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Albanija šaukiasi 
Lygos pagalbos
Sovietai įsako tremti 

Trockio rėmėjus
8 pasažieriai žuvo traukinio 

nelaimėj

Albanija šaukias Tautu 
Sąjungos - pagalbos

Prašo sudrausti Jugoslaviją, ku
ri kurstanti neramumus Al
banuose

20.
va-

ŽENEVA, Šveicarija, gr.
— Tautų Sąjunga paskelbė 
kar, kad ji gavus iš Albanijos 
premjero, vyskupo Fan Noli, 
protestą prieš Serbiją. Savo 
proteste Noli pareiškia' kad Ju*> 
goslavijos teritorijoj esą organi
zuojamos bandos, kurios darą į- 
siveržimų i Albaniją, keldamos 
neramumų ir kurstydamas suki
limus.

Vyskupas Noli prašo, kad Tau
tų Sąjunga darytų intervencijos 
ir įspėtų Belgradą, idant tuo bil
du butų padarytas galas dalykų 
padėčiai, kuri gresia rimtu pa- 

Yvojum taikai Balkanuose.
Italija nesi maišysiant i į Albani- 

nijos dalykus
LONDONAS, gruodžio 20. — 

Britų valdžia gavo užtikrinimų 
iš Italijos ir Jugoslavijos valdžių, 
kad jos neturinčios jokios inten
cijos maišytis į vidujinius Alba
nijos dalykus.
Anglija siunčia karo laivus į Al

banijos vandenis
LONDONAS, gruodžio 20.

Anglijos karo laivai iš Maltos 
šiandie atplaukė j Albanijos uos
tus Durazzo ir Avloną Britų in
teresams ginti, atsitikime, jeigu 
sukilimas Albanuose grūmotų 
jiems pavojum.

šitas Britų žygis parodo, kad 
valstybės laiko padėtį Albanijoj 
gana rūsčia.

Pasaulio taika, kurią darbie- 
čių premjero MacDonaldo vald
žia buvo, rodos, atsteigus,- dabar 
vėl, konservatoriams patapus 
šeimininkais, pradeda stipriai 
klibėti.

Prašo soviety legaciją 
apleisti Albaniją

LONDONAS, gruodžio 20. — 
Telegrama iš Romos skelbia, kad 
ten gauta oficialių žinių, jogei 
Albanijos valdžia paprašius so
vietų Rusijos legaciją — minis- 
terį Krakoveckį ir šešis jo štabo 
narius, atvykusius į Tiraną dar 
tik praeitą trečiadienį, —• tuo
jau apleisti Albanijos žemę.

Albanija kaltina Jugoslaviją
BELGRADAS, Jugoslavija, 

gruodžio 20. — Albanijos amba
sadorius šiandie įteikė Jugosla
vijos valdžiai notą, kurioj Alba
nija kaltina Jugoslaviją dėl kur
stymo ir rėmimo maišto Alba
nuose- Notoj sakoma, kad Ju
goslavija pati priruošus sukili
mą ir apginklavus bandas Alba
nijai pulti.

“Ištremti kiekviena, kurs
C'

pritaria Trockiui!”
Toki “ukazą” išleido sovietų vir

šilos Stalinas ir Kamenevas, 
liepdami naikinti darbinin
kuose visokį pakinkoma Troc
kini

BERLINAS, gruodžio 20. — 
čia gauta kopija “ukazo,” išleis
to sovietų politbiuro prieš Troc
kio šalininkus ir pasirašyta Sta
lino ir Kamenevo. Ukaze sako
ma:

“Kiekvienas asmuo, rodąs 
nors mažiausios simpatijos Troc
kiui, turi būt ištremtas. Su di
džiausiu griežtumu turi būt nai
kinama pasireiškiąs darbinin
kuose vis didesnis palankumas 
Trockio politikai.”

Leningrade sušaudyta kariuo
menės akyse trys oficieriai už jų 
išsitarimą, kad raudonosios ar- 
mijos vadas (Trockis) vėl grį
šiąs galiom

Maskvoj einanti ginkluota kova 
• dėl Trockio

VIENA, Austrija, gruodžio 20.
Gauta iš Odesos per Bucha- 

restą žinia sako, kad Maskvoj, 
N i žn i am- N (> vgo rodė, Kaza n i u j c 
ir kituose Rusijos centruose ki
lęs pilietnig karas tarp ištremto
jo karo ministerio Trockio šali
ninkų ii- Zinovjevo partizanų.

Generajis komunistų partijos 
sekretorius Stalinas tapęs Troc
kio partizanų suimtas už tai, kad 
jis išleidęs cirkuliarą, kuriame 
Trockį apšaukęs išdaviku.

Sovietų komisarų tarybos pir
mininkas Bykovas buvęs atvy
kęs į kareivines, kame Stalinas 
laikomas arešte, ir reikalavęs 
Stalinų paleisti. Kęreivinių ko
mendantas sutikęs tatai padary
ti ta j a sąlyga, kad Stalinas re
zignuotų iš sovietų valdžios ir 
tuojau apleistų Maskvą.* Stali- 

■ nas ir Rykovas su tuo nesutikę.
Bombardavo kareivines

Po to sunkiosios valdžios ka- 
nuolės buvusios atkreiptos į ka-t 
reivines, ir prasidėjęs bombarda
vimas. Kareivinės buvusios vi
sai sunaikintos. Abiejose pusė
se buvę daug užmuštų ir sužeis
tų.

Du generolai, Kutijavič ir De- 
ventov, pareiškę atvirai, kad jie 
r’emsią Trockį.

Pranešimai skelbia, kad atka
kli kova einanti tarp Trockio ir 
Zinovjevo partizanų Kazaniuje 
ir kituose centruose, Trockio ša
lininkams imant viršų.

Areštai Trockio šalininkų 
Kronštadte

HELSINKAI, Suomija, gruod. 
20. — Kronštadte buvo suimta 
keletas karo ministerio Trockio 
šalininkų, bet vėliau jie paleista.

Santykiai tarp Trockio šali
ninkų ir Zinovjevo labai įtempti,

FLINT, Mich., gruodžio 20
— Trys jauni vyrai buvo ras
ti negyvi garaže prie savo au- tečiau Vienos žinia apie taria- 
tpmobiiių. Pasak gydytojų, jie mus susirėmimus Maskvoj kol 
mirę nuo gazo nuodų. kas nėra patvirtinta.
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9,000 geležinkeliečių 
gaus didesne algą

No. 305

Smerkia “džingoistus

Tai yra Ward linijos pasažierinis garlaivis 
paskendo Meksikos jūrėse, netoli Ta.mpico 
daugi kiti laivai, pastebėję paga.'hbs šauksmo singnalus, suskubo atvykti 
ir visus žmones išgelbėjo.

8 žmonės žuvo traukinio 
nelaimėje

7 kiti sužeisti, vagonui nukritus 
nuo tilto 60 pėdų žemyn į upę
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.n Esperahza, kurs andais laike baisios audros 
miesto. Pasažierių tečiau niekas nenukentėjo, kar 

nelaimės vieton

—   —>    L-    --------

Mussolini nori pakeist 
rinkimo įstatymu

Meksika atsisakė nuo 
$50,000,000 paskolos

ROMĄ, Italija, gruodžio 20.— 
Premjeras Mussolini šiandie įne
šė atstovų butan įstatymo su
manymą, kuriuo pakeičiama da
bartinis rinktinų įstatymas Ita
lijoj senuoju rinkimo metodu. 
Sumanymas bus svarstomas par-1 
lam.entui vėl susirinkus sausio

Prezidentas Gailės deda pastan
gų sutvarkyti krašto finansus 
be svetimų pagalbos

CHIPPE\VA FALLS, Wis, gr.
20. — Netoli nuo čia' šį rytą įvy
ko baisi nelaimė. Pasažieriniam 
Minneapolis, St. Paul & Sault 
Ste Marie traukiniui artinanties 
prie Chippewa Palis, bėgant 3 dieną. 
Ohippevva upes tiltu’ paskutinis ( Kartu buvo' paskelbta, kad autorizaėiją 
traukinio vagonas iššoko iš bė- nauji visuotini parlamento rinki- valdžiai 50 milijonu dolerių pa-

MEKSIKOS MIESTAS, gr. 20. 
— Prezidentas Calles, stengda
masis sutvarkyti Meksikos fi
nansus, atšaukė pirmiau duotą 
Amerikos bankininkui Arlittui

Mėksikossukelti

NEW YORK, gruodžio 20.— 
Devyni tūkstančiai darbininkų 
Erie gelžkciių dirbtuvėse gavo 
$600,000 kaip ir Kalėdinių do
vanų. Komitetas, atiMoVaująs 
keletui unijų ir generalinis 
kompanijos menedžeris W. A. 
•Ba*ldiwin,. priėmė naują algų 
normą, įeinančią galion sausio 
1 dieną. Darbininkams bus pri
dėta algos 3 rentai valandai. 
Daba r t i n i s m i n i n ui m a.s 
70c., vidutinis — 74c.

Pakėlimas algų paliečia vi- 
•us mechanikus, kalvius, kon
duktorius, elektros darbinin
kus ir kilus dirbančius kom
panijos šapose.

yra

Nl’AV YORKAS, gruodžio 20. 
— United Steel korporacijos 
pirmininkas Al'bcrl II. Gary 
pareiškia spaudoj, kad tik ne- 
atsakomingi džingoistai skaliją 
apie karą tarp Jungtinių Val
stijų ir Japonijos. Tiek Ameri
koj tiek Japonijoj esą tam tik
rų gaivalų, kurie pūkštą ugnį 
gaisrui sukelti, bet jie anaip
tol neatstovaują bendro di
džiausiųjų žmonių masių nu
sistatymo abiejuose kraštuose. 
Japonija, pasak Gary, lojaliai 
vykinanti duotus savo pasiža* 
dėjimus d( I ginklavimus apri
bojimo.

MAISTAS VĖL PABRANGO

WAI.L STREETAS ISDALIN 
SAVIŠKIAMS $40,000,000

KALĖDŲ DOVANŲ

WAsmNGTON, D. C., gr. 
20. Darbo Departamentas 
šiandie pranešė, kad maistu 
kainos šį mėnesį pakilo 1 nuoš.

didesnių*
esąs dar 
tik Los

Kelio'e dešimtyse 
miestų pabrangimus 
aukštesnis. Vienam
Angeles maistas atpigęs dviem 
nuošimčiais.

NEW YORKAS, gruodžio 20.
- • Wall Streeto finansinės fir
mos šioms Kalėdoms žada iš
dalinti savo ofisų darbininkaihs
dovanų pinigais viso sumoj 10 BOMBOS LATVIŲ KAIRIŲJŲ
milijonų dolerių/ Dovanų gdu- LAIKRAŠČIŲ REDAKCIJOMS, 
šių vii i, nuo menkiausio ofisų
tarnautojo iki aukščiausio fir
mos partnerio. Žinoma, milijo
nui? gaus partneriai ir aukštie
ji valdininkai, o menkesnieji 
tarnautojai turės pasitenkinti 
trupiniukais.

ISPANIJOS KATALIKAI RO
DO SAVO IšTDilMUMĄ 

KARALIUI

KAUNAS, [Ij-va]. — Rygos 
spaudos pranešimu, gruodžiu 2 
d. kairiųjų latvių laikraščių 
“Socialdemokrate” ir “Laik- 
mets” redakcijoms buvo padėtos 
bombos, kurios sprogdamos su
gadinusios tik redakcijų bustus, 
nieko nesužeisdamos.

Spėjama, jog tai padarė lat
vių nacionalistų junuomenė.

gių ir, nutrukęs nuo priekinio maj įvyksią ateinantį kovo mė- 
vagono, nuo tilto nuvirto 60 pe- nesi.
dų į upę, pirmagalį įbesdamas į 
upės dugną, o užpakaliu trupu
tį kyšodamas iš vandens. Vago
ne buvo keliolika žmonių. Po il
go gelbėjimo darbo, kurį labai > 
sunkino didelis šaltis — 12° že 
miau zero, — aštuoni pasažie 
riai buvo išimti negyvi, užsimu- 
šę arba prigėrę, o septyni kiti; 
sunkiai sužeisti. . Sužeistieji at
gabenta į Chippewa Falls ir pa
dėta ligoninėj. Skaičius aukų 
gali dar pasirodyti didesnis, kai 
pavyks išimti iš upės vagonas, 
tūrio iki šiol dar pppasisekė iš
imti.

SUDEGĖ 4 VAIKAI

gi-, 
ki-

SISTERVILJJfy W. Va, 
20. Netoli šio miestelio

■.Kuriame namuose gaisre sude- 
j gė keturi vaikai. Be to viena 
! moteris buvo sunkiai, sužeista, 
o du lengviau. Liepsna namus 
visiškai sunaikino.

7

£

skolos.
Prezidentas Calles randa, kad 

ta paskolos transakcija Meksi
kai' ir nenaudinga ir pereikalin- 
ga. Arlitto duotas $100,000 ga
rantijos depozitas tapo jam grą
žintas.

Šitas atsisakymas nuo ameri
kiečių paskolos Meksiko^ finan
siniuose ir komerciniuose rate
liuose padarė gero įspūdžio.

Valstybes išlaidoms sumažinti 
prezidentas Calles stengiasi kur 
galėdamas karpyti skaičių tar
nautojų valdžios departamentuo
se. Vietoj to didelės pinigų su
mos skiriamos tam, kad įsteigus 
dar 4000 mokyklų, taipjau kad 
atsteigus geležinkelius.

MADRIDAS, Ispanija, gruo
džio 20. Norėdamas parody
ti savo ištikimumą karaliui 
Alfonsui, centralinis Ispanijos 
Katalikų komitetas nutarė pa
statyti jo statują Angelo kal
voj, kur 
minklas. 
statujai
visoj Ispanijoj.

$2,600,000 ORO PAŠTO 
REIKALAMS

yra šv. širdies pa-
Karaliaus Alfonso 

pinigai bus renkami

W ASU INGTON AS, įruodzio 
19. Kongreso atstovų rūmų 
nariai, suinteresuoti transkon
tinentiniu oro pašto funkciona
vimu ir jo išlaikimu tikrina, 
kad tam reikalui busią ateinan
tiems metams paskirta 2,600,- 
909 doleriu, v

Chicago ir apielinkė.— Apla
mai gražu; vis taip pat šalta; vi
dutinis, ddžiumoj vakaris vėjas, 

» šiai dienai pranašauja 04 
ro orakulas..

’ ~ . .. I Vakar temperatūra vidutiniai
BFCGRADAS^ Ju«oshiv,la’ siekė 3°F

gruodžio 20. Jugoslavijos siandie’£1)ulė teka 7:14, lei- 
užsienio reikulų mimstens Nin- džias- 4.21 vaIanda.
ėič išvyko Paryžiun painfor
muoti franeuzus apie projek-;
tuojamą Balkanų valstybių są
jungą kovai su komunistine 
propaganda. Sąjungon turėtų 
įeiti Rumunija, Turkiją, Grai
kija, Bulgarija ir Jugoslavija. 
Iš Paryžiaus Ninčič žada ta pa
čia misija vykti į Londoną.

Balkany blokas kovai su 
kooiooisty agitacija

NEPRIPAŽĮSTA “CARO”
KIRILO

BERLINAS, Vokietija, gruo
džio 20. Didžiojo rusų ku
nigaikščio Kirilo pastangos už
tikrinti sau Rusijos sostą, jei 
bolševikai butų nuversti, sukė
lė; nemaža rupesnio rusų mo- 
narchistų rateliuose Berline, 
kurie palaikb kandidatūrų di
džiojo kunigaikščio Nikalojaus.

Į jų pasitarimu® buvo pa
kviestas gen. Wrangelh>, buvęs 
anti-bolševikinių jėgų vadas. 
Pasitarimai su juo,įvyko laike 
iškilmingos puotos, kurioj Ki
rilo propaganda buvo ap&mk-

PINIGŲ KURSAS
šeštacUenj, gruodžio 20 d, užsienio pi
nigų ne mažiaus kaip už $25,000 do
lerių bankų buvo skaitoma Amerikos 
pinigais šitąip:

Anglijos', 1 sv. sterlingų .. $4.68 
Belgijos 100 frankų .....
Danijos, 100 kronų .......
Franci jos, 100 frankų .. 
Italijos, 100 lirų .........
Lenkijos, 100 zlotų ..... I.
Norvegijos, 100 kronų 
Olandijos, 100 markių 
Suomijos, 100 markių .. 
Švedijos, 100 kronų .... 
Šveicarijos, 100 frankų

$5.01 
$17.71

$5.39
. $4.33 

$19.25 
$15.13 
$40.40

.. $2.52 
$26x95 
$19.36

Lietuvos PinigŲ Kursas
Siunčiant pinigus Lietuvon pei 

Naujienas Lietuvon litų kursas skai* 
tant Amerikos doleriais yra skaito* 
mas šitaip: >

Prie šitos sumos reikia pritilti 25

50 litų ....
100 litų ....
200 litų ....

.............     $5.50

......................    10.50

.................................. 20.75
300 litų ...................................... 31.00
400 Htų ................  41.20
500 litų .... .................................. 51.50
600 litų .... .................................... 61.75
700 litų .... .................................. 72.00
800 litų .... .................................  82.25
900 litų ....
1800 litų.....

......................-.........  92.59

....................    102.75

MIRIMAI VĖŽIO LIGA 
DAUGINASI

WASUINGTON, D. C., gruo
džio 20. Surinktos pereitų 
metų (statistikos žinios rodo žy
mų padidėjimą mirimų vėžio 
liga. Išviso buvo užrašyta 
86,754 mirimų vėžio liga perei
tuose metuose, tuo tarpu 1922 
metuose mirė 5,816 žmonių 
mažiau.

Sykiu pastebiama, 
tingulius džiova 
nuoš
100,000, o pereitais metais tik 
90,732.s

jog mir- 
sumažėjė 4 

1922 m. džiova mirė

. ŽMOGŽUDIS HAARMAN 
PASMERKTAS MIRTI.

Sykiu pasmerktas kartuvėms ir 
jo sėbras.

ta “blofu”. Ten. pat jie pareis- centai palto iįalidų už kuiną siuntini, 
;s«;vsm.a.n Mii.JUi..; Norint pralysti tefegMimo - dar 5Qkč savo ištikimybę Nikalojui. centų daugiau.

HANOVER, Vokietija, gruo- 
Haarman, 

kurs yra nužudęs 27 asmenius,» 
tapo pasmerktas mirti. Sykiu 
su juo pasmerktas kartuvėms, 
ir jo buvęs sėbras Hans Mą»! 
rans.

Teisme liuvo iškelta aikštėn, 
jog Ilaarman, buvęs mžsinin- 
ka^, įsiviliodavęs jaunus vy, 
rus į savo butą, trečiam aukš
te, dantimis perkąsdavęs gerk
lę ir gerdavęs jų kraują.

džio 20. FHtz
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Nevažiuokit į Kubą!
“L.” j Jau Kolumbas, pirmą 

fcykį išžengę^ iš laivo į atrastos 
Kubos krantą, tarė: “Tai yra 
gražiausia že(nė, kurią Išvydo 
žmogaus akys”. Iš to pasakymo 
galima spręsti apie šios šalies 
gamtos grožę.

Atradusi Kubą, ispanų valdžia 
palaikė tą žemę savo kolonija. 
Skiriami valdininkai į Kubą, sa
vo pareigose matė ne sąžiningą 
valdymą ir šios šalies gerinimą, 
bet tik savą pralobimą. Ts-panai 
spaudė pirmuosius gyventojus 
indi jonus ir vartojo juos sa
viems reikalams, it gyvulius- Is
panų priespaudos neišlaikę, j-iė 
pamažėl iškriko Į kitas žemes. 
Tuomet buvo parvežti iš Afrikos 
nemokami vergai j Kubą. Nau
dodamies tuo jų nemokamu dar
bu, Kubos valdininkai tęsė šios 
žemės naudojimą eksploataciją, 
o kultūros pakėlimą paliko liki
mui.

žiuo j a dar bandyti savo laimės 
—vyksta į J. Valstybes, į Meksi
ką, Argentiną ir kitur. Nėra Ku
boj nė vieno, kas butų pasakęs, 
kad jis yra laimingas atvykęs į 
Kubą. 1

Gyvena .lietuviai, Kuboj stor
žievis kiaušiu ir egoistiškiaušiu 
budu. Geria, kalba nedorai ir t, 
t- Didžiuma iš ją jau yra anks
čiau buvę J. V-bėse ir todėl nori, 
kiek pagyvenę Lietuvoj, sugrįžti 
atgal į Jungtines Valstybes.

i Didžiuma iš jų bebūdami Lie- 
Dėliai pasiryžimo sumaningų i tuv°J ir uždirbtus dolerius iškei- 

kovotojų už laisvę prispaustų i vokiškas markes, , pastaro- 
vergų, o taip pat nepriklausomy- į s’9ms kritus, liko visai be pinigų, 
bę Kuba tapo laisva, po daugelio tat bala Lietuvos valdžią, ba- 

Vos spėjo ra 8’imines» draugus — žodžiu 
jungu, kaip ^ara v*sa PasauiJ» pamiršdami, 

kad pastarieji nėr jo priešai, o 
taipogi jų blogos padėties prie
žastis. Nieku nesidomi, vaikščio
ja it pabludę. Net moterys ne
randa reikalingu rimčiau elgtis, 
atlankydamos bažnyčią ar suei- 
damos gražiai pasikalbėti. Ro
dos, lyg visi lietuviai butų ko
kios aziatų puslaukinės tautos 
žmones. Nestebėtina, kad sve
timtaučiams yra daug progos 
pasijuokti iš jų. Jų nemalonu
mus ir nelaimes kartu prispau
džia visokį išnaudotojai.

