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Riffo vadas norįs 
taikytis

Politinė ir ekonominė su 
irutė Lenkijoj

Šimtai francuzų kritę kovoj su 
sukilėliais Sirijoj

Riffiečiy Abd-el-Krimas 
norįs laikytis

Politinė ir ekonominė 
suirutė Lenkijoj

Chicago, DL Pirmadienis, Gniodžio-December 14 d., 1925

Šimtai franeuzy kritę mu-' 
šy ties Damasku

Sirijos sukilėlių jėgos apsiau
tusios francuzus ir beveik vi* 
sus išmušus los

No. 293

Jo atstovas keliaująs į 
dą ir Paryžių derėtię 
kos Morokkoj

Madri
de! tai-

13.PARYŽIUS, gruod.
Laikraščio Le Matin žiniomis, 
Abd-el-Krimo atstovas Londo
ne, kapitonas Gordon Cum- 
mingt kurs nesena turėjc Kon
ferenciją su riffiečių vadu, da 
bar esąs pakeliui į Madridą ir 
Paryžių, pilnai įgaliotas pradėti 
taikos derybas su Ispanija ii 
Francija. Abd-el-Krimo taiky- 
mos sąlygos esą tokios:

Autonomija _ Riffo 
kokia kitd naiulojasi 
rninijos; riffiečiai
dvasiniu savo suverenu Morok- 
kos sultaną; Riffas turi teisės 
laikyti savo armiją; laisvė pre
kybos atdarų durų principunamie, nė užsieny;
pripažinimas AM-ei-Krirno Kif- pasitikėjimo nė 
fo emiru; Tetuanas. kurs dabar Pramonininkai 
yra ispanų protektorato sosti- nuoš.
nė, turi būt autonominės Riffo idant galėtų kaip nors savo į- 
valatybčs sostinė;
mas ispanų kontrolės 
Ceutai ir EI 
paskirta tam 
kuri aiškiai 
tarp Riftc i
tora to Morokkoj.

Biznis susmukęs; gyvenimas 
nuolat brangsta; žmonių ne
pasitenkinimas didėja

i -

VARŠUVA, gruod. 13. —Po 
septynių ir pusės Lenkijos ne
priklausomybės metų, tam 
kraštui gresia dabar visiška 
politinė ir ekonominė suirutė. 
Valstybės finansai yra daug 
blogesnėj padėty, negu kad pa
tys lenkai nori prisipažinti. Del

JERUZOLIMAS, Palestina, 
gruod. 13. - - Gautomis čia ži
niomis, įvykusiame ties Damas
ku mūšy su sukilusių Sirijos 
druzų jėgomis keli šimtai fran- 
euzų kareivių kritę. Kova 
traukusis visą dieną. Druzai, 
kurių jėgos buvę daug dides
nės, pagaliau apsiautę francu- 
zus, kurių buvę keli šimtai, ir 
beveik visus išžudę.

Išdraskė gelžkelj
BEIRUTAS, Sirija, gruod. 

13. — Sukilusių druzų Lurys 
išdraskė dalį geležinkelio, apie 
dvidešimt mylių į vasaros va
karus nuo Damasko, nutrauk
damas tuo budu susisiekimą 
tarp Damasko ir Beiruto. •

Spaudos vargai Italijoj
Du laikraštininkai pasmerkti 

dėl “armijos įžeidimo”

• kraštui, 
Hvitų- <1<>- 
pri pažįsta

t
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Graudys graudus 
verksmai

Kam Amsterdamo Internacio
nalas atmetė maskviškio 
“profintemo’* piršlybas

____ >__
BERLINAS. gruod. 13. — 

Komunistuojantys Britų trėd- 
unijų vadai labai nepatenkinti 
tuo, kad Tarptautinis profesi
nių sąjungų susivienymas, va
dinamas Amsterdamo Interna
cionalu, atmetė jų piršimą su
šaukti viso pasaulio profesinių 
sąjungų kongresą, kuriame tu
rėtų dalyvauti ir raudonosios 

• Rusijos profesinės sąjungos.
Berline laikytame dabar Bri

tą trėd-unistų ir Rusijos rau
donųjų profsąjungų vadų mi

ltingo buvo priimta rezoliucija, 
kuria • jie pareiškia apgailesta
vimo dėl tokio Amsterdamo In
ternacionalo sprendimo. Rezo
liuciją Rusijos profsąjungų 

; vardu pasirašė Tornsky. o Bri
tų trėd-Unijų - Pugh.

Baisi žmotfžudybė
• BATAVIA, TlU gruod. 13.
— Farmoj, dvi mylios,nuo Ba- 
(avi jos. praeitą naktį nežinomi 
žmogžudos nužudė p;yv< nusĮ 
ten Batavijos First National 
Banko tellerį, Henry W. Jeske, 
jo žmoną ir jų šešių metų su- 

inų. Atjikį tą baisų darbą ir 
'išplėšę namus banditai Jeskės 
automobiliu išdūmė. \Teliiiu po- 

■ licija rado automobilį pamestą, 
.netoli Vvest Chicagos.

, t | - - •— v- < -• V.

Daug sužeista trauki
niui susikūlus

tys lenkai nori prisipažinti. Del ROMA, Italija, gruod. 13. —- 
stokos pinigų valdininkams jau , Du laikraštininku, Sci-Hfoglio, 
keliais atvejais buvo neišmokė- atstovaująs Neapolio laikraš- 
tos laiku algos, ir iš visko ma- eini Mattino, ir 'Ambros i no, at 
tyt, kad valstybė po kurio lai- stovaująs Turino laikraščiui 
k<> visai nebepajėgs išsimokėti. Stumpa, buvo fnšistŲ teismo 

Apribota krašto pramone nuteisti kiekvienas septyniems 
meldėja, Lenkijos pinigu verte meiu'siums kalėjimo, pasimokė-

Ii po 500 lirų pabaudos pinigais 
ir teismo išlaidas 
Abudu buvo atiduoti 
dėl to, kad, rašydami 
raščiuose apie italų kariuome
nės manevrus Piedmonte, jie 
įžeidę armiją. Manevrai buvo 
aprašyti jumoristinė j formoj. 
Be to, laikraštis Stampa buvo 
nugniaužtus.

nukrito apie 50 nuoš.; lenkų 
biznis nebeturi pasitikėjimo nė 

nebeturi 
lenkų bankai,
moka net 5 

mėnesiui už paskolas.

pripažint-(mones ope .ucti.
Meldai,

Arais ui; turi būt 
tikra komisija, 

nustatytų sienas
frnncuz nrotek

Auksingai $2.50 Kalėdų 
dovanoms

DENVER, Colo., gruod. 13. 
—Vietos Jungtinių Valstijų 
monetinė vakar pabaigė lieti 
40,000 auksinių $2.50 monetų. 
Tokių pustrečio dolerio vertės 
auksinių monetų daugelis rei
kalavo Kalėdų dovanoms.

Gamyba stip
riai sumažėjus. Prekybos ba
lansas yra krašto nenaudai. Gy
venimas nuolatos brangsta, 
žmonių nepasitenkinimas daly
kų padėtim nuolatos auga.

Lenkijai begalo reikia pini
gų. Ji stengiasi visais budais 
gauti paskolos užsieniuose, bet 
niekas nenor jai skolinti, kol ji 
nebus atgavus pasitikėjimo 
New Yorko ir Ix>ndono pinigų 
biržose.

Jos 1925 metų biudžetas ro
do, kad ginkluotos Lenkijos jė
gos prarija jai daugiau kaip 
40 nuoš. visų valstybės pajamų. 
Mat, bijodama savo kaimynų, 
Lenkija laiko milžinišką armi
ją*

Paduodamais 1925-26 metų 
biudžeto skaitmenimis, gink-BRIUSELIS, Belgija, gruod.

13. — Belgijos valdžia, krašto luotos Lenkijos jėgos yra to- 
šimtametinėms nepriklausomy- Įkios: regularės 
bės sukaktuvėms
ruošia 1930 metais tarptautinę
parodą. Del,parodos vietos var
žosi trys Belgijos miestai: Ant
verpenas, Liežas ir Briuselis.

kariuomenės 
paminėti,-297,575 vyrų; sienų sargybos 

viso18,538; milicijos 39,564; 
kartu 355,677.

Lenkų biudžetas 1925 
tams siekia 2.020,064.689 
tus; iŠ tos sumos karo ministe- 

Į rija gauna 710,100,000 zlotų, 
I sienų

AR NORI Kį PARDUOTI, ““ 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

me- 
zlo-

a 104/t(M),000 zlotų; '^0 
daikte 869,700,0(>0 ziu^.

Du J. V. armijos aviato
riai susižeidėNaujienos pagelbės jums.

Desėtkai tūkstančių Naujienų) 
skaitytojų ieško bargenų Nau- CAMBRIDGE, Ohio. gruod. 
jienose ir skaito klasifikuotų- 13, _ Aeroplanui nukritus že- 
jų skelbimų puslapius kasdie- mjn netoli Daytono vakar pa
ną. Parašykite į Naujienas ką vojingai susižeidė du 
turit parduoti, o pirkėjų atra
si t greičiausia.

Klasifikuotųjų skelbimų 
nos: vienas colis (apie 30 __
žiu) vienai dienai, $1.05, dau-Į 
.giau kaip vieną dieną 92 centai 
| dieną; asmenų paieškojimai 
po 70 centų už colį j dieną.

Parduokit kas jums nereika- 
lirigas per paskelbimus Naujie
nose.

armijos 
aviatoriai, leitenantas Carter ir 

I seržantas Ford. Abudu vargiai 
j. bepasveiks. Aeroplanas Jtmvo 

visai sulaužytas.

padengti, 
teismui 

savo laik-

Klara pavadavo Rūtą
Svarbi permaina Vokietijos ko

munistų revoliucinio spektak
lio pagrindose

BERLINAS, gruod. 13. — 
Buvo Rūta, dabar vėl bus Kla
ra. Maskviškiai trečiojo inter
nacionalo “steidž-menedžeriai” 
nutarė pakeisti primadonas ko
munistų vaidylų vaidinimuose 
Vokietijos reichstage, kuriems

[Pacific and Atlantic Photo*,
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Saklatvala nenusileidžia
Britų komunistas protestuoja 

Tarpparlamentinei sąjungai 
dėl Kelloggo žygio

LONDONAS, gruod. le. 
' Anglijos komunistų lyden's, 
Ipailamento atstovas Shapur.ji 
Saklatvala, iš naujo kelia bylą 
dėl Jungtinių Valstijų vyriau
sybės neįsileidimo jo, kaipo 
Britų parlamento atstovo ir 
delegacijos nario dalyvauti bu
vusioj Washingtone 
mentinęs sąjungov 
joj.

Saklatvala parašė 
lamentinės sąjungos

Tarpparla- 
konlerenci-

Lietuvis nusišovė
Mykolas Įtaikus rastas savo 

kambary su kulipka galvoj

Portugalijos ministerių 
kabinetas rezignavo

Portugalija- --------- - į LISA BONAS, Portugalija,
CHICAGO, gruod. 13. — seš-'gruod. 13. — Vakar atsistaty- 

tadienio rytą rado negyvą savo dino Portugalijos ministerių 
kambary Mykolą Ratkų, 33 me- kabinetas su premjeru Domin
tų, gyvenusį 3247 South Union gas Peieira prieky. Naujasis 

kulipkos, respublikos prezidentas Macha- 
jis pats do nenorėjo rezignacijos priim-

jti, bet premjeras griežtai atsi- 13. — Cholera, 
jis gy-įsakė pasilikti vietoje. <’

LI1TLE ROCK, Ark., gruo
džio 13. — ištrukęs iš bėgių 

! netoli Roland stotieš vakar su- 
j sikulė pasažierinis Roek Island * 
! traukinys No. 2. Daugiau kaip ' 
dvidešimt pasažierių buvo su
žeista, tarp jų keletas pavojin
gai. Z

CHOLERA FILIPINUOSE
Avė. Galvoj buvo 
žaizda. Manoma, kad 
nusivovęs.

žmonės, pas kuriuos 
veno, policijai sakę, kad Rnt-j 
kus krimtęsis dėl savo nesvei-Į 
katos ir buvęs be darbo. Jo 
kūnas nugabenta laidotojo Pav- 
lavičiaus įstaigon, 3238 South 
Halsted St.

Velionis turėjęs brolį Ameri
koj, Charles Katkų, kuris gyve
nęs Mahanoy City, Pa.. 35 
East Tin St., bet paskui išva
žiavęs į Brooklyną, ar kur.

MANILA, Filipinai. gruod. 
, kuri iki šiol 

siautė Manilos apielinkės pro- 
—----- :— vincijose, dabar jau pasireiškė

DĖS MOiNES, l'Ava, gn< d. ir pietinėj salos daly. Per pas- 
11. Federalis teismas pa- taiasias dvidešimt keturias va- 
smerkė penkis žymius butlege- landas Romblono provincijoj 
rius šešiolikai mėnesių sunkių- cholera mirė šeši asmens, o 
jų darbų kalėjinio kiekvieną, vienuolika kitų susirgo. *

Tarppar- 
sek retorini 

kuriame jis 
1 Valstijų 

valstybės sekretoriaus Kelloggo 
akcija buvus neteisėta, ir kad 

,Tarpparlamentinė sąjunga to
dėl privalanti apsidrausti nuo 
tokio pavojingo jai pačiai pre-l 
cedento/ Saklatvala nurodo, 
kaxl Jungtinių Valstijų valdžia 
pakvietus sąjungą laikyti kon
ferenciją Amerikoj, o todėl ji 
nebeturėjus jokios teisės pas
kutinę valandą uždaryti savo 
duris bet kuriam Britų parla
mento nariui ir Tarpparlamen
tinės sąjungos bona fide na
riui.

T vltlvVJ J V/O Ak IkLIA IVL11O

Griša Zinovjevas iš Maskvos di- Presto laišką, 
riguoja. Draugė primadona sako, kad Jungtinių 
Rūta Fišer atšaukiama nuo pa
grindų, o jos vieton pastatoma 
vėl senoji Klara Zetkin.

Prieš dvejus • 
Zetkin pasirodė, 
siems komunistų 
mentams perdaug 
ga. Jie pasiuntė Maskvon Rū
tą Fišer, kad ji ten pristatytų 
reikalą Zinovjevo vadovaujamo 
kominterno “bosams”. Ji patiko 
Maskvos komunistu Viešpa
čiams, ir grįžo Vokietijon su 
pilnais įgaliojimais “runyti” 

. komunistų frakciją reichstage.
Tuo tarpu gi Klara Zetkin buvo 
atšaukta j Maskvą pasispavic- 
doti. Bet ir Rūta Fišer ilgai
niui neteko Maskvos malonės. 
Jai “viešpataujant”, Vokietijoj 
komunizmas ėmė sparčiai smu
kti, partija irti. Dabar jau. i 
Rūta Maskvoj daro išpažintį ir 
atgailą, o jos konkurentė Klara 
su triumfais grįžo į Bėdiną.

metus Klaru 
kraštutinio- 

partijos ele- 
konservatiii-

Prohibicija — pasau
lio juokas

zr

NAUJAS PERSŲ SACHAS

NEW YORKAS, gruod. 13.— TEHERANAS, Persija, gruo- 
Netoli 6xford gatvės, Brookly- džio 13. — Steigiamasis Persi- 
ne, vakar vienas viršutinių ’gel- jos seimas vakar patvirtino 
žkelių elektrinis traukinys įbė- krašto konstitucijos papildymą, 
go į kito, prieky buvusio, trau- kuriuo esamasis premjerai R« 

.kiųįo galą. Dešimt pasažierių za Chanas Pahlavi padaroma 
buvo‘sužeista, du pavojingai. Persijos šachu (karalium).

