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Jugoslavijoj suimta 20

Kaltinami dėl revoliucinio vei
kimo ryšy su Makedoniečių 
organizacijomis

V1ENNA, Austrija, gruod. 
9. — Telegrama iš Belgrado 
praneša, kad Jugoslavijos vy
riausybė suėmus dvidešimt as
menų, kaltinamų dėl revoliuci
nės darbuotės pietinėj krašto 
daly, ryšy su 
organizacijomis 
areštai padarę 
sąjūdžio,
esą ir revoliucininkų 
Kosta Stankovič ir Arsovič.

$3,896,207,921.00
Tiek reikia Dėdei Šernui vals

tybės reikalams vesti

WASHINGTONA>S, gruod. 9. 
— Prezidentas Coęlidge savo 
metiniame biudžete kongresui 
sako, kad valdžios išlaidos pa
siekusios jau minimumo, ir 
kad normalis augančios valsty
bės reikalų besiplėtojimas rei
kalausiąs jau didesnių išlaidų, 
idant valdžios aparatas galėtų

Preziden-i
to sąmata, valdžios išlaidos at
einantiems fisko metams sieks 
$3,896,207,921.00, arba $160,4 
083,326.00 daugiau, ne kad ei
namais metais.

makedoniečių kaip reikiant veikti.
Tie politiniai
krašte didelio

Tarp areštuotųjų
vadai.

[Pacific and Atlantic Photcj
Laivo Lenape pasažieriai, kurie tapo išgelbėti, kai piadėjo degti laivas, žuvo tik vienas pasa- 

žieris, kuris šoko į jurą. < ' •

Dešimt miesto valdininku 
imama sagan

“Galežiniai Vilkai” buria
si prieš Lenkus

Amerikos liberalų, 
ir socialistų grupė 
Rusijos sovietų val-

RYGA, Latvija, gruod. 9. — 
Latvijos policija susekė organi
zaciją, vedančią plačią pirkly- 
bą “baltosiomis vergėmis”. Sa
ko, kad šimtai jaunų mergaičių 
buvę išgabenta į Braziliją ir 
Argentiną ir ten parduota j 
patvirkimo namus.

Tuos “baltųjų vergių” pirk
lius susekę latvių valdininkai 
buvusiose kareivinėse, netoli 
Rygos,1 kurias dabar Latvijos 
vyriausybė vartoja kaipo per
einamąjį punktą emigrantams.

Prašo Sąjungą suvaldyt 
francuzus Sirijoj

Nori, kad Taryba tuojau pa
siųstų savo komisiją dalykų 
padėčiai ištirti vietoj

Anglija užsigina suimtu. Mandžurijos Čang Tsoli 
nas stiprina jėgasParyžiuj šnipų

Užsienio ir karo departamentai Renka apie 80,000 kariuomenės 
sako, kad apie areštuotuosius, 
jie nieko nežiną

žymių 
radikalų 
kreipėsi į 
džiąt graudendama, kad ji pa
liautų terorą prieš kitaip ma
nančius žmones ir palengvintų 
likimą tų politinių imtinių, ku
rie dėl jų politinių įsitikinimų 
laikomi kalėjimuose ar trėmi
mo vietose.

Atsišaukimas į sovietų val
džią remiamas knyga, kurią ką 
tik dabar tie žinomi mokslo ir 
visuomenės darbuotojai yra iš-1
leidę, ir kurioj paskelbiama keliaujantiems iš Rusijos 
gausus rinkinys oficialių doku-1 Ameriką ir kitus kraštus, 
rnentų apie liūdną R'usijbs jx> Į 
litiniu kalinių tr“ tremtinių pa
dėtį.

Atsišaukimą yra pasirašę 
toki 'įžymus Amerikos visuo
menės darbuotojai, mokslinin
kai ir rašytojai, kaip Miss Jane 
Addams; Norman Hapoog; 
Chicagos Universiteto profeso
rius Robert Morse Lovett; Har
vardo Universiteto profesorius tina, ir ji pradėjus dalyką tyri- 
Morrison; Pennsylvanijoą Dar- nėti. Išėję į aikštę, kad tai bu- taryba tuojau pasiųstų Sirijon 
bo Federacijos prezidentas Ja- vus gerai organizuota ♦“gyvojo sąvo komisiją, kuri vietoj iš- * * * i « i • I 1 id 11 /I a 1 t vL 11 n >] X G

Valdininkai pastebėję nema
žą skaičių vyrų. keliaujančių 

į j Pietų Ameriką ir lydimų j mi
nų gražių mergaičių. Praslin
kus kuriam laikui tie patys vy
rai vėl pasirodydavę keliaują į 
Pietų Ameriką, lydimi vėl bū
rio jaunų gražių mergaičių, bet 
kas kartas vis naujų. Latvių 
vyriausybei tatai pasirodę įtar-

GENEVA, Šveicarija., gruod. 
9. Arabų-Palestinos kongre
so atstovas. Įsam Džabir Bei, 
kreipėsi į Tautų Sąjungas ta
rybą, prašydamas, kad Tautų 
Sąjunga suvaldytų francuzus ir 
neleistų jiems piktai naudoti 
savo mandatą Sirijai.

įsam Džabir Bei 
j ungos tarybos 
Scialoią, kad jam

apie a rėš tu o- 
angluš,

priešui išvyti iš Mandžurijos; 
Kuo giminės nužudyti

I'OKIO, Japonija, gruod. 9.
Pranešimai iš Mukdeno sa

ko, kad Mandžurijos vadas 
Cang Tsolinas, apie kurį buvo 

kad jis atsisakęs

• CAMBRIDGE, Mass., gruod. 
9. — J teismo rankas atiduota 
dešimt Lowell miesto valdinin
kų : mayoras Donovan, buvęs 
mayoras Murphy, vandens su
perintendentas Reynolds, jo 
asistentas Hunt, rinkimų komi
saras McNeil, superintenden
tas viešųjų triobesių Moyni- 
han, miesto supirkimų agentas 
Don nei ly etc. Visi jie kaltinami 
dėl vagystės, dėl suktybių da
rant kontraktus ir superkant 
reikalingus daiktų sandėlius, ir 

klastavimo knygų ir rekor-d 01 
du.

[Taip lenkai sako]
Chicagiškis lenkų Dziennik 

Związkowy išspausdino šitokią 
žinutę iš Vilniaus:

“Vėliausiomis, gautomis iš 
kauniškės Lietuvos, žiniomis, 
prieš keletą dienų pasirodė Tel
šių apielinkėj greitomis sumo
bilizuota lengva taip vadinamų 
“geležinių vilkų”, arba šaulių, 
brigadai ir gavo įsakymą žy
giuoti Maltų (?) linkui.

“Aplamai, pastaruoju laiku 
galima pastebėti stiprų šaulių 
bruzdėjimą pasienio 
Jie spiečiasi išilgai 
iideliais atskirais 
Būreliais, nuo dviejų
vyrų. Tų partizanų ūpas bega
lo karinga^. Gyventojams jie 
pasakoja, kad dar, šiemet eisią 
ant Vilniaus.”

juostoj, 
sienos ne- 
partizanų 

iki dešimt

LONDONAS, gruod. 9. -- 
Britų vyriausybė sakos, kad ji 
nieko nežinanti 
tuosius Paryžiuj tris 
franeuzų įtartus kaipo šnipus, skelbiama,
Kaip užsienio taip ir karo mi- nuo vadovybės, tebesąs Mukde- 
nisterijos pareiškiu. kad jos 

]niekada nieko apie Juos negir- 
prašo Są-1 dėjusios. Visi kalbami asmens 
pirmininką 'dirbę Burn Department kompa- 
leistų stoti nijos — vienos didžiausiųjų 

prieš tarybą ir pristatyti jai (Anglijoj radio firmų — Pary
žiaus skyriuj. Vienas areštuotų
jų, Oliver Phillips, 
riausiojo >tos firmos 
riaus brolis. 
Leather karo metais 
Britų žvalgyboj. Britų 
sybė pareiškia nuomonės^ 
gal būt jie dabar konkurencijos 
tikslais bandę ką nors slapta 
sužinoti apie franeuzų valdžios 
vartojamus radio aparatus, ir 
ta aplinkybė, kad jie pirmiau 
tarnavę žvalgyboj, davę’francu- 
zams priežasties įtarti juos 
ąsant Anglijos valdžios šnipais.

sirų reikalavimus. Savo laiške 
Scialoiai. taipjau Britų užsienių 
ministeriui čamberlainui ir 
Švedijos užsienių ’ ministeriui 
Undenhį,' sirų atstovas sako, 
kad Sirijos žmones nori, idant

ne ir reorganizuojąs savo jė
gas. Jo įsakymu tapę nužudy
ti visi, kuriuos tik galėjo suim- 
tiv, generolo Kuo Sunlino gimi
nės.

[Gen. Kuo Sunlinas pirma 
buvo dešinioji čang Tsolino 
ranka, bet dabar pakėlė maištą 
ir veda su Langu kovą.]

I Juo

28,685 imigrantu 
spaliy mėnesi

tavoro” pirklių banda, kur to
kią prekybą vedus per daugiau 
kaip metus laiko.

Emigrantų dokumentai atro
dydavę visados tvarkoj. Vyrai 
turėję paspirtus sau ir savoj 
“žmonoms”. Kitos mergaitės 
pozuodavusios kaip jų “sekreto
riai”. Didžiuma tų mergaičių 
buvę rusės, bet taipjau nemaža 
buvę žydaičių., lenkių, lietuvai-! 
čių, vokietaičių ir kaukaziečių. I

! tirtu dalyku padėtį.mes Maurer; League for In- 
dustrial Democracy vadas Nor
man Thomas; Socialistų parti
jos pirmininkas Eugene V. 
Debs; Civil Liberties unijos di
rektorius Rodger Baldtvin, kurs 
yra taipjau pirmininkas Inter
national Committee for Polit- 
ical Prisoners organizacijos, 
teikiančios pašalpą politiniams 
kaliniams visuose kraštuose. 
Visi tie žmonės yra žinomi kai
po nuoširdus sovietų valdžios 
simpatizuotojai ir nenuoalsųs 
kovotojai už sovietų Rusijos bus apie persekiojimus 
pripažinimą. 1 joj ir Italijoj.

Aukščiau išvardyta knyg<-1 Knygoj apie terorą Rusijoj balsavimą^ Filipinų nepriklau- 
apie politini terorą Rusijoj yra kalbama tik apie persekiojimus klausimui išspręsti.

Filipiny nepriklausomybės 
bilius vetuotas

eneralgub. Wood sako, kad 
legislatura neturinti teisės 
plebiscitą paskelbti

MANILA, Filipinai, gruod. 9 
Jungtinių Valstijų paskirtas- 

—■■■• Filipinams valdovas, generalgu- 
Lenki- bernalorius Wood, vetavo Fili- 

i pinų legislaturos priimtą bilių 
paskelbti plebiscitą [visuotiną

viena iš eilės knygų, kurias ko
mitetas ruošia išleisti apie poli 
tinius persekiojimus įvairiuose 
kraštuose. Sekamos

radikalių politinių partijų —! 
socialdemokratų, socialistų 
voliucionierių — žmonių, 

knygos pritariančių bolševikams.

Savo veto Wood motivuoja 
re’ tuo, kad legislatura neturinti 
ne~ galios tokį plebiscitą skelbei.

Inkriminavo bankinin 
. ką dėl .$50,000

esąs vy-
irinžinie-

Jis' ir James | čango jėgos tebelaiko 
tarnavę upes frontą į vakaruš nuo Muk- 
vyriau- 

kad
denp, tuo gi tarpu č’angas 
stengias dar šią savaitę surink
ti apie 80,000 kariuomenės, 
idant savo priešus galutinai iš
vijus iš Mandžurijos.

Svetimų valstybių konsulai 
prašė Japonijos konsulą, kad į 
Mukdeną butų atsiųsta Japonų 
kariuomenė svetimšailų gyvy
bei ir turtui saugoti.

VVASHINGTONAS, gruod.
— imigracijos vyriifusybės 
skaitmenimis, per šių metų 
spalių mėnesį į Jungtines Vals
tijas įsileista viso 28,685 imi
grantai. Be to, per tą laiką bu
vo atvykę 19,427 turistų, vers
lo žmonių ir kitokių svečių, ku
rie į imigrantų kategoriją ne
įeina.

8

Paderewskis aukoja 
Amerikos Legionui

• $25,000

Mirė rusu karinin
kė Budennaja Leidžia biblijos skai

tymus mokyklose
MASKVA, gruod. 9

SEATT^E, VVash., gruod/ 8. 
— Pabėgus be mašinisto loko- 
motiva įlėkė į atvykusį iš 
Portlando traukinį, sudaužyda
ma užpakalinį jo vagoną,
sažieriai buvo traukinį jau ap
leidę, dėl to niekas jų nenu
kentėjo, bet vienas vagonų in
spektorius buvo užmuštas.

NEVY YORKAS, gruod. 9.
Lenkų pianistas Ignac Pado 
rewski aukoja visas savo ketu
rių koncertų pajamas, daugiau 
kaip 25,000 dolerių, Amerikos 
Legiono fondui invalidams . ka
ro veteranams šelpti.

DU BANKAI UŽSIDARĖ
Pa-

JEFFERSON Iowa, gruod. 
9. — šiandie čia tapo uždaryti 
du bankai, First National ir 

[Greene County Savings bank.

MASKVA, gruod. 9. -—• Pa- 
tkilbus raudonosios kavalerijos 
karininkė, kapitonas Nadežda 
Budennaja, šiandie mirė. Mir
ties priežastis tikrai nežinoma, 
tik vienas laikraštis mini, kad 
ji mirus “tragingu budu”.

Nadežda Budennaja buvo ži
noma generolo Budenny žmona. 
Ji pasižymėjo kare prieš balta
gvardiečių jėgas, kariaudama 
šalę savo vyro, ir keletą kartų 
buvo sužeista. '■ i -

GREELEY, Colo., gruod. 8. 
— Distrikto teisėjas Robert 
Smith. vakar, išsprendė, kad 
Colorados valstijos viešųjų mo
kyklų vyriausybė turinti teisės 
įvesti viešose valstijos mokyk
lose biblijos skaitymus, “be 
komentarų”, kaipo regularių 
pamokų dalį.

T

Siuskit per Naujienas 
Pinigus Lietuvon ant Kalėdų

RENGIAMA DIDELIS VAKARAS 
PAŽYMĖJIMUI 20 METŲ

Lietuvos Revoliucijos 
Sukaktuvių

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

Mildos Svetainėj
3142 So. Halsted St.

Pradžia 7^30 val.i vakaro

ST. PAUL. Minn., gruod. 9. 
— Federalės gTtmd jury vakar 
buvo inkriminuotas Buffalo, 
Minn., First National Banko 
pirmininkas, Hugo Sievers, kal
tinamas dėl pasiglemžimo $50,- 
000 banko pinigų.

CENTRALIA, III.. gruod. 9. 
---- ri cii-li nfjt-o i» traukiniui su- 
daužius ki’yžkelėj automobilį 
buvo užmuštas važiavęs juo 
Charles Gibson, Marion County 
ko kompanijos inžinierius.

AB NORI Kį PARDUOTI,
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

PRIGĖRĖ UŽDARYTAS
• TOMOBILY

AU-
apielinkei oficia- 

Šiai dienai pra*ALBION, Mich., gruod. 9. — 
Vietos pilietis Charles Wil- 
liams, 37 metų, buvo ką tik pir
kęs naują automobilį, kupė. 
Vakar, važiuojant keliu, netoli 
Homer jo automobilis nusirito 
į Kalamazoo upę ir ten apvirto. 
Uždarytas savo kupė William8 
prigėrė.

mdža atmainos 
vidutinis mainą-

Chicagai ir 
lis oro biuras 
našauja:

Apsiniaukę;
temperatūroj;
sis vėjas.

Vakar temperatūra vidutiniš
kai siekė 33° F.

šiandie saulė teka 7tfKy( lei
džiasi 4:19 valandą.

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

Klasifikuotųjų skelbimų kai
nos: vienas colis (apie 30 žod
žių) vienai dienai, $1.05, dau
giau kaip vieną dieną 92 centai 

i dieną; asmenų paieškojimai 
no 70 centų už colį į dieną.