Man teko pačiam klibinti nele
gali išvykimą i Jungt. Valsty
bes, o taip pat ir legalį. Visą 
mano buvimo laiką Kuboj, reika
linga buvo, norint gauti vizą 
kreiptis j pil. J. Sturdzę, kuris 
buvo suvis pašalinis asmuo Ame 
rikos konsulatui. Jis buvo muiti
ne tarp emigrantų ir Aimterikos 
konsulo (teisingiau vicekonsu
las Mr. Fisher). Pastarasis — 
Fisher labai sutuokingai gyveno 
su ' aukščiau minėtu Sturdzę. 
Turėdamas tokią didelę jėgą vi
zai išgauti, jis naudojo emigran
tus nesąžiniškiausiu budu, imda
mas už praleidimą per “muitinę” 
nuo 25 dolerių ligi 500 dolerių, 
savo paties nuožiūra ir, matyti, 
savo nusprendimu, kiek norintis 
išvykti emigrantas išgali užmo-

buvo ir “legalia” Sturdzės, kurs 
ne vieno neaplenkė. Tik padary
tų p. atstovo ir pono sekreto
riaus pastangų c$ka aš ištrukau 
iš Kubos.

Lietuvos piliečiai turėtų būti 
atsargesni. Kaune varo propa
ganda agentai įvairių laivų kom
panijų: “llolląnd American 
Line”, “Volters Co-” “Pacific 
Line”, “French Line" ir lyti, ku
rie žada keliautojams lengvą 
įvykimą į Ameriką per Kubą jr 
apskritai aukso kalnus. Man dėl 
“Hollancl American Line” agen
to teko išgyventi Kuboj suvis 
nereikalingų 19 mėnesių, ir susi-, 
laukti “paieškojimą” “dingusio” 
kaž kur atleisto iš kariuomenės 
studentą mediko S. ž.

Stasys Žmuidzina.

bes, tad veik vi&Ug pagaunu pri
tyrę J. V. Šnipai, kurių pasie
niuose su Centr. Amerika vals
tybėse yra gana daug. Kiekvie
nas kelias, kelęlis ar šuntakis 
dabojamas, o taip pat ir tiltai. 
Dar man buvus Kuboj, atvežda
vo deportuojamų j Europą po 
nubaudimo didžiausias kuopas. 
Paskiausiu laiku, paskelbus nau
ją emiigracijos įstatymą, dauge
lis Lietuvos piliečių, matydami 
beprasmį gyvenimą 'Kuboj, grįž-1 tat nesenai buvo iškėlęs aikštėn! 
ta į Lietuvą, Prancūziją, ar va- studentas Pochoveckis, kuris1 

net Mr. Fisherį ir Sturdzę buvo 
pašaukęs tieson. žymiausi Ku
bos laikraščiai apie tai plačiai ra
šė, vadindami Sturdzę Amerikos 
konsulato agentu. Visa tai baigė
si tik tuo, kad Sturdzę Ameri
kos konsulatas pripažino suvis 
privaliu asmeniu. Tuo dalykas 
užsibaigė- Pasekmės to buvo ši
tokios: Pochoveckis ir kiti du ne 
gauna vizos išvykti į Jungtines 
Valstybes. Net man, turint rei
kalingus dokumentus, reikėjo 
sėdėti mine toj Kuboj viršaus ke
letą menesiu. V M 1

Prieš mano išvažiavimą iš 
Kubos, tas pate Sturdzę, surin
kęs iš emigrantų daug pinigų įva 
matydamas, kad tie negalės įva
žiuoti į J. Valstybes dėl naujo 
emigracijos įstatymo — išvažia
vo į Prancūziją, palikęs visus nu 
kentėjusius žmones Kuboj var-

keti- Be abejo, ąmigrąntai, bū
dami sunkiausioj padėtyje, mo
kėjo verkdami Ir skolindami pi* 
nigus, nes be jo liudijimo p. FL 
sher suvis nepriimdavo'ir nė ne
kalbėdavo. Tad sėdėk Kuboj, tu
rėdamas visas legales popieras 
dokumentus ir daug rimtesnius 
paliudijimus iš vietinių prekybi
nių firmų, ar šiaip autoritetingų 
asmenų? Visi tat gerai žinojo,: 
bet pasiskųsti nebuvo kam. Visa-

w.Bp oovos m.

S. L. FABIONAS CO

NORĖDAMI;
PIRKTI, PARDUOTI AR M AI< į 
NYTI VISADOS KREIPK1TBS F 
PAS MUS, TAS JUMS BUS> 

ANT NAUDOS.

UkL.\

Didelis pasirinkimas dovanų dėl jaunų ir
Deimantų, auksinių laikrodėlių, žiedų ir muzika

li liškų įstrumentų. Ateikite -pas Kinderį, o busite 
K pilnai užganėdinti. ■ fy'į

senų.

Pirm negu pirksi pianą, pamatyk 
šitą Playęrs Pianą; gražaus rie
šuto medžio dailiai,padarytas, kai
na $245.00 su 25. Rolėmis ii’ Įtam
pa. Kitas, varjtota$ Player Pia
nas, kaina $145,00, Upright Pia
nas, geras kaip naujus .......  $65.00
Phonografas Console, giažus, su 
— ’ ’ ’ 9 ' $63.00

$25.00, 
$12.50

GHAS, K, KINDER
4H1 So. Ashland Avė

•^1

-^||| *• ■> k

44 4 4 4 4 4 4 4 44 4.4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4'44:
------ j—<--- ■----

8Q9 W. 351h SI., Chicagoį
Tel. Be levard 0611 ir 0774 t

PADAROM PIRKIMO IR PAR- t 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus iri 
% Parduodam Laivakortes, t <

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

Tel. Central 4411. Vii. nuo 9-6
Gyvenimo vietai 

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1819

Valandos: nup 6 ild 8 v. v. kiek
vieną vakarą, išskyrus ketvergę. 

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto/v

Tokiu budu su nelegaliu iš
naudojimu emigrantų sujungtas

ra gimines, draugus — žodžiu

25 rekordais ......
I_ . * ■ ■ •»f * ■

Elektrikinė Įtampa, vertes 
už .........  <.1................

■ »

PUIKUS - NAUDINGI KREPŠIAI
(Shoping Bags) i 

šie krepšiai krautu
vėse parsiduoda po 
|75 centus. Jie yra la
bai puikus ir patogus 
susidėjimui pirkinių: 
Jie yra sulenkami; 
tinka dėl daug pirki
nių ir dėl mažai. Jie 
tinka kožnai šeimi
ninkei, kuri' perka 

daug ar mažai pirkinių. Gaunami Naujienų 
ofise, priduodant šį skelbimą ir 40c. Persiunti 
m o išlaidų 5c.

NAUJIENOS,
1739 So. Halsted St

kruvinų kovų metų. Vos spėjo 
atsikratyti ispanų 
tučtuojau prasidėjo šios šalies 
progresas visais atžvilgiais. Tat 
galima priskaityti 1898—1900 
metams. Nuo minėtų metų žy
mus kultūrinis žingsnis padary
tas: miestai auga, kyla pramonė, 
prekyba, apšviestimas ir t. t. 
Kas dėl asmens neliečiamybės, I 
tai pirm,ą šalį esu sutikęs savo: 
gyvenime pasauly — Kubą, kur 
žodis “neliečiamybė” tikra pras
me yra pildomas. Pati pramonė, 
kad ir žymiai pakilusi, kaip mi
nėjau, bet toli nuo V-ių nors gal 
to kaltė, y:a ilgus laikus buvusių 
Kuboj okupantų; b gal negausin
gų žemės turtų (tabako, cuk
raus ir iš dalies kai kurių iška
samųjų metalų). Del to jaučia
mas ir pusėtinas skurdas.

Į Kubą su kiekvienu nepasi
turinčiu, atvykstančiu iš Euro
pos laivu atvažiuoja iš Lietuvos 
daugybė mus piliečių, kurie ten 
atkeliauja suklaidinti agentų. 
Minėti agentai visuomet tikrina 
keliauninkams galėjimą leng
viausiu budu papulti iŠ Kubos ! 
Jungtines Valstybes, o taip pat; 
milžinišką uždarbį Kuboj. Bet 
viskas ten yra suvis kitaip. At
vykstantiems emigrantams rei
kalinga ten buvo gyventi (se
nuoju emigracijos Įstatymu) 
vienus metus, nežiūrint to, kas 
jis butų, tad po to laiko, šalies 
kvotai dar neužsidarius, galėtų 
be kliūčių įvažiuoti Į J. V. Tų 
metų laikotarpiu kiekvienas tu
rėdavo gauti paramą iš giminių, 
gyvenančių J. V., ar vertėsi at
vežtais pinigais. Padėtis gana 
nemaloni, nes tik “išrinktieji” 
gaudavo darbą prie cukraus iš
dirbinio, geležinkelio ar iš laivų 
iškrovimo ar prikrovimo pasta- , 
rųjų, ir tai tik per kelias dienas- 
Nepripratę prie tų karščių, di
džiuma suvis nieko negali veikti. 
Nelaimingi tie, kurie pasilikda
vo be pinigų ir be giminių J. 
Valstybėse. Daug vargo jiems 
tenka pamatyti. Jei kas net nu
skriaudžia, tad neturi j ką kreip
tis pasiskųsti, nes viena nesu
kalba, o antra neturi savo atsto
vo.

Atsidūrę keblioj padėty ir ne
galėdami Įvažiuoti i J. Valtybes, 
bando vykti nelegaliu budu, pa
tekdami į rankas galvažudžiams, 
kurie dalį nuveža j kokias negy
venamas mažas salas arba išveža 
į jurą, pasielgia kaip tinkami. 
Jeigu dalis papuola į J. Valsty-

PRANEŠIMAS
LIETUVIAMS!

Nemokėkite brangiai už laikro
dėlius ir už kitus auksinius da
lykus; ateikit prie manės gausi
te kuopigiausiai. Už viską ga
rantuoju.

Anton Kazaitis,
' 753 W.35St.

netoli Halsted St.

Garsiiikitės Naujienose

THOR 
skalbimui

masina
$95 ir augščiau

Ideale dovana nioterei arba motinai. Už .$10 
pristatysime į jūsų namus.

KALUZNY & CDMPANY, Ine.
5053 S. Ashland Avė.

< Tel. Boulevard 6704

JOS. F. BUDRIK
33127 So. Halsted St.

CHICAGO, ILL.

DOVANA
Žmonės prieš Kalėdas galvoja: kokia Kalėdų 
dovanų pirkti savo giminėms ii1 draugams?
Geriausia dovana yra tokia, kuri turi didelę 
vertę. Didžiausia dovana bus ta, jei jus už- 
rašysit savo draugams ir giminėms NAU
JIENAS.
Jie skaitys NAUJIENAS kasdien ir kasdien 
minės jumis už tokių gerų, naudingų ir bran
gių dovanų. Jie skaitydami NAUJIENAS 
įgys daugiau apsišvietimo.
NAUJIENOS metams ..

Lietuvon ..
NAUJIENOS pusei metų

Lietuvon ..

IŠPARDAVIMAS
MARKI!

Rollcr kanarkos garantuotos 
giesmininkės

56.45
10% nuleidžiamo ant visų 

klėtkų.
Atsineškite šį skeibijną.

Atdara nedehoj.
C. A. NIEKAUS BIRD CO. thicago, 1U.

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS

127 N. Dearborn StM Room 1117 
Telef. State 7521 

Vakarais ir nedėlios rytai 
8335 So. Halsted St.

Telef. Yards 0141 ir Yarda 6894 
Panedėlio vakare;

4601 So. Marshfield Avė.
Bylos visuose teisnzuose. — Ab
straktai. — IngaliojimaL — Pas
kola pinigų- 1 ir 2 morgičiams.

J. P. VVAITCHES
Advokatas

MIESTO OFISAS;
127 N. Dearborn Street, 

Kambariai 514 ir 516 
Telefonai Randolph 5684 ir 5585 
.VALANDOS: Kas dieną, išski

riant Subatas ir šventes, nuo 9 ild 
pietų.

ROSELAND’O OFISAS i 
10717 S. Indiana Avenue, 

Telefonas Pullman 6377.
VALANDOS: Kas dieną nuo 2 

ki 9; Subatomis visą dieną; švėn
omis iki pietų.

SPECIALISTAS ant egzamina- 
jimo apstraktų ir padarymo 

antraktų, dokumentų ir visokių 
popierių. Veda visokius sudus.

A. A. Olis j
ADVOKATAS

11 S, La Šalie St., Room. 2001
Tol. Randęlph 1834 — Vai. nno 9-fi

Vakarais i
3301 S. Halsted St., Tel. Bivd. 6775 Į 

6-8 ▼. v. apart Panedilio ir
Pitnyčioa.

JOHN KUCDINSKAS
LIETUVIS ADVOKATAS 

2221 W. 22nd St., arti Leavitt St.
Telephone Canal 2552

Valandos: 9 ryto iki 9 vakare. Sef 
redoj ir Pėtnyčioj nuo 9 r. iki 6 v. 
Veda visokias bylas visuose teis
muose.* Egzaminuoja Abstraktus 
ir padirba visokius Dokumentus, 
perkant arba parduodant Lotus, 
Namiis, Farmas ir Biznius. Skoli
na Pinigus ant pirmo morgičiaus 

lengvomis ijiygomis.
••■■ «> i i»

John Bagdziunas Borden
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washingtoty St., Room 1310 
Telephone Dearborn 8946

Vakarais: 12151 West 22 Street 
Telephone Roosevelt 9090

Namų Telefonas t anai 1667

V. W. RUTKAUSKAS 1 
Advokatas'

29 So. La Salio St., Room 680 i 
Tel. Central 6390

▼ak. 3228 S. Halsted St, Ckicaro 
Tel. Yords 4681

S7.00 
S8.00 
S3.50 

■■Į ■■■■■■ S4.00
NAUJIENOS tiiins mėnesiams .... $1.75

Lietuvon....... ............ $2.00
Užrašyk NAUJIENAS savo 

giminėms Lietuvon

NAUJIENOS
Chicago.'Ul.

A. E. STASULANI 
ADVOKATAS

77 Wa8hi»gton St. Room 911.
Tel. Central 6200

Cicero Utarninko vakar* 
i ii- ;• < >,<■!., A , m hru. !,o;h> 
Ant Bridgepoitu Seretfoj nuo 
6-8 v- v. Buba toj uuo 1 7 v. v. 
8286 S. Halsted St. 6737

1739 So. Halsted St
H
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MUSŲ MOTERIMS
. ................   ■■■■■■ Veda Dora Vilkienė

Sudėk j blefą kur įtiesta išt,au
kuota tyra popiera.

Kepk vidutiniai karštime pe
čiuje. šis pyragas nėra brangus, 
o vienok yra skanus.

■AVJOBNVV. CHleMtO, ŪL

Seimininkėms patarimai įmaišyti, bet jei ne, tai ir be jų 
galimą apsieiti.

MMMh
8

Visoms šio skyriaus skaityto
joms veliju linksmų Kalėdų ir 
laimingų Naujų Metų!

Dora Vilkienė.

parus. Valgyk karštą su bulvė 
mis arba bulvine koše.

MAIŠYTOS DARŽOVĖS

TORTAS Iš MANNOS 
KRUOPŲ (FARINA)

Kį IR KAIP VIRTI
VOKIEČIŲ SRIUBA

morkvas
G svogūnus
6 bulves
1 šaukštuką druskos 

.šaukštuko cukraus 
šaukštuko pipirų 
puoduko taukų arba svie-

G

%

sto
Pamerk ketvirtą dalį svaro 

miežių kvortoje šalto vandens. 
Tegul stovi per naktį. Ant 
rytojaus nusunk, sudėk į puo
dą su 1 svogūnu, 2 ar daugiau 
morkomis ir 1 rope, supiausty- 
tus į šmotelius. Jei turi, gali 
pridėti truputį salierų. Pridėk 
4 valgomus šaukštus avižų 
miltų (nat meni); užpilk 2 kvor
tas verdančio vandens ir vi
ryk apie pusvalandį. Tada pri
dėk druskos ir pipirų pagal 
skonies. Vokiečiai šią sriubą 
košia ir tik skystimą valgo.

žąsis turi būti jauna ir rie
bi ir ji bus skani ir trapi, ki
taip jos mėsa yra kieta. Išva
lius žąsį, reikia ją gerai ištrin
ti su druska nuo viršaus ir iš 
vidaus. Supjaustyk gerus obuo
lius į čvertinius šmotukus, ne
nulupant odos, ir prikimšk jais 
žąsį if kepk kaip kalakutą tan
kiai laistydama nuvarvėjusiais 
taukais.

Dedant ant stalo obuolius ga
lima išimt, apiberk cukru ir už
pilk sunka. Vieton obuolių g. 
ma prikimšt supjaustytom į 
šmotukus bulvėm arba kopūs
tais. ,

Vž puoduko pieno.
Viryk morkyas ir svogūnus 

viename puode, o bulves kitame, 
iki bus minkštos. Nusunk bul
ves, sumaišyk ir sugrūsk. Pri
dėk druską, cukrų, pipirus, tau
kus ir pieną, paskui pridėk 
morkvas ir svogūnus. Gerai su
maišyk ir padėk ant stalo dar 
karštus. Jei nenori taip greitai 
padėti ant stalo, įdėk j pečių, 
palikdama atdaras duris '

trynius • 
puoduką cukraus 
puoduką išvalytų, supjau

stytų migdolų
1 puoduką manuos kruopų 
l šaukštą bakjng powder 
G plaktus kiaušinio baltymus 
Sumaišyk gerai cukrų su 

kiaušiniais, pridėk migdolus, fa- 
liną ir plaktus kiaušinio balty
mus. Sudėk į blėtas ir kepk vi
dutiniai karštame pečiuje 40 mi-' 
nutų. Tešlos išteks dėl trijų 
šmotų. į tarpą gali sudėti, uogų 
košės arba kokio kito mišinio.

G
1

MIGDOLŲ TORTAS

kiaušiniu, atskirk balty

RYŽIAI SU KIAUŠINIAIS

Viryk G kiaušinius 15 minu
lių, sudėk juos paskui į šaltą 
vandenį. Gražiai nulupk kiauši
nius. Išvirk vieną puoduką ry
žių pasudintame vandenyje. Ge
riausia virti ryžius dubeltava- 
me puode kur negaus progos 
prisvilti. Kuomet ryžiai bus ga
tavi, nusunk ir lengvai sudėk 
ant torielkos. Perpjauk kiauši
nius į pusę ir sudėk puses ant 
ryžių, paspausdama, kad kiek 
giliau įeitų. Užpilk ant ryžių ir 
kiaušinių šį dažalą..

Sumaišyk vieną šaukštą svie
sto ir vieną šaukštą miltų, jmai- 

gali-lšyk 1 puoduką pieno, pridek 
" j druskos ir pipirų pagal skoni, 

virk Keletą minutų.

mus
10 uncijų sumaltų migdolų
10 uffcijų labai smulkaus cuk

raus
1 citriną, sunkas ir lupynas
% puoduko krekėsų (crack- 

ers) trupinių.
Gerai suplak trynius ir cuk

rų. Pridek citrinos sunką, mig
dolus ir trupinius; paskui su
plak baltymus ir pridėk. Sudek 
į lengvas blėtis. Kepk viduti
niai karštame pečiuje % iki 1 
vai. laiko. Kaip iškeps ir atauš, 
perpjauk per pusę ir įdėk į tar
pą kokios nors, uogų košės.

KALĖDOMS PYRAGAIČIAI

KARŠTAS SALMONAS
RABARBORO(RHUBARB). 

PYRAGAS

Mažus plyšius ir skyles sieno
je užlipyti. — Padaryk iš gyp- 
so (Paris plaster) minkštą ko
šę, kimšk tuoj aus į plyšį ir nu
lygink su geleže. Sumaišyk tik 
po truputį, kadangi gypsas leng
vai stengsią. Jeigu yra smulkių 
balti) smilčių, galima truputį

Plieno stalinius peilius šutu? 
dyjus galima nušveisti šitaip: 
Ištepk peilius alyva, gerai ją in- 
trindamas ir padėk 48 valan
doms, paskui paimk negesintų 
'kalkių smulkiai sumaltų ištrink 
kol nuimsi rudis. Reikalaujant 
peilių galima šveisti, per naktį 
palaikiu s sualiej uotu s.