"" " . "     ————

IMPERFECT IN ORIGINAL

šį Saklatvalos protestą le
mia ir kiti Britu parlamentines 
delegacijos nariai.

GRAND RAPLDS, Mich., 
gruod. 11. — Kalbėdamas čia 
viešame susirinkime Michigano 
Universiteto profesorius Dr. 
Little pasakė, kad visos pastan
gos įvykinti krašto prohibicija 
ir sustabdyti, • importavimą 
svaigalų nuėję niekais, ir iš vi
so Amerikos prohibicijos biznio 
dabar visas pasauli?; juokiąsis.

Siuskit per Naujienas 
Pinigus Lietuvon ant Kalėdn

0RHS.
upielinkei oficia
liai dienai pra*

nedideli). tempe

Chkagai ir 
lis oro biuras 
našauja:

Niaukstosi;
raturos atmaina; vidutinis mai- 
nąsis vėjas.

Vakar temperatūra vidutiniš
kai siekė 31° F.

Šiandie saulė teka 7:10, W 
džiasi 4:19 valandą.

Maža alga, federaliai 
teisėjai rezignuoja

gruod.WASHINGTONAS,
11. — Vienuolika federalių tei
sėjų šiandie painformavo senato 
juridines komisijos subkomisi- 
ją, kad jie esą priversti rezig- 
nuoti iš teisėjų ’vietų dėl to. 
kad permaža alga.

SANTO DOMINGO, Domin- 
gęs respublika, gruod.-13. — 
Praeitą naktį gaisras sunaiki
no teisingumo rumus, kartu su 
visais aukštųjų tefamv arohi- 
vais.

Chicago, I1L1739 So. Halsted St
■4

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

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

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog į musų 
raštinę arba į bilę vieną sekamų skyrių:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St 
TUPIKAIČIO APTTEKA, 233 East 115 St. 
RENOftTAUS APTTEKA, IfilG West 47 St

INC.fr
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So. Omaha, Nebr.
Iš vietos lietuvių draugijų kru

tėjimo . .

čia yra kelios lietuvių drau
gijos, bet visos kaip ir užmigę.

SLA. kuopa buvo veikliausia, 
bet veiklesniems nariams išva
žinėj us j kitus miestus, veiki
mas apsistojo. Taipgi viršinin
kų pridarymas klaidų ir visokie 

. ypaUškumai irgi kuopai neina į 
Sveikatą. Nariai j susirinkimus 
liesilanko, susirenka po 10 kar
tu su visa valdyba, tad ką gali
ma veikti?

I.DLD. kuopoj taipjau mažai 
narių beliko, tad ir susirinkimų 
nebelaiko.

AI.DLI). kp. nors ir giriasi, 
kad esanti skaitlinga nariais 
bet viešai niekur nepasirodo, 
jos narių visas veikimas jei 1 
lent kur prie mėnulio spindu
lei.

Dar yra “12 apaštalų“ kliu- 
bas, sutvertas iš 12 šeimynų, 
žinoma, “augštesnės“ klesos, — 
kelių biznierių ir kelių kitų... 
Jų tikslas kas mėnesį susirinkti 
ir pabaliavoti, žinoma, ne visai 
sausai.

Pašelpinės draugijos turbut 
yra skaitlingiausios nariais ir 
į jų susirinkimus daugiau lan-

adv. K. Gugis, daktaras-kvotė- 
jas Dr. Montvidas ir Dr. Bfe- 
žis, iždo globėjais daugiausia 
balsų gavo vietiniai J. M. Bu
činskas ir P. B. Balčikonis.

Tuomi susirinkimas ir baigė
si.

[Pacific and Atlantic Photo] 
Hclen M. Wetzel. kuri laimėjo

NAUJIENOS, Ufilczgo, DL
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DIDELIS ISTORIŠKAS TEATRAS

“Betliejaus Stainelė”
Keturių veiksmų drama

. Stato Scenoj
TEATRALIŠKAS KLIUDĄS LIETUVA

’ Nedėlioj, GVūodžio 20 d., 1925

SCHOOL HALL SVETAINĖJE,
48th ir So. Honore St.

Pradžia 7:30 valandą vakare

GERBIAMOJI VISUOMENĖ! J
Nepraleiskite progos nepamatė šio puikaus perstatymo, nes Bet

liejaus Stainolė yra vienas IŠ gražiausių Istoriškų atsitikimų, ir Tea
trališkas K Kubas Lietuva, deda visas savo pastangas, kad šj veika
lą kuopulklausiai atvaidinti ir ataflankusią publiką užganėdinti. 
' , ’ Kviečia visus T. K. L.

, m «» •• • ■ ' --*1—j'r4ĮĮ'»«te«ė t; t'*e*i•: 1 *"T r—'",i— — '------- ------------ - -.............................................................  ■— i fa . <■ ■■.. , i.

Lietuvių P. Kliubo susirinkimas
Gruodžio 8 d., Kliubo kamba

riuose, įvyko L. P. Klhibo prieš- 
metinis susirinkimas. Tani 
svarbesnių tarimų buvo šie: 
buveinę jierkelti į geresnę vietą. 
Busianti vieta mynatoma prie 
13 Gtemvood Avė., pas p. Ivaš
kevičių.

, 2) Nutarta suruošti metinį* .................. .. .... ............ .......
j banketą kliubo nariams ir nau- Lo8 Angeles gatvekarių kom- 

ihauguravijni. > panijos $40,000. Ją sunkiai su
žeidė gatvekaris.

, ,, ... , -------

Darbai.

gm
Tel. Lafayette 03”«\

47th & Talman Av
“FILLING STATION”

buvo 
balių.surengusi maskaradinį 

Žmonių susirinko daug; pasirė
džiusių irgi nemažai buvo. Bu
vo skiriamos ir dovanos, bet 
jos buvo mažos ir, kaip iš šalies 
ž urint atrodė, buvo duodamos 
tik saviems žmonėms, kuriuos 

taip kad 
maskų jokių 
o gavo daug 

Pirmą

jos valdybos i 
Banketas turės būti apie Nau
jus Metus, viename iš dides- 

. . niųjų vietos viešbučių.
' ’ Į Vnldybon 1926 metams išrin

kti šie nariai: Prazidentas
’ P. Mainionis, vice-prez. J. 
Bučinskas, tarimų raštininkas 
—Jonas Cinikas, fin. rast. — 
P. Gabužis, ižd. — P. Balčiū
nas. Ribnio manadžeris ' — 
Adolfas Bučinskas. hyliubo iž
de randasi apie $2000.
Lietuvis laimėjo antrą dovaną.

Gruodžio 1 dieną, New Bing
hamton teatre buvo suruoštas 
“Charleston“ šokių kontestas, 
kuriam buvo užsiregistravę a- 
pie 50 ypatų. Teatras per vi
są vakarą buvo pilnas stačios 
publikos.

Už gerinusį “Charleston-’ šo
kimą buvo skirtos trys dova
nos: sidabrinė taurė, $10 pini
gais ir $5 pinigais.

Tame konteste dalyvavo po
rą lietuvių iš kurių L. P. Kliu- 
bo narys Julius Bučinskas už į 
geriansj šokimą laimėjo antrą 
dovaną, t. y. $10 pinigais.

dirba vidutiniškai ir 
sakyti pilną laiką, iš- 

kai kuriuos šeštadie-
Bet naujiems darbas

Binghamtone, Johnson City 
ir Endicot, N. *Y., čeverykų dir
btuvės 
galima 
skiriant 
nius.
gauti yra suhku, ypatingai da
bartiniu laiku, kuomet labai 
daug yra privažiavusių naujų 
darbininkų iš kietųjų anglių 
kasyklų apielinkių. Taipgi ir 
'darbdaviai, matydami dauginus 
darbo jėgos pasiūlymą, stengia
si kuomažiansiai apmokėti. 
Darbai beveik visi nuo štukų.

—Vytautas.

Tel. Lafay?tte 4228
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
^tarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 38th Ch krago, III.

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

Jenas Baltutis, Sav.
Texaco Gasoline

Visiems “geso” pirkėjams bus duodami Coupons—ženkleliai per
kant nemažiau 5 galionus “geso”. Sutaupę 8 tokius “Coupons” gaus 
vieną galioną aliejaus arba už 12 “Couponą” gaus 5 galionus gezolino.

Taigi lietuviai, paremkit savo tautietį šiame 
biznyje.

šviesą ir pajlegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimų.

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

A. BARTKUS, Pre>.
1619 W. 47th St, Tel. Boulevard 7101,1892, Chfcago,

Tai yra paprasti sirtiptomai, dėl 
kuri matymas reikalauja pagel- 
bos. Gal būt, kati jums reikia aki
nių? Pasitarkite su manim šian
dien. — Pritaikau taipgi akinius 
prie likusių čiclų akinių stiklų.

DR. JOHN J.
SMETANA

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

Kampus 18 gatvės, 3-Čias augštas 
Kambariai 14, 15, 16 Jr 17 

Ant Plktt’s Aptiekos

Pastcbekit mano iškabą
Valandos nuo 9:30 iki 

8:30 vakare.

NORĖDAMI, 
PIRKTI, PARDUOTI AE M AI-1 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS* 
PAS MUS. TAS JUMS BU$.

ANT NAUDOS.

i. L FABIONASM

809 W. 351h St., Chlcagoį
Tel. Be levard 0611 ir 0774 }

PADAROM PIRKIMO IR PAR.
DAVIMO RASTUS. ’ 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir»
Parduodam, Laivakortes. S 

I nfcrt H II Iii

X-RAT EGZAMINAVIMAS
IR PATARIMAI VELTUI

dalintojai pažino, 
daug labai gerų

■ dovanų negavo, 
mažiau, vertos maskos.
dovaną gavo Akromienė, kurios 
kostiumas iš kornų ir pa p kor
iju, buvo labai originalus.

Čia labai įsigyvenęs yra ypa- 
tiškumai. Kas •mėnulio skisti- 
mėliu nesišviečia ir jo nešin- 
kuoja, tai tą visi niekina. O 
j ‘igu kurį šinkuotojų užklumpa 
blaivybės dėdės ir išveža visą 
“štofą“, tai visa bėda yra ver
čiama ant tų, kurie 
nevaitoja, kad tai 
kitas jų apskundę,
žmonės visai ir manyti nemanė 
apie jokį skundą.

— Vabalninkietė.

Del Kalėdinių Pirkinių

VIENYBE
Liaudie* Universitetas

Tas, kuris turi 87 metų “Vienybės“ komplektus, turi 
namuose turtą, kurio kultūrinė vertė atstoja pagarsėjusią 
pas amerikonus “FiVe Foot Book Shclf“ išleistą Harvardo 
universiteto prof. pagelba.

Ir kiekviename numery “Vienybės“ kultūros turtas di
dėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniais, žiniomis iš 
visų pasaulio kraštų it 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.

VIENYBĖ,
193 Grand St., Brooklyn, N. V.

LISTERINE 
T H R DAT 
TABLETE

ANTISEP
TIKAS’ 

Apsaugoja 
ir Prašali
na Gerk
lės Parpi
mą. Skau
dėjimą ir 
Kosėjimą.

čMade by 
Lambrt Phsrtnacsl Co., Ssjnt Loois, U. S. A.

Važiuokit Su Rapid Transit Linija

munšaino 
buk tas ar 

nors tie

TTABAR kuomet krautuvės yra at
daros vakarais dėl Kalėdinių 

pirkinių pasidaro mažiau tiubelio. 
Daug sykių yra reikalo važiuoti į 
vidurmiestj dienos laiku, taipgi ir va
karais. Tuomet neaprubežiuotas “L” 
Pasas patarnaus jums geriausiai.

Keliaukit taip tankiai 
ir taip toli kiek norit į 
savaitę tiktai už

$1.25 SKAITYTOJAU!

Binghamton, N. Y.
Rinkimai musų vietos organi

zacijose.

Tiktai $1.25 jus užsimokėsite už vi
są savaitę važinėjant pirkinių pirk
ti, nežiūrint kiek sykių jus važiuotu
mėt.
Su “L” linija jus važiuosit^ saugiai, 
patogiai, greitai nuvažiuosite j savo 
mėgiamą krautuvę. Daugelis vidur- 
miesčio krautuvių turi išdirbę tiesio
gini įėjimą iš elevatorio j kri utuvę. 
Nupirkite be aprubežiavimo savaiti
ni “L” Pasą kiekvieną panedė’to ry
tą bile kokioje “L” stotyje. Tai yra 
tikras bargenas transportai* i jo j.

Pirkite “L” Pasą — 
jus arba jūsų šeimyna 
gali jj vartoti bile ka
da ir bile kur važiuo
jant. Matysit, kiek su
mažins jūsų važinėji
mo išlaidas j darbą ir 
vakarais.. ‘

Chicago-Evanston

Niles C’enter Pasas $2 
Bile kokioje “L” 

.Stotyje

CHICAGO RAPID TRANSIT

PAREIKALAUK SAU KATALOGO IR 
PASIRINK SAU DOVANAS 

DYKAI D EL JŪSŲ —

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

šaukiamas

Išklausius

GruodžiA 1 <1., Lietuvių sve
tainėje, įvyko SLA., 30 kuopos 
pricšnielinis susirinkimas, šis 

• susirinkimas buvo 
atvirutėmis, tai ir narių susi
rinko gana daug.
įvairius pranešimus ir raportus 
eita prie kuopos valdybos rin
kimo.

Pirmininku išrinktas Juozas 
Chaimo, vice-pirm., P. B. Bal
čikonis, tarimų raštininku, Ona 
Noriekienė, finansų rast. J. M.i 
Bučinskas, iždininku, M. Ur
bas, iždo globėjais: E. čiarnau- 
skienė ir »P. Gabužis, organiza
torium, J. M. Bubinskas.

Keikia pasakyti, kad musų 
kuopos nariai jau trečius metas 
kaip išrenka patikimą kuopos 
valdybą, iš tinkamiausių kuo
pos veikėjų-narių. Tad labai 
yra malonu pranešti visuome
nei, kad binghamtoniečiai mo
ka tinkamai įvertinti tikruo
sius SLA. darbuotojus ir atski
ria juos nuo tų gerklinių revo
liucionierių. Tad ir sekan
tiems metams valdyba išrinkta 
anti-maskvinė, išskyrus tik vie
ną iždo globėją, kuris irgi nėra 
tikras bolševikas, o tik j>er savo 
nežinojimą jų vergas.

Tame susirinkime buvo
ninacijos ir į Centro Pildomą
ją Tarybą. Daugiausia balsų 
minko šie nariai 

Gegužis, vice prez.
sekretorius P. Jurgeliu

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

" " ■■ "" Kuomet jąs su-
sergate, tai pir- 
mutinis dalykas 
jus norite gauti

Ešft. •*' V g<’rą specialistą, 
kad jis jumis gy- 
dybĮ — t°M 8Pe- 
cialistą, kuris tc- 
ri daug metų pa- 
tyrimą ir tekio 
kuris “nedaro 
spėliojimų”. Gal 
būt, kad jus jau 
esat gydęsis pas 

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

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

Pasitarkit su 
Specialistu

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

Mes turime pas save visus naujau
sius serumus.

“606” ir “914”
•

Yra suteikiama su pažinimu ir be 
skausmo. Musų kainos už gydymą 
yra labai liberalės.

