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Klerikalai ruošia perversmą Lietuvoje
Londone šiandie bus pa
sirašytos Lokarno sutartis

Angliakasiai priėmė gu 
tcrnatoriaus planą

Jei ir kūryklų savininkai pri
ims, tuojau turės prasicet 
derybos streikui baigti

Britų kariuomenė evakuO 
. ja Kelno sritį

Penkiems milionams gyvento 
jų Rusijoj gresiąs badas

Klerikalai ruošia perversmą Lietuvoje

HARRISBURG, Pa., lapkr. 
30. Streikuojančių kietosios 
anglies kasyklų darbininkų at
stovai ir United Mine Workers 
algų nustatymo komisijos na
riai vakar laikytame savo susi
rinkime nutarė priimti guber
natoriaus Pinchoto pasiūlytą 
planą sustarti su kasyklų savi
ninkais ir baigti streiką. Gu
bernatoriaus pasiūlymai yra 
toki:

1. Sudaryti tam tikrą tardy
mo komisiją, kuri išspręstų, ar 
kasimo išlaidos leidžia mokėti 
didesnes algas darbįninkams.

2. Įvesti aprėžtą cheqĮ<-off 
sistemos formą, kur kasyklų

Sovietų užsienių preky- 
bos komisaras 

pašalintas?

Garlaivis paskendo; 30 
žmoniy pasigendama

KAUNAS, lapkr. 12. (Musų koresp.). — Ar- 
tinanties rinkimams į Lietuvos Seimų, klerikalų 
— kunigo Šmulkščio ir kitų, klerikalinės darbo 
federacijos vadų Ambrozaičio, Jočio ir panašių 
tipų galvose bręsta perversmo sumanymai.

Kalbama, kad pirmon galvon busiąs pakeis
tas rinkimų į'Seidių įstatymas, ruošiamos ir kito j 
priemonės diktatūrai įsteigti;

Kraštas gyvena sunkų ūkio krizį. Klaipėda 
vos vos laikosi. O kur Vilniaus ir kiti klausimai!

Perversmas baigsis pilietiniu karu ir visišku 
Lietuvos, nepi-iklausomybės nustojimu, tai aišku* 
kiekvienam. '

Skandalas Lietuvos Universitete, išprovo- • 
kuotas Šmulkščių, Ambrozaičių ir viso kito kleri- 
kalų brudo, turi tikslo nukreipti visuomenės nuo- stovų derybos dėl streiko lik- 
monę į antisemitizmu (prieš žydus) ir sukursty- 
mą tautinės neapykantos. Tuo gi metu kunigai 
Šmulkščiai savo kabinetuose ruošia perversmą.

- i Amerikos lietuviai, budėkite ir kelkite tas 
klerikalų pinkles aikštėn!

f

9 [Pacific and Atlantic Photo]
Wallaby laiko Australijos žvėruką, kuris buvo padovanotas pre-

LONDONAS, lapkr. 30. 
Telegrama iš Kėptauno, 1 
Afrikos, praneša, 
smarkią audrą Algoa 

Įapielinkėj paskendęs 
jCompetitor. gabenęs 

RYGA, Latvija^ ‘ lapkr. 30.— žus. —
Laikraščiai praneša sensacingą I valtimi išplaukę krantan, 
žinią, kad sovietų užsienių kita valtis su likusiais 
pn kybos komisaras Krasinas trisdešimt žmonių nežinia 
tapęs iš tos vietos pašalintas, c‘dingus. Bijoma, kad jie 
tai-dėl to, kad “čeką” atradur'nebūtų žuvę.
dokumentų, • parodančių, kad 
caro laikais jis nuo pirmojo sa
vo arešto 1891 metais iki 1902 
metų buvęs slaptosios policijos 
agentu. Per tą ląiką jis palai
kęs draugingus santykius su 
Leninu, ligi senoji rusų sočiai- 
denjokratų partija buvo 
duota, policijai padarius 
uitis jos narių areštus.

Čeką” susekus, kad Krasinas 
caro laikais buvęs slaptosios 
policijos agentas

kad per 
įlankos 

garlaivis 
kukuru- 

šeši laivo įgulos žmonių 
bet 

apie 
kur 
visi

Italų laivas paskendo
MESINA, Sicilija, lapkr.

— Laike audros paskendo italų 
laivas San Antonio. Visa to lai
vo |gula prigėrė.

JO.

likvi- 
irasi-

Belgija nori 150 mi- 
liony paskolos

Srity kariuomenė pasi 
traukia iš Kelno 

srities
LONDONAS, lapkr. 30. — 

Britų kariuomenė pradėjo eva- 
, kuoti Kelno kraštą šiahdie, — 

dieną anksčiau prieš Lokarno 
saugumo ir arbitracijos sutar
čių pasirašymą.

Lokarno sutartys- bus šiandie 
čia pasirašytos.

35 krito kiniečiy tarpu-

savio kautynėse
ČEFU, Kinai, lapkr. 30. — 

Kiniečių f akcijų mūšy čefu 
gatvėse buvo trisdešimt penki 
kareiviai užmušti ir daugiau 
kaip penkiasdešimt sužeisti.
. Kova prasidėjo vakar, kai į 
Čefu atvyko iš Tsingtao jurei- 

' viai ir( bandė užimti čefu ka
riuomenės kareivines.

Nusižudė, susikrimtęs 
dėl mylimos mirties
NASIIV1LLĘ, Tenn., lapkr. 

30. — Jaunas Philip Tumei 
mylėjosi su jauna Luize War- 
reniute ir rengėsi ateinantį mė
nesį. vesti. Praeitą ketvirta
dienį juodu betgi dėl niekniekių 
susibarė ir mergina, 
nelaiminga, priėmė 
Neužilgio; ji mirė.? 
džiai paveikė į jos 
Atvykęs į šermenis
čiavo savo nebegyvą mergelę, 
išėjęs laukan įsisėdo į savo au
tomobilį ir nusišovė.

kompanijos atskaito iš anglia-1 zidentui Coolidge, o dabar randasi VVashingtono zoologiniame 
kasių algų jų mokesnius unijai rfaiže.
iki 14 dolerių metais.

3. Padaryti penkerjems me
tams algų kontraktą, Bepake
liant kainos anglims brangiau, 
kaip kad jų kaina buvo nusta
tyta šiems 1925 metams. . «

Šitą planą gubernatonu s 
Pinehot pasiūlė ir kasyklų sa
vininkams. Pastarieji šiandie

;< laiko savo konferenciją Phila- 
delphijoj, kur jie tą pasiūlymą 
svarsto. Jeigu ir kasyklų savi-į 
ninkai jį priims, tada turėcĮ 
prasidėti tarp abiejų pusių at-

Ekzekucijos Leningrade
Dvylika asmenų sušaudyta, 

smerktų mirties bammei 
vogimą valstybės turto

pa- 
už

Politiniu kalinių maišias 
Vologdos kalėjime

Maištas buvo kariuomenės 
tremptas; keletas kaliniu 
žeista

pa
su-

v įdavimo.

1 Kiny ir Riffo delegacijos 
i vyksta Gpnevon .

Pranašauja labai šaltą
• šiemet žiemą

BRIUSELIS, Belgija, lapkr. 
30. — Belgijos vyriausybe pra
šo savo agrikultūros ministerj 

jVan de Vi ve re, kurs dabar 
!New Yorke derasi dėl 150 mi-

Vienas franeuzų oro prana* Honų dolerių paskolos Belgijos 
šas, (,aen universiteto rųeteo- pinigų vertei stabilizuoti, atidė- 
rologas, pranašauja, kad šiemet įį snvo išvažiavimu ir tęsti d»-

5 milionai gyventoju Rusi
joj reikabngi pagalbos

Sovietų šalpos komisiją svars 
to planus kaip tuos žnjonet 
išmaitinti per žiemą

Reikalaus, kad abudu 
butų Tautų Sąjungos 
žintu

BYGA, lappr. 30. —* Mask
vos Izviestijų pranešimu, dide
lėms ceiitralinės Busijos sri
tims gresiąs badas,. o tede) so
vietų šalpos komisija laikanti 
Maskvoj posėdžius ir stengiau 
tis surasti priemonių aprūpinti 
5 milionus gyventojų : duona 
tiek, ktid jie kttip nors gaištų 
ištesėti žiemą.

Sovietų finansų komisaras 
sako, kad valdžios importų pio- 
gramas tekęs stipriai apkarpy- 

~ ti, pasirodžius, kad nebus gali- 
j ma eksportuoti daug javų už-! 
sienin., kaip kad tikėtasi, h ! 
gauti iš to'stambių pajamų už-į 
sakymams sveti;”.

Sovietų valdžia stengias vi
sokiais budais gauti kreditų iš 
Amerikos pramonininkų, nuro
dydama jiems, kad Busi j a rei
kalingą daug Amerikos gami
nių, bet jos užsakymai priklau
sysią nuo to, kiek ji galinti 
gaut kredito.

MELDŽIASI BAŽNYČIAI DE- 
GANT

kraštu 
pripa-

GENEVA, Šveicarija,
30. — Gautomis čia žiniomis, 
Maskvon atvyko Kinų ir Mo- 
rokkos riffięčių vado, Abd-el- 
Krimo, delegacijos, keliaujan
čios į Genevą dalyvauti 'Pautų 
Sąjungos tarybos susirinkime, 
kurs prasidės gruodžio 8 die
ną. Kinų delegacijon įeina 
gcn. Sin Bin, gen. Čao Bau ir 
pulk. Lu Sung. Abd-el-Krimui 
atstovaują penki jo įgaliotiniai. 
Abidvi delegacijos žadą reika- 
liuiti Tuutų Sąjungos pripaži
nimo,

lupki*.

Du užmušti prekiy 
traukiniui susi

kūlus
ALTOO.NA, Pa., lapkr. 30. 

Pennsylvanijos gelžkely vakar 
susikūlė’ prekių traukinys, 
kurs buvo be mašinisto pabė
gęs, o todėl niekieno 
mas 
mif. 
buvo 
džiai

nevaldo- 
lėkė neapsakomu, greitu- 
Du traukinio darbininkai 
užmušti,, o trečias skau- 
su žeistas.

Audra sugriovė 32 
namus Sofijoj

pasijutus 
nuodų. 

Tas skau- 
mylimąjį. 
jis pabu-

LENINGRADAS, lapkr. 30.
— Praeitą šeštadieni Čia' buvo 
sušaudyta šeši buvę Leningra
do uosto valdininkai ir šeši pri
vatiniai prekininkai, mirties 
bausmei pasmerkti už išvogimą 
1,500 tonų valstybės 
vertės daugiau kaip 
dolerių.

Pasmerktieji buvo 
prašymą bausmę jiems 
ti, bet centralinis vykdomasis 
komitetas jų prašymą atmetė.

Tarp sušaudytų buvo Lenin
grado uosto komendanto asis
tentas žievitov; transporto de
partamento viršininkas Lin- 
berg; sandėlių departamente 
pirŠininkas Bešetkov; mecha
ninių įtaisų prižiūrėtojas
Bipps; kuro sandėlių viršinin
kas čerkasov. ir statybos de
partamento viršininkas'. Putin- 
cev. Caro laikais 'ėsi jie buvo 
armijos karininkai.

Teisman buvo atiduota 128 j rininkai, streikavę 
asmens įr, pasak aukščiausiojo savaičių, grįžta 
karo tribunalo pirmininko l'l- 
richo, visi jie per keletą metų 
vogę valstybės turtą.

prekių, 
miliona ■

3,000 baty siuvėju
streikas baigtas

QUEBEC, Kanada, lapkr
— Trijų batų siuvimo darbinin
kų unijų streikas Quebeco fab
rikuose pasibaigė. Samdytojai 
ir unijų vadai susitarė taip, 
kad darbininkai grįžtų darban, 
o algų klausimą išspręsti ar- 
bitracijos keliu, 
so 3,0d0 batų
vyrų ir 1,500 moterų.

30.

Streikavo vi- 
siuvėjų, 1,500

10. Iš 
praneša apie naujus 
politinių kalinių nepa
kilusius Vologdos ka- 
Neramumai buvę sc- 

patrempti.

žiema busianti labai 
taip šalta, kaip kad 
prieš šimtą
penkerius metus, būtent
41 metais. Tais metais 
užšalus dagi Anglijos upė 
za, kuri -šiaip niekados

BERLINA/S, lapkr 
Busijos 
didelius 
mumus, 
Įėjime,
vietų kariuomenės 
Keletas politinių buvo sužeista.

Iš užtikinių komunistinių šal
tinių yra žinių, kad sovietų val
džia ruošias ateinančiame ko
munistų partijos suvažiavime 
pasiūlyti rezoliucijų., guriomis 
laisvai prekybai butų suteikta 
naujų stambių koncesijų.

Srity jurininku streikas 
Australijoj baigtas

lupSIDNĘJUS, Australi j
kričio 80. — Britų jurininkų 
streikas oficialiai pasibaigė. Ju- 

keturiolika 
atgal dirbti, 

nieko nelaimėję.
Laivų savininkai sutiko pri

imti atgal streikavusių tiek, 
kiek jie galėsiu, bet atsisakė 
užtikrinti darbą visiems.

Laivų savininkai sako, kad 
dėl
50 milionų dolerių nuostolių.

to streiko

64 respublikininky 
byla Vengrijoj

šalta, 
ji btivur 

aštuoniasdesinf
1? IO- 
Iju ve 
Tem- 
neuŽ-

šąla, ir visoj Europoj buvę toki 
šalčiai, nelyginant kaip žiemių pasaulį t^ys sporto kjiubo “Ko- 
ašigaly. ' |vas” nariai. Bilmanas Antanas,

Tą pat pranašauja ir kai ku- Kolvenas J. ir Janavičius Z. 
ric kiti .svieto baugintojai. me
teorologai, bet mūsiškis, Chi- imti naują pasaulinį rekordą ir 
cagos oficialis oro pranašas, 
profesorius Henry J. Cox, ra
mina žmones. Jis sako, 
tiems pranašavimams nesą 
kalo tikėti, nes, sako jis, 
meteorologų pranašavimai 
nė kiek ne geresni, kaip 
čigonės spėjimas ateities, 
musų oficialiam oro 
prof. Cox’ui, reikia duoti kr 
ditas: jis kas diena spėja orą. Indiją, Afriką, Italiją, šveica- 
ir nuspėja taip, kaip čigone riją, Austriją, Vokietiją, Lietu- 
ateitį. ivą.

rytas toliau.
ji «4 *

Lietuvos sportininkai 
pėsti aplink žemę

KAUNAS. Lapkričio 1 d. 
iš Kauno išėjo j kelionę aplink

Drąsus keliautojai mano pa

kad 
rei- 
toki 
esą 
kad 

Ii
pranašui.

per 3 metus pereiti apie 25,- 
000 klm. Jie mano, išskyrus 
Sovietų Rusiją ir Lenkiją, pra
eiti visas didesnes pasaulio ša
lis: Vokietiją, Niderląndus, Bel
giją, Angliją, Prancūziją, Is
paniją, Portugaliją, šiaurinę A- 
meriką, pietų Ameriką, Austra
liją, Didžiojo vandenyno salas, 
Japoniją, Kinus, ludo-Kjnus,

Siųskit per Naujienas
Pinigus Lietuvon ant Kalėdų

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

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

• Iš kitų miestą reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog į musų 
raštinę arba į bilę vieną sekamų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St 
rUPIKAIčIO APTTEKA, 233 East 115 St 
BENOšTAUS APTTEKA, 1616 West 47 St

FUENFIKIBCHEN,’ Vengrija, 
lapkr. 29. — Vakar čia prasi
dėjo didelė politinė byla. Kalti
nami yra šešiasdešimt keturi 
paskilbusię vengrų grafo, My
kolo Karolyi, šalininkai, dėl da
lyvavimo respublikininky suki
lime laike Pietųslavijos* okupa
cijos. žymiausias tarp kalti
namųjų yra buvęs Karolyi’o 
valdžioj karo ministeris Belh 
Linder.

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

Bombos sprogimas30.SOFIJA, Bulgarija, lapkr.
Siautęs praeitą naktį baisios 

audros sūkurys Sofijos prie
miesčiuose sugriovė trisdešimt temperatūros atmaina; 'stipro- 

apie 2,000 negrų parapijonų, dvejus namus. Keliolika žmo- kas vakarų vėjas, 
klūpodami sniege, meldėsi, kad njų sužeista. Daugelis gyvento-) Vakar temperatūra siekė 
Dievas jų maldos namus gelbė- jų buvo priversti bėgti iš 
tų. Ugnis padarė apie 25,000 mų, kai audra ėmė juos 

‘dolerių žalos. 1 buoti.