Reikia vienos mažos blėtos 
“salmonų” (žuvis). Nuimk odą 
ir išimk kaulus. Išmaišyk sal- 
monas su šake iki bus mažuose 
šmoteliuose. Pridėk puskvortę 
pieno ir sudėjus viską į poliruo
tą skauradą ar puodą uždėk ant 
ugnies. Sumaišyk 2 šaukštu 
miltų ir 2 šaukštu ištarpinto 
sviesto. įmaišyk į salmonas ir 
pridėk pagal skonį druskos ir 
pipirų. Kuomet uivirsi, išpilk į 
išsviestuotą lėkštą blhrdą, gerai
apiberk viršų baltos duonos tru- bet nesaldinto rabarboro. 
piniais ir šen, ten uždėk šmote- dėk prie pirmo mišinio. Galuti- 

. liūs sviesto. Kepk iki paviršius nai pridėk gerai išsijotus miltus.

1 puoduką cukraus 
i/a puoduko taukų: 
1 puodukas rozinkų 
1/įį šaukštuko cinamonų 
’/j šaukštuko nutmego 
Žiupsniuką druskos 
1 šaukštuką sodos 
l puoduką rabarboro 
1% puoduko miltų. 
Gerai sumaišyk taukus,

rų, druską, cinamonus ir nutme
go. Tada pridėk rozinkas. 
Įmaišyk sodą į puoduką išvirto

Pri-

cuk-.

2 puoduku rausvaus cukro
*4 puoduko siropo arba me

daus
*4 puoduko sviesto
1 šaukštuką cinamonų

šaukštuko gvazdikų 
šaukštuko nutmeg

2 uncijos citrinų, sumaltų 
2>4j puodukų miltų
1 šaukštą baking poivder
1 kiaušinį
Sunka ir luobDs '.^ citrinos
2 šaukštu pieno.
Sudėk cukrų ir siropą ir virk 

pakol ištirps. Sudėk sviestą ir 
atšaldyk. Sudėk miltus ir prie
skonius j vieną vietą, paskui su
maišyk viską krūvoj. Sudaryk 
pyragaičius ir kepk pečiuje nuo 
8 iki 10 minutų.

Mrs. MICHKIEVICZ - VIDIKIEHE
AKUŠERKA

8101 So. Halsted StM kampas 31 gat
Tel. Tards 1119
Baigusi akuše
rijos kolegijų; 
ilgai praktika
vusi Psnnsyl- 
vanijoa ligon- 
bučiuoM. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo Ir po 
gimdymo.

Už dyką pata
rimas, da ir ki
tokiuose reika
luose moterimi 
ir merginoms, 
krelpkitfs o ra
site pagelbą. ( 

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

Te). Hlvd. 3138 
M. Woitkewicz-

BANIS
AKUŠERKA

Turiu patyrimą.
Pasekmingai pa

tarnauju mote
rims prie gimdy
mo kiekviename 

.  a įsitikime. Tei- 
įtrūkiu ypatišką pri-

<

žiūrėjimą. Duodu 
patarimus mote
rims ir mergv 
noms dykai.

3113 South 
Halsted Si.

^DR. HERZMAN^
—IŠ RUSIJOS-
Gerai lietuviams žinomai per lt> 

netų kaipo patyręs gydytojai, chi 
rurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas liga* 
vyrų, moterų ir vaikų pagal nau 
jauslus metodus X-llay ir kitokius 
“lektros prietaisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1925 W 
i8th St., netoli Morgan St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 
n nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.

( Dienomis: Carai 
3111. Naktį * 
Drexel 0950 

Boulevard 4186

3235 S. Halsted St.
Vai.j 9—10 A. M. ir po 8 vai. vak 
Speciali Nedelioms ofisas uždary 
taa. Jeigu reikalinga dėl naumų. 
šaukite Boulevard 4136 arba 
Drexel 0950.

PRANEŠIMAS
Pranešame, kad Dr. Heraman per
sikėle nuo 3110 So. Halsted St. j

3235 S. Halsted St.KVIEČIAME VISUS

Pas

Turėk švarias, sveikas akis
Jeigu kenti galvos skaudėjimą, 

jei turi akių uždegimą, jeigu akys 
nuvargę, silpnos, skaudžios arba 
ašaroja, tuo jaus ateik pasitarti.

Akiniai $5 ir augščiau
Valandos nuo 1 iki 9 vakare.

Nedėliomis nuo 10 iki 12
3333 So. Halsted St.

PUBLISKAS AUCTION

PETER A. MILLER DR. SERNER, 0. D.
Lietuvis Specialistas

JEWELRY KRAUTUVi 
2256 W. 22 St., Chicago 

Netoli Oakley Avė.

J.

Deimantai, laikrodėliai tikro atikso, 
jewelry ir silVerware ir t. t. Bus 
parduoti už geriausį pasiūlymą.
Pirkite švenčių dovanas jūsų pačių 
kaina;

Seniausia lietuvių jevvelry krautuvė South West Side apielinkėj 
Atdara kiekvieną vakarą iki 10 vai.

Yra likę geriauri tavorai dėl jūsų pasirinkimo

<(KRIV ULE”
Vienintelis Lietuvoje iliustruotas valstybės ir visuomenės gyve

nimo mėnesinis žurnalas.
Jei nori pažinti Taetuvos kraštą, valstybės vyrus, musų tautinio 

atgimimo, mokslo ir meno darbininkus, rašytojus, visuomenės veikė
jus skaityk “KRIVULĘ”.

< '* > * I'/

Jei nenori atsilikti nuo musų literatūros ir meno augimo, nuo 
valstybės ir visuomenės gyveninio, — rurėk savo namuose 
“KRIVULĘ”.

Jei nori pažinti pasaulį ir jo valdovus musų kaimynus ir drau
gus, i— jei nori pamatyti, kaip lietuviai svetur gyvena, — visa tai rasi 
“KIllVULi^JE”.

“KRIVULĘ” leidžia ir redaguoja KAZYS PUIDA. “Krivūlės” 
kaina: Metams 30 litų, pusei metų 15 Ktų. Užsieniuose (išskiriant 
Latviją ir Vokietiją) 40 liti) (4 doleriai).

“KRIVŪLĖS” REDAKCIJA IR ADMINISTRACIJA: 
^Katinas, Mickevičiaus g. 26.

. DRAUGAI!
Užsisakykite sau ir savo gipiiriėms Lietuvoje jaunimo laikraštį

“ŽIEŽIRBĄ”
Jį leidžia Lietuvos socialdemokratų jaunimo sąjunga “žiežirba”.

Išeina kas menuo Kaune.
KAINA: Amerikoj — metams .................. ..... ..................... 60c

Lietuvoj — metams .......................... ............ ...... 30c (3 Ht.)
Adresas:

“ŽIEŽIRBA”, KAUNAS,
Kęstučio g. 40, b. 1. Lithuania

Telefonai!

Dr. Benedict Aron
Ofisas 3801 S. Kedzie Avė. ..Phone 
Lafayette 0075. Valandos 2—6 vak. 
Rezidencija 3150 W. 63 St. Phone 
Prospect 0610. Valandos iki 10 ryto, 
7 iki 8:30 vakare.

Dr. J. M. Chrzan
Specialistas ligų: skilvio, žarnų ir 
plaučių. Gydo gerai šlapumo ligas.

•1046 Milwaukee Ąve., kamp. Noble St.
Valandos nuo 10 iki 4 po pietų ir nuo 
6:30 iki 9:3(1 vakare. Tel. Armitage 
3995. lies. Keystone 4J 30.

ir— " - —-— ------- -—'—■——-
Phone Lafayette 3868

Dr. P. L. Chadovich
Dentistas

Gydau dantis modernišku budu 
nebrangiai. Darbas garantuotas.

4204 Archer Avė ■■■■■'J

Phone Boulevard 7589

Dr. William Blanchard
(Pirmiau buvęs extra-ordinary 

profesorius patalogijos Berlino
, Universiteto)

SPECIALISTAS
visų skilvio ligų ir žarnų 

nervų inote- 
nc-

Nuo
inkstų, reumatizmo, 
riškų, vyrišku ligų ir visu 

sveikumų.
Geriausia egzaminacija X-RaV ir 

electronlc, kuomet reikalinga.
1545 W. 47th SU 

netoli Ashland Avė.
Valandos kasdien nuo 10 ryto iki 

8 valandai vakare. - J

t

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 17 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland AveM 2 labos 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

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

dos ryte iki 12 vai. po piet.
Telefonas Midnay 2886

Telephone Vardu 0994

DR. MAURICE KAHN
4031 So. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėhonas nuo 10 

iki 12 dieną.

DR. M. J. SHERMAN
Spęcialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Drexel 2279

f

Būtinas ruba^ musų 
šaltam orui už- 

galima greit ir už

itt ii♦♦444

ZELL SPECIALIAI
Geriausios rūšies C 91*
Overkautai

ZELL CLOTHING CO.
1366 So. Halsted St.

Atdara vakarais ir nedėlioj. Musų 
siuvėjas kalba lietuviškai.

4444444444444

1910
Specialistas kraujo .odos, chronii-

-

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A. A. Roth
Rusas Gydytojas Ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų. Vyriškų 
Vaikų ir visų chroniškų lig* 

Ofisas: 3103 So. Halsted 8L, Chlcaga 
arti Birt Street

Valandos 1-—8 po piet, 7—8 vak. Ne
dėliomis ii Šventadieniais 10—12 dien

Jei abejoji akimis, eaiiteraak 
Dr. A. R. BLUMENTHAL

Optometrist
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Avė. 
Kampas 4'< tos ant 2 

lubų

Tel. Boulevard 0587 \

DR. MARYA 
DOWIAT-rSASS

1707 W. 47tb St.
Valandos nuo 8 iki 12 deiną, nuo 6 
iki 8 vai. vak. Nedėliomis nuo 8 

iki 2 vai. po pietų

Francuziškas Daktaras

LIETUViy DAKTARAI
Daktarai kurių vardai čia 

padėti, yra pasirjžf tar
nauti lietuviams.

ma-No. 1910.
žiems kavalieriams 
ėjus. Pasiūti jį 
mažą pinigą, o krautuvėje jisai kai
nuos net keletą dolerių.

Sukirptos mieros, 2, 4, 6, 8n 10 ir 
12 metų amžiui. 8 metų vaikui rei
kia 2% yardo 36 colių materijos jei- 
r-u si nelink i su apikaJdiu. He a. pi kale
no reikia tik 2% y ardo.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numerį, pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
16 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia ądresuati:

Naujienų:
Halsted St., Chicago, III.

Pattem Dept., 1789 So.

NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, III.
Čia jdectu 15 centų ir prašau at- 

aiųati man pavyzdį No---------------- --

Mieros per krutinę

(Vardas ir pavardJ)

(Adresas)

(Miestas ir valst.)

Dovana
Visai

Šeimynai
$395 ir augščiau

Grojikliai pianai yra atimti atgal už neišmokėjimą 
Štai jūsų, proga gauti didelį bargeną Kalėdoms. Kai 
labai mažos, kad jas minėjus. Tiktai keletas jų liko

5053 South Ashland Avenue
Real Estate Ofisas

Telefonas Boulevard 1989
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Valandos:
9 iki 12, 1 iki 8 delnų 
ir 6:80 iki 9:80 vakare 

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

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

TeL Kenwood 5107 ...
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto 

nuo 5:30 iki 7:30 vakare

t 7?

• -

s™

Dr. A. J. KARALIUS
Gydytojas ir Chirurgas

3303 So. Morgan St., Chicago.
Telephone

Boulevard 2160"į- 
Valandos

Nuo 9 iki 12 vai. dienos h*
Nuo 2 iki 9 vai. vakare

Gydo su pagalba naujausių metodų 
X-Ray Spinduliai

Ofisas 1810 >So. Ashland Avė. ant 
virinas Ashland State Banko

Telefonas Canal 0464
Valandos 2:00 iki 4:30 ir 8 iki 1O.
Nedalioj nuo 2:80 iki 4:80 po piet;

Biuras 4204 Archer Avė.
Kampas Sacramento Avė.

V. nuo 12 iki 1:80 ir nuo 6 iki 7:86
Telefonas Lafayette 8878-7716

Dr. J. W. Beaudette

4
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Argalas ...“Štai tas, kuris mhė už’tu ir tęsėsi veik penkias dienas

The Lithuaiūan Daily News
Pubiishcd Daily Except sunday vo rankas. Jeigu Darbo Fe? 
by l'he Lithuanian News Pub. Co. Ine.?

Editor P. GRIGAITIS ’*•

1739 South Halsted Street
Chicago, III.

Telephone Rooaevelt 8500
Subscription Kates:

$8.00 per year in Canada. «
$7.00 per year outside of Chicago.
$8.00 per yoar in Chicago.

3c. per copy.
Entered as Second Class Matter 

March 17th, 1914, at the Post Office 
of Chicago, Ilk, unc|er the act of 
March 2nd 1879. ' = ' 1
—~ - ■■ ■ 1 ■■ ■ ....... - "< .«■1

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8500. ■' >

Užsimokėjimo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams .................. .’................. $8.00
Pusei metų ............   4.00
Trims mėnesiams ...J..................... 2.00
Dviem mėnesiams .....................  1.50
Vienam mėnesiui ...........    .75

Chicagoje per nešiotojus:
Viena kopija ................................. 3c(
Savaitei .............................   18c
Mėnesiui ...................................... 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metama ..............................«... $7.00
Pusei metų ..............................   3.50
Trims mėnesiams ................«... 1.75
Dviem mėesiam .... .................... 1.25
Vienam mėnesiui .......................... 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

$8.00 
4.00

. 2.00

jderacijoje laikui bėgant su
stiprės ’ir kitų stambiųjų 
unijų įtaka, tai visame Amer 
rikos darbininkų judėjime 
turės pradėt reikštis kitokia 
dvasia, negu viešpatavusio
ji iki šiol.

Metams .... ,.c.......
Pusei metų
Trims mėnesiams
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

Orderiu kartu su užsakymu.

Nabašninko Gomperso 
Vieton Darbo Federacijos 
vykdomoji taryba išrinko 
angliakasių, unijos kasinin
ką, * Green. Jisai
prezidentaus iki sekančios 
metinės Federacijos konven
cijos.

Nors skelbiama, kad Wil- 
liam Green esąs išrinktas 
vienu balsu, bet Federacijos 
taryboje, matyt, ėjo aštri 
kova dėl prezidento vietos. 
Pirmasis vice-prezidentas, 
James Duncan, protestuo
damas prieš tarybos nusista
tymą, net rezignavo. Jisai 
pareiškė, kad jisai* kaipo 
Gomperso draugas ir ben
dradarbis per keturiasde
šimta metų, turįs daugiau 
teisės stoti Amerikos Darbo 
Federacijos priešaky n, negu 
kas kitas.

Yra ne pripuolamas daly
kas, kad Amerikos Darbo 
Federacija per 43 savo gy
vavimo metus nešugebėjo 
prieiti prie idėjų, kuriomis 
vadovaujasi šių dienų pra
moninis proletafiatas višose 
stambiojo kapitalo šalyse. 
Federacijos politiką nusta
tydavo žmonės ne iš stam
biųjų, bet ir smulkiųjų arba 
atsitikusiųjų pramonės šakų.

Stambiųjų pramonių dar
bininkai arba visai nebuvo 
organizuojami Darbo Fede- 
racijon, arba, jeigu ir prisi
dėdavo prie jos, tai nesijaus
davo “kaip namie”. 1___
niškoji plieno industrija, 
pav. yra beveik neorgani
zuota. Mainieriai buvo pa
sitraukę iš Federacijas. Ge
ležinkelių darbininkai tik 
pastaruoju laiku ėmė vuž- ramina kunigo šalininkus, kad 
mėgsti ryšius su Fėdęracija. 
Rūbų gaminimo industrijoje 
dauguma stambiųjų dirbtu
vių darbininkų yra susimetę 
į nepriklausomas unijas.

Darbo Federacijoje vado
vavo tokių pramonių darbi
ninkų vadai, kuriose skirtu
mas tarpe “darbdaviu” ir 
“darbo ėmėjų” 
nepakankamai aiškiai 
reiškęs. Iš to ir kilo 
persi nė “harmonijos” 
tika.

neto už tai, kad jisai agita- 
vo už Coolidge’ą per rinki* 
mus. ' < ' , ■

Green su - Lewisu veiks
Darbo Federacijoje ’■ prieš 
tuos elementus, kurie remia 
demokratų partija. Rezulta
te turės paimti viršų tie 
darbininkų vadai, kurie sto- mieji pastebėjo, kad Būgai rupį 
ja už nepriklausomą darbi- kalbos dalykai, kad Būgos apie 
ninku veikimą politikoje.

[“L.”] Kaz. Būga gimė 1879 
nii. Pažiegėje (Dusetų pat., Za
rasų apskr-) 1897 metais, -išlai
kęs progimnazijos egzaminą, įs
tojo į Petrapilio kunigų semina
riją, bet joje vienus metus teiš
buvo. Po kiek laiko kun. A. 
Dambrauskas, prof. kun. P. Bu
dys ir kun. J. Tumas, rodos, pir-

Du Pranašu.

Apžvalga
- ■ - - - ----------------------- -

KUN. GARMUS NELAIMĖJO

juos giliau nusimanoma, kad 
tais dalykais jo ir sergama. To
liau Būga pasižįsta su Ed. Vol
teriu ir Kaz. Jaunium. Susiarti
nęs 1902 m. su Jaunium, Būga 
tampa jo sekretdrium; besekre- 
toriaudamas suvartoja iš Jau
niaus kalboj mokslo visa, ką ga
lėjo prie jo bedirbdamas prieiti 
ir- sutvarkyti. v .

I
Išlaikęs 1905 m- Petrapily eg-

-----  I *<
Milži- ži

darbdavių” ir 
dažnai yra 

pasi- 
gom- 
poli-

Jau geležinkelių darbinin
kų organizacijų susiartini
mas su Darbo Federacija pa-

Iš Duncano incidento ma
tome, kad po Gomperso mir
ties jau prasidėjo varžytinės 
dėl vadovybės Amerikos 
Darbo Federacijos viršū
nėse.

Darbininkas”
Garmaus1

“Sanda- zarniną iš viso gimnazijos kurso, 
V. šliakį, stoja tais pačiais metais Būga į 
(džiurės) Petrapilio universitetą, į jo kal- 

nesusitaikė, todėl bų mokslo skyrių. Jau bestuden- 
išnešta taudamas parašo “Aistiškas stu- 

Įdijas”. Begyvendamas Petrapily 
ir bestudentaudamas tenai ar
čiau sueina su žymiausiais to 
laiko kalbos tyrėjais — su aka
demikais Fil. Fortunatovu ir 
Al. šachmatovu, su •prof. Bau- 
douin de Courtenay... .

z
Naudodamasis Petrapilio kny- 

šaltiniais, tais mokslo

S. 'Bostono 
praneša, kad kun. 
byloje prieš buvusį 
ros” redaktorių, > p. 
prisaikintųjų teisėjų 
nuomonės
nuosprendžio nebuvo 
jokio.

“Darb.” lečiaus sako, kad 
byla esanti (“atidėta”, — kas,, 
žinoma, yra melas. Kuomet 
“džiurė” nuosprendžio neišne
ša ir teisėjas ją paleidžia, tai 
tyrinėjimas yra pabaigtas. Kle
rikalinis S. Bostono laikraštis 
mėgina užslėpti tą faktą, kad gynų 
kun. Garmus nelaimėjo. Jisai žmonėmis n* savq paties pastebė

tais Lietuvoje žmonių kalbos 
dalykais, Būga ima dar giliau, 
dar rimčiau tirti musų kalbą, 
ypačiai jos etimologijos dalykus, 
žodyną ir kitus gilesnius lygina
mojo kalbos mokslo dalykus, su- 
sidurinčius šiaip ar taip su lietu
vių kalbos mokslu, su to mokslo 
reikšme musų istorijai ir t. t.

Nuo 1909 metų Būga atsideda

nejama sausio 19 d. 1925 m.
Kun. Garmus apskundė p. 

šliakj dėl korespondencijos 
‘ Sandaroje”, kur buvo para
šyta, kad Garmus praleidęs su- 

aukas, 
Vokietijoje su 

Byla ėjo kri- 
ir tęsėsi nuo ypačiai musų kalbos žodynui, 
iki gruodžio 1912 m. iš Mokslų Akademijos 

gauna suredaguoti ir išleisti an- 
dalykas kun. trąji tomą A. Juškevičiaus žody- 
kad teismas no- Tarp 1905-—1913 metų Bu-

rinktąsias Amerikoje 
gyvendamas 
dviem mergom, 
minaliam teisme

I gruodžio 10 d.
17 d.