Mes gydome vyrus ir moteris.

The People’s Health 
Institute

Dr. Gili, Specialistas 
40 No. Wells St, 

kampas VVashington
Valandos: Panedėlyje, Ketverge ir 

Pčtnyčioj: 9-6. Utarninke, Seredoj iii 
Subatoj: 9-8. Nedėldieniais ir šven-| 
temis: 10-1. k

ssooHEnn&s

- * Matai Kas Dedasi?

no-

praz.- St. 
it. Bakanas, 

ižd.

Rusiškos ir. Turkiškas Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8952

8514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. Loul.s Avė. 

CHICAGO. ILL.

Tvirtas Įsi tikinimas i

<PNA 
% 

Hn. Albert Huct, 109 Pro»pnct St., So.
M. nciieater. Cotin., įsitikinusi, kad itgalba- 
jo Jos avclJfati), raio;

turėjau skilvio katarai Jarnu ir ke- 
penti. Aš vis turėjau gulėti lovyj. Varto
jau Fo-ru»na ir Man-n-lin ir šiandien jau 
ačiū Dievui, turiu geri) skilvi ir gcr.-j ape
titu. Mano yra tvirtas isitikinimas i 
Pc ru na, kaipo gyvasties išgelbėtojus. Ai 
ka <li< n patariu draugams vartoti
Pe ru na ir daugeliui jos pagelbėjo”,

Pe•ru-na yra paremta laidymais dvieju gentkarčiu, 
viri penkiasdešimtis metu gero pasisekimo.

Parduodamos visur- Tabletai arba skystimas.

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

CHK.WINO L,._.

Vardas

Adresas

Miestas ................. ................. State...........
Išpililyk ir siųsk Naujienoms

6r GjL 
VaU^He
“Save“ reiškia gelbėti; išgel

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

Taupyk' kuponus iškirpdamas 
iš Naujienų kasdieną

I daugink juos atnešdamas nau
jų skaitytojų.

- ir pa



Pirmadieni': Gruęd 14 '25
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I MUSŲ MOTERIMS
V.   „-—Veda Dura Vilkienė    1 ■■■

Kį IR KAIP VIRTI
(TAM CHOWDER

(Amerikoniškas Nacionalis 
valgis)

3 riekutės sūdytų lašinių
2 svogūnu, supjaustyk

1 puodukai žaliu, supjausty
tų bulvių

2 šakelės supjaustytų selerų
šaukštuko pipirų

2 kvortos vandens
24 didelės clams (oisteriai)
1 puoduką karšto Vandens
Krekėsų
1 šaukštukas druskos.
Supjaustyk 

pakol taukai 
svogūnus ir 
rus. Sudėk

1 puo- 
svogu- 
ir virk

I suplak kiaušinius, sudėk kuekv- 
aus, druską, pipirus, gerai vis
ką išmaišyk. Padaryk kepalą, 
padėk ant skaurados ir kepk 
pečiuje, padėjus 3-1 riekutes 

Uašiniukų viršui kepalo, 
įduok su virtomis bulvėmis.

OBUOLIV BLYNELIAI

tvtu

Pa-

pridėk cukrų, druską, kiauši
nių trynius, sukapotą lajų, 
migdolus 'ir sukapotas figas. 
Ant galo sudėk prieskonius ii 
išplaktus kiaušinių baltymus. 
Virk ant gavo 4 valandas. Pa* 
duok stnlan su sekamu kietu 
dažalu:

vi> puoduko sviesto
11Z> puoduko cukraus (smul

kaus)
1 šaukštą saldžios smetonos
1 šaukštuką vauillos
Ištirpink sviestą su cukrum 

(šlengvo pildama cukrų, o Sme
toną pilk lašiukais. Kuomet 
mišinis pasidarys lengvas kaip 
plakta smetona. pridėk vanilių. 
Sudėk i bliudą ir ataušink. 
Paduodama stnlan figų pudin
gą, uždėk viršun pudingo šį 
dažalą.

Patalo taisymas.
Pirmiausia ii'ikia nušluosty

ti dulkes nuo lovos, paskum 
šepečiu nuvalyti viršutinius 
raatrasus ir užtiesti paklodę. 
Paklodę lygiai ištaisyti, aptem
pti ir hraAtus pakiAti po mat- 
rasu; ant viršaus tiesiama ant
ra paklode, o ant jos apklotas. 
Kad miegant viršutinė paklode 
neimsmuktų, galima ją prisag
styti prie apkloto.

'Piešiant paklodes reikia žiū
rėti, kad tas pats jų galas vi
suomet butų tame pat lovos 
gale, vadinas, kad kojų galas 
butų kojūgaly, galvos galas 
galvūgaly.

Apklotas uždengiamas uždan 
galu. Tada dedami priegalviai, 
kurie reikia papurtinti iv už
dengti skraistę.

Uždangalas ir skraistė tiesia
mi, kad butų gražiau, o svar
biausia patalinei nuo dulkių1 
apsaugoti: tam tikslui apkloto 
ir paklodės kampai piikišnmi 
po viršutiniu matrosu/

Naktiniai marškiniai suda
rius, Taikia Įdėti i tam tikrą vo
ką ir padėti! ant lovos, o dar 
geriau, pakabinti, — tada jie 
geriau prasivėdins ir išdžius.

Miegamąjį kambarį nereikia 
su šluota šluoti, bet su drėgnu 
skuduru šmostyti.

([Iš ž. ir V.į

- ,i ——.............................
Tel. Rcpublic 8135

Paul Kantiška
6653 So. Claremoųt Avė.

Kontraktorlus - Plumberls. Dnrau 
visokj darbą pigiomis kainomis.

k_ IJ...I i - »i . — - r

Mrs. MICHNIEVICZ-VIOIKIENF
AKUšERKA

3101 So. Halsted S?., kampas 31 gal
Tel. Yardg 1119 
Baigusi ak u še- 
rijos kolegiją, iaK^ik
ilgai praktika 
vuh! PennRyi 
vanijoa ligon 
bučiuose. Sųži 
ningai patai 
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laik* 
gimdymo 
gimdymo.

Už dyka pa 
tarimas, dar l« 
kitokiuose rei 
kaluose mote 
rims ir mergj 
noins kreipk 
tės. o rasite pu 
gelbą.

Valahdos nu
8 rytt iki 1 p< 
pietų, nuo 6 iki
9 vai. vakare.

TeL Blvd. 3138 
M. Woitkiewicz-> 

BANĮ S
AKUŠERKA 

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

3113 South
• Halsted Si.

lr po

lašinius ir kepink 
ištirps. Sudėk 

kepink pakol pa- 
svogūnus, supilk 

vandenį ir prieskonius
dą ir supilk taukus su 
nais. Nuplauk clams 
juos puoduke karšto vandens, 
15 minutų. Supilk į pirmąjį 
puo<lą, kur bulvės ir kiti daly
kai ir virk pakol bulvės su
minkštės. Paduok su kreke-\ 
sais. Gali įpilti virtų tomatų,
bet tuomet vaitok mažiau vari- pinių

l puodukai miltų
4 šaukštukai baking potvder 

šaukštuko druskos
lį puoduko cukraus
3 šaukštai taukų bei sviesto'
1 puoduką smulkiai supjaus- 

obuolių
puoduko miltų

Sumaišyk miltus, baking 
povvderį ir druską ir keletą sy
kių persijok, įtrink taukus Į 
miltus kaįp ir <lel pajų tešlos. 
.Supilk pieną ir lengvai maišyk. 
Ant galo sudėk obuolius. Ant 
galo paimk su šaukštu ir kepk 
giliuose taukuose. Apiberk

Seimininkėms Patarimai
Miegamojo kambario < 

dorojimas. „

Lietuviai Advokatai

SII

PUDINGAS 1S FIGŲ

puoduku baltos duonos tru-

dens. Sriubą gali patvirtinti 
miltais.

VIŠTA A LA KING

višpuoduku šaltos, virtos
(supjaustyk) 
šaukštai sviesto 
šaukštai miltų
žalio pipiro (sukapok)

1 puoduką saldžios smetonos 
14 svaro grybų
1 puoduką sriubos iš vištos.
Druskos pipirų,* truputį pa

prikos.
Virk pipirus ir grybus svies

te apie 15 minutų. Pridėk 
miltus ir preskonius. Išmaišyk. 
Sudėk mėsą ir duok užvirti. 
Virk dvigubume puode, idant 
neprisviltų. Paduok ant pa
kepintos baltos duonos. Api
barstyk su paprika.

tos

puoduko saldžios smetonos
pucnluko vandens

% puoduko cukraus ’
l šaukštuką
i kiaušiniai
l šaukštuku
1 šaukštuką
1 svarą ligų
i/j puoduko sukapotų

dolų
I2 puoduko lajaus nuo

t ienos
Užpilk verdantį pieną

duonos trupinių. Atšaldyk, reikia pradėti taisyti lovas.

druskos

cinamonų 
nutmeg

PAKEPINTOS BULVĖS

Šeimininkė pati turi papra
tinti visus šeimos narius atsi
kėlus atversti paklodę ir apklo
tą ant lovos galo. Mat paklo
dės dažnai nuo prakaito su- 
drėgsta. Jei galima, reikia 
priegalvius, paklodę ir antklo-' 

į tą sudėti prieš langą ant krės
lų, o pabaigus tualetą, atidaryti 
langą.

švariai išmazgoti visas prau
stuvės dalis, pav., labai prižiū
rėti vamzdeli, kuriuo nuteka

Viską plau- 
retkar-

l’uo budu vi- 
muilo riebu- 

Neplaujami 
”. Muili-

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1318

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

Ne<lėlioinis nuo 9 iki 12 ryto.
. iri.,..!-

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Bųrden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington St.' Room 13H* 
Tclephone Dearborn 8946

Vakarais 2151 W. 22 SL nuo 7 iki 9 
Tclephone Roosevelt 9090

Namų Telefonas llepublic 9600 1

Didelė daujrybi nelaimių paeina 
nuo prasto mntynio.
Muki; aveikata, musų paaiackl- 
mas ir dažnai pati zyvaKtia 
priklauHo nuo akaiataua, Kero 
ir amagnua regėjimo.

DR. G. SERNF.R O. D. 
Lietuvia Akių Rpecialiataa

3265 So. Halsted St.
Valandos: nuo 1 iki 9 

NedėUoj: nuo 10 iki 1 
L Akiniai $5 ir augščiau

DR. HERZMAN **
—IŠ RUSIJOS-/

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

Gydo stalgias ir chruniiiuui li
gas vyrų, onoterų ir valkų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 
l»th Stn netoli Morgan 81.

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

į Dienomis: Canal 
3110. Naktį
Drexel 0950

Boulevard 4186
3235 S. Halsted SL

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

Telefonais i

praustas vanduo.
ti švariu vandeniu, o 
čiais ir ~su soda.
si nešvarumai ir
mai nuplaUjami.
nešvarumai imi dvokti.
nę, nagų1 šepetėlį ir kitus ga

jau- lūs ^u'p pat retkarčiais reikia 
, mazgoti. Kempę išplovus pil

ant kabinti, kad išdžiūtų. Paskum

mig

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St. Room 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So Halsted St.

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

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

j, P. WA1TCHES
ADVOKATAS 

Roselando Ofisas: 
Tel. Pullman 6377 

10717 So. Indiana Avenue

Miesto Ofisas: 127 N. Dearborn St. 
Ruimas 1420;' Tel. Dearborn 6096 
Valandos: Mieste iki pietų; Rose- 
lande po pietų ir vakare.
SPEC1A LISTAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 
Taipgi veda visokius sudus.

v __ ' _

DR. CHARLES SEGAl
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
<729 So. Ashland Ave^ 2 labo* 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų. 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai ryte, nuo 2 A' 
I va) po piet ir nuo 7 iki 8:80 vnl 
vakaro Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryte Iki 12 vai. pv pint 
Telefonas Midway 2880

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

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

pietų ir 6 iki 8 vakare.

Telephone Yards 0994

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

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 8 po pietų, 7 iki » 
vakare. Nedėlioinis nuo 1C 
iki 12 dieną.

Res. telephone Hyde Park 4000

JOHN MINSKAS
LAWYER

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie Si., Room 530 
Tel. Central 6390 

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

ielefonaa 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.

lei. Boulevard 0537

DR. MARY A 
DOW1AT—SASS

4 dideles virtas bulves
1 puoduką milko arba 

ilžios smetonos
1 puoduką vandens
4 kiaušiniai

, % puoduko Amerikoniško su 
rio.

Druskos
Piprikos
Supjaustyk bulves plonom 

riekėm. Sudėk eilėmis į bletį 
Kiekvieną eilę apipilk druska 
torkuotu sūriu. Paskui kaip , 
viską sudėsi suplak kiaušinius, 
sumaišyk su Smetona ir užpilk 
ant bulvių. Uždėk sviesto. Kepk 
pečiuj 1/į valandos.

sal-1

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. 

arti I^eavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

....... wu *,■................—...  ............ - -g,-7* • ■ ■

ADVOKATAS
* 11 S. La S^le St., Room 2001

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

8241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 
7—9 v. v. apart Panedėlio ir 

Pėtnyčios.

MAKARONAI A LA NEA-
POLITAN

1 ............................................ . 1 ■ -■■■'

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

. Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 

Cor.
W. VVashington St. 
Washington & Clark

A. E. STASULANI
advokatas 

77 W. VVashington St. Ruoni 91J
Tel. Central 6200

Cicero Ketverge vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8224 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 V. W. , 
3236 S. Halsted St. T. Buul. 6737

1707 W. 47th SI.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
H iki 8 vai. vak. Nedėliomia na»

8 iki 2 vai. po pietų.

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth

A. L.THOMAS 
LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė. 
Tel. Pulhnap 7097

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

DR. 1. E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3103 So. Halsted SL Cldeage 

arti Slst Street
Valandos, 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne- 
dėllomib u šventadieniais 10—12 dlea

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. Prirengia viso
kias legališkas popieras.

V I I .!■■■ I  III I Į ■  .......... Ii/

Paimk pintųjų makaronų
2 puoduku sukapoto kumpio 

vištienos bei veršienos
1 puoduką pieno bei saldžios. • 

smetonos
2 kiaušiniu •
1 puoduką baltos duonos tru

pinių sumaišytu su tarpytu 
sviestu.

Išvirk makaronus. Dėk ei
lėmis makaronus ir mėsą. Ant 
makaronų užberk duonos tru 
pinių. Ant viršaus makaronų 
užberk vėl duonos trupiniij 
Sumaišyk išplaktus kiaušiniu, 
su pienu bei Smetona ir užpilk 
Padėk sviesto ir kepk pečiuje 
20 minutų.

MĖSOS KEPALAS

2589 Suknia panaši į apsiaustą. 
Naujosios mados žodis. Praktiškai ir 
gružus dėvėti bile kokiame atsitikime.

Sukirptos mieros 16 metų, 86 iki 
14 colių per krutinę. 36 colių mierai 
eiki a 3% yardų 42 colių materijos.

Norint guuri vieną ar daugiau virš 
u rodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
>aduotą blankutę arba priduoti pa 
yzdžio numeri, pažymėti mierą ir, 

tiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
r adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
5 centų. Galima prisiųsti pinigui- 

irba krasoa ženkleliais karta su už 
akymu. Laiškus reikia adresuoti:

Naujienų: Pattern Dept., 1789 So. 
Halsted St., Chicago, III.