Parduokit kas jums nereika- 
ingas per paskelbimus Naujie
nose.

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 pafuimti.

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

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

1739 So. Halsted St Chicapro, DL
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■■ ŽINIOS
Of icialinis Lietuvių Sočiai bitų Sąjungos Skyrius, 

eina kartą savaitėje, Ketvirtadieniais

LJS.S. Pildomasis Komitetas:*
J. J. Čeponis, 4138 zKrcher Avė.
J. Šmotelis, 10G04 Edbrooke Avė., 
A. Vilta, 2241 N. Western Avė.
J. Vilta, 2135 N. Spaulding Avė.
M. Jurgclionienė, 1739 S. Halsted St.
P. Grigaitis, 1739 Sot. Halsted St.
A. Grebelis, 10225 Perry Avė.

— visi Chicago, 111.

LJ8JS. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas — J. Vilta, 2135 North 
Spaukling Avė., Chicago, III.

Sekretorius — M. G. Mauricas, 4333
S. Fairfield Aye., Chicago, III.

Finansų sekr.
Monro e St.,

Kasierius — A. Lekavičių, 2404 W. 
Division St.

A. Rypk^-ičia, 1517 N. Irving Avė.
Nariai — Ona Vilienė ir A Vilią.

O. Banienė, 1729 W.

LIETUVIU DARBININKU LITERATŪROS DRAUGIJA (LDLD.)
Centro Sekretorius — K. Matuliauskas, 515 Carrollton Avė., Baltimore, Md.
re-

Kas bus su Amerikos 
lietuviais darbininkais? j
Kur tiktai mes padvelksime 

į darbininkų judėjimų pasaulyj 
je, mes pamatysim didesnius ,ar 
mažesnius socialdemokratų lai- 
n ėjimus. Bet reikia pripažin
ti, kad tie laimėjimai neateina 
patys savaime. Tose šalyse, 
kur musų draugai turi šiokių 
tokių laimėjimų, ten yra pa
dėta gana daug vargo, beorga- 
n zuojant darbininkų klasę 
socialistines organizacijas, ir 
išleista nemaža pinigų propa
gandai už darbininkų kandida
tus. Kurie tik maž-daug su
pranta apie Europos padėtį po 
k iro ir dabar, tai gali žinoti, 
kiek tenai darbininkas uždirba. 
Nežiūrint kokioj šalyje gyven
ti) darbininkai, visiems skurdas 
ir didžiausias vargas'tenka pa
nešti, o kitiems ir badas, nes 
darbo gauti negali. O betgi ir 
prie tokių sunkių aplinkybių, 
prie tokio vargo musų draugai 
sugeba užlaikyti savo 
užsimokėti partijos
užlaikyti knygynus ir tt. 
yra ženklas

pasaulinį darbininkų judėjimą, 
tai ir prie dabartinių aplinky
bių, kokias mes turim šioje ša
lyje, galėtumėm suorganizuoti 
stipriausią savo organizaciją, 
prieš kurią nedrįstų jokis prie
šas balsą pakelti. Nes turim 
tuo tarpu ir pinigų, ir pilną 
laisvę organizuotis, tik mes ne
turim noro, neturim pasišventi
mo. Jeigu tas visas sąlygas, 
kokios šioje šalyje, galėtumėm 
atiduoti musų draugams Lietu
voje, tai jau tenai senai butų 
visi darbininkai socialdemokra
tų partijoj ir klero diktatūra 
butų nušluota!'

—*-Gulbiniškis.

20-metin8S L S. S.
Sukaktuvės

meŠienu-1, pažymėdami 20 
tų sukaktuves Lietuvos revo
liucijos, Amerikos lietuviai so
cialistai apvaikščioja ir 20-me- 
tinį savo organizacijos, Lietu
vių Socialistų Sąjungos, jubi-

nis sumenkėjimas aprūpini- bendri reikalavimai valstybei 
mo jų .gyvenimo, vis pasidi-įjr darbininkų apsaugojimas.

prispaudė- Bajgiasi programas tokiais žo- 
nužemlni- džiais:

dina jų vargai, 
mai, pavergimai, 
mai ir išnaudojimai.

“ProJetarų skaičius vis ei
na didyn — vis skoitlingcs- 
nis darosi darbininkų armi
jos rezervas, vis aštresnis 
skirtingumas tarp skriau-; 
džiamųjų ir skriaudikų, vis 
su didesniu įnirtimu apsi
reiškia kliasų kova terp ka- 
pitalistų-buržujų ir prolcta-i 
rų, dalindamas dabartinę vi-Į 
suomeuę į du priešingu aba
zu, •- vis tai yra abelnas 
ženklas visų pakilusių indus
trijose šalių.

“Bedugnė tarp beturčių ir 
kirtingųjų vis didinasi kry-: 
jtiais, kurie kįla iš kapitalis- 
’tiškusius produkcijos budo,1 
<kurit darosi kaskart platesni 
ir pragaištingesui, kurie da- gei pamatiniai jo principai yra 
to abelną pairimą i 
nio visuomenės 
parodo, ’kad .dabartinės vi 
suomenės produkcijos pajė 

išaugo iki tokiam laips-į 
niui, jog privatinė produk-1 
cijos įrankių nuosavybė jau Į 
nebeleidžia tornsioms pajė
goms toliaus plėtotis ir ne
gali būti tikslingai sunaudo
jamos. z

“Privatinė produkcijos į- 
rankių * nuosavybė iš pra-! 
jdžios užtikrindama išdirbę-, 
jui jo darbo vaisius, augant1 
ekonomiškamjam išsiplėtė-1 
jimui, patį išdirbėją atiduo
da eksploatacijai tų pramo
ninkų, kurių rankose susi-j

tik 
ku- 
pa- 
pa-

“Statydama augščiau mi
nėtus reikalavimus. Liet. So- 
cijalistų Partija Amerikoje 
neužmiršta, jog jie yru 
palengvinimo įrankiai, 
riais kovodami proletarių 
gerina savo būvį ir iš
lengvo perima į visuomenės 
valdymą: žemę, produkcijos, 
komunikacijos ir transportu* 
cijos įrankius ir eina prie 
įvykinimo kooperatyviškos 
respublikos.” .
Nork kai kurias programa 

išreikštarias mintys galima kri
tikuoti (pav. tas pareiškimas, 
kad darbininkai kapitalizmo 
gadynėje patenka vis į didesnį 
vargą ir pavergimą), bet, ben
drai imant, reikia pasakyti, jo*

vienas tų, kurie palys per eilę 
metų sk<4bė aiuj socialistų pro
gramą žodžiu ir raštu, -tai to 
negalima išaiškinti kitaip, kaip 
tiktai tuo, kad didysis karas 
ir kilusioji iš jo suirutė pasau
lyje sumaišė jiems protus, šių 
dienų vadinamasai “komuniz
mas” yra milžiniškas regresas, 
palyginant su “Lietuvių So- 
cijalistų Partijos Amerikoje” 
programų.

■Vienok, nežiūrint to,
daugelis žmonių paliko neišti
kimi principams socialistinės 
organizacijos, kuriai jie pri
klausė, visgi ji suvaidino be
galo svarbių rolę Amerikos lie
tuvių visuomejiiės 
Ta organizacija 
agitaciją miniose,
prie laikraščių ir ,knygų skai
tymo, teikė pagalbą Lietuvos .

kad

gyvenime, 
varė plačių 
■ ragino jas

spaudų, 
duokles, 

lai 
didelio paaišvepti-

Čia kalbu 
darbininkus, 
tiek viešai veikti.

- Musų Sąjunga pradžioje gy
vavo po vardu “Lietuvių So
cialistų Partijos Amerikoje” 
Ji ėmė organizuotis apie pabai
gų 1904 metų ir pirmąjį savo 
suvažiavimų 
mėn. 27 d.

atlaikė
1905 m.,

gegužestik apie tų šalių 
kur jie gali siek 

Bet ką ga
lima pasakyti apie tų šalių so
cialdemokratus, kur yra visai 
užginta viešas veikimas, kaip, 
pavyzdžiui, Rusijoje, kur val
džios priešai baudžia mirtimi,

Trečiam 
“partijos”

lietuvių 
suvažiavime,

normali- tie patys, kurių ir šiandie dar 
padėjimo ir tehesibivko lietuviai sočiai is- 

' tai. Iš tiesų, j ii yra viso pasau
lio socialistų principai.

Lietuviai socialistai Ameri
koje jau prieš dvidešimts me
tų buvo įsitikinę, kad socializ
mas tegalės įvykti tiktai, kAi- 
po ekonominio visuomenės plė* 

j tojimosi • ir organizuotos darbi- 
. 1------ ......u..*.., I- 1....ninku kovos rezultatas. Jie jau 

tuomet skelbė, 
mas dalykas 
pastangose įvykinti

darbininkams ir rodė 
žmonėms idealą, kuriam 
pasišvęsti. Be socialistų 
nizacijos darbo lietuvių 
jos gyvenimas Amerikoje per 
šias dvi dešimtis metu butų 
buvęs nepalyginamai biednes- 
nis. . ' «

Tad kiekvienam musų yra 
malonu minėti šias Lietuvių 
Socialistų Sąjungos sukaktu
ves. Mes tikimės, kad netoli 
tas laikas, kuomet ji ir vėl ims 
stiprėti ir surinks po savo vė
liava tuksiančius lietuvių 
bininkų!

musų
verta
orga-

išeivi-

d ar

Lietuvos Reikalai

1 niai marinama badu, — - vie
nok likusieji liuosi musų drau
gai nepaliauja dirbę darbininkų 
klasės ir visos žmonijos labui! 
Jie nesigaili savo sunkiai už
dirbtą centą paaukoti partijai, 
jiems nebaisu visos tos baus
mės, kurios stovi prieš jų a- 
kis, jiems nebaisi net ir mir
tis. Nors sunkiai, bet žingsnis 
po žingsnio jie žengia pirmyn 
1 rie savo idealo, kurį anksčiau 
u r vėliau turės atsiekti.

'/ai parodo, kad socialistinis 
. įdėjimas nenumarinamas, kad 

i ocialistinės idėjos kibirkštis 
turės pasiekti kiekvieno darbi- 
1 inko krutinę iv paskatinti ko
von už darbo žmonių reikalus 
i <i paskutinės pergalės.

Bet kaip dabar yra su musų 
Amerikos, darbininkais?

Jeigu čia pažvelgsime į darbi- 
j.inktr judėjimą, tai tuoj pama
tysim didelį skirtumą, ypatin
gai tarpe lietuvių. Mes žinom, 
kad šioje šalyje lietuvių visuo
menė susideda veik iš vienų 
< arbą dirbančių darbininkų. 
Tik maža dalelė yra smulkes
nių biznierių bei profesionalų, 
o visi kiti paprasti darbiniu- 
] ai. Jų, kaipo paprastų darbi- 
j nkų, gyvenimo reikalai yra 
visų vienodi, todėl ir kova už 
i biresnę ateitį turėtų būti .vi
sų bendra. Bet 
Visi žinome, kad 
(’aibininkai yra 
, .-akcijas, pešasi
tos peštynės, tie ginčai taip j- 
sigalejo, kad per jas jokiu bu* 
du negalima prieiti •prie rimtea- 
nio darbo, kuris neštų darbo 
žmonėms naudą.

Tai galima išaiškinti, pasa
kius tik šiuos žodžius, kad mu- 
ų darbininkams stokuoja su

pratimo, 
dauginu

alie

ar taip yra ? 
ne! Lietuviai 

pasidalinę į 
tarp savęs, ir

socialistų 
\Va- 

terburyje 1907 m., buvo nu
tarta pakeisti jos vardą, ir nuo 
tada ji ėmė vadintis Lietuvių . 
Socialistų Sąjunga.
* Jaunesniemsiems sąjuugie- 

čiams bus įdomu susipažinti 
su programų, kurį ta organi
zacija priėmė, dar tebesivadin- 
.4ama “Lietuvių Socialistų Rai
tija”, būtent, antrame Savo .su
važiavime, kuris įvyko Brook- 
lyne 1906 m., birželio m. 10-11 
dd. Jisai yra padalintas į dvi. 
dali: socialistų maksimum rei
kalavimą ir minimum reikala
vimus. Pirmoje programo da
lyje išdėstoma, kuo remdamie
si socialistai reikalauja socializ
mo tvarkos; antroje dalyje nu
rodama, už kokius dalykus so
cialistai yra pasiryžę kovot, 
dar tebesant kapitalizmo tvar
kai.

Pirmoji, taip sakant princi- 
pialė, programo dalis skamba 
taip:

“Ekonomiška sa i issiplėto- 
jimas buižuazinėje visuom> 
nėję priverstinai varo į pra
pultį mažąją produkciją, ku-! 
ries pamatas yra — nuosi-f 
vybė darbininkų ant išdir- 
bystės įrankių. Tasai išsi p ly
tėjimas atima darbininkai 
darbo įrankius, darbininkas , 
pastoja beturčiu proletaru, 
o produkcija1 įrankiai tam
pa monopoliu kapitalistų if 
stambiųjų žemės valdytoji. 
Drauge su monopoiizaci.,a 
išcĮirbystės įrankių, eina pri- 
šalinimas suskaldytosios ma
žosios pramonės, didina pi- 
brikų pramonę, įrankiai iš* 

. siplėtoja į mašiną, kuri m 1- 
žiniškai padidina žmogaus 
darbo našumą. Bet visą tos 
permainos naudą pasisavina 
kapitalistai ir didiejie žemes 
valdytojai. Proletarams, 
miestų darbininkams,
mų bežemiams ir mažaže
miams ūkininkams iš to pa
reina Vis didesnis

kad neapseina- 
Qsi! darbininkų 

socializmą 
yra kova už kasdieninius dar
bininkų reikalus — už politi
nes ir pilietines teises ir už ma- 
terialio būvio pagerinimą. 
Akivaizdoje to, išrodo labai

koncentruoja produkcijos pa-! keisla< kad ipi.s.p) metais at- 
jegos ir šių naudai atima iš- sjrado socialistų tarpe “revo 
anojo jo darbo vaisius. , liucionierių”, kurie ėmė moky* 

“Tiktai dabartinei kapila- darbininkus, 
listiškajai tvarkai persikci-' mjnjo 
tus į socijalistiškąją, t. y., sąlygas 
žemei ir jo turtams, produk- ; Įjk ka(Į 
cijos ir komunikacijos da- nias jr 
lykams perėjus j visuomet^‘.^likusiose 
nė? nuosavybę, tiktai pačiai 
visuomenei vedant produkei-; 
ją, pranyks eksploatacija;’ 
darbininkų kliasa galės tu
rėti gvaraiieiją (užtikrini
mą), kad produkcijos susi
koncentravimas ir pramo-Į 
nėn mašinų įvedimas, padi-1. 
dindamas darbo našumų, su-i sj 
teiks jam gerovę ir leis ra
miai plėtotis.

“šita visa atmaina paženk-! 
lins išsiliuosavimą ne tik 
vien darbininkų kliasos, bet 
ir visos 
esančios 
me. Bet I 
Ii tiktai 
kadągi 
gindamos

jogei j ckono* 
visuomenės gyvenimo 
nereikia visai alsižvelg-

revo- 
jogci

visiškai į ekonominiai at- 
ša-lysc (kaip, pav. 

Rusija). Ir yra da kiisčiąu, 
kad šitie naujos rųšies 
liucionieriii” pripažino.
kova už kasdienio darbininkų 
būvio pagerinimą esanti “prie
šinga socializmo principams”!

Jeigu šitokioms nesąmonėms 
gulėjo patikėti dauguma buvu
siųjų sąjungiečių ir dagi ne

S.-l). Rėmėjų Fondas turėjo 
savo susirinkimų 27 dienų lap 
kričio mėnesio, 1925 m., “Nau
jienų” name. Draugų labai gra
žus būrelis atsilankė ir užsimo
kėjo mėnesines savo pažadėtas 
duokles. Po $1 sekantys drau
gai: F. Skamarakas, J. Kava
liauskas, M. J. Mauricas. Nuo 
pernykščių metų drg. M. Kas
paraitis buvo nupirkęs vakarie
nės t i kietų nuo F. Skamarako; 
grąžinant jį, nepriėmė, pavedė 
Rėmimo Fondui $1. Įstojo nau
jas narys, dr-gė O. Banienė, į- 
mokėdama $1 ir pasižadėdama 
kas menuo mokėti po 50c.