Nesmagiausias 
Garmui buvo tas,
neleido klerikalinio ‘‘Darbiniu- ga ypačiai daug medžiagos tam 
ko” administratoriui, p. Knci- žodynui surenka savo kelionėse 
žiui, versli kunigo liudymą po Lietuvą. 1914 metais tam pa
auglį] kalbom Garmus, mat, čiam žodynui nemaža medžiagos 
yra ‘“grinorius” ir anglų kai- surenka Būga ir Karaliaučiuje 
bos nemoka. Klerikalų *laik- (universiteto knygyne). 1916— 
raščio administratorius lečiaus 1919 m. Būga daug dirba to pa

darė į ją tiek įtakos, kad'f“" !,aip pat £,pn?1. m°' - 'My'\° jau/erm5s 
v. X . . kąs tą kalbą. Vertėju teismas universitete profesoriaudamas.šiemetGompersas ir jo drau
gai buvo priversti žengti į 
radikalinės politikos dirvą eigoje buvo, 
ir remti La Follette’ą. Kuo-j Kun. 
net Federacijoje pasidarys 
vadovaujanti jėga angliaka-

- I šių unija, kuriai tenka be 
paliovos vesti kovą su kapi
talistais, tai Federacija tu
rės pakrypti ton pusėn dar 
griežčiau.

paskyrė “b
“Keleivis rašo, kad bylos 

nemažai juokų.
. Taškunas, kuris buvo 

liudininku skundiko pusėje, liu
dijo apie korespondencijos ver
timą. ♦Tarp kitko jisai po pri- 
sieka tvirtino, kad žodis “da
vatka” anglų kalbon 
Versti “old lady witch” 
reiškia sena raganai).

“Keleivis” sako:

1920 m. Būga su savo žodyno 
skryniomis pargrįžta j Lietuvą, 
čia tuojau paveda jam kvietimo 
Ministerija suorganizuoti lietu
vi!] kalbbs žodyno leidimą, čia, 
Kaune, Būga su keliais kitais 
mokslo žmonėmis sudaro netru
kus ir Humanitarinio Fakulteto 
branduolį: iš to branduolio dygs-reikia

^as ta palengva ir visa to Fakulteto 
,sudėtis. Antrasis A. Juškevi
čiaus žodyno tomas dabar tėra

Kad Duncanui nepavyko 
įsiskverbti j prezidentus, tai 
gerai. Jisai buvo bene pats 
atžagareiviškiausias tarpe 
Amerikos Darbo Federaci
jos vadų. Jisai ne tiktai iš
tikimai tarnaudavo Federa
cijos ’ 
vo “gompersiškesnis” 
patį Gompersą.

William Green gal 
daug pažangesnis už 
sįjį prezidentą, bet jisai yra 
mažiaus surištas senomis 
Darbo Federacijos tradicijo
mis. Jam bus lengvinus, jei-i 
gų gyvenimas reikalaus, pa-' 
kreipti Federacijos i >olitiką 
į naujas vėžes.

Mainieriams vadovaujant, 
be to, Federacija gal suge
bės lengviau® pritraukti prie 
savęs kitų stambiųjų pramo
nių darbininkus.

aiš- išėjęs Petrapily. 1924 metų pra- 
kad džioje pasirodė ir K. Būgos su-
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sakyti, kad naujasis prezi
dentas ims tuojaus ir nuves 
savo organizaciją pas radi
kalus arba socialistus. As
meniškai jisai gal nesuvai
dins žymios rolės Federaci
joje. Išrodo, kad į prezi
dento vietą jisai buv^ įstaty
tas daugiausia mainievių 
unijos prezidento, p.Lewis’o, 
pastangomis. P-as Lewis, 

par Gonipersui gyvam esant, 
I mėgino pats į tą vietą įeiti.

Ta jo pretencija padarė visą 
Darbo Federacijos valdybą1 
jo priešais. Todėl dabar ji
sai pats negulėjo patapti Fe
deracijos prezidentu, ir jisai 
pasistengė pravesti Greeną.

- Nebus nieko nuostabaus, jei
gu p. Lewis vėl pastatys sa-,

Greeno išrinkimas turi 
dar tą reikšmę, kad Ameri
kos Darbo Federacijos prie
šakyje dabar stovės žmogus 
iš angliakasių unijos, kuri 
yra stambiausia darbininkų 
unija Amerikoje. Gompen- 
sas buvo iš palyginamai ne- 
žymios, cigarų dirbėjų, unL 
jos; taip pat is panašių ne- T 
didelių unijų buvo ir dauge
lis jo pagelbininkų.

Su naujuoju prezidentu 
vadovaujamoji, rolė Federa- yra republikonas.

“Pradėjus šitą žodį 
kinti plačiau, pasirodė, 
kuiiigų supi’alimu davatka, darytasis “Lietuvių kalbos žo- 
lai silpnaprotė, o kartais dynas” (I-sis sąsiuvinis, ligi žo- 
slučiui iK'protė. 'lai ve kaip džio anč-traukas).
kunigai žiuri į tas motore- k. Būga buvo vienintelis di
les, kurios kas dieną bėga Jžiojo musų kalbos mokslo spe- 
bažnyčion, kas savaitę len- cialistas, kurs tam mokslui visi- 
da išpažinties, nešioja ilgus §kai atsidėjęs, .tyrė višą lietuvių 

kalbos giminę (visą aisčių kal
bą). Tirdamas tą mokslą plačiai 
ir giliai, Būga rūpinosi suvartoti 
jam visa, ką gali tam mokslui 

xrvt.ro TZ . duoti gyvoji musų kalba, jos is-
Kauno aPs<I; torija, šaltiniai ir lyginamasis 

\ Gia or^įzuoJa8! indoeuropkčių kalbos mokslas 
kelmhka šeimynų vaduoti l su didžiausiais «avo specialistais. 
Prancūzu darbo ieškota Va-. Su K Būga musų moks- 
zmo" non yprtlingm t.e daito- 1)ks 1|UKtojo di<lžiaUfiio savo Slrt0( 
mukai, kurie nelėko darbo 
‘ I.'/žcri lio” durpynui bankro- 
tavus. T’um reikalui emigran
tai spiečiasi į tam tikras parti
jas, kurios mano iš Klaipėdos 
plaukti laivu. Ar tie darbinin
kai važiuoja darbdavių kvie
čiami ir kokiomis sąlygomis — 
tikrų žinių nėra.

RUOŠIASI FRAUGtJZIJON 
DARBO lEšKOTt

(“L. ž.”j Buvo tai labai se
nai, gal prieš 19 šimtmečių.

Į bažnyčią atėjo tūlas žmo
gus ir pamatęs ton įrengtą 
turgavietę — pasiėmė botagą 
ir visus pirklius juo pa vaisinė. 
Dūliai to pirkliai turėjo apleis
ti pelningą vietą. Gal nuo to 
laiko į pasaulį atėjo ir vadina
moji tolkučke.

Paskui tasai žmogus, ėmęs 
skelbti naujas brolybes, mei
lūs idėjas, įsigijo sau prjėšų, 
nes pirkliai, o dabartiniškiai 
.spekuliantai nenorėjo atsisaky
ti tų pelningų vietų.

Nežvelgdamas į tai, jis ke
liavo po šalį ir kur tik apsisto-. 
jo minios klausė jo kalbų, 
mokinosi, ir gimČ nauja žmo
nijai era.

Tą žmogų ėmė priešai perse
kioti, pasitelkė daugiau savo 
šalininkų ir užpuolė jį tuo me
tu,' kai jisai su mokiniais mel
dėsi. #

Mokiniai nenorėjo {atiduoti 
Mokytojo priešams ir vienas 
tų mokinių išsiėmė kalaviją ir 
nukirto vienam puolikų ausį.

Mokytojas papeikė mokinio 
elgesį, privertė nuleisti kalavi
ją, o patsai pridėjo nukentėju
siam ausį ir stebuklingu budir 
išgydė.

Bet tąsė Mokytoją jo prie
šai, niekino, kankino, bet jis 
buvo kantrus, teisingas suvoį 
mokslu ir pasiryžęs buvo už 
idėją mirti.

Jį nukryžiavo. Mirdamas nuo 
kryžiaus jisai tarė: “Atleisk 
jiems, Viešpatie, nes nežino, 
ką daro”.

Jo mokslą pasekė minios 
žmonių. Jo mokiniai lygiai 
kankiniais mirė; bet nė vienas 
bemokindamas minią nesidėjo 
kišeniun akmenio, kuriuo ga
lėtą apsiginti. Nesi jie buvo į- 
sitikinę savo skleidžiamos idė
jos skaistume.

musų nuodėmes ir kurio mo
kslą aš atstovauju, — liepia 
man vesti jus štai tuo, ne ki
lu keliu”.

Minia nerimsta, revolveris 
pamokslininko kišeniuje tpup- 
so.

—Pala, Tamsta, kaip ten 
tavji tikriau pavadinus, atsi
liepia vienas" balsas.

Ne čia busi patekęs.
čia turgavietė ir mes norime 

pasitarti tarp savęs musų 
nos reikalais.

- Ką? Kas čia t pasakė? ’į;'j 
Revolveriu pį/kšl, . arijiofa 

dunksi, kulkosvaidžiai tra-tra- 
tra..A '

—Kąs dabar paabejos mano 
argumehtais? Kas drįs man 
pasakyti priešingą žodį,

Na, 'kais čia tau, ponuli, be
drįs...

** *
Bėdina mamaitė!
Kad ji žinotų, vargšė, kad 

tasai kankinys, apie kurį man 
kas vakaras ji pasakodavo ir 
kuriam liepdavo /melstis, — 
yra tik fikcija. O fikcija jis 
virto tuo metu, kai atėjo nau
jas pranašas su pasekėjų, brau
ningais apginkluotų, buriu ir 
keliais šūviais, o gal savo gink
luota išvaizda išgujo iš mano 
sielos tą gražų, tą kūdikystėje 
numylėtą, išsvajotą kankinį, 
kuris* nemokėjo ir Isavo mo
kinių neleidė šūviais mokyti 
žmones. Ir išgujo ne vien iš 
mano sielos... / ,.o

O tai padarė lik vienas kitas 
“pašvęstos” rankos paleistas 
šūvis. Ir tai ne į žmogžudžio 
krutinę, gyvybę beginant... bet 
beginant savo ranka naujos 
rųšics pagamitą prekjvietę..’. 
argumentų vietoj. !1 T 5

*★ >

Povylas, ^pąlMtgęs Romos 
stabmeldžių persekiojimo, vie
ną gražų j’ytą pasiryžo sprukli 
iš Romos. Užmiestyje sutiko 
Nazarietį beeinantį j Romą.

-- Quo vadis, Domine”,—pa
klausė Povylas.

Einu į Romą antrą kartą 
mirti... atsake* Nazarietis.

Povylas susiprato ką darąs, 
5usiprato kaip šiaudadušiškai 
bėga nuo to, kam buvo pasi
šventęs ir grįžo į Romą ir liko 
nukankintas.

Jei šių dienų Povylas sutik
tų einantį antrą kart mirti už 
jį ir mus Nazarietį, pasakytų: 

-^Laimingos kelionės! Pa
tarčiau vistik pasimti braunin
gą—ką gali žinoti, o— jis ge
ras: per šimtą žingsnių 5 cen
timetrų ‘lentą lyg morkvę ima.

ir, apičiupai skaitant, jose apsi
lankė virš šešiasdešimts tūk
stančių žmonių. Griškabūdis yra 
vienuolio gimtoji parapija, tad 
jis sakydamas pamokslus, įdėjo 
į juos gal net daugiau sielos, ne
gu kur kitur, nes saite juos sa
vo artimiesiems. Jis kalbėjo apie 
nuodėmes, apie atlaidus, apie ge
rus darbus, maldas, apie artimo 
meilę, draudė nuo girtuokliavi
mo, paleistuvavimo net prisaik
dindamas ir tt.

Tai viskas atatinka vienuolio . 
ideologijai. Bet veik kiekvienam 
panioksle lietė politiką, patrioti
nių stygų veik visai nesigirdėjo, 
net dažnai buvo aukštinama ka
talikiškoji Lenkija. Labai rėžė 
ausį ypač šioki jo žodžiai, pasa
kyti paskutinio pamokslo metu: 
“Tarp savęs gyvenkite kaip bro
liai sesers.... bet jeigu ateis pas 
jus koks liaudininkas, socialis
tas — mazgotę, šluotą paėmę vy
kit juos lauk ... čia tai jau iš tik
ro su artimo meile labai nesu
taikomi žodžiai, ypač, kad pana
šiu matu nebuvo matuojami ki
tatikiai liuteriai, izraelitai. Tai 
visai priešingi Kristaus skelbtai 
artimo meilei pamokslų leitmo
tyvai, nekalbant jau apie tai, 
<ad valstybiniu atžvilgiu jie sta
čiai žalingi, kaipo skleidžiu ne
apykantą tarp vienos valstybės 
ištikimų piliečių.

Paskui man teko pavaikščiot 
po kaimus, lankąnt > savo pažį- 
stamtis, gimihės' ir ėagrčs drau
gus. Veik visur tekdavo paliesti 
liačių kaimo gyventojų iniciaty
va pamokslų sukeltas mintis.

Vienas mėgstąs issigerti ūki
ninkas net kepurę užmiršęs na
mie, ateina pas mane ir tarp kit
ko sako: na, tu geras vyras, tai 
paaiškink man. Ve dabar tas 
vienuolis tai pasakojo, pasako
jo, saikdino.... tai, ve tos bobe
lės, kur jau viską atgyveno, tai 
verkia, verkia, tos davatkėlės, 
kur visai negyveno, tai verkia, 
verkia.... na, o sakyk Jią man da
ryt?.... na, o kodėl vienuolio bro
lis geria?.... o kodėl kunigai ban
kininkai kupčiauja, žmones su
ka?....

Kai dėl senoviškų rimtų ūki
ninkų ir jų šeimynų komentarų, 
tai jie visur statomi ir daromi 
rimtai ir visur randi tuos su
klupimo punktus: kunigėlis mo
kina, rodos, gerai, bet kodėl gy
venime nėra, kaip mokina, ko
dėl prūseliai ir cicilikai doresni 
žmonės, kodėl kunigėliai taip 
ant tų pinigų pasigošėję ant tų 
viętų (tarnybų), kodėl jie baž
nyčiose nerhokina taip, kai kiti] 
syk, kodėl jie neišleidžia tokių 
gražių knygų, kaip kitą syk bu
vo Paukštinės (kunigo Tatarės 
parašytos) ? ir t. t.

Girdint tokius kaimo žmonių, 
tai yra plačiųjų Lietuvos pilie
čių masių balsus, darosi aišku, 
kad katalikybė eina blogais ke
liais, o iš to nėra naudos nė pa
čiai tikybai, nė dai\ labiau val
stybei. Lietuvos gyventoji] pla
čios minios, neįgi j tįsios dar nau
jų gyvenimo principų mato, kad 
senieji jau pačių kunigų ardo
mi, ii* todėl demoralizuojasi — 
neturi niekam pasitikėjimo ir 
net prie naudingiausių tautai 
(r valstybei darbų plačių gyven
tojų masių jau veik negalima pri 
traukti. Tai padaro ir daro ku- 
nig-ų kišimasis ten, kur nereikia, 
ir net vienuolis tėvas Kazimie
ras tapo užkinkytas j tą žalin
gą tikybai, tautai ir valstybei 
darbą. Reiktų tad kunigijai 
bent apsidairyti, kur einama.

L“L. ž.”J A. Valaitis.

Kai man molka pasakojo, 
jog seniau iš Kauno į Šiaulius 
reikėdavo arkliais keliauti — 
dievaž netikiu. Kuris perkū
nas liek butų kantrybės turė
jęs? Aišku, motina juokauja...

Kelionė nuo Kauno į Šiau
lius arkliais nuėjo į legendarę 
praeitį jau musų kartai, o kas 
bus dar už 100 metų? Aš gi
miau, radau gcllžkelį, radau 
vaikštinėjančius tlrakik'ini us:
reiškia, jie jau senai, senai. 
Gal nuo pasaulio pradžios — 
labai aš žinau.

Ir dabar man pasakoja, kai 
žydų žen\ėj, Palestinoj buvo 
žmogus, kuris darė tą ir tą, 
mokino laip ir taip. Skleidė 
savo idėjas be peštynių. Ir 
kai ji nuvedė, pas aukštus val
dininkus, taip sakant, tų laikų 
žvalgybos skyriun tardyti, ka
me jis buvo plakamas, kanki
namas, jisai nesipriešino.

Visą tai girdėdamas, dievaž 
neguliu įtikėti, kad tai ikadai- 
sia butą tokių idėjos skleidė
jų, kurie sugebėjo žodžiais ke
rėti ir išganymai! vesti minias, 
nesiimdami jokių kitų priemo
nių. O kodėl negaliu įtikėti ir 
aš, ir Petras, ir Antanas, ir ki
ti—pamatysime.

*X * *
Pasauly gimė kitas pranašas. 

Užsidėjo atvirkščiai susegamą 
apykaklę, į vieną kišenių įsi
dėjo mausejį, į lutą braunin
gą. Paskui savęs vežėsi 42 
cmtr. armolą ir dėl viso ko į 
rankovę įsivarė kulkosvaidį.

Bažnyčioje įsteigė kdloirija- 
lę. ir gutaperničių lazdų pre
kybą, o pats išėjo į platų pa
saulį minias! į doros kelią ves
ti. *

Nuėjo į tūrgnvietę, pasistatė 
silkinę bačkų, patsai užsilipo 
ant jos, •apsistatę, anuotomis’, 
ir pradėjo nuvargusius ininias, 
doros mokinti.

Minios, i'š tikrųjų nuvargu
sios, gaudyte gaudytų gaivinan
tį žodį, ’bet kai j>ažvolgia į rūs
čiai dulbsančią armotos lutą 
- gaurai kratosi.

Tikybinės misijos 
Lietuvoje

Tikybinių misijų, taikomų mu
sų laikų tikintiesiems, istorija 
prasidėjo jau keliais metais 
anksčiau prieš karą. Jų pionie
riumi yra lietuvis vienuolis ka
pucinas tėvas Kazimieras (Ku
dirka). Tai energingas, pasišven
tęs savo darbui žmogus. Prieš 
karą rusų valdžia jam darė daug 
sunkenybių ir sunku būdavo tas 
misijas suorganizuoti, bet visgi 
kartais pavykdavo. Tapus Lietu
vai nepriklausomai, rodos, užper
nai tėvas Kazimieras sugrįžo iš 
Lenkijos Lietuvon, gavo Ukmer
gėje senuosiuose vienuolyno mū
ruose teisę organizuoti kapucinų 
vienuolyną ir vėl nioko nevaržo
mas pradėjo savo misijų darbi] 
Lietuvoje, t. y. savo, kaipo dva
siškio, pareigas eiti.

Tačiau tarp jo prįeškarinių ir 
dabartinių misijų yra didelis 
skirtumas. Tada jis sakydavo' 
pamokslus nebūdamas jokiai po
litinei partijai užsiangažavęs. 
Trumpai tariant, jo pamoksluo
se tada nebūdavo partinio kovo
tojo žymių, o vien būdavo mo
koma tikinticji/k4dip turi elgtis, 
kaip turi melstis, kad galėtii bū
ti geri katalikai.

šiemet man teko visai netiko 
tai pasiklausyti tėvo Kazimiero 
pamokslų Griškabūdyje. Misi
jos buto bv. Mykolo atlaidų me-

didžiojo savo tyrėjo. To šulo, 
drauge su musų kalbos mokslu, 
nustoja ir visas lyginamasis in- 
ddeu ropiečių kai bos mokslus, 
musų Universiteto Humanitari
nis Fakultetas, kalbos mokslo 
jaunuomenė, musų kalbės mo
kytojai Lietuvoje, visa Lietuva...

Kaip čia ką pradėsim tame 
moksle nebeturėdami K, Būgos 
~~ man seniui, sunku ir supras
ti.* be jo lyg nebegalimas tas 
mokslas..- Bet dirbkite, seniai ir 
jaunesnieji jmikslo žnioų^s, dirb
kite neiitilvisdamį rajikų;4ir tuo 
bent kiek, kšd ir taip'Včlhi, atsi
lyginkite tam atsiskyrusiam iš 

kelių konferenciją Maskvoj Es- musų tarpo didžiuliam musų kal
tuos ir Vokietijos vyriausybių bos mokslo darbininkui! Tiek 

. Spėjama, kad konfe- tuo tarpu. Liūdna, skaudu!
J. Jablonskis.

GELEŽINKELIEČIŲ KONFE 
RENCIJA SU SSSR.

KAUNAS, 3, XII. [E.]. — 
SSSR, pasiūlymus. v sujaukti 

, Latvijos,,v'o kandidatūrą sekančfoje Lietuvos,. Vokietijos,
Darbo Federacijos konven- Estijos ir SSSR, eilinę geležiu-

|Cijoje. j..”
Mainierių unijos vadas atmestas.

Buvo tencija įvyksianti Vokietijoj.

Aukos Jonui Kaškeliui
Be pirmiau paskelbiu aukų 

sergančiam Jonui Kaškeliui, au
kojo dar:

1V> $5: M. Rimkus, I). Poš- 
ki< rjv,' . J.,tylųjį, ,8'LA 289 gp. 
Per 1>. Zolpį, llarvcy, iii.," $33. 
Viso $53. Pirmiau paskelbia 
$194.50. Viso suaukoto $157.50.

Aukotojams tariami’ nuošir
dų acių. Ligonis pamaži jau 
sveiksta.