No. 2592 Suknelė, kurią galima pa
siūdinti su ar be palerinos. Naujos 
mados, paprasta ir graži. Pastebėk 
šonuose įstatytus šmotus materijos.

Sukirptos mieros nuo 36 iki 42 per 
krutinę .

36 mierai reikia 3% yardo 40 co
lių materijos ir 1 yardą kailio ap- 
kaklės apsiuvimui.

Nonnt gaulj vieną ar daugiau vlr4 
’iurodytų pavyzdžių, prašome iškirpb 
paduotą blankutę arba priduoti pa 
-yzdžio numeri, pažymėti mierą ii 
jikial parašyti savo vardą, pavardę 

ir adresą- Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
<rba krasos ženkleliais kartu su už 
<akymu. Laiškus reikia adresuati:

\1
Naujienų: Pattern Dept., 1789 So 

Flalsted St, Chicago, Dl.

Namų Tel.: Hyde Park 8895

r---: "• •• • >

NAUJIENŲ Į 
Pinigų Siuntimo Sky
rius atdaras kasdie nuc 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 1 
Nedėldieniais nuo 10 v. 
ryto iki 2 vai. po piet.

A. MONTVID, M. D.
1579 MHwaukee Are., Room 2(4 

Kampas North Avė. ir Robey fJi 
Valandos: 1 iki 8 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunsvrick 4988 

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

Namų telefonas Spaulding 8638 
Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia

Jei abejoji akimiH, paaileiraak
Dr.AH. BLUMENTHAL

Oplometrtat
Tel Boulevard 6487
4649 S. Ashland A v.

Kampas 47-too 
ant 2 lubų

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel Fairfax 6858

.......- *

Boulevard 3686
Res. 6504 So. Artesian 

Tel. Hemlock 2374
DR. J. P. POŠKA 

1 Gydytojas ir Chirurgas 
3133 So. Halsted St. 

Vai. 9—12 dieną, 7—9 vakare 
Kasdien

Phone Canal 1713-0241 
Res Midway 5512

DR. R. C. CUPLER,
GlDlTUjAb IK CHlKLKGAb

Kampa* UalUey ir 24 SI.
Ui įsu v»i. nuo 2 iki - 4 kuadiei,. 
Fanedėly ir ketverge nuo 8 iki 8 v. 

h ■■■- ■- 'T
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Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šį kuponą kasdieną ir priduok | Naujienų ofisą ar j sto

ti, arba savo išnešiotojui <ykį j mėnesį ir bus apmainyta j tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklomis:

Vienas skaitytojas ar skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas klieną 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 pusę metų—75, už tris mėnesius—85.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

Data: Gruodžio 14, 1925

Or. Lawrence P. Slakis
DENTISTAS <

4454 So. Western Avė.
Valandos:

m nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare. *xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

* DR M. T. STRiKOL
GYDYTOJAS IR CHIKl RGA> 

>601 S. Ashland Tel. Boulevard 
1820. Retu 6641 3. Albany Avė. 
tel. Prospect 1930. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8 Nedalioj 10 iki 12 d.

DR. G. L. MADGE 
Moderniškas Dentistas 

Prieinamos Kainos 
4930 W. 13th St. 

Valandos 9-12, 2-4, 6-9 
Phone Cicero 49 Cicero

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

P. B. Hadley, Licen*«*d 
710 West 18th St., Chicago. III

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

l*/2 svaro sumaltos jautienos 
ir kiaulienos

2 kiaušiniu
Mirkytos sausos duonos ar 

ba
8 krekėsai mirkyti piene
1 svogūnas
Truputį druskos ir pipirų
1 šaukštą sviesto.
Pakepink svogūną (sukapok) 

svieste. Sudėk mėsą bliudan;

NAUJIENOS Pattern Dept.

1789 S. Halsted St., Chicago, III.* 
čia jdedu 15 centų ir prašau at

austi man pavyzdi No................
Mieros ..........._......„....... per krutinę

NAUJIENOS Pattern Dept. f

1739 S. Halsted St., Chicago, III.1 
čia Jdedu 15 centų ir prašau at

dusti man pavyzdi No------------
Mieros ... per krutinę

(Vardas Ir pavardė) (Vardas ir pavardl)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)
(Miestas ir valai.)

Atkirpk čia .

EPAI D TO

RING CORPORATION

ČORpORAnON
PRESENT FOR RŲimAT 

UNITED PROFIT-S^lttllR&A 

SENDJHk<Ą*C

a»Hi<«k or.ios'. m<m vaNH.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVYS DENTISTAS 
4712 So. Aahland Ave„ 

near 47th Sireei

/■... ■ ■■ 1 >
Res. 6600 S. Artesian Avė. 

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. CAnal 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St., 
Chicago, 111.

LIETUVIŠKA APTIEKA
MRS. A. ZIMMERMAN 

Savininke 
Dovanos Kalėdoms

Impoituoti perfumai, toilet setai 
ir kiti d ’iktai. Ateikite pasirinkti 
už numažintą kainą.

Brighton Park Aptieka
4254 Archer Avė.,

Phone Lafayette 6149
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NAUJIENOS
The lilhunaian Daily 

i*u iiahed 1 Daily Exct)pt Sun^lay 
by tha LiLhuaoiau Nuwa Puk Ca. laa

1789 Soatb Ralated Street 
Chicago, IlLl

Teleahoae Rootcvaft 8590
Subscription Rateai 

$8.00 per yaar in Canada. 
$7.00 per year outaide of Chicago. 
$8.00 per year in Chicago.

3c. per copy.
Entered as Second Clasa Matter 

March 17th, 1914, at tha Port Office 
sf ~*hicago, III., undar tha act of 
Mi vh 2nd 1879.

UfaimoHJimo kaina;
Chicagoje — paStu:

Metams .................................
Pusei metų .... ............ .. .......
Trims tutaetdama.................
[Jviem m*ae«iama _______
Vienam mlneaiui .................

Chicagoje per ne tinto Jua:
Viena kopija .......-.................
Savaitei ................  18c
Minėsiu! ___ _ __ ___ _______  7SC

Suvienytose Valstijose, ne Chicagojo,
paltu:

Metama .......... .....
Pusei metų .........
Trims minesiams
Dviem rąėnesiam
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur uiaieniuoae:
(Atpiginta)

Metams .......................    $8.00
Pusei metų ...................................
Trims minesiams .................... !
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu su užsakymu.

. $8.00 
__ 4.00 
.... 2.110

1.50
.75

$7.00
8.50
1.75

.'.;ė

visi akli Maskvos tarnai) sudarys pakankamai stiprią 
frakciją, kad sukėlus didelį triukšmą kongrese arba su
skaldžius jį. Tuomet “raudonasis” unijų Internacionalas 
bus išgydytas nuo džiovos ir išgelbėtas nuo neišvengia
mos mirties. Jisai arba įeis, kaipo “užkariautojas” į nau
ją unijų Internacionalą ir nustelbs Amsterdamą, arba su
grįš namo, padidinęs savo jėgas ir palikęs “amsterdamie- 
čiams” valgyti košę, išvirtą kongrese.

Turėdami šitokį gudrų planą, bolševikai ėmė meilin- 
1*25 |tis prie Anglijos darbininkų unijų vadų. Jų laimei pasi

taikė taip, kad Anglijos darbininkų unijų priešakyn pa
vyko išlysti keletui demagogų, kuriems daugiaus rupi as

tro I meniškos ambicijos ir savoji nauda, negu darbininkų ge- 
rovė. Jiems pasisekė įsiskverbti į vadovaujančias vietas 
unijose daugiausia dėl to, kad visa eilė rimtų ir gabių 
darbininkų veikėjų buvo pakviesti į valdžios įstaigas, 

UNIJŲ INTERNACIONALAS ATMETĖ “VIENYTŲ” kuomet buvo susidaręs MacDonaldo kabinetas. Tų veikė- 
SU MASKVA jų vietas užėmė “sekantys, gavusieji daugiausia balsų”.
:::::: • Su šitais, pripuolamai atsidūrusiais unijų priešaky-

TIKRI VIENYBĖS ARDYTOJAI YRA BOLŠEVIKAI |je elementais, Maskva ir pradėjo flirtuoti. Ji pasikvietė 
juos i svečius, pavaišino geriausiuose savo hoteliuose, pa
vėžino puikiais komisarų automobiliais ir specialiai įreng
tais traukiniais, parodė matuojančius raudonosios armi
jos pulkus ir paaiškino, kad visa tai “priklauso Rusijos 
proletariatui”. Ir tie žmonės, pagrįžę Anglijon, ėmė skelb
ti, kad Rusijoje esą daugiaus “prpsperity”j negu kur nors 

MASKVOS FLIRTAS SU ANGLIJOS RADIKALAIS fkitur. Nors jie nemoka nė vieno žodžio rusiškai ir, ke
liaujant po sovietų žemę, galėjo gauti tiktai tokių'“infor
macijų”, kokias jiems teikė valdžios pristatytieji vertė
jai, vienok jie nesidrovėjo net išleisti storą knygą, kur 

Tarptautinis Profesinių Sąjungų Susivienymas (Am- Į smulkiais “faktais” ir “skaitlinėmis” įrodoma, kaip Ru- 
sterdamo Internacionalas) nesenai svarstė Anglijos dar-1 sijoje pramonė “kyla”, kaip Rusijos mužikai “patenkinti” 

sovietų tvarka, kaip Gruzijos darbininkai “myli” raudo
nąją armiją, kuri yra okupavusi jų kraštą, ir t. t.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
dro vi, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
UI. — Telefonas: Roosevalt R5M.

NAUJA “PROFĮNTERNO” TAKTIKA

PASAULIO PROFESINIO KONGRESO 
SUMANYMAS

4 INTRYGANTAMS NEPASISEKĖ

bininkų unijų pasiūlymą sušaukti viso pasaulio profesi
nių sąjungų kongresą, kviečiant į jį ir Rusijos profesines 
sąjungas. Susivienymo taryba 14 balsais prieš 7 tą pasiū
lymą atmetė. ‘

Amsterdamo Internacionalo dauguma sako, kad jei
gu rusų unijos nęri susidėti su kitų šalių darbininkų uni
jomis, tai jos privalo paduoti aplikaciją įstojimui j Tarp
tautinį Profesinių Sąjungų Susivienymą; tuomet pasta
rasis galės apsvarstyt kartu su Rusijos unijų vadais įsto
jimo sąlygas. Jeigu dėl ypatingos padėties sovietų krašte 
rusų organizacijoms yra reikalingi koki nors palengvini
mai, įstojant į profesinių sąjungų Internacionalą, tai šis 
klausimas galės būt bendrai išgvildentas ir išspręstas. 
Bet kam čia reikia viso pasaulio kongreso?

Bolševikų spauda kaltina Amsterdamo Internaciona
lą, kad jisai esąs darbininkų vienybės priešas. Bet tai yra 
melas. Pasaulio darbininkų vienybę suardė ir dar tebe- 
ardo šiandie kaip tik tie gaivalai, kurie kalba Rusijos 
profesinių sąjungų vardu!

Amsterdamo Internacionalas neužilgio po pirmojo 
savo kongreso kreipėsi į Maskvą ir kvietė Rusijos darbi
ninkų unijas prisidėt, kad viso pasaulio darbininkai tu
rėtų vieną bendrą tarptautinę organizaciją. Bet Maskva 
j tą kvietimą nė atsakymo nedavė. Vietoje to, bolševikų 
spauda pradėjo plūsti Tarptautinį Profesinių Sąjungų 
Susivienymą “geltonuoju”, “kontr-revoliuciniu” ir t. t., ir 
komunistų vadai suorganizavo atskirą Internacionalą — 
“Raudonąjį Profinterną”.

Paskui, kad tam “Profinternui” gavus daugiaus na
rių, komunistai ėmė visose šalyse skaldyti senąsias dar
bininką unijas, šitaip elgdamiesi, Maskvos klapčiukai kai 
kur visai pakirto profesinio darbininkų judėjimo jėgas 
(pav. Francijoje).

Su šitais gumilastikinės sąžinės unijų vadais bolševi
kai susitarė agituot už “darbininkų vienybę”, reikalau
jant, kad Rusijos profesinės sąjungos butų priimtos į 
“bendrą frontą” su viso pasaulio darbininkų unijomis, 
kaip lygus su lygiu. Tuo tikslu tapo įsteigtas tam tikras 
iš rusų ir anglų sudarytas “vienybės komitetas”, kuris 
leidžia Londone bolševikų pinigais remiamą laikraštį.

Anglų iniciatyva, pagaliau, tapo įneštas į Amsterda
mo Internacionalo tarybą aukščiaus minėtasai “viso pa
saulio profesinių sąjungų kongreso” sumanymas, kurį, 
kaip sakėme, taryba atmetė dviejų trečdalių balsu dau
guma. • !

Ką dabar toliaus darys Maskva ir josios talkininkai 
(Purcell ir k.), dar kolkas nežinia. Bet mestame įsitiki
nę, kad savo jėzuitiškomis intrygomis bolševikai nieko 
nepasieks.

Visi protaujantys darbininkai mato, kad Tarptauti
nio Profesinių Sąjungų Susivienymo pozicija yra teisin
ga. Jeigu Rusijos darbininkų unijos nori ątoti į Amster
damo Internacionalą, tai jos privalo eiti tuo pačiu keliu, 
kuriuo ėjo visų kitų šalių darbininkų organizacijos. Ir 
jos turi nemėgint neštis į vidų nei “grąštų”,mei kitokių 
kokių bolševikiškos demoralizacijos instrumentų!

trečiųjų 
valsčiaus 
teismą;
caro val-

atstatyti

Pirmadienis, Gruod. 14, ’25

En Miesto Veislė
Gryna tautos kakofonija.

Rašo Tindi-Rindi

pžvalga
DARB1NINKŲ IR VALSTIE

ČIŲ SUVAŽIAVIMAS.

valdžią ir įkurti naują tvar
ką tegali susivieniję visų ca
ro valstybės kraštų darbinin
kai, prie kurių prisideda ir 
kiti dabartinės valdžios 
skriaudžiami žmonės.

II.

Reikia tad visai neturėt sarmatos, kad, akivaizdoje 
šitų faktų, galėjus prikaišiot darbininkų vienybės truk
dymą Amsterdamo Internacionalui.

Klausimas tečiaus, kodėl tie gaivalai, kurie suskal
dė profesines darbininkų organizacijas, šiandie jau kitus 
kaltina tuo nusidėjimu ir reikalauja “vienybės?”

Priežastys yra dvi. Viena ta, kad bolševikų “Profin- 
ternas” nesugebėjo atitraukt daugumos darbininkų nuo 
Amsterdamo Internacionalo. Kiek jisai nesidarbavo, kiek 
nešmeižė “amsterdamiečius”, visgi jam pavyko susemt 
tiktai menkas unijų nuotrupas į savo krepšį, if beveik 
visa jo “galybė”, kaip buvo, taip ir paliko Rusijos profe
sinėse sąjungose. Toliaus gi atakos prieš Tarptautinį Pro
fesinių Sąjungų Susivienymą jau ir visiškai neduoda jo
kių vaisių. “Profinternas”, ažuot augęs, tirpsta ir smun
ka, kaip lepšė nuo koto.

Nepajėgdami Amsterdamo Internacionalą sugriaut, 
bolševikai sumanė prisiplakti priedo, kad galėjus jį “gręž
ti iš vidaus”. Bet tiesiog įstot į jį butų jiems “neunaras” 
— po to, kai jie taip begėdiškai purvais drapstė tą Inter
nacionalą ir skelbė jo “laidotuves”. Antrd vertus, tiesiog 
įstojant (kaip visų kitų šalių unijos), Reikėtų pasižadėt 

Internacionalo įstatus, kurie jokiu ir
panašių demoralizacijos darbų neleidžia.