Draugas A. Lekavičius pir
mas užsimokėjo už sekančius

kai*

Jeigu mes nors kiek 
nusimanytumėm apie

žmonijos, šędiei 
vergiškam padėji 

ta darbų atlikti ga 
darbininkų 
visos kitos 

; privatinę

kliasa, 
kita sos, 
nuosa- 

naudai, 
visuo-užlaikyti dabartinės 

menės surėdymą.
“Darbininkų kluisos kova 

prieš kapitalistiškąjį išnau
dojimą yra politiška kova. 
Darbininkų kliasa, vesdama 
ekopomiškąją kovą ir pla
tindama ekonomiškąją savo 
organizaciją, negali apsieiti 
be politiškų tiesų. Ji negali 
perkeisti privatinęs produk
cijos įrankių nuosavybes į 
visuomenės nuosavybę, - ne-' 
įgijus politiškos galės.

“Darbininkų kliasos rei
kalai, viešpataujant kapita- 
liistiškaijai produkcijos sis
temai, visose šalise yra vie- 
nodi. Išsiliuosavimas darbi-j 
ninku kliasos yra vienodas 
darbas visų kultūriškų ša
lių darbininkams. šiteip 
samprotaudama, Lietuvių So
cialistų Partiji 
jaučiasi esanti 
ties su visais
susipratusiais darbininkais.

“Kuoplačiuusiam susiorga- 
nizavimui ir prisirengimui 
prie. įvyksiančios socijalis- 
tiškosios tvarkos, užtikrini
mui darbininkų kliasai kuo- 
didžiausios 'gerovės ir kuo- 
jplačiausios politiškosios litio- 
sybės, šiuo pereinamuoju 
laiku, L. 8. P. A,, remdamo
si ant augščiaus paduotųjų 
pamatų, išpažindama tyrą 
tarptautinį socijalizmą, pa
remtą ant kliasų kovos 

reikalavimus mi-

Ajnerikoje 
vienos min
ki tų kraštų

stato šiuos 
nimum...” 
Po to seka 

dalis,
ir didės-’kurie

antroji programo 
prak tišk i re i ka lavimai, 

skiriasi i dvi grupes:

metus, t. y. už 1926, savo pa* 
žadėtą duoklę $6. Viso įplau
kė $11.00 Jeigu pasektų ir 
kiti draugai jo pavyzdžiu, tai 
butų labai gerai, nes visi tur 
būt žino, kokio Lietuvoje padė
tis ir kaip labui reikalinga pa. 
raina socialistams šiame mo
mente, kada klerikališka reak
cija baigia smaugti ^ietuvos 
darbininkų laisvę. Visi drau
gai, pasižadėję remti Lietuvos 
socialdemokratus, kaip greitai 
galėdami malonėsite užsimokė
ti savo duokles. Sekantis 
susirinkimas įvyks ketvirtadie
ny, gruodžio 17 dieną, 8 vai. 
vakare, “Naujienų” name, 1739 
So. Halsted St.

M. I. Maulicas, sekrt. 
‘ 1 y i.’ ’ l . 1

. - r .

Konferancljal Besiartinant
Aštunto Rajono konferenci

ja įvyks sekmadieny, sausio 
mėnesio 1(1 d., 1926 m.,' “Nau
jienų” name, .kaip 12' vai. die
nų. i Vi^oš tat Į>SS kuopos, pri
klausančios prie aštunto rajo
no, yra kviečiamos išrinkti de
legatus į konferencija, po vie
nų nud kiekvienų penkių na
rių (skaitant nepilnų penkinę 
už pilnų).

Konferencijai siūloma sekaą- 
dienotvarkė:ti

mas.

15. LDLD reikalai.
10. Konferencijos uždary

mas.

Pastaba kuopoms renkant 
delegatus

malonėkite rinktiVis idos
tuos draugus, kuriuos manote 
esant gerais socialistais. Man 
teko patirti kiekvienoje kon
ferencijoje trukumų. Pa v., kuo
pa išrenka delegatų, o jisai Be
atsilanko j konferencijų. lai 
apsileidimas. '''Draugai, turime 
visi kiek galėdami dirbti ne
tik sau, bet ir idėjai!

N. J. Mauricas, 
VIII Rajono Sekr.

K o n f e re 11 c i j os atidarymas.
Mondatų komisijos rinki-

Referalas.
Konferencijos tvarkos ve- 
rinkimas.

Pereitos konferencijos pro-

■llllllllllllllllhl
Detroitiečiams 

Naujiena!
TEATRAS IR ŠOKIAI

“Ant Bedugnės Krašto” 
3-jų veiksnių, vienas iš gražiausių 
vaizdelių iš Lietuvos liaudės gyveninio 
t Stato scenoj:

Amerikos Darbininkų Apsvietos 
Draugija 2 Kuopa *

Ned., Gruod 13 d., 1925 
LIETUVIŲ SVETAINĖJ, 
25-tos ir Dix Avė., Detroit, Mich.

Programas prasidės 5-tą vai. vakare 
šokiai 8:30 vai. vak.

Lošimą išpildys:
Lietuvių Progressive Dramos Dr-ja

Veikalas “Ant Bedugnės Krašto” 
yra vienas iš gražiausių vaizdelių. 
Ir tą pripažino veikalų rašėjai. Ir šio 
veikalo raŠėįas, veikalų konkurse lai
mėjo pirmą dovaną. Ir šį veikalą ma
tydamas scenoj, jausitės kad esąs 
Lietuvoj ir turėsite daug juoko ir 
liūdesio. Todėl bukite visi ant šio 
veikalo. Kviečia RENGĖJAI 
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5. 
lokolo skaitymas.

Rajono valdybos ir komi-(
raportai.
Kuopų delegatų praneši-

sijų

mai.
8. Laiš 

skaitymas.
9. Rajono nebaigti reikalai.
10. Nauji sumanymai.

NORĖDAMI
PIRKTI. PARDUOTI AR MAI-f, 
NYTI VISADOS KREIPKITĖS' 
PAS MUS. TAS JUMS BUS,

ANT NAUDOS. >•

ir atsišaukimų

12. 'Liet. Socialistų Jaun. Ly
gos reikalai.

13. Sociali- tų Partijos rei-

1 I. Lietuvos Socialdemokra
tų Partijos reikalai.

809 W. 351h St., Chicago į
Te!. Bo levard 9611 ir 0774 /

PADAROM PIRKIMO IR PAR. Į 
DAVIMO RAŠTUS. '

Pasekmingai siunčiam pinigus iv .■ 
Parduodam Laivakortes. J
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NAUJIENOS
Kalėdų Dovana
Artinasi Kalėdos. Kiekvienas pagal senų 
Įprotį pradeda rūpintis kokių Kalėdų dova
nų suteikti savo giminėms ir draugams?! 
Geriausia Kalėdoms dovana — NAUJIE
NOS. * - —
Gavęs žmogus Kalėdoms Dovanų NAUJIE
NAS, džiaugsis visų metų. Netik, kad 
džiaugsis, bet turės didžiausių naudų, — 
galės daug pasimokinti, patirti.
NAUJIENOS jam bus tikru ir geru drau
gu per visus metus — kasdien.
Jei nenorite užrašyti NAUJIENAS me
tams, galite užrašyti pusmečiui, net ir ke
liems mėnesiams.
Į Lietuvų labai paranku užrašyti SUBA
IGS NAUJIENAS.
NAUJIENAS labai mėgsta. SUBATOS 
NAUJIENOS Lietuvoje $2 metams, Ame
rikoje SUBATOS NAUJIENOS metams 
11.50.

Lietuvoje žmonės g
xi>

®i

ANGLYS - KOKSAI j
Mes pristatome tiktai geriausios 
rųšies anglis. Musų atsvėrimas 
yra garantuotas per Chicago Coa) 
Merchants Association, atsvėri
mas per Liscenced City Weigh- 
manth.

E. J. McQuaid
5822 So. Racine Avė.

Tel. Wentworth 0209 i' 
Englewood 4760

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxix 
. Klausyk ir Tėmyk 

0 Polam

PRING-yOUR
toOtr

INI&UIIIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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Šis musų prietelis dirba iš 
širdies ir neša naujus skaityto
jus Naujienoms kasdieną.

Darykit tai ir Jus
Štai kiek kuponų gausit už 

kiekvienų atneštų ar atsiųstų 
paštu naujų skaitytoją:
Už metus ....... 150 kuponų
Už pusę metų ......... 75 kuponus 
Už tris menesius 35 kuponus

Taip dirbdamas nepajusi, 
kaip sudarysi tokį skaitlių ku
ponų, už kurį teks geriausia 
dovana.
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NAUJIENOS, Chicago, Iii
, T ^,,1 I ■ ....* ...

Lietuvos Gintarai KORESPONDENCIJOS

Kalėdų Dovanoms Detroit, Mich.

Ilgi žibanti karoliai
Trumpi žibanti, sverianti 90 gramų 
Trumpi žibanti, sverianti 30 gramų 
Trumpi žibanti, rundini, 20 gramų 
Balti, neperšviečiami
Branzelietai, labai įvairaus išdirbinio 
Moteriškos sagutės
Guzikai i rankogalius, sidabru apdirbti, 
Špilkos į kaklaraikščius 
[tašomoms plunksnoms koteliai 
Cigarnyčios, dėl papirosų 
Cigarnyčios, dėl cigarų

Pasiskubinkite, pakol yra iš ko pasirinkt.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street 

Klauskite A. RYPKEVICIAUS

Nedėlioj, 13 d. gruodžio, bus 
perstatytas vienas iš gražiausių 
vaizdelių lietuvių kalboj, iš 
Lietuvos liaudies gyvenimo, šis 
vaizdelis yra parašytas vieno iš 
geriausių rašytojų ir konkurse 
yra laimėjęs pirmą dovaną. 
Tai “Ant Bedugnės krašto. 
Veikalo nėra reikalo girti, nes 
veikalas pats už savy atsako, 
o gerumą pripažino visi Lietu
vos rašytojai. Toęlel nepraleis
kit progos pamatyt šį veikalą 
scenoj. Jis bus perstatytas 13 
dieną gruodžio, Lietuvių svetai
nėj, 25-ta ir I)ix Avė 
bukite visi ir visos. —
Rengėjai.

Del 
Odos Ligų 
Žmonės, kurie turi niežėjimuą per 

meti) eiję, gauna ramų miegą ir pa
ilsi bevartodami Cadum (Jintment. 
Jis prašalina niežėjimą tuojau, su
minkština ir gydo odą kur tik ji yra 
sužeista ar paraudonavusi. 0&dun> 
Ointment yra geras nuo išbėrimų, 
spuogų, šlakų, skaudulių, užkrėstų 
dedervinių, suskirdusios odos, išbėri
mų, slogų išbėrimų, karščio, pilės, 
puikų, skaudulių, užgavimų, nudegi
mų, šašų, dedervinių, žaizdų ir t. t. 
Jei jus negalite gauti Cadum Oint- 
inent savo nptiekoje^, tai siųskite 85c 
pas The Omega Chemical, ęompany, 
576 Fifth Avenue, Nevv York.

Nmfc^—mmi i ■■ . ..................  ■■■ i !■■■■'

Tel. Lafnyette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo liotuvis. lietuviams visados 
Įsitarnauju kuogeriausial.

M. Yuška,
<22R W. .1S>h Chiento, UI.

i—i^aaa—w —i - -T ■bt— I rirr ~ ain -. ■ ■ i nm—
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Jau atėjo 

Kultūra No. 10
Kaina 45c

Galima gauti

OFISE
1739 So. Halsted Street

IIIIIIIIIIIIIIIIIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM

Todėl
Kviečia

Plačiau žiūrėkite musą ap
garsinimą.

IMIGRACIJOS IR NATŪRALI.
ZAC1JOS BIURŲ JEIGOS

Kas tai yra —— 
“ŽMONIJOS ISTORIJA”

Tai yra puikiausia paveiksluota. 500 suvirš puslapių knyga 
pradedanti apsakyti žmonijos gyvenimą ant žemės lu pradžia 
jos vystymosi iš žemesnių gyvūnų, apsako plačiai tą šiose die
nose svarbų klausimą, Evoliuciją. ,

Leidžia “Dirva" — kas iškalno užsiprenumeruos 
gaus už $2.00 (ir 25c. už persiuntimą).

Didžiausias veikalai už tokius pinigus!
----- Prenumeratorių vardai tilps toje knygoje.-------

(Reikalaukit cirkulioro dykai, paaiškinančio apie knygą). *

Darbo DeparUmehto Sekre
torius, Davis, savo metiniame 
laporte sako, kad nors depar
tamento išlaidos siekė $7,973,- 
157.83 per fiskališkus metus 

Departamentas su- 
$4,985,781.24. Be- 

pinigą^ buvo 
ir Natūralizacijoj 

Imigracijos

Lietuviai Advokatai

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE
AKUŠERKA

3101 So. Halsted 
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją: 
ilgai praktika 
vusl Pennsyi 
vanijos ligoj 
bučiuose. Sąž* 
ningai patai 
nauja, visokio 
se ligose prie* 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyką pa 
tarimas, dar Ir 
kitokiuose rei
kaluose mote
rims ir mergi 
noms kreipki 
tės. o rasite pa 
gelbą.

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

“GALIŪNAS”
Drama iš Lietuvių pasakiškų k< vų su žmogėdžiais senovės lai
kuose. Irgi leidžiama prenumeratos keliu, kaina dabar tik 25c. 
Po išspausdinimo bus 50c. ar 75.-.

“DIRVOS” KNYGYNAS
3352 Superior Avenue, Cleveland, O.

Vale t 
AutoStrop 

Razor 
~Sharpens Itself

THE SAFETY RAZOR KURIS 
PATSAI GALANDA SAVO BLADES 

Pili as autfitas $1.00 ir $5.00 
Pardnvimni visose krautuvėse kuriose 

parduodama Ranorg ir Hiades

1925 m., 
kolektavo 

, veik vi$i inimti 
Imigracijos k> 1 
Biurams įmokėti. 
Biurui buvo įmokėta $3,964,- 

,339.10, liekami įmokėti Natū
ralizacijos Biurui.

Per viršminėtus metus 
gracijos Biuro išlaidos 
$5,635,835.54. Interesinga 
tyti iš kur Imigracijos Biuras A 
surinko tiek pinigų. Sukolek-'*" 
tavo $3,039,974 už “head tax’’, 

i $(>1 l,38<i.5O bausmėmis ir 
$lt9,157.33 dėl leidimų grįžti 
atgal Amerikpn. Beveik visos 
viršminėtus bausmės imtos nuo 
laivų kompanijų už atgabeni- 

1 rna neįleidžiamu ateivių.
[FLIS] 1

imi- 
buvo

ma-

SKAITYTOJAU!
PAREIKALAUK SAU KATALOGO IR 

PASIRINK SAU DOVANAS 
DYK AI D EL JŪSŲ—

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

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

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

Vardas

Adresas

Miestas.................................. State.............
Upildyk ir siųsk Naujienoms

K.GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3328 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1819

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.
i....... ■■■■—■■ ..... ...........

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas.
190 No. State St. Room 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So Halsted St. 

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

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

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

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

ADVOKATAS
H S. La Šalie StM Room 2001

Tel. Randolph 1084—Vai. nuo 9-6
V ra is

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

Pėtnyčios.

I— ' ................ ..............................

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St.

* Cor. Washlngton & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 3895

JOHN B. BOROEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

69 W. VVaahington St. Room 131V
Telephone Dearborn 8946 

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

Namų Telefonas Kepubtic 9600 
------ - ■ - f

j. P. WAITCHES
ADVOKATAS

Roselavdo Ofisas:
Tel. Pullman G877

10717 So. Indiana Avenue
Miesto Ofisas: 127 N. Dearborn St. 
Ruimas 1420; Tel. Dearborn 6096 
Valandos: Mieste iki pietų; Rose- 
lande po pietų ir vakare.
SPECI AUSTAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybes teisėse. 
Taipgi veda visokius sudus.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak, 8223 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 8223 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 ▼. v. 
3236 S. Halsted St. T. Buul. 6787

A. L. THOMAS
' LIETUVYS ADVOKATAS

12037 Normai Avė.
Tel. Pullman 7097 ,

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

A. L. THOMAS
LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė. 
Tel. Pullman 7097 ,

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

JOSEPH V. MOCKUS
ADVOKATAS

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385 

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

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.

