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Baltgudija juda prieš 
sovietus

F rancijos reakcininkai
nori diktatūros

Jungtinės Valstijos greit pri 
pažinsiančios Rusiją

Anti-sovietinis judėjimas 
Baltgudijoje

■-T - "

Minske areštuota septyni taria
mi Sąmokslo prieš sovietų 
valdžią vadai

Amerika veikiai pripažin 
sianti sov. Rusiją

NEW YORKAS. gruod. 14.— 
Telegrama iš \Vashingtono 
Nevv Yorko VVorld’ui sako, kad 
esą kai kurių žymių, rodančių, 
kad Jungtinės Valstijos neuAil- 

pripažinsiančios sovietų 
Tarp lokių žymių vie- 

bruzdėjimas prieš sovietų vai- na esanti ta, kad praeitą ket- 
Minske bolševikų žanda- virtodienį Chase National ban-

sąmoksli- ko viceprezidentas Reeve
ninku vadus, kurių prieky esąs Schley kėlęs Rankininkų Kliube 
vienas mokytojas, Listopad banketą, kuriame dalyvavę
vardu. Sąmokslininkai kurstą žymus Amerikos ir Rusijos biz-
valstiečius sukilti, nuversti so- * nio žmonės. Senato gi užsienių 
vietus ir įsteigti nepriklauso- reikalų komisijos phininink’is, 
rną Baltgudijos respubliką.

LONDONAS gruod. 14. — 
Praneėiinu iš Rygos. Maskva 
oficialiai patvirtinanti žinias,’gio 
kad Baltgudijoje kilęs stiprus j Rusiją, 
hmz^lėiimns nneš snvietn vsl-imi amu

džia 
rai suėmę septynis

Reakcininkai reikalauja 
diktatūros taijoj

Tik diktatūra galėsianti išgel
bėti kraštą nuo gresiančios 
jam katastrofos

PARYŽIUS, gruod. 14. — 
Apie pustuzinis Paryžiaus re
akcinių laikraščių vakar įdėjo 
vedamuosius straipsnius, kū
nuose reikalaujama, kad Fran
ci joj butų pagaliau įsteigta dik
tatūra, nes kitaip kraštui gre
sianti prapultis.

Reakcininkų ’ spaudoj jau ir 
pirmiau buvo pasireiškę balsų 
tokiam pervartai padalyti, liet 
tie balsai buvo ne taip drąsus. 
Dabar gi paryžiečiai išgirdo vi
są jų koncertą. Laikraštis Le 
Matin savo ilgame editoriale, 
išspausdintame pirmame pusla
py, sako, kad kraštui gresianti 
didžiausia katastrofa, o todėl 
atėjus valanda pasirodyti tik
riems krašto vadamą, sudaryti 
visuomenės gelbėjimo komite
tą, paimti valdžią i savo rankas 
ir veikti obalsiu: “žūti, ar bū
ti!”

TURINAS, Italija, \gruod. 14.
Susirgo Italijos karaliaus 

motina, karalienė Margarita.

AR NORI Kį PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Chicago, DI. Antradienis, Gruodžio-December 15 d., 1925

Tautų Sąjungos tarybos ■ 
nuosprendis Graikijai

Už įsiveržimą i Bulgarijos že
mę turi sumokėti pastarajai 
20 milionų levu.

GEN EVA, Šveicarija, 
14.- i aulu Sąjungos 
šiandie išspr. n;lė, kad 
ja, kmios kariuomenė

gruod.
taryba 

G rai k i- 
prieš| 

kiek laiko buvo Įs:vergus į Bul
garijos teritoriją, turi pastara
jai sumokėti 30 milionų levų 
(219 tūkstančių dolerių) atly
ginimo.

Taryba pripažino, kad grai
kų įsiveržimas į Bulgariją bu
vo nepateis'.nanms, išlaikyda/ 
nia principą, kad jei vienas 
kraštas be pakankamos prie
žasties peržengia kito krašto 
sieną, turi *umokėt atlyginimo, 
nežiūrint dagi, kad atsitikimo 
metu jėgą pavartojusia kraš
tas butų manęs, jogei aplinky
bės tokį jo smurto žygį patei
sina.

Taryba lx» to paskyrė du 
Švedijos karininku būti arbi
trais Graikijos su Bulgarija 
ginče dėl sienos.

Nori 9 miliony doleriu 
sargybos laivams
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(Pacific and Atlantic Photco
Gaištas mieste ępunsil Bluffs, Iowa, kuris pridarė nuostolių už J92.000.ooo,

Priešas paskui priešą 
žengia į kapus

Ispanijos socialistu vadą laido* 
jant, krito negyvas jo prie
šas, ex-premjeras.

437 No. 294

Neramumai Filipinuose
Kovoje su milicija dešimt mo

lu banditu užmušta • * 1

MANILA, Filipinai, gruod. 
14. - Lanao provincijoje pra- 

Idėjo vėl siausti ihoru banditai, 
kurie andai nužifdv vieną filipi- 

miečių mokyklos mokytoją. Plė
šikams gaudyti buvo pasiųsto 
milicijos būrys. Stipri plėšikų 
banda buvo susekta i|' tarp jos 
ir milicijos įvyko smarki kova? 
Dešimt bandytų buvo nukauta 
ir keliolika sužeista. Milicinin
kų 
jų 
rio

buvo penki sužeisti, tarp 
pavojingai sužeistas ir bū
va das.

HAJSI PIKTADARY H R

Miškakirtis nužudė savu žmc 
ną, uošvę ir posūni

senatorius Borah, stoja už p i- 
pažinimą Rusijos.

\VASH1NGTONAS, gruodžio 
Senatoriųš Jonės (rep., 

ash.) .šiandie pasiulė bilių 
paskirti 9 milionus dolerių de- 

naiijų pakraščių sar
gybos laivų pastatyti.

i laivai butų pavartoti degtinės 
k<.nirnhaitdot laivams gaudyti.

MADRIDAS, Ispanija, gruod.
Tuo laiku, kai buvo iš-

: Šančiai

Skrzynski už apkarpymą Prašo 22 miliony dol. nau
armijos biudžeto

Lenkų premjeras nori kariuo
menes* išlaidas sumažinti 150 
milionų zlotų 

WAstilNGTONAS, 
14. — Vietos Lenkų

STEPIIENSVILLE, Tex., gr. 
14. Praeitą trečiadienį vie
nos apleistos grintelės rūsy ras
ta maiše jauno berniuko galva, 
kurią pažinta, kad tai vieno 
miškakirčio, F. Snow, posūnio. 

*Snow tuojau buvo areštuotas. 
\V.\SI11NGTONAS. gruodžio' Pasirodė, kad jo žmona ir uoš- 

Atstovų butui šiandi buvo taipjau I

jam paštui Ghicagoj

Penna legislatura spręs 
dėl kasykly streiko

Pennsy Ivani jos gubernatorius 
šaukia nepaprastą legislatu
ros sesiją

gruod.
Pinchot

IIARRISBURG, Pu 
14. -— Gubernatorius 
šaukia nepaprastą Pennsylvani- 
jos legislaturos sesiją susirink
ti ateinančio sausio 13. Vienhs 
svarbiausių legislaturos darbų 
bus surasti priemonių kieto
sios anglies kasyklų streikui 
baigti ir apsvarstyti reputaci
jas kasyklų pramonei.

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

au jieji

Lenkiška sensacija 
ar provokacija

Koch bandys sudaryti Vo-
, ,, i It, • *r kam šie

kieliios kabinėta

KAUNAS, lapk. 14. [Lž]. — 
Vilniaus “Slovvo” 252 n. spaus
dina “Neneš Rigaer Tageblatt” 
žinią, buk paimtą i 
sferų, kad 1926 m. bėgy, kai Į 
bus jau ratifikuota Lokarno su
tartis, buk busią pareikalauta 
atidaryti Romnų Vilniaus 
Liepojaus geležinkelis ir galuti
nai likviduoti Lietuvos Len
kijos ginčą.

i Ir be komentarų aišku, kieno 
i žinios skleidžiamos 

ir kam šie laikraščiai tarnauja.
Į
; Numetė 5,000 doleriu 

vertės radiumo
pa-
vo-
va

.BERLINAS, gruod. II.
ITezidcnto Hindenburgo 
kvie-tas. D-ras M. Kočh,’ 
kiečių demokratų partijos
das, apsiėmė bandyti sudaryti 
koalicinį minislerių kabinetą, 
kuris vykdytų Lokarno saugu
mo ir arbi t raci jos sutartis.

22 žmonės išgelbėti 
jurėse

14. ____
kilmingai laidojamas andais gavo pranešimą iš Varšuvos, 
miręs garsus Ispanijos i 
lislų vadas, Pablo Iglesias, 
kar staigia mirtim 
džiausią^ usa»nies priešas, bu-j mis dešimtimis milionų 
busi* Ispanijos premjeras Ąn-((apie 16^ miliono 
tonio Maura. Eidamas savo 
rurnų laipstuis jis krito negy- šimčių sumų, kurios iki šiol bu-j 
vas ir nusiritu žemyn.

Socialistas Iglesias ir reakci
ninkas Maura buvo nepermal
daujami vienus antro priešai. 
Kai Maura buvo Ispanijos 
premjeras, ■ jis valdė geležine 
kumščia. 1909 metais, kai Bar- 
cvlonoj žmonės pakėlė < maištą, 
proteguodami prieš Ispanijos

kaž-kui' pra- 
Areštuotasis Snow, 

| triobesiui Chicag'Gj* pastatyti.1 paimtas kvosįtj, ilgą laiką gynė- 
4''* ** - • * • - si esąs nekaltas ir nieko neži- 

i iy kas nužudęs jo 
siūlo paskirti tam reikalui ne- posūnį ir kur prupuohisios abi- 

Teėiau nepu
rių, tuo tarpu, Jo kolega, kou- leidžiamas ir aštriai kvočiamas

! įnešta «du biliai . aujam pašto puolusios.
Į triobesiui,; t.---- >—.......... .

gruod.! Kongu smailas Sabath* (chica- *d C » IK 
legacija gietis, demokratas) -avo Liliui ,u.iS» kaip

sočia- kad premjeras Skrzynski pia- daugiau kaip 12 milionų Hole- dvi moteriškės.
- ...»va- nuojąs sumažinti Lenkijos ar-

mirė di- mijos biudžetą šimtu ir penkio- gresmanas Brittei) (irgi chica- Jis, galų gale, prisipažino kal- 
zlotų g ietis, bei republikonas) r<?ika-ftas.

i dolerių), lauja l
Tas sumažinimus siekią 20 nuo,- j mi)innu dolerių.