30. — 
vakar

GARY, Ind., lapkr.
1 Vietos negrų bažnyčioj 
kilo gaisras. Kai gaisrininkai 
stengėsi ugnį užgesinti, subėgę 
apie 2,000 negrų

nedidelė

m i-
na- nimum 32°., maksimum 39° 
siu-1 šiandie saulė teka 6:58, 

Idžiasi 4:20 valandą.

Pa,, lapkr. 
vidurmiesty 

kieno padėta 
vienos val- 

ir apdraskiusi

PITTSBURGH, 
30. — šiandie 
sprogo nežinia 
bomba, išgriovusį

F. gyklos frontą 
lel- kitą triobesį. žmonių niekas 

nenukentėjo.

HAUJIENO
1739 So. itahted St, Chicago, III.
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Rūkytojo Hehnar 
cigaretę

Atsakymas —

Aš rukąu gryną 
ką cigaretę kaip 
todėl, kad jis 
man viską ko aš 
nuo eiga reto, I

Klausimas —
Rūkytojo paprastu 

cigaretę

Kuomet jus norite 
rūkyti cigaretę, kokį 
jus rūkote?

Turkiš-
Helmar, 
suteikia 

noriu

Uclinar i turi savyje gryną Turkišką taba
ką. Paprasti eigai etai turi savyje papras
tą tabaką.

Baksas !l> arba 20

Lietuvos gintarai-Kaledų dovana
ji Žibanti karoliai, nuo $4.50 M $25.00 

Branzalietai įvairaus isdirbimo §2.00 iki $4.00 
Spiikutės su visokiais gražumais S1.50 iki 3.50

Pirkdami Lietuvos Gintarais didinsite Lietuvos 
I eksportą. Padabinsite save ar savo mylimus ir turė- 
i si te gerą atmintį iš Lietuvos.

Kreipkitės į
NAUJIENAS, 1739 So. Halsted St.

Klauskite A. RYPKEVĮČIAUS

I ELEKTRA
Šviesą iiųpajiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi dirbę- 

*5 tuves. Cash arba ant ifimoKėįimų.
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
A. BARTKUS, I’res.

’ 1G19 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892, Chicago

PAVLAVICIA
Undertakers Co.,
Automobiliai vestuvėms, 

krikštynoms ir t. t.
Grubus parduodam pigiai

3238 So. Halsted St.,
Phone lioulevard 7667

Rezidencija Boulevard 9828 •

Del Moterų Hygienos
Susirgusios mot ‘rys da
bar vartoja Zonite vieto
je nuodijančių mišinių dėl 
šio svarbaus tikslo. Zo
nite gerai veikia, bet ne
kenkia delikatniems rau
menims.

Išgydė jo rupturą
A4 įgavau didelę rupturą, kuomet kū

nu didelę skrynių keletu metų atgal. Dak- 
irai sakė. kad ai būtinai turiu daryti 
pern iją. Lr ai man nieko negelbėjo, l’a*- 

i iųn ai d? iiinojau *P»® tokj dalykų, ku- 
greit i-k."'d ? mano rupturą. Jhu kele- 

raetų praėjo. o mano rupturą dau- 
jiii iup:miiedč, bet vienok a* dirbu »un- 
ų darbą kaipo karpenteris. Nedariau oye- 

ne, utrukdtiau laiko. nebuvo trų- 
x*lio Aa /nieko neturiu naiduvimui, bet 
«U kiu /Jums painiu, informacija*. kaip 

ligydyti rupturą be operacijom, jei man 
'uraėysit. Eugene M. Puilen, Carpenter, 
'.11 M. Marseli u-> Ava Manasouan, N. J. Į 
’ikirpkit J| atra psoj ir parodykit kitiem., I 
kurk turi rupturą - jų» gal IžgelMsit jų | 
gyvybę arba sustabdykit ykausnu*. praia- 
lin.it rūpesti ir puvojų operacijų*.

■lllllllllllilIlIlIlIlIlIlUIIIIIIIN
Jau atėjo

Kultūra No. 10
Kaina 45c

Galima gauti
NAUJIENŲ 

OFISE
1739 So. halsted Street
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NAUJIENOS, Chicago, m. Antradienis, Gruod. 1, 1925
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[Ifž išreikštas štame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako} 

W iąii

• LAISVĖ

“Sandaros” num. 48 redakto- % /
relis Tūlis, bando “moksliškai” 
apsklembt asmens laisvę, net 
pabraukdamas, kad “Asmens 
laisve baigiami ten, kur jis savo 
elgesiu užgauna kito laisvę, ar
ba ten, kur jo ilgėsis griauna, 
pastatytą naudingą daiktą”.

Toks apsklembimas, 
gapa geras ir “filozofiškai 
(sumotas, atsakąs “Vienybės 
redektoi iams, už jų patčmijimą, 
kad tokis redaktoriaus e)gės.ib 
klaidingas, kaipo vąržąs as
mens liuosą išsireiškfmą.

“Vienybė’’ gana teisingai ir 
\ietoj palėmijo tokį stj/votišką 
ledaktoriaus nusistatymą. Kal
bama apie Sandariečio J. Sekio 
straipsnį, kurio Sandaros ledak- 
torius netalpino, ir kurs ištisai 
‘ Keleivy” tilpo.

Straipsnis, kaip matėme, pa
rašytas netik rimtai, bet iT ga
uk mandagioj formoj,'kur nė 
giioviitio, nė kito laisvės uoga
vimo negalima mažiausia įžiū
rėt, ir kur toks “aukstai-filozb- 
{iškas" “Sandaros” redaktorėlju 
pasiteisinimas visai netinka.

čia galima pastatyti rimtą 
paklausimą: kas gi luo atsiekta, 
kad toks rimtas. Ivaip J. Sekio 
straipsnis “Sandaroj” netalpin
ta? Tas straipsnis vis viena 
tilpo, ir dar kur — anot tokių 
redaktorėlių nuomonės -‘-“prie
šų” laikrašty! Reiškia, straips
nio rasėjas J. Sekis ką norėjo 
pasakyt pilnai pasakė tik loks 
pasakyrųas kur kas skaudesnis 
(svarbesnis), kada telpa “prie
šo” laikrašty. Ir dar tokiam, ku
rį netik sandariečiai, bet ir visi 
tautininkai skaito; kas žinoma 
visai nuo panašių . redaktorėlių 
noro nepriklauso, ar tas 
tinka, ar ne.

rodos, 
ap- 

,,

ir aš- 
tečiau 
turėjo

Tegul straipsnis bulę 
Ims ir net nemandagus, 
liečiąs draugystes labą, 
tilpt. Ypač nario. Toks kaip Tū
lis įsigijęs “redaktoriaus” titu
lą, tečiau, netik abelnai tautinin
kams, bet ir sandariečiams kur 
kas mažiau užsitarnavęs ir žino
mas, negu J. Sekis.

Man rodos, kad su J. Sekio nu
sistatymu daugelis sandariečių 
sutinka; kad sandariečiams reik 
nešalintis, o galimai artintis su 
pažangiąja visuomene.

• —Sandarietis.

Saugokitės 
šalčio

Šaltis reiškia pavojų. Vien'nuo pneu
monijų# ktiHinot miršta 150,000. Nesu
skaitomos kilos bėdos kjla iš šalčių.

Sustabdyk šaltį pačioj pradžioj, grei
čiu tįsiu ir veikliausiu būdu. Imkit 
llilt’s Casearu-Broinide-Quinine. Jis šal
tį sustabdo į 24 vai., o gripą j 3 die
nas. Jį dabar milionni vartoja, nes per 
25 metus nieks nerado goresnio būdo 
išnaikint šaltį.

Netikėkit menkesnėms gyduolėms ka
da 'galit gaut šitą. Visos aptiekos par- 
hioda Hill’s.
Fikrai Gauk Kaina 30c

U1NINE
su paveikslu

Lai PAIN- 
BXPELLBRIS 

Prnyeja Skausmus!
’J Trinkite (.įeitai taip, kad šia 

stobčtinas litiitncntas persisunktų 
per odt} i pat tų vietą, ii kur 
paeina neamaęutnaj.
Pain-ExpcUeris palengvina kraujo

— sukepima atsteigia normali 
kraujo tekėjimą gjslopUs.

Wc Ir 70c vaistinėse. Tčmykite, kad butų 
Inkaro vaitbažcnklis ant pakelio.

F. AD. RĮCHTER A CO. 
Berry & South 5th Sts.

Brooklyn, N. Y,
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NAUJIENOS
Kalėdų Dovana
Artinasi Kalėdos. Kiekvienas pagal seną 
įprotį pradeda rūpintis kokią Kalėdų dova
ną suteikti savo giminėms ir draugams?!^ 
Geriausia Kalėdoms dovana — NAUJIEM 
MOS.
Gavęs žmogus Kalėdoms Dovanų NAUJIE
NAS, džiaugsis visą metą. Netik, • kad 

f džiaugsis, bet turės didžiausią naudą, — 
jąlės daug pasimokinti, patirti. * 
NAUJIENOS jam bus tikru ir geru drau
gu per visūs metus — kasdien.

/ ’ J

Jei nenorite užrašyti NAUJIENAS me- 
fąms, galite užrašyti pusmečiui, net ir ke
liems mėnesiams.

> į Lietuvą labai paranku užrašyti SUBA
IGS .NAUJIENAS. Lietuvoje žmqnės 
NAUJIENAS labai rųėgsta. SUBATOS 
NAUJIENOS Lietuvoje $2 metams, Ame
rikoje SUBATOS. NAUJIENOS metams 
0.50.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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Kvieskit Savo Gimines
Iš Lietuvos Per

NAUJIENAS
DABAR

Naujienų Laivakorčių Skyrius

yra susitvarkęs taip, kad gali suteikti plačiau
sias informacijas ir geriausi patarnavimą ke
liaujantiems iš Lietuvos.

Kreipkitės ypatiškai ar laiškais.
l Naujienų ofisas atdaras kasdien nuo 8 ryto 

iki 8 vakaro. Sekmadiepiais nuo 10 ryto iki 2 po 
pietų.

NAUJIENOS
, . /• • L.* »-AP r?e*A. <-«4 >1, "

173? So. Halsted St., Chicago, III

norėdami; 
PIRKTI, PARDUOTI AR MAL? 
NYTI VISADOS KREIPKITftS' 
PAS MUS. TAS JUMS BU8 

ANT NAUDOS. < 

FflBIONAS AL

809 W. 351h St., Chicago j 
Tel. Be levard 0611 ir 0774 J 

PADAROM PIRKIMO IR PAR-!
DAVIMO RANTUS. ‘ 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir r 
Parduodam Laivakortes.

ANGLYS - KOKSAI
tyes pristatome tiktai geriausios 
pušies anglis. Musų atsvėrimas 
yra garantuotas per Chicago Coal 
Merchants Association, atsvėri
mas per Liscenced City Weigh- 
manth.

E. J. McOuaid ’
5822 So. Racine Avė.

Tel. Wentworth 0209 b“ 
Englewood 4760

SS

Jei norite u*- 
ra«ti pagelbą 
nuo savo kenr 
t ėjimų eikite 
| naujai |u- 
telgtų KURO. 
P1NĮ-AMER1- 
K O N 1 S K Ą 
SVEIKATOS 
ATGAVIMA 

-LINCOLN 
M E 1) I C AL 
INSTITUTE”, 
kuri* yra j- 
rengta* vė- 
liausioa m ado*
mašinomis ir gyduolėm!# dėl pagelbėji
mo kenčiančių žmonių. Daugelis muaų 
gyduolių yra atgabenta iž kitų žalių. 
Mes taipgi turime gyduolei* prote- 
KoriauH Ėhrlich’o 606 ir 914 Oficia
lia Vokietijos l’rirengimas. Kadangi be
veik visos ligos paeina dėl negero krau
jo, mes tikrai , galime jumis pagydyti 
be operacijos su musų naujausiu meto
du, (leidžiant tinkamų gyduolių tiesiai 
j kraują, ši# Kylymas, jei reikjaųią# at 
Rakančio gydytojų, yra be skausmo ir 
ligoni* neaugaižta nei minutės laiko nuo 
darbo. Svarbiausias gydytojas — DK. 
BOWES — pripažintas specialistas per 
dnugelj metų tarpe gydytojų, teikia as
menini prižiūrėjimą prie visų ligų. M« 
turime puikia# pasekmes gydyme ligą 
kraujo, nervų, akilvio, nusilpnėjimo, 
reumatizmo, nugaros, žonų skaudėjimo, 
niežėjimo, užkietėjimo, kepenų, pūslės 
venerinių ir kįįų privatinių ligų.

DYKAI X-RAY EG7.AMINAC1JA ir 
kraujo išbandymai laboratorijoj, taipgi 
žlapumo, mes tikrai surasime priežastį 
jūsų ligos. Musų kraujo spaudimo apa 
ratas niekuomet neapvilia. Musų kai
nos už gydymą labai mažos ir jus už
mokėsit kuomet pasveiksit. Nekentėkit b< 
reikalo. Ateikit pas mus dabar ir su
taupyki! savo laiką ir pinigų, nes pei 
tolimesni laiką viąvien jus ateisit j mu 
t>ų įstaigą. Mes pagydėm daug ligonių, 
kurie buvo "j apsivylė • su kitais gydyto

ja.. £i >ra jūsų p r o&, kad pasveikus.
INCOLN MEDU AL INSTITUTE 

DR. BOWK8 
SPECIALISTAS IR MEDIKALI8 

DIREKTORIUS 
8 South Clark St. 

2-ras augėtas 
Viršuj Triangle Restauranto 

Sekamos durys nuo Astor teutro
OFISO VALANDOS: Panedėly. Ket

verge ir Pėtnyčioj nu# 9 ryto iki 5:90 
vakare. Utarninke, Scrcdoj ir Sul.atoj 
nuo 9 ryto iki H -vakare. Ncdėliomis ir 
šventėmis nuo 10 iki 12 dieną.

Matai Kas Dedasi?

FREEvAft <air
PAfE-R Z

Rvacemable hr 
\alu^ble Gifts 

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

Taupyk kuponus iškirpdamas 
iš Naujienų kasdieną — ir pa
daugink juos atnešdamas nau 
,ių skaitytojų.
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Sveikatos Dalykai
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Ultravioletinė šviesa odos ligose
Rašo Dr. A. Montvidas

Vienos odos ligos paeina 
nuo parazitų (pav.. niežas), 
kitos nuo bakterijų (pav., lu
pus arba odos džiova, rožė ir 
kitos), trečios nuo viso kūno 
apsikietinio kokia nors liga 
(pav., sifilis). ketvirtos nuo 
betvarkės liaukų^ darbe (pav., 
opos cukraus ligoj), penktos 
nuo netvarkos inolnliolizme 
(pav., spuogai), šeštos nuo 
kraujo cirkuliacijos suirimo 
(pav.. opos blauzdose) septin
to- nuo odos dilginimo, aštun-

, tos nuo da neištirtų 
čių. Norint aiškinimų 
galima liutų V pridurti 
giau odos ligų klasių.

priežas-

ir dau-
Bei už-

Jeigu odos liga reiškiasi ii 
generavo •ymkietimo koki*, 
nors liga' unkime, sifiliu, rau
pais. timaįą, skarlatina ir ki
tom, svarbiausia domų turi h 6- 
li kreipiama Į pačios ligos pa
šalinimą. n«s kaip greit ligoj 
neliks, taip greit ir od^ pasi
taisys. Taip pat jei esama cu
kraus ligos, metabolizme arbi 
cit kuliacijoj pairimų, 
pačių ligų pulti. 
0|M)s, iš; bėrimą i

r: ikil 
odos 

ir niežėjimas 
nemalonumo 
tai užmirštiir nėra

Tūli tų nemalonumų gali būti 
pabalinti vaistais, kiti ‘maudy
nėmis, netoli visi sėkmingiau
siai pašalinami ultravioletine 
šviesa.'
’ Netoli visiems yra žinomas 
disputas tarp religijos ir moks
lo. įkastai asis žino, kad be 
saulės šviesos negali tarpti jo
kia gyvybė augmens ir gy
viai, gi šventraštis paduoda, 
kad Dievas pirma juos sutvė- 
iė, o lik vėliau saulę. Vienok 
nors saulės šviesa yra visos gy
vybė- šaltinis ir užlaikytojo, 
maži kūneliai neatlaiko ilgo 
švitinimo jie įniršta, pav., 
bakterijos. Todėl jeigu bakte
rijos arba kiti maži parazitai 
-------- L..... ............— . .. -

-------------------------------------------------------- 1

Ar turite KOSULYS?

Kode! nepamėginti

Severas 
Gough Balsam.

Gera, saugi ir patikėtina 
gyduolė nuo kosulys.

Kaina 25 ir tfO centai.
t .. .4.^.. - - 1— j

Nuo peršalimo nėra 
nieko geresnio, kaip

Severa’s
Cold and Grip Tablets.