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

tj, arba savo išnešiotojui sykj j mėnesį ir bus apmainyta j tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

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

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

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

................................!..........   Atkirpk čia _________________________ 
Pntnt Gruodžio 10, 1925...................................................................
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Garsinkities Naujienose

St., kampas 31 gal.

Tel. Blvd. 3188 
M. Woitkiewlcz- 

BANIS
AKUšERKA 

’asekiningai pa- 
amauja mote- 
ims prie gimdy
to, patarimai 
'ykai moterims 
r merginoms.

r 3113 South 
Halsted S't.

Nelaimės

Didele daugybė nelaimių paeina 
nuo prasto matymo.
Musų sveikata, musų pasiseki
mas Ir dažnai pati gyvastis 
pr. klauso nuo skaistaus, Kero 
ir smailaus rcKėjimo.

DR. G. SERNER O. D.
Lietuvis Akių Specialistus

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

NedėUoJ: nuo 10 iki 1
l Akiniai $5 ir augščiau

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5918 .
DR. A. J. BERTASH

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

pietų ir 6 iki 8 vakare.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

DR. 1. E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

10748 So. Michigan Avenue 
VALANDOS: 2—4 dieną. 0:30—— 

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

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

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

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

Namų telefonas Spaulding 8638 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

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

Boulevard 8686
Res. 6504 So. Artesian 

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

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

Kasdien

J Dr. Lawrence P. Slakis
m DENTISTAS
« 4454 So. Westem Avė.
M Valandos:
m nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare, r 
xxxxxxxxxxxxixxxYxxxxxxm

DR. M. T. STRIKOL 
gydytojas ir chirurgas 

4601 S. Ashland Tel. Boulevard 
7820. Rea^ 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1980. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedelioj 10 iki 12 d.

f—"■..............................................................................—
Office Boulevard 7042

Dr^ C. Z. Vezelis
LIETUVYS DENTISTAS

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 8L, 
Chicago, III.

^DR. HERZMAN^*
—iŠ RUSIJOS—

Gerai lietuviams žinomas per 1b 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniikaa li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
uaujausius metodus X-Ray ir ki- 
1 okius elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorijai 1626 W 
idth St., netoli Morgan St.

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

Dienomis: CanaJ 
8110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4186
3235 S. Halsted St

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. f.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai

4729 So. Ashland Avė., 2 labos 
Chicago, Illinois

Specialistas džiovos
Moteriškų, Vyriškų ir 

Vaikų ligų.
OFISO VALANDOS:

Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
l vai. po piet ir nuo 7 iki 8:30 vai 
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 12 vai. po piet.
Telefonas Midway 2880

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 Sb. Ashland Avė.

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

Res. telephone Hyde Park 4000

tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
DOVVIAT—SASS

1707 W. 471 h SL
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedaliomis uos

Ofiso tel. Boulevard 9698
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth
Specialistas Moterišku, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų tigrų 
Ofisas: 3103 So. Halsted SU 

arti Slst Street
Valandos, 1—3 po piet, 7—8 valu Ne- 
dėhumu ir šventadieniam 10—12 dlea

Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Dr.AJL BLUMENTHAL

Opiom et r lai 
^^™^-Tel. Boulevard 6487

4649 S. Ashland A v.
Kampas 47-toe 

ant 2 lubų

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

1724 So. Loomis, kampas 18 ir BIba 
Island. Ofiso valandos nuo 2 Dd 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakaro.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel Fairfax 6858

-- -■ —

Phone Canal 1718-0241 
Res. Midwuy 5512

DR. R. C. CUPLER,
GYDYTOJAS IR CH1KLKGAS

Kampas Uakiey ir 24 bt.
Ofiso vai. nuo 2 iki 4 kasdien. 
Punedėly ir ketverge nuo 8 iki 8 v.

/'■ 1 1 ..... 3
Butkus Undertaking 

Co., Ine.
P. B. Hadley, Licensed 

710 West 18th St„ Chicago, III.
Viskas, kas reikalinga prie.pa- 

grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Leiskit mums 
pagelbėti jums nuliudimo valan
doje. Tel. Canal 3161

hl ................ I ■■■■.■■■II. ...I /

LIETUVIŠKA APTIEKA
MRS. A. ZIMMEKMAN. 

Savininke
Visokį vaistai ir patarimai kaip 
juos vartoti. Receptai išpildomi su 
atsargumu. Visoki toilet setai ir ki
ti reikalingi daigtal dėl vyrų, mo
terų ir merginų, visada kreipkitės: 

Brighton Park Aplieta
4254 Archer Ave^

Phone Lafayette 6149

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigių 
kain^, naudokitės 

| Naujieinų kablegramų



’ NAUJIENOS," UKlapj,- DL

NAUJIENOS
The L ilhuanian Daily Now» 

(*u ‘liihed Daily Except Sunday 
by tha Lithuanian hews Fub. Ca. lac.

Kditnr P, GRIGAITIS 

1739 Soatb Halsted Street 
Chicago, T1L

Telephoae Rooeevelt 8500

Subscription Ra tesi 
$8.00 per year in Canada. 
$7.00 per year outside of Chicago. 
$8.00 per year in Chicago.

8c. per copyK

E n te re d as Second Clasa Matter 
tfnrch 17th, 1914, at the Post Office 
sf "hieago, III., under the act of 

2nd 1879.

Užsimokėjimo kaina:
Chicago je — paštu:

Hutams ,....................... ...... ........ $8.00
Pusei metų ........... ........... 4.00
Trinu mhresiami .......... ........ .. 2.00
Dviem miveniame
Vienam nilnesiui ..... . .76

Čikagoje per nelieto jus: 
Viena kopija ..J......... ______„ 8c
Savaitei ............................ (Rr
Minėsiu! ........ __ ____.2. 76c

Suvienytose Valstijose, ne 
paštu:

Metams ..............................
Pusei metų .....................
Trims mėnesiams .........
Dviem mėnesiam ...........
Vienam mėnesiui ...........

Chicago je, 

........ $7.00 
........... 8.50 
........... 1.75 
......... 1.25 
................ 75

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta) •

Metams ........................ ~.........~ 18.00
Pusei metų .................................„ 4.00
Trims mėnesiams ...................  2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money 

orderiu kartu ru uisakymu.

sitarimus su Varšava ir Berlinu ir kad po to ambasado
rius Rakovskis ėmė vesti derybas Paryžiuje, idant pada
rius tokį pat susitarimą su Frąncija.

Ir tuo pačiu laiku, kai Zinovjevas rašė savo mani
festą, tai Tautų Sąjunga kalbino Rusijos diplomatus da
lyvauti nusiginklavimo konferencijoje!

Tai ve kaip mulkina savo pasekėjus Kdminterno va
das. Ne be reikalo rimti žmonės vadina jį “Grisa Bol- 
tun”.

* 'V *

Lietuvos ekonominis
Naujienos eina kasdien, iš skinant 

sekmadienius. įleidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonai: Roosevelt 85M.

šiandie ir ryto
NUSIGINKLAVIMO KOMISIJA SVARSTO 

KONFERENCIJOS KLAUSIMĄ. Kas bus toliau? Ko reikėtų 
imtis?

žodis man rodo-

KVIEČIAMA DALYVAUT VOKIETIJA, 
AMERIKA IR RUSIJA.

RUSUOS DIPLOMATIJA IR KOMINTERNO
PROPAGANDA.

“GRIŠA BOLTUN” VĖL SKELBIA NIEKUS.

Dabar Genevpje laiko posėdžius specialė Tautų Są
jungos komisija ir svarsto tarptautinio nusiginklavimo 
klausimą. Komisijos uždavinys yra ištirti, ar galima su
šaukt nusiginklavimo konferenciją, ir, jei taip, tai paga
minti tai konferencijai programą. Savo nutarimus ko
misija duos patvirtinti Tautų Sąjungos tarybai.

Nusiginklavimo komisija tuo tarpu yra nutarusi pra
plėsti savo darbą, pakviečiant dalyvauti diskusijose kele
tą. valstybių, kurios neturi savo atstovų Tautų Sąjungos 
taryboje, būtent: Suomiją, Bulgariją, Holandiją, Lenkiją, 
Rumuniją ir Jugo-Slaviją. Be to, ji kviečia taip pat ir 
atstovus trijų valstybių, nepriklausančių Tautų Sąjungai: 
Vokietijos, Jungtinių Valstijų ir Rusijos.

K. Radusi s.

Kas liečia ateitį, manau, kad 
krizis greit baigsis, kadangi 
masinio prekių vartotojo t. y. 
ūkininko pirkimo (galėjimo pa
didės: jie pradės pardavinėti 
savo gamybą - ūkio produk
tus, pas juos atsiras daugiau 
Pinigų, 
dės ir 
j e, kas 
Bankui 
žinoma,
pergyvenimą tik dar šiais me
tais.

Dar vienas 
si, kad devizu, kaip kiekvieno 
piliečio atskirai, taip ir visuo
meninių organizacijų ir valsty
bes, turi būti griežtas išlaiky
tas taupumas ir ekonomija. 
Tiktai ta sąlyga,, man rodosi, 
mes laikui bėgant sugebėsime 
statyti toliau triūsų 
ant 
to.

valstybę 
ištvermingo ir tvirto pama-

o kartu su tuo padi-* 
valiutos išteklius šaly- 
duos galimybę Lietuvos 
padidinti kreditus. Bet, 
aš kalbu apie krizio

Amerikoje yra daug priešų Tautų Sąjungos, todėl jos 
spauda nelabai palankiai aprašinėja tuos nusiginklavimo 
komisijos posėdžius. Ji vis stengiasi pabrėžti nuomonių 
skirtumus, pasireiškiančius komisijoje. Sunku yra pasa
kyti, ar tie skirtumai yra taip dideli, kaip praneša laik
raščiai, bet iš to fakto, kad Tautų Sąjunga kviečia daly- 
vaut diskusijose daugiau valstybių atstovų, greičiaus ga
lima spręsti, jogei komisija turi vilties pasiekti praktiš
kų rezultatų. Jeigu ji negalėtų susitaikyti tarpusavyje, 
tai koks išskaičiavimas jai butų traukti į savo ginčus dar 
daugiaus skirtingų nuomonių?

Reikia manyti, kad Amerika, taipgi ir kitos valsty
bės, kvietimus priims. Diplomatijoje yra toks paprotys, 
kad kvietimai valdžioms dalyvauti toje arba kitoje
konferencijoje dažniausia nėra skelbiami viešai, kol nėra kininkams; ateinančiais metais,

galimas daiktas, tas skaičius iš
augs dvigubai ir dargi trigu
bai — kultūros kilimas eina di
deliu tempu pirmyn.

Lietuva — žemės

panašus kriziai tu- 
galą ryšyje su au- 
ukio kultūros. Pra
laiko, gal būt ke- 
kuomet stambiau-

Ateinančiais metais panašus 
sunkumai vėl pasidarys, jeigu 
pirkliai importeriai nepriims 
domėn šių metų pamokų ir lo
baus importuos prekes kiekyje 
didelesniam, negu tai gali su
imti musų vidujinis rinkas.

—Liečiant ateitį aplamai, aš 
manau, kad 
ri rasti sau 
girnų žemės 
eis ‘ nemažai 
lėtas metų,
sias pirkėjas ir pardavėjas 
ūkininkas išlikrųjų atsistos e- 
konominiai stipriai.

Jeigu pakils eksportas pieno 
produktų, kaip pavz. sviesto, 
kiaušinių, o taipgi galvijų, 
kiaulių ir tt., ir išlaikys lenk
tyniavimą kitų ūkio šalių, tai 
kriziai patys savaime išnyks. 
Prie to mes ir einame. • Reikia 
pridėti, kad Lietuvoje jau da
bar sutverta vos ne 70 pavyz
dinių pieno ūkių, priguilnčių u-

J. Romanas.

Ką reikia daryti?
—Pirmoj eilėj būtina pratin

ti visuomenę prie taupumo. Jei
gu mes galime kasmet išleisti 
apie 120 milionų litų svaigie
siems gėralams, tai aišku, kad 
prie gero noro kiekvienas pilie
tis gali tapti taupiu. Sudė
tieji pinigai turi būti laikomi 
bankuose, iš kur ir šalis galės 
gauti pinigų apyvartoms.

Reikia baigti pradėtųjų tro
besių darbą ir naujų, be kurių 
galima apsieitų nepradėti.

Vyriausybei būtinai reikia iš
gauti užsieny paskolon pinigų, 
bet nė prekių. * 1 I '

Daugiau pasitikėjimo savo 
jėgoms.

Tą energiją, kurią šiandie iš
leidžiame skleisdimui gandų ir 
kovai su savo lenktyniuotojais, 
geriau išnaudokime apgalvoji
mui, kaip mums padaryti 
darbą dauginus teikiančiu.
1 J. J a z d a u s k a s.

savo

atei-

išanksto užtikrintas sutikimas.

Įdomu, kad Tautų Sąjunga kviečia ir sovietų Rusiją 
svarstyt kartu su ja nusiginklavimo klausimą . šitas fak
tas patvirtina musų atkartotinai išreikštą nuomonę, kad 
galų-gale turės įvykti susiartinimas tarpe Rusijos ir kitų 
Europos valdžių. Galima neabejot, kad Tautų Sąjungos 
vadai susižinojo su sovietų valdžia, pirma . negu 
jie nutarė rašyti jai laišką, ir gavo jos pasižadėji
mą dalyvauti, čičerinas su Rakovskiu juk jau senai daro 
pasikalbėjimus su Vokietijos, Franci jos, Lenkijos, Ang
lijos ir Italijos diplomatais, ir negalimas daiktas, kad tarp 
jų nebūtų buvę kalbos ir apie nusiginklavimo klausimą.

Bet ar Rusija priims kvietimą, tai parodys ateitis. 
Mat, bolševikų valdžia randasi keblioje padėtyje. Vie
noje pusėje ji puikiai supranta, kad izoliacija (atsiskyri
mas nuo kitų šalių) jai yra pavojingas dalykas; todėl jos 
užsienių reikalų komisaras ir pasiuntiniai svetimose ša
lyse daro ką tik galėdami, kad užmezgus draugiškus ry
šius su kitomis valdžiomis. Bet antroje pusėje bolševi
kiškos propagandos interesai reikalauja, kad sovietai lai
kytųsi iš tolo nuo ^‘kapitalistinių valdžių”. Jeigu bolše
vikai visiškai susidraugautų su buržuaziniu pasauliu, tai 
visą “trečiąjį internacionalą” reikėtų išmesti į sąšlavyną. 
Katra tų dviejų tendencijų — palinkimas prie susiartini
mo su kitoms šalims, ar noras patenkinti Kominterno 
agentus — paims šioje valandoje viršų Maskvoje, yra ne
lengva atspėti.

ūkio šalis
Ūkininkas 
rudenį ir 

Vasarą gi pas jį pi-
Lietuvos valstybė,

joje turtingas tiktai 
žiemą.
nigų nėra 
savotiška, — ūkininkas, - la
binus turtingas žiemą ir ma
žiaus turtingas vasarą. Kuo
met gi musų ūkininkas bus 
turingas ir žiemą ir vasarą 
'tuomet ir šalis bus turtinga ir 
žiemą, ir vasarą, pilnai apdrau
sta nuo panašių krizių.

D-ras L. Soioveičikas.
Valiutos stabilizacija teikia 

galimybę subalansuoti šalies 
reikalavimus svetimų devizų su 
reikalavimais, kuriuos užsienis 
stato šalies valiutai. \

Lietuvos valiutos stabilizaci
jos klausimas todėl galų gale 
priklauso nuo to, ar sugebės 
musų šalis subalansuoti jos a- 
pyskaitinį balansą toj prasmėj.

Jeigu apyskaitinis balansas 
pasyvus,, tai valiutos stabiliza
cijai nieko kito nelieka, kaip 
sutrumpinimas kreditų iš Emi
sijos Banko pusės, ėmimasi 
priemonių sutrumpinimui im
porto iš pusės valstybinių or
ganų.