1/T"

iš Lokarno Lojimą kariauti Morokkoj, Mau- 
bėe*v kai!1* patrempė sukilimą su di-

SMITIITON, Ilk, gruod. 14.
Bellevillės ligoninėj vienas 

82 metų senink Wm. Sims, bu
vo gydomas nuo vėžio ligos. Jo 
galvos odon buvo susmaigylos 
ketui ios radiumo adatos, ver
tės 5,000 dolerių. Užvakar par 
cientas kažin kur dingo iš li
gonines, išsinešdamaš ir bran
gias adatas. Pagaliau jis buvc 
surastas. bet tų brangenybių

Seniokas - - v I
paaiškino, kad nuo tų adatų 
jam baisiai niežėjus galva, to
dėl jis jas ištraukęs ir kažin 
kur numetęs žemėn.

1AMPA, Ha. gruod. 14. —, . K.n - . . I lis imi nebeturėjo.Pakraščių sargybos botas va- * 4
kar išgelbėjo jurėse dvidešimt 
du žmones, kurie sugedusioj 
baržoj Altamaha per astuonias 
dienas buvo vilnių blaškomi.

Sunaikino 800 galonu 
svaiginamu gėrimu

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 
po 70 centų už col| j dieną. / Į

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie- ** 
nose.

MOUNT VERNON III
14. — Šerifas su savo padėjė 
jais sunaikino 
apie 800 galonų 
degtinės, vyno 
konfiskuotų iŠ 
munšaininkų.

ROMA, Italija, gruod. 14. — 
Konfliktas tarp Vatikano ir 
Argentinos matyt yra pabaig
tas; 
n ai 
tesi.

•apo» nuncijum /Vrgenli 
iškirta monsinjoras Cor

viešoj aikštėj 
svaigalų — 

ir munsaino,’r i
butlegerių ir

. > . ..... 4

, Joffe važiuoja j Rivierą
i srydytis

MASKVA, gruod. 10. —« So
vietų aukščiausios koncesijų 

So- komisijos pirmininkas,

džiausiu žiaurumu. Pagarsėju
sio Ispanijos švietėjo ir laisva
manio, prof. Francisco Eerre- 
ro, nužudymas buvęs irgi Matū
ros darbas.

Nužudė iš pavydumo)

Jis pasipasakojo, kad na- 
tam pačiam liksim Uj’miMmvę didelių vaidų, ir* posii- 

1 nis šokęs ant jo su 'revolveriu 
rankoj. Jis nušovęs posūnį,, o 

i paskui nušovęs savo žmoną ir 
uošvę. Moteni kimus sudegi- 

ei , - - nęs krosny, o posūnio kuna nu-

Ispanija stangias dėl arai- j MAPRAs^tTindija, Kr. kur iis j"m dar' trupiinc Qllfar6ill I14- Indijos gelžeklyi
liauijuo ūUIfllblŲ Isusikūlė, ištrukęs iš bėgių, pa-;

- ’sažierinis traukinys. Nelaimėj!
(ilvNEVA, Šveicarija, gruod. keletas Žmonių buvo užmušta ir 

14.- Ispanija pradėjo pertrak- ftpje dvidešimt sužeista. i
tacijas su Anglija, Francija,Į 
Šveicarija ir Portugalija dėl WĄSiHlNGTONAS, 
padarymo arbitracijos sutarčių, ’ įą . * * * * ■

vo išleidžiamos armijai. i Didelė traukinio kalas 
trofa Indijoj

Prieš svetimšaliu kolo
nijas Amerikoj

panašių į tas, kurios buvo >Lo- 
karne padarytos taią) Franci- 
jos. Belgijos ir Vokietijos.

Latvija uždraudė įvežti 
iš Lietuvos gyvulius

1922 m. RYGA lapk . 13 [Eha] _ 
gale ties Šiauliais buvo įastas Į^aįVįy spauda praneša, kad 
nušautas^ Šiaulių gyventojas į ^vjj08 įstaigos uždraudusios

KAUNAS. [LŽ].

nušautas Šiaulių ;
| šimkevičnis. /Buvo įtartas jo 
' giminaitis Zinkevičius, kuris 
taix) areštuotas. Tardomas Zin
kevičius prisipažino nušovęs 
šimkevičių iš pavydumo, nes 
jisai gavo žinių, kad šimkevi- 
čius esąs artimuose santykiuo
se su jo žmo^a. Per kurį laiką 
žmogžudys pabėgo iš Šiaulių 
kalėjimo ir gyveno Latvijoj, 
bet einant Lietuvos ir Latvijos 
konvencija apie kriminalių nu
sikaltėlių išdavimą, jis tapo 
perduotas Lietuvos valdžiai.

šiomis dienomis byla buvo 
nagrinėjama Šiaulių Apygardos 
Teisme, "kuris žmogžudį pa
smerkė 8 metams sunkiųjų dar
bų kalėjimo.’

RYGA, lapk. 13. [Elta]. — 
i pranešti, kad

laikinai įvežti iš Lietuvos, pra
dedant nuo Didžiojo Nemunėlio 
dvaro iki Vadakstes pereina
mojo punkto, gyvulius ir gyvu
li ų pašarą.

Komunistas Gitlow pa 
leidžiamas iš kalėjimo

ALBANY, N. Y., gruod. 13. 
— žinomas komunistas Benja- 
miu Gitlow, kurs sėdėjo Sing 
Sing kalėjime, 1920 metais 
pasmerktas “už skelbimą nu
griauti esamąją valdžią smurto 
pagalba”, gubernatoriaus 
Smitho susimilimu paleidžia
mas iŠ kalėjimo.

TTS

4

apielinkeį oficia
liai dienai pra-

ir nenusistojęs

Chiwai ir 
lis orų biuras 
našauja:

Apsiniaukę
oras; šalčiau; štiprokas, didžiu- 

buvęs moj vasaros vakarų vejas.
pasirašė plenipotentas Kinams ir Japo- Vakar temperatūra vidutiniš- 

važiuoja kai siekė 32° F.
čių kompanijomis naftos šalti- į Rivierą savo pairusios sveika1 šiandie saulė teką 7:JO, !ei- 

“ * . ' ‘ \ dviaši 4:15 vdlhndą.

MASKVA, gruod; 14. — 
vietų valdžia šiandie 
sutartį su keturiomis jąponie- nijai, Adolfas Joffe,

‘niams Sachalino saloj naudoti., tos'taisyti.

Šiaulių miesto val
dybos byla v

KAUNAS. [Lž]. — Netru
kus Šiaulių Apygardos Teisme 
bus nagrinėjama Šiaulių miesto 
valdybos byla, kurią tenykštė 
elektros stotis patraukė teis
man dėl neužsimok ėjimo už 
miesto apšvietimą. Miesto val
dyba iš savo pusės turi prten- 
zijų kalbamai stočiai, kad ji ne- 
jvykdŽiusi padarytos sutartine 
ir blogai apšviečianti mfcsta.

----------- ------ i WASHINGTONAS, gruod.
‘ - gruodžio 14.— Del to, kad Italijos dik-
Atstovų butas šiandie be totorius patarė gyvenantiems 

debatų priėmė bilių normalių Jungtinėse Valstijose italams 
pajamų inokesniams sumažinti, burtis daiktaą, kurti savo ko- 

.—- ------ lonijaš, kad tuo budu neištau-
FREEPORT, III., gruod. 14. tėjus ir išlaikius italų kultūrą, 

Orangcvillėj gaisras sunai- kongresmanas Fish (rep., N. 
kino didelį trijų aukštų Wng- Y.) pasiulė atstovų butui rezo- 
nerio triobesj, padarydamas liuciją užginti ateiviams j spies- 
100,000 dolerių nuostolių. tis į nuosavas kolonijas.

Siuskit per Naujienas
PinigusLietuvonantKalėdu

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

. peracijos Banke iki bus reikalo, pasiltnti.
Naujienų Telegrafinė Sistema, po 50 

centų tyekvienas siuntinįs, pasekmingai 
siunčia f šias šalis: Lietuvą, Latviją, Len
kiją ir Rusiją; per paštą Naujienos nusiun
čia { visas pasaulio dalis.

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog į musų 
raštinę arba j hilę vieną sekamų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
TUPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St. 
BENOŠTAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, ūl
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KORESPONDENCIJOS Leiskite Mums Būti

Jūsų Banku $

MES SUTAUPYSIME JUMS MIGĮ)

SOL LILIS & SONS
APŠILDYMO

vaka

Kaledii dovanoms sol aus

visokių dalykųrasiteXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXIXXXXXXX

Pranešimas

4559 So. Paulina Street
Matai Kas Dedasi?

REAL ĖSTATE

Adresas

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

Garsinkitės NAUJIENOSE

4600 West 22nd Street 
2118-22 So. State Street

35 metai paty
rimo gydyme 
chroniškų vy-

Nedė 
pietų.

12th STREET
Tel. Kedzie Sl»t>2

Atdara 
rais ii 
vakare 
batoje. 
lioj iki

CHtWlN0
riA»0M

Praktiškos
Kalėdų dova 
nos laukia jū
sų. Tiktai rei 
kalaukite jų.

įėjimų.
Elekt) 18 Korporacija Amerikoje M i aa» vara aa *

PLUMBINGAS IR NAMŲ 
REIKMENYS

Kuomet kiti 
gydytojai ap
vils — ateikite 

pau:

3514-16 Ruost'velt Rd 
Arti įjt. Louis Avė.

