir pergyveno daugybę 
visokių bėdų, bet daugiausia 
dėlto, kad nebuvo susitarimo 
tarp pačių parapijonų ir kad 
parapija neturėjo gero kunigo. 
Bet tie vargai dabar jau yra 
užsibaigę. Nors parapija yra 
nedidelė, bet dabar pasidarė la
bai veikli. Taipjau turi gera 
ir teisingų kunigą S. Tautą, ku
ris taipjau lanko ir universite
tą. Jis priklauso lietuvių tau
tiškam vyskupui Gritėnui. 
Taipjau veikli yra ir parapijos 
valdyba, kuri deda visas pa
stangas palaikymui tautiškos
bažnyčios ir šiais metais yra 
parengusi daug puikių vakarė
lių ir išvažiavimų, o dar nese
nai buvo surengusi didelį baza- 

j rą, kuris davė parapijai ue-
i mažai pelno. Komitetai taria 
širdingą'ačiū visiems aukoto
jams, aukų, rinkėjams,•• taipjau 

‘visiems atsilankiusiems į baza-
. rą ir visiems pritarėjams ir

18-tos gatvės apielinke
A. a. Jono Bernoto laidotuvės

Lapkričio 20 dienų įvyko čia 
velionio Jono Bernoto laidotu
vės. Išgyveno jis šioje apielin
dėj e apie 20 metų ir buvo visų 
gerbiamas ir mylimas, tad ir jo 
laidotuvėse dalyvavo apie keli 
šimtai žmonių ir ant kapo tapo; 
sudėta daug vainikų nuo drau
gų ir giminių. Velionis labai; 
mylėjo muzika ir per 18 metų 
priklausė prie L. K. Vytauto 
Beno, visų laiką nenuilstančiai 
dirbdamas dėl beno labo, .. Tad 
benas sudėjo ant jo kapo įniikų 
gėlių vainiką ir išlydint Iš na
mų grieže gedulingus maršus. 
Nuly dėjus į Dievo Apveizdos 
bažnyčių kun. Albavičius atlai
kė gedulingas pamaldas, o 
prie bažnyčios fotografas Vait- 
kevičia nufotografavo visa lai
dotuvių procesiją, kaip to buvo 
prašęs velionis. Dar keturius 
blokus benui griežiant palydė
jus, 56 automobiliai velionį iš
lydėjo į šv. Kazimiero kapines. 
Ten įvyko liūdnas paskutinis 
atsisveikinimas su velioniu, 
Vytauto benui griežiant gedu
lingą maršų.

t Ilsėkis, Jonai, svetimos šalies 
žemelėj... —Dalyvis.

North Side
1905 metų revoliucijos 

minėjimas.

Dvidešimt metų atgal Lietu
voje šiuo laiku prasidėjo didis 
žmonių judėjimas. Lietuvos 
miesteliuose ir bažnytkiemiuose 
prasidėjo revoliucionierių “pa
mokslai,” kame buvo raginama 
kartu su visos Rusijos sukilu
sia liaudžia versti nuo sosto 
despotų valdžią.

To istorinio įvykio paminėji
mui LSS. 81 kuopa rengia kon
certą ir šokius, kuriuodu įvyks 
gruodžio 6 dienų, Liuosybės sa
lėj, 1822 Wabansia Avė. Trum
pų paaiškinimą apie 1905 metų 
Lietuvos liaudies sukilimą duos 
Dr. A. Montvidas ir J. Mickevi
čius. Po to koncertas susidės 
iš PirmynJ Mišraus Choro dai
nų ir kai kurių solistų. Pa
baigoje prie geros orkestros 
bus šokiai. Laiko jau nedaug 
beliko (tik viena savaitė), to
dėl nepamirškite dienos.

—Reporteris.

(Tąsė ant 6 to pusi.)

KIMBALL PIJANAI
Del tobulumo savo balso yra 
pamylėti ir didžiai išgirti per 
pagarsėjusius artistus ir muzi
kos ekspertus. Vien lik su Kim- 
ball grojikliu pianu galite gra- 
jiti gaidas teisingai ir girdėti 
geriausiai ištobulintų piano mu
ziką. \

Parduodam ant lengvų išmo
kėjimų

PiJANU KRAUTUVES
4?

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

y

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

'' • ■ , ’■ ■■ • '

Naujienų Pinigu Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais, čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį savo 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:
20972 Marijonai Šimkienei 

5050 Antaninai Janutienei 
5076-—Stanislovai Bičkui tei 
5081-^Salomijai Murauskienei 
5078—-Marijonai Sabaliauskai- 

kaitei \ M
22376—Anastazijai Poremskie- 

nei .
55284—Antoninai Švobienei
55292—Onai Maziliauskienei
22393—Amilijai Jurėnaitei 
55294 Onai Kuršauskienei 
55297—Elzbietai Vaičiulaitei
7522J—Kotrinai Mesgirienei 
22324—Onai Janavičienei
4906—Juozui Venckui •

11684—Magdalenai Raudonaitei 
55281—Domicėlei Vidmonlaitei 
20968 Juiztii Urbonui

