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Didele nelaime
kasyklose

Kaltina Turkus dėl žiau
rumų krikščionims

Japonija patylomis remianti 
Mandžurijos vadą Cangą

Didelė nelaimė anglies ka
syklose Alabamoj

Ekspliozijos daug darbininkų 
užmušta ir sužeista; 25 išim
ti iš kasyklų negyvi

BIRM1NGHAM, Ala., gruod. 
10. — Alabama Fuel and Iron 
kompanijos Overtono kasyklo
se No. 2, vienuolika mylių j pie
tus nuo Birminghamo, šį rytą 
įvyko baisi ekspliozija, dėl ku
rios daug darbininkų buvo už
mušta ir sužeista. Dvidešimt 
penki užmuštų jau išimta iš 
kasyklų, daugelio dar jMsigen- 
dama. o devyniolika buvo iš
gelbėti, bet didžiuma jų sunkiai 
sužeisti. ' |

Kompanijos valdininkai sako.’ 
kad ekspliozijos metu kasyklose 
dirbę daugiau kaipt aštuonias
dešimt darbininkų. #

Alabamoj tai jau ne pirma 
tokia nelaimė. 1923 metų vasa
rio mėnesį atsilikusioj Dol
omite kasyklose nelaimėj buvo 
100 darbininkų užmušta. 1905 
metais dėl įvykusios Virginia 
City kasyklose ekspliozijos žu
vo 108 darbininkai, o 1911 me
tais Banner kasyklų ekspliozi- 
joj buvo 128 darbininkai už
mušti.

Nuo 1906 metų septyniolikoj 
mažesniųjų nelaimių Alabamos 
valstijos kasyklose buvo užmuš
ta 702 angliakasiai.

Senatorius Borah prašo 
pripažinti Rusiją

WASHINGTONAS, gruod. 
10. — Senatorius Borah. sena
to užsienių reikalų komisijos 
pirmininkas, šiandie įnešė rezo- sižudė armijos kapitonas Cha-
liuciją, kad Jungtinės Valsti
jos pripažintų Rusijos sovietu 
valdžią. Jam pačiam betgi pra
šant, rezoliucijos balsavimas 
dar atidėta.

LISABONAS, Portugalija, 
gruod. 10. — šiandie atsistaty
dino Portugalijos prezidentas
Teixeira Gomes. * Chanoine galvą apsukus.

Šiandie
RENGIAMA DIDELIS VAKARAS 

PAŽYMĖJIMUI 20 METŲ

Lietuvos Revoliucijos 
Sukaktuvių

Kalbės Adv. K. Gugis ir Redaktorius P. 
Grigaitis. Dainuos Pirmyn Mišrus Choras, 
grjeŠ Jaunuolių Orkestrą.

Mildos Svetainėj 
3142 So. Halsted St.

Pradžia 7:30 vai. vakaro

Kaina 3c
i . •

Kaltina turkus dėl žiau
rumų krikščionims

Gen. Uiidonei praneša Tautų 
Sąjungos tarybai apie padėtį 
Mosulo pasieniuose

GENEVA, Šveicarija, gruo
džio 10. -- Specialia Tautų Są
jungos agentas padėčiai šiauri
nėj Mesopotamijoj ištirti. Estų 
generolas Laidoner šiandie į- 
teikė savo raportą Tautų Są
jungos tarybai. Savo1 praneši
me gen. Laidoner sako, kad 
turkai vaitoję smurto krikščio
nių gyventojams , Mosulo pa
sieny, deportuodami juos, už
imdami jų kaimus, konfiskuo
dami ginklus, uždėdami dideles 
pinigines pabaudas, reikalau
dami moterų, plėsdami namus, 
o kartais ir gyvastį atimdami. 
Deportuojant gyventojus, sėr 
gautieji buvę paliekami mirti. 
Kiti mirę badų, o kurie išlikę 
gyvi, tų vargas neapsakoma*.. 
Deportavimai ir dabar nesi
liaują. •

Turkų delegatai atsisakė da
lyvauti tarybos susirinkime, 
pareiškę, kad Mosulo dalykas 
nuėjęs toliau, ne kad valdžios 
duoti jiems įgaliojimai siekią. 
Turkija sutikus, kad jos ginče 
su Angliju Jautų Sąjunga tik 
tarpininkautų, bet nebūtų ar
bitras.

FrancuzŲ armijos kapi
tonas nusižudė '

PARYŽIUS, gruod. 10. — 
Versalės kareivinėse vakar nu-

noine buvusio Francijos^karo 
ministerio giminaitis. Nusižu
dymo priežastis kol kas neišaiš
kinta, kai kas tėčiau riša ją su 
suėmimu jaunos gražios pary
žietės, Martos Moreuil, įtartos 
dėl šriipavimo Franci jos avia
cijos dalykų Britų naudai. Mo
reuil gi buvus ir ’ kapitonui

Chicago, m Penktadienis, Gruodžio-December 11 d., 1925

[Pacific and Atlantic Photoj
Iš kairės į dešinę: Harvey, 12 metų; Freddie. 3 m., ir Lee, 6 m. Jų motina Lena Rice ap

leido savo vyrą, kuris gyvena Richmond, O., ir su Fred Wamquist pabėgo į Chicagą, kur juo
du tapo areštuotu kfripo bombų matytojai.

Japonija padedanti Dangui 
Mandžurijoj

"v " 1

Bijo, kad skaudžiai nenukentė
tų japonų interesai, jei čan- 
gas butų nugalėtas

TOKIO, Japonija, gruod. 10. 
— Iš užtikimų šaltinių sužino
ta, kad Japonija tylomis pade
da Mandžurijos karo vadui, 
čang Tsolinui, kariauti prieš 
sukilusį prieš jį generolą Kuo 
Sunliną. Japoniją daranti tai 
dėl to. kad bijanti, kad jeigu 
langas busiąs sumuštas, tai 
jo nugalėtojas nebepripažin- 
siąs Mukdeno popierinių pini
gų, ir dėl to Japonų verslinin
kai tu^ėąią baisių finansinių 
nuostolių.

langas yra išleidęs 200 mi- 
lionų popierinių jenų, kurie 
buvo Pietų Mandžurijos gelžke- 
lio ir kitų didžiulių Mandžuri
joj operuojančių japonų firmų 
priimti ir vartojami.

■ t k Į *• ’ ♦

Samdo laivui kariuomenei į 
Mandžuriją gabenti

TOKIO, Japonija, gruod. 10.
Pranešimai iš Kobe sako, 

kad Japonijos karo departa
mentas derasi dėl nusamdymo 
keleto transporto laivų kariuo
menei į Mandžuriją gabenti, 
jeigu padėtis ten pasidarytų 
dar rimtesnė.’ • .

Mirė Ispanijos socialistu 
vadas Iglesias

MADR1DĄS, Ispanija, gruod. 
10. — šiandie mirė Pablo Igle- 
sias, Ispanijos socialistų parti
jos pirmininkas, sulaukęs 75 
metų amžiaus.

Francija palaikys savo 
’ ambasadą Vatikane
PARYŽIUS, gruod. 10. — 

Atstovų butas šiandie 280 bal
sų prieš . 108 nutarė duoti kre
ditų Francijos ambasadai prie 
Vatikano palaikyti.

Belgijos Argentinos 
konvencija pa

tvirtina
B1UUSELIS, Belgija, gruod. 

10. — Atstovų butas šiandie 
be diskusijų patvirtino padary
tą tarp Belgijos ir Argentinos 
konvenciją dėl atlyginimo dar
bininkams už sužeidimus, aplai- 

jkytus darbo metu.

Paryžiečiai kelia riaušes 
dėl tabokos

žmonės stengias kuodaugiau 
prisipirkti rukalo, prieš apve
dant jį sunkiais taksais

‘PARYŽIUS, gruod. 10. — 
Kaip Jungtinėse Valstijose 
prieš pat įvedimą prdhibicijos 
žmonės rungčiomis pirkosi 
svaiginamojo štbfo sandėlius,, 
taip dabar, ir dar didesnėmis 
raugtinėmis, paryžiečiai perka
si sau rūkomo io štofo sandė
lius.

Dalykas toks, kad einant fi
nansų ministerio Loucheuro 
projektu, valdžia nori vien tak
sais tabokai surinkti 500 milio- 
nų frankų pajamų. Rūkalus 
tatai, apdėtas sunkiais mokes
niais, baisiai pabrangs. Del tos 
priešastieš žmohės dabar apgu
lę. taliokos krautuves, stengda- 
mies kiek galint daugiau prisi
pirkti tabokos ir kitokio ruka- 
lo, idant ištekus jo įmanomai 
ilgesniam laikui, kai tas štofas 
kai kam pataps nebeįperka
mas. Tarp pirkėjų, besivar
žančių dėl tam tikros rųšies ta
bokos, kai kiir kįla dagi riau
šių. Krautuvių lentynos tuštė
to tuštėja.

Suomijos mjnisteriy kabi
netas rezignavo

ELSINKAI, Suomija, gruod. 
10. —- Parlamentui atsisakius 
duoti kreditų, kurių valdžia 
reikalavo laivyno reikalams, 
Suomijos ministeįių kabinetas 
šiandie atsistatydino.

Parlamentas priėmė sumany
mą aukso valiutai atsteigti.

MANILA, Filipinai, gruod. 
10. — Generalgubernatorius 
VVood vetavo legislaturos pri
imtą bilių biudžeto biurui įkur
ti, motivuodamas tuo, kad tok
sai biuras siaurintų generalgu
bernatoriaus korhpetenciją.

Chicagai ir apielinkei oficia
lia oro biuras Šiai diena! pra
našauja: ,

Veikiausiai nenusistojęs 
oras; truputį šilčiau; stiprokas 
pietų vėjas.

Vakar temperatūra siekė mi
nimam 21 °, maksimam 31° CF.

šiandie saulė teka 7:07, lei
džiasi 1:19 valandą.

Washingtono valstija 
prieš bažnytininkus

Valstijos legislaturon įnešta 
j \ trys biliai parapinėms mo

kykloms suvaržyti

OLYMP1A, Wash„ gruod. 
10. — Nepapruston VVashiug- 
tono valstijos legislaturos sesi- 
jon įnešta bilius, kuriuo numa
toma bažnyčias ir parapines 
mokyklas pavesti valstijos fi
nansinei kontrolei ir apdėti jas 
mokesniais, i

/;

. .ntraš įnešta* bilius reika
lai ja, kad viešųjų ir parapinių 
mokyklų mokytojai butų Amo 
rikos piliečiai, gauną teisės mo
kytojauti tik įsigiję tani tikrą 
valai i jos leidimą.

Trečias bilįus reikalauja, kad 
parapinėse mokyklose butų var
tojami tie patys vadovėliai, ku
rie yru vartojami viešosiose 
mokyklose. 

•. ’ •. • • >' * ■ 1 *. • .

Naujas Cechoslovakijos 
kabinetas sudarytas

PRAHA, čechoslovakija, gi*. 
10. — Vietoj rezignavusio tuo
jau po visuotinų rinkimų če- 
choslovakijos ministerių kabi
neto, šiandie tapo sudarytas 
naujas, su Svehla kaipo prem
jeru. Užsienių reikalų ministe- 
riu pasilieka vėl Dr. Beneš.

į. u« «■«■■■ ■■ •»• ■ ■ « J, O ,»■ —

Žemės drebėjimas
K1NGST0N, Jamaika, gruod. 

10. šiandie 11 valandą ryto 
čia buvo jaustas stiprufe žė- 
mės sųpurtymas. žmonės buvo 
labai išgąsdinti, lėčiau žalos 
nepadaryta. „ ,

AR NORI Kį PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

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

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

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

Atentatas prieš Lietuviu 
konsulą Tilžėj

Vokiečiai atsiprašo

TILŽE. [KžJ. — Naktį į 
lapkričio 22 d. nežinomi pikta
dariai metė akmenį pro langą į 
privatinį Lietuvos konsulo Til
žėj butą. Akmuo išmušė langą 
ir įkęito i kambarį.

Pranešta vietos policijai, ku
ri pradėjo iv.inčjhną. bet pik
tadariui iki šiol nesusekti. Vy
riausias Tilžės burmistras po 
to įvykio apsilankė Lietuvos 
konsulate ir krašto prezidento 
Karaliaučiuj, regierungs-preii'- 
dento Gumbinėj, taip pat Til
žės miesto vardu išreiškė pasi
gailėjimo dėl įvykio. *

Kam teks Nobelio tai
kos dovana, dar 

nežinia
OSLO, Norvegija, gruoG. iO. 

— Stortingo [parlamento] ko
misijos Nobelio dovanoms skir
ti pirmininkas pareiškė, kad 
pranešimai iš Genevos, jogei 
Nobelio dovana už nuopelnus 
taikos reikalui busianti paskir
ta Britų užsienių ministėriui 
Chamberlainui ir Francijos už
sienių ministėriui Briandui, 
esą niekuo nepamatuoti. Kam 
tokia dovana 1926 metais bus 
suteikta, bus išspręsta ne anks
čiau kaip ateinančio vasario 1 
dieną.

'4 **■

Rado žuvy netašytą 
deimantą

STUBGEON BAY, kis., gr. 
10. Vienas Johnston City, 
Ilk, pilietis Sam Muckian, ktei- 
pėsi laišku į Sturgebn Bay žu
vininką, AlberUj Kalmbachą, 
pranešdamas jam, kad valgyda
mas žuvį, kurią Jis pirkęs iš 
Kalmbacho, jis atkandęs dantį 
į kaž-kokį kietą daiktą. Tas dai
ktas atrodęs kaip kristalas, bet’ 
geriau patyrinėjus pasirodę, 
kad tai netašytas deimantas, ir 
geros kokybes. Mucklan klausia 
tat, kur Kalmbachas tą žuvį 
pagavęs: Jis norįs važiuoti ten 
žvejoti.

Siuskit per Naujienas 
PiniguslietuvonantKalėdu

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

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

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

INIMIJIIIEIMOS
1739 So. Halsted St., Chicago, Ui.

No. 291

Nuotaka turi dar dvejus 
metus lankyti mokyklą
PH1LADELP1IIA, Pa., gruo

džio 10. — Vietos Jaunuolių 
teismas išsprendė, kad ištekėju
si už vyro 14-os metų mergai
tė, Cathcrine Fess, turi dar 
dvejus metus lankyti mokyklą. 
Jos vyras turės žiūrėti, kad ji 
tatai darytų.

švietimo komisija sako, kad. 
daug mergaičių, jaunesnių kaip 
16-os metų, išeiną už vyrų, 
idant tuo budu išvengus mo
kyklos lankymo. Teismo spren
dimu dabar tokios mergaitės, 
kad ir ištekėjusios, turės lan
kyti mokyklą, iki sukaks šešio
liktus metus amžiaus.

Pasikorė, kam pati nu
veikė ji šachmatų 

, lošime

PITTSBURGH, Pa., gruod. 
10. • Ilomosteado pilietis Wil- 
liam Kahler praeitą naktį lože 
su savo žmona šachmatais. Juo
du lošė per daugiau kaip dvi 
valandi, ir kiekvieną lošimą* lai
mėjo žmona. Supykęs vyras 
trenkė šachmatų lentą ir figū
ras aslon, nubėgo į maudoma- 
sį kambarėlį ir užsirakino. Kai 
i žmonos baladojirną ir šauki
mą jis ilgai neatsiliepė, ji pasi
šaukė kaimynus. Išlaužus du
ris, rado vyrą pasikonisį.

Samdytojas l’epia darbi
ninkams organizuotis

CINCINNATI, Ohio, gruod. 
10. — Nash Tailoring kompani
jos prezidentas, milkmieriuš 
Arthur Nash, kurio dirbtuvėse 
dirba keletas tūkstančių siuvė
jų, ragina juos' susiorganizuoti 
uhijon ir prisidėti prie Amalga- 
mated Clothing \Vorkers of 
America organizacijos.

Užgynė KalėcĮų Eglai
tes Mokyklose

• .