Kaina 30 centai.

Tos dvi gyduolčė yra geriausiai dėl 
kosulio, peršalimo įr užkimimo.

Pirmiausiai kreipkis j aptieką.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

4r OulbranMn Trada Mark 
'GULBRANSEN.

Vienatinis Pianas, kuris groja 
role^ su jūsų pačių išreiškimu, 
Lengvai grojate, išduoda gražų, 
garsų ir aiškų balsą taip pat kaip 
su rankom grojant. Galima pirk
ti mokant $3.00 į savaitę.

Pamatykite pas
JOS. F. BUDRIK, 

3343 So. Halsted St

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

šviesos ir dratų ^įvedimas.
Fikčeriai ir elektros reikmenys. 

221a W. 22nd St., Chicago 
Phone Canal 2591
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I generalį gydymą giliąją.’• tora- goriausias ir pasekmingiaųsias 
pine lempa visam kunui ir pa- dalykas, 
sekti švitinimu orū vedinamą
ja lempa žymiai paraudom- ne^ti, kad tik vidutinių rezul- 
nant odą arna sunaikinant Ii-bitą galima 
gnths jos vietas.

7. Erythema Multlfromo. 
toje ligoje mes gauname 
tenkinančius rezultatus, 
pakenčiamas niežtėjimas ir 
ginimas dingsta po pirmo 
ba antro gydymo.

8. Rožė. Nepaprastai geri1 
rezultatai gaudami. S. B. Bru- 
nauer švitina apimtos vietos 
pakraščius ii aplinkinę sveiką 
odą, ik s streptokokai randasi j 
viršut^iniimie odos shlogsnyj, 
iš'kurio įdęgimo procesas plin-1 
ta. švitiiiimo laikas kiekvieną 
syki pailginamas pusę minu-

11. Pfloriasis. Nešima^ u pra

pn

(ie
ar-užpuola žmogaus odą, juos ga

lima išžudyti pailgintu švitini
mu. Perilgas švitinimas gah 
sunaikinti ir odos #eles. Jei 
tos celės nesveikos, nenorma- 
lės, jas ir sunaikinamfh- Jeigu 
gi jos silpires ir neveiklios, tuo-' 
nu t švitinimas (kuris yra 
trumpas) paerzina jas, jų pa- 
sparai subėga daugiau krau
jo, kuris padaro jas veiklesnė
mis ir drūtesnėmis, lodei ligo- los. 
tumo žymės jose išnyksta.

Saulės švksos, kur butų ui- arba skaudulys 
travioletinių spindulių, ivleug- naikintas vandeniu vedinamuo- 
va gauti, nes jie •dingsta* dili- ju žibintuvu švitinant tris mi- 

ir nesikošia nutųs,. jeigu tik da nėra atsi-
Kuomet puliavi- 

prasidojęs, 
žibintuvu 

<yine. ir tūlų ligfl gydymo. Ta-1 greitai v pribrinksta, i 
io surasta, kad per kvarcą jie daryli, 
ješiasi, todėl padaromas kyar-l 
?o žibintuvas, ....... ,.......-- ------------------ ,
na gyvojo sidabro, j.ikalingo žibintuvas vartojamas atspa-, 
Iviesos padarymui ii tuomet jau ros padidinimui ir kaipo gene- 

por ralis stiprintojas. •
11. Lupus arba odos džiovą, 

eurioj yra ylių danu uitravio- Tūli ytin paskilbę autoritetai 
lėtinių spindulių. Gydymas skelbia gauną gerų rezultatų, 
spinduliais pasidaro galimas' Musų 
lieną ir naktį, ūkanotose die
tose ir aprūkusiuose* miestuo
se. Kvarco žibintuvas įdegina 
ir parudina odą taip, kaip ir 
saulės švitsa. Patogumas yra 
tame, kad dožų galima nusta
tyti: 1) sustimuliuoti odą, kuo- 
net ji tik biskį parausta, 2) 
atstatyti ją, kuomet įdegina
mas daromas gana žymus n 
3) sunaikinti ja, kuomet yra 
.tikalaš, kad odos celės mirtų.1

Daktarai Edvvin Kime ir Bay tikime kvarco žibintuvas yra 
Šliauks, kuriedu darė ilgus Ič- 
mijimus ii tyrinėjimus ludia- 
m.s Universiteto medikalėj mo
kykloj rašo štai ką apie odos 
’igų gydymą ultravioletine 
šviesa: *

1. Spuogai. Veik be išimties 
ialykas pagerėja, bet kartais 
spuogai ir vėl pasikartoja po 
lydymo. Gydydami mes žiūri
me, kad riebalus leidžiančios 
’iaukos butu atdaros. Tuomet» r
larome odos atsteigiantį pa- 
taudonavimą. Be to, |. yra gera 
nušvinliiiti visą kūnų sustinui- 
liavimo tikslu ir patvarkyti 
maistą ir higieną.

2. Plaukų slinkimas. Tiktai 
įpie 10 nuošimčių kiek žy
miau gelbsti. Kad gavus ge
riausius rezultatus, galva turi 
būti nuskusta ir oda žyfoiai 
deginta oru vėdinamąja lempa 
(nes yra ir vandeniu vedi n a- 
n? lempa. Dr. A. M.).

3. Nutrynimai. “Skaudėjimas 
sustabdomas veik urnai ir už
bėgama už akių apsikrėtimui.’ 
Nutriniihai, odos numahmai ir 
nubirai tymai ne tik kad teikia 
iaug skaudėjimo, o yra payo-

9. Šunvotės. Kiekviena votis 
gali būti su-

kėse ir durnuose
per stiklų. O yra ištirta, kad radę pūlių, 
tik illtravioletiniai spinduliai ma- yra 

svarbiausi gyvy)>ės užlai tuo pačiu 
.ir tuh) ligfl gydyme. Ta-'greitai x p:

gydoma 
ir kaip ’

!*4iu-.imnun ivv.u- 10. Dedervinės. Gaunama gc- 
, kuriuo aptveria- ri rezultatai. Oru vėdinamasis

iltktros sriovi 
▼yvąjį sidabrų nudaro šviesos,

kelias kitas ligas, čia ultrovio- 
letinė šviesa yra vietoj.

4. Nudegimai. Ultravioletinė 
šviesa labai gera skausmo su
naikinimui ir gyjimo pagreiti
nimui. Nudeginimams X-Spin- 
duliais mes vartojame vande
niu vėdinamų lempų kietumų 
sunaikinimui ir oru vėdinamą 
lempą atstatymui pažaistų mė
sų. Perdaug nereikia tikėtis iš1 
ultravioletinės šviesos gydyme 
X-spindulių ■ padarytų žaizdų, 
nes žinome, kad ir vaistais yra 
labai keblu ko gero atsiektų ir 
kartais rodos, kad niekas 
gelbsti.

5. Dermatitas arba odos 
girnas. Paprastai gaunami 
bai geri rezultatai. Kiek
kaip šviesa Kartojama priklau
so nuo to, kokios pušies yra 
dermatikos ir kokia priežastis 
jį daro. • Paprastai reikalinga 
pakartoti švitinimas po išbėri
mo nubirėjimo.

6. Ekzema. Šitoje ligoje mes 
gaunamu labai gerus rezulta
tus ir daugely j atsitikimų pil
nai pagydoma- Svarbiausiu 
tikslu yra sukėlimas kūno at
sparos ir sunaikinimas suram
bėjusių vietų. Geriausia duoti

ne-

jde- 
la- 
ir

ligose
ne lik

tikėtis, Paprastai 
pagerėjimas yra ytin patenki
nantis ir tankiai simptomai vi
sai dingsta, bet nelaimei liga 
tankiai ir vėl pasikartoji.

15. Pleiskanos. i.his paprastai 
pasiduoda oru vėdinamojo ži
bintuvo ^virinimams, kuriuo- 
mi celės sustimuliuojamos prie 
normaliu veikimo.

16. Opos (ronos). Galima Ii- dūlių,

mc atsitikime esama reletyves 
kalkių stokos kraujuose, o 
kvorco žibintuvas yra žinomas 
kaipo kalkių sukėlėjas knne, 
kuomet j/i stoka, švitinamu 
visas kūnas ir atskilai da pa
čios opos. ' ų

Kime ir Sbanks sako, kad 
jie nesuminėję daugelio kitų 
odos ligų, kuriose ultravioleti
nė šviesa yra patartina varto
ji. Ji- turinti plačią dirvų odos

< ■

apribotas patirimas pa
tvirtina tai.

12. Dėmės arba šlakai, čia 
mes vartojame ardantį įdegi- 
nimų, kad gavus gerą odos tu
rėjimą. Nuo šito gyshitės su-' 
krekėja ir tampa sučiulptos. 
(Čia kalbama apie raudonai 
mėlynus šlakus, kurie randasi ‘ 
ant veido ar kitų 
ir yra prigimtas

13. Niežėjimas.

2554

kūno daliu 
ženklas.

Šitame atsi-

No. 2554 Suknele labai panaši 
j apsiaustą. Ji patogi ir visuomet ge
rai išrodo. Ypač rudenyje, galima dė
vėti ant gatvės.

Sukirptos mieros 16 motų ir nuo 
36 iki 46 colių per krūtinį.

36 mierai reikia 3% yardo 40 co
lių materijos.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numer|> pažymėti mierą ir 
aiškiai parašyti savo vard< pavardę 

ir adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu x su už
sakymu. Laiškus reikia adresbati:

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

labai panaši

NAUJIENOS Pattem Dept.
1789 S. Halsted St., Chicago, III. 
čia (dedu 15 centų ir prašau at

austi man pavyzdi No.............-

Miero* .............v...— per krutiną

pavardė)

(Miestą* ir valat.)

st., kampas 31 gal.

Telefonai*!

S Mrs' MICMIEVICZ-VraiKlEHE
J AKUSEKKA 

3101 So. Halsted 
| Tel. Yards 1119 

/ĮanClH Baigusi akuše------r-JMHĮ
vu*i 
vanijos 
bučiuose. Šąži

Cadum Ointmėnt prašalina spuo
gus ir pridaro odą minkšta ir dailia.

Penney i 
ligot

Ji* turi minkštinančią, antiseptišką nlngaj patai 
ir gydančią jėgą, kad prašalinus iri- nauja, vigpkio 

se ligose priw 
gimdymą, laik>taciją iš sykio. Cndutti Ointment taip

gi yra geras nuo pučkų, šlaitų, su- 
skirdusięs odos, slogi) išbėrimų, uo
gavimų, įsidrėskimų, išbėrimų, skau- 

nudegimų, karščio, dedervi
nių, šašų, niežėjimų ir taip toliau. 
Jei jus negalite gauti Cadutn Oint
ment savo aptiekoje, tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Company, 
576 Fifth Avenue, New York.

ATIDARYMAS NAUJOS 
RUSIŠKAI LIETUVIŠKOS 

RESTAURACIJOS
čia bus gaminama lietuviški 

naminiai valgiai.
Visi kviečiami atsilankyti ir 

persitikrinti; kad tai- yra geriau
sia vieta Brighton Parke.

3138 W. 38th Street »

gimdymo ir p< 
gimdymo.

Už dyka pa 
tarimas, dar i 
kitokiuose re> 
kaluose mote 
rims ir mergj 
noms kreipk 
tės, o rasite pt» 
geibų.

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

Lietuviai Advokatai
I 1 ■

—1--------------------------

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

, 3323 So. Halsted St.
Tel. Boulevard 1316 

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

Nedeliomis nuo 9 iki 12 ryto.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas
190 No. State St. Room 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

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

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

II .................................................................

JOHN KUCHINSKAS
LAWYEE

Lietuvis Advokatas
2221 W. 22 St.

hrti Loavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

ADVOKATAS
11 S. La Šalie St., Room 2001

Tel. Randolph 1034—VaL nuo 9-6
Vakarais Z

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

PStnyčios.

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

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden)
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. Washington St. Room 1311*
Telephone Dearborn 8946

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

Namų Telefonas Republic 9600
----- -------- - - -J

Tel. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Room 1726 
CHICAGO TEMPLE BLDG. 

77 W. Washington St. 
Cor. VVashiųgton & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3895

..................... ■ .——-6

J. P. WAITCHES
Advokatas

Tel. Pullman-6377 -Roseland, PJL

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

127 N. Dearbom St.
......  Kambarys 1420
Telefonas Dearborn 6096

SPECIALISTAS egiamihavoji 
me abstraktų ir nejudinamo tu.- 
to teisėse. Taipgi veda visokius su
dus.

■:

V. W. RUTKAUSKAS
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 530
Tel. Central 6890

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

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

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

Cicero Ketvergo vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8221 
Ant .Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoi nuo 1-7 v. w. 
3236 S. Halsted St. T. Boul. 6737

A. L. THOMAS 
LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė.
* Tel. Pullman 7097

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai. 

............. ................-..........................

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šį kuponą kasdieną ir priduok i Naujienų ofisą ar į sto

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

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

Prenumeratoriams gaunantiems Naujienas per paštą, aparb kas
dieninių kupomj dar juoduma priedo sekajnai:

Už metus—150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—85.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pardkidavimo.

Atkirpk čia

1X7 EPAI D TO

HARING CORPORATIONVOUK.N.V. - „

.<(W&'corporatio/u
PRESENTFOR RHJEMnTlpiiR \ 

UNITED PR0FIT-S)Wl^l?Om^T(0N

į Didelė daugybė nelaimių paeina I
I nuo ■ prasto mntymo. 1
■ Muaų sveikata, musų pnaiaeki- ■
* man ir dainni pati ryvaatia K
■ priklnUHO nuo akaiatauK, Kero K
■ ir amasaua retėjimo.
įl DR. G. SERNER O. D. f i
(■ Lietuvia Akių Hj>erlaliataa VI
II 33X3 So. Halsted St. >1
** ValandoH: nuo 1 iki 9
B* Nedėlioj: nuo 10 iki 1 ■■
A* Akiniai S5 ir augščiau

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Y^irds 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913 
DR. A. J. BERTASH

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

pietų ir 6 iki 8 vakare.-

telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

4608 S. Ashland ĄveM
Netoli 46th St. Chicago, IIL

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

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

nuo 5:80 iki 7:30 vakare

DR. I. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

10748 So. »Michigan Avenue 
VALANDOS: 2—4 dieną. 6:80— 

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

A. MONTV1D. M. D.
1579 Miiwaukee Ave„ Room 209 

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

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

Namų telefonas Spaulding 8688 
Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia

....................
/' .........................

Boulevard 3686
Res. 6504 So. Artesian

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

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

Kasdien

cxx^xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
= Dr. Lawrence P. Slakis =
S į)ENTISTAS

4454 So. Western Avė. -
[J < Valandos: m
n nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare.*TxxxTXTixxxxrraxTxxxxxxrx

DR. M. T. STRIKOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1601 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1930., Ofiso vaian 
dos 2-4, 6-8. Nerišlioj 10 iki 12 d.^

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis 

LIETUVYS DENTISTAS 
4712» So. Ashland Ave^ 

near 47th Street 
CHICAGO

Res. 6600 \S. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659

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

1821 So. Halsted St„ 
Chicago, UI.

Tel. Blvd. 31« 
M. Woitkiewie* 

BANI8

AKU6ERKA 
•asekm ingai p* 
amauja mot* 
:m* prie gimdy 
n o , patarimai 
vkai moterim* 

merginoms 
3113 So*tb 
Halsted

DR. HERZMAN -
Gerbi lietuviams žinomas per 16 1 

metų kaipo patyręs gydytoja*, 
chirurgas ir akušeris.

Gytjo staigias ir chroniška* li
gas vyrų, moterų ir vaikų P*g*i 
naujausius metodus X-Ray ir lu- 
tokius elektros prietaisu*.

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. | 
I8th St, netoli Morgan Si.

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

l Dienomis: Canal 
3110. Nakt| 
Drexel 0950

Boulevard 4186
3235 S. Halsted St

Vai.: 9—10 iŠ ryto ir po 8 v. v.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland Avė., 2 labo* 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų.

OFISO VALANDOS:
Nuo 16 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nedeliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 12 vai. pv piet.
Telefonas Midway 'LZZZ

Telephone Yards 0994

, DR. MADRIDE KAHN
4631 S’o. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4000

lel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St , 
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nin 
6 iki 8 vai. vak. Nerišliomis mat

8 iki 2 vai. po pietų.

Boulevard 9698 
tel. Drexel 9191

Ofiso tel.
Rezidencijos

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirąrą**, 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką.
Vaikų ir visų chroniškų lin 

Ofisas: 3103 So. Halsted S t.. (>ic*ff» 
arti 81st Street

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

Jei abejoji akinus, pasiteirauk
Dr.A.R. BLUMENTHAL

Uptometrist 
Tel Boulevard 6487 
4649 S. Ashland A*. 