5051—Aleksandrai Balčaitei
11716—Mykolui Stankevičiui
11717—Katrei Kiveridnei
5058—Franciškui Gumuliaus- 

kui
$070—Pranui Kaniušiui
5074—Antanui Kulišauskui

11728—Domicėlei MaląšauskiE- 
nei

22378—Juzefai Tamulevičienei
22382 .Domininkui Namajuš- 

kai
22386—Veronikai Galinauskie- 

nei ,
22387—Vincui Nusteikai
55288—Rozalijai Mizarienei
55291—Rozalijai Grikšienei 
11649—Barborai Benušienei
4900—Barborai Margelytei

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

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

DR. JOHN J.
SMETANA

AKINIŲ EKSPERTAS
, į 1801 So. Ashland Avė.
Kampas 18 gatvės, 3-čias augštas 

Kambariai 14, 15, 10 ir 17 
Ant Plątt’s Aptiekos

Pastebėkit mano iškabą 
Valandos nuo 9:30 iki 

8:30 vakare.

DR. ROSS NAUJA IR PA 
GERINTĄ SISTEMĄ 

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

Wennerstens 
tfprpį Blehd J

■ t! .į

*EH NERŠTI

ŠUT AU PY KIT 
SAVO DARBĄ 
WEKNERSTEk'S 

reikalauja tik penkio 
liką minutų virimo. 
Mes padarome dau-
Kiau 
darbo dir
btuvėje.

Bandykit
WENNER- 
STEN’Sl

Henning Wennersten INC.!
2960 I.ĄVVRENCE A VE.,. CHICAGO^ M

- ii ' sSJ ' •, ? , < . -i J

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

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

Valandos
nuo 10 ryto iki 8 vakare.

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

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

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

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET 

Tel. Kedzio 8952

3514-16 KooHevelt Rd 
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

Vartęjanii saugiausi ir geriausiai 
žinomi metodai

914
1 > '

pagerintas

606 '**•4 *
ir tikras Europinis Ln 

escide gydymas s įs? 
kiama. Vienatinis jy 
dymas nuo sifilio dm 
dagias už 
temti kainą

tiktai trumpam laikui
Daugiausiai chronišką liftu paeina nu 

kraujo ir užkrečiamų ligų. Kad išgydžius 
jas nebandykit senais budais.
VYRAI! Specialia serum gydymas yra va: 
tojainas su geru pasisekimu dėl atgavi m 
Stiprumo silpnėins vyrams. Jo gaivinanti 
jėga veikia stebuklingai ant gilių, nervi 
ir kraujo, suteikdama stiprumą silpniem) 
ir sunykusiems vyrams. Dr. Ross gydynu 
kambariai kasdien pilni ligonių.
JIS TURI 30 MITŲ PATYRIMĄ 

ir jau išgydė tuksiančius žmonių, tai 
užtikrinimas sergnatiems, kad jie gaus f »• 
rą gydymą. Vienatinis geriausiai | rengt m 
ofisas Jungtinėse Valstijose. Dešimtis gy
dymui kambarių. Kraujo išbandymas ir la
boratorijos egzaminacija dykai su gydymu

Patarimas Dykai
Atsakantis medikai]* patarnavimaB suteiki 
jums Hveikat«| ir laimę. Geriausia K yri y 
mas. Pigiausios kainos. Greičiausias' gydy 
mus. Ateikit šiandien.

DR. B. M. ROSS

Pasitarki! su 
Specialistu

Kuomet jus su
sergate, tai pir
mutinis dalykas 
jus norite rauti 
gerą specialistą, 
kad jis jumis gy
dytų — tokį spe
cialistą, kuris tu
ri daug metų pa
tyrimą ir tokio 
kuris “nedaro 
.spėliojimų“. Gal 
būt, kad jus jau 
esat gydęsis pas

daugelį gydytojų, bet vis b^’jpfcsek- 
mių. Priežastis buvę ta, kad jie ne
žinojo, kokia jūsų ligų buvo.

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

VIENYBE
Liaudies Universitetas ,

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

Ir kiekviename numery “Vienybės” kultūros turtas di
dėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, žiniomis iš 
visų pasaulip kraštų ir laetuvos.

Keturi doleriai ant metų reiškia truputį daugiau kai 
ceirtas į dieną. O už juos gausite “Vienybę” kas antrą die
ną ir džiaugsitės kas dieną.

' VIENYBĖ,
193 Grand St., Brooklyn, N. Y.

PROFESSOR NOODLE

35 So. Dearborn St. 
kampas Monroe St. Chicago .

Vyrų priėmimo kambarys 606. Moterų pri
ėmimo kambarys 508.

Penktas Augštas, Crilly Namas 
25 METAI TAME NAME

Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto iki l 
vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 1 dieną. Pa 
nedoliais. seredumis ir subatomis nuo lt 
ryto iki 8 vakare—

Matai Kas Dedasi?

X-Ray Egzaminavimas 
ir patarimai visai dykai, Jr *R*<K

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

Mes turime pas save visus naujau
sius serumus.

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

skausmo. Musų kainos už gydymą 
yra labai liberalės.

Mes gydome vyrus ir moteris.