DECATUR, III., gruod. 10.— 
Vietos mokyklų vyriausybė už
gynė taisyti mokyklose Kalėdų 
Eglaites vaikams, idant išven
gus gaisro nelaimių.
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NAUJIENOS, CHOJO, m

KORESPONDENCIJOS

Kaina 45c

34-šmotp Pietums Setas

10-Šmoty Peiliu Setas

Setas PYKAI

liūdi

buvo

VIRTUVIŲ 
KABINETAI

34-šmotŲ Dorothy Vcrnon
t , X

Pietums Setas DYKAI

nai
kuinais
bile styiiaus

Eagle Pienas išau
gino daugiau vai
kų negu kiti mais
tai krūvon sudėti. 
T rys gentkartės 
juo išaugo.

Komisaro Buknio išleistuvės 
prakalbą apie aviną.

Pittr 
neužteko duonų**

KUOMET KttUPAS
UŽEINA NAKTĮ

•Jei prisiusite šitą 
apgarsinimą į The 
Borden Company, 
Borden Building, 
New York, tai bus 
•Jums jūsų kalboje 
paaiškinta kaip pe
rėti jūsų kūdikį su 
JJagle Pienu.

Tie kabinetai yra žinomi visoje šalyje kai 
po Namų Mokslo Virtuvės Kabinetai, piJ 

prirengti su vėliausios mados paran 
Pasirinkite bile kokios mieros — 

balti, pilki ir aržuoliniai.

patartinu pasi
ja žino, kuris

85 metai paty
ri mo gydymą 
chroniškų vy-

F- AD. 1
Buiry & South

ŠIAURĖJ
‘1520 Broadway 
3613 Irviną Park Blvd 
3071 Lincoln Avenue 
"1608 Larrabee Street 

‘•'1520 Milwau|<ee Avė, 
* Namų Patarnavimas

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIH

Jau atėjo
Kultūra No. 10

turi
reikia vengti jo

plotinos! Jei rau
kiate negalima žin
dyti savo kūdikio 
ituoj, pradėkite var 
itoti Eagle Pieną.

Galima gauti
NAUJIENŲ 

OFISE
1739 So. Halsted Street

apie tuzinas 
tokie, kurie 
bolševizmo, 
žingeidumo, 
važiav

Kuomet kiti 
gydytojai ap
vils — ateikit* 

paM

su avino pagelba bandė išriš
ti rimtą klausimą, būtent, 
plunksnos banditizmą, tik. vj- 
sa beda, kad iš to neva rimto 
klausimo daugiau niekas ne
buvo, kaip tik juokai.

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP

Šviesos ir drūtų suvedimus.
Fikčeriai ir elektros reikmenys,

2215 W. 22ntl St., Chicago
Phone Unitai 2591

Ūmus 
kūdikio 
ženklas 
greita) ir 
liojimas v ra pavojingas 
ža dožu Dr. 
na krupi 
mimo. I 
ir uptiekorių 
tas $50 2 va

savo I 
bolševikai 
Kipšo, kai 
rašyti i “

laikas meigaitėš gyveni- 
kiekvieną motinų ant 
rūpestingiausias laikas

ATIMANT NUO KULTŲ
Abelnai kalbant, kūdiki nuo krūtų 

reikia atimti tarp devinto ir keturio
likto mėnesio. O nekurtos sąlygos ga
li priversti dar anksčiau. Pavyzdžiu, 
išsenka motinos pienas. Arba vėl, 
oras gali turėti ant laiko jtakos. Nė
ra patartina atjunkti karštame ore, 
jei nėrą svarbios priežasties.

Atjunkti reikia pamažu. Tada kūdi
kis lengviau prisitaiko prie kito mai- 
sto. Galima protai pials <luoti*kroke- 
riiparbu košelės. Tas prigelbstt jun- 
kiuĮui. Atmink vienok, kad kūdikis 
daij negali pilnai suvirškinti krekino- 
linub maisto be 18-20 mėnesių. To
dėl! reikia tokio maisto vengti. Bul- 
VČJu pupos ir panašus maista 
daug krakmolo ir 
davimų.

Pradėjus junkimą 
tarti su gydytoju, 
maistas tavo kūdikiui geresnis ir pa 
sakjts jums

Brendimo 
me pastato 
nervų. Tai 
mergaitės gyvenime. Tai laikas, ka
da visos jos pažvalgos yra keistame 
stovyj, kurios pamatas gludi fiziolo
gijoje. Tai laikas kada jos sveikata 
turi rūpėti. Jos sveikata šiame laike 
ypatingai priklau 
Čiui

Komisarui Bukniui prisimi
nus apie plunksnos banditizmą 
delei avino ir bolševiką pikni
ko, .1, K. Mažink na gavęs bal
są, paklausė to komisaro: “Jei 
Buknys sako, kad parašymas 
apie aviną yra pluksnos bau
di lizinas, tai ką Buknys mano 
apie save, jei jis parašė tokią 
bjaurią melagystę į ‘Ji.aisvę’ 
apie velionį Lukošių, mirusį 
žmogų, taip negražiai apšmeiž- 
damas?” Buknys atsakydamas 
į Mažiukuos paklausimą, iš 
syk bandė užsiginti, kad tai ne 
jis rašęs, ale paskui prisipaži-

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

Hmm įkritai* ■- 
na. V U4muI»« «*-

parpimas gerklės jūsų 
vidurnakty gali būt pirmas 

krupo, .lis ateina lutai 
veikiu sparčiai — atidč- 

. —i, Viena nia- 
Drake Glesco prašali- 

15 minučių be vė- 
lekomenduojamas daktarų 

50c. butelis — yer- 
ryto.

gAV() MO’HCREI — arba savo motinai — 
suteikite joms didžiausių linksmybę 

Kalėdų rytihety. Nupirkite jai virtuvės ka
binetų. Kiekviena moteris jo labai pagei
dauja.

motinos rupes- 
Kiekviena motinu turi rūpintis 

ir auklėti savo mergaitei sveikatą ir 
stiprybę pirm laiko, kad ji gulėtų 
lengvai pereiti šitą laiką.

Tinka jis netik kūdikiai, bet yra 
geriausias maistas nedapenėtam vai
kui. Stebėtini eksperimentai daryti 
tarpe mokyklos vaikų parode, kad 
vaikai penėti su Eagle Pienu viduti
niškai gavo 7 svarus daugiau svorio 
negu paprastu pienu penimieji. Sek 
-avo \ aiką, atydziai. Dažnai pasverk 
Atmink, kad nedapenėtas vaikas vi
sados sveria mažai. Jaunam vaikui 
ieikia duoti du šaukštu Eagle Pieno 
kasdiena atmiežto su trimi čvertimi 
puodelio šalto vandens. Duok parv 
čiajs arba po pietų. Senesni vaikai 
dažnai ji labiau mėgsta su ginirer 
ale, vaisių sunkomis, arba suplaktu 
ciauSiniu.

Yra sudėti sekami 
dalykai: cukrui sti* 
klinė, arbatai stikli
ne, 5 mažesnės sti
klinės, miltams puo
dynė, kavai stiklinė, 
dėžė, knygutėms vie
ta, duonai lenta, 
miltams sietukas.

rel. Republic 8135

•’aul Hanuska 
M.»3 So. (,'lnrcmont Are.

dėkingos T.
’•«“«-.....  8 Liudymas

& * dr“ell°’ **: ** • Unk.mu,

B»mbino
bu.

*>-r’“««Uu..
k 3SC bonk0
* r«torijo«.

tikro »pecia linto
Ta* speciali.
tiktai trumpam
liokit, atsilankvkit
jlmas visuomet
l>ai>rn*tai minkesnėee ligose.

Gydymas ilaptų liaų 
jo ligų yra musų specialumas

Lapkričio 13 d., Lietuvos 
Simų Draugystės svetainėje 
bolševikės moterys buvo suveik 
gusios “dideles” prakalbas kai
po išleistuves komisarui Buk
inti ir kaipo paminėjimą 8 me
tų sukaktuvių n ik/ bolševikiš
kos revoliucijos Rusijoj.

Mat komisaras Kuknys jau 
apleido Pittburghą, 
sburglie jam 
tės. Nors musų progresistės ir 
taip jau yra geros moterys ir 
tą komisarą, nieko nedirbantį, 
maitino virš metų laiko, ale 
matomai jau visi šaltiniai iš
sibaigė, iš kurių komisaras 
Buknys gaudavo sau ant .duo
nutės ir APLA Centro 1 Valdy
ba buvo kuopų priversta duo
ti tam komisarui “sagtį’'’ iš 
“Generalio Organizatoriaus” 
vielos. Tad komisaras išvažia
vo kitur ieškotis lengvos . duo
nutės ir ’ darbuotis dėl bolše
vizmo. Sakeli važiuojąs i Nevv

*'846 VVest 63rd Street 
*7439-41 (’otlage G rovė Avė. 
*11031 South Michigan Avė.
905.1 Cominercini Avenue 
1709 VVest Roosevelt Rd.

valandą po pietų (Apart Subatos) 
asu

The Peoples Gas Krautuvės yra skyriai dėl 
virtuvių tai iic*t . l*u»i rinki muu Juom čio- 

nui. Pasinaudokite proga musų Kalėdinio 

pasiūlymo. Puikus .’B-šmotą Dorothy Ver- 
non Pietų Setas — ir naudingas 10-Šniotų 
Peilių Setas — DYKAI su kiekvienu ka
binetui *r specialiai pigiais išmokėjimais 
dėl parankunio Kalėdinių dovanų pirkė
jams. Tiktai $1 įmokėti, ir 15 mėnesių iš
mokėjimui, jei jus vartojate ganą Chicagoj.

DYKAI ‘
jo pajtclbinir V f. 

P'iaiuJymay yru 't / 
laikui, todėl n c "i Ji- 

šiandien. / kiėllo 
yra uavojint/* ne*

j.
vyrų kra»

rojų, 
kilus sočia-* 

socialistų laikraščius 
ėsi už to nelai- 

paskui kurį bol- 
laike savo pįk- 

:iviijui didžiausią

Jei jūsų kūdikis kančia nuo odos 
niožiejnno arba kitų odos ligų, ban- 
dykit Cndum Ointment. šios puik «><luoĮea. tuojau .PUIKIOS
IŠ sykio ir jos yru labui Kerą?

dus kur tik yru oda Uždegta įrba 
Tauda. Cadum Ointment yra Fr«n- 
cuaiftkus pnrenghnas padarvta\ 
Amerikoje lr jos nekenkia ku 
Švelniausiai kūdikių odai.

Skaitykit atyd 
snius kas savaitę ir paiidėkit ate

stuboą šliporių, motdrims, vyrams ir vaikams 
graži Kalėdų dovanh.

Nepamirškite muaą pilną pasirinkimą gražių čeverykų ir fiJMT
Ulineiių ekstra miteių, moterims ir vyrams kuriems sunku pn- 
taikinti. •

Mos užlaikome žinomus Bostanian čeverykus dėl vyrų, 
Tikri vyrams ir moterims Zipper batai, su Jersey audeklo

virSale, verti $G, specialiai po
Lew ir Milton Waisiiwsky’ni, užbaigę mokyklą kaipo kojų daktarai 

rių sunku pritaikinti. Nieko neruokuojunno už egzuminavinuu

WARSAWSKY’S RELIABLE SHOE STORE 
1341 So. Halsted St, kampas Liberty St.

Tanui pačiame biznyje nuo 1881 metų 
K i -1111106 atdara ko$ną vakarę; nrdčlioį viaij dieną.

Peoples Gas Krautuvės
Viduriu iestyje

"Michigan Avė. prie Adams St. Atdara nuo 8:30 ryto iki 5:30 vakaro kasdien 
Phone VVabash 6000 — j visas krautuves

Krautuves pažymėtos žemiau atdaros kasdien nub 8:30 ryto iki 5:30 vakare 
Kctvergais ir subatomis iki 9 valanda vakaro

PIETUOSE
4829 S. Ashland Avė.
4'5-59 E. Pershing Rd. 
103 East 35th Street 

VAKARUOSE
2142 W. Madison St, 
sta Kalbos Kas dien 2

Jus galite atlikti geriau su

DYKAI!
su pirkiniu bile kokio virtuvės kabi- 

> neto Peoples Gas Krautuvėse

Prakalbų pirmininku buvo 
Kairys. Publikos, vietinių, 

Norlh Sidėš, buvo susirinkę 
ir tai daugiausia 

buvo atėję ne dėl 
ale tik taip dėl 
ir jei nebūtų su- 

tavoršėiai iš apielin- 
nebutų nė prakalbos 

įvykusios, butų buvusios tuš
čios sėdynės. Tai aiškiai 
ja komisaro metų Įniki 
Įmotės pasekmes...

Vyriausiu kalbėtojom 
pats komisaras Buknvs. 
minusia pagyrė rusišką 
pakeikė ( 
listus ir 
ji tuojau slvėr 
mingo avino, 
šilkai sekioj 
uiko ir tam

kalbus pašventė. Mat 
labai pyksta ant 

m Kipšas dryso pu
rvelei v j” apie bolše- 

Piknikų ir avinų, lai <la 
įsiol vis nvgjul* užmiršti to 

iivino istorijos. Ir, žinoma, juo 
daugiau kalba apie aviną, tuo 
daugiau padaro North Sidės 
lietuviams juokų.

Kaip kas gali pamanyti, kad 
komisaras Buknys kalbėdamas 
apie aviną tokiose “svarbiose’’ 
prakalbose, kaip paminėjimas 
Busijos bolševikiškos revoliu- 
e,jos K metu sukaktuvių ir sa- 
vo~ išleistuvių, tai lik juokus 
Krėtė. Oi ne. Aš turiu pasaky-

KMIhlf ųrt)bdll ir »•- 
■«j<MM yr* Myka* (jtvm 

vmrka* Matyvl kr teitai 
ir mm j**aw*a kai tat 
n* Mykaataf am ta
rta* upMirtltab laM- 
ta/»<*ia Ihtal Ir Urvai

Dr. W. R. Register 
ir Pagelbininkai

DRAUGAS KIEKVIENO LIGONIO 
109 N. Dearborn St.

12 augštas
Kambarys 1203

Kraujo Ligos Gali Būt 
Išgydytos

Ar esate tikra*, kad Jūsų aiatema 
yru liuosa nuo litrų, kurion kenkia 
dėl ju*ų darbo ir pasilinksminimo. 
Ar kenčiate tylėdami? Klaipykite 
Gaintm perspėjimų. Sluftų, Užkietėji
mo Vidurių Reumatizmo, '‘Neuritia", 
Galvon Skaudėjimu, Nervinuumo, Ap- 
kurlimo. l'arnlyįo, “Locornutor Ata
ria”, Bronchito, Antinu. Anemio;, 
Skaudulių, Egsema, Slinkimo Plaukų. 
l’«; ididinimo Gruc'olų, Skrupulu* ir 
kitan liftą* tankiausiai yra neAva- 
ratu ir eilpno kraujo ir tankiausiai 
M*ru ftydymu Kalima iAftydyti.

Ateikit ir gaukit ircrij Ir teiaing* 
gydymu. Savo praktikoj vartoju g*, 
rlauniu* Semm. člepur, Bakteryn. 
Antltoiin ir apecinli* “Jntravenou*” 
gyduole*. Taipgi taikiu tikra* Euro
pine* ir “014”, Jei yra r*ika-

Rodą Dykai. Kalbume 
Lietuviškai

Valand<>« -.uo !» ryto iki 6:30 va- 
kar. kas.llen IJti.rninke. Reredoj ir 
Subatoj iki 8 va), vakare. Nedalioj 
ir 4vent<>mi.« dienomis nuo !• ryto iki 
1 po pietų.