Paskutinysis įvykis su žydų 
Gentraliniu banku beabejo su
davė mums didelį smūgį netik
tai šalies viduje, bet ir užsie- 
ny.

Kiilp aš girdėjau, užsienio 
■kreditoriai sutinka su morato
riumu žydų (Jentraliniam ban
kui ir be to nekurtos organi
zacijos sutinka dargi toliaus 
finansuoti tą banką; yra todėl 

. \ .. . .... v. iiT i a • • i viltis, kad tas bankas nežus,gi tarpu jisai puikiai žino, kod Locarno konferencijos kilaip tas at8jiieptų labai liud- 
išvakariuose komisaras čičerinas padarė draugiškus su- nai visame musų ūkyje.

Vienok yra aišku, kad šiandie jokia valstybė nesiren
gia pulti Rusiją su ginklais rankose. Ji net yra kviečia
ma" prisidėti prie to, kad visos šalys galėtų sumažinti savo 
armijas ir kad sustiprėtų pasaulio taika. Jeigu ji nepri
sidės, tai ji patarnaus pasaulio militaristams ir atžaga
reiviams.

Pažymėdamas astuonių metų sovietų valdžios sukak
tuves, “trečiojo internacionalo” pirmininkas, Grigorij 
Zinovjev, išleido manifestą savo ištikimoms avelėms, ku
riame jisai tarp ko kito sako, kad Locarno sutartys tai 
esą “kapitalistinio pasaulio sąjunga prieš Rusiją”. Tuo

\ [Pacific and Atlantic Photo]

Vyriausias Jungtinių Valstijų paštų viršininkas Ilarvey 
New, kuris prašo kiek galima ankščiau siųsti Kalėdų pasveikini- 
mus ir siuntinius.

keta apie ekonominį Lietuvos 
Stovį tame laikrašty išėjo la
bai laiku ir todėl tas sveika ir 
pačiam laikraščiui.
anketos reikia kartu skaityti 
ir feljetonėlį iš to paties laik
raščio

Prie šios

Nepaskelbtas atsa
kymas.” Jau iš tąlpinimo to 
feljetonuko kartu su pačia an
keta galima spręsti apie laikra
ščio gyvumą ir norą skaityto
jus sužingeidauti visus ir net 
priversti rimtą anketą perskaK 
tyti ir nevisuomet tokio rimto 
skaitymo mėgėjus. O tas ir va
dinasi gudri ir praktiška "laik
raštinė tekpika.

I ' : ’•• ’ (Pabaiga)

Dabar — mano njiomo-

Į Amerikos lietuvių 
visuomenę

Kefv. Gruodžio 10 d., 1925

Pastabos
Rašo žmogus

Senovės lietuvių tikyba man 
beveik geriau patinka, negu 
šių dienų sudarkytas katalikų 
tikėjimas: “taikus, ramus gy
venimas ir paprastas, natūra
lūs gamtos garbinimas, jų su
asmeninimas, sudvasinimas, be 
jokių ‘stabų’ ir ‘žiaurumų’. Lie
tuviams rodėsi, jog visa gam
ta pilna jam palankių ar prie
šingų dvasių, ‘dievulių’. ”

Įvairus kronikininkai stebė
josi matydami, jog lietuviai 
garbina saulę, mėnulį, žvaig
ždes, girias, kalnus, ežerus, 
pelkes, akmenis ir kitus regi
mus gamtos 
filis kimus.

reiškinius ir įvai

Lietuvius
tikėjimo vaisiai: visur, 
jie buvo — ar namie, 
lionėje, ar medžioklėje 
kovoje, - visur
visagalinčių ir visur esančių

ri žiugino gražus 
kur tik 
ar ke- 
ar net

jautėsi esą

Lietuvis manydamas, jog vi
sa gamta yra šventa, tiktai jai 
vienai tiesioginiai nuęilenkdaVo, 
neįsivaizduodamas jokių kitų 
dievybių šalia jo regiamos gam
tos, nes jokiems ‘stabams’ jis 
.csimeldė ir pagarbos neteikė..

labai garbindavo 
Ji tokia maloni, pasi-

—Kokios artimiausios 
ties perspektyvos?

Nežiūrint į tai, kad paskuti
niu laiku eksportas sustiprėjo, 
visgi tikėtis jo intensyviu vys
tymusi, ypač pastebimoj ten
dencijoj kainų kritimo, vargu 
bau tenka. Jeigu tas ekono
minis krizis tęsis iki pavasario, 
jis galės iššaukti ir tolimesnius 
apsunkinimus aktyviame bankų 
veikime. Kad palengvinti kri- 
zį, vyriausybė privalo tučtuo
jau griebtis visų priemonių 
greičiausiam išvežimui esamų 
išteklių, o toliaus sustiprinti 
šalies gaminimą ir sulig išga- 
lies sutrumpinti išlaidų straips
nius biudžete.

Užduotis gi Liet. Banko — 
padėti kovoje su krizių sustip
rintu kreditavimu netik eks
porto, bet ir vidaus prekybos ir 
pramonės.

Palengvinimui dabar gi susi
dariusios sunkios padėties būti
nas bendras, sutartinas,, suvie
nytas darbas privačių ki-edito 
įstaigų su Lietuvos Banku ir 
finansų ministerija.

A. V a s y I i u s.
Antras klausimas pats 

vaime išeina iš pirmojo.
Jeigu mes matome, kad

lis toj ar kitoj formoj apsun
kinta, tai reikia rasti budus tų 
sunkumų prašalinimui. Pir
mas ir geriausias vaistas šiame 
atvejyje — tai taupumas vijo
se šalies gyvenimo srytyse, kaip 
valstybiniame aparate, taip ir 
privačiame gyvenime. Kartu 
su tuo reikia kelti ir šalies 
produktyvumą. Reikia įvairiais 
budais remti musų gamybą, 
kad importas, taip skaudžiai at
siliepęs apyvartinių lėšų ištek
liuje, butų ąrit kiek kalima su
mažintas. ’ šalę su taupumu, 
jeigu tai bus tinkamai ir srfvo 
laiku suprasta, turi būti suma
žinti ir valstybiniai ir savival- 
dybiniai mokesniais kas savo 
keliu žymiai palengvins ir pa-

sa-

sa

pigins . brangenybių apyvartą 
šalyje.

V. Zakarevičius.
* t i t

Į klausimą, apie ateities per
spektyvas — atsakyti žymiai 
sudėtinesnis dalykas.

šalies ekonominis pamatas 
sveikas. Trūksta tiktai apy
vartinių lėšų dirbtuvių ir pre
kybos įmonėms ir pigaus ir il
galaikio kredito pakėlimui ant 
kojų žemės ūkio. Mano nuo
mone, iš vienos pusės būtina 
gauti kreditų užsieny, o iš ki
tos pusės žymiai apkirpti vals
tybinį biudžetą, kad subalan
suoti jį 1926 m. 200,000,000 
litų ir vienkart sumažinti mo
kesnius.

Kad greičiau gauti kreditus, 
būtina turėti pasitikėjimas už
sieny.
nc‘— perdaug; partinė valsty
binė politika iššaukia griežtą 
opožicijos kritiką, kas negali 
nenusilpninti r musų kredito už
sieny. AŠ manau, kad padėtis 
būtinai reikalinga susitaikymo 
visų politinių grupių Seime, kad 
sudaryti kabinetą, pasirėmiantį 
didele koalicija ir tokiu būdu 
duoti galimybę užmiršti parti
nius ginčus ir vesti šalyje gry
nai kūrybinį darbą.

Gi kas liečia artimiausią at
eitį, tai mano nuomone, kad da
bartinis finansinis paaštrėji
mas — laikinas. Ir jį labiaus 
jaučia miestų gyventojai, nes 
daug pinigų dabar kaime. Greit 
prasidės pinigų priplaukimas iš 
kaimo į miestą ir čia liks ne
kuriam laikui lengviau. Tai 
klausimas vieno-dviejų mėne
sių. Bet visokis laikinas finan- 
ainis pagerėjimas neduoda ne sūnkius laikus, 
mažiausios teisės manyti, kad 
be užsieninės paskolos 
lengvai pasiseks pakelti 
valomą aukštumą šalies 
4

D. Trimakas.
Mano nuomone, kalbant apie 

ateities perspektyvas musų 
Seimas svarstydamas biudžetą 
turi skirti stambias sumas iŠ- 
vystymtii žerfiės Ūkio gamybos.

Išvystymui žemės kultūros, 
praplėtimo prarrionės, organiza
vimo prekybos ir sutvarkymo 
finansų, reikalirigas garietinas 
kapitalo kiekis.

Kaip tiktai tokio orgahlziio- 
to, gaminančio kapitalo ir jau
čiama stoka. UžstoniniS kapi
talas ardančiai veikia į Šalies 
ūkį. Viėnintdlė Ifiditis, tai 
bendros jėgds, Bendrks darbas, 
t. y. koperatyvinls dhi’bas. Ko- 
peracija jungia visas Šalies jė
gas ir jinai daug padės atsta
tymui pas mus normhiioš padė
ties. Jiti. š.

Vertė Leonas Vitkauskas.
P r i e r a š a s. Kaiirte rū

sy kalba leidžiamasai dienraš
tis “Echo” (“Aidas”) visgi* pa
sižymi savo tekniniu laikrašti
niu gyvumu, ko trūksta dau
geliui lietuviškų laikraščių. Bei
tą jis daug plačiau ir skaito
mas, nes ir mūsiške smulkes
niojo ir net stambioji inteligen
tija visgi lieka jo pagauta. An-,

mtims 
į pri- 
gerbit-

Vytauto Didžiojo Gimnazija 
Vilniuje auklėja inteligentus 
daibuotojus Vilniaus kraštui. 
Nuo to jaunimo priklauso mu
sų ateitis. Tos mokyklos Tėvų 
ir Globėjų Komitetas šiuomi 
kreipia Amerikos lietuvių vi
suomenės domę į tai, kad dau
guma gimnazijos mkosleivių y- 
ra sunkiausioj ekonominėj pa
dėty, alkani, blogai aprėdyti ir 
apiplyšę žiemos metu turi ei
ti į mokyklą ir atlikti visas 
moksleivių pareigas. šelpian
čios draugijos maža teturi lėšų 
našlaičių sušelpimui, o jau vi
sai trūksta lėšų darbininkų ir 
neturtingų sodiečių vaikų su
šelpimui. Vietinė lietuvių vi
suomenė, kiek galėdama, pade
da tam jaunimui, bet fa pa
galba tėra labai menka,, nes 
pati ta visuomenė pergyvena 
___  ______ ____ , Surink
tų aukų neužtenka dargi prieš
piečių davimui neturtingiems 
moksleiviams, o ką jau bekal
bėti apie ganėtiną aprūpinimą 
knygomis ir drabužiais.

Tikimės, kad Amerikos lietu
viai neužmirš to svarbaus rei
kalo, neatsisakys padėti moks
lą einančiam jaunimui Vilniuje, 
neužmirš Vilniaus gimnazijos, 
kuri šimet šventė 10-ties me
tų sukaktuves ir yra, Sulig įs
teigimo laiko, pirmoji lietuvių 
gimnazija pasaulyje. Vilniaus 
lietuvių jaunimas už suteiktas 
atikas amžinai bus Amerikie
čiams dėkingas.

Aukifs prašome siųsti čekiais 
Vilniun per Laikinąjį Vilniaus 
Lietuvių Komitetą drauge su 
aukomis kitiems reikalams, ar
ba tiesioginiai Tėvų ir Globė
jai Komitetui, arba gimnazijos 
direktoriui.

Vytauto Didžiojo Gimnazijos 
Vilniuje Tėvų ir Globėjų Komi
tetas.

Pirm. — Dr. D. Alseika, 
V.-pirm. — D. Valevičienė, 
Ižd. — K. Krikščiukaitis, 
Sekrt. — i 
Gimn. Dir.

Gimnazijos antrašas: Europe 
Poland, Wilno, Filipska 12 Gim
nazija.

| A ntspauda | 
Originalui atatinka, 

Direktorius M. šikšnys.!

Lietuviai 
įsaulę.' 
dėkavojant jos spinduliams, že
mė išduoda vaisių, ir todėl žmo
nės ir visa gyvija medžiai, 
gyvuliai, paukščiai, vabalai, žo
les ir visi kiti gyviai — gali 
žemėje gyventi.

Lietuviui tuomet saulytė bu
vo lyg koks meilės simbolis 
gamtoje, apie ją viskas sukosi, 
viskas jai priklausė ir viskuo 
ji rūpinosi. Saulės kultas., tai 
yra viena gražiausių senovės 
lietuvių tikybos dalių. Tame 
kulte paprastai ir maloniai at
spindi lietuvio siela.

Alkoholis šių dienų mokslo 
vyrų yra priskiriamas prie 
nuodų. Jis yra lygiai kenks
mingas žmogaus organizmui, 
kaip ir aršenikas, opi j urnas, 
morfinas ir kiti tokie nuodai. 
Bet alkoholio vartojimas virto 
papročiu, kuris neša žmonėms 
didžiausias nelaimes, vargą ir 
ligas.

dar yra daugybė žmonių, 
nieko nežinodami apie 

var-

Bet 
kurie, 
alkoholio kenksmingumą, 
toja jį ir tuo kenkia savo or
ganizmui, rengdami patogią 
dirvą žmonių išsigimimui ir ci
vilizacijos pražūčiai.

Redakcijos Atsakymai
J. K. Dantai ir M. žaldokui, 

Ciceroje. Jūsų “papeikimą” 
patalpinome j gurbą. Judu ša
kota, kad “ateityje žinosita,” su 
kuo t u rita reikalą. Tai labai 
gerai. Mes gi jau senai žino
me, ko yra verti bdlševizmo 
agentai, ir todėl nenorime turė
ti su jais ijokio reikalo!

Gulbranarn Trade Mark 
GULBRANSEN.

Vienatinis Pianas, kuris groja t 
roles su jusij pačių išreiškimu, 
Lengvai grojate, išduoda gražų, J 
garsų ir aiškų balsų taip pat kaip 
su rankom grojant. Galima pirk
ti mokant $3.00 į savaitę. I

Pamatykite pas į
JOS. F. BUDR1K, 

3343 So. Halsted St IM

Grybauskas,
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RHICAGOS 
ŽINIOS

Kunigu byla

Karbauskienės Ir 
pusę irgi buvo 
daugumoj mote- 
buvo prisirengę.

už 
Linkaus 
dešimt. 
Jie visi

Vakar kriminaliame teisme 
turėjo prasidėti nagrinėjimas 
bylos, kurioj vyriausiu skundi
ku yra kun. Tomas Bobel, apie 
58 metų amžiaus, slavų Rymo 
katalikų kunigas, klebonas jų 
parapijos prie Hermitage ir 50 
gatvių. Jis buvo areštavęs ne- 
prigulmingųjų katalikų kunigą 
Stasį Linkų ir Oną Karbaus- 
kienę.

O. Karbauskiene dabar yra 
po užstatu $5,000 pinigais, ku
riuos uždėjo p. P. Piletauskas 
iš Brighton Park. Už kunigą 
Linkų užstatė savo prapertes p. 
B. Sasnnuski, vertėj $11,000.

Dešimtą valandą ryte teisė
jas Harry B. Miller, iššaukė 
kaltinamuosius. Pirmutinis pri
buvo kaltinamasis kun. Ląnkus. 
Pribuvo ir ponia O. Karbaus- 
kienė. Stojo jų advokatas. Liu
dininkų 
kun. 
apie 
rys.
sakė jų advokatas, prie bylos 
nagrinėjimo ir ginti save nuo 
užmetimų. Teisėjas Aliller te- 
čiau perkėlė jų bylą į kitą teis
mą ir bylos nagrinėjimą atidė
jo iki sausio 11 d.

Kun. Bobel nepribuvo; atėjo 
pusvalandžiu vėliau, kuomet vi
si buvo išėję iš teismo ir kalbė
josi priemenėje. - Kun. Bobe' 
linksmas, šypsodamasis, lyg 
kokis sportas, pasikalbėj.o su 
savo draugais ir apleido teis
mo butą. Buvo atvykęs ir. ar- 
civyskupas Carfora, sen-katali- 
kių valdytojas Amerikoje.