Na, tai ir'tapo sugalvotas “viso pasaulio profesinių 
sąjungų kongreso” planas!

Kai į kongresą suvažiuos unijų atstovai iš visų šalių, 
tai, bolševikai tikisi, bus galima pažvejot ir tarpe kai ku
rių unijų delegatų, priklausančių Amsterdamui. Eidami 
išvien su jais, “Pręfinterno” atstovai (kurie, žinoma, bus

Ant rytojaus po vadinamojo 
“Didžiojo ‘Vilniaus Seimo,“ bū
tent, gruodžio 6 d. (lapkričio 
23 d. pagal senąjį kalehdorių), 
Vilniuje įvyko socialdemokratų 
sušauktas Kauno, Suvalkų ir 
Vilniaus gubernijų kaimo dar
bininkų it; valstiečių suvažiavi
mas.

Šio suvažiavimo delegatai bu
vo dalyvavę ir bendram j am 
Seime. Jų įtaka tenai buvo 
nulemiančioj i, todėl visai natū
ralu, kad šis suvažiavimas pa
dare visai panašius nutarimus 
į Seimo. Jie tiktai aiškinus ir 
šiek-tiek plačiau išdėsto tuos pa 
čius reikalavimus, kuriems pri
tarė pastarasis.

Darbininkų ir Valstiečių Su
važiavimo nutarimai (kurių ko
piją turi savo archyve “Kelei
vis”) yra sekantys:

Pikčiausia darbininkų ir 
kitų prispaustųjų mažatur- 
čių priešas yra caro valdžia. 
Prieš tą valdžią dabar suki
lo visų Kutiij valstybės kraS- 
tų susipratę darbininkai. Jie 
sukilo, kad išgriovus dabar
tinę tvarką ir įvedus tokį su
rėdymą, kuris jau šiandien 
pagerintų darbininkų ir visų 
prispaustųjų padėtį, o atei
tyje leistų liuosai kovoti už 
socializmą. Sugriauti caro

Gerų-geriatisiu darbinin
kams ir” kitiems skriaudžia
miems luomams šis suvažia
vimas pripažįsta tokį politi
nį surėdymą, > prie kurio 
kiekvieno, krašto gyventojai 
gali patįs valdytis ir patįs 
savo reikalais rūpintis. To
dėl suvažiavimas nutarė ko
voti užtai, kad ir Lietuvos 
gyventojai galėtų patįs savo 
reikalus tvarkyti, tai yra ko
voti už politinę Lietuvos au
tonomiją (savivaldybę) su 
seimu Vilniuje, renkant visų 
suaugusiu j ų (pasiekusiu j ų 
20 metų amžiaus) Lietuvos 
'gyventojų, vyrų ir moterų, 
lygiai lietuvių, žydų, baltgu- 
džių, lenkų ar rusų, lygiai 
katalikų, pravoslavų ar liute- 
rionų. Rinkdami savo atsto
vus į Vilniaus seimą, visi 
Lietuvos gyventojai, turtin
gi ir beturčiai, turi turėti ly
gų balsą, turi patįs iškaito 
skirtis savo atstovus ir slap
ta .(raštu) paduoti už juos 
save balsus.

Naujai (autopomijos ke
liu) tvarkomoji Lietuva tui’i 
susidėti iš to krašto, kur lie
tuviai gyvena ir iš tų kaimy
nių šalių, kurių gyventojai 
savo ūkio reikalais, savo ap- 
švieta, praeitimi, papročiais 
ir vienoda savo padėtimi ca-

—--------------------------------------- -- i.......... ..
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ro valstybėje yra su Lietu
va surišti ir kurie patįs prie 
jos ateityje prigulėti norės.

Žmonių valdomoj Lietuvoj 
neprivalo būt skriaudžiama 
jokia, kad ir mažiausia tau
ta — nei žydai, nei baltgu- 
džiai, nei lenkai, nei rusai, 
nei latviai, nei vokiečiai.

Su kaimynais Lietuva tu
ri susidėti, kaipo lygus su 
lyRiu, į vieną žmonių valdo- 

. mą respubliką.
III. ' '

. i i ’ , •

Kovojant už Lietuvos lais
vę nutarta:

1. Platinti tarp žmonių su
sipratimą, skleidžiant Lietu
vos Socialdemokratų Parti
jos raštus, rengiant susirin
kimus, mitingus (“pamoks
lus“) ir demonstracijas.

2. Susipratusius rišti į 
kuopas, kaip įmanant gink
luotis ir mokintis ginklus 
vaitoti.

3. Naikinti dabartinės val
džios įstaigas:

• (a) vyti laukan1 policiją ir 
žandarus;

(a) varyti zemskiUs;
(c) naikinti senus vals

čius, o jų vieton steigti nau
jus, prie kurių prisidėtų visi 
valsčiaus gyventojai, neski
riant luomų, tautos, tikėjimo 
nei lyties. Naujoji valsčiaus 
valdyba turi būt renkama vi-

’suotinu, slaptu, tiesiu ir ly
giu balsavimu, n tun susid* 
ti iš kelių žmonių.

(d) panaikinti dabartinį 
valsčiaus teismą, o jo vieton 
įkurti tam kartui 
teismą arba visų

, gyventojų renkamą
(e) naikinti visus 

‘ džios ženklus;
(f) iš mokyklų

mokytojus, kurie nemoka sa
vo mokinių prigimtos kal
bos, o jų vieton išrinkti sau 
tinkamus. Mokykla turi būt 
svietiška, vedama ir prižiūri
ma pačių gyventojų. Vals
čius turi stengtis, kad butų 
mokinami visi vaikai — Ri
mukai ir mergaitės;

(g) valsčiaus nutarimu iš
daryti monopolius ir už
drausti kitiems degtinę par
davinėti ;

(h) atsiimti iš taupomųjų 
(zberegatelnyja) kasų visus 
savo padėtus pinigus;

(i) nemokėti caro valdžiai 
jokių mokesčių; atvykus val
dininkams turtų išparduoti, 
kiek tik galima jiems prie
šintis ir nejsileisti jų; įsakyti 
visiems, kad niekas nedrįstų 
taip parduodamų luitų pirk
ti;

(k) valdžios atsiųstų ko
vai su mumis kareivių nepri
imti; neduoti jiems ir nepar
duoti valgio, nei arkliams 
pašaro; neduoti jiems savo 
arklių važiuoti ir jų diliktų 
nevežioti. Kur tik galima, 
juos prikalbinti, kad eitų iš
vien su žmonėmis;

(l) neiti į kariuomenę pa
tiems ir neleisti kitų;

(m) neleisti kunigams 
bažnyčiose melstis už carą;

(n) , apsigynimui nuo vi
sokių skriaudikų (caro poli
cijos, juodašimčių, netikrų 
socialistų, vagių ir valkatų) 
kurti savo miliciją (sargy
bą);

(o) stengtis visiems, kad 
nauja tvarka butų vykinama 
visose Lietuvos vietose. Tie 
valsčiai, kuriuose nauja tvar
ka jau įvesta, tūri stengtis

, įvesti ją ir pas savo kaimy
nus, kad tas judėjimas pa
siektų tolimiausius Lietuvos 
kampelius;

(p) visur tverti revoliuci
jos komitetus, kurie susiži
notu su Lietuvos Socialde
mokratų Partijos Centro Ko
mitetu, vadovautų sukilus 
žmonėms prieš carą ir visą 
valdžią paimtų į savo ran- 
ktvs, kol rĮeptujiL>«ifYS revoliu- 
cįja ir nebus sušauktas Vil
niaus Seimas.

Visi už viena, vienas už 
visus!

Kai tupėjau ant bukiausio 
įnikto pasaulyje—žemės plokš
tumos • 
jausmai 
nio už šiaurės polių, 
ncerzino manęs, 
sukepusio politiko. Žmones ėjo 
nuo jurų į kraštą, iš rojaus 
kalėj iman, iš rūmų į purvy
nus ir trypė kojomis, kaip 
puodžius molj. Dūrė man gal
von archi—žmonių idėjos ir 
lyg kūju tėškė kakton mėgin
ti savo dar niekam nežinomą 
laimę. Kas laimė — nežinojau: 
kai turėjau duonos plutų — 
graūžiau, neturėdamas ėjau 
gulti. Tokia mano gyvenimo 
politika, trumpa ir aiški, be 
katastrofų, be konfliktų arba 
be kabineto krizių, be ko pa
prastai dabar neapsieina. Jei
gu šuva perkąsdavo blauzdą, 
nelaukiau įžeidimu, o tiesiog 
lazda pavijęs -atlygindavau, 
ypač kai jis nedidesnis už viš
tą ir neišplčšdavo daugiau 
vieno skverno. Didesniųjų iš
vaizda įvarydavo diegulį šo
nan arba nuvarydavo paliepėn 
l>o šiaudų stogu.

Visa keikiau atsikosėdamas, 
nors vėdaro niekas nesiūlė. 
Keikiau rytą, kam žadina iš 
miego, keikiau naktj, kam už
daro dienos fokusus. Visi vil
kosi sena eisena ir erzino alkis. 
Žodis stojęs kimu tankiai kai 
kam griebė už kaklo arba dai
lino antausius.

Rengiausi atlankyti senovės 
liekanų En miestą. Ten esama 
landynių, kur neturėdamas 
frako, smokingo ir blizgančių 
balų liksi gatvėj tykoti praei
vius, aptaškant auto mandry- 
bėmis purvo laiku. Ašaros 
tryško kai ieškodamas fraKO 
savo skrynioj teradau porą lo
pų, klumpes ir duonos plutą* 
likusią nuo tvano laikų.

- Ricieris-karžygis! 
dos šaukė šešėlis, ] 
giaiis suminti.

—Geriau, biauryl 
trauktum nuo mano kūno!— 
surikau ir apistulojęs krepšiais 
leidausi toli 'svetimų > ieškoti. 
Savi nubodo.

—Nebe tas 
tos bažnyčios — pradėjau niu
niuoti, kada tris paras važiuo
damas garvežiu pamačiau už 
raistų iškilusį naują liokštą.

Tylėk, aš cenzūra! •— su
riko vyras su sijonu greta sė
dėjęs, — dar kaip, čia pat nu
li ryžiavosim.

O jeigu internacionalą dai
nuosiu? — pasiūliau.

—Negalima nė to, 
nėra reikalo!

Ką patartum?
- Štili čia dainuok! atvo

žęs cenzūra, padavė psalmių

atbuko sąžinė ir 
Nesant nieko aštres- 

niekas 
jau gerokai

gricinė cenzu-

ta visais vežimais važiuoti, kai 
reikiama vieta panosėj.

—Jau priėjom?
—štai!
—Tai čia?
—Taip.
— Įcjkim.
—Tu frako neturi, negalima.

Visvien, krepše yra! - 
melavau.

— Kils čia?
ra už pančio čiupinėti.

—čia, bra, tautiška juosta, 
niusiĮ/ užkampy nėra geresnės 
priemones pilvą suvergti kai 
jis pilnas bulbienės.

-Matomai, patogu!
—I>abai. Dabar tu eik pir

mas, aš paskui...
Ne tuo adresu pataikei,— 

tarė tvarkadarys į mane įsme-

- (> gal tuo į
—Be frako esi.
—Bet aš menševikas!..
—Dar neįrodymas, kad gali 

čia įeiti, reikia frako, o tavo 
pantis ir lopytos kelnsė, 
fe!...

—Brolau, te dvidešimt 
tų!—siulau ausin.

—Dėkui. Už tai patariu 
greičiau smukti 7 ’ ’ ’
antausius glostysiu...

—O jei dar pridėsiu.
—Tuomet visą tiesą pasaky

siu.
še, sakyk!
—Gerai: esi . kvailys riesta- 

nosis, o daba)- šalin.
—Taiz tokia muzika!
—Tokia.
—Einam, — tempiam už 

skverno cenzūrą, — čia man 
ne gyvenimas.

- Eikim gerai!
—čia kas? — nustebau ne-

net

cen-

i kuo
lauk, kitaip

— Zakristijonas.
— Ei—tariau—eik čia!
--Na, ką gi, vadinas?
— Ką čia neši?

.........-i M r v- ■*

ro- 
sten-

atsi-

kraštas, nebe

derėtis

Garsinkitės Naujienose

Zinai ką, brolau, musų 
krašte maldas grdmofonai at
kalba! — aiškinau sijonuotam 
vyrui.

• Iš kur esi? Gal bolševikas?
Iš tolo, tai iš tolo, bet 

greičiau busiu menševikas.
• —Aš tas pats, duok ranką!

— Valio!
— Vadinas žingsnis nuo mies

to jau kitaip elgiasi, kitaip 
gyvena.

Koks čia kraštas?
—Tautos! Šie dirvonai, štai, 

sycialislų padaras...
Kur mudu dabar esą va ?
En miešti/: tai bus apie 

porą centimetrų nuo Kauno, 
pora pelkių nuo Šančių, o nuo 
Slabadkės prisieina perplaukti 
geldoje upę.

—Vadinas, pataikiau?
- Nėra abejones.

• —Kur vieta, kame be frakų 
negalima?

-—O ten toliau: se$i j KonKtj 
arba į autobusą, paskui kiek 
vežėju važiuosi, kelius skers, 
galvius pėsčias klamposi, kur 
arkliais neišvažiuoja...

—Gana toli! — nuliūdau.
—Netaip jau baisu, kaip at

rodo. Musų krašte taip priįm-

, . v I ’

vadinas, tikėjimo? 
pilietis. Pas mumis 
tvarka: garbinam 

arba šniau-

—Šį nutašytą? Ką darysi?
—Pastatysiu kampe ir gar

binsiu.
—Kokio,
—Tautos 

tokia jau
nusitašę dievus- 
kiam relikvijai.

—Ar. čia tik’ ne Indija? -- 
klausiau ausin cenzūros.

—Kvaily! matai kad ne, čia 
karvių negarbina...

—Pats iš kur?
—Aš, a, iš tolo.

Gal nuo marių?
—Fui, ne, nuo čia trijų akių 

tolume arba tris dienas kalėti 
uždusintam kupė. Mano liežu
vio galu betariant iš skurdaus 
didvyrių krašto.

—Vadinas, sermėgiai ?
Taigi! Apsieinam be įstai

gų, kur 1m? frakų.
—Ką darote su netikinčiais?

- jdoniavaus.

(Tąsa ant 5-to pusi.)

Gulbranten Trade Mark 
GULBRANSEN.

Vienatinis Pianas, kuris groja 
roles su jūsų pučių išreiškimu, 
Lengvai grojate, išduoda gražų, 
garsų ir aiškų balsą taip pat kaip 
su rankom grojant. Galima /pirk
ti mokant1 $3.00 j savaitę.

Pamatykite pas
JOS. F. BUDRIK,

3343 So. Halsted i

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

šviesos if Uratų suvedimas.
Fikčoriai i)' elektros reikmenys. į 

2215 22nd St
Phone ( ana! 2591

Chicago
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(Tęsinys iš 1-to pusi.t

—Kurie netiki į šį?—klausė 
rodydamas padėtų žemėn sto- 
vylą.

—Taip.
—-Arba per ausis ir ant ke

lių, arba kalėjimai!. l*rieėinan- 
tis priperpa 
mu.