Imkit elevatorių iki 12 augšto 
109 N. Dearhom SU Chicago

hiuok straip. 
učiai

Savaitiniai Specialai
Vyrų runkonus siūti čcverykai ulbu oxfordai, juodi, švie- 

Biid aibii tamsiai rudi, visų stylių, pilimi skuriniui, kiekviena 
poiu gaiuntuotu, verti $5.50, 53.35 A
specialiai po

Mes turime puikų pasirinkimą šilkinių pančiakų ir puikių 
. ................. 1/ ir vaikams. Tai yra labai .JoBį

Ial,Vanor|.ųk<'ba pat’ Uvg. Ji* yra tik 

«wtu*iUnčl,mų Prane*im'l. 
'Vidurio ’ 1naud°J*nt Bgmblno 

9 dieglio, viduriavimo

Pavy«di* ir n
“"r •<-

■ "b-

8MUti Uo.Ui u Ubo.

Plumbingu J ve 
pigiausiai. Fa- 

bile iA kur. Tai 
bolleriuj.

iAru<»k 
dama. 

• imam
k Home

Inangle Phmbing 
& Heating Co.

0512 Cotta** Grov* A*. 
Dorei*. 5782. FuMua 7187 

’ Opeu Homtay P t* »

juokus , krėtė, ulono, kud tai jo darbius ir kad 
jis buvęs klaidingai informuo
tas apie velionį Lukošių. Bet 
n<B pats Buknys nesiteikė tuos 
melus alituisyti, nors ir buvo 
teisingai painformuotas ir Lu
košių šeimyna buvo parhšiu.s j 
”Laisvę” atitaisymą lų Buk
nio nulų, ale “'Laisvė” lo ati
taisymo netalpino ir Lukošių 
šeimyna buvo priversta kreip
tis į “Keleivį” atrėmimui lų 
šmeižtų. O'tokios “klaidingos

1 I^^£y^niuu(u mi< 
Di L APRŪPINIMO 

MOTINŲ IR JŲ 
KŪDIKIŲ SVEIKATOS

iPenktadienis, Gruod. 11, ’25

. L FABIONAS C&

norėdami;
PIRKTE PARDUOTI AP MAI-T 

j NYTI VISADOS KREIPKITftS'
PAS MUS. TAS JUMS BUS

ANT NAUDOS. <

809 W. 351h SI., Chicago
Tel. Bo ievard 0611 k 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS. ’

Pasekmingai siunčiam .pinigus i’r > 
* Parduodam Laivakortes. ė

,11 !■—■**»'lt.

ANGLYS-KOKSAI I
Mes pristatome tiktai geriausio8 
rųšies anglis. Musų atsvėrimas 
yra garantuotas per Chicago Coal 
Merchants Association, atsvėri
mas per Liscenced City Weigh- 
manth.

E. J. McOuaid
5822 So. Racine Avė. «

Tel. Wentworth 0209 **
Englewood 4760 *

X-RAY EGZAMINAVIMAS 
IR PATARIMAI VELTUI

Kuomet jus su 
sergate, Ui pir
mutinis dalykas 
jus norite gauti 
gerą specialiste, 
kad jis jumig gy
dytų — tokį spe
cialistą, kuris to
ri daug metų pa
tyrimą ir tokio 
kuris “nedaro 
spėliojimų”. Gal 
būt, kad jąs jai 
esat gydęsis pa;

daugelį gydytojų, bet vis be pasek
mių. Priežastis buve ta, kad jie ne
žinojo, kokia jūsų liga buvo.

Ateikit j musų ofisą ir daleiskite 
pilnai jumis išegzaminuoti, su X-Ra> 
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.

Pasitarkit su 
Specialistu 

v 4 , • • i

Mes gydome labai pasekmingai vi
sokios rųšies naujas ir užsisenėju- 
sias ligas. Kraujo suirimus, ŽARNŲ 
ir SKILVIO ligas, galvos skaudėji
mą, krutinės skaudėjimai, šonų skau
dėjimai, svaiguliai, PILĖS, plaučių, 
kepenų ir pūsles trubeliai, odos ir VENERINES Iikoh, 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 VVashington
Valandos: Paneilčlyje, Ketverge ir 

Pėtnyčioj: 9-6. Utarninke, Seredoj ir
‘Subatoj: 9-8. Nedėldicniais ir šven
tėmis: 10-1.

SIERINES VANOS
Elektros prietaisai mank- t 

štinimui kūno
(Electrical treatment)

Rusiška-Turkiška Pirtis ’
Šios vanos ir pirtis prašalina 

daug jūsų ligų.

Pirtis ir kambariai T7C
nakvinei ...................... I ■ ■ v

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

Tel. BuuIevard 4552

Del Moterų Hy g ienos
SusirgutdoH moterys jpu- 
bar vartoju Zonite vieto
je nuodijančių mišinių dėl 
šio svarbaus tikslo. Zo
nite gerai veikia, bet ne
kenkia delikatniems rau-e
rnenlms.
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Viri 160,000 taupymo 
depozitorlų, Įskaitant di
delį skaitlių

LIETUVIŲ 
patvirtina Baugumą, patąn 
navirną ir parankumą tina 
Bankna.

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

FIRST TRUST AND 
SAVINGS BANK

Melvin A. Treylor, Pre»identa«.

Dearborn, Monroe
7 ir Clark Streets,

Randasi 
žemutinio f 1 o r o \

Kalėdinis Ūpas

• '’Jt

Duoti, — ir turėti smagumo is 
to davimo, — tai yra Kalėdinis 

‘ ūpas. Bet kad duoti, reikia ir tu* 
rėti, o kad turėti, reikia sutaupy
ti, o gerinusias sutaupyrnas yra 
prisidedant prie Kalėdinio Kliubo. 
Turėti, — Uai koks ūpas Kalėdi
nio Kliubo, — kad išsidirbti savy
je taupymo būda lengvai pritaiko
mų.

Musų 1926 kliubas yra atdaras. 
Prisidėkite dabar.

KOTRYNA JONIKIUTfi

The STOCK YARDS
TRUST & SAVINGS

BANK
4150 South Halsted St

*EXTRA SALE
Tiktai 14 dienų bus parduo

dama už numažintas kainas, 
gerus ir teisingas patarnavi
mas pirkime deimantų ir kito
kių auksinių daiktų.

rimu dūle i pasirinkimų dei- 
Uintų, laikrodėlių, laikrodžių, 
edų ir sidabrinių daiktų tin- 
amų dėl Kalėdinių dovanų.

Kolei dar neesate Kalėdinių 
lovnnų pirkę, atsilankykite pas 
mane. Gausite pigiau negu ki
tur.’ Atsilankiusieji bus pilnai 
užganėdinti.

EXTRAį

m

Juozapas A. Rizgenigį*:
3331 So. Halsted St., Tel. Boulevard 6561 *
tf f f.f f f t.f.f f tą f f f f f imtt

šviesą ir pajiegą suvedame į 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, Pres.
1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892, Chicago

VIENYBE
l Liaudies Universitetas

f • s f

Tas, kuris turi 87 metų “Vienybes” komplektus, turi 
namuose turtą, kurio kultūrinė vertė atstoja pagarsėjusią 
pas amerikonus “Five Foot Book Sholf” išleistą Harvardo 
universiteto prof. pagelba.

Ir kiek\iename numery “Vienybės” kultūros turtas di- 
dė/a eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, žiniomis iš 
visų pasaulio kraštų ir Lietuvos.

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

VIENYBE,
193 Grane! St., ‘ Brooklyn, N. Y.

*■——— lėsiino. .L i Gerbiamosios Be-'voje

KORESPONDENCIJOS ' ia vo I ai k ra šči u M be i žu rn a 1 u s J 
....... .......  ”1""” prašome siųsti šiuo antrašu: 

Žemės Ūkio Akademija Dotna-

Knllnros” būreliui, Lio-’ 
.L Petraiti«. 

Kinelio pirmininkas.
I’. Mickus. 

Sekretorius.

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

didžiausias pluksnos 
būdamas, dą bando 
ta savo bahditizmą

tas komisaras kalbė-

bolševikus 
yra už

tek i u su- 
naudingą

informacijos” BukniUi juk tai 
buvo ne pirmutinės ir ne pa
skutinės, juk didžiuma Buknio 
Korespondencijų iš Piltsbur- 
gho, kurios įlipdavo “Laisvė
je”, juk ir buvo “klaidingai 
informuotos”, arba kitais žo
džiais sakant, bjauriausi šmeiž
tai. Pats 
banditas 
kitiems 
primesti.

Tolinus
damas išdidžiai pareiškė, kad 
jis nors išvažiuoja, bet ne ant 
visados, jis da sugrįšiąs į 
Pittsburgbą kaipo komisaras, 
ale ne vienas, parsivešiąs ir ki
tą komisarą ir tada busią du 
komisarai, o lada busią kaput 
visiems bolševikų priešams, 
kaip busią du komisarai. Kip
šas mano, ’ kad nieko stebėti
na nebus, juk pas 
komisarų netrūksta; 
lenktiniai pas juos 
tvėrimų, kurio tingi
darba dirbti ir nori būti ko
misarais, kad galėjus be darbo 
gyventi. Ale tik yra didelis 
klausimas, kas maitins tuos ko
misarus, juk jei Pittsburgho 
bolševikai nevalioja vieno Buk
nio išmaitinti, tai iš kur gaus 
duonutės du komisarai? Jei 
bent gautu sanvičių iš Mask
vos. O komisarų darbuotė bol
ševikų priešus nė kiek negąs
dina, nes turiny geriausius pa
vyzdžius iš komisaro Buknio 
darbuotės, — metai atgal pas 
mus, PittsJnirghr, kur kas bol
ševizmais buvo galingesnis, ne
gu šiandie, ir jei komisaras

viso bol
tik kry

užbaigda-

butų da ilgiau pa> 
tai butų reikėję ant 
ševizmo Pitlsburghe 
želį pastatyti.

Komisaras Buknys
mas savo spyčių apie aviną, 
patarė saviškiams, kad kitą 
metą kaip rengs pikniką, tai 
ne aviną imti už vadą, ule ožį, 
tai, girdi, tegul tas Kipšas ir 
rašo į “Keleivį”. O Kipšas* duo
da garbės žodį bolševikams, 
kad jis parašys ir apie ožį, jei 
tik ožys vadovaus bolševikams.

Buvo aukos renkamos “(Lais
ves” bylai su kunigu Petkum, 
surinko $19.00, kuriuos savi 
tavorščiai sudėjo. —Kipšas.

Laiškas Redakcijai

Tik spauda sujungia visą 
platų pasaulį, palengvindama 
jų bendravimų. Periodines 
spaudos reikšme begalo dide
le. Kiekvienas apšviestas žmo
gus privalo sekti, kad nelikti 
izoliuotas nuo viso kultūringo 
pasaulio. Bet musų Žemės Ūkio 
Akademijos pažangesnioji stu- 
cdntija dėl lėšų stokos negali 
įsigyti nors ir taip nedaug, lie
tuvių kalboje, leidžiamus pa
žangesnės minties laikraščius. 
Bet nenorėdami likti atskir
tais kinų siena nuo viso gyve
nimo, musų “Kultūros” būre
lis nutars kreiptis j visas pa- 
žangiųsias redakcijas, kad su
teiktų mum® progą pasinaudo
ti galingu įrankiu — spauda. 
Todėl ir kreipiamės į Ameri
kos pažangiąją visuomenę, kad 
siuntinėtų savo laikraščius, 
nors dėl sunkios materialės pa
dėties atsilyginti pinigais nega-^

Patyrę Vartotojai Perka

JUMS REIKIA TONIKO?
Medicinos mokslas pripažysta cod-liver aliejų 

kaip sveikatą teikiančią jėgą dėl atgavimo sveikatos 
ir kaipo būdą apsaugojimo žmogaus kūno nuo užsi
krėtimo bakterijomis.šiom imuišiom 
yra cod-liver aliejus labai grynoje formoje ir 
malonus vartojimui. Jei jus jaučiate silpnumą 
ir reikalaujate toniko, atsiminkite, kad nieks 
negali susilyginti su Scott’s Emulsion kaipo bū
das atbudavojimo jūsų stiprumo. Bandykit jį!

Scott X Bovvrie, Bloomfield, N. J.

j

■

MIS. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampas 31 gal.
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją, 
ilgai praktika 
vusi Pennsyi 
vanijos ligoj 
bučiuose. Sąži 
ningai patai 
nauja, visokiu 
se ligose prieš 
gimdymą, laik» 
gimdymo ir p<> 
gimdymo.

Už dyką pa 
tarimas, dar b 
kitokiuose re> 
kaluose mote 
rims ir mergi 
noms kreipk 
tčs, o rasite pt> 
geibų.

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

Lietuviai Advokatai

Tel. Blvtl. 3138 
, Woitkiewicz- 

BANIS
AKUŠERKA 

’asekmingai pa- 
arnauja mote- 
inis prie gimdy
mo, ’ patarimai 
'ykai moterims 
r merginoms.

3113 South 
.Halsted St.

^DR, HERZMAN •

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 181t

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS .ADVOKATAS 

69 W. VVashington St. Room 1310 
Telephone Dearborn 8946 

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

Namų Telefonas Republic 9600

■HT1"" 1 l»
^■1 Pranešu

Kad aš perkėliau savo Ofisą j 
naują vietą, po No. 3265 .South 
Halsted Street, kampas 33rd. 
Street.

DR. G. SERNER
Lietuvis akinis specialistas 

3265 So. Halsted Street
Vai. 10 ryte iki 8:30 vak. 
Ned. nuo 9 iki 12 ryto

Akiniai $5 ir augsčiau

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

Gydo staigias ir chroniškas il
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W
• »th Stn netoli Morgan St.

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

. Dienomjs: CanaJ
3110. Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 4186

3235 S. Halsted St
Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. t. [

Telefonaiu

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St. Room 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So Halsted St.

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

Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai. — Ingaliojimai. — Pas
kola pini irų 1 ir 2 morgiėiama

J. P. WAITGHES
ADVOKATAS

Roselnndo Ofisas:
Tel. Pullman 6377

16717 So. Indiana Avenue
Miesto Ofisas: 127 N. Dearborn St. > 
Ruimas 1420; Tel. Dearborn 6096 
Valandos: Mieste iki pietoj; Rose- 
lande po pietų ir vakare. 
SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybes teisėse. 
Taipgi veda visokius sudus.

i LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 6918
DR. A. J. BERTASH

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

pietų ir 6 iki 8 vakare.
Z

z

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak, 3223 S. Halsted StM Chicago
> Tel. Yards 4681

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:30 vakare 
Scredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 0 
Nodėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

ADVOKATAS
H S. La Saite SU Room 2001

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

8241 S. Halsted St. Tel. Yards 6962 
7—9 v. v. apart Paned*liozlx 

PėtnyČios.

Tel. Dearborn 9057

T

/

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. Washington St. 

Cor. Washlngton & Clark

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. Suhatoj nuo 1-7 v. v. 
1236 S. Halsted St. T. Buul. 673?

A. L DAVIOONIS, M. 0.
4643 So. Michigan Avė., 

Tel. Kenwood 5107 
Valandos: npo 9 iki 11 vai. ryto į 

nuo 5:30 iki 7:30 vakare

A. L. THOMAS 
‘ LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė. 
Tel. Pullman 7097 

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

DR. L 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

/

JOSEPH V. MOCKUS
ADVOKATAS

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385 

Valandos: 9 iki 5 po piet. Vaka
rais Utarn., Ketv. ir Sub. nuo 6-»9. 
Ned. 9 iki 1-mai. Prirehgia viso
kias legališkas popieras.

A. MONTV1D, M. D.
1579 Milwaukee Avė., Room 209 

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

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

Namų telefonas Spaulding «638 
Ultravioletinė šviesa ii* diathermia

V Z

z

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.