Ši byla ketina būti įdomi, 
nes čia Rymo katalikų kunigas 
tąsosi po teismus su neprigul- 
mingųjų katalikų kunigu ii 
motete, kaltindamas juos, buk 
jie norėję jam padaryti me
džiaginę ir moralę skriaudą. 
Kaltinamieji gi ginasi, kad jie 
yra visai niekuo nekalti.

— Reporteris.

Nuo Skausmų

*

krutinėję ir strėnose, nuo 
strėndieglio, užsigavimo, 
įtempimo, štyvumo vartok

Severa’s
Gothardol

m

I 
M

Tai naminis linimentas greitai 
palengvina plėšiančius nepa
kenčiamus reumatizmo 
neuralgijos skausmus-

ir

F’

H
Kaina 30 ir 60 centai.

H
Pirmiausiai kreipkis j aptieką. m

W* f. SEVERĄ čo.
CEDAR RAPIDS, IOWA

M
J įja

-

[Pacific and Atlantic Photo] x •

Lusser, didžiausias pasaulyj arklys Jis yi‘a 7 pėdų aukščia ir sveria pusantro tono. 
Lusser yra 5 metų amžiaus ir vis dar tebeauga. Priklauso jis Ponton & Co. iš Wisner, Neb.
_............... ....... ——....... — ... ----- ---—   .. — ' '  ............ —

Du žmonės žuvo gaisre
Keliolika sužeista keli gal mir

tinai, gaisre, kuris kilo dar
bininkų hotely

Užvakar naktį gaisre, kuris 
kilo darbininkų apgyventame 
kotelyje, prie 28-30 So. Canal 
St., žuvo du žmonės, penki liko 
,al mirtinai sužeisti, daugelis 

sužeista lengviau, o dviejų 
žmonių pasigendama ir galbūt 
jie irgi yra žuvę gaisre.

žuvę yra darbininkas Lorenz 
Saldino ir Mrs. Vivian Rodri- 
juez, 60 metų, kuri dirbo gre
timoj kavinėj. Tarp gal mirti
nai sužeistų yra ir hotedio savi
ninkas ir jo žmona kurie šoko 
per langą iš trečio augšto. Su
žeistieji yra arba apdegę arba 
■usižeidė šokdami per langus. 
Jutų buvę ir daugiau aukų, bet 
janitorius, kuris irgi apdegė, 
užtikęs gaisrą greitai apibėgo 
visą namą pažadindamas mie
gančius darbininkus.

Dviejų žmonių pasigendama. 
Vienas jų, Florenzo Rodriguez 
šoko į namą gelbėti savo seną 
motiną (žuvusią), kitas Florio 
Portales, kuris irgi šoko gelbė
ti kitus, bet nė vienas jų dau
giau nebegryžo iš liepsnojan
čio hotelio.

Priežasties gaisro nežinoma, 
kadangi gaisras taip greitai iš
siplėtė po visą seną namą, kad 
ugniagesiai nespėjo nė patėmy- 
ci iš kur jis prasidėjo.

Lietuvis suimtas už 
bombąt

George Cizinauskas, 45 m. 
groserninkas, tapo suimtas ir 
yra tardomas sąryšy su bom
ba, kuri sprogo tarp dviejų na
mų — >913 ir 915 W. 19 Place. 
Name prie 915 W. 19 PI. gyve
na jo žmona Eva Cizinauskie- 
nė, nuo kuriofe jis yra atsisky
ręs. Ji pasisakė policijai, ^ad 
Cizinauskas buk jai grumojęs. 
Policija tuoj suėmė Cizinaus- 
ką, kurį rado miegantį užpaka
ly savo grosernės prie 1458 W. 
15 St. Jis sakosi nieko nežinąs 
apie tą bombą.

Pasak Cizinausko, jis parei
kalavęs perskirų nuo savo pa
čios pereitą sausio mėn., kaltin
damas ją už žiaurų elgimąsi, 
nes ji jam grūmojusi revolve
riu. Dabar ji norinti atimti iš 
jo tris vaikus.

Policija sako, kad bomba yra 
amatoriaus darbas ir didelių 
nuostolių nepridūrė, vien išmu
šė. keletą langų.

»

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP

Šviesos ir drūtų suvedimus. 
Fikčeriai ir elektros reikmenys.

2215 W. 22nd St., Chicago
Pitone ('anai 2591
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NEREIKIA PERDAUG
SMARKAUTI

( Požėla sako, kad 
pęrdaug mandravoja.

trimis besirisdamas 
“dygulį” gauti.

Jei Sarpalius turėtų 
nes kojas, sako Požėla, tai aš 
jam parodyčiau, jog jis ne tik 
su trimis, o ir su vienu neapsi-

Sarpalius
Esą su 
jis gali

trumpes-

ŠIANDIE RISTYNĖS Už 
LENKŲ ČEMPIONATĄ

Šiandie, 8:30 vai. vaks Pau- 
lauskio / svet. (17 ir Ashland 
Avė.) Rolevvicz risis su Zawad- 
skiu už lenkų lengvojo svorio 
čempionatą.

Dalyvaus ristynėse ii\ Požėla, 
kuriam teks persiimti su “bajo
ru”. —N.

Lietu viii Rateliuose. į
Bridgeport

20 metų kovos

LSS. 4 kp. ateinantį penkta
dienį (rytoj) rengia apvaikščio- 
jimą 20 metų' sukaktuvių nuo 
pirmosios, 1905 m., revoliucijos 
Lietuvoj ir taip nuo įsikūrimo 
Jungt. Valstijose Lietuvių So
cialistų Partijos (dabar Sąjun
gos).

Viena pirmųjų tos Partijos 
(Sąjungos) kuopų ir buvo LSS 

4 kp., įsikūrusį Chicagoj — 
•Bridgeporte. Ta kuopa gyvuo
ja ir dabar; ji atliko didelių 
darbų, nors jai teko pergyventi 
ir didelių audrų. 1919 m. ją 
apiplėšė komunistai, kurie pa
sigrobę visą kuopos turtą nu
dardėjo kelti revoliuciją surpai- 
pėse; vėliau, 1921 m., špešel- 
demokratai irgi nusinešė kuo
pos čarterį ir šėpos raktus, 
turbut manydami, kad dabar 
kuopa tikrai numirs. Bet jie 
apsiriko, nes kuopa vis dar te- 
begyvupja, vis dar veikia ir gy
vuos dar ilgus metus. Ir kas 
nori veikti su socialistais, tam 
yra proga prie šios kuopos pri
sidėti ir bendrai veikti lietuvių 
darbininkų visuomenės naudai.

Dabar LSS.’ 4 kuopa rengia 
apvaikščiojimą paminėjimui* 20 
metų sukaktuvių savo gyvavi
mo, 20 metų sukaktuvių visos 
LSS. gyvavimo ir 20 metų su
kaktuvių Lietuvos revoliucijos 
ir Vilniaus Seimo. Visi darbi
ninkai ir darbininkės ir visi bu
vusieji šios' kuopos nariai atei
kite į šį apvaikščiojimą ir pri
siminkime savo darbuotę. Pro
gramas bus turtingas, nes da
lyvauja Jaunuolių Orkestras ir 
Pirmyn Choras, taipjau kalbės 
senas revoliucionierius P. Gri-

JPTOJIENOS, UHcžgO, m
M.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

gaitis, ^Naujienų Redaktorių#. 
Apvaikščiojimas bus rytoj va
kare, Mildos svetainėje. Buki
te ten visi. — Kuopos Narys.

(Tąsa ant O-to pusi.)

KATARAS DABAR 
PRAŠALINAMAS I 

TRIS MINUTES
t

Nauda iš Menthol yra padauginta. 
Jis dabar turi naują formą, atvalni- 
na nosį ir gerklę nežiūrint kaip dide
liai jos butų užgulusios. Taipgi pra
šalina gerklės parpėjimą, čiaudėjimą 
ir niežiejimą iš sykio. Veikimas men
thol yra padaugintas Judėjus kum
pam, kuris prašalina bereikalingas 
skreples. Gydanti jėga yra suteikia- 
ma^nedeginančių ir nedažančių gard
žiai kvepiančia' forma Terpentino. Vi
sos trys gyduolės yra sujungtos j 
“Turpo” — greičiausia pagelba nuo 
slogų kokia tiktai yra žinoma. Ne
apleiskite laBai erzinančio kataro ne 
vlen< >s Hienos. DYKAI sutnpelis 
Turpo suteiks . pastebėtinas pasek
mes — arba nusipirkite 35c ar 70c 
slovikeli bile kokioje aptiekoje, da
bar. Del dykai su m pelių adresuokite 
The Glessner Company, Findlay, Ohio

Lai PAIN- 
expelleris

— . .. raveja SkausmusI 
*Te.itai taiP> k*4 

ir ucr od?8; ,lu,"’cnta8 Persunktų 
per odą | 1)at tą vietą, iš kur 
paeina nesmagumai.
Pain.Ęxpcllens palengvina kraujo 
sukepimą ir atsteigia normali 

3V ir in kra.UJ? t^čjimą gjslonus. 
InLr«70c-Tikite, kad butų 
Inkaro vaizbaženkhs ant pakelio. * 

F. A D. RICHTER * CO.
Bcrry & South Sth Sts.

Brooklyn, N. Y.

Tel. Republic 8135

Paul Hanuska
6653 So. Claremont Avė.

Kontraktorius - Plumberis. Darau 
visokį darbą pigiomis kainomis.

pražuvęs
Daugelis pirmųjų įspūdžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 

t daiktu.
'Į'AI yra piuku jeigu gali taip 

' padaryt, iog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums riti 
pirmin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no
toms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

Liaterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado suątata 
kurs istikro šveičia nadrasky- 

' damas dantų emalės —• tas sun
kus uždavinis pagalios tapo iš
rištas.

Didele tūba Listerine danių 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptiekoriu. 
Lambort Pharniacal Co., Saiut 
Louis, U. S. A.

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Koperacijos Banko, kad šių- 
otieji i» A.mei*il<os i>ira.ixžii tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais, čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Temykit numeri savo 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:
‘20995 
!20995 
20998 
11753 
21005 
22351 
11759 

5179 
5180 

11756 
22420 
24218 
11772 
4847 
4979 
5065 
5100

22395 Petrdnelei Kontrimienei 
5124 
5128 
5137 

11739 
11741 
5129 
5136 

22408 
5143 
5148

Zaleckiui 
Zatkevičiutei 
Juzei) ienei 
Savickaitei

5121—Onai Vapštienei
22346—P. Kučinskienei 
11745—J. Pociuliui
5066— Karolinai Shišnaitei
5073—Velutienei Onai
5072—Barborai Endrešiutei 

11726—Marijonai Kairienei
5109—Jonui Majauskui
5119—Juozapui Bartkevičiui 

24215—Antanui GeČiui 
11784 -Andriui Kvietiniu!
§135—Adelijai Simanavičienei 

55298—Petronėlei Kaulakaitei 
55304—Saliomij ai Puškevičienei 
22412—Mykolui Ripkevičiui 
20988—Jurgiui Vaicenui

5157—Celestinui Grundului 
5174—Liudvikui Mačiui 

>5310—Uršulei Vęilinskaitei 
11718—Agotai Ričkienei
5052—Elzbietai Kaulavičienei 
5087—Juzefai Jagučanskienei
5123—Mykolui Kirdeikiui
5114—Monikai Gervilienei 

20983—Jonui MikneviČiui
5133—Jonui Jatulevičiui 

11749—Onai Rimkienei
516^—Jonui Geribai 

21006—Jonui Ašmonui 
55307—Elenai Zulonaitei 
22319—Onai Levinskiutei
22327—Juozapui
5032—Amelijai
5023—Elzbietai

11715—Jozefinai 
24212 Onai Jarutaitei

5089—Elenai Glasienei
22341—Benediktui Zikui

5095—Jonui Mušikui
5107— Juozapui Bitautui
5108— Kotrinai Jocienei
5105—Pranciškui Lankauskui

22388—Opai Kaušienei
5130— Marcijonai Pocevičienei 

24217—Moni kai Andrėj auskic-
nei

20990—Onai Vitkienei
11744—Jievai Voznikaitienei
21000—Barborai čipliauskienei

5170—Antanui JareviČiui
5164— Anelei Malakauskaitei
5165— Stasiui Stasevičiui
5173—Jonui Petraičiui

22414—Marijonai Butkienei 
22421—Kazimierui Balsevičiui

892- -Petronėlei šauklienei
5067— Petronei Šumakerienei 

11729—Jonieškai Muraskauskie-
nei

5§293—Andžiui
5112—Onai Pranckevičaitei

24213—Uršulei Vencas
5131— Kaziui Jankauskui 

22406—Uršulei šokienei 
22413—'Mykolui Ripkevičiui 
11748—Mykolui Tuminui
5147—Antanui Abakanavičiui 
5146—Elzbietai Kasiulienei 
5145—Kazimierai Klumbienei 
5178Edvardui Muku!

11705 
11713
5057 

20973

5103
22401
5160

wei olir
Šviesą ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi dirb

tuves. Cash arba ant išmokėjimų.
Pirmutinė Lietuvių Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., J n c.
A. BARTKUS, Pres.

1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892, Chicago

Jievai Stapulevičienei 
Onai Staniškaitei 
Onai Petraitienei 
Aleksandrai Katauskie- 
nei 
Agotai Kuodienei 
Petrui Gausui 
Emilijai Jurėnaitei

8514-16 Roosevelt Rd. 
Arti St. I>ouis Avė.

CHICAGO. ILL,

Rusiškos ir Turkiškos Vanos ® 
12th STREET

Tel. Kedzio 8952

4-'"

raVJ\iv. ii., 2 vdū i?

Juozapui 13 učipi 
Mikolui Smailiui 
Juzefai Lenckienei 
Aleksandrui Bičkauskui 
Tamošiui Jokubauskui 
Onai Nickuvienei 
Pranciškai Kaučienei 
Petrui Vasiliauskili 
Povilui Nedvarui 
Paulinai Povilonis 
Pranui Meilui 
Marijonai Vitartąitei 
Alenai Kazakevičienei 
Barborai Baranaitienei- 
Paulinai Vaivadienei • 
Vladui Skuturna . 
Marijonai Getlgovdaitei

5162
11755
5183

Julijonai Dantytei 
Barborai Barauckienei 
Juozapai Kadveikienai 
Jonui Sulskiui 
Zuzanai Bemat 
Kaziui Nibrikui 
Onai Kiupelienei 
Mikštienei Karolinai 
Jurgiui Minkevičiui 
Marijonai Žukauskienei 
Marijonai Tamulienei 
Aleksandrui Šalkauskui 
Uršulei Vaicekauskienei 
Liudvikui Mačiui

Pinigai išmokėti per kitus 
Bankus.

11754 
24211 
22336 
22391

5113 
11740
5139 

11742
5152 
5158 
5149 

20993 
20995

5181 
5175 

11760 
22416 
22419 
55308 
55312 
11764

J. Zavvadski 
P. Peržinska 
Kostui Urbonui 
Petr. Rakauskaitei 
Antanui Kerpauskui 
Petr. Varkalienei 
Juozapui Bernotui 
Onai Dumblauskaitei 
Jonui Karpavičiui 
Elzbietai Jurgaitienei 
Nikodemui Būdvyčiui 
'Tamošiui Kesiunui 
Onai Čipliauskienei 
Onai šeputaitei 
Jonui Andriuškai 
Marijonai Žemaitienei 
Motiejui Kukučioniui 
Franciškai Motuzienei
Maroj inai Rubeža itei 
Ignacui Vasiliauskui 
Jadvygai Sadauskienei

MIS Cottag. Orrm Av. 
Dct-ch. 0702. F*iK*x T187

ŠILAM and H(JT VVATER

Pilnai (vedam. 24 mėn. 
išmok. Plumbinga (ve
damas pigiausiai. Pa
imam bile ia kur. Tai- 
Bome boilerius.