CHICAGO, fLL.

21 mčn.
Plumblnga |ve-
—-----—I. Pg-

Mrs. Winslow’s 
Syrup

Pilnai Įve<Um 
išmok. P‘ 
damas pigiausiai 

. imam bil« iš kur. Tai 
K aome boileriu*.
Triangle PLumbing

& Hciting C®.
M13 Cotte*. O... A..

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

4559 So. Paulina Street
Telephone Yards 0145

kad jūsų sistema 
:ų, kurios kenkia 

pasilinksminimo.
Klausykite 

Slogų, Užkietėji- 
’Neuriti*’’, 

Nervingumo, Ap- 
“Locomotor Ata- 

Astma, Anemioa, 

lų, Skrupulus ir 
ligas tankiausiai yra nciva- 

Ir silpno kraujo ir tankiausiai 
“ |yti.

ir taiaing* 
Savo praktikoj vartoju ge- 
Serui*, čirpus, Bakteryn, 

ir specialės “intravenous” 
Taipgi teikiu tikras Euro- 

jei yra reika-

Kalbame

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

PAVLAVKIA
Undertakers iCo.,
Automobiliai vestuvėms, 

krikštynoms ir t. t.
Grabus parduodam pigiai

3238 So. Halsted St.,
Phone Boulevttrd 7G67

, Rezidencija Boulevard 9828

A. BAR H US, Pres.
1619 W. 471 h St., Tel. Boulevard 7101,1892, Chicago

Del šėrinįnkų Garsus Vaidas 
Lietuvių Skolinimo ir Budavo- 
jimo draugija (spulka) Loud 
Name Building & Loan Ass’n. 
Pranešam, kad tapo suvienyta 
Garsus Vardas L. S. ir B. D-ųi 
(spulka) su Biruta S. ir T. 
Draugija ir tapo permainyta 
svetainė, bus perkelta iš P. 
Kęselio svet. į Anton Czesnas 
svetainę, 4501 So. Paulina St. 
Pirmas susirinkimas arba mo
kesčių vakaras gruodžiu* 18 
dienų, 1925 m., 8 vai. vakare, 
A. Czesnos svetaine), 4501 So. 
Paulina St.

darni 
turėti uždarbio

Visokį patarnavimai bus atliekami, taip pat gerai; dar geriau, 
negu, kad puma fcuvo, — nes čia yra patogesne vieta.

Mes siunčiame pinigus j Europą, prirengiame visokius legalius 
raštus, darome visokius apdraudimus ir parduodame visokias nuo
savybes. x 4

; Taupyk kuponus iškerpdamas 
iš Nau jiedu kasdieną — ir pa
daugink juos atnešdamas nau
jų skaitytojų.

Ilgi žibanti karoliai
Trumpi žibanti, sverianti 9Q gramų
Trumpi žibanti, sVerianti 30 gramų
Trumpi žibanti, rundini, 20 gramų
Balti, neperšviečiami
Branzeljetai, labai įvairaus išdirbimo
Moteriškos sagutės; , \ * *•
Guzikai į rankogalius, sidabru apdirbti, 
Špilkos į kaklaraiščius
Rašomoms plunksnoms koteliai
Cigarnyčios, dėl papirosų
Cigarnyčios, dėl cigarų

Pasiskubinkite, pakol yra iš ko pasirinkt
Kreipkitės į ?* ■ ' , •

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

■ Klauskite, A. RYPKEVIČIAUS

Pranešu visiems savo rėmėjams, kad mes • 
savo ofisą perkėlėm į naują vietą

Musų ofisas bus atdaras visada tas pačias valandas. Naujoji 
vieta yra: \

Visokios žinios iš Pittsburgho 
padangės.

Tel. Republic 8135

Paul Kantiška 
6653 So. Claremont *Ave.

Kontraktorius - Plumberis. Darau 
visokj darbą pigiomis kainomis.

Del skilvio ir vidurių nesma
gumų iš priežasties dantų 
augimo, nieko nėra geresnio 
kaip šis saugus Kūdikių 
Laxative.

Šviesą ir pajlegą suvedame | senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Ca»h arba ant 14rr 

Pirmutini Lietuvi
THE BRIDGEF

Soho ĮJetuvlų Kooperacijos 
krautuvė papuolė į kooperacijos 
gaspadariaus rankas nei prieš 
narių norų. Mat pastaruoju 
laiku .kooperacijos biznis buk 
prastai ėjęs ir buvo pamainytas 
gaspadorius, bet ir pamainius 
gappadorių vis tiek biznis ne
pasitaisė ir jau buvę nemokėtų 
bilų nc£ už $2,000.

Direktoriams reportavus 
draugijos susirinkime, ' nariai 
notare krautuvę parduoti. Gas-

RODĄ DYKAI
tikro specialisto ir jo pagelbinirk^ 
Tas speciali* pasiūlymas yra ta 
tiktai trumpam laikui, todėl n »ei-Xč- 
Hokit, atvilankykit šiandien. f .Joėlio 
Jimas visuomet yra pavojing/a ne
paprastai sunkesnėse ligose.

Gydymas slaptų ligų ir vyr< krar- 
jo ligų yra musų specialuma*.

809 W. 35th St., Chicago į 
Tel. Be levard 0611 ir 0774 .

PADĄROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RASTUS. ‘ 

Pasekmingai siunčiam pinigus h į 
Parduodam Laivakortes.

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

. Miko Petrausko koncertas.— 
Gruodžio 5 d., LMD. svetainėje 
įvyko' Miko Petrausko koncer
tas. žmonių buvo nedaug; ne
žinia kodėl pittsburghiečiai lie
tuviai taip šaltai priėmė visų 
gerbiamų liuoso meno dailinin
ką — dainininką ir kompozito
rių Miką Petrauską. Juk Pet
rausko dainas visi dainuoja ir 
myli; Petraiiskas pirmas tarp 
Amerikos lietuvių laužė ledus 
ir- gaivino lietuvių tarpe,
nelik organizuodamas chorus, 
ule ir pats dainuodamas ir dai
nas rašydamas 
sim

NORĖDAMI. 
PIRKTI, PARDUOTI AF MAT-1 
NYTI VISADOS KREIPKITftS t 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. <

I. L. FABIONAS Cu

Naujos nupigintos kainos ten h at- 
pal 3 klesoi iki Kauno ir atgal $203 
iki $215, j Klaipėdą $181 iki $186, 
pagal laivą.

GERA NAUJIENA. Naujas S. V. 
j tatymas pavelija atlankyti Tėvynę 
i- būti metus, paskui be kliūčių grįžti 
Amerikon nežiūrint kvotos.

Musų dideli laivai milžinai,, kaip 
MAJESTIC, didžiausia* pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND, 
riTTSBURGH, ARABIC siūlo grei
tų kelionę į Cherbourg, Southampton, 
Antwerp. Daug laivų išplaukia kas 
savaitė,

Visi mu<>i 3-čios kleso8 keleiviai 
p auna atskirp* kambarius dviems, 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa
togumai, puikus maistas ir manda
gumas.

Kreipkitės prie mus vietinių agep- 
tų arba

VVHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State Chicago, III.

Nupiginta ten ir atgal kdivnt i

LIETUVĄ
tik $203.00 ir brangiau 
per Bremen ar Cherbourg 

f)lKM juaų tekančio* kelionės 
* Lietuvą nusprendimo, butanai iš
tirkite kokius puikiu, laivus Unitetl 
ntatiM Line*, laivynai, valdomas 8. 
V. Valdiiis. siūlo jūsų patogumui.

Miltino^, k uop u i Klausia* “Levut- 
ihan”. ir visi kiti laivai turi erdvius 
.rečius kleeoo Kambarius, duoda pui
kų m aisti, maloniose valgyklose, ir 
turi uitcktinal vieton pasivaikščioji
mui. Prie to, kainos temos ir gali
ma paruošti grc.taa nuaisiekirnas su 
litUonču galu. Apsimokėti jums giiutj 
pilnų informacijų šiandie nuo jūsų 
laivakorčių agento arba rašykite

PAREIKALAUK SAU KATALOGO IR 
PASIRINK SAU DOVANAS 

DYKAI D EL JUSU —

Miestas................. .............. State..........
Išpildyk ir siųsk Naujienoms

l’urbut nera
itė vieno lygaus Petraus- 
kuris butų tiek pasidarba

vęs . lietuvių dainai.
Progrante dalyvavo be Pel- 

rausko ir poras svetimtaučių— 
p-Iė Cyijthia Hackstep, smuiki
ninkė ir p-lė lleien Machette, 
pijanistė, kuri akompanavo 
Petrauskui. Nežinia Itodel lie
tuviai dailės mėgėjai buvo ap
lenkti. Tai irgi gal kiek pa
kenkė koncertui.

Gaila, kad pittsburghiečiai 
nemokėjo tinkamai priimti sa
vo dainos pionierių ir mums 
yra sarmata prieš kitas kolio- 
n i jas ir prieš patį Petrauską.

Mirė On> Venslovienė-Gedri- 
mienė. — Gruodžio 6 d. rytme
ty rado negyvą Oną Venslovie- 
nę-Gedrimienę, plačiai žinomą 
Pittsburgho lietuvę graborę ir 
dailės mylėtoją. Subatos va
kare Ona Venslovienė buvo Pet
rausko koncerte su savo vyru 
Gedrimu ir jautėsi gerai. Pa
rėjus iš koncerto nuėjo gulti, 
o jau rytmety rado negyvą. O. 
Venslovienės vyras Pr. Venslo- 
vas pasimirė jau gal 4 metai 
atgal ir Ona, likus našlė, varė 
viena velionio paliktą grabo-, 
liaus biznį gana sėkmingai; pa- 
lasliavus apie 2 metus apsive
dė su J. Gedrimu,4 chicagiečiu. 
Dabar štai netikėtai pasimirė, 
palykdama savo antrą vyrą, ir 
3 dukteris ir vieną sūnų, nors 
jau ir ne ‘ visai mažus, našlai
čiais.