Boulevard 3686
Res. 6504 So. Artesian 

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

3133 So. Halsted St.
Vai. 9—12 dieną, 7—9 vakare .

Kasdien
Namų Tek: Hyde Park 3895

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

tį, arba savo išnešiotojui aykį j mėnesj ir bus apmainyta j tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

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

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

Už metuo—150, už puse metų—75, už tris mėnesius—85.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo 

..................................................... Atkirpk čia 
Pst”: Gmodžio 11, 1925
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Dr. Lawrence P. Slakis'
DENTISTAS

4454 So. Western Avė.
Valandos:

* nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare. Hxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxjfxx

Kitų

m Aki
HOP FlAVOR£p

MU PRODUCTS

Ir Gauna Tikrą 
Užganėdinimą 

Rhtpardvoda Daugiau Negu 
Kokių

DR. M. T. STR1KOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1601 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. ResM 6641 S. Albany Avė. 
Tol. Prospect 1980. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedėlioj 10 11d 12 d.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVYS DENTISTAS 
4712 So. Ashland Ave„ 

*ear 47th Street 
CHICAGO

Res. 6600 S. Arteeian Avė.
Phone Prospect 6659 

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

1821 So. Halsted SL, 
Chicago, III.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai

• OfisHR
4729 So. Ashland Avė., 2 leboa 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų Ilgų.

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

dos ryte Iki 12 vai. pu piet.
Telefonas Midway 2880

Telephone Yard? 0994

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

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

Res. telephone Hyde Park 4000 
i--------------------------- -----------------------

l ei. Boulevard 0537

DR. MARYA 
DOVV1AT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, uuu 
•i iki 8 vai. vuk. Nedėliomia nm 

8 iki 2 va), po pietų.
ii ■ -..........  >

... Ofisp tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tei. Drexel »i9I

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyrišku. 
Vaikų ir visų chroniškų Ligų 

Ofisas: 3163 So. Halsted Sl» 
arti 31s( Street

Valandos, 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne 
deiluiuAs n švenlaUieuiuis 10—1Z <uefa 

m " .......... ...... .............1
jei abejoji dkimiK, pasiteiraak

Dr.A.R. BLUMENTHAL
_ OplumetruU 
k Tel. Boulevard 6487

4649 S. Ashland A*. 
Kampas 47-toa 

ant 2 lubų

k

DR. M. J. SHERMAM
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel Fairfax 6353

Phone Canal 1713-6241 
Res Midway 5512

DR. R. C. CUPLER,
GlDllUJAb IK LI11KLKGA&

Kampas (Jakley ir 24 St.
Ofisu vai. nuu 2 iki 4 kaadieL.
Fanedėiy it ketverge nuo 8 iki 8 v.

■ I ■! I .. I I I I —

Butkus Undertaking
Co., Ine.

• P. B. Hudtey, Licenued 
710 Weat 18th St., Chicago, UI.

Viskas, kas reikalinga prie pu 
grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Leiskit mums 
pageibdh jums nubudimo valan
doje, Tel. Canal 3161

LIETUVIŠKA APTIEKA
MRS’. A. ZIMMERMAN 

Savininkė
Dovanos kalėdoms

Importuoti perfumai, toilot setai 
ir kiti (Liktai. Ateikite pasirinkti 
už numažintą kainą.

Brighton Park Aptieks
4251 Archer Avė.,

Phone Lafayette 6149
1

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 

' Naujieinų kablegramų
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NAUJIENOS
The 1 ilhuanian Daily New» 

Pv 'liahed Daily EUcept Stin4ay 
by tha Lithuaniaa >Įhw« Pub, Ca. Jac.

_ — B<Mtor p. GFiSArng 
1739 Soatte Halated StrMt 

Chicago, IIL 
Telephoae Rooaev«lt 86M

Subscrlption Ratas i 
$8.00 per year in Canada. 
17.00 per year outaide of Chicago. 
$8.00 per year in Chicago.

8c. per copyv

Entered as Second Claaa Mattar 
Murch 17th, 1914, at tha Port Office 
sf ''hieago, U!., undar tha act of 
gr.vb 2nd 1879.

. $8.00

.... 4 00
2.00
1.50

---- .76

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidftla Naujienų Ben- 
drovl, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
UI. — Telefonas: Roosevelt R5I0.

UialmoHjimo kaina?
Chicago je — paštu:

Metams .................. .................
Pusei metų .... ...... ......... ..
Trim® mSnesiama ________
Dviam mleesiama
Vienom ininaaiui ~...............

Chicago jo per netiotojua:
Viena kopija ...... -........ ........
Savaitei ________________ ____ 18c
Minėsiu! _________ ...u------------- 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metama ................................... ... $7.0(
Pusei metų .......„...................   8.6(
Trims mėnesiams .......................1.75
Dviem mėnesiam ...................... 1.26
Vienam mėnesiui ... ..................— .75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ......    _ $8X)0
Pusei metų ......   4.00
Trims mėnesiams ...................... 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su uisokymu.

tiniai biznieriai krašto viduje butų priklausomingi nuo 
valdžios. Kol fabrikantas netui i teisės pats gabenti į už
sienį savo prekes, bet privalo pavest tatai atlikt valdžiai 
arba kol jisai gali tik per valdžios tarpininkavimą trauk
ti iš užsienio reikiamąsias medžiagas, tai visas jo biznis, 
žinoma, yra valdininko saujoje. Pastarasis, jeigu nori, 
leidžia jam gyvųot, jeigu ne — pasmaugia jį. žodžiu, tas 
prekybos monopolis turėjo būt bolševikų diktatūros ram
stis. ’

Ir jisai toks buvo, kol.... supuvo!
Valdžia diena iš dienos areštavo, sodino į kalėjimą 

ir šaudė savo tarnautojus, kad sustabdžius, vagystes ir 
suktybes valstybinėse prekybos įstaigose. Sakoma, kad 
vien tiktai javų supirkinėjimo biznyje tapo pastaruoju 
laiku atidengta daugiaus, kaip 3,000'sovietų agentų nusi
dėjimai! Šitaip dalykams esant, nepalieka nieko dau
giaus, kaip tiktai eit prie biznio likvidavimb.

BOLŠEVIKAI LIKVIDUOJA PREKYBOS MONOPOLĮ.

GRIŪVA PASKUTINIS “KOMUNIZMO” STULPAS. Sis tas iš Kauno
GYVENIMAS STIPRESNIS, NEGU DIKTATŪRA. Kaso L. Merikontas.

KORUPCIJA SOVIETŲ PREKYBOS ĮSTAIGOSE. 
___ ______ «- _. \

Sovietų valdžia likviduoja užsienio prekybos mono
polį. Apie tai praneša sekanti Azijos-Rytų Europos Te
legramų Agentūros žinia iš Maskvos:

“Sovietų valdžia pagamino įstatymą, kuriuo nu
matoma privatinio kapitalo teisią praplatinimas vi
daus ir užsienio prekyboje. Privatiniam kapitalui 
bus padaryta nusileidimų, ypač gi bus leista kai ku
rioms firmoms savarankiškai vesti biznį tiesiog su 
užsieniu. Šis nutarimas reiškia nuosaikiojo (dešinio
jo) Komunistų Partijos sparno pergalę. Įstatymas 
turės būt patvirtintas sekančiame Pildomojo Koniį- 
teto posėdyje. Be to, įstatymas numato valstybinių 
kreditų davimą privatinei prekybai.”

Jeigu ši žinia yra teisinga, tai bolševikų Rusija daro 
dar vieną labai stambų žingsnį link kapitalistinių santy
kių atsteigimo. Bet abejoti apie jos teisingumą; vargiai 
yra pamato. Sovietų valdžia per paskutinius keletą metų 
juk nuolatos vykina tokias reformas, kurios vis labiaus ir 
labiaus atgaivina Rusijos buržuazinę tvarką. Nesenai, 
pav. ji pakeitė įstatymą apie paveldėjimą, nutardama, kad 
privatiniai asmens gali paveldėti palikimus, vertus dau
giaus, negu 10,000 auksinių rublių.

Aukščiaus paminėtoji reforma prekybos srityje te- 
čiaus turi ypatingai didelės reikšmės. Bolševikai, dar 
Leninui gyvam tebesant, pradėjo įvesti prekybos laisvę 
krašto viduje (vadinamąją “naująją ekonomine politiką” 
arba Nepą). Bet jie iki šiol laikėsi įsikabinę užsienio 
prekybos monopolio. Pardavinėt prekės užsieniui ir ga
bent iš Rusijos arba pirkti prekes užsienyje ir gabent į 
Rusiją iki šiol niekas neturėjo teisės, kaip tik valdžia ar
ba tikros valdžios įgaliotosios įstaigos. Užsienio preky
bos monopolis yra viena paskutinių “pradinio komuniz
mo” liekanų. Jeigu sovietų valdžia dabar sutinka duoti 
teisę prekiaut su užsienio privatinėms firmoms (biznio 
įstaigoms), tai komunistinė ekonominė tvarka eina prie 
galutinos likvidacijos.

Buržuazinė spauda šitą faktą, be abejonės, pažymės, 
kaipo naują “socialistų teorijos klaidingumo” įrodymą. 
Bet tikrenybėje jisai įrodo visai ne tą.

Visų-pirma, joks rimtas socialistas niekuomet nema
nė, kad dabartinėje, ekonominiai atsilikusioje Rusijoje 
yra galimas visuomeniškas ūkio valdymas ir tvarkymas. 
Patys bolševikai buvo priversti tatai pripažinti, kuomet 
jie ėmė gaivint Rusijoje privatinį biznį. ’Bet jeigu da
lykai Rusijoje stovi taip, kad ji dar negali apseiti be pri
vatinio biznio krašto viduje, tai yra didžiausia nesąmonė 
manyt, jogei jai butų koks nors išrokavimas slopinti pri
vatinę prekyba su užsieniu.’ Įsivaizduokite, kad Ameri
kos valdžia imtų uždrausti privatiniems biznieriams už
siimti eksportu ir importu ir pradėtų pati tą dalyką vesti: 
kaip tai apsunkintų visą krašto biznį, kiek butų bereika
lingų išlaidų, trukdymo, biurokratizmo, suktybių ir va
gysčių! Ir valdžios tarnautojai vistiek nesugebėtų taip 
sėkmingai prekyba užsiimti, kaip pirkliai, kury? tame už
siėmime specializuojasi.

Tas faktas, kad bolševikai šiandie jau yra priversti 
naikinti prekybos monopolį, rodo, kad gyvenimas yra stip
resnis, negu diktatūra.

Užsienio prekybos monopolio sovietų valdžia laikėsi 
dėl dviejų priežasčių. Viena buvo kvailas bolševikų įsi
vaizdavimas, kad per prekybų jie galės kontroliuoti eko
nominį krašto gyvenimą. Jie manė, kad jeigu sovietų val
džia turės savo rankose prekių įgabenimą ir išgabenimą, 
tai tarp Rusijos ir “kapitalistinio pasaulio” bus siena, ku^

la-ponai, ponios ir paneles 
bai domisi, kas įvyks ateinan
tį pavasarį: kas laimės rinki
mus į šeimą. O’kademai jau 
turi išeitį nusisprendę: kaip tik 
Primes socialdemokratai ir liau
dininkai, tai prezidentas nepri
pažins rinkimų įi;,. naudodama
sis “veto” teise, išvaikys sei
mą ir paskirs diktatorių. Ka- 
demų šeimininkavimo vaisiai 
atneš Lietuvai tai, ko musų val
stybėj dar nėra buvę...

XXX-------
Tris milionus valstybinių pi

nigų kademai sauvališkai išme
tė nupirkimui savo ponams at
stovams namų Berline, Pary
žiuj ir VVashingtone.

Penkis milionus litų kademų 
valdžia perleido per kun. Vailo
kaičio kišenių bereikalingo 
šventosios uosto statymui. 
Bangos “statybą” nunešė, val

džia nuostolius nuima nuo 
nigėlio, ant iždo užkrovė, į 
rį piliečiai melžiami.

Du milionu litų finansų 
i isterija be nuošimčių ir

gaiantijų paskolino persi ban
krutavusiam Prekybos ir Pra
monės bankui ir dabar nė 
mos negauna. k

Spausdinimą sidabrinių 
uidemai atliko su skromnu
darbiu keturiais šimtais tūks
tančių litų. Olandai ant tiek 
pigiau tokius pat litus sutiko 
atspausti, bet “sam ponima- 
,eš” magaryčių nesutiko kam 
reikia duoti...

Anglių užpirkimą kademai 
taip atliko, kad davė kraštui 
nuostolių šimtą tūkstančių litų.

Kademų “Muisto” bendrovei 
valdžia priskolino septynis mi- 
ilonus litų. Paskolą išdėstė 
ant keliasdešimt metų, bet jei
gu ūkininkas ar .darbininkas no
rėtų pasiskolint šimtą litų savo 
šeimynai maisto nupirkti, 
per kademų apetitus ir to 
kur negautų.

Komentarų nereikia!
------- XXX’------- ' .

Iš Kauno su kiaušiniais išvyti 
lenkų ir Romos agento kunigo 
Zecchini draugas, tos pat pro
fesijos persona, taip nesenai 
klerikalų oficiozų į padanges 
keltas (kun. Klikna, Red.) pa
sirodė aiškus 
nesivaržantis, 
tis už tai būt 
bet kunigėlis 
“pabėga...”

[kleboniškos įtekmės pavargo ir 
I užmigo. Dolerius pasilikdavo, o 
laiškus nuleisdavo į amžinastį. 
Amerikiečių laimei, o jo nelai
mei užmigta ir belangė!) pa
kliūta.
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šnipas, niekame
Paprastas pilie- 

senai sušaudytas, 
nuo policijos vis

—■—XXX-------
šiemet patiko nelaimė kuni

gą Tarną Žilinską: kaip tik jis 
viską užrašęs ant savo gaspa- 
dinėlės Worcesterietės Migaus- 
kaitės išvažiavo Philadelphijon 
kunigauti, — jo balandėle pa
sirinko sau jaunesnį, persisky
rusį su savo žmona‘vilnietį mo
kytoją Kairukštį ir su visoms 
ceremonijoms apsivedė. Kuni
gėlio giminės, praeidami pro 
Aleksote esančius gražios buvu
sios jo gaspadinės namus, tik 
pečiais trauko.

Užėmusiam Klaipėdos guber
natoriaus kėdę kunigui Jonui 
žiliui-žilinskui patartina labiau 
dabot panelę Simpsonaitę, nors 
Saundkrugas, ir ten pat.

------- XXX------- M
“Tarptautinis skelbimų Biu

ras” tai klerikalų įstaigėlė, ♦už
imanti vienį kambariuką kun. 
Vailokaičio namuose, Laisves 
Al. 20. Tą biurą “vedė” du 
ateitininkai studentai, Katilius 
su savo draugu. Nors jie jau
ni, bet greit suprato kad “bu- 
siness is business” ir, taip sa
kant, savęs neužmiršdavo. Par
vykęs iš Amerikos “parlamen- 
taristas” kun. Šmulkštys, kuris 
apart “Dominus vobiscum” dar 
moka lietuviškai ir dar net su
valkietiškai, — per “Rytą” pa
skelbė, kad tiedu vaikinai sa- 
mozvancai, elc. Jiedu per “Lie
tuvą” atsikirto, kad su Šmulkš
čiu nieko bendra nenorį turėti. 
Klausimas, dėl ko jie toki drą
sus ? Pasirodo, kad vienas iš 
jų yra kun. Vailokaičio sesers 
sunuą, ko Šmulkštys pirmiau 
nežinojo...

----------XXX----------

“Kauno Naujienos” paskelbė 
anketą: Del ko nesiplatina lie
tuviška knyga? Pirma, žino
ma, dėl tb, kad nevisa, kas pa
rašoma, yra verta skaityti; o 
antra dėl to, kad daug kas pa
rašyto pas mus neleidžiama 
skaityti, ypač įdomiausis už
draudžiama. čia .tai ir yra ge
riausia atsakymas Bagdono, 
Binkio, Tarulio, Tysliavos, Pet
relio organui.