Kampa* 47-toe 
ant 2 lubų

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

1724 So. Loomis, kampas 18 ir Hla- 
■Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakar*.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6858

- ----------£

t i ' ......... 11 1
Phone Canal 1713-0241 

Res. Midway 5512DR. R. C. CUPLER.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kampas Oakley ir 24 8t.
Ofiso vai. nuo 2 iki 4 kasdier, 
Panedėly ir ketverge nuo 3 iki 8 v 

■- - - - --------- ■ - -----*

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

P. B. Hadley, Licensed 
710 West IRth St., Chicago, III.

Viskas, kas reikalinga prie pa- 
grabų. 'I'eisingoą kainos. Geriau
sias patarnavimas. Leiskit mums 
pagelbėti jums nubudimo valan
doje. * ' Tel. Canal 3161

LIETUVIŠKA APTIEKI'
MRS. A. ZIMMERMAN. . 

Savininkė
Visoki vaistAi ir patarimai kaip 
juos vartoti. Receptai išpildomi su 
atsargumu. Visoki toilet setai ir ki 
ti reikalingi daigtai dėl vyrų, mo 
terų ir merginų. Visada kreipkitės:

Brighton Park Aptieks
4254 Archer Avė., *

Phone Lafayette 6149
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I 'iDli ahed Daily Except SŪnday 
b.* th« Lithuaoian Nawa Pub, C*. Ibo.

____  Bditor P. QRIQAJTTS a 

1739 Soatb Halriad Stotai 
Chiearo, IU.

Telephoaa Rooaevelt 8598

Subscription Ratas i
$8.00 per year in CdnadM.
£7.00 per year outside of Chioago.
18.00 per year in Chicago. 

3c. per copy.

Entered as
March 17th, 1914, 
af 'hieago, III., 
M v h 2nd 1879.

- U 1*1 moki limo kaina 
Chfcagnje — paltu t 

Metama ......... ..........
Pusai matų ...... .
Trim* mlneriam* _ ____

... $8.00 
__ 4.00
.._ 2.M
.... 1.50
___ .75

Chlcagoje per nešiotoju*)
Viena kopija -------------
Savaitei ..................ju--.
Mineliui •••••«••♦•••••••e«ee»ee*eea

Suvienytose Vtflstijoee, ne Chicagoje,
'• paštu: /

Šį nutarimą apie “boikotą degutninkams” pasirašė 
tarp kitų ir L. Un. Studentų Dr augi ja“ Varpas“. Tai yra 
liaudininkų krypsnio organizacija. \ •

O tuo tarpu Brooklyno “Vienybė”, kuri vadina Lie
tuvos liaudininkus saVo “draugais”, atvirai teisina mu
šeikas. Tai tau ir “draugiškumas!”

J. VSbtH.

Mokykla, Bažnyčia ir Mokytojas
» > • x I

(Tęsinys)

Sacond Clau Mattof 
4, at th« Pogt Office 
I., under tha act oi

Puiel metų 
Trims mini 
Dviem min 
Vienam mt

Naujienos eina kaldini, itoktriant 
sekmadienius. Leidi!* Naujienų Ben
drove, 1739 So. Halsted Si., CnĮca|o, 
Iii. — Telefonus Rooeevelt 8699.

. >8.00

.... 4.00
, 8.00 
Money

KARO KOMENDANTAS OALfNGESNlŠ Už TEISMĄ

IR Už VALSTYBĖS KONSTITUCIJĄ!

KLERIKALINIO “ŠESKOMO" DIKTATŪRA

PALENGVINIMAS NAUJAKURIAMS

LIETUVOS LIAUDIM^ KAI IR BROOKLYNO 
INKAITAU

9

Lietuvos geležinkelių tarnautojai, jau senai ėmė orga
nizuot savo profesinę sąjungą, bet vidaus reikalų minis
terija atsisakė ją registruoti. Geležinkelininkai turėjo 
kreiptis j teismą, kad jų organizacijai butų pripažinta gy-» 
vavimo teisė. Tėįsme jie laimėjo. Kauno apygardos teis
mas nusprendė, kad Geležinkelininkų Profesinė Sąjunga 
turi būt įregistruota. • < ' <

s *?.» ' - ' L

Bet ar jus manote’ kad tuo geležinkelių tarnautojai 
jau iškovojo sau teisę organizuotis? Anaiptol. Kad ir teis
mas legalizavo gęležinkelinįnkų sąjungą, bet teismo nuo
sprendį AtsisaKė pripažinti Karo Komendantas. Ir ką tu 
jam padarysi! L ;?,.*• * '

Lietuva, beje, dar .turi Valstybės Konstituciją, kuri 
prasideda žodžiais: “Dievo Visagalio vardu....” ir kuri ga
rantuoja visiems piliečiams žodžio, spaudos, susirinkimų 
ir organizacijų laisvę. Bet kuomet kraštą valdo kunigai 
ir jų klapčiukai, tai “Dievo Visagalio vardu” garantuo
tos laisvės yra tiktai pasityčiojimas iš žmonių.

ti, kad visas pasaulis yra eko- 
homiškai surištas. Ir kadan
gi prekyba tolyn vaidina vis 
didesnę rolę šalių gyvenime, 
tai pasaulis tolyn vis tampres
niais ryšiais jungiasi L daiktą, 
štai delko socialistai nurodo', 
kad ateityje visos tautos turės 
susivienyti ir sudaryti vieną 
milžinišką valstybę, gal-but pa
našią j Amerikos Jungtines 
Valstijas.

Kolkas tečiaus eina kalba ne 
apie šito toloko tikslo įvykini- 
mą, o tiktai apie tinkamesnį 
suorganizavimą tautinių viene
tų, iš kurių suaideda žmonija. 
Vienas tų vienetų yra Lietuva. 
. Lietuva; kaip ir kiekviena ki
ta tauta, skiriasi nuo kitų tau
tų, žinomą,' visų-pirma ypatin
gu savo gyventojų kalba ir kul
tūra. Dėlto nereikia nė gin
čytis. Bet ko “Vienybė” nema
to, ,titi yra ve kas: lietuvių tau
ta turi turėti ir tam tikrą eko
nominį pagrindą, kad ji galėtų 
nepriklausomai gyvuoti. Prie 
to priklauso teritorija, tam tik
ras gamtos gerybių apstumas 
ir susisiekimas galimybės. Jei
gu nebūtų bent minimumo ši-

prie Lenkijos prisidėti, bet tų pamatinių dalykų, tai lietu- 
būtinai turi būt antraip: kad 
Vilnius prie Kauno butų pri
jungtas?” . 

■ *Čia matome, kąd “Vienybė” 
įbrido į tokią sritį, kurioje ji 
visai nesugeba orijentuotis. i kraštas .

Jeigu ji sako, kad Pabaltės perdidelis miestas, kad jį pą- 
kraštai ir Lenkija kitąsyk buvę išlaikyti tas plotas Že- 
ekonomiškai surišti su Rusija, kurį atplėšė nuo Lietuvos 
tai aišku,, kąd ji maišo ekono-, į€nkų smurtininkai. i eritori- 
miją su politika. Carizmo lai- j«^aPlink Vilnių negali jam nei 
kais Lietuva buvę “surišta” su Pastatyti pakankamai duonos 
Rusija tuo, kad rusų guberna-įbei žali^ medžiagų pramonei, 
toriai ir žandarai valdydavo L|e-ine* suvartoti jo pramones pro
tu vp^ žmones ir imdavo iš jų d^tus. Be to, Vilnius yra ir 
mokesnius Be to, caro Val-.s^ambus geležinkelių centras.

Apžvalgai
TAUTIŠKAS “AIŠKUMAS.”

“Vienybė” sako, kad ekono
minis Lietuvos ir Vilniaus kraš
to bendrumas jai esąs -“rieaiš- 
Rus.“ Ji,mano, kad tarp Vil
niaus krašto ir Lietuvės nesą 
jokių artesnių ryšių, kaip tarp 
Lietuvos ir Rusijos arba Vilni
jos ir Lenkijos.

“Visa Pabaltijį! ir Lenkija”, 
sako Brooklyno tautininkų 
laikraštis, “seniau buvo su
rišta . ekonomiškai 
Rėd.) su Rusija, o 
šasi su Vokietija 
Red.). Tai kodėl

f

(? “N.” 
dabar ri-
(? “N.” 

Vokietija
negali sau reikalauti Lietu
vos, arba Rusija negali rei
kalauti sau Latvijos su svar
biu Uostų Ryga, arba Esti
jos?
nai pateisina tuos reikalavi
mus. Ir kodėl, jei tik eko
nomiškais ryšiais vadovautis, 
Vilnija negali kviesti Kaunu

onomiški ryšiai pil-

[Pacific and
Sir Richard

Londono sako, kad už 25 metų 
Amerika nebeturės mineralinio 
ąliejaus.

tijos pagalba. Bet kokį tuo
met kelią jisai įjats numato?

Apie tai “Vienybės” straips
nyje irgi nėra* nė žodžio. Tai 
kame gi tuomet josios “aišku
mas,” kuriuo ji giriasi?

Ažuot galvojusi, ji verčiasi 
tuščiomis deklamacijomis. Bet 
padeklamuoti gali juk ir maži 
vaikai:

Pastabos
Rašo žmogus

Nuo pat nepriklausomos Lietuvos įsikūrimo Lietu
vos žmonės nė vienos dienos negyveno be karo stovio.

Bet kam tas karo stovis yra reikalingas? Socialistai 
sako, kad jo visai nereikia, nes Lietuva su nieku neka
riauja ir nesirengia kariauti. Liaudininkai taip pat jau 
senai stoja už karo stovio pašalinimą. O ką mano tuo 
klausimu valdžia?

Jau dveji metai atgal krašto apsaugos ministerija 
yra įnešusi per ministerių kabinetą Seiman įstatymo su
manymą, kuriuo karo stovis panaikinamai. Jeigu pati 
valdžia padavė Seimui sumanymą panaikintįi karo stovį, 

'lai reiškia, kad ir ji pati pripažįstą, jogei karo stovis yra 
bereikalingas.

O betgi jisai tebėra laikomas! Kam? Nu-gi tam, kad 
galėtų gyvuoti Karo Komendantai, kurie spiauja ant pi
liečių teisių, ant teismų nuosprendžių ir ant pačios kra
što Konstitucijos!

viai,' kad ir vartodami savo 
skirtingų kalbiu neįstengtų iš
laikyti nfepriklausomą .valstybę.

Lietuva ekonominį gyvavimo 
pagrindą turi, bet Vilniaus 

vargiai. Vilnius yra

žinomas Amerikoje milionie- 
fius J. D. Rokefelleris miegoda
mas nuo 1 valandos iki 4 va- V « ' landos ryto uždirba tiek kiek 
500 farmų darbininkai per vi
slia, metus, — arba tiek kiek 
Anglijos premjeras gauna al
gos per visus metus. Socialis
tai ir sako, kad tokia nelygybė 
tarpe žmonių negali būti. Jie 
sako, kad tai yra skriauda mi- 
lionams žmonių,i kad vienas 
žmogus turi apžiojęs didžiau
sius turtus, o kiti žmonės 
pusbadžiauti.

turi

džia uždėdavo mietus ant išve-l*as citras butų labai naudin- 
. * <»<>c ioArii iv in (Tnlnfii mti nVn.

Karo Komendantai Lietuvoje daro tą, ką jiems įsa
ko klerikalų bloko komitetas, susidedantis iš šešių narių 
((po 2 nuo krikščionių demokratų, darbo federacijos ir 
ūkininkų sąjungos). Prie karo stovio tuo budu Lietuva 
gyvena po klerikalinio “šeškomo” diktatūra;

Jau vien tam, kad tą jungą nuvertus, Lietuvos žmo
nės turi dėti visas pastangas, kad ateinančiuose Seimo 
rinkimuose klerikalai butų sumušti. Tegu sukrunta ir pa
žangioji Amerikos lietuvių visuomenė. Jos obalsis per šį, 
pusmetį iki rinkimų Lietuvoje-turi būt: “Prieš šeškomo 
diktatūrą!” t

r Lietuvos biednuomenė laimėjo svarbų palengvinimą. 
Seimas trečiu skaitymu priėmė Žemės Reformos {staty
mo pakeitimą, kuriuo naujakuriams duodama teisė pasi
likti dvarų gyvenamuose namuose ir ūkio trobėsiuose 
dar 3 metus.

Be to įstatymo pakeitimo dvarų darbininkai ir kiti 
bežemiai, gavusieji po sklypelį žemės, butų turėję krau
stytis iš gyvenamųjų namų pirmiaus, negu jie suspėjo 
pasistatyti savo trobesius. Kur gi jie butų pasidėję?

Duoti tiems beturčiams laiko susitaisyt savo najne- 
lius pareikalavo Seime'socialdemokratai. Kitos partijos 
nedrįso šitam reikalavimui priešintis, kadangi jos bijojo 
atstumti nuo savęs balsuotojų minias sodžiuje. Tuo budu 
įstatymas praėjo. ,

Del iškeltų lapkričio 8^d. Universiteto salėje pmšty- 
nių kairiosios studentų organizacijos paskelbė devyniems 
“ateitininkų” ir “Neo-Lithuanijos” nariams, kurie vado
vavo-mušeikoms, boikotą. Boikotą jos paskelbė ir pasta- 
romsiom dviem draugijom, kol jOs laikys savo ’ta^rpe tuos 
mušeikas.

žarnų jų į užsienį Lietuvos pro
duktų, ir tuo budu prispirda- 
vo Lietuvos ukirfinkus už pus
dykę pardavinėti savo javus ir 
gyvulius įvaifiemš 
čiams, ažuot juos tiesiog ga
benus. į svetimas šalis ir gavus 
pasaulio rinkos kainas*

Mokesniai ir muitai, žinoma, 
daro didelės įtakos į ekonomi
nius krašto reikalus. Ačiū 
jiems, Lietuva- buVo ir ekono
miškai “surišta” su Rusija. 
Bet* tie “ryšiai” buvo visai 
vienpusiški. Rusija plėšė Lie
tuvą, pati jai už tai nieko ne
duodama, — kaip tik visokius 
deržimordas biurokratų ir poli
cininkų uniformose, kurie slė
gė krašto kultūrą ir varžė 
žmonių laisvę.

Suprantamas dalykas, kad 
mes (kartu su Lietuvos social
demokratais) kalbame ne apie 
tokius “ekonominius, rjšius” 
tarpe Lietuvos ir Vilniaus kraš
to.

Aukščiaus, paduotoje ištrau
koje iš “V.” straipsnio' sakomą 
dar, kad dabar Visa Pabaltija ir 
•Lenkija “ekonomiškai rišasi” 
su Vokietija. Iš kur ji tatai 
paėmė ?

Ji tųr-but turi omenėje pre
kybą, kuri eina tarpe Vokieti
jos ir Pabaltės kraštų bei Len
kijos. Bet prekyba anaiptol 
ne visuomet reiškia ekonominį 
bendrumą. Vokietija, sakysi
me, veda gana plačią prekybą 
su Pietine Amerika; bet nejau
gi delei to galima sakyti, kad 
Vokietiją su Pietine Amerika 
jungia*koks nors bendras ek</- 
nominis pamatas*? Atskiros 
šalys prekiauja viena su kita 
dažniausia kaip tik dėl to, kad 
tarp jų yra didelis ekonomįnis 
skirtumas: viena šalis parduo
da kitai tuos daiktus, kurių 
pastą^ajai trūksta, ir atbulai-- 
pirmoji perka; iš antrosios fuos 
daiktus?' B notuH’. 
Taip, pramoningosios šalys ve
da prekybą su žemės ūkio 
limis.

• Jeigu po “ekonominiais 
šiais” suprasti tarptautinę pre 
kybą, tai, tuomet reikės pasaky

perkup-

ša-

ry-

Sakoma, kad anglai yra 
biausi diplomatai pasaulyje. Iš 
rodo, kad taip yra. Kdip tik 
pasibaivė Lokarnos konferenci
ja, Anblijos diplomatai pama
te, kad Vokietija su Rusija ne
galės daryti biznio, tuojau An
glijos Lenos kompanija padarė 
sutartį su Rusijos komunistais 
ir užėmė «visus Lenos laukus, 
—turtingiausį pasaulyje žemes 
plotą. Rusijos žmonės nemo
kėjo tos žemės išnaudoti, bet 
anglai mokės.

gas, jelfcu iš jo galėtų eiti pre
kių ir žmonių judėjimas po vi
są Lietuvos žemę; bet taip, 
kaip dabar yrą, kuomet Lietu
va atkirsta niro Vilniaus, tas 
geležinkelių centras turi mažai 
vertės.