Pittsburgho lietuvių koopera
cijoj nyksta. — Kiek laiko at
gal North Sidės Lietuvių Koo
peratyviška Draugija nutarė ir 
pardavė savo krautuvę. Nete
ko sužinoti ar narių sudėti •pi
nigai visi buvo atgauti, ar gal 
da ir uždarbio turėjo parduo- 

Man rodos, kad turėjo

United States
110 So. Dearbom St., Chicago. III. <5 Broadway. M«w York City

<iiv€n FRE£wtt ėur 
ssr>

Rvdecma bl» nr |S&^ 
Yalu^ble

“Save” reiškia gelbėti; išgel
bėti; išganyti; paliuosuoti; ap
saugoti; ncdaleisti; pasinaudo
ti; čiedyti — bet šitame atsiti
kime reiškia ne daugiau, ne ma
žiau, kaip; taupyti ir pasinau
doti.

________ '■ _____ ■ NAUJIENOS, CHcigo, UI
padorius tai išgirdęs nieko ne- viai yra pridėję daug triūso dėl 
laukęs tuoj nuęina pas namo1 palaikymo šios krautuvės. Tik 
savininką ir padaro kantraktą: pastaruoju laiku nariai pradėjo 
ant namo^del rendavojimo; to
kiu budu pasidarė negalimu da
lyku krautuvę parduoti iš var
žytinių, ba nieks nenori krau
tuvės pirkti, jei negalima namų 
randuoti ir draugija turėjo 
krautuvę parduoti gaspadoriui 
už tiek,kiek jis davė, b jis teda
vė tik $2,900, arba kitais žo
džiais sakant, užmoka tik tas 
bilus, kurios buvo nemokėtos ir 
jam liko krautuvė 
pasakyti, kad ši krautuvė gy-. viškų krautuvių, kurių 
vavo net nuo 1913 metų ir yia 
praleidus visokių laikų, blogų 
ir gerų ir vis attsilaikė, tik 
šiuo laiku puolė, nors dabar ir 
nėra taip blogi laikai, kaip kad 
yra buvę praeity. Soho lietu-

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxzxxxxxx

į Lietuvos Gintarai!

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

E. J. McQuaid
5822 So. Racine Avė.

Tel. Wentworth 0209 >*■ 
Englewood 4760

SKAITYTOJAU!

atšalti ir neąiinteresuoti krau
tuves dalykais, tai ir krautuvė 
žlugo, o krautuvei žlugus, žlugo 
ir narių sudėti pinigai.

Da pora koooperatyviškų 
krautuvių gyvuoja McKees 
Rooks, Pa., bet apie jų gyvavi
mą — kaip jos gyvuoja, žinių 
neturiu.

1912-18 ir 14 metais Pitts- 
burghe ir apielinkėje buvo su 

O reikia i organizuota apie 1(1 kooperaty-į 
vienos 

po trumpam savo gyvenimui 
žlugo ir ar tai pateko į gaspa- 
dorių rankas, ar liko privatiš-, 
Kom krautuvėm, o kitos laikė
si ikišiol ir šiomis dienomis bal-: 
gia nykti. —Korespondentas.

Dr. W. R. Register 
ir Pagelbininkai 

. DRAUGAS KIEKVIENO LIGONIO 
109 N. Dearborn St. 

12 augštas 
Kambary* 1203 

Kraujo Ligos Gali Būt 
Išgydytos 

Ar Mate tikras, 
yra liuosa nuo 
dėl jūsų darbo 
Ar kenčiate tylėdami ? 
Gamtos perspėjimų, 
mo Vidurių Reumatizmo, 
Galvos Skaudėjimo, 
kurtinio, I’Aralyžo, 
xfn”, Bronthito, 
Skaudulių,' Egzema, Slinkimo Plaukų, 
Pasid1“1-““- oi------- 1— ».
kitas 
raus 
geru gydymu galima išį 

Ateikit ir gaukit gerą 
gydymą 
riausius I 
Antitorin 
gyduoles, 
pine* “6C 
la*. 

Ruda Dykai 
Lietuviškai

Valandom nuo 9 ryto iki 5:30 va
kare kasdien. Utarninkc, Seredoj ir 
Subatoj iki 8 vai. vakare. Nedėlioj 
ir šventomis dienomis nuo 9 ryto iki 
1 po pietų.
Imkit elevatorių iki 12 augšto 
109 N. Dearborn St., Chicago

liepų*,

ŠILAM And HOT WATER

HEA1 I NG PLANTS



Antradienis, Gruod. 15 ’25

Nuo Odos 
Skaudamo Viety

> 1 . ............................... ..

KORESPONDENCIJOS

Jis prašalina niežėjimą iš sykio 
vra labai minkštinanti* ir gydantis 
knr tik oda sužeista arba parau
donavusi. Daug kentėjimų nuo viso
kiu odos ligų galima išvengti varto
jant laiku šias puikias gyduoles. Ca- 
dnm Ointment yra geras nuo gydy
mo išbėrimo, spuogų, šlakų, skaudu
lių, išbėrimų, suskirdusios odos, karš
čio, pilęs, pulkų, slogų išbėrimų, ša
šų, dedervinių, jsidrėskimų Žaizdų, 
užgavimu skaudulių, nudegimų ir 11. 
Jei jus negalite gauti Cadum Oint
ment savo aptiekoje, tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Company, 
:>76 Fifth Avenue, New York.

Chicago Heights, III.
Bolševikai daro “bendrą fron 

ta“ su klerikalais.

Musų miestelio lietuviams 
bolšovikai-kopiunistai rengia 
“krismus present”.x Prieš Kalė
das jie čia ketina padaryti di
delį masini mitingą užprotesta- 
vimui prieš Kauno budelių val
džią.

Komunistų A. D. P. lietuviš
koji saktis (ar sekcija) ir Ei- 
El-Di-El-Di sumanė pakviesti 
vietines draugijas, kad jos prie 
to protesto prisidėtų, ir, kaip 
girdėt, kai kurios jau sutiko. 
Mat, žmonės nelabai paiso, ką 
rengti ir kokiam tikslui, Lile 
tiktai butų “visuomeniškas' 
veikimas”. Prie mitingo ren- 

Igimo dedasi tarp kitų S. L. A. 
Veikią pilnai. Netik Hustabdo šaltį. 355 kuopa L. U. Klillbas ir 
.«_:3mr>*u Innlr m nnnHTIM l’fl lillOJUlOlfl • >

dar viena-kita organizacija.
Nieko ypatinga 

tų. Bet čia yru

Įtinai išrištas, bet jeigu “Drau
go” redaktorius sutiks dalyvau
ti, tai, žinoma, kitaip nebus ga
lima jas dalint, kaip po lygią 
dalį kiekvienai srovei.

Vietiniai komisarai, svarsty* 
darni visus tuos plonus, sugal
vojo dar vieną gudrų triksą. 
Kad publika neprikaišiotų 
jiems draugavimą su įderika- 
lais, tai jie sako draugijų dek'* 
gatams, jogei j prakalbas bus 
kvieėiaini ir kilų srovių kalbė
tojai. Jie suko: parašysime

Sl.000,000 
užmokėjome kad 
sustabdyti

Šalčius
Užmokėjom $1,000,000 nž Hill’s Cas 

cara-Bronnde-Quinine dėlto, kad tai ge 
riausias išrastas būdas gydyt Saltj 
Hill’s sustabdo žalt j j 24 valandas. Jit 
sulaiko gripą j 3 dienas. '

T “ * *" * ““ * “

be^. iJmetu lauk jo nuodus. I*nHuOMiojn 
vidurius — suvikrina visą kūną. Jis si: 
tveria spėką atgaivint jūsų gyvenimą.

Šaltis dalykas rinitas. Kasmet H Šal
čio priežasties miršta virš 150,000. Fra

te jam įsikibti. Sulaikykite ji su IlilUs. 
Turėkite po ranka. Kuo greičiau jib 
pradėsit, tuo greičiau Šalčiui bus galas.

Kaina 30c

dekite ir*'iii* kartu su šalčiu. Xcle.‘!’V įkeistas dalykas. 
An.n IdiblLtl Mnlnlbvltifn 11 sil 11111 S. t.

Turėkite po ranka. Kuo greičiau J|ib 
Visos aptiekos parduoda Hill’s.
Tikrai Gauk

CASCARA
Raudoną Dėžė

UININE
su paveikslu

tame nebu- 
vienas gana 

Kitos lietuvių 
komedijų dai 
Protesto it'p- 
nutarė kviesi

Niekta neali būti palyginama, kaip 
ištrynimas au geruoju, senuoju 

Pain-Expelleriu
Kai tik pastebit apsireilkimą ialCio. 
tuojau* naudokit caraų naminį 
pagelbininką. kįd iivctlgua tolimeanių 
komplikacijų. -
3Sc ir 70c vaistinėse. Tėmykit, kad 
butų Inkaro vairba4«nkU» ant pake
to. t'f.’ad. richter & co.