£alima duot tūkstančius pa
vyzdžių apie laikraščius ir kny
gas. Šį kartą prisiminkime 
tik Vieną: Ex-kunigas Adomau- 
skas parašė ir išleido “švent
raščio Paslaptis.” Klerikalai 
prisikabino tik prie vien,o sa
kinio ' “Nabagas Dievas,” — 
knygą konfiskavo, o jos auto
rių jau trečias ‘metas laiko 
Kauno sunkiųjų darbų kalėji
me.

[Pacific and Atlantic Photo]
Komų raškymo čempionas, Elmer 

VVilliams iš Toulon, 111. ) valandą jis priraškė 
2,504.3 svarus ir laimėjo čempionatą.

Inž. Vytautas Koloksi

Iš Geležinkeliu Praeities

žami. Pirmas leidimas arklių 
geležinkelį statyti buvo duotas 
Anglijoje 1801 m. angliams ir 
prekėms gabenti nuo 'Pemzos 
iki pietinių, Londono dalių. Įmo
nė finansiniu atžvilgiu nepasi
sekė. Todėl kapitalistai neno
romis rengėsi statyti naujas li
nijas. Nežiūrint i lai, iki 1825 
m. buvo išduotos 29 koncesijos 
(leidimai) arklių geležinkeliams 
statyti. Daugiausia šios linijos 
būdavo tiesiamos kasyklose ar
ba jungdavo perkasus, prieplau
kas ir uostus su vietiniais pre
kybos centrais. Tokiais keliais 
judėjimas buvo taip negreitas, 
kad negalima buvo nė manyti, 
kad be didesnio traukimo jėgos 
pagerinimo butų galima išnau
doti juos keleiviams ir taip di
deliems kroviniams vežti, kaip 
dabar vežama. Todėl drauge su 
vėžių pagerinimų buvo stengia
masi sugalvoti koks nors dides
nės jėgos varyk lis,' negu arkliai.

Prancūzų moklininkas Vazai i 
1730 m. pirmas išreiškė minti 
apie garo sunaudojimų .tam rei
kalui. *

18 šimtm. pabaigoj škotas 
Džemas Wattas išrado garo ma- ’ 
šiną. Ji galėjo veikti kiekvie
noje vietoje ir bet kuriuo laiku. 
Turint Watto išradimų imta 
ieškoti galimybių pritaikinti jį 
kiovniams vežti geležinkeliais. 
Reikėjo tiktai sukombinuoti 
trečių elementų, t. y. garų, kaip 
traukiamųjų jėgų su pirmais 
dviem: su bėgių keliu ir perve
dimo, priemonėmis, kad išeitų 
dabartinis geležinkel,.'..

eik š-

buvo

------- XXX--------
Savu laiku, kuomet kademai 

dar manė, kad penkiuose meri- 
kontuose tik viena dūšia, kuo
met jiems draudė Lietuvoje že
mes pirkti, — atvykus Virba
lio muitinėn juos štrapuodavo: 
už degtuką po lituką, už ciga- 
rą>po dolarą. Tų štrafuotojų 
kolegos net savo “privatiškas” 
reples turėjo įsitaisę ir nuo 
pirklių savotišką muitą imda-j 
vo ir savotiškas plombas dėda
vo. Ta betvarkė iškelta 
ten ir keli areštuoti.

------- XXX-------
Nepersenai Kybartuose

toks atsitikimas > žandarus pu
ri neleis kapitalizmo bangoms užlieti “komunizmo tėvy- stebėjo, kad išeinamoji vieta 
nę”. Užsienio kapitalistai pirks prekes Rusijoje ir parda- j stotyj perilgai uždaryta. Pa- 
vinės jai savasias prekes, bet į Rusijos vidaus reikalus sl,ypęs ir pamateto-
negales daryt jokios įtakos. -ki" su laiškais ir doleriais

Antroji priežastis buvo politine. Bolševikai norėjo jr miega. Vyras,- iškarto at- 
/ nepaleisi iš savo rankų prekybos su užsieniu, kad priva- tikinėdamas “du darbu,” po

er “Ryta” pa

—XXX-------
12-Xl-25, komendantui įsa

kius, pasodintas kalėjimai! pa? 
sipriešinęs klerikalčikams sep
tintas Lietuvių Studentų Soci
alistų Draugijos narys, Kazys 
Lukša.

Pas mus tikrai “kademokra- 
I 

tiškai:” klerikališki peštukai, 
užpuolę socialistų susirinkimą, 
glostomi, o besiginantys nuo 
užpuolimo socialistai kalėjimai) 
sukišti L. , < >

: ' ---•• xxx-—-
Garnys aplankė spritnius 

Jėzuitų bažnyčios kunigus: 20- 
XI-25, paą altorių tapo atras
tas kūdikis moteriškos lyties. 
Pasiųstas valstybinėn prieglau
dom

(Trumpa istorinė 
ryšy su geležinkelių 
nėmis sukaktuvėmis).

apžvalga
100-meti-

taip
kul-

sta- 
va-

Keliai iki XIX šimtmečio
Visas pasaulis gyvena šie

met* 100-metinių sukaktuvių is
torinę dieną: 1825 m., rugsėjo 
27 d. Anglijos genialus Stefen- 
sonas paleido garvežį, kuris 
pirmą kartą vežė geležinkeliu 
Stoktonas-Darlingtonas kelei
vių traukinį su skubai apie 10 
klm. į vai. šis svarbus įvykis 
sudarė technikoje naują erą. 
Įdomu todėl žinoti, kokiais ke
liais tobulėjo geležinkelių tech 
nika, pasiekusi šiandien 
aukšto laipsnio ir turėjusi 
didelės reikšmės žmonijos 
turos istorijoje.

Nuolatinių dirbtinių kelių 
tymas sunkiais vežimais
žiuoti žinomas iš gilios,senovės. 
Herodotas pasakoja apie pui
kiausius kelius, pastatytus se
novės Persijos karalių. Keliai 
nuo Suzu iki Sardu Mažoje Azi
joje tęsėsi apie 3400 klm. Dirb
tinius kelius turėjo taip pat 
kartageniečiai. Pas senovės ai- 
giptiečius akmenų skaldyklose 
rasta vėžinių kelių liekanų, ku
riais naudojosi didžiausiems ak
menims vežti piramidų staty
bai. Keliai, padaryti Kinijoje 
gilioje senovėje, yra taip stip
rus, jog jais naudojasi ir da
bar. šventi graikų Iželiai buvo 
padaryti iš vėžių, gražiai iškal
tų' akmenyje, turėjo vienodą 
1.63 mt. platumą ir tarnavo 
sunkiems, aukoms skiriamiems 
vežimams vežti. Tų kelių pėd
sakai išmėtyti po visą Eladą, o 
taip pat senovės Laciumo mie
stuose. Panašus vėžių keliai at
kasti Pompejos gatvėse. Mano
ma, kad jie buvę padaryti grai
kų šventų kelių pavyzdžiu. Bet 
iš visų senovės tautų, romėnai 
daugiausia pasižymėjo puikiau
sių kelių statymu, kurie buvo 
bęveik strateginės reikšmės. La
biausiai žinomi keliai tai “Via 
Domitiana” ir “Via Appia”, jun
gusieji Romą per Kapu ją su 
Brindižiumu ir pastatyti 312 m. 
prieš Kr. Puikiausi romėnų ke
liai, stebinantieji iki šių laikų 
savo stiprumu ir geriausiu tech
nikiniu atlikimu, priklauso dau
giausia imperatorių Augusto, 
Vespasiano, Traiuno ir Adria- 
no valdymo laikotarpiui.

Ilgos evoliucijos laiku, kuris 
tęsėsi daug šimtmečių iš par

liai. Trys svarbiausi elementai,, 
sudarantieji geležjnkelių .turinį, 
t. y.: bėgių kelias, vežimo prie
mones ir judėjimo jėga, atliko 
kiekvienas atskirą savo tobulė
jimo kelią, kol galų gale buvo 
sujungti krūvon ir sudarė šian
dienykščius geležinkelius. Da
bartiniai bėgiai atsirado iš me
dinių rąstų vežės, naudojamos 
jau XV—XVIII šimt. kasyklo
se Anglijoje ir Vokietijoje an
glių prikrautiems vežimėliams 
vežti. Tų vežimėlių ratai turėjo 
antbriaunius, kurie ju(js ir lai
kė ant vėžių, sudarytų iš poros 
paprastų paguldytų rąstų. Vė
liau tuos rąstus ėmė apkalinė- 
ti geležimi. 1767 m., ik£ špižo 
gaivinimas suprastėjo ir jo kai
na atpigo, Anglijoje mediniai 
rąstai imta keisti špižiniais su 
iškeltais kraštais, kad ratai ne
nupultų. Tai ir buvo pirmieji 
metaliniai bėgiai, kuriuos dėda
vo ant medinių skersai pagul
dytų rąstų (pabėgių). Pirmas 
geležinkelis su špižiniais bė
giais, kuriais arklių 'buvo trau
kiami vagonai, pastatytas Ang
lijoje 1801 m. Jo ilgumas buvo 
15,5 klm. Kadangi špižas Uel jo 
trapumo pasirodė neatatinka- 
mas, tai vėliau buvo pakei
stas geležimi.

Pervežimo priemonės
Pirmus geležinkelius ūmus iš

naudoti, visose šalyse imtasi 
energingos riedmenų statybos, 
t. y. įvairių tipų vagonų kelei
viams vežti. Pirmieji atsiradu- 
sieji Anglijoje ir Vokietijoj ke
leiviniai vagonai buvo 2 ašių, 
lengvo tipo, su mažu vietų skai
čiumi, daugiausia nedengti, sa
vo viršutine išvaizda ir kon
strukcija primenanti greičiau 
karietas arba miesto tramva
jaus vagonus, duodančius kelei
viams mažiausia patogumų.

Pirmieji prekiniai vagonai bu
vo irgi labai silpnos konstrukci
jos, ir turėjo mažą kėlimo jėgą. 
Suprantama, kad jie nugalėjo 
patenkinti vis didėjančių reika
lavimų geležinkelių kroviniams 
vežti.

Dabar mes turime keleivinius 
vagonus, . aprūpintus paskuti
niais technikos išradimais su 
garo ir.vandens šildymu, dujų 
ir elektros šviesa, oro stabdžiais1 
ir t.t. Pradžioj nieko to nebūta.

Judėjimo jėga.
Išradus metalinius bėgius, 

XIX šimtmečio pradžioje prasi
deda geležinkelių įvedimas, ku

Pastabos
Rašo žmogus

Alkoholis naikina sRilyyje 
virškinančius syvus ir todėl 
juo daugiau žmogus geria alko
holio, tuc^ labiau jis nustoja no
ro valgyti. Jus labai tankiai* 
ir girdžiate nusiskundžia n t gir
tuoklius, kjid jie nebeturi noro 
valgyti.

Kepenos, jos gamina tulžies 
syvus, kurie tirpdo riebalus. 
Nuo nuolatinio alaus vartojimo 
kepenos išsipučia, apauga tau
kais ir nebetinka darbui. Nuo 
degtinės kepenos susitraukia, 
sukietieja, kraujas nebegali to
kiose kepenose tinkamai tekėti, 
ir tuomet jau žmogus turi sirg
ti.

Inkstai/ kurie žmogaus orga
nizme yra kaip ir koštuvas, 
nuo degtinės arba alaus gėri
mo susitraukia ir nebegali tin-4 
karnai valyti kraujo. Todėl al
koholis yra didžiausia virškina
mųjų organų priešas ir naikin
tojas.

“Žmogaus -gyvybei palaikyti 
reikalinga, kad suvirškintas^ 
maistas išsiskirštytų po visą 
kūną. Maisto dalių skirstymo 
pareigas organizme atlieka šir
dis ir kraujas. Kraujas yra 
raudonos spalvos skystimas, 
kuriame plauko labai daug rau
donųjų ir baltųjų kraujo rutu
lėlių. Tie rutulėliai, paėmę 
maistingas dalis, širdies stu
miami, neša į. visas organizmo 
dalis maistą, šilumą ir medžia
gą naujoms ląstelėms tverti.

Gulbranseh Trade Mark 
GULBRANSEN.

Vienatinis Pianas, kuris groja 
roles su jūsų pačių išreiškimu, 1 
Lengvai grojate, išduoda gružų, 
garsų ir aiškų balsą taip pat kaip 
su rankom grojant. Galima pirk- I 
ti mokant $3.00 i savaitę. 4

Pamatykite pas

JOS. F. BUDRI K, 
3343 So. Halsted St. j

prastų kelių pasidarė geležinke- riais kroviniai dar arkliais ve-



Wcst Šitie

Šiandie Lietuvos loveliu
gijos paminėjimas

8VC

SOMETHING

ELECTRICAL

gaisrii

metodai

pagerintas

SARPALIUS PARITO TRIS
ir Skyrių Krautuves

Atsiimkit laiškus iš Pašto

Absoliučiai garantuoti visi vilnoniai
S. Daukanto D-jos susirinkimas

KAINOS ir yoke pamušalu

Kai kam linksma žinia

Ne mažiau

Kenosha
LietuviaiMoka dividendus

srifR

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

Vilniaus
Lietuvos

Pakėlė gelžkeliu 
važmos kainas

DR. VAITUSH, O. D. 
tylETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

pirmininkas, 
vice-pinn., 

raštininkas, 
kasininkas, 
raštininkas

vienas narys 
susirinkime, . 
baudžiami po

Avė.)
Risis

Draak
Požėla

Dabar laikas slysti 
pinigus Lietuvon

DR. ROSS NAUJA IR PA 
GERINTĄ SISTEMĄ 

GYDYMO IŠGYDO

A. A. PAISYS
220 Milwaukee Avė 

Kenosha. Wis.

- Valan 
metams 

Z. Pušinskie- 
antriems me- 
— Mockiene 
maršalka

Apšvietus 
d. Mark 
laike sa-

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą - 
Skaityk Naujienas.

CHIC-'GO 
K ŽINIOS

Visi šiandie vakare bukime 
dos svetainėje

Užvakar Sarpanus parito tris 
savo nriešus į pusę valandos, 
lai duoda Sarpaliui drąsos 
šaukti kitus tris su juo persi
imti. —N.

[Pacific and Atlantic Photo]

Muley Ben EI. Mehedi naujite 
sis Tetuano (Afrikoj) kalifas.

apvai-
Apvaikščiojime

revoliucionierius

Atsakantis 
jums 
man. 
ma*.

DIDELĖS RISTY^ĖS NE 
DĖLIOJ

Baltos žvaigždei Kliubas yra 
žinomas netik West Sidės kolio- 

visoj* Chicagoj. 
Nors nėra pasižymėjęs savo vi
suomeniniais darbais, bet savo 
dalį visgi atlieka. Kliubas tu
ri ir savo basebolininkų kuopą 
(team), kuris nors kliubui ir 
neatneša naudos, bet kad kliu- 
biečiai myli sportą, tad tą puo- 
pą ir palaiko.

Palengvins aJdą įtempimą, kurte 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso, 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati
taiso trumpręgystę ir toliregystą 
Prirenka teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodąnčia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama i mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir aukščiau. Vai: 10 
iki 8 vai. Nedėlioi 10 iki 1 vai. p. P

1515 West 47th Street
Phone Bouievard 7589

To). Lafayette 4228
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
Ištarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška.
3228 W. 38th Chicago, (11.

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

>05 Atikštakalne Jurgis 
Baranauskaitė Elena 
Birkupaitis V 
Bulkionė Ona 
Eabionas S 
Godinauskis Kranks 
Mali kiaus Alex 
Mozeras Vincantas 
Pikturnai Wm 
Stolis John

Division State Bank, prie 
Division ir Rockvvell gt., direkr 
toriai irgi nutarė duotj 2 nupš. 
priekinio dividendo, salė pap
rasto metinio 6 nuoš, dividen-

Illinois komercijos komisija 
vakar leido 15. geležinkelių pa
kelti 15 nuoš. važmos kainas j 
Chicagos priemiesčius. Tuo 
budu turės brangiau mokėti už 
važinėj imąsi tie, kurie gyvena 
priemiesčiuose, oet dirba Chica
goj e. Tokių žmonių yra apie 
100,000 ir jie į metus laike 
tiems geležinkeliams sumokės 
$1,250,000 į metus daugiau, ne
gu dabar sumokėdavo. Šis leidi
mas pakelti važmos kainas pa
liečia visus priemiesčių gele
žinkelius, išėmus North \Vest
ėm geležinkelį, kuri kiek laiko 
atgal išgavo iš federalinės tarp 
valstijinės prekybos komisijos 
leidimą pakelti važmos kainas 
20 nuoš., nes mat jo priemiesti
niai traukiniai pasiekia \Vis- 
consino valstiją ir todėl yra fe
deralinės valdžios žinioje.