Lietuva ne tiktai galėtų ap
rūpinti Vilnių žemės ūkio pro
duktais ir suteikti rinką jo pra
monės produktams, bet ją riša 
su Vilniaus kraštu į daiktą 
da ir vandenų keliai. Vilniau^ 
atskyrimas nuo Lietuvos todėl 
kenkia jiem abiem, o ypatingai 
Vilniui. Jo prijungimas prie 
Lenkijos fiė ištolo negali jam 
atstoti tų patogumų, kuriuos 
jišui turėtų, būdamas Lietuvos 
valstybės ribose.

Tai ve ką nurodo Lietuvos 
socialdemokratai, kuomet jie 
kalba apie “ekonominių reika
lų bendrumą” tarpe Lietuvos 
ir Vilniaus krašto, ir reikia 
stebėtis, kad Brooklyno tauti
ninkų laikraštis to nežino. To 
laikraščio redaktorius nesenai 
lankėsi Lietuvoje, 'bet, matyt, 
jisai tenai varnas skaitė, o ne 
studijavo svarbiausius Lietuvos 
klausimus!

“Vienybė” sako?
“Vilnius turi būtį lietuvių 

ne dėlto, kad Kauno ar Vib 
niaus" ‘biznis’ to reikalauja, 
bet dėlto, kad Vilnius yra 
buvusi Lietuvos sostinė ir 
kad Vilnijoje 
viai.”
Bet, viena, Vilnijoje gyvena 

toli-gražu ne vien tiktai lietur 
viai. Antra, kaip gi. padaryt, 
kad Vilnius Tektų Lietuvai ? '

Aną kartą mes gvildenome 
įvairius budus, kuriais vieni ar 
kiti žmonės tikisi atgauti Vil
nių. Tarp ko kita minėjome 
ginkluotą kovą ir dipfomatiją. 
Mos išreiškėme nuomonę, kad 
ir vienas’ ir antras šitų dviejų 
kėlįų <nežadafjUeuiyai -, jokitis 
vilties, r Brbbklyno taUfininkų 
laikraštis neatrėmė tos musų 
nuomonės nė vienu žodžiu. Rei
škia, ir jisai nelabai tetiki, kad 
Vilnius galėtų būt atkariautas įtaka čionai padidėjo. 
;irba atimtas iš lenkų dipldina- 1‘enybėje taip nėra.

sostinė 
gyvena lietu

gū

Nesenai Latvijoj buvo rinki
mai. Katalikų kunigai ir te
nai pradėjo 'varyti politinę agi
taciją bažnyčiose ir agituoti už 
“krikščionių” sąrašus. Bet 
valdžia apie tai sužinojo ir to
kius kunigus paėmė už pakar
pos. Kad Lietuvoj butų valdžia 
ne kunigų rankose, ten irgi tas 
pats atsitiktų, nes bažnyčia nė
ra politinei agitacijai tribūna, 
bet maldos namai. Ir Lietu
voje iš bažnyčių turėtų būti 
/vejama agitacija lauk, b'eš jai 
‘tenai nevieta.

Lokarno konferencijos sutar
tys turės ateičiai didelės reikš
mės. Jos aptildo aštrų kęrštą 
tarpe Franci jos* ir Vokietijos; 
jos bandys išvengti ginkluotų 
susirėmimų; jos įneš daug ra
mumo į Europos tautų santy
kius. Tik apie Vilnių Lokar
no konferencija nieko ne&vars* 
te. Juk dėl Vilniaus tarp Lie
tuvos ir Lenkijos vis dar būs 
daug .nesusipratimų.

Po Lokarnos' kdbferencijos, 
Anglija, pasiliuosuodama Euro
poj, galės pilniai! atsidėti savo 
buržuazijos reikalų ginimui 
Ažijoj, kur ,fčs žinioj yra tur
tingiausios anglų pramonei ir 
prekybai rinkos. ,

Kapitalistai skverbiasi 
kur tiK gauna progą.

ten,

-r

katalikui labai
Bet tas jiems

Nors jie giriasi,

Amerikoje 
ri įsigalėti, 
labai sekasi, 
kad per paskutinus 3(1 metų jų 

Bet lik-

nd- 
nė-

Viduriniai amžiai yra tautų 
pasiskirstymo laikas, žmonės 
apsigyveno retai, nes nebuvę 
tiek daug žmonių. Nesant susi
siekimo priemonių visus reika
lus kiekvienas turėjo paten
kinti vietoje — kaime, arba 
apsigyvenimo pilyje. Atsiradus 
energingam vadui, sugeban
čiam visus. sutvarkyti, atsiras
davo trumpalaikės kaip ir 
valstybės, o vadovui įnirus vėl 
pasiskirstydavo į savo sudėti
nas dalis, nes nebuvo ekono
minio sąryšio (darbo padalini
mo, prekybos ir p.) rišančio į 
vieną'tvirtą vienetą kokį nors 
kraštą. Tai buvo neramus lai
kai: kokia dešimtis narsių vy
rų galėjo laikyti baimėje visą 
šalį. Istorijoje randame, kad 
koks nors narsesnis vyras su
sirinkęs būrelį narsuolių nety
čiomis užklumpa kaimyninę pi
lį ar apylenkę ir prisiplėšęs 
grobio grįžta namo. Tai buvo 
netik svetimose1 šalyse, bet ir 
Lietuvoje. Dažnai būdavo, kad 
lietuviai užsėdę greitus žir
gus puola net į vidurį priešo 
žemės ir apiplėšę tą kraštą 
sprunka atgal, kol priešų ne- 
stisiorganizavo stipresnė jėga.

Senovėje niekas nesaugojo 
asmens neliečiamybės (norš 
deja, ir dabar be jokio pagrin
do .gali bdti suimtas, vien litf 
menku įtarimu, bet ( neužmirš* 
kimė, kad viešpatauja demo- 
krdtybė atvirkščiąja savo pu
se). Kas buvo tvirtesnis, tas 
ir valde. Viešpatavo kruvinai 
teismas (nebuvo visuomeninių 
teismų), kuris kaip tik davė 
progos sauvaliavimui ir skriau
dimui, silpnesniųjų.

/
Aiškiai suprantama, 

esant tokiai padėčiai laisvas 
pilietis negalėjo kartu dirbti if 
laikyti ginklą rankoje dėl ap
sigimimo. Taigi noroms neno- 
roms reikėjo ieškoti tokio as
mens, kuris apsiimtų apginti 
jį dirbant lauką; be to, ir tei
stų, gintų nuo priešų ir nuo 
žvėrių. O tai senovėje ir buvo 
begalo reikalinga (Prisiminki
te kaip gyveno pirmykščiai 
žmonės). Taigi kur būdavo 
daugiau gyventojų (kaimai), 
tai išsirinkdavo seniūną, kuris 
buvo atsakomingaš prieš susi
rinkimą — prieš žmones, ku
rie už mažiausią neapsižiūrėji
mą baudė jį net mirčia. Tasai 
žmogus turėjo žiūrėti visuome
nes ramybes; su keletu drau
gų turėjo būti nuolat sargy
boje. Supraptama, kad jisai 
negalėjo save maistu aprūpin
ti, dėlto kiti visi apdirbdavo 
už jį visus darbus. Išpalengvę 
toksai rinktinis asinio pavirto 
į poną, kurs vėliau skaitėsi ki
lęs iš kilnesnės, garbingesnės 
giminės, o kartais net dievo 
kilmės, gi kilus — neturtingos- 
nius, pradėjo skaityti daug se- 
mesniais, he kilnaus kraujo, 
jau kaip ir kitais tvariniais 
gyvuliais, visai užsimiršdamas, 
kad ir jo bočiai su'lazda gynė
si nuo žvėrių ir gyveno ur- 
vuose. Taigi aiškiai matome, 
kad ponas yra padaras tokio 
pat žmogaus ieškančio apsau
gos, teisėtume..

Viduriniuose, amžiuose mato- 
įme kaip laisvi ūkininkai pasi
duoda bažnyčios arba kokio 
nprs kunigaikščio globai ir 
moka jam duoklę, kad tasai ap 
saugotų jų mantą nuo išplėši
mo. Kartais tasai pavergimas 
įvykdavo dėl kitokių priežas
čių.. Jau nuo seniau įsigalėję 
ponai užgrobdavo geresniu© 
žmonių skaičiui, tasai prieaug- 
ižmonių skaičiui, tasai priauga 
lis neturėjo kur dingti, dėlto 
turėjo nuomuoti žemę nuo lo
kių s ližgrobikų mokėdami dide
lį nuomą ir tokiu budu tapda
mi vergais baudžiauninkais. 
Karo melu pavargtieji būdavo 
apk ra ujami kontriihudi jomis,
kurias neišgalint išmokėti dau
gelis netekdavo laisvės ir tap-

davo svetimtaučių vergais.
Taigi matome, kad baudžia

va gimė iš kumščio. Bet tuo 
laiku visi buvo įsitikinę, kad 
tai taip Dievo duota ir jau ki
taip negali būti. Pažiurėjus į 
baudžiauninkų sukilimo istori
ją, matoma, kad tie vargšai su
kildami visai nemanydavo apie 
visišką pasijiuosavimą iš prie
spaudos, nes tai butų buvę 
priešinga Dievo įsakymams, 
tik norėjo bent truputį paleng
vinti savo sunkią buitį, o patį 
vergavimą tai skaitė visai tei
sėtu ir reikalingu.

Vienok niekas pasaulyje ne
stovi vietoje: mainosi, gimsta, 
auga, miršta. Taip pat kyla 
ir kultūra, o drauge įr valsty
biniu aparatas tobulėja. Vald
žia šutvarko kariuomenę, pre
kybą, susisiekimą ir tt. 'taigi 
ir tie ponai feodalai ginusieji 
Senovėje ’savo apylinkės žmo
nių teises tampa nereikalingi, 
uižtat jie* meta savo tvirtas pi
lis ir važiuoja į miestus, į ka
ralių rūmus, kur dar greičiau 
teka pinigai, iš kiaurų šilkinių 
kišenių, supilti vargšo kaimie
čio. Nuo tos permainos varg
šui baudžiauninkui nė kiek ne
geriau, bet priešingai:, reikia 
dar labiau dirbti. Žmonių skai
čius daugėja, o žemės vis* tiek 
pat; ponamsreikalinga dau
giau pinigų, o iš žemės skly
pelio vos gali baudžiauninkas 
išmisti su šeimyna. (’žtenka 
lik palyginti XII ir XVIII am
žiaus baudžiauninkus, o pama
tysime dideliausį skirtumą. 
Žmonių prieauglius, stambesnių 
čvėrių mažėjimas vertė ponus 
vis siaurinti žmonių teises. 
Dažnai tie “gerieji” ponai sa
vo pasismaginimui sunaikinda
vo visą baudžiauninkų turtą. 
XVIII amž. baudžiauninkas 
turi vtik viską atiduoti ponui, 
sau tepatikdamas
nuoš. savo uždarbio, gi ponui 
ūžtat mužikėlį neskaitė net nė 
^mogiimi. Mužikas yra pririš
tas prie apdirbamo žemės 
sklypo, ir ponas gali jį par
duoti atskirai arba drauge su 
žeme •— o jisai neturi valios 
priešintis. Visa, ką tik turi ge
resnio, ponas atima. Net vestu
vės tvarkomos pono nuožiūra, 
dažnai mužikui atiduoda jo 
jau išnaudotas mergaites; o jei 
tasai miržikas kiek pakelia gal
vą, arba nusilpęs nesU'ngia ko' 
fitlikti, nes temintą tik dirsėtos 
duonos 
mas, o 
Niekur 
jautos.
Dievo, bet anot vergų dainiaus 
žodžhj: “Dievas aukštai, caras 
toli... negirdi musų meldimo”... 
gi to Dievo taynai vien liepia 
klausyti, lenkti galvas, nes — 
po mirties gaus gausų užmo- 
kesnį, o jei neturės vieno kito 
skatiko, * tai “mielaširdingasis” 
tėvelis neateis nė paskutinės 
atilsio \^Vtos pašventinti, net* 
saksy, kad'. buvo nedoras, mur
mėjo prieš poną, tingėjo dirb
ti užtat neturi už ką mišias 
^užpirkti, ir bus amžinai pra
keiktas. O jei numirė tasai 
žiaurusis, beširdis ponas, kaip 
būdavo išgarbinamas (juk pa
našiai ir dabar yraX tiesiai į 
dangų keliamas, o kad ne
galėdavo įkelti, tai bent baž
nyčių skiepuose palaidodavo!

(Bus daugiau)
“ ‘. i -----------------

apie 2(1

plutele, tai yra muša- 
kartais^ ir užmušamas, 
vargšas neranda užuo- 
šankias tuomet prie

Gruodžio 1 
Gruodžio 10 
Gruodžio 13,

švęskite Kalėdas 
Namie!

ir važiuokite per Bremeną ant 
MUENCHEN 
LŪETZOW .....
COLUMBUS .
Didžiausi ir Greičiausi Vokie
čių (.aivai. Su viršminėtais iš- 
plaukiniais jus Kalėsite pasiek
ti namus prieš pat šventes.

Kelione į Kainui

100 N. LaSalJe St., Chicago, III. 
arba piie vietinių agentų
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LIETUVON

SLOGOS?
PK Aš ALINKI! JAS

SU TERPENTINU

CHICAGOS 
ŽINIOS

Žydai sudėjo $2,000,000 
į valandą laiko '

žydui yra sudėję $4,000,000 ♦ 
! labdaringiems darbams ir žydų 
; šelpimas kitose šalyse. lu- 
I da Juliuj BoscuAvald paauko
jo $1,000,000. Jis be to šiemet 
ir Chicagos universitetui paau
kojo virš $1,000,000.

Penki šimtai žydų susirinko 
Blackstone hotely pradėti va
jų tikslu surinkti vien Chicago- 
je $4,000,000 įvairiems žydų 
reikalams. Iš tų pinigų $8,- 
060,000 turi eiti Chicagos žydų 
reikalams padidinimui ir 
pagerinimui Michael Reese ir 
Mt. Sinai ligoninių ir praplėti
mui žydų instituto. Likusis 
milionas eis žydų reikalams 
Rusijoje. \

šis susirinkimas parodė dide
lį žydų puošnumą ir savo rei
kalų supratimą, nes į valandą 
laiko po paskelbimo vajaus ta
po sudėta $2,000,000. Liku
sius $2,(X)0,000 tikimąsi vėliau 
surinkti smulkesnėmis auko
mis. Stambiausiu aukotoju, 
kaip visados, pasirodė Julius 
Rosenwald, kuris davė $200,- 
000, o jo žmona $25,000. Straus 
broliai davė $100,000. Max 
Adler, MauVięe L. Rotchild, Ro- 
senwald atminčiai A. G. Recker 
davė po $50,000. 
stambias sumas,
kad jų vardas visai 
skelbiamas.-

O betgi dar visai nesenai, ke* 
lėtą mėnesių atgal, Chicagos

Kiti davė 
reikalaudami, 

nebūtų

Greičiausiai žinoma pagelbu 
galvos slogų, skaudamos gerklės ir 
krutinės, yra terpentinas. Jis veikia 
gerai, bet žalias terpentinas deginu 
ir turi labai stiprų kvapą. Mokslas 
surado būdą dėl prašalinimo to stip
inus kvapo ir deginimo, bet pasiliko 
visi geri ir gydanti dalykai. Tas nau
jas, malonus stovis terpentino yra 
dabar žinomas kaipo “Turpo — Ter
pentino Ointmentas”. Jis dasiekia už
degtas įaumenų vietai kaip niekas 
kitas', ir prašalina slogas labai grei
tai. Taipgi prašalina karštj. Paleng
vina galvos skaudėjimą, išvalo gerk
lę ir krutinę labai greitai. Terpen
tinas yra nuo senai žinoma gyduolė 
— bet Turpo dar padidina jo geru
mą. Jis palengvina taip greitai, kad 
ių.s turite nusistebėti, nusipirkite už 
35c arba 7(>c sloyikelj bile kokioje 
aptiekoje arba rašykite dėl DYKAI 
sampelio pas The Glessner Company, 
Findlay, Ohio. Turėkite Turpo na
mie dėl nelaimingų atsitikimų.

nuo

Tyrinės bopibininky 
darbuotę

------------------------ ------ ---------
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DR. ROSS NAUJA IR PA 
GERINTĄ SISTEMĄ 

GYDYMO IŠGYDO
* t « ZA. f "

Kraujo, pu»lė», žlapumo, privatinio, ola 
to«, užsendintoB Ir užkrečiamo* ligos vžu. 
iėirydomos.