J ui g is črzinauskas.
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šį klausimą pavestų referendu
mo keliu visai tautai išspręsti, 
šis sumanymas, jeigu jį gyve
nime įvykdytų, butų ne žydų 
naudai, žinant, jog Latvijoje 
yra didelis nepasitenkinimas 
žydais. /

Tokiu budu, tie laikraščiai, 
kurie palaikė vyriausybę — 
susigriebė kitaip kalbėti. Vy
riausybės organas, kad ir “Lat. 
Vestu.” nesistengia su prives 
tais skaičiais ginčytis ir pasku
tiniu laiku visai |tuo klausiniu 
tyli. . ■

Ypatingai daug galėtų igytij 
Latvių pilietybę tie asmenys, 
kurie dabartiniu laiku gyvena 

okietijoje ir Bu 
. Vokietijoje gyvena 

daug vokiečių dvarininkų, ku
rie veik visai yra prisidėję prie 
Bcrmonto avantiūrų' ir negali 
veik grįžti į Latviją, kaipo ne 
šio krašto piliečiai. Rusijoje gy
vena žydai, kurie tuojau priimtų 
Latvių pilifetybę ir važiuotų 
Latvijon.

Latviuose kyla ir toks, klau
simas: jeigu

I 200,000 žmonių 
ką jie veiktų? 
mine padėtis, 
tais, bloga, bedarbių skaičius

I ir be jų yra didelis — vien Ily
goje bedarbių yra arti 3000 
žmonių; provincija taipogi be* 
jų netuščia, nes, kaip “J. Žiu.’’ 

'218 Nr. rašo, fabrikai evakuo
ti, pramone sustojusi ir t.t. Da- 

sprendžia- 'bortinė visa Latvijos juros ii 
žemės prekyba tris kartus su- 

iš 20 metu mažėjusi ,kaip buvo 1913 met., 
~ - "L.i ir tas laikraštis stato klausimą,

utiųimpinimas sukėlė • nebežinodamas kaip į jį atsa- 
kyli “Kur dėsime tą dideli 
žmonių antplųdi, kuris nenorės 
verstis žemės darbu?” 
, žydai deda įvairių pastangų, 

k*<d vyriausybė. . pakeistų ju 
naudai fodlietyibes 
Už lai žydai palaiko 
bę ir kelius kartus 
jau nuo minislcrių 
krizių.

Galimas daiktas, kad vvriau-

Opiausias ijiy dienu lat 
viii klausimas

laikinosios 
įstatymu 
tie Latvijos
prieš karą
m. nigpiučio mėn

vyriausybės, 
galėjo pasinau- 

gyventojai, 
• y. prieš

vals- 
kaip

Šiandien užvis opiausias Lat
vių klausimas yra pilietybės 
klausimas. Pilietybes įstaty
mas buvo dar išleistas 1919 m. 
prie 
šiuo 
doti 
kurie 
1914
gyveno Latvių dabartinės 
tybes sienose ne mažiau 
20 metų. Toks iš dalies 
tymas Latvių gyventojams, be, 
to ir patiems latvių tautybės užsieny, kaip V 
asmeninis, yra nepakenčiamas, si j oje.

Ypač 1905 met., kai plėtėsi 
Rusijoje revoliucija, .daugeliui 
latvių tautybės teko, gelbint 
nuo rusų kazokų savo gyvybę, 
Mgti į Rusijos gilumą, kur ga
lėjo ramiai gyventi. Daug Lat
vijos inteligentijos, negaudami 
savo krašte nuolatinio darbo, 
buvo versti taipogi persikelti 
gyventi į Rusiją arba į Ameri

Dabar, sugrįžę į savo gim
tinę, jie negali gauti pilietybės. 
Pilietybei paduotus prašymiis 
svarsto ministerių kabinetas, 
kuris kreipia, pasak “J. Žin.” 
218 Nr. domės — prie kokios 
partijos priklausęs, todėl daž
nai esti atsitikimų, kad prašy
mas neteisingai esti i. 
mas.

Dabar manoma 
trumpinti į 10 metus. Toks di

įsigyventų šie
Latvijoj, tai 

Latvių ekono- 
ypač šiais me-

mo projektas perdirbti, nes 
kai kuriose vietose pradėjo 
rašyti net protesto rezoliucijas. 
Be to, kyla rimtas klausimas 
— ką tie latvių svetimtaučiai, 
kaip žydai, vokiečiai ir kit. ga
li duoti teigiamo Latvių vals
tybei? — A. SAmbrintas.

tybes — ne. Jie agituoja, kad’Agitatoriai net viešai skelbė, 
visų^ katalikų latvių, lietuvių ir kad ši apskritis Latviams ne- 
baltgudžių vaikus siųstų į len- paliksianti, o su laiku priklau- 
kų mokyklas, kur tų mokyklų ’ sysianti Lenkijai j latvių mo 
mokytojai yra gryni
kuine nemoko vaikų nei latvių 
kalbos, nei latvių geografijos. 
Kunigai priima prie pirmos 
komunijos, tik tokius vaikus, 
kurie moka lenkų kalbą, kitų 
nepriima.

lenkai,

SUTEIKITE

lenkŲ darbai Latviuose

kyklas nereikią leisti vaikų, nes 
atčję lenkai jas 
get-iausia leisti į 
las.

uždarys, todėl 
lenkų mokyk-

GROJIKU 
KALĖDOMS

atstovasLaivių seimo lenkų 
Vd’žbickis yra įnešęs seimui 
paklausimą kur kelia aikštėn, 
kad Unkštos apskrities virši
ninkas, išduodamas vieloš gy
ventojams pasus, įrašydavęs 
pasuose prieš jųjų ponis—“lal-

slaptas 
tikslas 

preten- 
gyven-

agitatoriams

latvių tarpe didelį nepasitenki
nimą ir vyriausybės įtarimą.

Minislcrių kabineto \ pirmi
ninkas yra viešai paskelbęs, 
jog šiuo nauju pilietybės įsta
tymu įeis į Latvijos pilietybę 
arti 30,000 žmonių. Bet toks 
jo apskaitymas esąs neteis i il
gas, nes įeisią daug daugiau.

Štai ‘Latvio” ivdaktorius ir 
seimo narys Bergas savo laik
raščio 933 nr. įrodo, jog naujų 
piliečiu busią ne 30,000, o 220,-j 
<H)0 žmonių. Be to, Latvių uni-

įstatymų*, 
vyriausy- 
išgelbėjo 
kabinete

lite “J. Žin.” 218 nr. taipgi į- 
rodo, jog šiuo nauju pilietybės 
įstatymu piliečių padaugės ne 
30,000, o 220,000 asmenų.

‘Latvio" redaktorius apskai
to, jog iš 220,000 žmonių galės 
rinkti į seimą arti 100,000, to
kiu bildu, į Latvijos seimą pa
teksią naujų atstovų arti 10 
žmonių, kurie busią žydų tau-

Tokiu dideliu žmonių skai
čių susidomėjo visos Latvijos 
partijos, organizacijos ir net ta

riausybčs darbus, kaip “J. Ži
nias". Šis laikraštis veik visą

vyriausybės sumanymus, bet 
dabar jau sprendžia, taip, kad

Pirkite Kalėdų Dovanas
iš muzikos sryties

Didelis pasirinkimas mimika-į 
kiškų iųstrumentų.

Pianų, Columbia Gralonolų. 
žinote, kad Columbijos Grafo- 
nolos ir rekordai yra geriausi 
visam pasaulyje. Užlaikome vi
sokius volėlius dėl pianų. Siun
čiame į visas dalis Suvienytų 
Valstijų. Katalogus siunčiame 
ant pareikalavimo. Taisome ir 
dirbame visokius muzikalius in
strumentus. Parduodame ant 
lengvų išmokėjimų/ ’ .

International Music Store
1722 West 47th St., 

CHICAGO, ILL

Seimas, kad ištirtų Veržbic- 
kio skundą, pasiuntė, tąin tik
rą komisiją vietoje ištirti, da
lyvaujant joj pačiam Veržbic 
kini.

š. m. lapkričio 1 d. Latvių 
vidaus reikalų minislerisi šiuo 
reikalu davė seimui, atsakymų.

Iš vidaus reikalų ministerio 
kalbos štai kaip dalykai atro
do „

Kai komisija vietoje tyre, 
pasirodė, jog kai kurie gyven
tojai, komisijos užklausti ko
kios jie, tautybės, atsakydavo 
vienu ir tuo pači.u atsakymu: 
“esu lenkų tautybės nes,., pote
rius ir savo namuose kalbu len
kiškai" Toks vienodas kai ku
rių piliečių atsakymas vertė 
komisiją giliau pažiūrėti Į da-1 
lykų esmę. Komisija .pradėjo 
teirautis, kodėl jie vienaip at
sako ir štai tuojau iš tų pačių 
gyventojų paaiškėjo, 
gyventojai vadintųsi
džiais arba latviais, lai jų vai
kus nepriima į mokyklas. Ki
tus gyventojus^ lenkai yrą į- 
gąsdinę ,kad jei rašysiąs! ne 
lenini tautybes ,tai lenkai neįsi
leisiu jų j bažnyčias, nes tu! 
esančios “lenkų bažnyčios”. Be 
lo, ‘lenkų laulybės asmenys ga
li pasiekti dangų, o kitos lau-

v Lenkinimo darbą dirtba ne 
vien dvasininkai. Susekta, kad 
Dinaburke. darbuojasi 
lenkų štabas, kurio 
esąs lenkinti Lenkijos 
duojapių šešių valsčių
tojus. Kadangi greitu laiku 
bus Latvijoje visuotinis gyven
tojų surašymas, tai šis lenkų 
slaptas komitetas leidžiaį visas 
slaptas komitetas leidžia į visas 

į puses savo agitatoritis, kad šiuo
se 6 valsčiuose padary
tų gyventojus lenkais. Svar
biausia, kad lenkų štabo 
priešaky esąs pats iižklausėjas 
Veržbickis, kuris už tai gaunąs 
pinigų ir net moka, kai ku
riems atskiriems agitatoriams, v 'šis štabas esąs net rinkęs gy
ventojų parašus, kad susijung
tų su Lenkija ir skelbia jog, 
Unkštos apskrity turi teisės 
gyventi 'lik lenkų tautybes.

Be to, vietos 
daug padeda lenkų dvarininkai, 
kurie pamažu grįžta, Lenkijos 
pilietybę priėmę į savo dvarfts. 
Šie dvarininkai šelpia agitato
rius net medžiagiškai.

Galų gale pasirodo, kad len
kai šio krašto ,'gyventojus ' yra 
patraukę savo naudai. Tai yra 
todėl, kad latvių elemento yra 
visai mažai, baltgudžiai ir lie-i 
tuviui didžiausia gyventojų da- 
liš;1 turi apie tautybės reikalus 
mažų supratimą. Lenkų dvari-i 
n inkams ir agitatoriams yra 
plati dirva -todetjįe varo sa
vo darbą nekliiiddiui.

Kilų seimo frakcijų atstovų 
buvo pareikšta, jog reikią tuo-, 
jau vyriausybei imtis žygių su
laikyti lenkų propagandai. Tai 
palaikė socialdemokratai, de-1 
mokratai ir ūkininkų sąjunga.

Į“L.”J’ —A. Stųmbris.

Viena dovana kurią galite suteikti 
visai šeimynai. Jie bus tikrai už
ganėdinti. Muzika padarys šven
tes tikrai linksmomis ir jie visi 
galės groti labai lengvai, kai
nos nuo

$295 iki $675
Taipgi galime padaryti lengvais 
-išmokėjimais.

CENTRAL DISTRICT 
FURNITURE 00.

3621-23 So. Halsted St.
aa. n

Jei 
skaityk Naujieną skelbimus.

■■..Ti,11.........aaa

Kalėdiniai taupytojai 
Bandykit šitą Planą

Jei šie 
baltgu-'

Mažas investmentas i Chicago Rapid Transit Company 
7-8/10 Prior Preferred Šerus daleis juitas gauti kiek
vieną menesį dividendus kiekvieną metą, sumoje $7.80
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Naujas!
Puritan

Hop— 
Flavored
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arba išmokė-

Mes grąžinsime pinigus 
atgal, jei nebusite už
ganėdinti.

Nuo $5.50 iki $26.75.

14 karato 'žalio aukso 
pinigais 
jimais.

.už kiekvieną Šerą vertą 
MyMonthly............................$1^0- ‘Padėkite juos į jūsų

Kalėdinį fondą arba atei- 
°m m ^es realams fondą arba

‘Ž&IĮ vėl investuokite ir gaukite
sujungtas palūkanas. Ap- 
saugojimui šio inveštmen- 

A yra įdirbama‘dieną ir 
(</7 y / naktį per Chieagos eleva- 

— torius. Jus galite pirkti už 
cash arba $10 i mėnesį; ■ 7%/ suteikiame už įmo
kėtus pinigus. '

Del smulkmenų pasikalbėkite su bite vienu 
“L” darbininku arba atsiųskite kuponų def pil
nų informacijų. Mes taipgi atsiųsime dy
kai knygute Chicago Kapids Transit Kompa
nijos, Chieagos gatvių sąrašų.

UTILITY SECURITIES COMPANY
i CHICAGO.

Edison Bldg.

Lou išvilk*
45,68 Broadvvay

Milwa uke
409 E 351 St 

Indianapolis

i i
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Didelis pasirinkimas 
Pallern x mėlynų 
baltų. Geriausi.

pasirinkimas 
$12.00 iki $50.00.

Puikus 
nuo

Mėlynas 
deimantas, 
to balto au>

Mes importuojame deimantus, todėl mes galime par
duoti jums 25%^pigiau negu kiti šiame mieste. Atei
kite ir pasirinkfte patys.

Musų krautuve atdaru kas vakaras iki Kalėdų
Pirkite čionai ir sutaupykite pinigą ir mokėkite kaip jums patinka' - 

cash arba lengvais išmokėjimais.

2209 W. 22 St., netoli Leavitt
Mt> prilaikome akinius moksliniu budu

GAUKIT JŪSŲ KOPIJĄ 
John J. Moran, Koom 13125 

75 VV. Monroje St. Chicago.
Be jokios man atsakomybės, malonė
kite prisiųsti man pilnas informaci
jas apie. Chicago Itapid Transit Com- 
pany’s 7.8% Pvior Prefcrcd Staką ir 
complimcntary kopijų kompanijos iš
leistų Chieagos miesto gatvių nuro- 
rymą.
Vardus. ....;.............. ..... ....... ..................
Adresas ........................ .................. ......
v__________________ ___ .

.l| .,lt.M„h į I I,į, Į ......... . ~ n. ...... .
, rT&i'.rmiHFĮ'grr,',' - „į .. „■..... ■

DRAUGAI AMERIKIEČIAI!
DIDELI NUOTIKIAI DABAR DEDASI 

LIETUVOJ!
Jeigu jus norite tai žinoti, skaitykite Lietuvos darbininkų 

laikraštį

- “SOCIALDEMOKRATĄ”,
kuri leidžia Lietuvos Socialdemokratų Partijų, gyvuojanti ir kovojanti 
už.darbiuiukii reikalus Lietuvoj^ jau arti <30 metų. ,

“SOI 'J ALDEMOKRATAS” yra vienintelis Lietuvos susipratusių 
darbininkii laikraštis, j r todėl jis įdomus visiems netik Lietuvoj, bet 

. ir Amerikoj pasiskaityti.

UŽSAKYKITE “SOCIALDEMOKRATĄ” 
IR SAVO GIMINĖMS LIETUVOJE!

Tai bus geriausiu jiems svečių dovaną, ir jie mtnes Jup už tai per 
ištisus metus. Lietuvos žmones nori skaityti laikraščius, bet gyven
dami skurde, neturi lesų jiems pirkti.x Todėl, pagelbėkite jiems šia
me reikalo!

“Socialdemokratas” išeina 
savaite Kaune.

A: Amerikon..— metams 
/į! . , m%: 

į. Lietuvoj
puseiHjįnetų L' ... 

j 4 metam.-, 
pusei metų.......

KALIMAS,‘LOClAbVEMOKRATAS”,
Kęstučio g., iV, b. L Uthuanių 

Užsisakyti galimu ir per “Naujienas”.

kas

$2.40
$1.20
$1.20 (12 lit.)
$0.60 ( 6 lit.)

Malt
Flavored su tikru 
Boheman Hops 
Nereikia virinti

Didelis A
3 svih-u
Klanas " w

Prašykit jūsų groserninko

Kalėdų Dovanas 
pirkite pas 

N. GIRDVVA1NJ 
Auksinių daiktų krautuvėj. 

3G23 So. Halsted St.
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Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvrQ?

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

Nedėlioj nuo 9 iki 11.
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John J, Smetona
AKINIU EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avc.

Kumpus 18 gatves, 3-čias augštus 
kambariai 14, 15, 1G ir 17 

Ant Plult’s Aptiekęs 
Pastebėkite mano iškabu

Valandos nuo 10 ryto iki 10 vakare.

SVEIKATA YRA LAIMĖ
Serganti, jei norite tuoj gauti paleng
vinimų, ateikite j musų ofisų kuris 
yra prirengtas moderniškai.

Naujausi moksli- 
niai išradimai ir pa- 
tyrimas visokiose li-

1 ?ose su Ina^uišėmimu, yra gydo- 
inąs atsakančiai jlei- 
džiant serums tic- 
šiai i kraujų, su di- 
Heliu pasisekimu.

Turime \isada 
i' i unr..

T' "1' ' 1 ‘ ■ • l ■ • ■ i11
|QHQQSSfi|cho gyduoles 606 ir 

pageiiulos 914, gry- 
d^'ine geną ir be skausmo.
ratininiai ir N-Ray Egzauiinųcija 

Abu i Dykai.
Maloniai • priimsime kiekvieną — 

ateikite, Ucl to neturėsite jokios atsa
komybės.

Ligos kraujo, reumatizmo, nervų, 
skilvio ligas, odos, krutinės, šonų, 
kraujo nubčgimo, plaučių, kepenų, 
pustės, visus slaptingai ligas yru mu
sų speciulumus jjer 28 metus, visuo
met gausite geras pasekmes.

Pagelbejom tūkstančiams kenčian
čių. Aleikiti*, pas mus ir daugiuu ne- 
bekcntčsite, jums tai .nieko nekainuos.

The l’eoplcs Health Institute 1' 
DR. GILU, Specialistas

40 N. IVelL St.,/kaiup. 'Vasljjngtou /L 
Ofiso valandos: Fanedėly, ketveigH 

ir pėtnyčiuj uuo 9 ryto iki <1 vakari 
Utarniuke, ketverge ir subatoj nuo 9 
ryto iki 8 vakare. Nedėlioj ir šventė
mis nuo 10 iytp iki i ' ai, pa pietų,

^4'- /

o S. ę- <'7// »>. id
♦ fe.',-



Ibs Brunsvvick Radiola

ŠĖŠIŲ STYLIŲ, TINKA KIEKVIENO KI

SENIUI IR NAUJAS PLANAS LENG

VAIS IŠMOKĖJIMAIS

Petrausko

seniui

KAI KURIE ŽINOMI PARANKUMAI

Esu ant šio svieto

16004

3905

'© CuiORANSCM CO. mazurka

3343 SO. HALSTED ST

16006
16007

26026
26026

7616
7868
7869
4716
4535
4180

4273
4362
7025

2356 
2357 
3349 
2394 
3797 
4415 

16000 
26024 
26025

austa ir Geriausia

1 BRUNSWięK RADIOLA 
SUPER-HETERODYNE

SUTEIKITE Brunswick Radiola per šias Kalėdas! 
Tas puikiausias naujas instrumentas turi sujungęs 
į daiktą naujausį ir geriausj Radi o, su pasauline fo
nografų muzika. Dabar pasiūlomos nauju planu 
lengvais išmokėjimais, kuris pritiks kiekvieno ki-

Turime labai didelį pasirinkimą deimantų, per 
lų, laikrodėlių, žiedų, branzalietų, auksinių plunks 
nų ir 1.1. Ateikite ir išsirinkite sau Kalėdų dovaną

KRAUTUVĖ LAIKRODĖLIŲ, DEIMANTŲ, PIANŲ, 
PHONOGRAFŲ, RADIO APARATŲ, REKOR-

“f beržyną eina Ona”. 
Pamylėjau vakar”.

Daina iš tėvynės va-

Nauį
Kalėdų Dovana

3327 SO. HALSTED ST.
CHICAGO.

Ta puiki Kalėdų dovana suteiks muziką šios dienos, 
rytojaus ir praeities. Muziką iš oro arba puikiau
sią iš rekordų muzika. Pasiūlo Radio tikrai page
rintą ir klasifikuotą per žinomus Brunswicko Meto
do Klasifikuotojus.

7602
7603 “Kaipgi gražus, gražus” ir “Ką, močiute, padarei
3191 “Saulele tekėjo” ir “Ant marių krantelio”.