The People's Health 
Institute

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

kampas NVashington
Valandos: Panedėlyje, Ketverge ir 

Pėtnyčioj: 9-6. Utarninke, Sere Joj ir 
Subatoj: 9-8. Nedčldieniais ir šven
tėmis: 10-1.

imiinrniminmimY

Klausyk ir Tėmyk 
0 Patam

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

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

ww ■ - - - »'■— ■»wwrw w

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

Darykit tai ir Jus

Štai kiek kuponų gausit už 
kiekvieną atneštą ar atsiųstą 
pa^tu naują skaitytoją:

Už metus   150 kuponų 
Už pusę metų  75 kuponus 
Už tris mėnesius.... 35 kuponus

Taip dirbdamas nepajusi, 
kaip sudarysi tokį skaitlių ku
ponų, už kurį teks geriausia 
dovana.
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Lietuvių Kaleliuose
(Tąsa nuo 5 pusi.)

Dar vienas lietuvis 
advokatas

Musų mylimas brolis persi* 
skylė su šiuo pasauliu sulau
kęs 43 metų amžiaus, Lapkri
čio 26 dieną, 1925, S:00 valan
dą ryto, ligonbuty. Paėjo iš 
Lietuvos. Amerikoje išgyveno 
30 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
seserį Stanislavą Milerienę, švo- 
gerj Tamošių Milerį ir <lėdę Je
ronimą Tamuliuną. Kūnas pa
šarvotas randasi 1436 So. fiOth 
( t., Cicero, 111.

Laidotuvės įvyks Pnnedėlyj, 
Lapkričio 30, 1:30 valandą po 
pietų, iš namų j Tautiškas ka
pines.

Visus gimines, draugus n ir 
pažįstamus nuoširdžiai kviečia
me dalyvauti laidotuvtVc.

Nuliūdę liekame, 
Sesuo, Svogeris 
ir Dėdė.

Laidotuvėse patarnauja 
borius Eudeikis, Tel. Yds.

North Side
Padėkos vakarienė

m • I>ap ra s t ą ’padė k < »s
Ptilnski parko sa-

gra-
1741

8io mėnesio dvidešimt penk
tas dienos vakare . chicagie- 
ėinnęs lietuviam* žinoma uoli 
scenos darbuotoja ponia M. 
Dimdulit nė patiekė scenos mė
gėjams 
vakarienę.
Įėję. Tuomi M. Dundulienė iš
reiškė savo nuoširdų 
pagalbą ir rėmimą jos dvide
šimt penkių metų scenos dar
buotės surengto benefiso.

įvykis netikėtas
Rengimas vakarienės iš 

sto nebuvo žinomas joje 
vavusiems, nes veikėjai 
kviesti repeticijoms. Bet
rinkę visai ką kitą užtiko n

actų uz

auk- 
daly- 
buvo 
sttsi-

MRS. FULLER
PASIDARĖ STIPRI

Lydia E. Pinkham’s Vegą- 
table Compound Pagelbėjo 
Kuomet Kitos Gyduoles nie
ko Negelbėjo.

Walpole, N. H. — “Aš vrtrtojau Ly- 
dia E. Pinkham’s Vegetable Com-

pound ir suradau, 
kad jos pagelbsti 
m a n o 
puikiai.
mėnesiais 
jau

» mėnesines ir turė
jau didelius skaus
mus. Jie taip kenk
davo mano sveika
tai, kad aš negalė
jau dirbti. Aš 
skaičiau,* kad ki-

sveikatai 
Mėnesių 
aš turė- 

nereguliares

ĮVAIRUS SKELBIMAI
MUSŲ KALENDORIAI 
šiuonii pranešam visiems Chica

gos ir npielinkių lietuviams biz
nieriams, kad pns mus galite užsi
sakyti įvairių sieninių kalendorių. 
Hangers, \Vall Pockets, DeLuse ir 
Cųt Outs, taipgi da turime labai 
gražių naujų lietuviškų kalendorių. 
Musų kalendorių kainos gana pri
einamos — nuo $12 iki $2.5 už. 100. 
Pas mus randasi didžiausias ka
lendorių pasirinkimas. Reikale ka
lendorių telefonuokite mums — 
prisiusime agentą su sampeliais ar
ba de) platesnio pasirinkimo pri
bukite patys vpatiškai šiuo adresu: 

AUŠROS KNYGYNAS.
3211) So. Halsted St. 
Te). Boulovard 9663

PARDAVIMUI NAMAI-ŽEME
DEL, IŠVALYMO ^PAR

DAVIMAS

būti prisirengusiems tlel

KAZIMIERAS S A B l LIA C S K A S 
Mirė netikėta mirčia — 

traukinis užvažiavo. Mirė 23 
dieną lapkričio, 1925 m., 39 
metų amžiaus. Kilo iš Kauno 
rėdynos, žiemių valse.. Puš
inių parap.. Mišeikių < kaimo. 
Išgyveno Amerikoj 16 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį, 2 sūnūs: Kazimierą 8 
metų ir Edvardą / metų, taip- 
pat vieną broli Juozapą Sa- 
biliauskį Amerikoj, Lietuvoj 
vieną brolį Jurgį. Taip pat 
gera parapijooa Ignacu Vai- 
neikj.