BABSON
2845 West 19th St., sale Švento Antano ligonbučio 

Tarpe California ir Marshall Blvd.
Douglas Vark “L” arba 22nd St., karais iki California Avenue

Policijos viršininkas Collins 
paskelbė, kad Naujuose Metuo
se, kuriuos amerikiečiai mėgs
ta pasitikti šlapiai ir triukš
mingai, policija nelies kabare
tų. Policija visur bus pastatyta, 
kad girti gatvėmis nesivalkio- 
tų, bet šiaip į vidų žiūrėti at
kas ten geria, neisianti?

Vykinimas prohibicijos kaba
retuose ir visur kitur per Nau
jus Metus busiąs paliktas fede- 
raliniems agentams,

Pereitam sekmadieny, Lietu
vių Auditorijoj įvyko metinis 
Simano Daukanto draugijos su
sirinkimas, dalyvaujant žy
miam skaičiui narių.

Valdybos raportas ir visos 
atskaitos buvo priimtos be pa-

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be skausmo, 
Bridge geriausio aukso. Su musi| 
□leitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą save darbą, ir 
temas musų kainas. Sergėkite savu 
lantis, kad nekenktų iusų sveikatai.

1545 West 47th Street
Asklan? Avė,

Tokių svarbių sukaktuvių nė 
vienas lietuvis darbininkas-ė
negali praleisti nepaminėjęs.
Todėl visi pilkime šiandie vaka
re Mildos svetainėje, ki 
svarbios sukaktuvės bus 
kščiojamos. 
kalbės senas 
P. Grigaitis, veikliai dalyvavęs 
1905 m. revoliucijos sukury ir 
adv. K. Gugis, senas sąjungie- 
tis. Be to dar*bus turtingas 
vokalinis-muzikalinis progra
mas, kurį išpildys Pirmyn Miš
rus Choras, vedamas P. Sarpa- 
iiaus. ir Jaunuolių Orkestras, 
vedamas irgi buvusio seno są- 
jungiečio J. L. Grušo, geriau
sias jaunuolių orkestras Chica- 
goje, kuriame dalyvauja ir 
jau pasižymėjusi smuikininkė 
ir kornetistė p-lė Aldona Gru
šaitė ir daug kitų gerų jaunųjų 
muzikų. —Jaunas Sąjungietis.

Lietuvių banko Universai 
Stale Bank, kurio prezidentu 
yra p. J. J. Elias, direktoriai 
savo susirinkime gruodžio 8 d., 
nutarė banko šėrininkams iš
mokėti reguliarj pusmetinį 3 
nuoš. dividendą ir dar 2 nuoš. 
priedinj. Dividendų mokėjimas 
prasidės po gruodžio 20 d. Reiš
kia, lietuvių banko šėrininkai 
gaus gražią Kalėdų dovaną.

Peter 1. 'Bukowski, pagelb. 
kasieriaus Noel State Bank, 
prie Robey ir Mihvaukee gt., 
atidavė daugiau kaip puskvortę 
savo kraujo, kuris tapo suleis
tas sergančiam to banko darbi
ninkui Paul II. Brandt, kuris 
buvo reikalingas daugiau krau
jo. Perleidimo kraujo operaci
ja tapo padaryta Lutheran Me- 
morial ligoninėj.
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šiandie vakare, Mildos
tainėje, bus apvaikščiojimas 20 
metų sukaktuvių Rusijos ir
Lietuvos revoliucijos, Vilniaus 
didžiojo seimo ir įsikūrimo Lie
tuvių Socialistų Sąjungos, kuri 
sulošė tokią svarbią rolę Ame
rikos lietuvių gyvenime. Svar
bu yra kiekvienam paminėti 
sukaktuveš tokių svarbių įvy
kių, kurie pakreipė kaip Lietu
vos, taip ir Amerikos lietuvių 
gyvenimą visai į naujas vėžes. 
Lietuvos revoliucija išbudino 
apsnūdusią Lietuvos liaudį, iš
vedė ją į platų kovos lauką iš 
kurio ji, jau iškovojusi Lietu
vai nepriklausomybę, vis dar 
njesitraukia ir drąsiai tęsia ko
vą už pilną laisvę, nelik išori
nę,' bet ir vidurinę 
seimas gi, pirmas 
liaudies atstovų susirinkinftis, 
išreiškė tos liaudies reikalavi
mus ir kovos tikslus. Lietuviu 
Socialistų Sąjunga gi per 21 
metų savo darbuotės tarp lietu
vių išeivių Amerikoje,* įnešė la
bai daug naujo tos išeivijos 
kulturinin gyvenimam

Lietuvių Moterų Apšvietus 
Dr-joje.

Policija spėja, kad 
hotely prie 28-30 S. Canal St. 
pagimdė Marijuana, kokia tai 
žolė iš Meksikos., kurios sudžio
vintus lapus rūkoma, nuo kc 
rūkytojai pavirsta maniakais. 
Kaip spėjama, gaisrą, delei ku
rio keturi žmonės jau mirė ii 
keturi guli ant mirties patalo, 
pagimdė tos marijuana rūky
tojas, kuris rūkė tą žolę gulė
damas lovoje ir uždegė patalą. 
Tame gi hotely daugiausia ir 
gyveno meksikiečiai.

Federaliniai agentai tyrinė
dami apie tą žolę susekę, kad 
jos tukimas labai platinasi ii 
net įsigyvena tarp mokyklų vai
kų ir universitetų studentų. 
Gaisro gi apielinkėje mažosio. j 
sankrovos labai platų biznį 
ro slapta pardavinėdamos 
Meksikos žolę.

Didelė mail order krautuvė parduoda tiesiai jums

BROS

taisų. Atsižvelgiant, kad nau
jai pastatytoji svetainė reika
lauja kaikurių pagražinimų iš 
vidaus. Draugija nutarė pa
aukoti iš savo iždo 25 d. papuo
šimui auditorijos langų.

Pereitų metų draugijos pir- nijoj 
mininkui p. T. Januliui tapo į 
teikta dovana 
ksna vertės 20 dolerių.

Naujon valdybon pateko 
asmenys.:

T. Janulis 
Paplauskas 
Kilevičius - 
Rocevičius 
Kaulakis — 
Kirsčiunas, J. Masaitis, J. Sta
naitis -— iždo globėjau maršal
ka buvo išrinktas I.« Budrikas.

Simano Daukanto draugija 
turi apie 300 narių ir apie 9500 
dolerių turto. —Report.

Elektros reikmenų dovanos yra var
tojamos su džiaugsmu nuo vienu Ka
lėdų iki kitu... ir dar ilgiau! Visokiu 
elektriniu reikmenų dėl visu čionai.

T? C0MM0NWEALTH EDISON QElectric shopd
72 W. Adams St

Duodame Federalius Kuponus

Nedėlioj, gruodžio 13 d,, 8 
vai. vak., Armory svetainėje 
(34th and Wentworth 
įvyks svarbios ristynes. 
Marin Plėstina su Tom 
(olandų levas), Karolis 
su farmeriu McLeod’u 
Demetrai su George Mack

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

Kraujo, pūslės, Slapumo, privatinė*, si* • 
toj, u ž»e tujintos ir užkrečibmo* Ilgo* vk* 
išgydomos. ,

Vartojami saugiausi ir geriausiai 
žinomi

Parduodam ant lengvą išmo 
kėjimy

PiJANĮĮ KRAUTUVES

Meksikos žolė kalta 
už gaisrą

Puuktadienio vakare, gruod
žio 11 d., Meldažio svetainėj 
bus kliubo susirinkimas. Su
sirinkimas bus svarbus, nes 
svarstomu bus daug svarbių 
reikalų ir bus renkama valdy
ba ateinantiems metams. Kiek- 

privalo dalyvauti 
neatsilankę bus

Restauranto
Astor teatro

l’anedėly. Kot
9 ryto iki 6cH<

A B štai yra proga visam gy-
1 ■ vertimui nusipirkti over-
1 I kautą, su dviem eilėm gu- 
| į zikų, storais VILN0-

I K NIAIS satininiais pamu-
/ B ša*s’ P^^au ne#u J?U8$ 
/ B kainos. Musų supirkimas 

f J, ekstra stako nuo didelių 
JB išdirbėjų, labai žemomis 

kainomis, daleidžia šį ek- 
stra pigų išpardavimą7.

Nepraleiskite šios progos! Kiekvienas 
overkautas pasiutas pagal naujausią 
madą; labai dideli ir patogus. Juodi, 
mėlyni, rudi, pilki ir žalių sumaišymų. 
Mieros per krutinę 33 iki 46. Tikrai 
atvažiuokite Subatoj, krautuvė bus at
dara iki 8:30 vai. vakare, kad suteikus 
progą kiekvienam įsigyti šį overkautą.

šie laiškai yra atėję iš Eu
ropos. Kam jie priklauso, tegui 
nueina į vyriausįjį paštą (Clark 
ir Adams gatvių) atsiimti. Rei 
kia klausti prie langelio, kur 
padėta iškaba “Advertised Win- 
low” lobėj nuo Adams gat 
vės, pasakant laiško NUME
RĮ, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laike 
tik keturioliką dienų nuo pa 
skelbimo.

DR. B. M. ROSS
Atsakanti*

Specialistas
{•teigta 30 metų

Daugiausiai chroniškų lig 
kraujo ir užkrečiamų ligų, 
jas nebandykit senais budat< 
VYRAI 1 Specialia serum gydymą* yra var
tojamas bu geru pasisekimu dėl atgavimo 
stiprumo silpnėms vyrame. Jo gaivinant 
jėga veikia stebuklingai ant gilių, nervu 
ir kraujo, suteikdama stiprumų silpniem* 
ir sunykusiom* vyrams. Dr. Ros* gydymo 
kambariai kaudien pilni ligonių.

JIS TURI 30 METŲ PATYRIMĄ
> jau išgydo tūkstančius žmonių, tat 
užtikrinimas sergnatiųms. kad jie gaus r> 
rų gydymą. Vienatinia geriausiai įrengta* 
ofisas Jungtinėse Vnlstijose. Dešimtu gy
dymui kambarių. Kraujo išbandymas ir la
boratorijos egzaminacija dykai «u gydymu.

Patarimas Dykai
medikalis patarnavimas suteiks 

sveikatą ir laimę. Geriausia gydy- 
Pigiausios kainos. Greičiausias gydy* 
Ateikit šiandien.

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

kampuH Monroc St. ( hirago 
Vyrų priėmimo kambarys 606. Moterų gris 
etniiųo kambarys 508.

Penktus Augštas, Crilly*Nama« 
25 METAI TAME NAME

Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto iki I 
vakar*. Nedėlioj nuo 10 iki 1 dieną. P*, 
nedėliain, seredoinis ir subalomis nuo 1* 
rytę iki 8 vakare.

Lietuvių Moterų 
Draugija gruodžio 6 
White S<(. svetainėj, 
vo susirinkimą, kuriame buvo 
renkama ir dr-jos valdyba.

Pirmininke tapo išdrikta A. 
Miščiukaitienė, pirm, pagelb. 
Keturakienė; nutarimų rašti
ninke vienbalsiai tretiems me
tams tapo išrinkta Viščiulienė; 
finansų rast, jau septintiems 
metams vienbalsiai, išrinkta Jo- 
zavitienė; iždininke 
čiauskienė, tretiems 
kasos globėjos — 
nd ir Jakubkienė, 
tams; knygininke 
tretiems metams;
Jf Katkevičienė, septintiems me
tams —vienbalsiai. Visos val
dybos narės savo pareigas eina 
gerai.

Nutarta surengti maskaradi
nį balių Lietuvių Auditorijoj 
sąusio 27 d. Naujų narių pri
sirašė apie 12 ir dar sekamam 
susirinkimui yra perstatyta a- 
pie 10 narių, — taigi draugija 
sparčiai auga. —Apšvietietė.

GALUTINAS PARDAVIMAS
VISI VILNONIAI

OVERKAUTAI

Serganti Žmonės
Jei norite us- 
rasti pageli >ą MC
nuo buvo k e n,.
tėjimų eikite p- rePjfi * Kr
j -naujni, ja- I VJ/vK E*“
teigtą EURO- I k Khl
PINI-AMKR1- J I Dm
KŪNIŠKA ETOflSI 1 l in 1
sveikatos Mos r- L
ATGAVIMĄ 
--“LINCOLN cjP*
M E D I C AL 7 r SAl ’
INSTITUTE1? ■ |
kuris yra |- ■ 
rengtas vė- ■ * >
liausios mados v
mašinomis ir gyduolėmis dėl pagelbėji
mo kenčiančių žmonių. Daugelis musų 
gyduolių yra atgabenta iš kitų šalių. 
Nes taipgi turime gyduoles prvle- 
Horiaus . Ėhrlich’o 606 ir 914 Oficia
liu Vokietijos Prirengiinas. Kadangi be
veik vuos ligos paeina dėl negero krau- 

gallmc jumis pagydyti 
be operacijos su musų nuujauniu mulo- 

tinkamų gyduolių tiesiai 
j kraują. ti|a gydymas, jei reikiama.! at 
sukančio gydytojo, yru be skausmo ir 
ligonis 
darbo. 
BOWES 
daugeli metų tarpe gydytojų, teikia a* 
menini prižiūrėjimų prie €isų ligų. Me« 
turime 
kraujo, 
reumatizmo, 
niežėjimo, 
venerinių i 

DYKAI «
krauju 
šlapumo, 
jūsų ligos, 
ratas 
nos 
mokėsit kuomet pasveikau. Nekeli 
reikalo. Ateikit pas mus dabar 
taupykit savo laikų ir pinigų, nes per 
tolimesni laiką visvien jus ateisit i mu
sų įstaigą. Mes pagydėni daug ligonių, 
kurie buvo upsivylę nu kitais gydyto
jais. Ai yra jūsų proga, kad pasveikus. 
LINCOLN MEDICAL INSTITUTE 

DR. I«)WES
SPECIALISTAS IR MEDJKALiB 

DIREKTORIUS 
8 South Clark St. 

2-ras augštas 
Viršuj Triangle 

Sekamos durys nuo 
OFISO VALANDOS: 

verge ir Pčlnyčioj nuo 
vakare. Utarninke, Sei 
uuo V lyto iki 8 saka 
šventėmis nuo 10 iki 12 dien

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 

i yra naudingos. •

puikius
nervų,

>, nugaros, 
užkietėjimo,

ir kitų privatinių
,X-RAY ------------

išbandymas
m< ■

niekuomet neapvilia. Musų 
už gydymą labili mažos ir ji

Ateikit pas

mes tikrai

{leidžiant
i. Ab t.
> gydytojo, .
nesugaišta nei minutės laiko nuo 

Svarbiausius gydytojas — 
pripažintas specialistas 

teikiu

pasekmes gydyme ligų 
skilvio, nusilpnėjimo, 

šonų skaudėjimo, 
kepenų, pūslės, 
‘ j nuų.