Berry <St South 5th Sts. 
Brooklyn, N. Y.

kolionijos tokių 
tur-but nematė, 
gimo komitetas 
už kalbėtoją Chicagos “Drau
go“ redaktorių! Puikus suma
nymas, ar ne? Nori protestuot 
prieš “žvėriškus Lietuvos kleri
kalų darbus“: o kviečia klerika
lų vadą — iš paties kunigų 
Marijonų zokono!

kė-

** 'J

<4 i\\ » » \\VvM

Išgydė jo rupturą
AJ jFavau <liil«4ę ----—

liau didelę skrynią keletą metų ntgal. 
tarai aakė. kad aA 
<>fM-racijų. Diržai man 
kinu a,š ditaiiinojuu ap’m tok j dalykų 
ria ftreit iAicydč mano ruptur#. Jau 
tan metų praėjo. o mano rupturn 
ginu aapuairadė. I«*i vienok aA dirbu 
kų darbų kaipo karpenterii*. Nedariau 
racija*, na<ut rukdžiau įniko, nebuvo 
l*‘lio. Ah nieko neturiu pardavimui, 
jtute.kaiu jum* pilniu* informacijai, 
u«ftydyti rupturų be operacijos, jei 
paraėysit. Eugene M. Pullen, Carpenter. 
277 M. .Marcelin.-, Avė. Mtinaaųuau, N. J 
I&klrpkit nj atra!i»snį ir parodykit kitiems, 
kurio turi rupturą - jųa xa! Ugelbeait jų 
iryvybą arba Hiistabdysit skausmu*, prafia- 
Hn«it rupeetį ir pavojų operacijom

rupturt). kuomet

būtinai turiu daryti 
nieko nctcelliėjo. Pas- 

,, ktv1 
kėlė
jau-

! H«n- 
i vp<>

kaip 
>nan

Serganti Žmonės ,
Jei norite us- 
raati pagelbų 
nuo savo ken
tėjimų eikite 
i naujai |s- 
teiata EURO- 
P1NI-AMER1- 
KONI S K A 
SVEIKATOS 
ATGAVIMA 
- "LINCOLN 
M E D I C Al. 
INSTITUTE", 
kur U yra i- 
renatiu-i ve- 
liau'doa madote 
marinomis ir 
mo kenčiančių žmonių. Daugel ii* 
gyduolių yra atgabenta iž Kilų 
Mm taipgi turime gyduoles prote 
•Oriaus Ehrlirh’o 606 ir !»14 Oficia
lia Vokietijoj Prireugima*. Kadangi be
veik vįaoa ligos paeina dėl negero krau
jo, tnea tikrai galime jumis pagydyt* 
be operacijos su musų naujausiu meto
du. {leidžiant tinkamų gyduolių tiesiai 
j kraują. Sis gydymas, jei reikiamas at 
sakančio gydytojo, yra l»e skausmo ii 
ligoniu n'vugaiAta nei minutės laiko 
darbo. Svarbiausias vystytojai* — 
BOWE.S — pripažintas specialistas 
daugel) metų tarpe gydytojų, telkia 
menini prižiūrėjimą prie visų ligų, 
turime puikias pasekmes gydyme 

nervų, skilvio, nusilpnėjimo, 
reumatizmo, nugaros, tonų skaudėjimo, 
niežėjimo, užkietėjimo, kepenų, pūslės, 
venerinių ir kitų privatinių ligų.

DYKAI X-RAY EGZAMINACIJ A ir 
kraujo Ifcbandyma* laboratorijoj, taipgi 
šlapumo, mes tikrai surasime priežastį 
jūsų ligos. Minų kraujo spaudimo apa
ratas niekuomet neapvilia. Musų kai
nos už gydymą labui mažos ir jus už
mokėsit kuomet paaveiksit. Nekentėklt be 
reikalo. Ateikit pas mus dabar ir au- 
taupykit savo laiką ir pinigų, nes pe> 
tolimesni laiką visvien jus ateisit | mu
sų įstaigą. Mes pagydė m daug ligonių, 
kurie buvo apsivylė au kitais gydyto
jais. Ai yra jūsų proga, kad pasveikus. 
LINCOLN MEDICAL INSTITUTE 

DR. BOWE8 
SPECIALISTAS IR MEDIKALIB 

DIREKTORIUS
8 South Clark St. 

2-ras augžtas
V iriu j Triangle R ee taura n to 

Sekamos durys nuo Astor teatro 
OFISO VALANDOS: Paneddly, Ket

verge Ir Pėtnyčioj nuo V ryto iki 5:30 
vakare. Utarninke, Seredoj ir SubatoJ 
nuo 9 ryto iki 8 vakare. NedėHomis ir 
šventėmis nuo 10 il.i 12 dieną.
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Aš bijau, kad Amerikos lie
tuviai, išgirdę Šitokią naujieną 
•š Chicago Heights, nenorės nū 
tikėti ir pamislys, kad aš koks 
nors šmeižikas arba pasamdy
tas “kontr-revoliucionierių a- 
genias”, klaidinantis visuome
nę apie komunistų darbuotę 
musų kolionijoje. Bet aš rašau 
tikrą tiesą. Kas netiki, lai pa
siteirauja tarpe vietinių žmo
nių. “Draugo”* redaktorius yra 
tikrai nutarta pakviesti ir. 
man rodos, laiškas jau jam pa
rašytas, o gal būt komiteto de
legatai važiavo jį ypatiškni pra
šyti.

Ar kunigų Marijonų atstovą:?, 
apsiima kalbėti, aš nežinau. Bet 
čia jam yra gera proga pada
ryti “bendrą frontą” su Mask
vos tavorščiais ir uždrožti per 
kailį visiems “bedieviams” “ei- 
cilikams”. Jeigu jisai butų 
“smart” vyras, tai atvažiuotų 
ir pasakytų gerą katalikišką 
“spyčių” ir gal ne viena komu
nistų avelė prisirašytų prie 
parapijos. O gal net užtektų 
ir zakristijono iš Westsaidės 
parapijos. Chicago Heights 
bolševikėliai jau yra pilni “dva
sios šventos”, ir juos galutinai 
atversti į gerą kelią bus nesun
ku.

Kad komunistai nebaikauja 
su tuo “protesto mitingu”, tai 
jau aiškus dalykas, nes kitas 
kalbėtojas bus jų generolas iš 
“Vilnies” štabo, draugas And
riulis. 'lokiu bud u pasidarys 
‘bendras frontas” tarpe “Drau
go” ir “Vilnies”, tarpe kunigo 
Marijono ir tavorščiaus And
riulio. Padavę viens kitam sa
vo pūslėtus delnus, šitie kalbė
tojai teisingai išaiškins Lietu
vos proletariato reikalus ir 
prašys aukų iš publikos. Pas
kui aukos bus veikiausia pada
lintos pusiau: viena pusė eis 
bolševikų kankiniams Kauno 
buožių kalėjimuose, o antra 
pusė — gal ateitininkams, ku
rie nesenai surengė pogromą 
Lietuvos Universiteto salėje. 
Aukų klausimas dar nėra galu-
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Paieškomu

motiną

<* DR, HERZMAN-^

Lithuunian Consulate,
38 Park Row,

t

DYKAI sampelio. Adresuo- 
Glessnor Company, Flrdlay,

1) Povilaitis, Jurgis, 1920 m. 
gyvenęs Bostone. Turime jam 
svarbių žinių apie jo 
Lietuvoje.

2) Greibus, Juozai, 
Amerikon 1910 metais 
gyvenęs Elizabeth
(Pennsy.lvani.jos ar Now Jorsey 
valstijoje).

Ieškomieji arba kas apie juos 
žino prašoma atsiliepti šiuo ant-

SLOGOS! PRAAALTNKTT
JAS GREITAI 

SU TERPENTINU ‘
Mis. MIGHNIEVIGZ-VIDIKIENE

AKUšERKA
St., kampas 31 gal

ir buk 
mieste

laišką tautininkui ^Bradėuliui, ’ rašų, 
taip pat socialistui Grigaičiui ir 
dar kokiam veikėjui. Komiteto 
vadai suskaitė “penkias sro
ves“ pas lietuvius, todėl jie gal 
kvies ir kokj nors Baltrušaičio 
frakcijos žmogų, o jei nė vie
nas neapsiiins, tai kreipsis j T. 
Kučinską, kurį anąmet komu
nistai norėjo mušti Boselande, 
bet jau šiandie laiko geru vyru.

Tas viskas, žinoma, tik svie
to akims. Nes aišku, kad šitų 
srovių neaipsiims dalyvauti to
kiame mitinge, kur už kalbėto
jus yra kviečiami bolševikų ir 
klerikalų vadai. Bet rengėjams 
to tiktai ir reikia. Kai rimtes
ni žmonės atsisakys jiems kaD 
bėti, tai jie tuomet aiškins pub
likai, jogei tiems žmonėms ne
rupi Lietuvos “biednuonienės 
reikalai“. Na, ir kad gaus, tai 
gaus j kailį “kontr-revoliucijos 
rėmėjai“! Ir niekas to mitin
go negalės kritikuot, nes yra 
geras pasiteisinimas: visos sro
vės “buvo kviestos“!

Taigi matote, kad musų ko- 
lionijos bolševikai ne pirštu pe
nimi. Draugijoms jie taip pui
kiai moka apdumti akis, kad 
jos nė nepasijus, kaip sulys j 
Maskvos ir Romos terbą. Tik 
man labai žingeidu, kas čia bus 
per “protestas” prieš klerika- 
us, jeigu norima turėt už kal
bėtoją klerikalų vadą?

'—Žingeidus.

MADOS.

E. Feleskaitė.
Konsulato sekret.

Terpentinas greičiausiai prašalina 
slogos iš galvos, gerklėm arba kruti
nta. Bet jo kvėpsimas ir smalku- 
mas daugeliui žmoųlų nepatinka. To- 
dftl mokslas surado būdą MatleSioti” 
kvepėjimą ir deginimą, bet palikti 
jame GERĄ veikimą. Tas naujas, 
gardžiai kvepiantis, nedeginant for
ma Terpentino yra žinomas kaip 
“Turpo“ — Terpentino Ointmentas. 
.Jis Įsigeria tiesiai į sužeistus raume
nis ir prašalina slogas kaip magija. 
Prašalinu “karščio” jautimą. Padaro 
galvą, gerklę ir krutinę “skamban
čias kaip varpas” tuč tuojau. Ter
pentinas yrą geras, bet Turpo dar 
yra geresnis. Jos taip greit pagelb
sti, kad jus nusistobčsit, nusipirkite 
už 85c arba 70c slovikelj bile kokio
je aptiekoje. Del tikro darodymo rei
kalaukit 
kitę The 
Ohio.

3101 So, Halsted 
Tel. Yarda 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika 
vusi Pennsyi 
vanijos ligot 
bučiuose. Sąži 
ningai patai 
nauja, visokio 
se ligose prieė 
gimdymą, lallc- 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyka pa 
tarimas, dar b 
kitokiuose rei 
kaluose mote 
rims ir mergi 
noms kreipki 
tės, o rasite p& 
gelbą.