Iriangle Plumbing

PAVLAVICiA
Undertakers Co
Automobiliai vestuvėms 

krikštynoms ir t. t.
Grabus parduodam pigiai

. 3238 So. Halsted St.
Phone Boulevard 7667

Rezidencija Boulevard 9828

DR. VAITUSH, O. D.
I IETUVI8 AKTU HPECIALISTAh

'Palengvins akių įtempimą, kuria 
esti priežastimi galvos skaudljimo. 
cvtusrlmo. akiu aptemimo, nervuotu- <not skaudamą u k. i 14 
Icreivaa akis, nuima katarakta, ati- 
laUo trumpregystę ir toliregyati 
Prirenka teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas .su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 10 
iki 8 vai. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. p.

1515 West 47th Street 
Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
temas musų kainas. Sergėkite savo 
lantis, kad nekenktų jūsų sveikatai, 

į 1545 West 47th Street
Netoli Ashland Avė.

metodai

DR. ROSS NAUJA IR PA 
GERINTĄ SISTEMĄ 

GYDYMO IŠGYDO
Kraujo, pūslės, šlapumo, privatinė*, sla • 
to*, už.endintos ir užkrečiamos ligos vii a 
išgydomos.

Vartojami saugiausi ir geriausiai 
žinomi

pagerintas

606

914

ir tikras Europinis L’>- 
etteide gydymas si len
kiama. Vienatinis gir
dymas nuo sifilio .tap

damas už p
temą kainą 2) -4

tiktai trumpam laikui

ligų paeina ntr. 
Kad išgydžiua

DR. B. M. KOSS 
Atsakantis 

Specialistas 
Istsitfta 80 metų s 

DaucriatiHiai chroniškų __
kraujo ir užkrečiamų ligų, 
jau nebandykit senais budais. 
VYRAI 1 Specinlis serum gydymas yra var
tojamas su geru pasisekimu dėl atgavimo 
stiprumo silpnėms vyrame. Jo gaivinanti 
j{ga veikia stebuklingai ant gilių, nervų 
ir kraujo, suteikdama stiprumų silpniems 
ir sunykusiems vyrams. Dr. Ross gydymo 
kambariai kasdien pilni ligonių.

JIS TUKT 30 METŲ PATYRIMĄ
ir jau ižgydė tūkstančius žmonių, tai -T< 
užtikrinimas sergnatiems, kad jie gaus r* 
rą gydymą. Vienatinis geriausiai (rengtu 
ofieas Jungtinėse Valstijose. Dežimtis gy
dymui kambarių. Kraujo iibandymaa ir la
boratorijos egzaminacija dykai su gydymu.

Patarimas Dykai
Atsakantis medikajis patarnavimas suteiks 
jums sveikatą ir laimę. Geriausia gydy
mas. Pigiausios kainos. Greičiausias gydy- 

Ateikit šiandien.

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

kampas Monroe St. Chicago 
Vyrų priėmimo kambarys 50G. Moterų pri
ėmimu kambarys 608.

Penktas Augstas, Crilly Namas 
25 METAI TAME NAME

Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto iki t 
vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 1 dieną. P» 
nedėliais, seredt.ncis ir suimtomis nuo lt 
ryto iki 8 vakare.

m a*.

Matai Kas Dedasi?

/VokiMe Gifts
“Save” reiškia gelbėti; Išgel

bėti ; išganyti; paliuosuoti; ap
saugoti; nedaleisti; pasinaudo
ti; čiedyti — bet šitame atsiti
kime reiškia ne daugiau, no ma
žiau, kaip: taupyti ir pasinau
doti.

Taupyk kuponus iškirpdamas 
iš Naujienų kasdieną — ir pa
daugink juos atnešdamas nau
jų skaitytojų.
* M W R B H» HR • • * " V •1
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Lietuvių Rateliuose.
(’ląsa nu*. 5 pusi.)

Atsiskyrė iš šio pasaulio Juo
zapas Jonikštis sulaukęs 62 me
rų amžiauą. Kilęs iš Kvedarnp* 
parnp., Raseinių apskr. Ameri
koje išgyveno apie 80 metų. 
Kūnas pašarvotas pas graborių 
Mažeiką, 3319 Aubum Avenue. 
Laidotuvės atsibus Ketverge, 
Gruodžio 10 d. Išlydšiamas iš 
Mažeikos 10 vai. ryto į Tautiš
kas kapines. Giminės ir pažįsta
mi nuoširdžiai kviečiami daly
vauti laidotuvėse.

Liekasi nuliūdę.
Sesuo Agota šepetauskienė 
ir sesers duktė Amelija 
Tanke.

Cicero
« 1 eatras 
Muzika

padainavo, rodos, 
negirdėta dainą 

(J. Talat-Kelp- 
niano brangi“ iš

“čigonai’’ (S. šim- 
Taigi Joniškiečiai savo

—— —— —r T

Susirinkimhs .buvo šauk-

Iš “Birutės”.
Kęstutis ir jo mirtis.

1
vIhl’1

b

Simpatiškas — 
Mandagus — 

i leresnis Ir Pi
gesnis Už Ki
tų Patarnavi
mas. \

J. R. Eiideikis Komp.
PAGRABŲ VEDfiJAl

Didysis Ofisas:
1605-07 S. Hermitage 'Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4117 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafavette 0727 

SKYRIUS
1904 West 14th St„ Cicero. 

Tel. Cicero 8094.

Sustabdo 
Šalčius

Gerinusiai žinomas būdo* šaltį su
stabdyti yra Uill’s Cnscara-Bromide- 
Ųuinino. Miliouai tą įrodo kas Žiemą. 
Jis šaltį sustabdo į 24 valandas.

Daug tūkstančiu žmonių kasmet mir
šta nuo šalčio pasekmių. Viena pneumo 
nia nukerta lai),OOO. Taigi šaltis, daly
kas rimtas. Gydyk jį geriausiu žinomu 
būdu.

Vartok Hill’s kaip tik šaltis praside
da. Aaltis pavojingas - stabdyk jį tuoj, 
ir kaip tik šiuo būdu geriansin mokslui 
žinomu. Visos aptiekos parduoda Uill’s. 
Tikrai Gauk 3Cc

CAS(W >QUININE
Raudona ra paveikslu

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

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

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJEST1C, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND, 
PITTSBURGH, ARABIC siūlo grei
tą kelionę į Cherboarg, Southampton, 
Antwerp. Daug laivų išplaukia kas 
savaitė.

Visi musų 8-čios klesos keleiviai 
gauna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.

Kreipkite prie mus vktinių agen
tų arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State St- Cbicaao. III.

Praeitą sekmadienį po piet, 
Linosybės name, Vakarines 
žvaigždės Pas. Kliubas, prie 
kurio priklauso vyrai ir mote
rys, laike priešmetinį susirinki
mą.
tas atvirutėmis, tečiaus nė pu
sės narių 
Kode! taip?

Susirinkime svarstyta daug 
svarbių reikalų, k. a.: apie iš
mokėjimą vienam pomirtines,— 
reikalas yra teisme; apie po
nauja išpildymą aplikacijų. — 
palikta sekamam susirinkimui, 
čarterio klausime išrinkta nau
jas komitetas; svarstyta ir apie 
rengiamąjį vakarą, kuris įvyks 
sausio 31 dieną, nutarta ruošti 
vaidinimą ir tuo reikalu dar
buojasi komitetas; apkalbėta ir 
kitus smulkesnius kliubo reika
lus.

Taip įvairių komisijų rapor
tų buvo raportas komisijos ren
gimo protesto prieš Lietuvos 
valdžią. Pirmas raportuoja 
Deveikis, plačiai išdėstydamas 
visa veikimą ir pataria kliubui 
ateityje tokių pinklių vengti, 
nęs tai buvo tik komunistų krū
melio garsinimas. Antras, P. 
Katonas nieko nesakė. Trečias. 
A. Tumavičia, gana karštai kal
bėjo ir nupeikė veikiantįjį ko
mitetą, kuris susidėjo iš vieno 
atstovo nuo kiekvienos draugi
jos, kad tas komitetas nesuge
bėjo atremti komunistų dikta
vimo, bet pasidavė jų diktatū
rai ir su vylė draugijas, paver
čiant nrotestą į komunistų mi
tingą; todėl protestas išėjo 
menkas, žmonių buvo mažai. 
Kad paslėpus savo nepasisek i- 
mą, komitetas išnešė papeiki
mą “Naujienoms“ neva už truk- 
dima darbo. Su tokiais žmonė
mis daugiau neturim turėti jo
kių reikalų, pareiškė A. Tuma
vičia. Tai tokie atbalsiai apie 
tą nelemtą protesto mitingą. 
Kurie skaitė Naujienas, atsime
na kas buvo rašyta apie tą ren
giamąjį protestą; redakcija pil
nai permatė kas iš to gali iš
eiti ir įspėjo draugijas, kad jos 
butų atsargios ir už tą įspėji
mą nuo komunistų dabar gau
na papeikimus. Bet tai jau 
praėjo ir daugiau to nebus. Vie
tos draugijose ir kliubuose ra; 
mybė buvo pirmiau ir bus at- 

■eity; musų kliube yra įvairių 
pažiūrų narių, jie ikišiol 
kėjo’ susitaikinti, o ateity, 
nau, bus dar geriau, nes 
nori politiką vesti, tam
tam tikros partijos ir ten jiems 
vieta. Tą turėtų pasakyti visi 
ir visur. —Kliubietis.

nebuvo susirinkime.

šį vakar “Birutė turi gene
ralinę repeticiją “Kęstučio mir
ties,” kur bus paties vedėjo A. 
Vanagaičio aštriom akim pa- 
temyti visi trukumai ir visa 
taip bus sutvarkyta, kad tą 
svarbų istorinį 
čius atsakančiai.

Moderniškuose 
vename, tad p.
modernizavo ir veikalą, sutrum
pindamas ant kiek galint ir 
“Birutė” vaidins tik penktą 
aktą, pridedant laidotuvių ap
eigas. įeina ir gedulingos gies
mės, kurios ne vienam širdį su
spaus, 
čio rolę ’

veikalą pasta-

laikuose gy- 
Vanagaitis —

NAUJIENOS, Chicago, UL— ..... ..........■!■«+«■ ■*-
ir žemu balsu 
dar niekur 
“Amatninkų” 
šos) ir “Era 
operetės 
kaus)
draugijoje turi vieną narį, ku
ris yra netik geras dainininkas, 
bet ir vaidintojas, ne kartą pa^ 
sižymėjęs dideliuose veikaluose. 
Gražiai dainavo ir soprono O. 
Dockienė. B. Andrejunaitč gi 
puikiai griežė smuiku, taip kad 
buvo publikos net du sykiu iš
šaukta. P-lė Anciutė ir K. An- 
drejunas gražiai padainavo 
dviese dvejetą dainelių. P-lė 
Briedaitė gi skambino pianu, 
ji be to ir visiems kitiems kon
certo dalyviams akomponavo.

Publikos buvo pilna svetaine 
ir visi vakaru patenkinti liko. 
Orkestras šokėjams irgi patiko 
ir visi reiškė pageidavimą, kad 
daugiau tokių vakaru hutų su
rengta. —Svetis,

Vadovaujančiu Kęstu- 1^1*51 Ylrf^Žlin511 
vaidina pats Vanagai- • ClIlvullllCU

Kas ateinantį sekmadienį, 
gruodžio 13 d., 8 v. vak., at
silankys į Lietuvių Auditoriją, 
tas niekuomet nepamirš žavė- 
. ančio įspūdžio, kurį duos šis 
vakaras. Čia tik darau primi
nimą chicagieėiam, kad tai yra 
vakaras, musų vietinės “Biru
tės,” kuri laiko sau už prieder
mę savo lankytojus patenkinti; 
o musų gi priederme, kaipo lie
tuvių, tą dailės draugiją 
Mes visuomet tą darėm, 
rysim ir dabar. T&igi 
mirškit, kad sekmadieny 
vių Auditorijoj ‘^Birutė1 
mums vaidinimą.

remti, 
pada- 
nrpa-

Lietu- 
duoda

—D. M.

Vaičkaus Dramos 
Teatras

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 
LEISTI $100.00?

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

likusi gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas dole

ris sudaro nematomą juostą cen- 
ų ir kiekvienas centas atlieka 

tani tiki-ą darbu. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do- 
jerio, 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 padč- 
tumėt juos j banką ar spulką?

Naujienų. Spulka. uždirba po 
$6.00 gryno pelno* ant kiekvieno1 
$100.00 — pamislyk kiek jūsų 
šimtas uždirbtu jei laikytumėt j| 
čia per 20 metų? /

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

NAUJIENŲ SPULKA,
• 1739 So. Halsted St.

jūsų

DVIDEŠIMTUS METŲ SUKAK
TUVIŲ’ LIETUVOS 

REVOLIUCIJOS « »
Šis svarbus-istorinis hpvaikščioji- 

mas įvyks penktadieny, gruodžio 11, 
1925, 7:80 vai. vakare, Mildos sve
tainėje, 3142 S. Kalstei! St. Bus di
delis prakalbos pažymėjimui 20 me
tų sukaktuvių Lietuvos Revoliucijos 
Ir Lietuvių Socialistų Sąjungos gyva
vimo. Kulbės hdvokatas K. Gugis 
ir Naujienų Re.ilaktorius P. Gri
gaitis, grieš Jaunuolių Orkes
tras ir dainuos Pirmyn Mišrus Cho
ras.

Rengia LSS. 4 Kuopa.

Kaip jau buvo pranešta spau
doj, teatro direkcija išnuoma
vo Lietuvių Auditoriją nuo 
sausio mėn. 6 d. iki vasario 10 
d., trečiadienius (seredas), lin
ksmo turinio vaidinimams su 
šokiais. Sąryšyje su tuo įvy
kiu prisėjo pamainyti repertua
rą ir dabar jau galima galuti
nai paskelbti be jokių pakeiti
mų: gruodžio mėn. 13 d. teat
ras stato Hllll Houae teatre la- 129-ta Kuopti rSngia puikų koncertą 
bai gražią vidurinių amžių le
gendą, gerai žinomą lietuviams dažio svetainėj, 2242 ’w?’28rd Ptacė, 
“Genovaitę, 
mainose ir 
kalėjime.”

SuHivienijimaa Lietuvių Amerikoje

su šokiais, sekmadieny], 
(December) 13 dieną, 1925, M» Mel

mo-
ma-
kas
yra

Streikas

ASMENŲ JIESKOJIMAI REIKIA OARBININKįl
/PAJIEdKAU tetų Elzbietos, Onos 

ir Marijonos •— Moeerikfa. Jos pa
eina 14 Gnuraičių kaimo, Gaurės val
sčiaus. Turiu svarbų reikalą. Meld
žiu pačios atsišaukti ar kiti kurie 
jas pažįsta pranešti STEFANIJA 
MOZERIKC, po vyru Ližienė, 3644 
W. 55th PI.. Chicago, III.

PARDAVIMUI
VYRŲ

JIEŠKAU Jono Dnuko. Paeina Me
ilūnų kaimo, Šimoniu vals., Panevė
žio apskr. Girdėjau, kad gyveno Do- 
troit, Mich. Turiu svarbų reikalą. 
Jei kas žinote prapeškite aiba pats 
atsišauk.

TEOFILIUS VEŽIS
6220 Parkside Avė., Chicago, III.

ISRENDAVOJIMUI
BENDON 5 arba 3 kainba 

rių fintai 
kamb. $20. Su visais patogu
mais, pečiais šildomi.

1030 S. Artesinn Avė.

5 kamb. — $25

PASIRENDA VOJA bekarnė 
ir storas iš priešakio; gera vie
ta ir panaši labai dėl to bizni* 
ir antras storas sale dėl kurpio 
arba kito kokio biznio; vieta 
randasi ant tyro oro. 10 — 15th 
Ave„ Melrose Paik, III.

SIOLYMAI KAMBARIŲ
PASIRENDAVOJA apšildytas, švie

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

1341 Marcmette Road
Tel. Engievvood 1490

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

2315 So. Oakley Avė.

RENDAI kambarys, šiltas 
didelis, dėl vieno arba dviejt 
vaikinų, su valgiu ar be valgio 
visi 
ros 
St.,

parankumai ant vietos. 2 
lubos, 4359 So. Rockwel 
Brighton Parke.

įvairus skelbimai
BAGDONAS BROS.