Runas pašarvotas pu nume
riu 301 W. 105th Place. Rose
land, III. Laidotuvės bus pa
skelbtos vėliau. Bus nulydė
tas j Lietuvių , Tautiškas ka
pines p<» pamaldų. Nuošir- 

.tižiai kviečiame di'augus, gi
mines ir paž.)slanius dalyvau
ti laidotuvėse.

Nuliūdę pasilieka
Moteris, sunai Kazimieras 
ir Edvardas ir brolis Juo

zapas Sabiiiauskiai.
Grab. Masalskis, Blvd. 4139

M. Dundulienė visus priėmė 
kuomandagiausiai į vaišes, ne 
į r< peticijas; tas paveikė į su

rinkusius, nes tunai pasil 
kęs įvykis sukėlė ypatingus 
jausmus..

Vakarieniaujant

oms Vegetablo Cmnpound pagelbėjo, 
'amanlau, gal pagelbės ir man. AS 
labar jaučiuosi daug geriau, esu užt
ektinai stipri, kad dirbti savo namų 

darbą ir prie to dar turiu dvi gražias 
mergaites. Aš bandžiau kitas gyduo
les prieš vartojimą Vegetablo Com- 
pound, bet jos man nieko nepagelbė
jo. Aš labai giriu Vegetablo Com- 
pound savo draugams ir kiekvienai 
moterei kuri kenčia nervų suirimais.” 
,— M»s. T. H. Fullcr, VValpole, New 
Hampshire.

Virš 200 000 yra atsakiusios j mu
sų klausimą. “Ar jus gavoto pimelbą 
nuo vartoii'mo Lydia E. Pinkham’s 
Voiretable Compound?”

98 iš kiekvieno 100 atsakė “Yes” ir 
lodei, kad Vegetablo Compound Pa
gelbėk* kitoms moterims, jos pagel
bės ir jums.

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING FAPERTS 
Long distanco handling. 

Turime daug metų patyrimą.
3238 So. Halsted St.

Tel. res. Yds 11408—Blvd. 7667 office

Kad būti prisirengusiems dėl 
musų didelio Kalėdinio išpardavi
mo, mes dabar norime numažinti 
didelę dalį savo stako, biskį var
totų augštos rūšies Grojiklių Pia
nų, dar pigesnėmis kainomis negu 
mums kainavo. Mes ntiduosįme iš
mokėjimais net po $2 į savaitę. 
Fonografai, Vargonai. Upright Pia
nai laip pigiai kaip po $1 į savai
tę. Tarpe tų netikėtų bargenų mes 
pasiūlome sekamus:
Shroeder & Sons, clectric Grojik

us pianas, kainavo $950, da
bar .................................. $170

(88 no- 
$110 
$125, 

$20 
$20(1 

$10

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už

laikėm malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted S’t.
J. S. RAMANČIONIS, Prez.

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35%

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Supply Co, 
1637 West Division StM 

netoli Marshfield
■ i

Mirė Spalio 16*d„ 1918. Li
kusi palaidota šv. Kazimiero 
kapinėse. J 03 kūnas bus per
keltas į nuosavą lotą šv. Kazi
miero kapinėse, Gruodžio 1 d., 
1925. Pamaldos atsibus ryte, 7 
vai., šv. Jurgio bažnyčioj. Po 
pamaldų, nuvyksime j kapines, 
perkelti Onos kūną Į lotą.

'Kviečiame visus gimines ir 
pažįrtamus dalyvauti pamaldo
se ir kapinėse.

Liekame nuliūdę,
Juozapas Leais, Duktė 
Ona ir Sūnūs Juozapas 

3327 Su. A ubu m Avė.
Tel. Yards 6580

NAUJA KNYGA
Apysaka iš Amerikos Lietuvių 

Gyvenimo

“Gyvenimo Dumble”
Parašė S. E. Vitaitis, 

(“Tėvynės“ Redaktorius)
Dydžio 6x9 colius, pusi. 866

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

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

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

Galima gaut “Naujienose”, 
1739 S. Halsted St. Chieago, III.

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą — 
Skaityk Naujienas.

Pianista Grojiklis pianas 
tų), kainavo' $700, dabar

Kimball vargonai, kainavo 
daba r ........... . .................

Columbia Grafonola, kainavo 
dabar . . . .........................

Tablo fonografas, kainavo $25 iki 
$50, dabar .<.................... $5

Cabinet fonografai, kainavo $75 iki 
$150, dabar .................... $29

Upright Pianai (garantuoti), kai
navo $200 iki $400, dabar $45. 
Jus sutiksite su mumis, kad tai 

yra geriausi bargenai, kokie kada 
nors buvo pasiūlyti Chicagoj. At
važiuokit anksti. Jie visi bus išpar
duoti į paskutines keturias dienas. 
Atdara kiekvieną vakarą iki 9.30.

National Piano Stores
2332 W. Madison St.