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

Lietuviai Advokatai 81 PraneSu

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai 
127 N. Dearborn S t., Room 1111-12 

Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-4
Gyvenjmo vieta: • '

3323 So. Halsted St.
- Tel. Boulevard 1319

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek- 
ieną vakarą, išskyrus ketvergą. 
Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.
.. .........................................     I... m ■

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

Miesto ofisas 
190 No. State St. Room 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 S'o 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 

*...... — ■ i i —

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Tel. Blvd. 3138 
M. Woitkiewicz- 

BANIS
AKUšERKA 

’asekmingui pa- 
urna uja l^mote- 
ims prie gimdy
mo, patarimai 
’ykai moterims 
r merginoms.

3113 South 
Halstcd S’L

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

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

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

Namų Telefonas Republic 9600

J. P. WAITCHES
ADVOKATAS

Roselundo Ofisas:
Tel. Pullman 6377

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

Z
V. W. RUTKAUSKAS 

Advokatas '
29 So. La Šalie SU Room 530 

Tel. Central 6390
Vak. 3223 S. Halsted SU Chicago 

Tel. Yards 4681

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

DR. G. SERNER
Lietuvis akinis specialistas 

3265 So. Halstcd Street

Vai. 10 ryte iki 8:30 vak. 
Ned. nuo 9 iki 12 ryto

Akiniai $5 ir augščiau

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

Gydo staigias ir cKroniftkaa li
gas vyrų, moterų ir vaiką pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 
ibth S t., netoli Morgan 84.

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

į Dienomis: Canal 
8110 Nakt| 
Drexel 0950

Boulevard 41M
3235 S. Halsted SL

Vai.; 9—10 iš ryto ir po 8 v. e.

Telefonai* i

DR. CHARLES SEGA!
Praktikuoja 18 metai 

Ofiaaft •
<729 So. Aahiand Ave^ 2 labo* 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moterišku, Vyriškų ir 
Vaikų Ilgų.

OFISO VALANDOS:
Nuo lt iki 12 vai ryte, nuo 2 iki 
I vai po piet ir nuo 7 iki 8:80 nd 
vakaro Nedėliotais nuo 10 valan

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

LIETUVIU DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel Boulevard 5918
DR. A. J. BERT ASU

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 AveM
Netoli 46th St. Chicago, III

Telepbone Yards 0994

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

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die 
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki y 
vakare. N e< ledomis nuo 11
iki 12 dieną.

Ros. telephone Hyde Park 400U

1 ei. Boulevard 0687

DR. M AR Y A 
DOWIAT—SASS

♦

H

M

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552

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

A. A. OL1S
ADVOKATAS

11 8. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 1034—Vai. nuo 9-6

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

7—-9 v. i. apart Panedėlio ir 
Petnyčios.

Tel. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 

Cor.
W. Washington St. 
Washington & Clark

Namų Tel.t Hyde Park 3395

No. 2582 Naujos mados margos 
materijos suknelė. Ypatinga išžiūra 
jai priduoda falbonal iŠ šonų. Sukirp
tos inieros 16 metų, 36 colių iki 44 
colių per krutinę. 36 mieros reikia 
4 yardų, 40 colių materijos.

Norint gauti vieną «u Daugiau vir*

A. E. STASULAN1
ADVOKATAS

77 W. Washington St. Room 91) 
Tel. Central 6200 \

Cicero Kotvergo vakare
4917 VV. 14 St. Tel. Cicero 8221 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. SubatoJ nuo 1-7 ▼. v.
3236 S. Halsted St. T. Boul. 6787

A. L. THOMAS 
LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė.
Tel. Pulhnan 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 popieraą.

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

1707 W. 47tb St
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedaliomis nu*

8 iki 2 vai. po pietą.

A. L. DA VIDŪNIS, M. D.
1643 So.-Michigan Avė., 

Tel. Kenė'ood Si 07
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 

□uo 5:30 iki 7:30 vakare.

DR. I. E. MAKARAS 
Gydytojas Ir Chirurgas 

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

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

Ą. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avė., Room 209 

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

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

Namų telefonas Spaulding 8688 
Ultraviolčtinč šviesa ir diathermia

Boulevard 3686
Res. 6504 So. Artesian

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

3133 So. Halsted St.
Vai. 9—12 dieną. 7—0 vakare 

Kasdien

Ofiso tel. Boulevard 9698
. Rezidencijos tel. Drexel 919)

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligą 

Ofisas: 3103 So. Halsted St„ Odeage 
arti 81st Street

Valandos, 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne- 
dėliuuns ir šventadieniais 10—12 diea

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

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

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel Fairfaz 6858

—— I" " ■■
Phone Canal 1718-0241 

Res Midway 5512
DR. R. C. CUPLER, 

GYDYTOJAS IR CHIKLRGAb 
Kampa* Oakiey ir 24 St.

Ofisu vai. nuo 2 iki 4 kasdien. 
Panedėly h ketverge nuo 8 iki 8 v.

DR. G. L. MADGE 
Moderniškas Dentistas 

Prieinamos Kainos 
4930 W. 13th St. 

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

inminnmmiiiiiin

Dr. Lawrence P. Slakis
DENTISTAS

4454 So. Western Avė.
Valandos:Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui

Iškirpk šj kuponą kasdieną ir prlduok į Naujienų ofisą ar į sto
ti, arba savo išnešiotojui sykį į mėnesj ir bus apmainyta į tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

' Vienas skaitytojas ar skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne daugiau per mčnes|, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
imami. Priduodant kuponus apmainyniui, turi būt priduodama var-; 
dus pavarde ir adresas skaitytojo. <

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

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

.... ....................................   Atkirpk čia .
Data: Gruodžio 15, 1925

J Valandos: M
m nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare. " xxxxxYxxfx»xixxxxxxxxxxxxk

nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti?' 
paduotą blankutę arba priduoti pa

Ten ir iš LIETUVOS 
per Bremeną 

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokietijos laivu 

COLUMBUS 
Arba kitais šios linijos laivais 

Tiktai 8 Dienos Ant Jūrių 
Puikus trečios klesos kamba

riai, tiktai staterooms 
TEN IR ATGAL TIKI ETAI 
NUŽEMINTOMIS KAINOMIS 
Del informacijų atsišaukite pas

yzdžio numerį, pažymėti mierą ii 
Jkiai parašyti savo vardą, pavardę 

ir adresą- Kiekvieno pavyzdžiu kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigui- 
irba krasos ženkleliais kartu su už 
mkymu. Laiškus reikia adresuati:

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

DR. M. T. STR1KOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ.* 

1601 S. Ashland Tel. Boulevaro 
7820. Kės., 6641 8. Albany Avė 
Tel. Prospect 1930. Ofiso valan 

<1or 2-4, 6-8 Nedalioj 10 iki 12 d.

l el Lafayrtte 4223 ‘ t
Plumbing-, Heatingr 

Kaipo lietuvi., lietuviam* visados 
Ištarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška, 
822R W. 3Rth Chicago, III.

100 N. LaSaJle S t., Chicago, III.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

L1ETUVYS DENTISTAS 
4712 So. Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO

Res. 6600 S. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659

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

1821 So. Halsted St.
Chicago, III.

LIETUVIŠKA APTIEK*
MRS. A. ZIMMERMAN 

Savininkė
Dovanos Kalėdoms 

Importuoti perfumai. toiht setai 
ir kiti (Liktai. Ateikite pasirinkti 
už numažintą kuiną.

Brighton Park Aptieka
4254 Archer A ve.

Phone Lafayetto 8149
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EcUior P. GBIUATTI3
1739 Soatte Halnted SUMt 

Chicago. (U.
Teleghoae KooAevelt 8500 18c 

7«c

Trust Compapy prezidentas, bankininkas Clarence Dillon, 
ir kiti. Per pietus buvo laikoma kalbos, >i

Iš tų vardų matyt, kad bolšeyikai jau yra užmezgę 
draugiškus ryšius su Wall-stryčiu ir su Amerikos kapi
talistiniais t rustais! Amerikoje tas bolšeyikų drangavL 
mas su stambiuoju kapitalu dar mėginama paslėpti, bet 
Rusijoje jau ir patys bolševikai juo giriasi.

f 1 • »
yra ne chuliganizmas, o tiktai kad vienu rankos mostelėjimu |
— tautiškas humoras. tikėjosi nugriausiąs caro sostą kada tai buvo....

Labai puiku. Atidengę šu ir paliuosuosiąs Lietuvos arto-' 
“Vienybės” pagalba šitą n uosta- jus iš skurdo ir svetimo jungo.'jus 
bią “tautišką ypatybę” pas lle-1 Paskiau... kazokai, tolimasis 
tuvius, mes dabar galime pra- Sibiras, vėl slapstymasis, paga- šėrę savo duondavėjėlei. 
džiugint} visus gerus patriotus, liau Amerika ir ilgas, kantrus*

—Ot—pertraukė artojas, — 
i

—Kaip tai ?—pašoko Motie-

—Ot—numojo artojas ir su-

18.00
$7.00
$8.00

8c.

Subscription Ratas i 
per year in Canada. 
per year outside of Chicago. 
per year in Chicago. 
per copy. •—

Entered as Second Clėsa Mattel 
Mnrch 17th, 1914, at the Post Office 
sf '’hieago, III., under the act of 
Mi-.vh 2nd 1879.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1789 So. Halsted St,, Chicago, 
UI. — Telefonas) Roosevelt R5t0.

Užsimokėjimo kaina:
Chicago je — pnitu:

Metams ....................... ............... $3 00
Pusei metų __ _____________ _
Trims mėnesiams ________.....2 2*00
I) rietu minėdama______ ____ 1.60
Vienam mėnesiui ____________  .75

Ciiicagoje per neėiotojus)
Viena, kopija ------------------   fr

Mėnesiui

Suvienytose* Valstijose, ne- Chicagoje, 
paštu:

Metama .........-..............    $7.00
Pusei metų ................................. 8.50
Trims mėnesiams .................... 1.75
Dviem mėnesiam ..........   1.25
Vienam mėnesiui ............................75

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams ..............     $8.00
Pt^iei metų .........................    4.00
Toms mėnesiams .................... 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money

orderiu kartu su užsakymu.