Vartojami saugiauHi ir geriausiai 
žinomi metodai

914

7 eatras- 
Muzika

Aldonos Grušaitės 
. koncertas

Vakar grand jury pradėjo 
tyrinėjimus bombininkų dar
buotės. šiemet prie įvairių 
namų ir biznių tapo padėtos 99 
bombos, kurios pridarė nuosto
lių už $300,000. Pastaruoju 
laiku policijai pasįsekė suimti 
keturis bombininkus, kurie pri
sipažino dėlioję bombas už pi
nigus, kas tik juos samdyda
vo. Jie gaudavo po $200 liž 
kiekvieną bombą. <• 

Prokuroras sakosi 
rinkęs įvairių žinių 
toji medžiaga dabar 
ta grand jury, kad
tininkus išnešus apkaltinimų. 
Pasak prokuroro, yra įvelti ir 
keli unijų* 
bombomis 
jiems nusileisti. , Yni įveltų 
tąipjau ir samdytojų ir biznie
rių asociacijų viršininkų,, kurie 
irgi bombomis bandė versti nu
silenkti 
rius.

Apteikė muzikos mokytojos 
diplomą.

tu rys' su- 
apie bom- 
bus įteik- 
pricš kaj-

viršininkai, kurie 
vertę . fabrikantus

Muzikos mokykla — Cicero 
Conservatory of Music and 
Dramatic Art, 5740 W. 22nd 
PI., Cicero, pirmadienio vakarą 
lapkričio 28 d. įteikė diplomus 
savo dviem mokinėm lietuvai
tei p-lei Aldonai Grušaitei, 
smuikininkei ir čechei pl-ei 
Evelyne' Novy, pianistei. Prie 
tos progos mokykla surengė 
joms koncertą mokyklos name, 
į kurį susirinko mokinių tėvai 
ir artimesni draugai. Progra- 
me dalyvavo be viršminėtų pa
nelių dar p-lė Addie Lichten- 
vvater, monologistė, p. F. On
ei in, kalbėtojas ir p-lė Olga Mi- 
cha, pianistė. . ’

Programas buvo išpildytus 
tikrai, artjstifikai. P-lė Aldona 
ir Ėvėlyne ,pasirodė artislėmiš 
pilnoj to žodžio prasmėj, ku-, 
rioms nebaugu pasirodyti ir ge
rai muziką numanančiai publi
kai.“ '' Al j x •P-le A. Grušaitė grojo sun
kiausius veikalus: “Scene de 
Bullet,” De Beriot, “Andanti- 
no” “Schon Rosarin,” ”Liebes- 
frend” Martini-Kreisler, “Ele^ 

vvard & Doptsch Litographing |gie” Massenet ir “Hejre. Kati,” 
2320 Wabash, Avė., ir at- llubay. Nežiūrint, kad neku- 

emė $7,000, kurie " buvo atneš
ti iš banko algų išhiokėjįriiul,

nenuolanžius bizniu

Plėšimai;-V i j . - '-‘-A----- -  ( v.,
plėšikai užpUęlėITya

National Bank, Riveijside

:»•

First 
mies

tely ir pa^l^ėrę $5,290 pabėgo 
autonfobiliu linkui Chicagos.

Kiti du plėšikai užpuolė Ed-

. Nežiūrint, kad neku
ria veikalai yru sunkus išpildyt, 
ir užima apie bertainę yalan- 

Trečia plėšikų šaika buvo už- dos jų sugrojime, bet Aldona 
puolusi United Electrotypc & juos iš atminties gerai, taisyk- 
Stereotype Co„ 426 S. Clinton dingai ir su jausmu atliko. Tą 
it., bet atėjo perdaug anksti,1 patį tenka pasakyti/ir apie p- 
kada pinigai darbininkų algoms 
dar nebuvo iš banko atnešti, 
tad turėję išsinešdinti nieko ne
pelnę.

Du plėšikai “operauzėse” at
ėmė $200 iš Nedstrom-Schenčk 
Coal Co., 1110 Dipision St.

Lieluviii Rateliuose
Cicero

Naujos nupigintos kainos ten ii at
gal 3 klesoj iki Kauno ir atgal $203 
iki $215, j Klaipėdą $181 iki $186, 
pagal laivą.

GERA NAUJIENA. Naujas S. V. 
Matymas pavelija atlankyti Tėvynę 
ir būti metus, paskui be kliūčių grįžti 
Amerikon nežiūrint kvotos.

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias z pasauly, 
OLYMPIC, HOMER1C, LAPLAND, 
PITrSBURGH, ARABIC siūlo grei
tą kelionę j Cherbourg, Southainpton, 
Antwerp. Daug laivų išplaukia kas 
savaitė.

Visi musų 3-čios klesos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.

Kreipkitės prįe mus vietinių agen
tų arba

IVRITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. štate SU Chicago, III.

SI.A 194 kp. priešmetinis su
sirinkimas įvyks antradienio 
vakare (šiandie) gruodžio 1 d., 
Liet. Liuosybės name. Susirin
kimas yra labai svarbus ir to
dėl šaukiamas atvirutėmis. Ja
me bus aptarti svarbiausi rei
kalai, liečiantys patį Susivieni
jimą ir kuopą, taipjau bus no
minuojama cen tralinė Pildo
moji Taryba ir renkama kuo

lę E. Novy, kuri pianu sugrojo 
“Two Larks” Leschetizky, 
“Hungarian llhapsody No. 12” 
Franz 
Mis ha 
grojo, 
(First
Taipogi p-lė Novy, pianu akom- 
ponavo ir Aid. Grušaitei.

Svečiai reiškė dideli pasiten
kinimą koncertu.

Po programo mokyklos vedė
jas, p. E. A. Boos, Aldonai ir 
Evelyne’i įteikė diplomus. P-lė 
A. Grušaitė apteikė. Teachers 
Certificate, liudijantį, kad ji 
studijavo ir išlaikė kvotimus, 
smuiko, harmonijos ir muzikos 
istorijos, 
dijavo su 
harmoniją 
Florell.

Liszt ir sykių su Olga 
ant dviejų pianų su- 
“CdnČėftfe iri A Mirior 
Movement)” Ed. Grieg.

eity tos dvi organizacijos, pa- 
siekusios aukštesnį kultūros 
hiipsnį, susijungtų į vieną ga
lingą organizaciją ir duotų ga 
limybčs mums tankjau džiaug
tis jų nuveiktais darbais...” •

Tai maz daug, taip sakant, 
tas “slapukas” (nepatogu ta 

rašyti, tai vadinsiu “sla
puku” A. V.>, mėgina įpiršti 
tom dviem organizacijom taip 
vadinamą “uniją.l,” iš savo 
pusės aš nieko neturiu, tik pa
tarčiau pasirinkti deryboms ge
rą vietą — geresnę negu... Ko
penhaga, Lugano... nes kitaip 
gali “unija” neįvykti, kaip ne
įvyko lietuvių šu lenkais... Aįi 
abejoju ar “Birute” jungsis 
kuomet nors su Vaičkum ir su
darys “galingą organizaciją...” 
Netikiu “slapuko” pranašavi
mui ir pageidavimui ir abejojo 
ar kada nors tos organizacijos 
“paiieks aukštesnį kulturoš 
laipsnį...” (sic!). Reiškia, va
dinasi, dabar tos dvi organiza
cijos “nekultūringos.” () ko 
joms trykšta? Ar jos nedirba 
kultūros darbą, Čia ponas “sla
pukas” truputį perdaug drąsia? 
išsireiškė. Mano manymu ir 
“Birutė” ir Vaičkaus teatras, 
yra kultūringi, nes kultūros 
darbe^ užima žymią, tikrą vie-^ 
tą, ypatingai “Birutė”. Nepa» 
d^rus išsireiškimas^ reikėtų at
šaukti. “Aukštesnį” ar “že
mesnį laipsnį galima visaip su
prasti.
ja jau 18 metų, Chicagos lietu
vių visuomenės yra vienintelė 
dailės draugija, kuri kas metai 
progresuoja. Ji yra: daina, 
muzika, teątras, koncertas. Kas 
metai paruošia ką nors naujo ir 
sugeba tinkamai pasirodyti. 
Gaila, kad negali išlaikyti nuo
latinį vedoj ą. Kada vedėjai 
mainosi, tai darbas trukdomas 
ir negalima intensyviai dirbti.

Mano sutikintas būti “Biru
tės” vedėju davė man progą su
daryti plamiąj) tolesnei darbuo
tei. S Aš nemanau palikti “Bi- 

be vado, todėl kreipiausi 
ir žodžiu į visuomenę, 
‘‘Birutę-” Kada susilau-

Aldona smuiką stu- 
pJle E. Bjourklund, 
ir istoriją su p-le

Nežiūrint to, kad minėta 
konservatorija yra atokai/^nuo

Į)os valdyba. Visų narių paroj-ĮChicagos/ bet lietuvių suvažia- 
ga yra dalyvauti f-''— «««
rinkime tarti savo žodį ir pa
duoti savo balsų už tinkamus 
žmones kaip į Pildomąją Ta
rybą. taip ir į kuopos vaidybą. 
Susirinkime taipjau bu*' išduo
tas raportas apie rengiamą va
karą vasario 14 d. Yra ir daug

šiame susi-Įvo ytin daug; nuo jų* Aldona 
gavo daug gėlių bukietų ir kitų 
dovanų. Garbė 
kad savo vaikus 
tiems kurie tam 
Taip ir reikia, i

y.

raštu 
remti

“Birutė.” kuri gyvūo-

kiau paramos, tai patylomis [Ąr jus žinote, kad — 
dirbu darbą, niekam nesiskųs- 
damaą ir nesigirdamas. 
žmonių, kurte deda pastangas, 
bent kukiu nors budu, pakenkti, 
tik tas viskas veltui. “Biru
tės” valdyba h- choro nariai — 
sudarom vieną šeimyną. Mes 
pradedam suprasti vieni kitus 
ir norim dirbti kūrybos darbą, 
teatro ir muzikos dirvoj. Tas 
mums vyks, nes mes jaučiamės 
ant tiek tvirti savyje. “Slapu
ko” patarnavimas “Birutei,” 
tai “meškos patarnavimas.” 
Manau, kad Vaičkui taip pat. 
Jo “biznis” neliečia “Birutės,” 
o “Birutė” — jo.

Be to. kaip Lietuvos, Ameri
kos, taip ir Chicagos lietuvių

Amerikos teises suteikia svetim- 
Yya šaliRms tokią pat apsaugojimą kaip 

it čia gimusieins arba prisirašiusiems 
prie šios šalies. Svetimšaliui turi mo
kėti'tokius pat mokestis kuip ir pri
sirašę prie šios šalies. Kaipo taisy
klė, svetimšaliui noriai atlieka tas 
pareigas, bet tik mažai apie jas te
žino. Per daugelj metų ateiviams yra 
aiškinama tos income taksų tiesos. 
Ar jįjs žinote, kad Helmurai yra ži
nomi ir rūkomi per paskutinius 15 
mėtų. Kuomet jus perkate paprastus 
cigaretus jus rūkote pigesnės rųšies 
tabaką.

i (Tąsa ant ti-to nusl.)

pagerintas

606
ir tikraii Europinis L/f 

escide gydymas ■’ 
kiama. Vienatinii gy
dymas nuo bifilio du — 
damas už 
žemą kainą |

tiktai trumpam laikui

DR. VAITUSH^ O. D 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

Pąlengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi gaivos skaudėjimo 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso, 
kreivas akis, nuimk kataraktą, ati 
tako trumpretfystę ir toliregystą 
Prirenka teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia mi-, 
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. * Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 10 
iki 8 vai. Nedėliof 10 iki 1 tai. p. p

z 1.545 West 47th Street 
Pitone Roulevard 7589

KIMBA1L PIJANAI
Del tobulumo savo balso yra 
pamylėti ir didžiai išgirti per 
Išgarsėjusius artistus ir muzi
kos ekspertus. Vien tik su Kim- 

ball g ro j i kliu pianu galite gra- 
jili gaidas teisingai ir girdėti 
geriausiai ištobulintą piano mu
ziką.

Parduodam ant lengvų išmo
nėj imu

PIJANĮĮ KRAUTUVES

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

•"' . . .. J

*

DR. B. M. ROS8 
Atsakantis 

Specialistas 
Įsteigta 80 metų

Daugiausiai chroniškų ligų paeina nue
kraujo ir užkrečiamų ligų. Kad išgydžius 
jai nebandykit senais budais,
VYRAI! Specialia seru m gydymas yra var
tojamas su geru pasisekimu dei atgavimą 
itiprumo šiltinėms vyrams. Jo gaivinai: d 
jėga veikia stebuklingai ant gilių. ąer,ų 
ir kraujo, suteikdama stiprumą silpniems 
ir sunykusiems vyrams. Dr. Itoss gydymo 
kambariai kasdien pilni ligonių.

kJIS TURI 30 METŲ PATYRIMĄ 
ir jau išgydė' tūkstančius žmonių, tai 
užtikrinimas Ąergnatiems, kad jie gaus t »• 
rą gydymų- Vienatinis geriausiai (rengi ts 
ofisas Jungtinėse Valstijose. Dešimtis gy
dymui kamliai-ių.' Kraujo ižbandymas ir la
boratorijos Cgtaminacija dykai su gydymu.

PątarimaH Dykai
medikalis patarnavimas suteikt

sveikatą ■ ir laimę. Geriausia gydy- 
Pigiairtios kainos. Greičiausias gyoy- 
Ateikit šiandien. ' ■

DR. B. M. ROSS
. 35 So. Deąrborn St.

Atsakantis 
jums 
man. 
mus.

Tel. Lafayette 4228
Plumbing? Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
Įsitarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
3228 W. 381 n Chicago, III.

kampas Mohroe St. Chicago
Vyrų priėmimų gąmJ»«ry« 508. Moterų at
ėmimo ,kaChl>rtVy« 508.

*i!‘ Penktas Augštas, Crilly Namat 
25 METAI TAME NAME

Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto iki 0 
vakare. Nedalioj nuo 10 iki 1 dieną. Fa. 
nedėliais, seredomis ir subatoinis nuo lt 
ryto iki 8 vakarei

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1515 įVest 47th Street
Netoli ARhlnnr Av».

Pinigai Išmokėti lietuvėje
KOPERACIJOS BANKO

RODĄ DYKAI
tikro specialiato ir jo pugelblnirltV 
Tau specialia pasiūlymas yra 
tiktai trumpam laikui, todėl n tri/ė 
iiokit, atsilankykit Šiandien. Z Joėlio
jinuv.j xhupou>L. yru pavėjini, ■ n»« 
paprastai aunkc.<n<i.-<e liROse.

Gydymas slaptų litrų ir vyrų krar- 
jo lijrų yra musų specMlumas.

DYKAI
Reumatizmu sergantiems

Mes turim jiaują 
būdą reumatizmui 
gydyti, kurį mes 
pasiųsim apmokė
jai, siuntimu j kiek- 
,V/ęno šito laikraš
čio skaitytojo iia- 
mu.s, kuris parašys 
mums apie tai. Jei 
turi skausmus rau
menyse, ar sąna
riuose, jei jie yra 
sustirę, ar jauti
opumą, jei kankina skausmai prie 
kiekvieno oro- atmainos, tai čia tavo 
proga išmėgininti naują, prastą būdą, 
kuris pagelbėjo šimtam^. Net jei ta
vo liga butų užsisenėjusi ar nepasi
duodanti, vis viena, ar butum sirgęs 
vienus metusj ar Uešimtį, ir butum 
Veltai išmėginęs viską. Mes prašom 
parašyti mums tuojaus ir paprašyti 
šito prasto vaisto, o mes pasiųsim jį 
išbandyti DYKAI.

DYKAI MUSŲ LĖŠOMIS.
Mes neprašom, kad tamta siųstum 

mums pinigus, prisiųsk tik savo pa
vardę ir adresą. Mes tuojaus pasiųsim 
tamstai išmėginti dykai, apmokėtu 
siuntimu, rūpestingai musų supakuo
ta, kad išmėgintume! musų lėšomis. 
Šimtams yra pagelbėjęs šitas prastas 
naminis būdas. Nepraleisk šitos dide
lės progos, jei sergi reumatizmu bent 
kiek. PAPRAŠYK ŠIANDIEN.

PLEASANT METHOD CO., 
DEPT. X—1.