Noriu miego”.
“Lietuvaite”, mazurka

•Laiškas pas tėvelį 
Suskintas kvietkelis 
O, Lietuva numylėta 
Vai kalba Žada 
Gana broliai, mums 
giedoti
Pas darželį ’trjs mer
gelės
Siuntė mane motinėlė 
■Ne dėl tavęs aš mer
gelė <

■Oi tu rūta, rūta
32—Šaltyčius
31—Kas subatos vakarėlį
30—Noriu -miego — Pet

rausko
29—Pasisėjau žalią nitą
28—Jojau dieną
27—Lietuva tėvynė musų 
26—Nesigraudink mergu

žėle
4—Pamylėjau vakar
3—Meilė — Aleksos
1—Ak myliu tave

šokiai:

Suktinis” 
Kepurinė’ 
Per tamsią naktelę” ir “Du broliukai kunigai”. 
Gegužinė diena” ir “Vos tik mėnulis”.
Gul šiandieną” ir “Atsiskubino Betlėjun”. 
Linksmas valcas” ir “šokit sveteliai”, valcas. 
Tu mergyte širdužėle” ir “Užgavėnių šokis”, 
Onytė”, polka ir “Gražus vakars, mėnesina”, polka. 
Lietuva Tėvynės Musų” ir “Tautiškoji daina”.

3626 
12012
2706
2581. “Gražioj iV°lka

26017 “Klumpakojis” ir “Našlys 
26018 
26019

7394
7478 

26023 
26014 
26007 
26010 
26020

Musų krautuvėj randasi geriausi grojikliai pia
nai. Mes parduodame juos lengvais išmokėjimais.

Grojiklis pianas yra puiki dovana Kalėdoms
Ateikit ir pamatykite) musų grojiklius pianus. Kai
na $245.00 ir aukščiaus.

‘Saulelė tekėjo” ir “Ant marių krantelio”. 
x ARMONIKA

Ant Šešupės kranto”, polka ir “Lelijos žiedas” vale. 
Our Boys march” ir “Arrival of the Songbrids”.
Žemaičių polka” ir “Gudri 

ir “Pavasario rytas

Esu ant šio svieto 
Sudiev gimtine 
Kas man darbo 
Kas nuramink man

1. Nereikia iš lauko ei ra tų — nė i žemę dratų. 
Jus galite padėti Hile kokiame kambary — ji 
gros kur tik ją padėsite.

2. Labai geras nustatymas, jus galite uždaryti ko 
jus nenorite, o klausytis ko jus norite. Pagal
vokite ką tas reiškia dideliuose miestuose. •

3. Sujungia į daiktv radio ir fonografą.

Parankus planas išmokėjimui: Mes maloniai 
prirengsime, kad Brunswick Radiola bus dastatyta 
jums j namus už mažą jmokėjimą, o kitus mėnesi
niais išmokėjimais. Klauskite apie musų planą.

Lietuviški Voleliai - Rolls dėl Grojikliy Pianų 
Su žodžiais, po $1.00 kiekvienas:

123—Pas Motinėlę
122—Gul šiandieną
121—Angelai gied’ danguje
114—Lakštingalėlė
113—Vai varge, varge
112—Tų mergelių daina

vimas
H j—Myliu Lietuvą
110—Bernužėli nes’volipk
107—Ak, likie sveika
106—Skamba kanklei ir tri

mitai
100—Sunku man gyveąti
89—Ant kalno karklai siū

bavo
77—Strazdelis
76—Paukštelui
75—Vale-valuže
74—Atnešė diedas kuku-

Daleiskite parodyti jums šitą labai puikią muziką 
musų krautuvėje. Mums bus malonu parodyti jums 
jos paprastumą. Parodyti, tai smagus palinksmini
mas. Ir mes išaiškinsime jums lengvą išmokėjimo 
planą. Ateikite greitai — kodėl ne šiandien?

73—Eisiu mamai paša 
kyšiu y.

72—M ielaširdystė 
71—Spragilų daina 
70-—Birutė 
69—Kur bėga Šešupė 
68—Kur bakūžė samanota 
67—Prirodino seni žmo

nės
66—Oi, tu Jieva, Jievuže

Be žodžių • 
120-r-Kaziuko, Polka-Mazurka .. 
119—Karšta širdis, Polka---- ...

117—Gražioji Aldona, Polka ... 
116—Ant Nemuno tilto, Valcas 
105—Helenos, Polka  -..........
104—Kregždėlė, Valcas .............
99—Kepurinė............... ............
98—Baltas kareivis, Polka .....
96—Karvelėlis, Kaimo Polka .. 
95—Gegutės, Valcas ......... .......
94—Baltos peteluškės, Polka .. 
93—Linksmi berneliai, Polka .. 
92—Išdykus mergelė, Polka ... 
91—Dangaus grožybė, Valcas . 
88—Kauno grožybė, Polka-Mazurka.................
86—Raudonom lupohi, Polka...... :.....................
85—Mėlynom akelėm, Polka-Mazurka ..............
84—Saldi meilė, Valcas ................. ...... -............
81—Linksma lietuvaite, Polka .............’............

i80—Meilės bučkis, Polka .......   ■.....
79—Raudonais veideliais.....................................
78—širdis ir gėlės, Valcas .......... -......................

*•52—žuvininkų Maršas........................................
51—Šalę sodo, Valcas ................ -......................
50—Pade-Espan, šokis ...............-......................
49—Linksmas kaimietis, Polka.........................
25—Krakoviakas ............................ ....................
24—Lietuviškas kuodrilius.   -................--------
23—Dunojaus bangos, Valcas......... -.................
21—Svieto pabaiga, Polka.................................
20—Barbora, Polka ....... ..............................................
13—Kokietka, Polka ............................ -.............
12—Varpelis, Valcas ..........................................
10—Suktinis ir Rūtų Darželis...........................
9—Vengierka, šokis .................... ................... -
8—Aguonėlė, Polka-Mazurka ...........:..............
7—žirgelis, šokis ..... ......................................
6—Klumpakojis ir Pakeltkojis.........................

LIETUVIŠKI REKORDAI 
16005 “Dūdelė” ir Godelės”. Kriaučiūnas. 

' Juozas Šidlauskas 
“Gėriau dieną, gėriau naktį” ii 
“Svajonė” ir “Tėvynė”.

. Monologai 
“Danties išrovimąs” ir “šmikis dainininkas”. 
“Bevaikis pas daktarą” ir “Sunaus logika”. 
“Lekcija iš Biblijos” ir “Sibyro nelaisvėje”. 
“Kelionė traukiniu” ir “Iš Virbaliaus į Kauną”. 
“Lakūnai”, ir “šokikai”. 
“Laiškas nuo* Barbutės” ir “Derybos”. 
”Jaunavedžio pasiskundimas” ir “pas tardytoją” 
Medžiotojai”, pirma ir antra pusė. <

Mikas Petrauskas 
“Tykiai Nemunėlis teka” ir “Lietuvos Hymnas 
“Kur banguoja Nemunėlis” ir “Birutė”. 
“Prirodino seni žmonės” ir “Kur tas šaltinėlis”. 
“Už šilingėlį” ir “Šių nakcialy”. 
“Jau kad aš augau” ir “šią nedėlėlę”. 
“Piemenėlis” ir “Pavasary”. 
“Atvažiavo sveteliai 
“Vai varge, varge” 
“Mažas mano yra stonas 
žiuojančio”.

Lietuvos Artistui 
“Dzimdzi-Drimdzi” ir “Futbolas”. 

BUTĖNAS. 
“Padainuosiu gražią dainą” ir “Našlys”. 
“Kur upelis teka” ik “Viltis”. 
“Plauki žąselė” ir “Noriu miego”. 

CHORAS
“Ant tėvelio dvaro” ir “Nesigraudink mergužėle”. 
“Bijūnėli žalias” ir “Važiavau dieną”.
“Plaukia sau laivelis” ir “Aš įsivilkčiau Čigonu rubfc

uiimi
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CHICAG9S 
ŽINIOS

Dideli šalčiai
Jau prasidėjo didieji žiemos 

šalčiai. Prasidėjo urnai ir aš
triai. Po lijundrų, kurios visas 
gatves pavertė į vieną ištisą le
dą, urnai pradėjo šalti ir ledą 
da kietesni padarė, kad nė nu
valyti jo nebegalima, taip kad 
gatvės tebėra tiek pat pavojin
goj
....šaltis prasidėjo penktadieny 
ir tiek įsismagino, kad šeštadie
nio ryte jnu buvo 6 laipsniai že
miau 0 (zeroj. Vietomis, kaip 
Mayvvood, buvo ir 14 laipsnių.

Ūmus ir didelis šaltis daug 
vargo pagimdė. . Daugelis netu
ri anglių ir turi dabar’kęsti šal
tį. Gatvės irgi pasidarė pavo
jingos. žmonės vaigšto slydžio- 
mis gatvėmis įsigaubę ir nemato 
kas dedasi gatvėje, todėl papuo
la po automobiliais ir gatvėka- 
riais. Daug žmonių be to atša
lo kojas ir ausis ir jie užpildė vi
sas ligonines.

šeštadieny dėl šalčio mirė ke
turi žmonės- Viekas jų sušalo 
gatvėj; šalę jo rasta bonka mun- 
šaino.

Atėjus š 
šikai- Pirmą šalčių naktj buvo 
20 plėšimų gatvėje. Tiek bent 
laportavo policijai. Bet j^al kita 
tiek ar daugiau apiplėštų visai ir 
nesirūpino pranešti policijai, ži-

Kalšdy ženkleliai vyra! ir dvi moteris — tiek aš) Antanas Rukštala visada sa- 
tematau. Stora, augusi moteris, kydavo: “Niekados!” žt~:

Igerai man ir jumš pažystama,

Norėdamhs, kad vienuolės da 
lyvautų su i 
karionėj, 
vienuolių motiną ir maloniai1 
melde motinos, kad pavelytų 
vienuolėms vakarienėj daly
vauti. Bet motina 
Komitetas 
gramofoną ir pritaikinęs prie 
Vi. nuoHų kvietką nupirko. Jyy- 

kišenius ir laukiu kas čia bus. chigan, dabar yra manadžierius kus vakarienei padėjo ant sta- 
Susėdome prie stalelio, sudėjo- "National Tea Co. sankfovds prie lo. 

•me rankas jau nebeatmenu kaip, Halsted ir 19 St Jie rengiasi. čiams, 
pakelti iškilmingas vestuves,1 
kad atsiteisti už nežadęjimą ap
sivesti.

Bet štai 
tik susitiko Antaniną Kavaliaus- 

Vidurnriesty irxdaugely kitų kaip čia pasakius ^veikėja, sėdi kaitę ir jau nedraugauja su savo 
[- ,‘bodem-” Sužinota, kad sausio 

musą 1 d. jis padaro galutiną su ka- 
yra paprasto pašto ženklelio diL draugų dubios ateina čionais, at- vąlierių “klesa” persiskyrimą — 
durno, su raudonu dviejų kryža- eis ši vakarą ir mums pasakys jis apsiveda. ,

vietų tam. tikros pardavėjos par- atskirai ir artistišku tonu kai 
davinėja Kalėdų ženklelius. Jie ba: “Broliai ir sesutės,

j eis šį vakarą ir mums pasakys jis apsiveda. Antanas Rukšta-
vonių kryžium vidury ir gali bu- kas dedasi aname pasauly.” Aš la yra gabus teatrų yaidintojas, 
ti taip jau lipinami ant laiškų, apsidairiau, apsičiupinėjau savo įlgą laiką gyvenęs Detroit, Mi- 
Jų kaina — 1c. kiekvienas-

Tie ženkleliai yra skiriami li- 
pinimui ant visų kalėdinių siun-, «--------------- —
tiirių. Jie neatstoja pašto ženk-1 sukišom kojas po staleliu, Svie
telio, kurį vistiek reikia lipinti sa dar daugiau susimažino, mo- 
ant siuntirtio. Bet pajamos už | 
tuos ženklelius eina kovai su sapahoti... 
džiova ir gydimui džiovininkų.'j°> auk^yp žiūrėdama ir kojas 
Prilipintas prie siuntinio tas 
ženklelis liudija, kad siuntėjas 
yra be to aukojęs ir kovai su 
ta baisiąja biednuomenės liga— 
džiovu.

Sveikatos konrisionierius Dr. 
Bundesen irgi ragina visus pirk
ti tuos ženklelius ir pagelbėti 
paremti tą kovą. Kadangi vald
žios neužtekti uai tuo rūpinasi, 
tai tenka patiems žmonėms ko
voti su savo priešu — džiova ir 
rupintią jį jiugalėti.

| toris dar bala žino ką pradėjo 
jį va|anje]ę kalbė-

SULAIKYTI DU “DARŽO
VIŲ” VAGONAI

Juose rasta už $111,000 
nes.

Šalčiams sujudo ir ple- (x>() 
i-mu /ilniu nnl-ti hnvn >

svečiais viešoj va- 
komitetas dasigavo “CHORO REPERTUARAS”

Su pirma diena sausio, <„1925 
metų, South Bostone pradės eiti 

-mėnesinis muzikos leidinys — 
.. . i “Choro Repertuaras.” Jame tilps 

nepave įjo. vien tik chorams ir kvar- 
sumane nupirkti . .tetams. Jį leis jaunas musų 

muzikos žadintojas A. Bačiulis, 
kuris yra jau keliolika muzikos 

I veikalėlių parašęs ir išleidęs at
skirais leidiniais. “Choro Re
pertuarą” galima pas Tižsisa-

Susėdus vakarienės sve- 
komitetas paaiškino,

» kad ta kvietka ^i<>nai nepiigu- vjsiems metams už $2.00.

Rcp

DR. VAITUS!!, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

po stalu prie mano kojų spaus
dama- Galų gale šviesos trupu
ti daugiau atsirado. Moteris pa
sakė, kad šį vakarą dvasios neat
ėjo dėl to, kad aš esąs dar neap- 
valytas. Nežinojau ką tas reišn 
kia: vėl į kišenius pasižiurėjau.

Pažinau visus spiritualistus— 
jie Xaip save vadina. Tai vis bu
vę geri ir visiems munis žinomi 
žmonės, o toji moteris dar ir 
dabar mums žinoma kaipo užsi
tarnavusi veikėja ir mes ją ger
biame. Ji man aiškino kad tai 
esąs “naujas mokslas,” spiritii- 

Įalizmas, kurio ji jau ilga valan- 
|da kaip mokinasi. Turint jau 

degti- draugų, mananti atidaryti studi
ją. Paklausė manės ar turiu 
mirusių giminių. Pasakiau,

Neužmirškite Vilniečius 
Kalėdose

ikiiTiiitam “Naujienų”

Vikriau s 
prieglaudoms ar poli- 

kaliniams Kalėdinių <lo-

sąrašas tenka papildyV 
prisidėjo nąujų aukot-

li, turi 'būti atiduota vienuo
lėms, kad jos matydamos kviet-l 
ką, atjaustų šią pagerbimo va
karienę. Kalbėjo septyni kal
bėtojai. Pirmas kalbėjo Anta
nas Kareiva. Jis paaiškino del- 
ko įvyko vakarienė.
kalbėjo
Sikripka. Jis atkalbėjo 
pritaikinęs frrie vakarienės ir 
pasakė prakalbą pritaikintą 
vienuolėms ir susirinkimui. Kal-

< s i • ■

belojai kun. Martinkiis, kun. 
euzauškas, Jolin Zelp, J., P. 
Parkauskis ir Veronika Gai
li aitė. Visi kalbėtojaį?,ką|bėda-

: I m i užgyrė šį susirinkimą ii 
7 alsilapkymą vienuolių į šven-

0 kurie užsisakys prieš Naujus 
Metus, tie gaus už $1.00. Adre
sas: A. Bačiulis, Box 16, S. Bos
ton, Mass.

(Apskelbimas)

Palengvins akių įtempimų, nuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuo- 
tumo, skaudamų akių karštį, ati
taiso kreivas akis, nuima katarak
tą, atitaiso trumparegystę ir toli- 
regystę. Prirenk p teisingai akinius. 
Visuose atsitikimuose egzaminavi
mas daromas su elektra, parodan
čia mažiausias klaidas. Speciali 
atyda atkreipiama į mokyklos vai
kus. Akiniai nuo $4.00 ir augščiau. 
Vai: 10 iki 8 v. Ned. 10 iki 1 p. p

1545 West 47th St, 
Phone Bmilevard 7589

Antras 
klebonas Aleksandras 

maldą

rtLPAMaltEriract

Prolribicijos agentai pereitam kad turiu': keturi broliai mirę, 
š.štadicny sulaikė du preki- Prižadėjo pakalbėti su jų dušio- 
nius vagonus, kuriuose rado už mis ir man raportą atiduoti.

» svaiginamųjų gėri-
mų.

Kiekvienam vagone buvo su- 
MltitytjA po ĮSI statines, apdeng
tas maišais. Atrodė it tai butų 

, . _ . i daržoves. Bet ištikro statinėse
nodami, kad meko .š to ne.seis. h,lv(> hu|c|iai Vagonai atk<f 

liavo iš Nesv Orleans ir skirtį 
“Sheperd—Gonimission Co.,”’

šaltis taipjau pagimdė dauge
li gaisrų. Mat žmonės karščiau 
kūrena krosnis ir kartais delei

tokiame šaltyje labai sunku. Ap
skaitoma, kad pirmą naktj šalčiu 
buvo į 200 gaisrų.

GELIŲ PARODA

Matotę ką jums Padauža su
rado. Tai bene bus pirmas ban
dymas sukurti lietuvių spiritua- 

tie spiri'tua.lis- 
nesakyti jų 

Kaip matote 
Viena dalyką

tai'prašė niekam
vardus pavardes.
aš ir nesakau.
noriu pasakyti: jie visi truputį
perdaug tą naują mokslą, kaip

;222<> S. Wabash Avė. Bet pa. jie vadina, pamylėję — visi apie

nume
ry buvo paskelbti vardai tų as
menų, kurie suteikė 
lietuvių 
liniams 
vanų.

Hasai 
t i, nes
tojų, būtent: ",

i A. Žymantas. $1, Jurgis Na
vickas $1, Lietuvių (tJkiriinkiį to/Kryžiaus parapiją 
Dr-stč iš Thorp, Wis., per Ft 
Mikolainį $15.33, ‘'‘Viltiesf 
l)r-ja nuo Petrę Cibulskio 
“Vilties” ] ' 
bulskio Lietuvos .Laisvės bonų kreiptis prie vakarienės sekre>- 
$100. , porinus, ir prie kasieriaus; sek-

Šios ir pereitą kartą paskelb- rotorius — - Soplrie Jurgaitis, 
tos aukos bus: 'už poros dienų 
pasiųstos |Viini<x|iamis telegra
mų, 
dėt i 
m o, 
nų ofisą 
Jurgi lionienes ai 
Tik prašomu nesivėlinti, nes iki 
Kalėdų laiko liko labai ma
žai. —Rėmėjai

Pasibaigus vakarienei prade- j 
ta rinkti gausias aukas. Mes 
nežinomo aukotojų, kas kiek 

l)r-ja nuo Petro Ci- aukojo. Kas ii'ori žinoti, turi

Su Bohemian 
importuotais a- 
piniais ir gėla- 
tina, 1 setas 
$1.00. 1 tuz. se
tų, $10.50. Pa
bandykit šį svei
kų ir mistingą 
gėrimą. Prašy
kit jūsų groser- 
ninko, kad gau
tų ji dėl jūsų.

Mes dastatome j visas pasaulio 
dalis 

J

Alpa Malt Extract Co.
2428 W. 47 St.

Phone Lafayette 1104 v___________ i

Lietuvių Dcntistra 
asus gerfou

Trauklmau d&ufa n* 't<fcau«nfo 
Brldga gerinusio ankao -$V ’.’Mnsi 
>1 eitom galima valgyti kiačiauvia mal 
tą. Gaiantuojarna ria< auyo '<iarb< • 

*emaa musą Aain^s. Sergėkite
antie, kad nekenkia

IRAS Went
Netoli >

našios

degtinė 
beollegerini,

kompanijos - nėra toj 
Spėjama, kad suimtoji 1

priklauso žinomam
Bro\vn, kuris 

š vonioms.

spiritualizmą visokių kvailybių 
tiek daug pasakė man, kad man 
jų stačiai pagailo. —Padauža.

Kas girdėt
Pereitą šeštadienį Garfield 

Parko konservatorijoj prasidėjo 
-didelė metine gėlių paroda. Pa

STANFORD PARKE.
Vestuvės

... *...........Jaunuolių “kles^ / netenka
•>, . - — . tuivH v v. visą švehčių' savaitę dviejų gabiausių j ly.f savo narių,
rodoj yra išstatyta apie 9,000 jll0CĮama įvairius parengimus, j Jonas Byanskas, mechanikos įn- 

šiandie — berniukų gimnasti-.,žinierius ir garsus pianistas šių 
kos pratimai.

Rytoj — jaunuolių šokiai.
Trečiadieny po piet — vaikų nimas užžavėjo p-lę Vandą Sviet- 

“party,” o, vakare jaunuolių šo
kiai.

Penktadienio vakare gi bus di- žiną draugė, 
delis koncertas, dalyvaujant tri- sausio, 1925 m. jiedu

Vanda ir Jo
nas Byanskas medaus mėnesiui 
praleisti važiuosią į* Hot Springs. 