BOLŠEVIKAI GERIA ŠAMPANĄ SU 
FRANCUOS PONAIS.

TARIASI APIE SKOLAS IR TAUTŲ SĄJUNGĄ.

KOMUNIZMAS “Iš VIENO KATILO”.

SLAPTI SOVIETŲ ĮGALIOTINIŲ PIETUS SU 
NEW YORKO BANKIERIAĮS.

• Bolševikai laižosi prie stambiojo Amerikos kapita
lo dėl to, kad jie nori gauti iš jo paskolą. Bet, žinoma, jie 
gaus ją tiktai tuomet, kai Wall-strytis ir pramonės trus- 
tų vadai bus užtikrinti, kad sovietų Rusijoje jie gali pa
daryti daugiaus pelno, negu kitur. Jeigu Amerikos kapi
talistai uždėjo suųkias sąlygas vokiečiams ir franeuzams, 
skolindami jiems pinigus, tai Rusijai jie uždės dar sun
kesnes sąlygas, kadangi, duodami jai. pinigų, jie ims ant 
savęs didesnę riziką.

Tatai yra aišku kiekvienam. O betgi bolševikai sten
giasi Amerikos lobininkams prisigerinti. Iš to matote, 
kaip begėdiškai veidmainiauja Maskva, kuomet ji rėkia, 
kad Amerikos kapitalas “pavergė” Vokietiją, kad jisai 
norįs “pavergti” visą Europą ir t. t. ;

Skelbt “mirtiną kovą” Wall-stryČiui ir kartu su to 
vVall-stryčio atstovais slaptai valgyti pietus — tai iš tie
sų jėzuitizmas,xkokio galima tikėtis tiktai iš Maskvos!

džiugint} visus gerus patriotus, liau Amerika ir ilgas, kantrus Motiejus pastovėjo, patraukė 
nurodydami į tai, kad jau ir kai laukimas, kada išsipildys jo ti- pečiais ir nužingsniavo....
kurios kitos tautos stengiasi kslas, prisikels gimtoji šalelė... Į
pasekti lietuvius, štai, , f r i5 O Al..;, ________ , F______ T_, __ _
Italijoje nuo to laiko', kai alsi- svajonės virto'gyvu kunu, kuo- rytum kiek labiau į žemę sulin- 
rado fašizmas, musų “tautiškas met jau Lietuvos vardas skam dęs.
humoras” vis labiaus įeina į ba po visą pasaulį, jis, stovė-
madą. Kur tiktai susirenka damas plaukiančiame į Lietuvą knaisiotas kapines, pasiekė Ga-
socinlistai, demokratai arba ki- laive, džiaugėsi, kaip mažas linio grįčią. Tylu, tarytum, viš
tos kurios “nepatriotiškos” or- vaikas. Tai buvo antrasis jo kas apmirę — nė šunų balselio,
ganizacijos žmonės,' tenai tuo- gyvenime džiaugsmas.
jaus atvyksta. būriai “juokda-| Ir kaip nesidžiaugti?!

| šit jau ir kaimas. Toks pat 
pav. j O dabar, kuomet Motiejaus samanotas, pasišiaušęs, tik ta-

Praėjo senąsias, kiaulių iš-

Juk
ne gaidžio giesmelės.... ,

Klaiku Motiejui darėsi... Jis

DRAUGAVIMAS SU VVALL-STRYČIU IR 
TRUSTŲ VIRŠININKAIS.

ii i , —

KUNIGAI IR POLITIKAŠiomis dienomis Francijos premjeras, Briand, iškėlė 
didelę puotą Rusijos užsienio reikalų komisarui, ČiČerinui, 
ir ambasadoriui Rakovskiui. Atsilygindami už tas vaišes, 
rusai iškėlė savo pasiuntinybės namuose, Paryžiuje, dar 
didesnę puotą Francijos valdžios atstovams.

Telegramos iš Paryžiaus smulkiai aprašo tas puotas, 
ypač pietus sovietų ambasadoje. Dalyvavę jose daugiaus, 
kaip po pusę tūkstančio svečių — ministerių, diplomatų, 
valdininkų, stambių fabrikantų, bankininkų, pirklių ir 
pasipuošusių ponių. Valgiai ir užkandžiai buvę geriausi^ 
kokius tik galima gauti už piniguš; grasinusios kelios 
muzikos orkestros, o gėrimai buvę užvis įvairiausi. Rusų 
pasiuntinybės namuose svečiams buvę patiekta ne tiktai 
visokios degtinės, likierio ir vyno, bet ditr gale pietų ir 
keturiolika įvairių rusių šampano!

O tarpe tų dviąjų puotų Francijos valdžia ir Rusijos 
valdžios atstovai laikė konferencijas apie Rusijos skolų 
grąžinimą Francijai ir apie Tautų Sąjungos reikalus.

Šitie francuzų ir rusų pasikalbėjimai Paryžiuje, o 
dar labiaus šitos diplomatinės puotos, rodo, kad sovietų 
valdžia stengias}, kaip įmanydama Susiartinti su buržua
zinėmis valstybėmis, kaip buvo pranešama spaudoje. Nors 
Grlša Zinovjev ir plepa Maskvoje apie “kovą'su kapita
listiniu pasauliu”, bet Rusijos politikos vedėjai džiaugia
si, jeigu tiktai gauna proga susidraugauti su kapitalisti
nių šalių valdžiomis.

. Francijos komunistai kėlė didelį triukšmą prieš vald
žią dėl karo Morokkoje. Jie skleidė lapelius kariuomenė
je ir rašė atsišaukimus savo laikraščiuose, kurstydami 
kareivius neklausyti valdžios. Kai valdžia už šitą agita
ciją ėmė areštuot komunistus ir kišti į kalėjimą, Ui ko
munistų internacionalas šaukė viso pasaulio darbinin
kams, kad ji esanti žiauriausias despotas. Suimtieji ko
munistų agitatoriai dar ir šiandie tebesėdi už geležinių 
krotų. Bet sovietų valdžios atstovai to visai nepaiso ir ge
ria šampaną su Francijos ministeriais!

Kad popiežius rašė laišką 
Lietuvės vyskupui, įsakydamas 
kunigams'arba trauktis iš poli- 
kos, arba atsižadėti savo dva
siško “stono,” tai, pasirodo, tie
sa. Nes Lietuvos ambasado
rius Francijai delei to popie
žiaus laiško padarė* viešą na- 
reiškimą spaudai. I

Per Associated Press pasiun
tinys ' mėgina teisinti Liętuyos 
kunigiją, sakydamas, kad ji vi
sai nesikišanti (!) politikon. 
Romos papa esąs suklaidintas.

Tai, žinoma, yra tuščia pa
saka. Nėra nė vieno visuome
nės sluogsnio Lietuvoje, kuris 
tiek daug politikautų, kaip ku
nigai. Jie skverbiasi į Seimą ir 
į ministerių vietas; jie organi
zuoja politines partijas, leidžia 
politinius laikraščius, rengia 
politinius mitingus ir dalina po
litinius “džiabus” savo gimi
nėms bei sėbrams.

Blogiausia tečiaus yra tai, 
kad ta politika, kurią veda Lie
tuvos Kunigai, yra labai nešva
ri. Ji labai puldo kunigų var
dą žmonių akyse. štai delko 
popiežius taip ir susirppino.

... ...  * ' 1 ■ ......... . ■ ‘ ■ 
ninku partijos programą (!), 
rašinėja straipsnius į jų spau
dą ir t.t. Ir kadangi dabarti
niai tautininkų redaktoriai sa
vo protiniu išsilavinimu stovi 
beveik ant vienos papėdės su 
lokiais “proto milžinais,” kaip 
Vidikas, tai jie ir deda į savo 
laikraščių špattas visą jo “gar- 
bage.”

Po ilgų vandravojimų p. Švit
ra tur-but bus, pagaliau, sura
dęs tinkamą sau kompaniją. Ai 
rimtesnieji sandariečiai 
džiaugiasi, mes nežinome.

jub

TAUTIŠKAS “HUMORAS.”

RADO SAU TINKAMĄ 
KOMPANIJĄ.

Daug kartų lietuviškoje Maskvos davatkų spaudoje 
buvo išreikšta pasigėrėjimas komunizmu, kaipo tokia 
tvarka, prie kurios visi valgo “iš vieno katilo”.

Su katilu jau kaip dedama! Tegu bolševikų komisa
rai ir nesinaudotų vienu katilu su ' darbininkais, kurie 
šiandie neva turį “diktatūrą” Rusijoje. Bet kažin, ar so
vietų krašto proletarai, kurie uždirba vidutiniškai po $12 
savaitėje, kada nors gavo bent pauostyt tokių valgių ir 
gėrimų, kokiais buvo apkrauti stalai Rakovskio ir Čiče- 
rino iškeltoje puotoje?

vais pas bolševikus, matyt, įeina į madą. Associated Press 
praneša, kad pereitą ketvirtadienį, gruodžio 10 d^, sovie
tų atstovai dalyvavo bendram hankiete su stambiausiais 
Amerikos bankininkais ir fabrikantais.

Tas bankietas buvo surengtas New Yorke, bankinin
kų kliube (Bankers’ Club), pačiam Nevv Yorko finansi
nio distrikto centre. Bet Amerikos spaudai apie jį nebu
vo duota jokios'žinios. Tik Maskvos laikraščiuose jisai 
buvo aprašytas, ir iš ten Associated Press gavo per savo 
atstovą telegramą, kurioje paduodama ištraukos iš to ap- 

. rašymo.