EGZAM1NACIJA ir 
laboratorijoj, taipgi 

tikrai surasime priežastį 
Musų kraujo spaudimo apa- 

neapvilia. Musų kai- 
» už- 
it Im>



Lietuvių Rateliuose.
(Tąsa nia 5 pusi.)
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Pirmininkas (tikriau 
komisaras) Petronis vėl 
moka mirusio draugijos 
giminėms pomirtinės ir 
pridaryti visokių kliūčių, 
mirusio Juozapo Tarasevičiaus 
duktė . ir žentas Kučinskai ne
galėtų gauti jiems paliktos tos 
•pomirtinės. Klapsimas kodėl 
taip daroma? Todėl, kad ko
misaras Petronis yra vietos 
komunistų vadas, o p. Kučins
kas gi yra socialistas, o visi 
žino, kad konutnistams socialis
tas yra daug baisesnis, negu 
davatįknl “velnias.” Todėl ko
misams Petronis ir dai-Čj viso
kių kliūčių, kad sutrukdžius po
mirtinės išmokė įima. I'ečiaus
draugija permatė tokius Petro
nio kenksmingus pačiai drau-

^VAldyboj du turėjo dvi vietas, 
būtent vico pirmininko ir ko
respondento. bet ateinančiais 
metais neturės nei vienos vie
tos. Taip ir reikia, nes jiems 
organizacijos labas neapeina.

Dar syk) tapo parodyta, kad 
Chicagos lietuviai rubsiuviai 
nieko bendra nenori turėti su 
Maskvos agentais, kurie ston 

progos 
ne stip-

ginsi prie kiekvienos 
griauti organizaciją, o 
lint ją.

NAUJIENOS^ Chieago, III Penktadienis Gruod 11

vakarąAteinantį subatos 
gruodžio 12 d., visų Norih Si- 
dės Draugijų priklausančių 
prie Sąryšio, yra šaukiamas vi
suotinas narių susirinkimas, 
kad apkalbėjus svetainės klau
simą. Mat northsidiečiai nebe- 
pasitenkinft dabartine Liuosy- 
l)ės svetaine, kurią renduoja ir

Jis badavo liuosu no- jokių patogumų neturi, tad if 
badavimo pa- yra manoma įsigyti nuosavią 

dirba Chicagos svetainę. 
Tad visi 

riems rupi tas klausimas, at- 
silankykit 
Liuosybčs svetainę.

—Antanėlis.

Uvlltv unti AuaiiUc riiuuuj

Fredrick Hoelel išbuvo be 
maisto 41 dieną ir neteko apie 
40 svarų.
ru, kad patyrus 
sėkmės. Hoelel 
iiniveisitete. Jis yra mokslinio- ( 
kas mėgėjas, ypač susidomėjęs 
fiziologija.

northsidiečiai, ku-

subatos vakare į

(laikinius tokio pirmininko. Juk
gijai šposus ir vienbalsiai nu- abu raštininkai pasitraukė gal
tarė išmokėti.

Draugijos konstitucija aiškiai! 
pasako, kad pomirtinė turi būt 
išmokėta tam, kam prieš mirti 
užrašoma. Juozapas Terase- 
vičius gi būdamas ligoninėj pa
sikvietė gimines ir pažystamus, 
ir padarė testamentą, ant ku- į 
rio, kaip liudytojai, pasirašė ir 
du vietos gyventojai — Juoku-į 
bas Kučinskas ir Antanas Nar
butas, abu vietos lietuviams ge
rai žinomi. Komisaras Pelro- ‘ 
nis tuo nepasitenkino ir užpVe- 
reitame draugijos susirinkime 
aiškino draugijos nariams, buk 
esą reikalinga prie to tastamen- 
to pridėti “Notary Public,“ au
to Kučinskas sutiko ir jau ro
dos turėjo bute viskas užbaigia, 
nes Kučinskas nuėjo pas advo
katą J. P. VVaiches, kuris per
žiūrėjęs tą testamentą ir pri
dėjo “Notary Public.” Bet 
kur tau, buk ta: Petronio mote
ris įsižiūrėjus, kad ant testa
mento nesą daktaro pasirašyta 
(kas visai yra nereikalingą). 
Tada komisaras Petronis tuoj 
pasiunčia pas kokį tai svetim- 
kalbį advokatą finansų rašt. A. 
ščiuką ir ižd. W. Prušinską, 
kad ištyliu ar »tas testamentai 
yra teras, ar ne. žinoma, ad
vokatas nesuprasdamas lietuvių 
kalboj t konstitucijos, o gal ne
supratęs ir ką jam aiškino, pa
sako, kad tasai testamentas 
esąs negeras ir tik tada busiąs 
genis, jei jis pereis per Pro- 
bate Court. Tą visi gerai ži
no ir be advokato, o jei Pet
ronis to nežinojo, tai reikėjo ( 
pasiklausti draugijos narių, ta
da nebūtų reikėję mokėti $5 
už tokį menką patarimą. Ko
misaras Petronis pasigavęs tą 
advokato pasakymą, norėjo in- 
tikrinti draugijos narius, kad 
tas testamentas yra negeras, o 
padaryti jį geru, tai jis turys 
pereit per Probate. Couit, ko 
draugijos nereikalauja. Jr aš 
manau, daugelis draugijos na
rių žino, kad parvaryti per 
Probate Court panašų testa
mentą reikalinga yra advoka
tas, taipgi reikalingi yra ir liu
dytojai ir gal da neužtektų vie
nos dienos. Tai kiek tada tai, 
žmogui kainuotų? O gautų iš 
draugijos nepilnai du šimtus 
dolerių, nes ligoj pašelpa ir $50 
iš kasos jau buvo 
Kuris 
norės 
tokios 
klysiu 
gelis visai atsisakytų nuo po
mirtinės ir nuo draugijos, jei 
žmogui reikia po teismus tąsy
tis. Visi draugijos nariai at
simena kiek visokių pinklių ko
misaras Petronis darė Kulie
šiams, kol Kuliešienė atgavo sa- į 
vo brolio Stasio Valasko palik
tą jai. pomirtinę. Dabar ir yėl 
tas pats atsikartoja. O kas i 
gal pasakyti, kad ateity to jau 
nebebus? O žmonės matyda
mi tokius dalykus, kas norės 
prigulėti tokion draugijon. kur 
pirmininkas vartoja komišariš- 
ką diktatūrą? Garbes nedaro 
Draugijai DLK, Vytauto No. 2

išmokėta, 
save gerbiantis žmogus 
tąsytis po teismus delei 
menkos sumos? Aš ne
pasakydamas, kad dau-

PRANEŠIMAI SIŪLYMAI KAMBARIU AUTOMOBILIAI PARDAVIMUI

dėlto, kad dėl pirmininko “dar
buotės”. Negarbė puola ir ant 
visos valdytos. Draugijos na
riai ir draugijos naujoji valdy- 

|ba turėtų suvaldyti komisarą 
jPetronį. Be to Petronis turi 
atmokėti advokatui $5 iš sa
vo algos, kurią jis gauna iš 
draugijos, nes prie advokato 
kreiptis visai nebuvo reikalo.

—Narys.

Pranešimai

North Side
Paminėjimas nusisekė. — Bol

ševikai pralaimėjo. — Svar
bus susirinkimas.

Lietuvių Socialistų Sąjungos 
81 kp. rengtas vakarėlis, kad 
paminėjus 20 metų sukaktuves 
nuo pirmosios 1905 metų Rusi
jos revoliucijos, nusisekė. Va
karėlis buvo gruod. 6 d.Ą Lilio- 
sybės svetainėj.

Paminėjimas praėjo su dide
liu pasisekimu, nors tą vakarą 
oras buvo labai prastas, snigo 
ir šalo. Nežiūrint prasto oro 
betgi žmonių prisirinko pilna 
svetainė, kad pasiklausius pa 
Bakoj imu apie tų laikų nuoti- 
kius. -Apie aštuntą valandą va
karo prasidėjo programas.

Pirmiausia B. Briedžiutč gra
žiai paskambino pianu porą da
lykėlių. Paskui pristato kulbė 
ti J. Mickevičių. Kalbėtojas 
apibudino tų laikų visus nuota
kius ir vargus, kiek turėdavo 
nu kentėt tos tautos, kurios gy 
veno po Rusijos caro jungu.

E. Semaškiutė irgi vykusia 
paskambino pianu. Po jos 
kalba Dr. A. Montvidas. Kal
bėtojas nurodinėjo plačiai t\ 
laikų aplinkybes, dėl kurių su 
kilo Rusijos liaudis prieš savi 
despotą carą. Kalbėtojas pri 
minė, kaip tūkstančiai vargšu 
darbininkų, vyrų ir motinų st 
kūdikiais buvo sušaudyta Pet 
rogrado gatvėse. Juos vedi 
popas Gaponas pas carą mal 
daut malonės, bet vietoj malo
nės, caras nieko nekaltus i. 
beginklius darbininkus kulkom 
vaišino. Daugelis iš klausy
tojų net apsiverkė.

Po Dr. Montvido kalbos J. 
Spetyla sugrajino smuiku šok 
keletą gražių dalykėlių, akom 
panuojant B. Briedžiutei. An 
pabaigos buvo sulošta dialogo 
“Gamta ir vargdienis,“ išpildo 
S? Viliutę ir E. Semaškiutė. Pt 
programui prasidėjo šokiai ii 
tęsėsi iki vėlumos nakties. Liks 
nemažai pelno.

Gruodžio 8 d. įvyko Amąlga 
meitų Rubsiuvių Unijos 26. 
lietuvių skyriaus rinkimas vai 
dybos 1926 metams.

Rinkimai buvo slapti, per bu 
lotus.

Nors bolševikai rrnarkiausir 
agitaciją varė už save ir šmei 
žė visokiais budais dabartinę 

269 skyriaus valdybą ir abcL 
nai visos organizacijos viršinin
kus, bet vargšai nieko nelai
mėjo, bet da pralaimėjo, šie
met bolševikai 269 skyriaus

SPECIALIS PRANEŠIMAS 
NorlhNidČK lietuviams

Visi čionykščiai lietuviai kvie
čiami būtinai atsilankyti subatoje, 
juodžio 12 d. j Liuosybfs svolui- 
ię, 1822 \Vabnnsin Avė., 7 vai. va- 
.are. Reikalas labai svarbus — įsi- 
pjimns Northšidės lietuviams nuo- 
,avos svetainės. Naihas jau suras- 
as; šiame* susirinkime tik bus 

klausimas npie pirkimo biifins ir 
kapitalo sukėlimą. Todėl kam rupi 
..etuvių budėjimas šioje miesto 
hilyjc, būtinai atvykite į šitą su-’ 
.U-inkimą. . Susirinkimą kviečia 
Northsidės Lietuvių Draugijų Są- 
.y.Šis. —Komitetas.

Dr-stė PąlnimintoH Lietuvos lai
dys priešmetini susirin 
nadieny, gruodžio 13 d 
kudit įvijoje, . 8133 8- , 1.
?radžia 1 vai. po pietų, šio susi* 
rinkimo žvarba yra tame, kad bus 
renkama naujri valdyba dėl atei- 
lančių metų, todėl nariai yra mel- 
Ižiami laiku ir skaitlingai atsi
lankyti ir atsivesti naujų narių, 
nes tai yra paskntihė proga įstoti 
už vienų doleri.

Ig. Žilinskas, rašt.

usirinkimų sek- 
J.. Lietuvių 
Halsted St.

Garfeild Park Lietuvių V. ir M. 
Pas. Kliubas Ikik.vs i>i*iešm,etinj su sirinkinii) gruodžio 13, John Kn- 
gels svet,, 3720 W. llarrison St. 
Pradžią 1) v. p. p. Malonėsite visi 
būtinai atsilankyti, nes yra daug 
naujų apsvarstymų ir ims 
ma valdyba dėl 1926 metų, 
yra galima įstoti į šį kliubų 
vienų dolerį. —Raštininkas.

renka- 
Dabar 
lik uz

Chicagos Lietuvių Draugijos Sa
vitarpinės Paščipos susirinkimas 
įvyks nedėlioj, gruodžio 13 d., 2 
vai. po pietų. Zvcnzck Polek svet., 
1315 N. Ashland Avė. Visi nariai 
malonėkite susirinkti ląikii. Ypa
tingai privalo atvykti tie. kurie 
persikėle į naujas vietas. Jie būti
nai turi priduoti savo antrašus, 
nes kiekvienam reikės išsiuntinėti 
tikietus dėl baHam>.

X. šaikus, rašt.

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 
LEISTI $100.00?

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

likusį gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas dole

ris sudaro nematomų juostą cen- 
'.ų ir kiekvienas centas atlieka 
tam tikrą darbą. Praleisdami cen
tų paskui centų, dolerį paskui do
lerio, įneš greitai praleidžiame 
šimtų ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų. , Dvorak Park svet.? .

Atsiminkite lai, kada jus pralei- ir May gatvių. Vist nariai ina’o- 
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek nėkitą atsilankyti; f ‘ 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė-. reikalųT^Valdyba.
tumėt juos į banką ar spulką? Į ' f) ~ ------------- -

Naujienų. Spulka.
$6.00 gryno pelno ant 
$100.00 —- pa.nislyk 
šimtas uždirbtų jei 
čia per 20 metų?

Ateik ir pasitark 
apie taupymo budus, 
žinosi kaip greit < 
doleris.

18-tos gatvės apielinkė. — S I-A. 
129 kuopos susirinkimas įvyks 13 
d. gruodžio, 12:30 vai. |>o pietų, 

prie Cullerton __ !
turim svarbių

PASIRENDAVOJA šviesūs 
apšildytas kambarys ant H lu
bų, vienam arba dviem vaiki
nam su ar be valgio. Vaikų nė* 
ra.

2315 So. Oakley Avė.

(VAIRUS SKELBIMAI
BAGDONAS BROS.

MOVING, EKPRESSING & COAL 
PIANO MOVING FAPERTS 

Long distanco handling. 
Tinime daug metų patyrimą.

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

lel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO,
Malevojam ir popieruejam. Už- 

laikoin maievą, popierą, 
stiklus i* t t

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

Tel. Lafayette 5153-6438 •

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
, CHICAGO

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MIK 
IR’SUTAUPYKIT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levlnthal Plumbing Supply Co„ 
1637 West Divialon SU 

netoli Marshfield

PARDAVIMUI Vclie ąutorno-, 
bilins, 5 ^pasažierių. Parduosiu' 
už $150. Kreipkitės šiuo ant* 
rašų:
1333 So. 49th Avė., Cicero, Iii, 

Klausk Mr. *J. Goditus

PARDAVIMUI Hupmobile ąu- 
tomobilius, 5 pasažierių, 1923 
metų, 5000 mylių išvažinėtas. 
Parduosiu pigiai. Atsišauki!

M. Zalatorius
2422 W. 69th St., Chieago

Svarbi Naujiena
J ieškant pms rrosornfis arba kon- 

) džių Storo, kur vertės yra $900. Iš 
didelės priežasties moteriškė priver
sta parduoti už $870. Lysas yra ant 
2 metų. Rendos $37 j mėnesį, 3 kam
bariai gyvenimui. Veikite greitai. Tu
ri būti parduota j tris dienas. Del 
informacijos pasimatykite su

J. Namon ‘
Kcal Estate Invest ments 
2418 W. Marųuette Rd. 

Arti Western Avė.

PARDAVIMUI ciipę 
ant 2 pasažierių, gerame 
vyje. Parduosiu pigiai.

Atsišaukit
T. KASPER 

1917 S. Halsted St.

RAKANDAI

Fordas 
sto-;

PARDAVIMUI kriaučių šapa; 
išdirbta vieta per 5 metus. Garu 
apšildoma. Kliningo užsimoku po 
$35 į savaitę ir naujų orderių už
tektinai. Listns ilgas.

Kreipkite*:
Naujienų Skyrius

3210 S. Halsted St. No. 273

NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI 5 kambarių 

rakandai, pianas ir gramofo
nas, taipgi bungalovv, pigiai. 
Namie nedėlioj.

5727 S. Loomis SI.

PARDUODAME labai pigiai 5 
'•mbariu puikius rakandus, kaip 
jujus, Išmotų parloro setas, 2 mie- 
amo kambario setai, grojiklis pin
as, raflio. 7 šmotų valgomo kamba- 
‘o setas, kaurai, liampos ir daug ki- 
i dalykų. Pigiai, dalimis.