—Vadinas,
KU.

liežuvius ir ra

ne taip jau sma-

—-Nekaip, bet 
palaikysi žmonėse.

kokiu budu 
dorų.
sakvt cele-v

gerai. Rei-

žinai, 
laksto

batą?
•Visvien ir tai 

kia gi kaip nors išnaikinti vel
nio sėklą.

—Jų^ kokios veislės? •
—Prabočių-didvyrių, 

tų, kurie ant scenos 
valstybiniam teatre.

—Vadinas, geros veislės.
—Taigi. Dabar Krinka, net 

skautai su ateitininkais* nebe
nori eiti bažnyčion.

-Reikia inkvizicijos.
—Štai projektas! — parode 

pribraižytą lapą cenzūra.
- Reiškia, ateitis užtikrinta.

NAUJIENOS, CETcago, ffl.

tenka, skolinasi... o dabar man 
ant arbatos!—atkišo ranką.

— Ko?
—Keletą litukų!
—Neturiu.
—Kas krepše?
—Virvė su kankolais!
—Viso labo! tarė pamatęs, 

kad aš griebi uos juostis pantį.
Apsvaigęs atsidūriau gatvė

je. šalimis slinko kepurėti 
studentai žali-raudonimėlyni- 
balti.

—Ot, jeigu taip aš turėčiau 
Beatričę! -• svajojau sužino
jęs moterų įtaką politikoje ir 
gyvenime.

--Mes pažįstami! — tarę 
išsivirpėjusiai žiūrėdama akys- 
na prostitutė.

Rodos, bet velniai žino 
kur susipažinome! — tariau.

- Užeisim?

Ne, tai evoliucijų padaras,Pietų, kvaily!
—Nu, a ramioi, čia ne sode,'geriau nejudamą stulpą 

no provincijoje. Man geriau patiklų garbiu 
t i judomus ir gyvus.

—Vadinas, ne lo tikėjimo, 
ne tos veislės.

—Taigi!
Aš noriu

siūliau turiu dar 
grašių.,Vi

-Kas girdėt?
—Nieko! mirzgėjau.
- šviesus plaukai tamstos.
—Tikrai atspėjai.

'Tankiai lankaisi pas
—Pi’-rr.a karta 'matau

mus?
tave,

ją išpirkti,— 
tris dešimts

tegul paku-

■r net
esybos 
minis-

tavoja.
Ar ji garbina 

pa.
tavąjį *stul-

apibertas. Pa
čia pat veržė 
gerokas galas’ 
taip pat pasi
nei lengviau

miestą. Daug klaikių žmonių 
širdo, bet mano Tindi-Rindžio 
akyla sąmonė veikė priešingai 
konkos ratams, šalin’ vizgino 
plačius skvernus jėzuitai. Daug 
baisių pasakų apie juos buvau 
girdėjęs. Vilkosi rožančių vilks
tinėmis bažnyčion, o iš ten mi
nisterijom

—Išduokit liudymą! —krei
piausi į augštesnį už barzdotą 
ožį, kaip pasirodė man.

Kokio?
—Neturtingumo.

Parašysi prašymą

girdi. i ■ i <<.
—O, geras kąsnelis! 

niau jei jau tokios 
lanko, susipažinsiu ir 
torius... Einam!

įvedė į požeminį urvą. • Švie
sa tryško’( pupos dydžio langu. 
Niekur 
kunigo, 
.lo.

—Kur 
atsakyti

Ieva!

neužgriebiau 
nė sustingusio

nė 
sluden-

Vietoj

z politika, ne

kitur.

gaila, aš norė-

—Čia, bra, 
kaulai.

—Na, eikim
—Kur?
—Stot m.
—Išvažiuoji?

jau pasekti, mat musų knygose 
įrašytas.

•Kriminalistas?
—Ne, politinis.
--Viso labo, kol laisvas’

— Mačiau, tik tebereikalo 
taip senus kaulus judinate.

o

DR. VAITUSH, O. D
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAI

—Ne, ji, turbut, laisvesnė, - 
jie tik radio ar kitus iAmislus 
gerbia, o ne stulpus.

Ir ne bibliją?
-Tik konstituciją . ir radio!

ant

PaiengvinB akių įtempimą, kuriu 
esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšt}, atitaiso, 
kreivas akis nuima kataraktą, ati 
lako trumpregystę ir toliregystą 
Prirenka teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da 
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Ak’ 
niai nuo $4.00 ir augščiau. Va): 10 
Iki 8 vai. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. p

1545 West 47th Street 
Phone Boutevard 7589

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

Parduodam ant lengvų iamo- 
kfljimų

PiJANŲ KRAUTUVES

ANGLYS - KOKSAI I
Mes pristatome tiktai geriausios ' 
rųšies anglift. Musų atsvėrimus 
yra garantuotas per Chicago Coa! 
Mercnant® Association, atsvėri
mas per Liscenced jClty Weigh- 
manth.

, E. J. McQuaid
5822 So. Racine Avė

Td. Wentworth 0209 i* 
Englewood 4760

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

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Ne>tJli AMkland Av«.

—Ve, aului aną, kuris 
kalno stovi?

-l-Taip, bet dain.r dar, taip 
sakant, šis radio neveikia...

—Vadinas, nėra kas garbin
ti. x

—Iš vienos pusės taip, bet, 
iš kitos yra mano stulpus. Na’ 
eisiu... viso labo!

Netoli klaidžiojęs sutikau 
cenzūrą, kuris valkiojosi neži
nodamas kur ir kam. Geri ba
tai, na ir triiia.

—Žinai ką?
—Fui, nieko!

Konliskavom žinias.
—Už ką?
—Už kakariku, taip sakant 

karikatūrą.
—Redaktorę į klaėjimą va

rė.

d
SIMM and HOT VVATtR

HLA1 I NG PLANTS

•Geroi, gero, už pusvalai> 
de.

—Dabi. r.
Nesulaukęs atnr|anl išrb- 

pojau į miestą. Stumdė šalia 
bėgdami judrus žmonės,
sus įsivaizdinau ’ esant iš ar
chyvo. Slinko daug vienuolių, 
kunigų ir kitų dvasiškų, lai
kančių celibatą.

Atsidūriau studentų valgyk
loj. Už pora litų davė pietus 
iš li‘ijų užbony. Uzbonui ir 
lėkštės buvo daug verslesni už 

• jų turinį, nors patys indai ne
buvo atvežti ir užsienio, o čia 
pat tauitška plaštaka nutalaš- 
kuoti. Klausykit meniu: pir- 
mas-kopustai vandeny virti ir 
šaukštas su*duonos plutomis, 
antra -raguoliai, kurių viduj 
tarkuotos bulvės, trečia — 
obuolys Vukrum 
valgę studentai 
juostas, kurių 
lindo lauk. Aš 
tempiau pantį,
pasidarė ant dusios; Po pietų 
išsivėmiau u laul. au vakario-’ 
nės. Viena, ką nauja paste
bėjau, kad valgykloj (studen
tų) valgo tik vyrai.

Badęs po stalu kaulą įsidė
jau atsargiai. Gatvėj zovada 
puolė šunys. Mečiau jiems kau 
lą. Apsidraskydami ausis pe
šėsi dėl jo.

—Aa! tas buldogas, panašus 
į žmogų... tas į kunigą... tas į 

skirsčiau juos.
Nesidyvykit, jau senai taip 

skirstau šunis. En mieste ir 
žmonės panašiai pešasi, tik 
vietoj ilčių panaudoja kulkas. 
Tarp los En veislės ir didvy
rių ir tarp buldogų nerandu 
maž-iausio skyriaus. Tik neaiš
ku,* ar motefs taip, pat daro, 
kaip kalės puldamos vyrus, ar 
bučiuoja į žiaunas. Kaip jums 
atrodo? Aš gi dar neištyriau 
psichologijos, nes neturiu ką 
mesti žmonių larpan. Del ma
no lopo nesipeš, o aš norėčiau 
turėti tokį užburtą obuolį, ku
rį metus susikibtų į krutinės 
garsenybes. Dabar ir ncatsP 
lieka imtynėmis nuo kultūrin
gų vakarų, tik tas taip dailiai 
eina uždaruose kabinetuose, 
kaip muilu per usus, jog net 
netenka matyti sudraskytų kel
nių ar kitų dalių koridoriuose. 
Politikų nuomone labai baisu.

—Ką čia vedi? ... tariau su
tikęs pažįstamą zakristijoną.

• Redaktorę! -
- Kur?
—| kalėjimą.’ z

Pankui garbinis! pastatęs 
kur nors

—Fui, 
rakinsiu.

—Kas 
jdomavaus 
mum u.

- -Laikraštį konfiskuos!
Vadinas, nieks neliesi ru- 

piris. Kur aną stulpą padėjai?
- Garbinu kampe pasistatęs.
—Aieriau, bra, garbink gyvą 

redaktorę, daugiau išmano, ne
gu tavo stulpas...

-Susiprask, čia ne Indija, 
ei-, nieks žmonių ir aligatorių 
(i •\)kodii‘*i) negarbina.

—-Hm.M aš garbinčiau.
Ji be stebuklų. -
Kokiu budu laikraštį spau

džia, j'i be stebuklų?
Mašinomis.

—Mašinų negarbini?

Pilnai (vedam. 24 mčn. 
išmok. Plumbinga (ve
damas pigiausiai. Pa- 

. imam blle iš kur. Tai- 
L Kome boileriui.

Triaiiįk Pbmbmg 
4Heitin«C».

Av.
rii7

UIS Ottegc

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienos.

DR. ROSS NAUJA IR PA 
GERINTA SISTEMĄ 

GYDYMO IŠGYDO
Kraujo, pūslės, šlapumo, privatinės, sla • 
tos, užsendintos ir užkrečiamos ligos vU- 
išgydomos. .<•

tą r* .»» » ’

Vartojami saugiausi ir geriausiai 
žinomi metodai

914

1

liudymą.

kaip da-

T

Pranešimas

/

Direktoriai.
lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllPlllllh

y^S^UNCLE

kad neturėjau neturto 
gal nebūty reikalu ve

laikraštį redaguos?
ik pakenčiamu įdo-

—Vadinas turėsiu 
visą turtą, 
mas krepšį.

—Kitiems savo turto neuž-

kampe?
ne! uždarysiu ir už-

praleisti
tariau rodyda-

pagerintas

606

jie? —klausiau.
nusirengė nuogai.
—■ krūptelėjau užsi-
— negandink manęs,

sakyk kur jie, užsivilk char- 
kita.

•Nebijok, nedaug, poros li
tų... kalbėjo glamonėdama

•J;
"I

atgavimo 
Jo gaivinantt 

ntcbuklingai ant gilių, nervų

pridė
jęs žyminio mokesnio keturius 
litus, nuneši patvirtinti, pri
statys! du liudininkus turin
čius nejudomo turto, pavedžio
si juos nuo valdininko pas vai
dininką...

— Užteks, bet iš kur aš im
siu, aš neturtingas.

•Palauk, dar ne galas, klau
syk! Ateisi pas mane, vėl išei
si, nueisi, grįši, pasirašysi... 

—Aš beraštis.
Pasamdysi kitus, ir jei 

viskaš bus gerai atlikta už su
vaitos gausi gatavą 

,—Kodėl taip?
—Aš geriau žinau 

rau.

ausis.
(iaila, 

liudymo, 
si pinigų.

—Leisk!
Palauk!

Bvgau ištrukus galvatrūk
čiais lauk kai ji tarpdury keik
dama benkartu kėlė lermą. Pa
bėgęs porą žingsnių . keletą 
kartų permečiau žegnonę, kaip 
nelabąją dvasią v; ir damas-

naujienos
Kalėdų Dovana

ir tikras Europinis 
escide gydymas a'£*>* 
kiama. Vienatini* gy
dymas nuo sifilio dum
damas ui f*
temą kainą

tiktai trumpam laikui

chroniškų ligų paeina nir» 
ilgydiiua

Del šėrininkų Garsus Vardas 
Lietuvių Skolinimo ir Būdavo* 
jimo draugija (spulką) Loud 
Name Building A Loari Ass’n. 
Pranešam, kad tapo suvienyta 
Garsus Vantas L. S. ir B. D-ja 
(spulka) su Biruta S. ir T. 
Draugija ir tapo permainyta 
svetainė. bus perkelta iš P. 
Kęselio svet. į Anton (Resnas 
svetainę. -1501 So. Paulina St. 
Pirmas susirinkimas arba mo
kesčių vakaras gruodžio IK 
dieną, 1925 m., K vai. vakare, 
A. Czesnos svetainėj, 1501 So. 
Paulina St.

Nakvojau viešbuty sukaltam 
iš trim lentų. Ko, ko, bet van
dens čia netruko, kaip papras
tai neturi kiti viešbučiai. Net 
dantis valo selteriu arba deg
tine. Čia pakinko kumelpalai- 
kę, kuri gali šiaip taip tempti 
bačką, įsileidžia į Nemuną, kur 
lenkai mano plukdyti sielius, ir 
semia kibirais iš priešakio, kur 
kumelpalaikės įmerktos pasku
tinės blauzdos. Gėriau gar
džiuodamasis, jog ir kumelės 
kinka tokia |rat, kaip ir grieš- 
no žmogaus, nekenks.

Naktį siurbė tik pora bla
kių, palyginamai mažiau, ne
gu provincijoj, iš kurios atvy
kau. Slaiga dasirpotėjau mįs- 
lęs, kas bus, jei nuo sienų nu
imsiu apdriskusį poperį ir iš
dulkiu langą kojomis gulėda
mas lovoje.

Kūtė, tariau, duokit val
gyti !

A sei, ar motere m nori, 
nedoig. kele lite!—kalbėjo žy
das.

—Doig, nedoig, duok valgy
ti, šalty, - užrikau tautišku 
žargonu.

—-Kam šalty, geroi pietai...
—Duok, sakau!

Ui, kam šturme, aš gevab

Artinasi Kalėdos. Kiekvienas pagal senų 
Įprotppradeda rūpintis kokių Kalėdų dova
nų suteikti savo giminėms ir draugams?!
Geriausia Kalėdoms dovana — NAUJIE
NOS.

• Gavęs žmogus Kalėdoms Dovanų NAUJIE
NAS, džiaugsis visų metų. Netik, kad 
džiaugsis, bet turės didžiausių naudų, — 
ęalės daug pasimokinti, pdtirti.
NAUJIENOS- jam bus tikru ir geru drau
gu per visus metus — kasdien.
Jei nenorite užrašyti NAUJIENA^ me
tams, galite užrašyti pusmečiui, .net ir ke
liems mėnesiams.
[ Lietuvą labai paranku užrašyti SUBA
IGS NAUJIENAS. Lietuvoje žmonės 
NAUJIENAS labai mėgsta. SUBATOS 
NAUJIENOS Lietuvoje $2 metams, Ame
rikoje SUBATOS NAUJIENOS metams 
11.50.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, 111.

DR. B. M. RUSS 
Atsukantis 

Specialistas 
{steigta 30 metų

Dauginusiai . _ _ _
kraujo ir užkrečiamu ligų. Kad 
jas nebandykit senais budais.
VYRAI! 8pe lialis seru m gydymas 
tojamas su geru pasisekimu dėl 
stiprumo ailpnėms vyrams, 
jėga veikla . ..
ir kraujo^'^feuteikdaina stiprumą silpniems 
ir sunykusioms vyrams. Dr. Ross gydymo 
kambariai kasdien* pilni ligonių.