PARDAVIMUI fikčeriai, gro
sernės kaunteriai. lentynos, 
svarstyklės, show kuisai, ir bal
tai enameliotas pertvaras. Par
duosiu labai pigiai.

5758 S. R oho v St.

Pradedant vakarieniauti 
Dundulienė pareiškė savo man
dagų ir nuoširdų ač.ių susirin
kusiems svečiams. Savo kal
boje išsitarė, kad sukviesdama 
svečius nė nemananti, kad ji 
at'ilygina už jus rėmimą ir 
dalyvavimą lošimuose, bet tik 
turinti smagumo nors trumpą 
laiką patarnauti kiekvienam, 
kuris jai užjaučia.

Darbavimasis scenoje nėra 
M. Dundulienės rankpelnystė, 
nes ji kasdie uždarbiauja sa-

John T. Zuris

Lietuvių profesionalų Chica- 
goje skaičius nuolatos, didėja. 
Tarp kitų baigusių šiemet mok
slą, štai yra ir Jonas T. Zuris, 
kuris baigė advokatūrą ir ta
po prileistas prie praktikavimo 
teisių.

Jaunasis advokatas yra gi
męs Amerikoje — Pittston, 
Pa., 27 metai atgal. Vėliaus per 
sikėlė su tėvais į Collinsville,

■ų III., kur baigė pradinį mokslą. 
Chicag-oje, kur jis gyvena jau 
H metų, jis lankė De Paul uni
versitetą. imdamas akademinį 
kursą. Teises gi baigė Kent 
College of Lavv, kuri yra davusi 

. Chicagai daugiau teisėjų, negu 
kuri kita kolegija. Ją yra bai
gęs ir mayoras Dever ir daug 
kitų žymių chicagiečių. Kolegi
ją baigė vasarą, o dabar gavo 
ir leidimą užsiimti advokatūra.

Laike pasaulinio karo Jonas 
T. Zuris tarnavo savanoriu ar- 

departamente, 
tris metus 

advokatų fir-

vo pragyvenimui kaip ir visi Rujos aviacijos 
Chicagos lietuviai darbininkai, 0 P61* paskutinius 
bet ji myli sceną ir todėl visą dirbo įvairioms

| nuliekamą nuo sunkaus darbo moms. Dabar yra narys advo- 
| Jaiką pašvenčia ruošdama <tr-| katu Jirmos Bryant, 
tiktus ir statydama geresnius (Irrmann and Lewe, 
veikalus; ir tai savu numylės ofisą prie 105 W. 
tai scenai štai ji jau 25 metus Gyvena gi jaunąs 
dirba su didžiausiu atsidėjimu, 
su didžiausiu pasišventimu. M. 
Dundulienė nuo senai jau dar 
buojasi ir taipe lietuvių yra 
įgijusi pagarbos. Be to ir jos 
pasišventimas taip pat yra di
delis, nes nenugaliama 
energija kviečia ją į veikimą. 
Ji yra pasiryžusi tarnauti lie
tuvių scenai iki paskutinės jos 
gyveninio valandos. Taip kaip 
žemaitė laikė lietuviams pa
skaitas sėdėdama kedčj, nes 
buvo jau visai senutė, taip ir 
M. Dundulienė ne dėl kokio 
“biznio“, ne dėl savo pelno, 
kviečia lietuvių jaunimą Ame
rikoje į sceną, bet tik dėl ai1k- 
lėjimo lietuviškos dvasios.

Kaip kiekvienas 
žmogus, taip ir M. Ihindulienė 
neretai, vieton padėka"’ už sa-

Meneely, 
turinčios 

Monroe St. 
advokatas 

su savo tėvais, Tomu ir Ger
trūda Žukauskais, prie 6029 S. 
Champlain A ve.

jos

Pranešimai

PRAKIEK KAINUOJA ŽMOGUI 
LEISTI $100.00?

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

likusj gyvenimą. '
Kiekvienas inusų praleistas dole

ris sudaro nematomą juostą cen- 
ų ir kiekvienas centas atlieka 

tam tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, doleri paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šimtą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kilų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė- 

utką ? 
uždirba po 

kiekvieno 
kiek jūsų 

laikytumėt ji

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. Marškonio^ gi
jos, kaina fOOO jardų nuo 10c. iki 

•45c. Mano tavoras parsiduoda nuo 
35c. iki 50c. pigiau negu kitur.

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

BARGENAS. Parsiduoda ken-
džių, cigaretų
loris. Rendos $45 mėnesiui. 4 
pagyvenimui kambariai.
Ivsas.

ir ice cream par-

Ilgas

2815 W. 38 Strecl

tumėt juos į banką ar spulką?
Naujienų. Spulka. 

$6.00 gryno pelno ant 
$100.00 — pamislyk 
šimtas uždirbtų jei 
Čia per 20 metų?