MOVING, EXPRESSING & COAI 
PIANO MOVING EXPERTS 

Long* distance handling. 
Turime daug metų patyrimą.

3238 So. Halsted St.
Tel. res. Yds 3408—Blvd. 7667 offic

Gruodžio ............ .

septyniose per- uhJcago, 111.
• i V Programą išpildys .jaunuolių Or- su priedu GollUS kestra, p-lė Aldona Grušaite kome- 

Mažai atsirastų to- tistė ir smuikininkė, ir p-lė Genovai- 
, . . . .. i te Sidiškaitė dainininkė, p. J. M. Lo
kių, kas kūdikystės dienose ne- caiti8 kalbės apie S. L. A. naudingu-

nr.uw.vrA. $¥3103^6118
iBEIKALlNGAS patvres savo , .. .. „ • . . .L, •, v Jiesk^nt.eins ^ro ėmės arba ken-

amate bučerys. Turi mokėti) dilų šiom, kur vertis yra $900. iš 
lietuvių, lenkų ir anglų kalbas. | d.i,,plfs p1 ^ast>; moteriškė priver- 

T ° 1 sta parduoti už $370. Lysas yra ant
2 metų. Rendos $37. i mėnesį, 3 kam
bariai gyvenimui. Veikite greitai. Tu- 

1 ri būti parduota į tris dienas. Del 
informacijos pasiniatykite su

J. N3mon
Ręal Estate Investments 
2418 W. Marųuette Rd.

Arti VVestcrn Avė.

Kreipkitės:
5040 Archer Avė.

REIKALINGAS —
Geras darbininkas, kuris gali va- 

I žiuoti su troku (truck driver), taip- 
' gi kuris supranta furničių mufavimo 
i darbą.

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

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA Fordas žiemi

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

PARDAVIMUI Vclie automo
bilius, 5 
už $150. 
rašų: -

pasažierių. 
Kreipkitės

Parduosiu 
šiuo ant-

491h Avė. Cicero, III.
Klausk M r. J. Goditus

RAKANDAI
PABOAVIMČl fTumbarių 

rakandai, pianas ir gi'amofo- 
nas, taipgi bungaloty, pigiai. 
Namie nedėlioj.

5727 S. Loomis St.

PARDAVIMUI visi namų rakan- 
’ai — fomičiai. Parduosiu sykiu ar- 

' a šmotais. Sykiu randasi gana ge- 
as Parlor Sėt, Victrolas ir geni siu- 
'"ma mašinų Kam reikia gerų for- 

’čių, pasiskubinkite įsigyti — gau- 
’te už gana prieinamų kainą; Kreip- 

’*ites vakarais ir subatoje visa die- 
’ą. 3106 So. Halsted St., 2-ros lubos.

PARDUODAME labai pigiai 5 
'•mharių puikius rakandus, kaip 
arijus, 3 šmdtų parloVo setas. 2 mie- 
•amo kambario setai, grojiklis p»a- 
’as, radio, 7 šmotų valgomo kambu
zo setas, kaurai, liampos ir daug ki- 
ų dalykų. Pigiai, dalimis.

1611 W. 55th Street

PARDAVIMUI
Grojiklių pianų bargenai.

nio, 88 notų, naujos mados, ver- 
(_

1 volelis* ir dvigubas behčius

2332 W. Madison St.

šis 
tanas beveik naujas, satin užbal
ino, 88 notų, naujos mados, ver- 
s $750, parduosiu už $l(>0, yni 

4 volelis ir dvigubas behčius 
klauskite Mr. Dubro,

i PARSIDUODA saldainių, minkštų 
gėrimų ir užkandžių įstaiga. Pelnin
gas biznis. Vieta tarpe šapų ir mo
kyklų. Priežastis pardavimo — savi
ninkas serga. Turi būti parduota 
greit. Prie Krautuvės yra 3 kamba
riai pagyvenimui. Renda $30.00.

15 So. Hoyne Avenue

PARDAVIMUI ice cream par- 
loras ir delikatesen krautuve, 
yra ilgam laikui lysas, geroje 
vietoje, daromas geras biznis. 
Parduosiu už tinkamą pasiūly
mą. 2812 W. Marųuette Road, 
Tel. Prospect 3389.

PARDAVIMUI grosernė, ci
garų, saldainių ir visokių maž
možių, laikorp? geroj biznio 
vietoj.

- Kreipkitės:
4643 Wentwoith Avė.

RESTAURANTAS parsiduo
da, vienas biznis arba Ir su na
mu. Galima mainyti ant ko ki
to. Priežastis — nemoku to biz
nio.

4725 So. Halsted St.

NAMAI-ŽEME
MAINYSIU hoteij j miesto namą, 

/ra 16 kambarių, lunch ir valgymui 
kambarys, medinis namas, yra elek
tra, gai-u šildomas, žemė didumo 85x 
140, yra barnė, prie didelio kelio, 
Rock Island geležinkelio Junction, 
:aina $9,000. F. NOVA K, 1268 W. 
4th St., Chicago, III. • /

SUN PARLORAI, 30 apartmentų 
idmas, po 4 ir 5 kambarius, uždaro
kos lovos. Geroje vietoje, South 
Shore, 1 blckas nuo South Shore 
)rive ir busų linijos, 2 blokai nuo 
. C. stotiea, viskas išrenduota, mai- 
lysiii j $28,000 eųuity į mažesnį 
ipartmentą. Fairfax 5884.

Garsinkitės Naujienose

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

4055 Archer Avė.

PRIVERSTAS parduoti savo gro 
:klį pianą iš priežasties išvažiavi 
10 iš miesto. Grojiklis pianas ver 
as $900, parduosiu už $150, 12 
aleliai, benčius ir kabinetas, iš 
•mokėjimais $50 cash ir po $10 
nėnesį. NAGAITIS

6512 S. Halsted St., Ist floor

l el. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& Hl)W. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už

laikėm malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

3149 So. Halsted St.
J S. RAMANČIONIS, Prez.butų to veikalo skaitęs. Vei

kale yra labai daug veikimo— 
akcijos, kas labai patinka pu
blikai. žymiausioje rolėje, bū
tent Goliaus, pasirodys patsai 
teatro direktorius gerb. J. Vaič
kus. Toje rolėje tiktai, ir ga
lima arčiaus pažinti musų 
“dramos tėvą,” kaipo didelį ar
tistą. Scena Gelius kalėjime 
daug ką bendro turi su Šekspy
ro veikalais. Girdėti, kad gerb. 
J. Vaičkus tą rolę yra vaidinęs 
apie 50 kartų, tąsoj 20 metų. 
Genovaitės rolę vaidina —te-

mą ir t. t.
Visus maloniai kviečiame atsilan

kyti ir linksmai laiką praleisti, nes 
įžanga labai 'nužeminta. Kaina tik
tai 50c ypatai.

Komitetas

Pereitą penktadienį čia su
streikavo Edison Electric App- 
liance 
Avė., 
sheet metai workers, 

pvelders ir jų . pagemininKai,1 a^r0 premjerė P. Tendžiulytė, 
skaičiuje apie 60 žmonių. Strei- ^urį sav0 $vejnumu> sielos elas- 
kas kilo kompanijai atmetus tingumu sudaro nepaprastai 
darbininkų reikalavimą PrjPaJ gražų idealistės moters Geno- 

Kitose rolėse da- 
Gulbinienė,

Teatrališkas Kliubas “Lietuva” lai
kys savo priešmetinį susirinkimą 
Ketverge, Gruodžio 10 dieną, 8 vai. 
vak., Davis Sųuare Park svetainėje, j 
Visi malonėsite atsilankyti kuoskait- 
lingiausiai, nes bus' daug dalykų 
dėl apsvarstymo.

Tel. Lafayette 51S3-6438

' ROBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

PARSIDUODA grosernė; ge- 
•as biznis. Išdirbta per ilgus 
metus.

Kreipkitės:
3432 S. Morgan St.

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

7007 So. Racine Aye.

' Valdyba

Co„ Ine., 19 St. ir 52 
Cicero, darbininkai, - 

, eleetrie 
pagelbininkai, *

BIRUTĖ prisirengdama prie Keis
tučio veikalo, paskutinį kaitą prak
tikos Gruodžio 10 d., 8:00 vai. vak., 
lietuvių Auditorijoj, 3133 So. Hal
sted St. Visi atsineškite aprėdai us, 
kurie yra reikalingi prie lošimp.

Valdyba

PIRKIT PLUMBINGA PAS MU> 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plombine ^uppl* Co..
1637 West Divislon St., 

netoli Afarshfield 
n į »——i

GERIAUSIA švenčių dovana, pir
kti pats sau, iš ko turėsite geros 
naudos. Parsiduoda krautuvė ir gro- 
ernč, visokių daiktų. Gera vieta, 

prieš mokyklą. Nupirksite labai pi
giai. Kas pirmas, tas laimės. Tai 
»us švenčių linksmybė ir laimė. 3518 

So. Wallacc St., Chicago, 111.

MORTGECIAI-PASKOLOS
*

ANTRI MORGIčlAF 
nuteikiami ant 6% palūkanų. 
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie AveM 

Lafayette 6788

žinti uniją ir pakelti algą. Visi 
I streikieriai susirašė unijon ir 
: pilnai yra pasiryžę streikuoti 
tol, kol bus streikas laimėtas. 
Išpradžių visi pasižadėjo laiky
tis didžiausios vienybes, bet 
paskui, kaip visur, taip ir čia, 
atsirado keli silpnadvasiai, ku
rie sugryžo į darbą — nuėjo 
streiklaužiauti. Tokių silpna
dvasių visur buvo ir bus tarp 
tamsesnių žmonių, bet jie steri- 
kui negali pakenkti.

Susipratę darbininkai, ieš
kantys darbo, prašomi yra ap
silenkti tos dirbtuvės, kad ne- 
pakenktumėt kovojantiems dar
bininkams. O mes gi, strėikie- 
riai, tikimės savo kovą pilnai 
laimėti, jei kiti darbininkai 
mus parems ir neis užimti mu
sų vietas. Laimėję gi galėsi
me visi pasidžiaugti pergale, 
nes laimėjimus vienų darbinin
kų yra kartu laimėjimas ir visų tori joj e įvyko puikus Joniškie* 
kitų. Apie streiko bėgį steng- čių vakaras koncertas ir šo 
simės nuolatos duoti žinių.

— Streikieris

vaitos būdą.
lyvauja: Gulbinienė, Briedis, 
Buragas (tik ką pastojęs į te
atrą) Kasparaitis, Palekas 
Preikšą, širvis ir kiti.

Gruodžio mčn. 20 d„ 1905 m. 
pirmos revoliucijos paminėji
mui Lietuvių Auditorijoj “Lai
svės Kovotojai.”

Gruodžio mėn. 27 d.. Kuli 
llouse teatre, Žemkalnio drama 
“Blinda — žemaičių razbainin- 
kas.”

Sausio mčn. 3 d,, 1926 m.
Bergerio “Tvanas.”

Sausio 10 d. BerAštremo 
“Amžiaus balsas.“

RepertuKras Lietuvių Audi
torijoj’, vaidinimams bus pa
skelbtas vėliau. i —y.

Joniškiečiu vakaras
Lapkr. 26 d., Lietuvių Audi-

. kiai. Geriausia dainavo basas 
’ Kaz. Andrėjunas, tvirtu, nors

Kriaučių Skyriaus, Loka- 
C. W. of A. susirinkimas

Lietuvių 
lo 269, A. 
įvyks pėtnyčioj, gruodžio 11, 7:80 
vai. vak., 1564 N. Robey. Visi na
riai 
yra

dalyvaukite šiame susirinkime, 
svarbių reikalų.

Ą. M. Kadsel, Sekr.

Atgimtiem Lietuvių 
ir Moterų šaukia ex- ĮTautos 

tra susirinkimą, Ketverge, Gruodžio 
10 d., 7:80 vai. vak., Bažnytinei sve
tainėj, 8501 So. Union Avė. Malonė
kite visi nariai būti.

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų 
matkos 35c., 38c. ir 40c. Vilnonios 
skiautės vaikams, kaina nuo 65 
centu iki $1.00. Marškonios gi
jos, kaina 1000 jardų nuo 10c. iki 
45c. Mano tavoras parsiduoda nuo 
35c. iki 50c. pigiau negu kitur.

Atdara dienomis, vakarais. Sekma
dieny] po pietų.

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

PARSIDUODA Royal Blue Store 
grosernė ir fruktų, yra cash biz
nis. Pigi renda. Pardavimo prie
žastis — du bizniai. Adresas: 

544 Wcst 37lh Street 
Tclephono Boulevard 5620 

Ir Lafayette 4427

PARDAVIMUI bučernė ir 
grosernė, gera biznio vieta ir 
vienoj iš geriausių apielinkių. 
Biznis daromas cash. pasisku
binki!, gausit bargeną.

7118 S. Western Avė.
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Valdyba

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS’:
“Naujienas” pradedama išnešioti 

tuo 3-čios valandos rvto. z. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace Ir 
rno 85-tos iki 81-mos gatvės yra ap- 
upinami “Naujienoms'’ gana anksti. 

UŽ “Naujienas’’ galima mokėti syk)* 
j savaitę arba sykį j mėpesj r.™*-: 
nanti pažymėtame zone. < 
rūpinami ankstyvomis “Naujienomis” 
kuoj praneškite šiuo adresu: 
Knygynas, 3210 So. Halsted Si. (Tel. 
^niilevard 9663).
I ■Jl.JUJ'J.'J.'.l’-'-JLJl. ................................................................j

KRAUTUVIŲ F1KCERIAI
Grosernių, Bu- 
čemių, Delikate
sen, Restauran
ts, Kendžių, Be* 
kernių. Musų

specialumas Geras patar- 
__ naviinas, žemos kainos. 

Sobiheims, 1912 So. State St.bo|. Gyve-, 
o da neap-

’ — ’_ Ji___-___» ’

A ušros REIKIA OARBININKP

MOKYKLOS

ASMENĮ! JIESKOJIMAI MOTERV
REIKIA merginos namų dar- 

prižiurėjimui kūdikio.Prašau savo vyro Kazimiero ir prižiūrėjimui kūdikio.
Dargužio sugrįžti —- nes vaikas la- Mažas flatas, mAžai darbo, nak-

— verkia, net susirgo iš
Sugrjžk, i ..........

prašaur'
’ud tavęs verkia, net susirgo is ,. ... mm •
gailesčio. Sugrįžk, pasikalbėsime V°L1 galės eiti namo, $10 į SH-
ir tąip ąr šiaip ąyąitarsiva.
sime cilVorsn, ar kaip kitaip 

LEOSfi DARGUŽtENfi

Im- vaitę. 3954 W. Adams St., 8 fl. 
Tel. Van Buren 7960. 1

PARDAVIMUI restauracija 
svaiginamais gėlimais. Geri 
mai. Biznis gerai eina; geroj 
parduosiu arba mainysiu ant 
nio biznio arba ant mažo 
Priežastis pardavimo — esu moteris 
ir persunkus biznis.

6000 So. State Street

su ne- 
jtaisy- 
vietoj; 
mažės- 
namo.

VALENTINE 
DRESSMAKING ■ 

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

Phone

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

M. E. HUTFILZ, Manager
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PARSIDUODA saldainių krau
tuvė. Pardavimo priežastis - 
turiu du bizniu.

Kreipkitės:
1737 S. Union Avė.

PARSIDUODA bučernė ii 
grosernė. Pirkite prieš šventes, 
nes galėsite didelius pinigus pa
daryti ant švenčių. Parduosiu 
pigiai. Atsišaukite: 1 East 
103rd St. Tel. Pullman 0227.'
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ANGLU KALBA 
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam’ šioje šalyje. 
Kurie kalba gerai angliškai visur 
turi pasisekimą ir pirmvbę. Ang
lų kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
<tės, pilietybės ir daug kitų daly
kų gali lengvai ir greitai išmok
ti pagal nauja būdą mokinimo l^e- 
vesicio Mokykloje klesose ir per 
laiškus (correspondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.

LEVESK1S’ SCHOOL 
Preparatory and Comniercial

3.801 So. Halsted SI., Chicago, UI. 
(kamp. 38-čios gatv,, 2-ros lubos)

\xxrxxximxxxxxiiixxxiiiy