JIS TURI 30 METŲ PATYRIMĄ 
ir jau išgydė tūkstančius žmonių, tai -ra 
■užtikrinimai pergnatiems, kad jie gaus Ta
rą gydymą. Vienatinis geriausiai (rengtu 
ofisas Jungtinėse Valstijose. Dešimtis gy
dymui kambarių. Kraujo išbandymu ir la
boratorijos egzuminacija dykai su gydymu.

Patarimas Dykai
Atsakantis medikalis patarnavimu suteiks 
jums sveikatą ir laimę. Geriausis gydy
mas. Pigiausios kainos. Greičiausiu gydy
mas. Ateikit šiandien.

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

kampas Monroe St. Chicago
Vyrų priėmimo kambarys 606. Moterų jei. 
ėmimo kambarys 608.

Penktas Augštas, Crilly Namai 
25 METAI TAME NAME

Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto Iki I 
vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 1 dieną. Pa- 
nedėliais, seredomis ir subatomu nuo 1« 
ryto iki 8 vakare.

Klausyk ir Tėmyk 
0 Polam

BRI NG* VOUR
New Subscrit>erIbOltr

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

Darykit tai ir Jus
Štai kiek kuponų gausit už 

kiekvieną atneštą ar atsiųstų 
paštu naują skaitytoją:
Už metus   150 kuponų 
Už pusę metų  75 kuponus 
Už tris mėnesius .... 35 kuponus

Taip dirbdamas nepajusi, 
kaip sudarysi tokį skaitlių ku
ponų, už kurį teks geriausia 
dovana.
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Įdės signalus
NAUJIENOS, Ohicagn, 11). Pinti a&ąjUĮ, Qiuud 14

Sujungs mokyklas
Northvvestern universiteto 

inžinerijos mokykla rengiasi 
perimti Armouro Technologi
jos Institutą, vieną iš garsiau
sių inžinerijos mokyklų Ame
rikoj. Sujungus al.i mokyklas 
butų bandoma padaryti Cliica- 
go inžinerijos centru 'Arneri-

Vidurmiesty ir visose 
besnėse kryžkelėse, kur 
ginu automobilių pravažiuoja 
iv kur dabar turi stovėti poli- 
cistRi,’ jei ne visą dieną, 
bent didžiausio 
landomis, bus 
“Go” signalai, 
tie signalai jau
apie Naujus Motus.

tinę mokestį, o jis pnts netu
rįs Įniko “Inisy“, Birulie- 

svar- čini, nepraleiskite dešinltukės.
d u u-i ------------- -

tai 
važiavimo va- 

JdėH “Stop” ir 
Tikimąsi, kad 
pradės veikti

UTARNINKE SARPALIUS 
RISIS SU DVIEM

Roseland PRANEŠIMAI ĮVAIRĮIS SKELBIMAI
1 i ................... . .......

PARDAVIMUI
sve-

Armouro Institutas yra įs
teigtas Philip D. Annour, ku
ris davė institutui virš $2,500.- 
000. Jo sūnus. J. Ojąden Ar- 
mour, dabartinis skerdyklą sa
vininkas, irgi pridėjo keletą 
milionų dolerių.

Armouro Institutą yra bai
gę ir keli lietuviai, jų tarpe 
ten inžineriją baigė ir adv. K. 
P. G ūgis.

Kad įsismagino, Sarpalins, 
tai įsismagino. Vienas ristikas 
jam nieko “nel>egilioja“. Ular- 
ninkc, gruodžio 1:> d., Melda- 
žio svetainėj jis risis su dviem

Jack Elsonu ir Simnu Bū
reliu. Abu Sarpalius žada pa
guldyti bėgiu vienos valandos.

Ik* to, risis Baneeviėius, l)u- 
dinskas su Bagdonu, (Lazaus
kas ir kt. —-N.

Du nutroško nuo gaso 4 . , . n . ..Lieluviii Rateliuose“Pert“ Flannery, 60 m., 1251 
\V. 13 St. ir jo žmona, 55 m., 
rasti negyvi savo namuose, 
nutioškę nuo gaso. Spėjama, 
kad jie jau dvi dienas buvo 
mirę, kada juos rasta negy
vus. Jo žmona gulėjo lovoj, o 
paties Flannery lavoną rasta 
koridoriuje prie virtuvės. Iš to 
spėjama, kad Flannery paju
tęs gasą bandė eiti i virtuvę 
jį užsukti, bet beeidamas nu
alpo.

Ruoškimės minėti 1905 m. 
revoliucijos sukaktuves

Vaikas vaiką pašovė
Du vaikai žaidė su nedideliu 

‘ tučeiu” ;revclveriu. Revoh’e- 
ris išsišovę ir John Holobow- 
ski, 6 m., iš Pheonix, krito gal 
mirtinai sužeistas. Policija ieš
ko šovėjo \Valter Kniarz, 1 I 
m., taipjau iš Pheonix, kuris 
dabar slapstosi, ♦ nors pašauta
sis vaikas ir sako, kad pašau
ta jį n i tyčiomis, nes abu ma
nę, kad revolveris yra tuščias.

Kaip gitit prabėgo dvide
šimt Rietu nuo ių garsiųjų 1905 
m., kuriuos daugelis iš musų 
gal jau baigiame ir pamiršti. 
Bet tai buvo svarbus melai 
Lietuvos gyvenime ir mes ne
galime nepaminėti jų 20 metų 
sukaktuvių. Bet dar neužtenka 
vien paminėti tuos 
lietuvių tautiniame 
metus. Kiekvienas 
lietuvis darbininkas
tvirtai pasižadėti visomis savo 
išgalėmis remti 
cialdemoknitus, kad jie 
greičiausia galėtų įkūnyti 
prakilnius obalsins, kurie 
paskelbti 20 metų atgal.

Be to kiekvienas trokštantis 
laisvės ir kovojąs už ją turėtų 
rengtis 
svarbias 
kaktuves LSS. VIII Rajonas
paminės gražiu vakaru ateinan
tį sekmadienį, gruodžio 20 d., 
Lietuvių Auditorijoje. Vaič
kaus Dramos Teatras, kuris 
tai dienai persikelia iš liuli 
House teatro į Liet. Auditori
ją, suvaidins puikią dramą 
“Laisvės Kovotojai”, iš laikų 
I Jetuvos 
somybę.
kalba, kūną pasakys senas re
voliucionierius d. P. Grigaitis. 
Po gražaus programų gi bus 
šokiai iki nakties vėlumos, 
įžanga tik 50c. ir augščiau.

Mes kviečiame visus lietu
vius darbinihkus-es atsilanky
ti j .šį gražų vakarą ir kartu 
paminėti pirmąją 1905 m. Lie
tuvos

istorinius 
gycvnime 
susipratęs 

turėtų

Lietuvos so- 
kuo- 
fuos 

buvo

325,000 automobiliy
ir šiaip paminėti tas 
sukaktuvra. Tas su-

šiemet Chieagoje buvo 325,- 
000 automobilių, liek bent iš
duota miesto laisnių dėl auto
mobilių — pasažierinių ir tro- 
kų. 1926 m. tikimasi dar dau
giau turėti automobilių ir su
rinkti už miesto laisnius $1,- 
000,000, kūne <*isią taisymui kovos už nepriklan-

Teisėjas John H. Lyle, kurio 
distriktan įeina ir dalis Bridge- 
porto, nesiliauja reikalavęs di
delės kaucijos iš atvestų prie* 
jį kalinių. Užvakar iš 7 žmo 
nių, kaltinamų vagystėse, pa
reikalavo užsistatyti net $750.- 
000 kaucijos. Nors kiti teisėja 
ir mažina kaucijas ir bara te*
sėję Lyle už tokių kaucijų sk. i 
rimą, bet jis vistiek nepaliauji . 
milžiniškų kaucijų reikalavs

revoliuciją.
Rengimo Komitetas.

Bridgeport

Tai viena, tai kita keliom ja 
gėrisi dideliu teatru, bet Brid- 
geportas irgi galės greitai* pa
sigirti. nes apart didžiulio Mil
dos teatro, kurį dabar valdo 
musų lietuviai žmonės, pp. 
Šatkauskas*. su Maskoliumi, ren
giama jau vieta, nugriaunami 
namui, naujam teatrui, 
rtatys Schoenstadt & ('.o., 
35 ir Auburn gatvių.

prie

Anądien patikau “tėvą” Juo
zą Bložį, — mat jis pats turi 
savo tris sūnūs muzikantus ir 
yra tvėrėjas “Jaunosios Biru-

- Kas gero, ką naujo matai 
ir girdi bevaikščiodamas po 
lietuvių sostinę Bridgeporlą, 
klausiu jo. Mat jis nieko dau
giau nedaro, kaip per visą mie
lą savaitėlę visus Bridgeporto 
biznierius apeina, aplanko 
kiekvieną biznierių po du kar
tu savaitėje; jo gi apygarda, 
kurioje jis lankosi, yra tarp 
('anai ir Ashland ir Archer ir 
37 gatvių, taip sakant visas 
lietuvių biznis yra jo žinioje. 
Jis žmogus, kaip paprastai, ty
lu-: ir kantrus, pranašauja 
Bridgeportui gerą ateitį bizny
je. Jis tvirtina, kad už poros 

jeigu lietuviai nesumo
savo biznio vedime, 

? kas —- svetimtaučiai 
lietuvių rankų Llz-

metų, 
dei nes 
bus i 
paims iš
nius. Jisai nurodė į jau atida
rytas krautuves Netvarko, A. 
ir P., Consumers ir kelias ki
tas. Lietuviai geriau moka par
duoti, 
sako, 
pirkti, 
ku su

negu pirkti, o krautuvei, 
reikia mokėti geriau 
negu parduoti. Aš sutin- 
p. Bložių, ji v daug kar-

či(ks tiesos' pasako.

Kadaise 
biznierių 
bet kur ji 
irgi rengs 
kaijg) savo

čia tvėrėsi lietuvių 
kokia tai sąjunga.
dingo? N< 

koncertą su f 
darbuote? v

•jaugi ji
šokiais.

'Tautiška parapija vis dar
sukury, pinigų maža. kunigų
daug visokių, visi atrodo tau
tiški. Vieni vadina save Seno 
Rymo kunigai, kiti Seno Rymo 
Tautiški kunigai, treti Lietu
vių Tautiškų katalikų kunigai, 
ketvirti 
formatai, 
tur, kiti

Lenkų Katalikų He

ncagon.

grįžta Chieagon. Iš- 
X. M. Žukauskas į 

Philadelphia, Pa., ten nutverė 
parapiją. St. Linkus pavažinė
jęs po Kanadą ir kitus Ameri
kos miestus
A. Mikalauskas išvažiavo Det- 
roitan. P. P. Zalink, buvęs 
Chicagos kunigas-klebonas, pa
skui Westville, sugryžo Chiea
gon, ieško, kaip pats sako, “ka
tedros pirkti“. R. Baršys ran
dasi Chicagoje, kol kas dar be 
parapijos. J. rautas klebonau
ja lietuviškoje bažnyčioje prie 
35 ir Union gatvių.

šių tautiškų kunigų, 
turi dar ir kitokių 

kunigų. Prie babtistų 
Vai tūlis, J. Tamošių-

lietuviai 
tautiškų 
- p. J.

PAVLAVICIA
Undertakers G o.,
Automobiliai vestuvėms, 

krikštynoms ir t. t.
Grabus parduodam pigiai

3238 So. Halsted St.,
Phone Boulevard 7667 

Rezidencija Boulevard 9828
h. ■! -UI-.........................   ■ ■ ■ ■ . ............. ..

žino-Stasys Dambrauskas, 
raas Bridgeporto biznierius, 
kuris kadaise turėjo Milda Ice 
Cream Parlor, dabar turi dai
lią ir didelę aptieką Mildos te
atro name, 3138 S. Halsted St., 
kurią nesenai atpirko nuo pp. 
Jonaičio ir Valiulio. Paklaus
tas, ar jis dar yra Birutės na- 
rys-rėmėjas, atsakė, kad nie
kas neateina pas jį paimti na-

JULIJONA GRAMONTAITfi
Musų mylima dukrelė persiskyrė su šiuo pasauliu sulauku

si 10 metų amžiaus, Gruodžio 12 dieną, 1925 m., 10:30 valandą 
vakaie. A. A. Julijona gimė Lapkričio J5 d., 1915 m.

Paliko dideliame nuliudime motiną Heleną, po tėvais — 
Nezinskaitė, tėvą Kazimierą, brolį Bronislavą ir gimines. Kū
nas pašarvotas randasi 4535 So. Rockwell St., Chicago, III.

Laidotuvės jvyks Seredoj, Gruodžio 16 d., 8-tą valandą ry
te iš namų j šv. Panos Marijos Nekaltų Prasidėjimo Parapijos 
Bažnyčią, kurioje atsibus gedulingos pamaldos UŽ velionės sie
lą, o iŠ ten bus nulydėta j šv. Kazimiero kapines.

Visus gimines, draugus ir pažįstamus nuoširdžiai kviečia
me dalyvauti laidotuvėse ir suteikti mirusiais! paskutinj pa
tarnavimą. Nuliūdę ir pilni gilios sielvartos liekame,

Tėvai, Brolis ir Giminė*
Laidotuvėse patarnauja graborius Eudeikis, Tel. Yda. 1741.

Gruodžio 7 d. Strumilo 
tainėje įvyko Lietuvių Darbi* 
ninku Namo Bendrovės prieš- 
metinis šėrininkų susirinkimas, 
sušauktas atvirutėmis, šėrinin- 
kų buvo daug. Priėmus proto
kolą, sekė raportai. Sutrauka 
jų: šerininkų susirinkimai ne
įvyko keletas šiemet; kurie/ 
įvyko buvo neskaitlingi, to
dėl, neatnešė daug naudos ben
drovei, nes ščrininkai mažai 
lankėsi į susi rinkimus ir ma
žai darbavosi bendroves nau
dai.

Nutarta ir direkcijai paves
ta kreiptis į kiekvieną draugi
ją ir kliubą su prašymu, kad 
jos paragintų savo narius nu
sipirkti bendrovės bent po du 
šėru. 28 šėrininkai pasižadėjo 
padauginti savo serus po pusę 
šimto dolerių iki metiniam šė- 
rininkų susirinkimui. Išrinkti 
dėl sekamų metų: 15 direkto
rių, 10 alternatų į direktorius, 
revizijos komisijos tris narius 
ir korespondentas. Advokatas 
J. P. VVailches nusipirko tris 
serus, kitą kart žadėjo dau
giau nusipirkti. Jo pavyzdį tu
rėtų sekti kiti advokatai ir biz
nieriai. Kad profesionalai pra
dės remti musu darbą tinau-, 
sais, kai)) beregi tu tesime nuo
savu narna su svetaine Rose- t I
landė, šėrininkai nusiskundė 
direktoriams, kad šaltoje sve
tainėje sušaukė juos į priešme- 
linj susirinkimą. Nutarė me
tinį šerininkų susirinkimą lai
kyti šiltoje svetainėje. Sako, 
nėra ko paisyti kelių dolerių 
dauginus mokėjimo už svetai
nę. Naujai išrinkti direktoriai 
turės susirinkimą gruodžio 16 
d., Aušros kambariuos?. Jame 
biiiv išrinkta vaidyba ir įvairios 
komisijos.

Susirinkimas buvo ramus, 
bendrovės reikalai svarstyta 
rimtai.