3621 No. Ashland Ąve., Chicago, III. 
_________ i..-- —--------------------------

Kuomet kiti 
ardytojai ap
vils — ateikite 

pas:

35 metai paty- 
rimo gydyme 
chronišku vy

rųn,

• Naujieną Pinigą Siuntimo Skyrius gavo prane 
Šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad šią

’ stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims,yir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numeri savo 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:
22375—Petrui Matiukui 
55277—Domicėlei Visockienei 
95872—Sara P. Lipman

5037— Juzefai Eitmonienei
5038— Teklei Stonienei 
5036—Elzbietai Jukšienei 
5041—Liudvikai Vecneitei

20967—Albinui Visbarui 
11725—Kazimierui Tamuliui 
22343—Antanui Baianauskui 
22379 Jonui Kaniučiui 
55283—Antanui. Ralčaičiui 
22400—Magdalenai Juškevičie

nei. '' z 
55297—Kostancijai Kulienei 
4917—Prabciškai Zurbienei 

11695—Uršulei Bekerienei

RegisterDr. W. R 
ir Pagelbininkai 

DRAUGAS KIEKVIENO LIGONIO 

109 N. Deąrborn St.
12 augštas 

Kambarys 1203 

Kraujo Ligos Gali Būt 
Išgydytos

j'rfate tikras, kad jūsų sistema 
litnisa nuo ligų, kurios kenkia 
jūsų darbo ir pasilinksminimo., 

kenčiate tylėdami? Klausykite

Klausyk ir Tėmyk 
0 PolamAr 

yra 
dėl 
Ar 
Gamtos perspėjimų, Slogų, Užkiftėji 

\j Reumatizmo, **Neuriti3", 
Galvos Skaudėjimo, Nervingumo, Ap- 

“Locotnotor / Atu- 
Astmu. Anemlos, 

Slinkimo Plaukų, 
Skrupulas ir 

tankiausiai yra nešva-

4946—Uršulei Petrakytei 
11681—K. Letukaitci 
11682—Franclškui Vite
4985—Viktorijai Skvarčinskie- 

' nei
20954—Barborai Plauškieneų 

5024—Gasparui tėvuliui
22338 Kazimierai Stirblaitei 
20966—Onai Danušienei 
11702—Elzbietai Suduikįenei
5013—Kazimierui Locaičiui 
5033—Juozapui Miliuj 
5012—Marijonai Rusienei

11709—Jurgiui Karveliui
5022—Veronikai Lelieriei 

20964—Julijonai Bučienei 
22364—Vincui Lukomskiui

«-wir
bscnpęF

mo Vidurių Reumatizmo, "Neuriti.V 
c/,.. .
kurtimo, l’arnlyio, 
xia”. Bronchito, 
Skaudulių, Egzema 
Pasididinimo Gručolų. 
kitas ligas t—.*/.—
raus ir eilpno kraujo ir tankiausiai 
geru gydymu gulimu išgydyti.

Ateikit ir guukit gerų ir teisingų 
gydymų. Savo praktikoj vartoju ge- 
riauaiuH St-rum, čirpus. Bakte^yn, 
Antitoxin ir specialės “intruvenous” 
gyduoles. Taipgi teikiu tikras Euro* 
pines “•06” ir **914”, jei yra reika
las.

Rodą Dykai. Kalbame 
. \ Lietuviškai » »

Valandoj nuo 9 ryto iki 5:3Q va
karo kasdien. Utarnihke, Soredbj ir 
Subatoj iki 8 vai. vakare. Nedalioj 
ir šventomis dienomis tiuo 9 ryto iki 
1 po ųletų.
Imkit elevatorių iki 12 augšto 
109 N. Dearbom St., .Chicago

BILLY'S UNCLE

lietuviams, 
mokina ir 

prijaučiu..
—K. ir R.

Naujienų” 277 N, slapukas 
”, mėgina supiršti 

su Vaičkum. Pabai- 
pageidauja, kad at-

*

t,l ■ ■-.UjdiU-'-H. -M- < >1-

apie naujus sumanymus, žei
džiu, rcngkitės prie visko, kas 
naudinga SLA ir kuopai, 0 ta
da ir pųtys busite patenkinti po raide “y. 
naudingais ir gerais tariniais. “Birutę”

Kp. pirm. K. P. D. Įgoj5 “y.

Del “nuolątinio teatro” 
ir “Birutės”

WlbW\BM
TO PLVASt' 

MOW LOOK AT ‘ 
UTTLlt MAtlTAA 
-BU-L.Y 
RĖK. AJAAT 
bUAMVED AlM TO 

AM’ SVAE UP
AM’

If vau V’OM r 
UK.£ TAr, V\dK.^‘

k)v\\ Km

bOM T OV^RIOOK 
WP.ISVWKTCH V>O -

NOW k\UUM4 
UJAUTS PR\Z£% 
'Moae Suntt> 
tO K GIRŲ OP 
E:\CHTUtU3 ' 
--UJMY UUJAJM 

POUJ CA.K1 YČU

UWPRECI^TIvę.

&UT-

TO 
LE.AVE 

‘SOUVVVUklG 
FOR. TW& 

,8>C>Y&’

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

Darykit tai ir Jus
Štai kiek kuponų gausit už 

kiekvieną atneštą ar atsiustą * 
paštu naują skaitytoją:

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

Taip dirbdamas nepajusi, 
kaip sudarysi tokį skaitlių ku
ponų, už kurį teks geriausia 
dovana.

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą — 
Sfcąityk Naujienas. y /
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KAZIMIERAS SABILIAUSKAS
Mirė netikėta inirčia 

traukinis užvažiavo. Mirė 23 
dieną lapkričio. 1925 m., 391 
melų amžiaus. Kilo iš Kauno 
rėdybos, žiemių vaLsč., Puš
inių parnp., Mišeikių kaimo. 
Išgyveno Amerikoj 16 motų.

Paliko dideliame nuliūdime 
moterį, 2 suims: Kazimierą 8 
metų ir Edvardą / metų, taip- 
pait vieną brolį Juozapą Sa- 
biliauskį Amerikoj, Lietuvoj 
vieną brolį Jurgį. Taip pat 
gerą parapijom) Ignacą Vai- 
nc'ikį. i

Kūnas pašarvotas po numeriu 
301 \V. 105th Place, Roseland, 
III. laidotuvės atsibus Gruodžio 
2 d.. I vai. po pietų. Bus nulydė
tas į Lietuvių Tautiškas ka
pines )>o pamaldų. Nuošir
džiai kviečiame draugus, gi
mines ir pažįstamus. dalyvau
ti laidotuvėse.

Nu’iudę pasilieka
Moteris, sunai Kazimieras 
ir Edvardas ir brolis Juo

zapas Sabiliauskiai.
Grab. Masalskis, Blvd. 4139

(Tąsa iim 5 pusi.)

Pranešimai

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

Kviečiame visus gimines ir 
pažptamus <lal\Tauti pamaldo
se ir kapinėse.

Liekame nuliūdę,
Juozapas Lesis, Duktė 
Ona ir Sūnūs Juozapas 
3327 So. A ubam Avė.

Tel. Yards 6580

KAROLIS' KAIRIS
Musų mylimas posūnis persi-

36 metų amžiaus, nevedęs, lap
kričio 29 dieną, 1925, 6 valan
dą ryte. Tapo užmuštas gatve- 
kario. Paėjo iš Kauno rėdybos, 
I anevežio apskričio, Ramyga
los parap., Jotainių kaimo. Ame 
rikoje išgyveno 13 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
dėdę' Jurgį Adešiuną ir tetą 
Ivanauskienę. Lietuvoj motiną 
Elzbietą. Kūnas pašarvotas 
randasi 1002 B’ighton Place. 
Laidotuvės Įvyks Ketvirtadie- 
nyj. Gruodžio 3, 1:39 valandą 
po pietų iš namų. Bus nulydė
tas į Tautiškas kapines.

Visus gimines, draugus ir pa- 
žjstnmus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse.

Nubudę liekame, 
r Dėlė ir Teta

Laidotuvėse patarnauja gra
belius Eudeikis, Tel. Yards 1741

JUOZAPAS SAMYS
Musų mylimas sūnūs persi

skyrė su šiuo pasauliu sulaukęs 
11 metų amžiaus, Pirmadieny], 
Laikričio men., 30 dieną, 3:20 
valandą dieną. Gimė Chicagoje, 
Rugpjūčio 21, 1914.

Paliko dideliame nubudime 
motiną Marijoną, tėvą Feliksą 
Samys, seserį Eleną ir dėdes. 
Kūnas pašarvotas raudasi 2811 
So. Union Avė. laidotuvės 
įvyks Ketviitadienyj, Gruodžio 
3 d., 8 vai. ryter iš namų 2811 
So. Union Avė. j Visų Šventų 
bažnyčią, VVallace ir 25th St., o 
iš ten j Šv. Kazimiero kapines.

Visus gimines, draugus ir pa
žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę liekame,
Tėvai, Sesuo ir Dėdes

Laidotuvėse patarnauja gra
belius J. Kadžius, Canal 6174.

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis Ir Pi

gesnis Už Ki
tų Patarnavi
mas.

J. R. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas:
1605-07 S. Hermitage Av.

Tel. Yards 1741 ir 4040 .
•SKYRIUS*

4417 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafavette 0727 

SKYRIUS
4904 West 14th St., Cicero. 

Tel. Cicero 8094.

visuomene gerai žino, kad aš 
su VAičkum nepadarysiu jokios 
“unijos.“ Musų siekini yrn

j skirtingi ir... užteks. Tatai žl-
I nokite .gerbiamas “slapukai.0
I Kol aš esu “Birutėj,” apie “uni-
I ją” negali būti ir kalbos. “Bi

rutė’’ jaučiasi pasiekusi “aukš
tesnį kultūros laipsnį” ir todėl

| turėdama sau vedėju mane, ne
mano daryti kokias nors kom- 

į binacijas su pašaliniais teat- 
l.raiH. Kada manęs nebus pra-1

šom “Birutę” su. Vaičkum dir- 
| bti. Aš džiaugsiuos, jei maty
ti siu “nuveiktus darbus’’... Antra 
3 vertus, aš nežinau kaip butų su 
|r“Birutės Rėmėjais”. Nemanau.
I kad jie remtų dvi organizaci-

jas... dainelių, kokias ikišiol tesame
.. .nuolati-
“Birute” •
“Birutė”

nuo-'
teat-1

(P-

ĮVAIRUS SKELBIMAI
MUSŲ KALENDORIAI
Siuomi pranešam visiems Chica

gos ir apirlinkių lietuviams biz
nieriams, kad pas inus galite užsi
sakyti įvairių sieninių kalendorių. 
Hangers, Wall Pockets, DeLuxe ir 
Cnt Outs, taipgi da turime labai 
gražių naujų lietuviškų kalendorių. 
Musų kalendorių kainos gana pri
einamos — nuo $12 iki $25. už 100. 
Pas mus randasi didžiausias ka- 
lendorh) pasirinkimas. Itoikalc ka
lendorių telefonuokite mums ■ ~ 
prisiusime agentą su samneliais ar
ba dėl platesnio pasirinkimo pri
bukite patys ypatiskai šiuo adresu:

AUŠROS KNYGYNAS, 
3270 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 9663

REIKIA DARBININKU
**^**<S*W^Z\Z%^W>y»Zsr\ZS^W%*V****M******«*-^**X/****

MOTERŲ
PARDAVIMUI

PARDAVIMUI bučernė ir 
grorerne. geras biznio kampas; 
daromas didelis biznis. Parduo
siu pigiai. Priežastie pardavimo 
— nemoku dirbti t6 darbo.

3935 So. California Avė.
Tel. Lafayette 4903 i

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 
'LEISTI $100.00?

Atsakymas: $100.00 ant syk |r 
$6.00 j metus per visą 

likusį gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas dole

ris sudaro nematomą juostą con- 
;ų ir kiekvienas centas atlieka 
tam tikra darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šimtą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė
tumei juos į banką ar spulką?

Naujienų. Spulka. uždirba po 
| $6.00 gryno pelno ant kiekvieno 
$100.00 —jpajnislyk kiek jūsų 
šimtas uždirbtų jei laikytumėt jį 
čia per 20 metų?

Ateik ir pasitark su« sekretorių 
apie taupymo budus, o nuo jo su
žinosi kaip grėit dauginsis jūsų 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA, 
' b39 So. Halsted St.

Nuo 10 ryto iki 8 vai. vakaro.
S. L. A. 36 kp. mėnesinis suflirin- 

kimas jvykn Sei-edbj, Gruodžio 2-rą 
dieną, Chicagos Lietuvių Auditorijoj, 
8 vai. vak. Visi nariai ir nariės ma
lonėkite dalyvauti, nes šiame sust
inkime bus renkama kuopos' yaldy- ; 

ba ateinantiems metamą. Turime ir • 
kiti) svarbių reikalų apsvarstymui. Į 
. A. Marcijonaitė, Sekr. ■

L-------------
Roseland. — Lietuvių hnprove- 

ment ir Benefit Kliubo priešmetinis 
susirinkimas įvyks Gruodžio 1 d., ( 
7:30 vai. vakare, Aušros kambariuo
se, 10900 So. Michigan Avė. Visi 
Kliubo nariai atsilankykite paskirtu 
laiku, yra daug reikalų, kurie turi 
būti apsvarstyti. Už neatsilankymo 
j kliubo stfsirinkimą bausmė vienas

•National teatras, prie 63 iri doleris. ,
Halsted galvių, irgi duoda vai-Į 10727 go Michigan Avė,
dininms ir taį žemomis kaino
mis. Bet jame vaidinimus duo
da tik viena

—J. KETURAKIS
kuris ves L. K. Vytauto Beitų 
koncerte gruodžio 5 d., M. Mel- 
dažio svetainėj, šis benns 
vuoja jau 18 metų ir prie 
priklauso geniausi lietuviai 
zikantai Chicagoje. Tai bus 
mas šio beno koncertas ir
rintys boną išgirsti kviečiami i 
koncertą atsilankyti. —z. f * *

mu- 
Įiir- 
no-

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESS1NG & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
I.ong distance handllng.

Turime daug motų patyrimą. 
3238 So. Halsted St.

Tel. res. Yds 3408—Blvd. 7667 office

REIKIA
Jaunos merginos lengvam ne

darbui.
H. B. MANDEL

2042 N. Albąny Avė.
Albany 7995

m u

REIKIA 6 moterų prie sor- 
tavimo regsų. Ateikite -pasiren
gusios į darbą.

IIARRY DRAY
1117 Bhio Jsland Avo.

gerb. 
kad jis.

kultūros" | ‘rX

Jei, taip vadinamas 
nis teatras” nori su 
veikti, tai prašom, 
gerbia Vaičkaus artistų
pelnus ir jų pasišventimą 
ro darbuotėj, net padeda 
Milerienė).

Tyliu. Nenoriu užgauti 
Vaičkaus, nes noriu 
dirbtų “aukštesnį

I
 darbą ir tie. kurie jam' padeda 
ir svajoja apie “unija”, lai ži
no mano nusistatymą.

“Birutė” buvo ir bus, o aš, 
arba Vaičkus, tai šiandie atva
žiavom, o ryt gal reiks išva
žiuoti. Ta organizacija išsilai
kė per tiek metų, be kokios 
nors pagalbos iš rimto meno 
sryties, susirasdavo sau vadų 
ir daug gražių koncertų ir vai- 

Idinimii paruošė. Sugebės ir 
ateity patiekti Chicagos lietu
vių visuomenei ką nors naujo.

Užteks. Gerb. “slapukas” po 
raide “y.“, malonėk pasirodyti 
be kaukės. Kam tas suvedžioji
mas? Visuomenė lai žino keno 

.žodžius skaito. Pasikalbėti at- 
, virai yra daug maloniau. Slapu
kai tankiai mėgsta intriguoti, 

i todėl jais nepasitikima.
Tai reiškia, vadinasi, maž

daug taip dalykai stovi dėl 
“unijos”. —A. Vanagaitis,

“Birutės” vedėjas.

Cbaleau teatras, prie Br.oad- 
way ir Grace gatvių, ikišiol ro
dęs vien kintamuosius paveik
slus, dabar pradės . stalyti ge
resnes dramas ir komedijas. 
Atidai cinui statoma “The Best 
Prople”. Tai yra vienatinis te- 

i už? vidurmiesčio ryhų, 
! kuris duos vaidinimus geresnių 
dramų ir komedijų.

r ei. Yards 7282 
BR1DGEPORT PAINTING 

t & HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t. .< j 

3149 So. Halsted ŠI.
J. S^RAMANČIONIS, Prez.

* -

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA —
Vyro sargo į garažą, nereikia 

dirbti tiktai reikia saugoti.
Atsišaukite:
7843 So. Racine Avė.

PARDAVIMUI ice cream par- 
loras ir delikatesen, geroje apie- 
linkėj, ilgas lysas, daromas ge
ras biznis. Parduosiu už gerą 
pasiūlymą. Pardavimo priežas
tis — liga. 2812 W. Marąuette 
Rd. Tol. Prosppct 3389.

PARSIDUODA restaurantas. 
Visas arba puse. Vieta.gera. 
Priežastis, partnerių nesusitai
kymas. Kreipkitės tuojaus, gau
site bargeną.

'■ 2414 W. 47th St.