Ateik ir pasitark 
apie taupymų budųst 
žinosi kaip greit i 
doleris. .'t

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

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS. .
NAMŲ STATYTOJAI 

3804 So. Kedzie Avė. 
CHICAOO

PARSIDUODA bučernė ir gro- 
sernė, biznis išdirbtas per 20 me
tų. Rendos $40 j mėnesį su 4 rui
mais gyvenimui. Nupirksit pigiai 
arba mainysiu ant loto. Priežastis 
patirsit ant vietos. Kreipkitės

3210 S. ILIsted St., No. 272
T'el. Yards 0711 t

PARSIDUODA bučernė ir gro- 
cernė Brighton Parke, geroj vir
toj, kampinis namas, biznis išdirb
tas. Pardavimo priežastis — liga. 
Gera proga norinčiam stoti į biznį.

Atsišaukite.
Tel. Lafayette 8117

su sekretorių 
, o nuo jo su- 
dauginsis jūsų

NAUJIENŲ . SPULKA, 
1/39 So. Halsted St.

Nuo 10 ryto iki 8 vai. vakaro.

KRAUTUVIŲ FikčERIAI 
Grosemių, Bu- 
Černių, Delikate-

X sen» Restauran- 
tų; Kendžių, Re- 
kemių. Musų 

specialumas Geras patar
navimas, žemos kainos. 

Sosfheiins, 1912 So. State St.

PARSIDUODA bučernė ir gro- 
sernė, gori rakandai, gera biznio 
vieta. Nupirksi! labai pigiai arba 
mainysiu ant fanuos ar automobi
li aus.* Matyti galima ir nedėlioj vi
są dieną.

•1537 S. Pauline Si.
Tel. Yards 3280

__ BRIDGĘPORTO LIETUVIAMS’: 
“Naujienas” pradedama išnešioti • 

tik! nuo 3-čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki VVallace ir 
nuo 35-tos iki 31-inos gatves yra ap- 

1x4 rūpinami “Naujienoms’’ gana anksti.* 
jau .tokia žmonių prigimtis “Naujienas’ gailina mokėti sykį 

•’ ... . . . ‘ . . i j savaitę arba sykį j menesį. Gyve-

vo darbuotę, susilaukia 
kartais piktos ii’ neužtarnau
tos kritikos ar pašaipos, 
tai
ir tu susilaukia kiekvienas vei- minti pažymėtame zone, o da neap-
. — . « . _ . . » ~ ’ • . • ii _______ ♦ 14-^V________________

REIKIA DARBININKy
VYRŲ ir MOTERŲ
VISOKIOS RŪŠIES DARBAI 

Kuomet junis reikia darbo, šau-

■ PRIVERSTAS parduoti savo gro- 
i jiklj pianą iš priežasties išvažiavi
mo iš miestu. Groiiklis pianas ver
tas $900, parduosiu už. $150, 125 
roleliai, brnčius ir kabinetas, iš
mokėjimais $50 cash ir po $10 j 
mėnesį. NAGAITIS

6512 S. Halsted St., Įsi lloor
kėjaa. Ir tai nė kiek nemažina'rūpinami ankstyvomis “Naujienomis” j kitę telefonu West.4308. O kuomet 
. .. « . - tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros norite dirbti, atsišaukite 20 Sojos energijos darbuotis. Linkė
tiną jai nenustoti energijos ir 
ateitv.

Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Tel. 
Boulovard 9663).

dėkingumą 
Dundulienei 
mingos 
pirmąjį 
Šimkų 
trumpai 
nes veikimą per ....... ........
šimt penkis metus, bet pareiš
kė, kad netikėtai patekęs kal- 
l>eti ir negali mintie' urnai su
kombinuoti, todėl 'tenkinasi 
trumpa kalba. Ir toliau iš ei
lės kiekvienas neatsiliko ne
išreiškęs savo minčių ir linkė
jimų musų lietuvių darbuoto
jai. Prieš baigiantis vakarie- 
niai kalbėjo dar vienas rose- 
landietis, bet neatsimenu pa
vardės, kuris išsireiškė esąs 
prigautas, kaip būna balan
džio pirmąją, bet patenkintas 

  ’ ir norėtų tankiau būti taip 
fUliA. USLaa------aihaIi ' Pjautas, labiausia prieš šven-Uaosr laikas SIŲStl tadienį, nes aut rytojaus ne-

• . ■ • . rupi darbas.pinigus liatuvon i gari,]ų „ 
linksmų juokų, truputis šokių 
ir daug atsiminimų.

veikiantis

ATIDARYMAS NAUJOS 
RUSIŠKAI LIETUVIŠKOS 

RESTAURACIJOS 
čia bus gaminama lietuviški 

naminiai valgiai.*
Visi kviečiami atsilankyti ir 

persitikrinti, kad tai yra geriau
sia vieta Brighton Parke.

3138 W. 38th Street

Kenosha
Lietuviai

Siųskite pinigus Lietuvon 
telegrafu nėr Naujienas. Tai 
yra pigiausias, saugiausias ir 
patogiausias pinigų siuntimo 
būdas. Tuo reikalu jums nuo
širdžiai ir greitai patarnaus

A. A. PAKSYS
22U Milwaukee* Ave^ 

Kenosha. Wis.