Nulindo jaunuolių “klesa,” ne
tekusi šios poros, bet džiaugiasi 
vedusiųjų “klesa,” kad ji įgau
na tokią puikią porą.

s kriaučiaus—rubsiuvis-
Per daugelį metų Brighton 

Parke visiems buvo žinoma rū
bų dirbtuvė, 3961 So. Campbell 
Avė., kurią oihhtivo p. J. Dikšas. 
Jį visi vadino Brightono kriau- 

jčium. Dabar tą rūbų dirbtuvę 
'nupirko Ignas Buragas, bet jis 
nesivadina kriaušius. Jis sako, 
kad mes esame lietuviai, tai ir 
lietuviškai vadintis turime. Ir 
todėl dabar vietoje kriaučiaus 
bus rubsiuvis.

Pamelavo
Kuomet tik susieina keletas 

m,ūsų kavalierių tuoj ir klausia 
vienas kito: kada guanai apsives-

Stauford parke, prie 14 PI. ir 
Union Avė.”

Jei kas norėtų dar prisi- 
prie šio gražulis sumany- 
mulončkil užeiti į Naujie- 

ir paklausi i p. M. 
Rušinsko.

4622 S. Wood st., vakaricnės| 
kasiulius.J. P. Parkauskis, 1839^ 
W. 47 St. Vakarienei praėjus 
Susivienijimas tada surado kas 
tini pinigus, pasiėmė vakario

(Tąsa ant 8-to pusi.) .

Tet lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietu'viR, lietuviams visti<ios» 
patarnauju kuogeriauaiaJ

M. Yuška, j
1228 W. 88-th SU gtfcjigk OI

------------------jį*—

- • e j -

Physicd Health Institute
DR. VELONIS, Ph
D. C., D. O., N. T.

ryčiau įvairiau ligas, o ypatinga’ 
ižsiaenžjasias, be vaistų Ir >n«r» 
•iii*. r> ąu ai r

4204 Archer Avė.. Chieagu. Iii 
Brighton Park, 2-rj lubų, Rūmas i1 
Valandos nuo 9 ryto iki 12 pie^a 
Vakare nuo 6 iki 8 vai. vakare. ’ 
>ledšMieniaifi nuo 9 iki 12 pietį Į

Telephone Lafayetta 4643
*........ ... ....... . ............. 1 ’ -r—- -A. e

Town of Lake
(Prašo paskelbti)

Malonėk ii 
pondcrieiją.

OOVIERNAST1S
(Ingaliojimai)

T — LITTLE
ll SPINOGČAPHS

gėlių, tarp jų ir daug garsiųjų 
''**poinsettias.” Daugelis išsta
tytų rūšių yra labai retos ir bai- • 
giančios nykti, dėl negalėjimo jų , 
įgabenti. Paroda tęsis iki sau-( 
šio 4 d- ;

Įmetu paskutinėse valandose ap- 
Įsiveda. Jo puikus piano skambi-

DUODA BONUSĄ DAR 
BIN1NKAMS.

lauskaitę, kuri pamylėjo musų 
Joną ir pasižadėjo būti jo am- 

Su pirma diena 
pradėsią

j ii parku o’kestroms ir mergai- n<mją gyvenimą.
South West Trust & Savings 

Bank, 3500 Archer Ave.4 ,įplal( tų.^ 
skelbė reguliarinį bertaininį 2 
nuoš. dividendą ir 4 nuoš. extra 
dividendą. Be to banko darbi- • 
ninkams bus duotas 5 nuoš. bo- 
nusas. Banko atsargos kapita
las tapo padidintas dar $50,000 į 

ir-dabar banke kapilaass ir 
v irsis siekia $400,000.

per- Į

DIDŽIOJOJ OPEROJ

čių chorui, taip jau bus ir sųjis-

įžanga dykai. Pradžia 8 v. v. 
Viskas rengiama didžiojoj salėj-

s • i . > va lOKiąLietuviu Rateliuose. «**
“Naujas Mokslas“

Padaužos raportas

Reporteris Padauža reportuo- 
Į tuo ja štai ką- Goglinėju Brigh- 
lon Parke, ieškau vietos kur už- 

of eiti, ieškau senų pažįstamų. Kur 
.buvęs nebuvęs pasipainioja se
nas prietelis D. ir sako:

šią savaitę operoj eina:
Pirmadieny — Traviata
Antradieny — Lakme
Trečiadieny — Louise 

i' Ketvirtadieny — Barbe r
Bcvole, dalyvaujant šalia: inui.

P^nktadien ' — Otelio nas prietelis D. ir sako: “einam, | 
šeštadieny po piet — Faust, draugas, pažiūrėti naujo moks-!

dalyvaujant šaliapinui lo.” Gerai skamba —einam,
t Šeštadienio vakare (papiginto- Užeinam į vieną medinę stu- 

mis kainomis) — Tbais. belę. Viduj apytamsų, sėdi trys įj?

THE GEEVUM GIRLS

Ai
THEN THE COtONEL 
5EZ To , HE SEL 
J O I ~ ~~ -—- ir ■

JOE.HE,

į -PiGHT 
' UNDEfc 
JlTTOIt 
MF’TnKN

Lapkričio !) d. įvyko pager
bimas sesdify ’ šV(į$ty' Kazimie- 
ur vienuolių,, kęuiov buvo rei
kalaujamos per keletą metų į 
švento Kryr'įąus, parapijos mo- 

; išsipildė
- pasirodė po va-1 

yra mokykloj j 
eserų ant Tovvn of 

(draugi-

k y k lą. Pa ge i d a v i m a s
1924 metais 
kacijų, kad jau 
lietuviškų 
Lake. Susivienijimas 
jų) nusistebėjo,’ kad viešnioms 
atsilankius nięks nepriėmė. Su
sivienijimas sušaukė susirin
kimą ir užklausė ką turime da
ryli. Susivienijimas nutarė, 
kad turini surengti, vakarienę 
pagerbimui vienuolių. Tapo iš
rinktas centro komitetas — 
Antanas1 Kareiva ir prie jo li
kos išrinkta keturiolika pagel- 
bininkų, kurie prisiėmė darbą 
laisvanoriai, ir komitetas su

FRANK P.
VVATĘKAITIS

Pirmos klasos laikrodžiu, laikro- 
dėlių ir auksiniu daiktų taisytojas. 
Taipgi mes užlaikomo geriausio iš-' 
dirbimo laikrodžius, laikrodėlius, 
žiedus ir visokius auksinius daik
tus; ir parduodame juos už žemiau
sias kainas.

Tel. Koosevclt 18G6

652 W. 18-th St., Chicago, Iii.

» ..............- ..... '... —>

Taipgi kiti Reikalai ir 
Provos Lietuvoje

Jeigu kam rčikia padaryti do- 
viernastis vedimui reikalų ir pro- 
vų Lietuvoje, jei reikia padaryti 
pirkimo ir pardavimo aktus kas
im k nuosavybės Lietuvoje, ar 
kokius kitus dokumentus, tegul 
kreipiasi j Naujienų ofisą, kur 
visi tokie dalykai a tliekami su 
pilnu žinojimu, stropiai, greitai 
įr už pigiausių kainų.

Taipjau jeigu kas turi vedi
mui provų arba bylų Lietuvos 
teismuose, tegul keripiasi j Nau
jienų ofisų, nes iš čia pavedame 
Lietuvos bylas savo korespon
dentams advokatams Lietuvoje, 
kiekviename atsitikime paskiria- 

. me bylas geriausioms savo daly
ko žinovams.

NAUJIENOS 
Teisių Skyrius 

1739 So. Halsted St 
Chicasfo, m

——

IT’S NO U.SEJ Tt’J.L 
VOU'.r- 
Too stcM»

HE SEZ

A-ZVM’-jhĄTS IMF. Time i CAvtrHT 
wou, miss gcevumi-’youre rn 
TŲįNDEK? 1HE MlSTLETOE'p^

Patingų žmonių stovis 
yra geriausias kuo
met jie.jyra sveiki.
Būti sveikam#' stovy

je, tai reiškia būti ge
riausiame stovyje. Pro
tingi vy^ai ir moterys 
nori būti tokiame sto
vyje ir kodėl jie nega
li būti?

Chiropractic gydy
mas suteiks jums svei
katos Stovį. Sekite sau
gų kelią .— linkui Chi
ropractic.

DR. J. M. FINSL0W, 
Chiropractor

1645 W. 47 St., Chicago, 111.
Tel. Boulevard 7006

Valandos nuo 2 po pietų iki 8 va
kare. Nedalioj nuo 10 iki 12 dieną

TASTELESS CASTOR 01L
--------------------------------------—-------------------- ------- L—-L 

Labai geras caator oil pa
darytas dcl medikalio vai
tojimo. Be skonio. Stipru
mas ir grynumus nešima i- 
no. Prašykite Kellogg X 
butelukuose ir su Inkeliais.

. Pas visus aptiekorius.

NUPIRK
Typewriterj arba 
rašomą mašinėlę

Kaina $60
Tuomi padarysi didelį Hmaguiną 
pate sau, savo giminėms ir drau
gams au kuriais susiraiinėii ir 
greičiau galėsi parašyti laišką ar 
ką kitą, negu su ranka. Geriau
sia, parankiausia ir dalikatniausia 
mašinėle su lietuviškomis raidimls 
pasaulyje. Galima ir angliškai rą- 
lytL

VHunąnm

NAUJIENOS
1V9 S. Malsted S V 

Chicago



——---------------------------- --—-----------------------------------------------------------------------------

^atuMOi

IŠRF.NDAVOJIMU1Lietuvių Rateliuose MORTGtČIAl -PASKOLOSPARDAVIMUI
tfAVJUNUB, Pinnadieni^ Gruod. 22,1?24

(Tąsn nuo 7-to pusi.)

nes kasteriu, atsivedė prie cent
ro komiteto. Knsierius parašė 
čekį ir nunešė tą čelų trys ypa
tus iš centro komiteto, Susivie
nijimo pirmininkas ir kąsierius 
ir atidavė jį seserų perdėtinei,' 
gyvenančiai po num. 1511 So. 
Wcod St. Ant čekio buvo jmi- 
rašyta suma $109.65, ant ko pa
sirašo Susivienijimo Lietuvis 
kn Draugysčių ant Town ot1 
Lake valdyba.
Pirm. Stanklovas Kabinaus k i s.

O kai papus smarkus vejai ir 
sniegas dideliais gniužtais ims 
kristi, visi vaidvlos vėl susirinks 
ir tą didžią puotą surengs.

O vaidylu puoton sueis visi 
vaidylos ir jų draugai, septin- 
idse, kaip saule nusileis iHDzijn- 
dzi Drimdzi iš garsaus Vilkola
kio ateis ir visi valgys, gers, 
šoks, dainuos kol pavargs.

Kas iš gerų prietelių norėtų 
būt tą naktį su Vaidyloms gali 
gauti J iri i etų pas Vaidylas.

—Sargų Sargas,

I kute 59c; J. Levickas, papartis 
$1.25; Biiehunas & Kuzmo, ka
vos svaras 50c; Petkus, 2 ban
ku t ėjS v i nuogių sunkos 60c 
Deinikiene, rūkytas kur 
$1.75; A. Misevičiene, k 
žuvis $2.10; E. Milerienė,

; M. Žalpienė, 
J. Gulbinienė, 

Galickiene,
ingai 
ragas 
ragas 
ragas 
t u vos

stik- 
' py- 

py- 
py- 
py*

585
586
595
597
607
610
613
619

Pv i Jonis Elbei e 
Radvensky Antanu 
Rnmseno Besso 
Schvvazas Anton 
Sukėno Jons 
Ta mosiu nos Jut>zu ptis 
Urboniene Ona 
Walantioius Jozapui

RENDON 6 kambarių flatas karš
tu vandeniu šildomas gerame padėji
me, $65. Tame pačiame name, 4 
kambarių flatas, karštu vandeniu 
šildomas $50. Gražioj apylinkėj. 

6;>30 So. Rohev St. 
Tel. Prospecl 3926

Turiu tuojau parduoti

Nut. r oš t. Jos. Yucius, 
4508 S. Paulina St.

Vaidyly Naktis ir Dzimdzi 
Orimdzi iš Vilkolakio

Norfh Sido
Vaikų draugijėlės “Bijūnėlio 

darbuotė

Pereitame tėvų suvirinkime, 
po plataus apsvarstymo, tapo 
nutarta “Bijūnėlio” veikimą 
praplėsti įvedant dar vieną pa
moku skyrių, būtent —higieną, 
kurią pasižadėjo dėstyti dak-

Tai įvyks sausio 3 d. 7 valandą ' tanu) Antanas Montvidas. Tuo- 
saulei nusileidus Masonic jau po naujų metų šis skyrius 

Temple bus atidarytas. Apie pamokų
 laiką bus pranerta vėliaus. Tu

si dienomis keturi būriai ,■ riu pažymėti, kad iš visų north- 
• - ;1‘- inteligentų,

vnergingitm- 
Montvidas, 
darbuojasi 

organizacijo- 
srityje. 
“Biju- 

draug. lietuvių kallvos

šiomi.
valdylų išsiskirstė į keturis vė-1 lietuvių
jus. Vieni iškeliavo j vakarus su*' darbščiausias ir 
gauti gyvą bufalą, paivaryti jį, į yra Dr. A. 
paskersti, nulupti, iškepti ir • kuris nenuilstamai 
gardžia šviežia mėsele sveteliui įvairiose lietuvių 
pavaišinti. Kitas buryą išėjo į! se, taip ir apšvietos 
šiaurius rugiu supirkti, sumalti, Nors ir dabar jis yra 
o iš tu miltų tautiškos duonelės nėlio 
iškepti ir šviežia gardžia duone-! mokytojum, bet dar pasižadėjol 
le svetelius pavaišinti. Trečias ' ir Higienos mokytojum būti, 
būrys išėjo į pietuš gardžių sai- • Bijūnėlis turėdamas gabius 
džių vaisių pargabenti ir svete-; ir energingus mokytojus kaip 
liūs pavaišinti. O ketvirtas bū
rys į rytus išvyko, kur už didžių 
kalnų, už gilių jurų upė midumi 
teka- Jie nori pargabenti sakiaus 
midučio ir svetelius pavaišinti.

• 1 I. _ ,______________ _

MOTIEJI S KORIS 
gruodžio 29 d., 1924 
vai. vakare. Paėjo iš Lie- 
Rumygalos paiapijos, Pa- 

’ . Velionis turėjo

’ Dr. A. Mon tvidą ir p. P. Sar- 
! palių, turi ir northsidės lietu
vių visuomenės pritarimo, nes 

į lankosi skaitlingas Kuris mo
kinių ne vien tik vietinių, bet 

Į ir iš tolesnių apielinkių —nuo
• Huniboldt park, Portage park,
• Lincoln park ir kitų apiclin-
• kių. Galima tikėtis, kad Bi
jūnėlis ir ateityje kaip moks
lo srity, taip ir narių skaičiu
mi sparčiai žengs pirmyn.

$1.15
50c; M.
60c; U. .hisevičienė
$1. Viso $83.90. Už Lie-

našluičių išdirbinius 
$110.25; įžanga $15; už Liet, 
naši, dirbinėlius leidžiamus ant 
knygutės $11.70. Aukos: SLA 
134 moterų kuopa $10; SLA 
71 kuopa, South t'hieago $10;

Pranešimai
1 -A

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

Savo $750 vertės grojiklj pianą, ge
rai žinotfios firmos už $135, 90 rolių, 
benčius, cabinet ir dahtatysiu j jūsų 
namus dykai, Biskį pinigais, o kitus 
lengvais i šm okė j i m a i s.

2913 Mihvaukce Avė.

v

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

ar kviečia.

.KAMBARYS Už DYKA 
Atiduodama apšildomas kambarys už 
dyką vedusiai porai arba našlei, ka<i 
ir su pora valiui. Išlygas paaiškin
siu ant vietos. Atsišaukite po 6 v. 
vakare, nedelioj visą dieną.

•1329 So. Wnshtenaw Avė.

PARDAVIMUI kampinė krautu- / 
ve prie 18 ir 19 St., Cicero. Gera 
vieta Jei aplinkos; galima timj’au 
užimti. Matyki! savininką.

Win. L. Tarnboure
6 S. <’rawl’ord Avė.

PRANEŠIM V TAISYKLES

aSitri marginiai
Ant įrengtų- praperčių daromi 
ir perkami, greitas patarnavi
mas. Pigios kainos.

Room 1515.
11 So. La Šalie St.

MOKYKLOS

Mirė 
10:30 
tuvos 
nevėžio apskr., 
60 metų amžiaus; paliko moterį 
Oną Kodienę didehante nuliūdi
me. Gimines ir pažjstamus 
prašome dalyvauti laidotuvėse. 
Kūnas pašarvotas po num. 819 
W. 34 St. Iš tenai bus nuga
bentas j šv. Jurgio bažnyčją, o 
iš bažnyčios utaminke, gruodžio 
23 d. nulydėtas j Švento Kazi
miero kapines.

Lieka nubudę moteris 
Kodiene ir visi giminės.

S

KAZIMIERAS KUZAVAS
batoK naktį, gruodžio 20, Rose- 
land ligoninėj, 11J gatvėj. Tu
rėjo 43 metus amžiaus, nevedęs; 
paėjo iš Telšių ap., Plungės par., 
Palukšių kaimo. Paliko laetuvoj 
motiną, tris seseris ir vieną bro
lį, o vieną brolį Kostantą, — 
Chicagoi. Kūnas yra namuose 
42 E. 103 str. Patarnauja gra- 
borius Butkus.

l^aidojimas įvyks ateinantį 
trečiadienį gruodžio 24; bus iš
vežtas iš namų į Visų, šventų, 
bažnyčią apie 8 vai. ryto, o iŠ 
ten j Šv. Kazimiero kapus. Kvie
čiami giminės, draugai ir pažįs
tami dalyvauti laidotuvėse 

Kostantinas Martinkus.

Atskaita
K t

Cbicagos Komiteto Lietuvos

pri- 
ke-

siuvinėtas abrusė-
Baroniutė, siuv.

P. Mockienė,

Mockiene, ko

"ką darbo ir namie gamintų 
valgių bazaro gruodžio- 3, 4, 5 

'ir 6 d, 1921 m., Raymond 
Chapel svet., 816 W. 31 th

J Chicago, III.
Aukotojų vardai:
M. Dumčiute, siuvinėta 

juęstC $2; U. Pupalaikicnfy
! purė $1; V. Draguniene, balta 
; staldengte $2; P. Milkevičiene, 
prijuoste 75c.; A. Ilurevičienė, 

i 2 karoliniai krepšiukai $3; M.
Bare n i e ne
lis $1.25; M. 
abrusėlis 75c 
gėlėms 2 stiklai ir balta stovy- 
liukė $1.45; P.
modai užtiesalas $1.50; M. Luo- 
monienė, siuvinėtas abrusėlis 
$1.50; K. Jakubkienė, komodai 
užtiesalas $1.50; O Biežienė, 
2 siuvinėti abrusėliai $2.25; M.

Į Petrulienė, 3 nosinės ir ditdu- 
' kė $1,50; J. Jozavitienė, sta
lui siuvinėtas užtiesalas $3: K< 
Katkevičienė, siuvinėtas. abru- 
selis ir prijuoste $3.75; J. Ru
činskaitė, 3 nosinės 75c.; M. 
Olscvskienė, kepure ir staltie- 
siukė $1.75; M. Žadeikiene, ab- 
ntsiukas $1.75; O. Kulienė, ab-

Mirė gruodžio 20, 1924, 8:30 vai. 
38 metų amžiaus. Išgyveno 
Amerikoj 15 metų. A. A. 
Anupras paėjo iš IJetuvos: Vil
niaus vedybos, Daugėliškio pa
rapijos, Jodiliaukių kaimo. Par 
liko dideliame nubudime mote
rį Michaliną, po tėvais, Rama
nauskaitė, 4 dukteris, Anielę, 
Vandą, Michaliną ir Genavaitę, 
Kūnas pašarvotas 4534 South 
Hermitage Avė. Laidotuves 
jvyks utaminke, gruodžio 23, iŠ 
namų 8 vai. ryto, bus atlydėtas 
j šv. Kryžiaus parapijos bažny? 
čią, kurioj įvyks gedulingos 
pamaldos už velionio sielą. Po 
pamaldų bus nulydėtas j šv, 
Kazimiero kapines. Nuoširdžiai 
kviečiame visus gimines, drau
gus ir pažystamus atiduoti pa- 
Ikutinį patarnavimą ir dalyvau
ti šiose laidotuvėse.

' Nuliūdę:
Moteris ir dukterys.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eud eikis, Yąrds 1741.

ne, 2 nosinės 25c; Knšulienė, 
pintu kaselė 75c; U. Jasevičie
nė, vaisiams bliudukas 25c; 
M. J. Damijohaičio aukautų 
daiktų $8.50; S. Zolpio išdirbi
nių $2.85; S. Gasparaitis, 8-ni 
“clothes ‘lifters” $4; William 
A Yanchius, kūdikiai kaldru- 
tė $2.50; The Peoples Furni
tūra Co., paparčiui stalelis 
$3.75; Bridgeport Fumiture 
Co., 2 elektrines lempos $4; 
Wolf Fumiture House Co., 1 
uzboniųkai $1.25; J. Lukoševi- 
če, auksinį žiedą $5; O. Lustic, 
setas abrusų ..1.40; J. Budri
kes? skustuvas $1; Messeris, 

J. Kulis,
kas? skustuvas $1;
kvepalų bonkute $1;
gyvos žuvys su puodu $1; S. 
Prihodskisų laiškams popiera 
$2.50; Malak(ywskis,+ veidui 
pudra 50c; X X, Kvepalų bon-

■■Kl

Specialiai Kursai Dress- 
making ir Millinery

Reguliariai kursai Drafting, De- 
signing, Tailoring ir Dressmak- 
ing. lengvais išmokėjimais. Di
delis numažinimas kainose.

VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGE,

2407 W. Madison, Chicago, III, 
Phnne Steley 1613

M. E. HUTFILZ, Man»r«r

IŠSI NUO M l fOJ A K A M R A R YS ’ 
Vienai ypat.ii su valgio pagaminimu 
ar be valgio, dailioj vietoj ir netoli 
nuo tianspoi(acijos.

Randasi
6637 S. Rockwell St.

EXTRA RARGENASI
Parduosiu pigiai Imčcrnę ir gro- 

sernę, easli biznis ir išdirbtus. Pi
ni renda, 4 kambarių pagyvenimas. 
I'uri būt parduota greitai. Pardavi
mo priežastis — partneriu nesuti
kimas.

' 258 W. 117 St.
Tel. Pulhnan 3077

Meldžiame vfsų darbuotojų, drau
gijų komitetų, raštininkų Ir visų 
tų, kurie duųdatč Naujienoms pra
nešimus įsitėniytl šias taisykles:

1. Nuo lapkričio 15 d. š. m. pra
nešimai dalinasi į dvi dalis: vie
na — pranešimai talpinami dykai, 
antra — pranešimai apmokami.

2. Dykai talpinami pranešimai
visų organizacijų, draugijų, kuopų, 
kliubų, chorų ir ratelių .sekamais 
reikalais: kviečiant sUsirinkimus,
repeticijas, komitetų susirinkinjus; 
rengiant paskaitas, prakalbas, ma
sinius susirinkimus ir apvaiksčioji- 
mus ir tokius susirinkimus, kurie 
nėra bizniško pobūdžio. Dykai pra
nešimai talpinami tik du kartu tuo 
pačiu reikalu.

3. Apmokami pranešimai talpina
mi visų orgntttzaeijų, draugijų, 
kuopų, kliubų. chorą, ratelių, pa
rapijų ir tikėjimi.Škų sektų reika
lais visokių bizniškų parengimų; 
balių, teatrų, piknikų, koncertų, 
vakarėlių ir bažnytinių ai’ sektan
tiškų apeigų (išskiriant liuterijas), 
ir visokie pranešimai galimi tal
pinti laikraštyje.

I 4. Už apmokamus pranešimus 
reikia mokėti 7(1 centų už colį ar
ba dalį vienai dienai. Skaitlius die
nų ir colių nęjiprubežiuojamas.

5. Apie kreditų reikia tartis su 
Naujienų administracija.

6. Visi pranešimai norint patal-
Cinti į sekamos dienos laidą turi 

ut priduoti ne vėliau kaip iki de
vintos vai. vakaro.

liūs .$3; M, Kaminskas $2; P. 
I’ietrauskieitd $1; M. Jasnaus- 
kas $1; J. MulcviČe $1; 4264 
Archer Avė. $1; F. Mickis 50c. 
Viso įplaukų $255.35. Užmo
kėta už svet. šviesą $1; gry
no pelno liko $251.35.

Pa,s i 1 i t ka n epardu o t i
Ju linas Dam'lkus, 

paveikslas \ vertės $ 15; 
get is,- tepliotas ] 
S. Gasparai lis I 
leis” $2; S. Zolpis, “ice 
holder” 20c; S. Conrad, 
pantąplių $1.50; J. Skutas, 
laraištis $1; Bųchunas & 
mo, blekinė kavos 50e; .1. 
negi-, aliejuota 
Bernotai t ienė. 
Obuolių 50c; 
laiškams popiera $2; A. Bare- 
vičienė, pora pančiakoms juos
telių 75c; M. Višchulicnė, ko
modai užtiesalas $3; V. Dragu- 
nienė, piano užtiesalas $8; A. 
Bučinskicnė, siuvinėta prijuos
tė $1.50; M. Žadeikie.ne, abru- 
selis $1.75; Petrauskas', 2 vyni 
marškiniai $3; Girdvainis, ciga
re tams sidabro dėžutė. $5; J.! 
Matulauškas, kūdikiui vilnonis 
siu tu kas $2; 
šalikas ir kepurė $1; G-. Zu-
ra|uėikienė, siuvj'iiėla 
$2; ,L “ 
dalykų $7.

Kuomet, kada ir kur šitie reikalo važiuoti į didmiesti ma- 
dalvkai bus išleisti, bus smulk- tyti gerus veikAhis, nes Milda tą 
meniškai paskelbta . vietiniuose viską jau turi įr duos už daug 
laikraščiuose. h . • 
1 Vardan 
reiškiame 
visiems 
jums ir aU'ilankiusiems. Taipgi 
“Naujienoms”, “Varpui” ir p. 

kurie nuims taip

dalykai; 
tepliotas 
A. Mos- 

paveikslas $5; 
I “clothes lif-

po ra 
kak- 
Kuz- 
Var-

mazgolė $1; 
biekinv pušų 

B. Drangelienė,

PRANEŠIMAS BRIDGEPOR- 
TO IR APIELINKfiS 

I.IETUVIAMS.

Didelis pagerinimas Mildos te-
; Maskin Millinery, afre, šiuomis ^ienomis tapo įdė- 

(r. Zu- įį dideli naujausios mados var- 
•pagalvelė gonai., taigi apart gerų paveiks- 

M. J)amijonaičio juikotų |y dai. duodami vargonų 
i koncertai. Taigi dabar nebus

našlaičių tyje„Lietuvos
didžiausią padėką 

aukautojams, pirk ė-

Vaitu Ii ui, 
daug šiame 
gelbėjo.

Gruodžio I 
kgrannt per 
na n p. I). Šleževičienės 
pasiuntėm $150 Kauno našlai
čiams. Perlaidoms užmokėta 
$2.60. Vilniaus našlaičiams nu
tarta siųsti $1OO taip greit, kaip 
lik bus’ gauta žinia nuo gerbia
mo I)r. J. Basanavičiaus, ku
rio vardu spalio 13 d., 1924 m., 
pasiuntėm .$100 Vilniaus naš
laičiams.

Dar kartą ačiū visiems šia
me darbe pr i sėdėjusiems.

Chicagos Komiteto Lietuvos 
Našlaičiams1 Šelpti valdyba ir 
bazaro rengimo komisija:

A. Valančauskienė, M. ZoL 
pienė, J. Yozavitienė, K. Katke
vičienė, P. Balickienė, M. Ga- 
Ikkienė, A. Barevičienė, Z. Žil- 
vitienė ir O. Sandarglenė.

16 d., 1924 m. le- 
■ “Naujienas” Kau- 

vardu

Atsiimkit laiškus iš Pašto
šie laiškai yra atėję iš Eu

ropos. Kam jie priklauso, tegu 
nueina į vyriausįjį paštą 
(Clark ir Adams gat.) atsiim
ti. Beikia klaust prie langelio 
kur padėta iškaba “Advertised 
Windo\v” lobe j nuo Adams 
gatves, pasakant laiško NUME
RI, kaip kad šiame sąraše pa
žymėta. Laiškus paštas laiko 
tik keturioliką dienų nuo 
skelbimo.

501 
510 
514 
532 
543 
547

556
558
568
572
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584

Aleknavicie Juozapas 
Baublis Tonys 
Bružas R
Gedmin Wilim 
Jonušas Vladislaw 
Kazailis S E 
Kridickas Marei jo 
Kukozaitis Alex 
Ladis Relif 2 
Matuzevcus Antanas 
Meskanskene Elima
Mbsvidiene Ludvice 
Pocius J

tr

pa-

RUIMAS vendai vyram. Su 
valgiu ar be. Garu apšildomas, 
švari ir patogi vieta gyvenimui.

Kreipkitės.
Tel. Stewart SS 19

j.,. .......... . r

REIKIA DARBININKU
VYRŲ ir MOTERŲ

REIK ALINGAS virėjas, vy
ras ar moteris. Alsišaukit tuo
jau.

Tol. Calumet 1277

REIKIA DARBININKŲ

IŠPARDAVIMAS 
Parduodu labai pigiai smui 

ka. Alsišaukit Bile kada dieno
mis ir vakarais, o nedaliomis 
iki pietų.

228 W. 17 St.

PARSIDUODA jaunos žąsis Kalė
doms. Bridgeporiiečiai galės gauti 
pirkti tiesiog iš ūkininko manketo 
kaina panedrlyje, gruodžio 22 d.,: 
nuo 12 vai. iki 7:30 vai. vok.

('.. Mikolaitis, 
31'21 Union Avė.

2 liibos frontas

500 BEAUTY OPERA
TORĖJ REIKIA TUOJAU

Išmokite plaukų kirpimo, marcel- 
ling, plaukų dabinimo, plaukų da
žymo, ir pastovio garbiniavimo. 
Moterų biznis, pilnas kursas $60, 
dienomis ir vakarais. Išmokėji
mais pagal sutart|.

THE WENZEL WAY 
177 State St., Room 306 

State 1887 .

(

| mažesnę įžangą negu didimies- 
t'vr'iA " 4

MILDA tHEATRE, 
3140-42 Si Halsted St.

CHICAGO, tLL.

Bridgeporto lietuviams žinotina. 
Visi norinti gauti “Naujienas” kas
dien anksti iš ryto savo namuose 
— apie tai malonėkite pranešti 
“Aušros” Knygynui, 3210 S. Halsted 
St. Tel. Boulevard 9663. l’aipgi jei 
tamsta nori, kad apart “Naujienų” 
da gauti ir 
kitę irgi mumsj — i;; 
me bile lietuviškais 
Musų žmogus patyręs taifie darbe, 
jis nuo 5-kių iš ryto pradeda ap
rūpinti savu kostuinerius “Naujie
noms”.

kitą laikrašti, praneš
inės aprupinsi- 

laikraščiais.

—Aušros Knygynas.

Chicagos Liet. Draugija Savitai’. 
Pašelpos valdybos susirinkimas 
įvyks panedėly, gruodžio 22, 7:30 
vai. vak., Liuosybės salėj, 1822 
VVąbansia Avė. »•<

Birutės Choro dainų praktika atsi
bus utarninko vakare lygiai t8 vai., 
gruodžio 23 d., Raymond Chapel, 816 
W. 31 St. Visi dainininkai ir daini
ninkės bukit laiku nes reikia užbaig
ti mokytis “Karnavilio Varpus’, 1 die
no i vasario turime pastayti scenoj šią 
didelį ir gražią operetę, Masonic 
Temple, 6115 Cottage Grove Avė.

— Valdyba.

Jaunuolių Orkestro reikale. Jau
nuoliai visi bukite utaminke, gruod
žio 23 d., Mark White Si(. didžiojoj 

nes turėsimo Katodu Eglaitės . . . .... - - 7svet., 
pasilinksminimo vakarėlį. Pradžia 
vai. vak. Atsiveskit ir tėvelius.

— Kbmitetas.

JIESKO PARTNERIU
I i E^AiI. I N( 1: A S par t n ori s 

byčernės ir grosernės biznį.
Alsišaukit tuoj.
•1125 S. Wells St., Chicago

Tel. Yards 3906

"įvairus skelbimai
STOGDENGY ST® '

Jūsų stogų prakiurimas užtaisomas 
ir garantuojamas už $4. Automobilių 
trokų patarnavimas Chicagoj ir apie- 
linkėj. Įstaiga 34 metų senumo? Di
džiausia ir geriausia stogų dengimo 
įstaiga Chicagoj. Tik patyrę unijos 
darbininkai samdomi. J. J. Dunne 
Roofing Co., 3411-1^ sOgden Avė.. 
Phone Lawndale 0114.

PRAPUOLĖ baltais nedidelis šuo 
veisles “Spite”. Mokėjo sėdėti ant 
kojų ir labai buvo paklusni kalaitė. 
Kas tokį šunį patėmysit, meldžiu 
pranešti, gausit $25.00 dovanų.

Cottage namukas, 
3206 Wallace St.

I PARDAVIMUI 2 pečiai, viri
mui gasinis ir šildomas, kietom 

reikia merginų į virtuvę, $18 j ir minkštom anglim kūrenamas, 
savaitę. Merginų prie lovų taisymo pečiaj afon gerif 2 lubos užpaka
li’ prie valgomojo kambario, $40 Į mė- . 
nesj, kambarys ir valgis. *Y

Indų plovėjų, $16 j sav 
Merginų į dirbtuvę, $15 iki $18 Į 

savaitę. i » , *
ATLAS EMPLOYMENT AGENCY . 

6300 So. Halsted St.

MOTERŲ

VYRAI IŠMOKITE MODERNINES 
BARBERYSTfiS

Viena geriausiai apmokamų 
jų. Mes mokiname dieną ir 
Darbas laukia su gera alga, 
kitę kol mokinatės .

MOLER BARBER COLLEGE 
105 So. Wells St.

profesi- 
vakarais.

Uždirb-

929 W. 35 PI.

NAMAI-ŽEME
REIKIA Patyrusių moterų 

prie namu apvalymo
62 W. Washington St.

2ndFloor
Room 21

Noriu mainyti 2 flatų
muro namą ant biznio. Kurie tu
rite bizni dėl išmainymo kreipki
tės

bizni 
pas:

REIKIA DARBININKŲ
A. Grigas

3114 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 4899

Greitai ir pigiai
Išmokiname • Anglų kalbos, Gramati
kos, Sintaksės, Aritmetikos, Knygve
dystės, ir kitų mokslų. Musų mo
kyklos nauja sistema stebėtinai grei
tai užbaigiama pradinį mokslą j de
vynis mėnesius; augštesnį mokslą į 
vienus metus. Nepraleiskite progos 
nei viehas, kol dar yra vietos. J. P. 
Olekas, Mokyklos Vedėjas.
AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA 
3106 So. Halsted St., Chicago, III. 
Corner 31 st and So. Halsted Streets

VVkŲ 1 PARDAVIMUI geroje vietoje 
lotas, Northwest Side, $200 įmo- 

KEIKALINGAS bučeiis. Dar- 1^-^ ^įtŲg lengvais išmokė ji- 
bas ant visados. Atsišaukite to- majs Nnujienog> 1739 Soilth 
■|aus- Halsted St., Box 428.

Chicago Meat Market, Į
1845 W. 47th St., Chicago III. T.trkI?r TC , . .? .rp , T rnpn DIDELIS mūrinis, 2 tintų namas

lel. Lafayette 5069 prie Marąuette Bulvaro ir Maple- 
woo Avė., garu šildomas, tile va
nos, beržiniai trimingai. Atsišau
kite prie James Kral, 2444 W. 07 

|St. Tel. Prospect 1364

« j AURORA, ILL.
Ar žinot kokią geriausią dova

ną Kalėdoms pirkti? Nusipirk pui
kų namą ant 2 pagyvenimų ir da 
yra .štoraš dėl groserio. N 
mūrinis,- sint kampo, gražioj 
tint bulvtn'o, 2 karų garažas, 
didelis 5O'x'162. Viskas 
mados- Rendos neša ant 
$1,500. Galit pirkti su mažais 
nigais ant lengvų išmokėjimų, 
cash $12500. Mutvkit savininką.

537 Galina Blvd., 
AURORA, ILL.

AUTOMOBILIAI

Kalėdų dovanos
4 uždaryti karai ir 3 vasariniai. 

Visai už pigias kainas parsiduoda 
šie karai;

Uždaryti:
Elcar sedan 1922 metų

1929

Namus 
viel oj, lotas 

vėliausios 
metų 

pi
ni

Earl Kone h 1924 
Velie Cal. toj) 1922 
Chandlcr touring 1921 
Auburn touring 1920 
Grandsix 192(1
Visi parsiduoda už pigią
Ateikit pažiūrėt

MILDA GARAGE 
3121 South Halsted St.

RAKANDAI

ka i ną.

DIDELIS BARGENAS. Rakandai 
kaip nauji, pianas, console fonogra
fas, 2 miegamo kambario - setai, mo- 
hair parloro setas, kaurai, 
paveikslai, sykiu ar dalimis.

Atsišaukite
131)7 W. 55th St.

įtampa,

RAKANDAI
PARSIDUODA 5 

kandai, 
stovyje, 
pianas, 
šmotų 
kambario 
medžio 
divonai 
fas ir 
siu ir

kambarių ra- 
vėliausios inadors, geram 
kai nauji. Yra grojiklis 

3 šmotų šilkinis setas, 7 
riešuto medžio valgomo 

> setas, 4 šmotų riešuto 
miegamo kambario setas, 
lempos, Cousol fonoąra- 

daug kilų dalykų. Parduo- 
alskirais šmotais.

5601 S. Winchester Avė. 
Ist II. front

GALUTINAS IŠPARDAVIMAS

Senų ir naujų rakandų, visokių 
mierų kaurąi, linoleum, mohair par
loro setai, riešuto medžio valgomo 
kambario setai, 
fotai ir- dreseriai 
ir medine slovos. 
sai, šildymui pečiai, gasiniai pečiai, 
gražios pastatomos liampos, vazonai, 
veidrodžiai. Pigiai!

Atdara vakarai* iki 9 vai. Nedč- 
lioj iki pietų.

Dieninės lovos, bu- 
Naujos plieninės 

Springsai, matra-

DOUGLAS STORAGE 
4043:45 W. Roosevelt Rd., 

Lawndale 0351

MAINYSIU 3 flatų po 4 ruimus 
i ant 2 flatų, 5 ir ruimų, arba ant 
bizniavus prapertės.

MAINAU
2 flatų su grosernės bizniu, ku

ris yra išdirbtas per 1'3 metų, mai
šytų tautų apgyventoj vietoj; mai
nysiu ant biznio namo iš priežas
ties ligos. Atsišaukit pas:

M. Abramovič,
2015 South Robey St.

LIETUVO.TE PARSIDUODA/ ant 
upės Minijos vandeninė fabriką, 
verpykla vilnų, su pilniausiu kom- 
pletu, malūnas elektros apšvies
tas.'20 hektarų žemės su puikiau
siais dėl akio trobesiais ir už vis
ką reikalauja apie de.šiTntį tuksian
čią ' dolerių. Adresas.

Lietuva, Telšių apskr.
Žarėnų valsčiaus,

* fabrikas Keturakiai, 
Aleksandra Girdvainicnė.

PARSIDUODA namas, 3 
apačioj štoras; 2 flatai viršuj 
kambarius; 
brangiai.

Kreipkitės

vanos, elektriką.

flatų;
po 6

Nc-

734 West 35th Str., 
2nd floor

PARDAVIMUI bizniavas namas, 
arba mainysiu ant gyvenimo reziden
cijos. Namas visas geras ir 
vieta visokiam bizniui.

Kreipkitės prie savininko 
3205 So. Morgan St. 

Klauskit M r. Glawsky.

PARSIDUODA
KEPTUVE
SU NAMU
1425 South 49tht Avė.

Cicero, III.

gera

___ ■_______■____

yra taip svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam šioje šalyje, jo- 
gei tie, kurie kalba gerai angliš
kai visur turi pasisekimą ir pir- 
mybę. Anglų kalbos, aritmetikos, 
knygvedystės, pilietybės ir daug 
kitų dalykų gali lengvai ir greitai 
išmokti pagal naują būdą mokini
mo Leveskio Mokykloje klesose ir 
per laiškus (correspondence). Pla
tesnių paaiškinimų klausk asme
niškai arba laišku.

LEVESKIO MOKYKLA, 
Prirengiamoji ir Prekybos 

3301 S. Halsted St., Chicago, UI. 
(kai ip. 33-čios gatv., 2-ros lubos)

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir Šoferių. Ateikite pasi
rengę pradCti. Pagal musų naują 
sistemą ir asmenišką prižiūrėjimą 
jus išmoksite i kėlės savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jus mokinsitės o kaip užbaigsite, 
tai dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos . 
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

lh(|7 W. Madison St
BARBERYSTĖS MOKYKLA

Del vyrų ir moterų, dienomis ir 
vakarais. Mokama 50% už uždirb
tus pinigus laike mokinimosi. Ga
lima uždirbti nuo $12 iki $20 į sa
vaitę.

International Barber College 
651 W. Madison St. 
609 W Madison St.

672 W. Madison St. 129 S. Clark St

t

HUFFMAN
Prirengiamoji 
MOKYKLA

ĮSTEIGTA 1910

Mes išmokinsime jus 
anglų kalbos į labai trum
pą laiką. Taipgi aritmeti
kos, spelinimo, skaitymo 
ir kalbėjimo.

Musų Augštesnėje Mo
kykloje mes prirengsime 
jumis j Kolegiją į dvyliką 
mėnesių.

1537 N. Robey St. 
(Netoli Milwaukee Avė). 
——■■■■ ■ ............... r „Z