L. ]>. B. Korespondentas.

čia nuo kelių metų gyvuoja 
Amerikos Lietuvių Piliečių Po
litikos Kliubas, kuris darbuoja
si politikoj, o ypač prieš rinki
mus išaiškina nenusimanan
tiems piliečiams apie balsavi
mą, partijas ir jų kandidatus. 
Taipgi-žiemos' laiku turi moky
klą, kurioj mokinama piliety
bės; ta mokykla daug pagelbsti 
tiems, kurie nori išsiimti pilie
tybes popieras ir tapti šios ša
lies piliečiais. Pamokos būna 
kas ketvirtadienio vakare Stru- 
milo svet. Norintys įstoti mo
kyklon posimatykite su moky
tojais, o norintys įstoti į kliubą 
ateikite į susirinkimus. Kliu
bas yra bepartyvis ir jame gali 
priklausyti kiekvienas, nežiū
rint jo politinių įsitikinimų.

Kliubas Kalėdų vakare ren
gia balių ir yra nutaręs kiek
vienam, kuris pirks tikietą, 
duoti dovaną — Kalėdų.

Kiek laiko Naujienose tilpo 
žinutė apie prisirašymu prie šio 
kliubo George Van Bremer. 

nas ir J. Rodinas (latvis-lietu- Redakcijos buvo pastebėta, 
vis). Melodistų — S. Geniolis, kaip šis kliubas gali būti lietu
tis kaip kada būna ir Seno Ry- viškas, jei priimami nelietuviai, 
mo kunigas. Dar yra keletas Turiu pastebėti, 
lietuvių ir tarp biblistų ir 
laveišių.

sa-
kad minėtas

Van Bremer yra Prūsijos lietu
vis. —W. K.

Gaisras Tautiškoje 
Bažnyčioje

Anądien pavakariais netikė
tai butų dingus liepsnose 'Tau
tiška Bažnyčia, kuri randasi 
prie 35 ir Union galvių, jeigu 
nebūtų patčmyta lAiku gaisro 
pradžia. Pečius, prikrautas po- 
pierosi anglių ir sąšlavų nuo 
>ereito sekmadienio, užsidegė 
Penius (furnace) yra ] 
tas beveik ant pat grindų, tik 
maža plėvė cimento yra fun
damentu. Cęmentas ir grindys 
perdegė ir “dzindros“ po grin
dimis užsidegė, kartu su “dzin- 
’romis” ir grindys aplink pe
čių. Laimei, kad dar liepsna 
nespėjo prieiti prie sienos ir 
neįeita oro, tad liepsna nesus
pėjo dasigauti į tikrąsias vo
žės. Nuostolių padaryta už po
rą šimtų dnlorių. |

Raganius.

Pranešimai
KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 

LEISTI :i00.00? 
Atsakymas: $100.00 ant syk |r 

$6.00 j metus per visą 
likusi gyvenimą.

Kiekvienas musų praleistas dole
ris sudaro nematomą juostą cen.- 
ų *ir kiekvienas centas atlieka

ižsidege. tam tikrą darbą. Praleisdami cen- 
nastatv- 13 paskui centą, doleri paskui do-i 

i .. lerio, mes 'greitai praleidžiame
šimtą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti do] kitų,

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

Naujienų. Spulka. uždirba po 
$6.00 gryno' pelno ant kiekvieno 
$100.00 — pamislyk 
šimtas uždirbtą, jei 
čia per 20 metų?

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

laikytumėt ji 

su sekretorių 
o nuo jo su- 

duųginsls

NAUHENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St.

Roseland.-^Draugijų Sąryšio, kuris 
palaiko Aušros kambarius, trečia pro- 
lekcija |vyk3 Gruodžio 14 d. 7:30 vai. 
vakaro Aušros kambariuos** 16900 S. 
Michigan Av<*. Prelekcijos tema 
“Darvinizmas". Ją aiškins inžinie
rius K. AugustinaviČius. Visi atsilan
kykite j prelekciją paskirtu laiku; iš
arsite iš jos daug {domių dalykų.

—Rengimo Prelekcilų Komisija.
Roseland.—Amerikos Lietuvių Pi- 

liečiu Kliubo visi nariai esate kvie
čiami ant priešmetinio susirinkamo, 
kuris jvyks Panedėly, Gruodžio 14 d., 
1925 m. 7:30 v. v., Strumilos svet. 
158 E. 107th St., Roseland, 111. Bus 
svarbių svarstymų.

—W. Kristopaltiii, rašt.

L. S. S. VIII Rajono posėdis jvyks 
nirmadienj, Gruodžio 14, 7:30 v. vak. 
Naujieną šame, 1739 So. Halsted St. 
Visas komitetas kviečiamas atsilanky
ti, nes turime prisirengti prie sekan
čio Rajono vakaro.—N. J. Maurkas,

VIII Rajono sek r.

Roseland. — L. S. 137 kp. su- 
irinkimus bus Gruodžio 16 d., 7:30 

vai. vak., J. šmotelio namuose, 10604 
Edbrooke Avė. Nariai ir norintis pri
sirašyti kviečiafne atsilankyti.

— Organizatorius

L. S. S. 4-ton Kuop<»H priešmetinis 
susirinkimas jvyks antradieny, Gruo
džio 15 d., 8-tą vai. vakare, Raymond 
Chapel Svet., 816 W. 31st St. iVini 
nariai yra kviečiami dalyvauti.

— Valdyba
..... .. ,....L-U'J 1*

ASMENĮ! JIESKOJIMAt
PAIEšKAU sava brolio Antano 

\Vaitkaus ir sesers Adolfinos. Pa
reina iš Kauno rčd., Telšių apsk
ričio, Adomaičių sodos, Pirmiau 
g\veno Chicagoj, III., o dabar ne
žinau. Meldžiu atsiliepti ant šio 
adriso

John yVaitkus
125 Clinton St., Mihvaukeo, Wis.

JIEšKAU Miko Ratkaus giminių, 
jis gyveno 3247 So. Union Avė., Chi
cago, III. Dabar jis yra miręs ir ran- 
lasi pas graborių. Kas žinote, malo
nėkite pranešti apie jo gimines.

PAULAVIČ1A
3238 So. Halsted St. 

Chicago, III.

FAJIEŠKAU Juozapas šeivelis. 
Paeina iš Stanaičių kaimo, Gelgau- 
diškfls parapijos, šakių apskričio. Pir
miau gyveno Grand Rapids, • Mich. 
Yra labai svarbus reikalas. Prašau 
i o paties arba kas apie j j žino, atsi- 
liępti, busiu dėkingas. CHARLES 
D1TKUS, 1154 No, Kedzie Avenue, 
Chicago, Illinois.

įSRENOAVOJIMUf
PASIREN PAVOJA bekarnč 

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.

RENDAI 5 ruimą fialas ir gara
žas vienai .mašinai. Fintas karštu 
vandeniu šildomas, įrengimai yisi 
moderniški. Renduosiu ir dviem 
šeimynom. Garažas remlai dėl 2 
mašinų, 3329 Auburn Avė. Kreipki
tės i krautuvę. Fiatą randuoti 
kreipkitės 6630 So. Talman Avė.

Tel. Prospcct 3938

PARENDAVOJIMU1 fintai 
po 4 ir 5 kambariui; renda po 
$16 ir $23. Yra gasas ir elekt
ra.

Tel. Humboldt 1815 
1817 Winnebago Avė.

SIŪLYMAI KAMBARIU
PASIRENDAVOJA šviesus, ga

ru apšildomas kambarys dėl vie
no ar dviejų vaikinų ar merginų, 
arba ženotai jaunai porai prie 
laisvų žmonių; vaikų . nčra. Gali
ma matyti visada ant 2 lubų.

6614 *S. Ąrtesian Avė.
Tel. HemJock 3570

IVAIHĮIS SKELBIMAI
BAGDONAS BROS.

MOVTNG. EXPRESSING & COAL 
PIANO MOVING EXPERTS 

Long distance handling. 
Turime daug metų patvrimą.

3238 So. Halsted St.
Tel. res. Yds 341)8—Blvd. 7667 offlce

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos j

Intu rieriis nėriniams; kaina: 4 uncijų 
vtinnėf ii ‘Valkos 35c., 38c. ir 40c. Vilnonios 

*i

jūsų

i skiautes vr.ikams, kaina nuo
;ų iki $1.00. Marškonios gi

jos, kaina 1000 jardų nuo 10c. iki 
45c. Mano tavoras parsiduoda nuo 
35c. iki 50c, pigiau negu kitur.

Atdara dienomis, vakarais. Sckma- 
dienyj po pietą.

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

lel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO, ’ 
Malevojam ir popieruoj&m. Už- 

Inikom mulevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 8o. Halsted St.
J. S. RAMANČIONIS, Prez.

PIRKIT PLUMB1NGA PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levjnthal Plnmbing Supply Co., 
1637 West Diviston SU 

netoli Marshfield
... -T“—. ........   —

KRAUTUVIŲ F1RČERIAI
Grosemių, Bu- 
čemių, Del i kate- 
šen, Restaunm- 
tų, Kendžių, Be
kerotų. Muaų 

specialunurs Geras patar
navimas, žemos kainos. 

Sostheims, 1912 So. State St.

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

saldainių ir ei 
mokyklos reik 
HUO mokyklos

ANT pardavimo 
garų krautuvė ir 
menų, pu..<• id >k< 
renda pigi, listas ant penkių me
tų ir penkti 
prie štoro, Atsišaukit tuojau. Par
duosiu visą* arba pusę pigiai. Prie
žastį patirsit ant vietos.

Mrs. C. Pctrušiunienč 
3329 S. Mnroan St., Chicago

ruimai pagyvenimui

NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI 2 augštų mū

rinis namas, su nesvaiginamų 
i gėrimų parloru, geri fikčeriai ir

- i yra laisnis, nebrangiai.
7007 So. Racine Avė.

DIDELIS Bargenas. Parsiduoda 
2 uugštų mūrinis namas, netoli 

, Marųuette Parko, puse bloko nuo 
i karų. Gerai įtaisyta, karštu 
■ deniu šildomas. Atsišaukite 
j kofltrnktorių 

Jonas Paulus 
■1638 S. Washtenaw Av< 
Tel. Lafayette 3151

van-
pus

PARDAVIMUI 3 lotai ir 2 
! cottage,s 5 6 kambarių. Bar- 
genaš. Randasi pusė bloko į

REIKALINGA mergina arba 
moteris dirbti prie namų. Ne
reikia skalbti, šeimyna nedi
delė, geri namai.

F. ROBB1N
• 1838. So. Hamh’n A ve.

Atsišaukite:
1836 So. Rfdgevvay Avė.

■n-

REIKIA DARBININKŲ

PARDAVIMUI 3 fialų medi
nis namas, geroje vijoje, ge
rame padėjime. 9,500, $2,000 
cash.

HENRY SAUERBIER 
1268 W. 47th St.

VYRŲ
KEIKIA automobilių 

menų, yra gera ateitis, geroj 
apieiinkėj, 
rųšių gas karus. Pageidaujama 
patyrę, arba išmokinsime ne
patyrusius, kurie turi galiūnui 
pardavinėjime.-

4143 Cottage GroVe Avė.

šalęs-

pardavinėti dviejų

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA Fordas žiemi

nis, 2 pasažierių, vadinamas 
coupe, 1925 senumo labai pi
giai. Atsišaukite, 2 lubos frori 
las. 3300 S. Union Avė.

PARSIDUODA automobilius 
tinkamas dėl taxi cab, su mi- 
teriu. Atrado • kaip naujas. 
Kaina labai prieinama.

CAPITAL GARAGE 
7843 So. Racine ^ve.

RAKANDAI
PARDAVIMUI 5 kambarių 

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

5727 S. Loomis St.

PARDAVIMUI
DIDŽIAUSIAS GROJIKLIV PIĄNV 

IŠPARDAVIMAS CHICAGOJ1
Turime pardavimui daug vartotų 

ir sampėlinių pianų. Turi būt par
duoti, kad padarius vietos musų kam
bary dėl naujų Kalėdinių pianų. Par
davimo kainos $145 lengvais išmokė
jimais. Jei jus atsinešite šj skelbimų 
su savim, mes duosime jums gražių 
Kalėdų .ęlovaną, 100 rblelių ir cabinet 
benčių.
NATIONAL PIANO STORES, Ine.

2382 W. Madison St., Ist floor 
Chicago, III.

PRIVERSTAS parduoti savo gro- 
jiklj pianą iŠ priežasties išvažiavi
mo iŠ miesto. Grojiklis pianas ver
tas $900, parduosiu už $150, >25 
rateliai, benčius ir kabinetas iš
mokėjimais $50 cash ir po $10 j 
mėnesį. NAGA1TIS

6512 S. Halsted St.. Ist floor

PPARSIDUODA mažai vartotas 
national cash register. Mokėta 
8350, parduosiu pigiai. Nuo 1c. iki 
$5; elektra varomas.

Kreipkitės:
623 W. 17 St.

PARDAVIMUI lotas, prie 
karų linijos už $1,000, vertas 
$1,250.

•MR. STAHL 
6605 So. May St.

MORTGECIAI-PASKOLOS
Z

k.

ANTRI MORGIČ1A1 '
Suteikiami ant 6% palūkanų 
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

_ ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Avė., 

Lafayette 6738

MOKYKLOS
. ■■ I II ■ ■■!■■■! . ■ I ,

VALENTINE 
DRESSMAK1NG 

COLLEGE
Kursai Designing, Dressmaking, 
skrybėlių dirbimo ir siuvimo. Rle- 
sos dienomis ir vakarais, 
šaukite, 
kitę dėl
2407 W.

Phone _
M. E. HUTF1LZ, Manager

Atsi- 
rašykite arba telefonuo- 
tolimesnių informacijų.
Madison, Chicago, UI. 
Seeley 1643

^xxxxxzxxxxxxxxxxxxxxxxxix 

ANGLU KALBA 
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam* šioje šalyje 
Kurie kalba gerai angliškai visur 
turi pasisekimą ir pirmvbę. Ang 
tų kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stės, pilietybės ir daug kitų daly
kų gali lengvai ir greitai išmok
ti pagal nauja buaa mokinimo Le- 
veskio Mokykloje klesose ir per 
laiškus (conespondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmenii 
kai arba laišku.

LEVESKIS’ SCHOOL
Preparatory and Commenial

3301 So. Halsted Stn Chicago, UI.
(kamp. 38-čios gatv., 2-ros lubosi

i

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių 
chanikų ir šoferių. Ateikite 
rengę pradėti. Pagal musų 
sistemą n asmenišką prižiūrėjimą 
jus Išmoksite | kelias savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kjl 

*jųs mokinsitės, o kaip užbaigsite, tai 
dąr geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGTNEERING 

1507 W Madison St.

pArdavimui bučernės tik 
čeriai, ice box, kaladė, kounte- 
ris, mėsos maliklis, vogos, len
tynos, registeris. Afsišaukit 
tuojau.. )

5758 S. Robey St.

PARDAVIMUI arba mainymui 
grosernė ir bučernė su vieno augš- 
to mariniu namu. Yra krautuvė ir 
4 kambariai iš užpakalio, 2 karą 
garažas, savaitinių įplaukų $500. 
Visas šviežias stakns.

JOHN aKLARIC, 
1206 West 18th Street

PARSIDUODA 
groserne. 
nis,

bučernė
Senas išdirbta^ 

lietuvių kolonijoj.
Kreipkitės:

1618 Union Avė.

ir

me- 
pasl- 

naują

Amerikos Lietuviu Mokykla
3106 So. Halsted St.

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

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

P. S.: Išduodame paliudijimus 
ir diplomus.