Garsinkite Naujienose

choro vienų vyrų dainų 
atsibus lapkričio

Birutėj 
praktika 
kaip 8 vai. vak., 1< 
816 W. 31 St. Visi .
junti Keistučio mirty privalote bū
ti laiku. —Birutė.

estern Avė. Mums tuojau reikią 
tanitorkų prie apvalymo ir viso
ju maišytų darbų. Pasimatykit c|l <>nn<-|ipn

REIKIA DARBININKy I

PARSIDUODA grosernė 
bučernė. Biznis išdirbtas 
eina gerai. Parduodu, nes 
riu kitą biznį.

2136 S. Halsted St.

ir 
ir 

tu-

Klidijoshi br
okerių farmą, 
so ak. miško, 

Chicagos, Indiana 
i ruimų, sodnas, 

Kaina $4,000.09 ir

I.H 16d
in.'Hfio;, 
nuo 

r.tilbu 
; vanduo, 
lengvo išmokėjimo.

R. R. YASULIS, 
3708 Deodar SJ,

F.AST CHICtGO, IND.

veik už < 
80 ak» r ii 
73 itivlio1;
valstijoj, 
geras v.... 
ant 1

PARDUOSIU arba mainysiu 4 
flatų medinį namų su bučerne ir 
2 karų garažą, arba parduosiu vie
na bučeme ir duosiu lysą.

1801 \V. 16 ŠI.
Tel, Lafayette 9308

ANi IŠMAINYMO 6 Halų mu
ro namas, gražioj apiclinkėj, mai
nysiu ant mažesnio namo arba 
formos. 2 flatų namą mainysiu ant 
lotų arba biznio. Kurie norite pirk
ti arba mainyti kreipkitės pus

A. GRIGAS
3111 S. Halsted ASt.

Tel. Boulovard 4899

KARMA FARM A
Aut, pardavimo ar mainymo ant 

miesto prapejlės ar ant kokio biz
nio, 
kitę

Del susižinojimo plačiau, rašy- 
ant šio antrašo:

MATHEW YSZARA 
McNaughton, Wis.

Box 64

PARSIDUODA arba išsimai
no dviejų flatų medinis namas 
ant grosernės ir bučernės.

1739 So. Halsted St. 
Chieago, III.

Rok 628

MORTGECIAI-PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Are.,

, Lafayette 6738

MOKYKLOS
VALENTINE 

DRESSMAKING 
COLLEGE

Kursai Designing, Dressmaking, 
skrybėlių dirbimo ir siuvimo. Kle
jos dienomis ir vakarais. Atsi
šaukit*), rąšykite arba Ulefonuo- 
kite dėl tolimesnių informacijų.
2407 W. Madison, Chieago, III.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

^XXTXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

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

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commercial 

3301 So. Halsted Sl„ Chieago, III. 
(kamp. 33-čios gatv., 2-ros lubos)

XXXXXXXXXXXZXXXXXXXXXXXXX7

PARSIDUODA arba mainy
siu groserne ir bučernė geroj 

REIKALINGA moteris arba mer- apieliiikej. Cach biznis. Išdirb- 
gina prie namų darbo prie mažos 
šeimynos. Valgis ir I 
vielos. Atsišaukit pas 

A. BUCHAS, 
216 Woodside Rd.

Riversidc, 111.
Tel. Riverside 1951-J.

MOTERŲ
S. L. A. 36 kp. mėnesinis susi rin

kimas įvyks Seretloj, Gruodžio 2-rą 
dieną, Chicagos Lietuvių ATuditoVijoj, 
8 vai. vak. Visi nariai ir narės ma
lonėkite dalyvauti, nes šiame susi- 

i rinkime bus renkama kuopos valdy
ba ateinantiems metams. Turime ir

Svečių balsai
vakarienės laiką tęsėsi 
kalbos, išreiškiančios 

musų veikėjai M. 
ir linkėjimus sek-

darbuotės. Drg. Ascila 
perstatė kalbėti J. 
iš Roselando, 
nušvietė. M. Dunduhe-' ______ __ ___ _____

’ visus dvide- svar^ill reikalų apsvarstymui

d.
kuris

A. Marcijonaite, Sekr.

Chicagos Lietuvių Draugijos S. P. 
Nariams. — Visiems Draugijos na
riams yra išsiuntinėta balsavimo ba
lintai — balsuojama Chicagos Lietu
vių Draugijos Valdyba 1926 metams. 
Visų Draugijos narių pareiga bal
suoti ir balsavimo baliotus grąžinti 
nevėliau gruodžio 3 d., š. m. Jeigu 
kurie nors nariai iš priežasties ne
teisingo adreso negavo balsavimo 
balioto — tuoj praneškite sekreto
riui šeikui, 1521 N. Irving Avė.

Valdyba ir Balsų Tvarkymo 
Komisija.

Roseland. — Lietuvių Improve- 
ment ii- Benefįt Kliubo priešmetinis 
susirinkimas įvyks Gruodžio 1 d., 
7:30 vai. vakare, Aušros kambariuo
se, 10900 So. Michigan Avė. Visi 
kliubo nariai atsilankykite paskirtu 
laijtu, yra daug reikalų, kurie turi 
būti apsvarstyti. Už neatsilankymo 
į kliubo susirinkimą bausmė vienas 
doleris.