Už- RAKANDAI NAMAI-ZEME

Tvanas
. Gruodžio G d. liuli Ilouse 

teatre 7 vai. vak. Vaičkaus 
Dramos Latras Lstato pirmu 
kartu trijų veik-mų komediją 
iš amerikonų gyvenimo 
“Ivanas”. —y.

Opera

vardu

Šioj savaitėj operoj eina:
šiandie vakare* “Samson 

and Delilah”, dalyvaujant 
d’AIvarez, MarsliaFlį Formichi, 
Cotreuil ir Oukraiiisky bale-

Trečiadienio vakare “Tosca”, 
dalyvaujant Baisa, Haekvtt, 
Baklanoff ir Trevisan.

Ketvirtadienio vakare pir
mą kartų šį sezonų “Die Wal- 
kuere”, dalyvaujant, Van G or
dom Forrai, Lenska. Lamont,

šeštadieny po piel — bus 
pakartota opera iš Franci jos 
revoliucijos laikų, “Andrea 
Cenier,” dalyvaujant Muzio, 
Pavlovska, Lenska, Marshall, 
Formichi ir Tre v išari.

šeštadienio vakare papigin
tomis kainomis eina “M art ha?, 
dalyvaujant Macbeth, PaVlov- 
ka, Schipa, Laz.zari ir Trevi-

i . *sau. • » >r į. > .. /•

Sekmadieny po piet - - “‘Der 
Bcsenkavalier”, dalyvaujant 
Raiša, Forrai, Mason ir Kip- 
nis.

Smulkmenos *
Pereitų sekmadienį Vaičkaus 

Dramos Teatras vaidino “Iš
krikėlius” jau prie naujų de
koracijų.

“Btrulf” didžiausiu 
pimu ruošiasi prie “Keistučio 
Mirties”, kurią stato gruodžio 
13 d. Pamatysime didesnį A. 
Vanagaičio kurinį, iš kurio ga
lėsime jį geriau . įvertinti kai
po kompozitorių, negu galima 
tai padaryti vien iš trumpų jo

Birutės Kalno draugija rengia iš- 
| kilmingą vakarienę dėl pagerbiamo 

nedidelė trupėj narių, kurie nėra ėmę pašalpos iš 
kuri kiek didesniu veikalų pa- draugystės per 10 metų. Vakarienė 

Kvyks Gruodžio 6 d., Nedėlios vaka- statytl m gali. Ire‘ Chicagos Lietuvių Auditorijoj.
Pradžia 6:30 vai. vak. Kviečiame vi- 

kompozi- sus atsilankyti j šią iškilmingą va- 
ionunn oneros karien<?- priimami į draugiją japonų opi.ios na|.iai veltu- 
kurios pasauli- Į Kviečia KOMITETAS

Aldo Franchettk, 
torius naujos

nė premiera bus Chicagoje, 
jau atvyko į Chicago prižiūrėti 
jos pastatymą. Vyriausią rolę 
dainuos japonė dainininkė la
ma k i Minia.

Sekmadienio vakare, 
džio G d., Auditorium, 
McCcrmack duos savo 
tinį koncertų šį sezoną 
važiuoja į Aziją, iš kur 
tik kitų žiemą.

GERBIAMAS TAMISTA: — 
Teiksitės pribūti į susirinkimą S.

L. A. 77 kuopos, kuris įvyks Gruod- 
žio-December 6 d., 1925, Lietuvių 
Svetainėj, 440 Islandu Avė. Ant šio 
susirinkimo ateikite pusę valandos 
pirmiau negu paprastai, t. y. 1:30

gruo-|P° P’°tų. Nes !ant šio susirinkimo 
i bus renkama visa kuopos Valdyba ir 
John nominacija Centro Valdybos.

paskll- Tat visi nariai būtinai turi ateiti 
. ., ant šio susirinkimo.
11 ,s‘ S. L. A. 77 kp. Valdyba 

stlgryš P. G: Aleksynas, Sekr.

rhi BestChateau 
plc”.

Woo»ds
Boots”, 1 muzikalė komedija.

Illinois — Music Box Revue, 
muz. komedija.

Palace
Blackstone

mek.drama.

North Sidės Draugijų JelegaU^ su- 
• sirinkimas atsibus Gruodžio 2 dieną, 

eina:r1 va'- vf>k., Liuosybė.M Svetainėje, 
1822 Wabansia Avė. Visi delegatai 

4 eo-1 malonėkite pribūti j susirinkimą, 
iirro — Valdyba.

Ziegfeld’o Jaunuolių Orkestro mėnesinis su
sirinkimas įvyks Gruodžio 2 d., 1925 
m., Mark White Sųuare Svetainėje 
(Library Room) 29th ir Halsted gat
vės. Visi komitetai ir nariai su tė- 

vodeviliai. vais atvykite. Neužmirškite atsineš-
, ,, ti mėnesinius mokesnius.I1,e l’ovc . A. J. Schultz, Rašt.

vii”.
Studebaker “Whal Pricc 

Glcry”, komedija.
Playhouse 

mediją.
Gar riek -

“Charm”, ko

The 
of Bosie O’tirady”, 
mediją.

Princess
Family”, I 

L a Salk- 
Ihisband”.

(ireat Northern
Student Prince”, muz. komedi-

One

mu z. ko-

t hc

The Judgė’s

Apollo — “Greenvvich Vil- 
lage Fallie*”, muz. komedijiT.

Olynipic -- “Castles in the

Central • “The 7th Guest”, 
misterija. , •

Cort — “Pigs”, komedija.
Adelphi — “The Kiss in a

Taxi”. ,
Harris — “Rain”.

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYK IT 85% 

Mes parduodame visiems oi sėlio 
kainomis 

t.evinthal Plambing Supply Co„ 
1637 VVest Divlulon St., 

netoli Marshfield

PARDAVIMUI raktukai — form- 
ėiai 5-kiems ruimams. Visi rakandai 
gana gerame stovyje. Parduosiu už 
visai pigią kainą. Parduosiu visus 
sykiu arba atskirais kavalkafa. Prie
žastis pardavimo svarbi. Turiu par
duoti būtinai šią savaitę. 709 W. 34th 
St., 3-čios lubos priekis.

Bungalow už $5,000

PARDAVIMUI
PRANEŠIMAS MOTERIMS

Parsiduoda vilnonios gijos įvai
riems nėriniams; .vaina: 4 uncijų 
malkos 35c., 38c. ir 40c. Vilnonios 
skiautes Vaikams, kaina nuo 65c. 
iki $1.GO. Baltoji drobė užvalka
lams ir paklodėms. Marškonius gi
jos, kaina 1000 jardų nuo 10c. iki 
45c. Mano tavoras parsiduoda nuo 
35c. iki 50c. pigiau negu kitur.

I-’rank Selemonavičius 
504 W. 33rd St. Prie Normai Avė.

DEL IŠVALYMO IŠPAR
DAVIMAS

būti prisirengusioms dėl

Tel. Lafayette 5133-6438

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.

KRAUTUVIŲ FikčERIAI
Grosemių, Bu- 
Černių, Delikate- 
Ken» Rėstauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kelnių. Musų 

^7 specialumas Geras patar- 
Wl n ivimas žemos kainos. 

Sosineims, 1912 So. State St.

Kad
musų didelio Kalėdinio išpardavi
mo. mes dabar norime sumažinti 
didelę dalį savo stako, biskį var
totų augslos rųšjes Grojikltų Pia
nų, dar pigesnėmis kainomis negu 
mums kainavo. Mes atiduosilne iš
mokėjimais net po $2 į savaitę. 
Fonografai, Vargonai, Upright Pia
nai taip pigiai kaip po $1 į savai
tę. Tarpe tų netikėtų bargenų mes 
pasiūlome sekamus:
Shrocder & Sons, eleetrie Grojik- 

lis pianas, kainavo 
bar ..... ......................

Pianistą Grojiklis pianas
tų),, kainavo $700, dabar 

Rimbai! vargonai, kainavo 
dabar ...............................

Columbia Grafonola, kainavo $200 
dabar ............................... $40

Table fonografas, kainavo $25 iki 
$50, dabar .........   $5

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

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

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

x National Piano Stores
2332 W. Madison St.

$950, da-
.... $170 

(88 no
gi M 

$125, 
$20

Pardavimui nauja, 4 kam
barių mūrinė bungalow, ran
dasi 3 blokai nuo Marąuette 
Parko, įmokei tik $500. 
Klauskit pas savininkų.

• 809 W. 69th St.

2 gyvenimu už $9,800
Pardavimui naujas mūri

nis namas, 4-5 kambarių, 
randasi netoli. Marąuette 

1 Parko, tik $2,000 įmokėt. 
Klauskit pas'savininkų. 

809 W. 69th St.

ANT IŠMAINYMO 6 flatų mu
ro namas, gražioj apielinkėj, mai
nysiu ant mažesnio namo arba 
formos. 2 fintų namą mainysiu ant 
lotų arba biznio. Kurie norite pirk
ti arba mainyti kreipkitės pas

• A. GRIGAS *
3114 S. Halsted St.

Te). Boulevard 4899

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU Joe Rudis. Pa

eina iš Lietuvos Kaušenų kai
mo, Plungės valsčiaus. Turiu 
svarbų reikalą. Prašau atsišauk
ti. JOE GRIGAL, 1446 So. Ash
land Avė., Chicago, III.

ISRENDAVŪJIMUl
ANT RENDOS 6 kambarių fla

tas, vandenių apšildomas, prię gat- 
vekarių linijos. Renda pigi. Gali
nda matyti bile kada. Nepraleiskit 
šios prągos; galima ir, furničhis 
pirkti.1

4117 So. Artesinn Avė.
H bloko W. nuo Western Avė.

RENDGN 6 kambarių cottage 
$21. Randasi pusė bloko nuo 
Archer Avė.

Atsišaukite:
4836 So. Ridgeway Avė.

------ -----------į----------------------
PASIRENDAVOJA cottage 

iš 4 kambarių. Elektra, gazas, 
naujai išvalyta. liendos $20 mė-Didesniuose krutamųjų pa

veikslų teatruose šią savaitę nesjuį Pageidaujama butų, kad 
rodoma: Į

Chicago “The Tower oi 
Lies’’; Roosevelt — “Little 
Annie Rooney”, dalyvaujant 
Mary Pickford (paskutinę sa
vaitę) ; McVickers — “The 
Gi and Duchess and the Wai- 
ter”; Monroe — “The Fight- 
jng Heart”; Randolph ...  “ t'he
Keeper of the Bees”; Orpheum 

“The Man om the Box( su 
įsitem- Syd Chaplin); Uptown ■ 

“That Royle Gii4” (D. W. Gri- 
ffith’o); Harding - “The -Gold 
Bush”; Mid-West 
te r Irom Paris” 
“The Goki Rush’ 
“That Royle Giri 
—“S.O.S. Perils of the Sea.

butų švarus žmones.
2034 So. Union Avė.

RENDAI 4 ruimų flatas. 
Visi įrengimai moderniški. Ren- 
da prieinama.

Kreipkitės :
3531 So, Lowe Avė.

JIESKO KAMBARIŲ '

- “Her Sis-
Capital -

Tivo’Ii —
Stratford

ri.l REIKALINGAS apšildomas 
kambaris vienam vaikinui/ ant 
Bridgeporto. Geistina, kad butų 
Švarioj ir mylinčioj muziką šei
mynoj. Praneškite į Naujienų 
Skyrių, 3210 So. Halsted Street.

PARDAVIMUI 3 lotai ir 2 
cottage, 5-6 kambarių. Barge- 
nas. Randasi puse bloko į p i o 
tus nuo Archer Avė.

Atsišaukite:
4836 So. Bidgevvay Avė.

JIEŠKO DARBO MORTGECIAI-PASKOLOS
PARSIDtJODA bučernė ir gro

sernė, biznis išdirbtas per 20 me
tų. Rendos 840 į mėnesį su I rui
mais gyvenimui. Nupirksit pigiai 
arba mainysiu ant Joto. Priežastis 
patirsit ant vietos. Kreipkitės

PAJIEŠKAU daYbo pas teisingus 3210 S IDlsted St., No. 272 
žmones; aš manau kad tikčia ir prie 1 ei. rards 0711 
biznio, nes moku mandagiai* apsieiti —------------ - -------- ------- -------»—
su žmonėm ir kalbu daug visokių 
kalbų. Angliškai taipgi galiu gerai 
kalbęti. Aš turiu biskį patyrimo gy
dytojo ofise; arba bile kokį darbą 
sutikčia dirbti, nes darbas yra ma/i 
labai reikalingas, nes aš esu labai 
ilgai sirgęs ir palikau biednas. Tai 
malonus tamstos malonękite nepa
miršti manęs. Kas tu'ite kokį dar
bą meldžiu pranešti: 205 So. Halsted 
St., Chicago, III., arba telefonuokite 
dienom Monroe 4473 ir klauskite 
PETER SLAKIS (Room 16).

REIKIA DARBININKĮĮ 
VYRŲ ir MOTERŲ I 

VISOKIOS RĮJ8IES DARBAI 
Kuomet jums reikia darno. šau

kite telefonu VVest 4308. O kuomet 
norite dirbti, atsišaukite 20 So 
VVestern Avė. Mums tuojau reikia 
ianitorkų prie apvalymo ir viso
kių maišytų Marbų. Pasimatykit 
su mumis šiandien, 
.................................................1____

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

Atsišaukite.
Tel. Lafayette 8117

PRIVERSTAS parduoti savo gro- 
jiklj pianą iŠ priežasties išvažiavi
mo iš miesto. Groįiklis pianas ver
tas $900, parduosiu už $150, 125 
lolelri, benčius ir kabinetas. .iš
mokėjimais $50 cash ir po. $10 j 
mėnesį. NAGAITI5

6512 S. Halsted St., Ist floor

ANTRI MORGIČ1AI
Suteikiami . ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION •
3804 South Kedzie Are^

, Lafayette 6788

MOKYKLOS

REIKALINGAS vyras arba 
moteris, kurie moka virti val
gius, darbas lunch ruimyje.

‘ A. BUTREMIENe
1703 So. Canal St.

Tol. Roosevelt 3812

.REIKIA DARBININKp
MOTERŲ

REIKALINGA linoteris arba mer
gina prie namų darbo prie mažos 

antšeimynos. Valgis ir kambarys 
vietos. Atsišaukit pas

A. BUCJ1AS,
216 Woodside Rd.

Riverside, III.
Tol. Riverside 1951-J.

REIKALINGA
VEITERKA;
DARBAS
DIENOMIS.

Atsišaukite:
2113 So, Halsted St.

PARSIDUODA groserio, saldainių, 
ice creamo ir sandvičių storas, tar
pe šapų ir rooming namų, arba mai
nysiu ant automobiliaus arba priim
siu partnerį, vienas neguliu apsidirb
ti, Storas su ruimais, $35 rendos j 
mėnesį. 15 South Hoyne Avcnuu, 
Telephone Seeley 4435.
'PARDAVIMUI 3 krėslų Bar- 

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

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

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė maišytų tautų apgy- 
ventoj apielinkėj. Renda pigi. 
Su kambariais pragyvenimui.

1 4235 So. Kedzie Avė.

GROJIKUS pianas, su mahogany 
keisais, didelis pasirinkimas groji
mui rolių, benčius ir k 'binetas, nau
jas kainavo virš $600. Parduosiu at
sakantiems žmonėms už $289, išmo- 
’-ėjimais po $10 į mėnesį. Tai yra 
tikras bargenas. P. A. STARCK, 
210 N. Wabash Avė.

VALENTINE 
DRESSMAKING 

COLLEGE
Kursai Designing, Dressmuking, 
skrybėlių dirbimo ir siuvimo. Kle- 
sos dienomis ir vakarais. Atsi
šaukite, rašykime arba telefonuo- 
kite dėl tolimesnių Informacijų.
2407 W. Madison, Chicago, III.

Phone Sęeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

^□Gnrxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ANGLU KALBA 
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam1 šioje šalyje. 
Kurie kalba gerai angliškai visur 
turi pašisekimą ir pirmybę. Ang
lų kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stės, pilietybės ir daug kitų daly
kų gali lengvai ir greitai išmok
ti pagal nauja būdą mokinimo Le- 
veskio Mokykloje klesose ir per 
laiškus (correspondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.

LE VESKI S’ SCHOOL 
Preparatory and Commercial 

3301 So. Halsted SK Chicago, III. 
(kamp. 33-čios gatv., 2-ros lubos) 
arammminmiiiiiy

PAMOKOS
LIET t) V I V

Dideliems jr Mažiems 
Utaminkais nuo 7 iki 9 vai. vak. 
PėtnyČiomis nuo 3 iki 5 po pietų

J. L BRIEDIS 
2846 Emerald Avenpe 

Einu ir į namus 
Telephone Victory 7372

KALBOS