1611 W. 55th Street

PARDAVIMUI biznio kam 
pas, 2 augštų mūrinis namas, 6 
kambariu flatas, yra skiepas, 
karštu vandeniu šildomas, 2 ga
rų garažas, * geroje vietoje, 
Brighton Parke. Vieta tinkama 
bite kokiam bizniui, krautuvė 
dabar tuščia, savininkas mieste, 
kaina $13,500, cash $2,500.

4055 Archer Avė.

PARDAVIMUI

PARDAVIMUI 2 augštų mū
rinis namas, su nesvaiginamų 
gėrimų parloru, geri fikčeriai ir 
yra laisnis, nebrangiai.

7007 So. Racine Avė.

uždirba po 
kiekvieno 
kiek jusu 

laikytumėt jį
su sekretorių 

, o nuo jo su- 
dauginsis

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St.

jusą

DVIDE8IMTIS METŲ SUKAK
TUVIŲ LIETUVOS .

REVOLIUCIJOS
šis svarbus-istorinis apvaiksčioji- 

nuis įvyks penktadieny, gruodžio 11, 
1925, 7:3Q vai. vakare, Mildos sve- 
ainėje, 3142 S. Halsted St. Bus di- 
elCs prakalbos pažymėjimui 20 mr- 
ų sukaktuvių Lietuvos Revoliucijos 
r Lietuvių Socialistų Sąjungos gyva
vimo. Kalbės advokatas K. Gugis 
r Naujienų Redaktorius P. Gri
gaitis, grieš Jaunuolių Orkes- 

as ir dainuos Pirmyn Mišrus Cho-

West S tu c. — D-ro Vinco Ku
dirkos Dr-jos susirinkimas įvyks 
12 d. gruodžio, 7:31) vai. vakaro, 
MeldaMo ’ svet. Visi nariai malonė
kite pribūti; turime svarbių rei
kalų. —Valdyba.

ASMENĮ! JIESKUJIMtT
PA J IEŠKAU tetų Elzbietos, Onos 

ir Marijonos -- Mozerikfia. Jos pa- 
i eina iš Gauraičių kaimo, Gaurės val
sčiaus. Turiu svąrbų reikalą. Meld
žiu pačios atsišaukti ar kiti kurie 
jas pažįsta piaųešti STEFANIJA, 
MOZERIKĖ, po vyru LiŽienė, 3644 
W. 55th PI., Chieago, III.

PRANEšIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos jvai 

rierns nėriniams; kaftia: 4 uncij 
malkos 35c., 38c. ir 40c. Vilnonio 
skiautės vaikams, kaina nuo 6 
centų iki $1.00. Marškonios gi 
jos, kaina 1000 jardų nuo 10c. ii 
15c. Mano tavoras parsiduoda nv 
35c. iki 50c. pigiau negu kitur.

Atdara dienomis, vakarais. Sekma 
Į dienyj po pietų.

Krank Selemonavičjus 
504 W. 33rd Stt Prie Normai Av

Grojiklių pianų bargenai. šis 
anas beveik naujas, satin užbal
ino, 88 notų, naujos mados, ver- 
s $750, parduosiu už $160, yra 

rolelis ir dvigubas benčius.
bauskite Mr. Dubro, 

2332 W. Madison St.

PRIVERSTAS parduoti savo gro 
lį pianų iš priežasties išvažiavi 

o iš miesto. Groiiklis pianas ver 
s $900, parduosiu už $150, 12 
lėliai, benčius ir kabinetas, iš 
ok ėjimai s $50 cash ir po $10 
ėnesj. NAGAITIS

6512 S. Halsted Si., Ist floor

Rengia LSS. 4 Kuopa.

Lietuvių 
o 269, A. 
jvyk.s pėtnyčioj, gruodžio 11, 7:80 
ai. vak., .1564 N. Robey. Visi na- 

• ai d iyvaukite šiame susirinkime, 
ra svarbių reikalų.

A. M. Kadsel, Sekr.

Kriaučių Skyriaus, Lokn- 
C. VV. of A. susirinkimas

Bridgeport. — Draugystė Teisybės 
Mylėtojų laikys savo priešmetini su
trinkimą nedėlioj, gruodžio 18 d. 1 

zal. po pietų Mark White Sųuare svet. 
>rie 29-tos ir So. Halsted gat. Visi 
auji nariai-rėš malonėkite, būtinai 
aiku susirinkti, nes yra daug svarbių 
eikalų aptarti ir bus rinkimas val- 
ybos.—Raštininkas. '

Birutės Kalno Draugijos prieŠmeti- 
is susirinkimas įvyks \subatoj, 12 d. 

• uodžio-Dec., 1925 m., Chieago Liet.
uditorium, 3133 So. Halsted St., 7:30 
ai. vakare. Yra daug svarbių reika- 
į dėl aptarimo ir rinkimas naujos 

zaldybos 1926 m.—J. Balčiūnas, pirm.

Town of Lake.—Dr-stė šv. Stanis- 
avo V. ir K. priešmetinis susirinki- 
nas įvyks sekmadieni gruodžio *18 d. 
925 m. Pirmą v. po pietų. Šv. Kry

žiaus parapijos svet. prie 46-tos ir So. 
/ood gat. 
inkti, nes 
lybos 1926

Visi nariai privalo susi- 
bus rinkimas naujos 'yal- 
metams.
—F. T. Puteikis, sekr.

ISRENDAYDJIMUI
ANT IŠNUOMAVIMO

Lietuvių Auditorija Sekan
čias Dienas, Gruodžio Į6— 

19—23 25 (Kalėdos) 
ir 30-tę

Draugijos arba rengėjai 
norėdami nuomuoti virs mi
nėtos dienas, Kreipkitės

J. P. EVALDAS, Sekr. 
840 West 33rd St.

RENIMJN 5 arba 3 kamba
rių fintai; 5 kamh. — $25; 3 
kamb. $20. Su visais patogu
mais, pečiais šildomi.

4030 S. Artesian Avė.

PASIRENDAVOJA bekarnė 
ir storas iš priešakio; gera vie
ta ir panaši labai dėl to biznio ' 
ir antras štoras šalę dėl kurpio , 
arba kito kokio biznio; vieta 
randasi ant tyro oro. 10 — 15th 
Avė., Melrose Park, III.

PASIRENDAVOJA štoras bu 4 pa
gyvenimui kambariais naujame kam
piniame namo šiltu vandeniu šildo- 

Taipgi pusirendavoja flatas iš 
barių dėl daktaro arba kito ko-Dr-ate Lietuvos Vėdiava Am. No. 1 ^dcambarių 

aikys savo priešmetini susirinkimą kio‘ profesionalo'........
okmadlenL gruodžio 13 dieną, 1 vai. *220 W. Ulth St. Mt. Greenwood, III. 'o pietų Davis Square Park avet. 
>rie 45 ir So. Paulina gatvių. Malo
nėkite visi draugai, ir. draugės atsf- 
ankyti, nes bus renkama valdyba 
beinantiems 1926 metams ir turime 
laug svarbių reikalų apsvarstyti. \ 

—F. Matuza, raš.

Roseland.—Draugijų Sąryšio, kuris 
'alaiko Aušros kambarius, trečia pre- 
ekclja įvyks Gruodžio 14 d. 7:80 vai. 
akare Aušros kambariuose 10900 S. , 
lichigan Avė. Protekcijos tema 

‘Darvinizmas”. Ją aiškins inžinie- 
ius K. Augustinavičius. Visi atsilan

kykite į prelekciją paskirtu laiku; iš-
• irsite iš jos daug įdomių dalykų.

—Rengimo Pretekciių Komi '.D.

RENDAI 6 ruimų flatas ant 
trečių lubų. Yra elektra, gasas, 
maudynes. Renda pigi, 
kit krautuvėj.

3158 Wallaoe St.
Tel. Okland 3112

' 'r B

Klaus-

Prakybos su pavelksiais įvyks 
edčlioj. gruodžio 13, 8 v. v., Ray- 

nond Chapel, 816 W. 31 St.
Kviečia švietimo Draugija.

D-stės Liet. Dukterų susirinki* 
•ims bus gruodžio 13, 1 vai. po 
olėtų, paprastoj svet. Bukite visos; 
yra daug reikalų ir rinkimas nau
jės valdybos.

A. Juozaitienė, rašt,

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI
Grosernių, Ru- 
Černių, Delikate 
šen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kemių. Musų

speclalumas Geras patur 
_  naviman, žemos kainos.

Sosineims, 1912 So. State St.

TIKTAI PRANEŠIMAS 
MOTERIMS!

mašina plo 
aparatu 
ar kito 
pageltoj 
į papras-

Naujai išrasta 
vimui drapanų, šis 
nereikalauja ekktrbs 
kios kokios spėkos 
Užtenka liktai įdėti 
tą ploVimui drapanų
jisai atlieka didelį darbą ir sv 
teikia 100% nuošimčių page 
bą plaunančiai moteriškei dr; 
pana?. Ateikit ir pamatyki 
savo alęimis pas iaikrodinink 
ir smuikų taisytoją

S. Stoskos 
3143 So. Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

EKSTRA ĮPLAUKOS, vy
rams ir moterims, $200 ga
lite uždirbti iki Kalėdų už 
kelias valandas vakaro dar
bo. Atsišaukite Stibatoj, 8 
vai. po pietų. Room 15, 4 lu
bos, 360 N. Michigan Avė.

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

REIKALINGAS —
■ Geras darbininkas, kuris gali va
žiuoti su troku (truck driver/, taip
gi kuris supranta fumiČių mufavimo 
darbą.

, Atsišaukite kasdieną
1706 W. 47th Street
Tel. Boulevand 1787

RENDAI žioras, geras beau- 
ty parlorui, šaučiiii ar darbe-, gelbininka?. 
tini. ,Klauskit krautuvėj.

3158 Wa!lAce St.
Tel. Okland 3112

RflElKALlNGAS janitoriaus pa- 
■gcimiimka ’, patyrimas nerei- 

! kalingas; duosim valgį ir kam
barį. Atsišaukit tuojau.

I 4930 N. Spaulding Avė,

SIŪLYMAI KAMBARIU AUTOMOBILIAI >
PASIRENDAVOJA apšildytas, švie

sus kambarys dėl vieno arba dviejų 
vaikinų, nevartojančių svaiginančių 
gėrynių. Norime gauti gerus, pasto
vus vyrus. Su valgiu arba be valgio.

1341 Marcnietie Road 
Tel. Englėvvood 1490

PARSIDUODA Royal Blue Store 
•oserriė ir fruktų, yra cash biz- 
s. Pigi remia. Pardavimo prie 
ištiš

544 West 37th Street 
Tclephone Boulevard 5620

Ir Lafayette 4427 *

du bizniai. Adresas;

PARDAVIMUI bučernė ir 
?osernė, gera biznio vieta ir 
enoj iš geriausių apielinkių. 
iznis daromas cash. Pasisku 
inkit,1 gausit bargeną.

7118 S. Western Avė.

PARSIDUODA saldainių, minkštų 
irimų ir užkandžių įstaiga. Pelnin 
is biznis. Vieta tarpe šapų ir mo 
klų. Priežastis pardavimo'— savi- 
rifas serga. Turi būti parduot 
•eit. Prie krautuvės yru 8 kamba 
ai pagyvenimui. Renda $80.00.

15 So. Hoyne Avenue

RESTAURANTAS parsiduo 
’a, vienas biznis arba ir su na 
nu. Galima mainyti ant ko ki 
o. Priežastis — nemoku to biz 
iio.

4725 So. Halsted St.

YRA PROGA gauti už pus' 
kainos keptuve duonos ir kek 
sų, geras biznis arba priimsiu 
pusininką; taipgi mainysiu ant 
namo arba lotų ar ant morgi 
Jų. Su reikalu kreipkitės:

315 So. Western Avenuę
arba pas A. GRIGAS 
3114 Šo. Halsted St.

Tel. Boulevkrd 4899

PARDAVIMUI gasinis po 
čius dol virimo ir kepimo. Par
duosiu rtž teisingą pasiūlymą.

Kreipkitės:
9946 S. Throop St.

PAPSIDUODA Malt and Kops, 
cigaretų, cigarų ir saldainių krau
tuve. B.znis išdirbtas per 6 nieius 
Renda pigi, 4 kambariai pagyve- 
nimuL Lysas ilgas. Pardavimo 
priežastį patirsi! ant vietos.

Godden Malt Extracl Co.
1336 S. Cicero Avė., Gicoro, III.

PARDAVIMUI barbernė naujos 
mados, dviejų krėslų, geriausioje 
vietoje Rpgers Park, pigi renda, 
2 metams lysas.

Kreipkitės:
7067 Glonąvood Avė.

Phone Priargate 1649

PARSID’UODA Fordas žiemi
nis, 2 pasažierių, 
coupe, 1925 senumo labai pi
giai. Atsišaukite, 2 lubos fron- užpakalio 
tas.

vadinamas

3300 S. Union Avė.

PARDAVIMUI delikatesen, sal
dainių, Hotion, tabako krautuvė, 
netoli mokyklos, geroje 
geras, lysas. Kambariai su 

bargenas, 
> W 59th Street

vietoje 
vana i

ŽIEMOS BARGENAI
Turi būt parduota šią savaitę 

7116 S. Maple\vood Avė. nau
jas 5 kambarių mūrinis bun- 
alow, karštu vandeniu šildo

mai, aržuolo grindys ir kieto 
medžio triiningai, vėliausia 
phimbingas, didelis kambarys 
■».nt viškų, vietos dėl gulėjimo 
2 vyrų, lotas 30x125, kaina 
S‘78(i(>, cash $1500. Kitus pi
giau negu renda. Atdara dėl 
ypžiurėjimo dienomis ir nedė- 
ioj.

7146 So. Maplewood Avė.

PARRAVIMUI 2 aukštų medinis 
•amas. 4—4 kambarių. Yra ga- 
as, elektra, cemento 7 pėdų beiz- 
•lentasį viskas gerame stovyje, 
’irkėjas gali tuoj gyventi arba pa- 
enduoti vienų fintą. 522 W. 46 
U. Kreipkitės 7608 So. Peoria St. 
"ei. Triangle 5244.

ANT pardavimo 5 kambarių na- 
iias, medinis; yra elektra ir gasas 
r visokie kiti parankuinai. Par- 
’uosiu pigiai arba mainysiu ant 
oto ar grosernės. Ma’onėkite at
šaukti kam butų reikalinga. Sa- 

•ininką galima matyti visados.
510 W. 43 Place

ATEIK pažiūrėti kiek vertas 
įamas ir grotoernė. Aš parduo
du už pusę kainos arba mai- 
ivsiu ant to, ką jus turite.

1056 W. 32 St. ' 
Ateikit tuojaus

MORTGECIAI-PASKOLOS
ANTRI MORGIČ1AI

Nuteikiami ant 6% palūkanų 
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
3804 South Kedzie Are, 

Lafayette 6788

MOKYKLOS
VALENTINE 

DRESSMAKING 
COLLEGE

Kursai Designing, Dressmaking, 
skrybėlių dirbimo ir siuvimo. Kle
jos dienomis ir vakarais. Atsi- 
laukite. rnSykite arba telefonuo- 
kite dėl tolimesnių informacijų.
Z407 W. Madison, Chieago, III.

P<hone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager
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ANGLU KALBA 
yra lakai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam šioje šalyje. 
Kurie kalba gerai angliškai visur 
turi pasisekimą ir pirmybę. Ang
lų kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
■tės, pilietybės ir daug kitų daly
kų gali lengvai ir greitai išmok
ti pagal 'nauja būda mokinimo Le- 
veskio Mokykloje klesose ir per 
laiškus (correspondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commercial 

3301 So. Itelsted Al., Chicaro, III. 
(kamp. 38-čioa gatv., 2-ros lubos) 
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