— J. Tamašauskas, Sekretorius 
10727 So. Michigan Avė.

kambarys ‘ ant tas per ilgus metus.

REIKIA DARBININKy
VYRŲ

AUTOMOBILIŲ SALESMENŲ
Pardavinėti Willys Knights ir 

Overland dėl Chicagos didžiau
siu perkupčių. Atsišaukite:

HARRY J. MAPP, Ine.
, 5952 So. Halsted St.

REIKIA nevedusių vyrų prie 
darbo į pirtį. Darbas nuolati
nis. '

Atsišaukite:
DOtlGLAS BATH HOUSE

3516 Roosevelt Rd.

AUTOMOBILIAI

3932 S. Rock\vell St.

PARSIDUODA groserio, saldainių, 
ice creamo ir sandvičių Storas, tar
pe šapų ir rooming pamų, arba mai
nysiu ant automobiliaus arba priim
siu partnerį, vienas negaliu apsidirb
ti, Storas su ruimais, $35 rendos į 
menesį. 15 South Hoyne Avenue, 
Telcphone Seeley 4435.

PARDAVIMUI 3 krėslų Bar- 
ber Shop, geroje apielinkėje, pi
giai. Yra kambariai gyvenimui. 
Renda tik $40. 5 metų lysas. 
Parduosiu mažai vartotą player 
pianą, pigiai. Priežastis—apleid
žiu miestą. 2547 W. 69th St.

CROWN pečius, gasu ir ang
lims kūrenamas, vienų metų se
numo, gerame stovyje, kaip nau
jas. Turiu parduoti greit ir to
dėl atiduosiu pigiai. 4031 South 
Talman Avė., 2-ros lubos.

KOS
KALBOS 
Mažiems

iki 9 vai. vak.
iki 5 po pietų

PAMO
LIETUVIŲ

Dideliems ir
Utaminkais nuo 7
PėtnyČiomis nuo 3

J. I. BRIEDIS
2846 Emerald Avenue 

Einu ir į namus 
cTelephone Victory 7872

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių 
chanikų ir šoferių. Ateikite 
rengę pradėti. Pagal musų 
sistemą ir asmenišką prižiui 
jus išmoksite i kelias savaites 
atlikti didelius darbus. E_. . 
jus mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.

me- 
pasi- 

naują 
ėįimą 

raitės, kaip 
Darbas kJ

Ne be nuostolių
NieužbaJgus linksmai vaka- 

rieniai, pasijuto labai nu 
skriaustas geras veikėjas ir ar
tistas M. Kasparaitis: jo nau
jas Fordu kas liko pavogtas 
gatvėj prie Pulaskio parko na- 

Tapo pranešta policijai, 
ar bus galimybes

Brighton Park. — S. L. A. 176 kp. 
svarbios prakalbos j vyk s I^apkričio- 
Nov. 30 d., McKinley Park, 7:30 vai.

- vak. Kalbės Dr. S. Diežis ir Dr. A. 
_ Rutkauskas. Meldžiame visi ir visos 

atsilankyti. Kviečia Rengėjai

mo. 
bet nežinia 
surasti, nes X21iicagoje netrūks
ta panašai vagilft/.

Nekutis.

ISRENOAVOJIMUI
RENDON 6 kambarių flatas 

ant antro floro, pečium šildomas, 
yra yana, elektrą ir kiti paran- 
kumai; kampinis namas. Honda pi
gi.

4535 S. Roekvcell St.
Tel. Lafayette 2418

PARSIDUODA Fordas žiemi
nis, 2 pasažierių, vadinamas 
coupe, 1925 senumo labai pi
giai. Atsišaukite, 2 lubos fron
tas. 3800 S. Union Avė.

RAKANDAI

BARGENAS. Parsiduoda bu- 
čemė ir grosemė už prieinamą 
kainą, pigi renda, su pragyve
nimu 4r garadžlus yra. Visa ar 
pusė, nes turi būt parduota j 
trumpų, laiką. Kad ir nepatyręs 
to darbo, tai išmokinsiu.

10236 Michigan Avė.
' \

-------- ----- ---------- ■ .................................................... .........

PARDAVIMUI raku: ’ai — form- 
čiai 5-kiems ruimams. Visi rakandai 
gana gerame stovyje. Parduosiu už 
visai pigią kainą. Parduosiu visus 
sykiu arba atskirais kavalkais. Prie-
žastis pardavimo svarbi. Turiu par
duoti būtinai Šią savaitę. 709 W. 34th
St., 3-Čios lubos priekis.

NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI 2 augštų mū

rinis namas, pigiai. Atsišauki
te ant 2 augšto.

1520 So. Kedval Avė.

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St

MOKINA: Anglų kalbos, lietu
vių kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stės, stenografijos, mašinėlė rašy
mo, prekybos teisių, laiškų rašy
mo, Suv. Valst. istorijos, abelnos 
istorijos, geografijos, pilietystės, 
dailrašystės, gramatikos, retori
kos, literatūros, etimalogijos% ora
torystės, logikos, ekonomijos, fizi
kos, sociologijos.

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

P. S.: Išduodame paliudijimus 
ir diplomus.