Bankiete buvo 35 svečiai. Sovietų valdžios įgalipti- 
nių vardai nepaminėti. Bet tarpe amerikiečių, kurie val
gė su jais pietus, buvo sekantys asmens: William Ewing, 
J. P. Morgan ir Co. narys; Charles M. Schwab, Bethleem

Keletas metų atgal, dar prieš 
bolševikišką “pavietrę,” prie 
socialistų organizacijos buvo 
prisiplakęs vienas isteriškas 
vaikinėlis, .vardu Julius Švitra. 
Jisai vis ieškodavo progos su 
kuo nors viešai pasiginčyti: ra
šydavo ilgas “kritikas” apie 
Netvarko parapijos kunigą, kel
davo ginčus vietinėje kuopoje 
ir šiaip nuolatos “šumydavo” 
lyg, anot tos pasakos, 
durnaropių apsivalgęs.

Kai į Ameriką atvyko Dr. J. 
Basanavičius su M. Yču rinkti 
aukų Mokslo Namams Vilniuje, 
tai tas karštakošis parašė “Ko
vai” isterišką straipsnį, šauk
damas, kad darbininkai neduo
tų aukų, nes Mokslo Namai tai 
esąs šlykštus lietuviškos bur
žuazijos sumanymas, kurį, gir
di, reikėtų vadinti “Prostitu
cijos Namais!”

Socialistų organą tuomet, ant 
nelaimės, redagavo panašus j 
Švitrą nesubrendėlis, Vidikas, 
ir »jisai tas piiovones įdėjo. Ki
ti. socialistų laikraščiai tečiaus 
Išreiškė savo pasipiktinimą ir 
pareikalavo viešai, kad tokie 
šlykštumui nebūtų “Kovoje” 
talpinami.

“Prostitucijos Namų” auto
rius paskui, matydamas, kad 
socialistai / nėra pakankamai 
“revoliuciouiški, "prisidėjo prie 
“aidoblistų” ir gavo redaguot 
jų laikraštuką. O kai lietuviš
kas “aidoblizmas’! pakriko, (ai 
tas liguistas žmogelis ėmė šlie
tis prie tautininkų. Dabar ji-• w - ulb p* Iv Vcllt DlllllllV 14 • J*

Steel Corporation galva; Charles H. Sabin, Guaranty pas juos jau “darbuojasi:” 
Trust Conipany pirmininkas; Arthur Leasby, Eųuitable skaito “prelekcijas” apie tauki-

Kad lietuvių tauta skiriasi 
nuo kitų tautų savo kalba, is
torinėmis tradicijomis ir papro
čiais, tą visi senai žino. Bet 
dar niekas tur-but iki šiol ne
žinojo vienos lietuvių ypatybės, 
kurią dabar atidengė Brooklyno

“Vienybė.”
Ji surado, kad tos muštynės, 

kurias nesenai iškėlė Lietuvos 
Universiteto salėje klerikaliniai 
ir nacionaliniai studentai, buvo 
tiktai tam tikras būdas pra
juokinti žmones.

Matote. Studentai užsiima 
žinių ieškojimu. Tad keliolika 
“ateitininkų” ir “Neo-Lithua- 
nios” korporantų užsimanė “iš* 
tirti, iš kokios medžiagos žmo
gaus nosis padaryta.” Na, o 
ištirti tatai yra lengviausias 
būdas, pridėjus prie nosies (tik 
ne savo, bet kito) kumščių. Ta
tai minėtieji studentai ir pada
rė.

Kadangi tečiaus kiti studen
tai, kurių nosys/buvo parinktos, 
kaipo “tyrinėjimo objektas,” ši
tokios rųšies “mokslui” nenorė
jo pritarti, tai “tyrinėtojai” su 
jais “persiėmė,” ir tuo budu į- 
vyko didelės “fonės,” iš. kurių 
palys studentai, kai pabaigs 
Universitetą, “gardžiai nusi
juoks!”*' *•*

Brooklyno laikraštis sj^bisif 
kaip galima nematyti šito “hu
moro” visame tame incidente.

Tuo budu tapo atrasta ypa
tinga humoro rųšis — taip sa
kant, “tautiškas humoras.” 
Ačiū “Vienybei,” hsc ;‘i nepa
vydėjo mums tatai pranešti!

Pirma mes nežinojome, jogei 
lietuviškas “tautiškas” humo
ras yra visai kitoks negu kitų 
tautų. Mat, kaipo “internacio
nalistai,” mes vis žiūrėdavome, 
kas’ dedasi sviete kitur. Jei
gu seninus Rusijoje “patriotiš
ki” studentai mėgindavo daryti 
pogromą universitete, tai visi 
juos vadindavo “juodašimčiais” 
ir “chuliganais,” bet ne juok
dariais. Taip pat mums nete
ko pastebėt, kad kitaip butų 
žiūrima, j panašius dalykus ir 
Vokietijoje arba Francijoje. 
Bet dabar jau mes suprantame, 
kad Lietuva ir jos unįversitejas 
tai visai kas kita. Jeigu Lie
tuvos universitete būrys “patri
otiško jaunimo” įsilaužia į ra
mų susirinkimą ir, vardan 
“tautos garbės,” sukelia army- 
derj, sukruvina keletą veidų ir

rių” ir pradeda krėsti šposus, jis neužilgo išvys tą falį, kur iš tikėjosi užgirsiąs senai girdėtą
“ištiria, iš kokios medžiagos su- jo brolių artojų krūtinių skani- artojaus dainelę, o čia... visur
sideda” susirinkusiųjų nosys, ba po kaimus lietuviška daina, mirtinoji tyla...
ar stiprus jų šonkauliai ir ko- kur sesules geltonkasės kas vy
kia, medžiaga randasi jų galvo- tą ir vakarą dainuodamos laisto 
se. O pritariantys tiems “juok- rūtų darželį; kur taip gera ir 
dariams” laikraščių redaktoriai miela, viskas artima ir širdžiai 
aprašo tatai humoro formoje, malonu...
ir visa Italija kvatoja, pilvą su-i Nors jau dabar Motiejus ge- 
siėmus! 'rokai pasenęs, jo viršugalvy

Aišku, kad italai pamegdžio-T. - -_____ ____ ____ t___-
ja lietuvius, ir musų tauta to-’gai plaukais apklota plikė, bet 
dėl — kyla, kaip ant; mielių, i jis jaučia, kad dar daug savų- 
—----- -------- ---------------------- I jų naudai parvykęs galėsiąs

- Nors jau dabar Motiejus ge
rokai pasenęs, jo viršugalvy

- ' baltuoja nebe mažoka rupestin-

Jau ir vidurį kaimo pasiekė, 
nebetoli Motiejaus grįčia, širdis 
smarkiau plakti pradėjo.

žiuri Motiejus ir nenori sa
vo akims tikėti! Kur prieš 
dvidešimts metų stovėjo pakry
pusi MotiedauA grįčia, dabar 
baluoja didžiule muro bažnyčia. 
Greta jos, kur kitkart ža'iavo 
puikutėlis rūtų darželis, kur

Svirplys.
K I(, r

Nejaugi?
(šių laikų pasaka).

—Rašyk, dažnai ir apie viską 
rašyk. Jeigu tau gerai sdksis ir 
mes neužilgo parvažiuosime — 
vieną gražią dieną kalbėjo su
stoję ant didelio, * kaip koks 
miestas, laivo ketvertas gražiai 
pasirėdžiusių vyrų. •

—Iki pasimatymo! — atsa
kė penktasis, dailaus sudėji
mo vyrukas.

Greta jo stovėjo nemažas odi
nis čemodanas ir keletas ryšu
lių, o ranka jis vikriai švitra- 
vo juodą, nendrinę lazdžiukę.

—Laimingos kelionės, Motie
jau, neužmiršk tuojau parašyti; 
— apsikabino ' ketvertas vyrų, 
tvirtai lietuviškai čiaukšterėjo 
penktajam į pilnus, pilkai * 
rausvus, suamerikonėjuslus vei 
dus ir persiskyrė.

Sušniokštė, sustaugė 
na s laivas ir pamažu pradėjo 
judėti į priekį.

Motiejus stovėjo ant laivo 
paviršiaus ir godžiai seku aki
mis, kaip pamažu nyksta iš 
akių Amerikos krantas.

/ ui- • 7 i a 7.x įkas dienele skambėdavo links- nudirbti, jis žino, kad Jis Lietu- , . «...ma sesules dainele, stovi dide
lis, brusavotų medžiui dokal- 

.tais dengtas namas, kurio du
ryse baluoja kilometrinė iška
ba: “L. K. Blaivybės D-jos 
Traktierius.” O priešais, antroj 
pus gatvės, vėl toks pat namas, 
su iškabomis: “Kalėjimas,’ 

(“Mokykla.” Kalėjimo durys 
aukštos ir plačios, o mokyklos 
— siauros ir žėmos...

(Bus daugiau)
>

vai reikalingas, kad ji laukia 
'sugrįžtant Motiejaus, kad ja4: 

• reikalinga tokių gerų, teisingų, i 
f ją mylinčių vaikų. Be to, juk 

įMotiėjus vežasi ir dOierlų ne- 
■mažą pundą!
1 Be galo ir be krašto atrodė 
Motiejui platusis vandenynas;: 
tarytum, jis tyčiomis supdamas' 
glamonėjo ant savo plačiosios 
nugaros didžiulį garo milžiną 
ir nenorėjo jo prie kranto pri
leisti. ' \

i Pagaliau vieną rytą pasirodė 
senai matytas krantas, Ir po 
kiek laiko Motiejaus kojos pa
juto po savimi kietą žemelę.

Važiuosim, broleliai, namo, 
namo,

Jaunieji, broleliai, namo, 
namo!...

Taip ir norėjosi Motiejui už- 
’ traukti žinomą ‘dainelę, kuomet 
- jis paskutinį kartą sėdosi į 

traukinį ir jau nebeužilgo tikė
josi pamatysiąs gimtąjį kaimą. 

.... | Šit ir stotis. Beliko ketu- 
’ ri kilometrai kojomis pareiti. 

.NebesustodamaSj dumia Motie
jus į priekį ir kad tik greičiau, 
kad tik greičiau!

Aure pušinėlis. Bet kas at
sitiko!... Kur tos tiesios pušys,

Iš uosto pilevėsavo tukstan -' kurios per amžius šlamėjo, kur 
čiai baltų skepetaičių, ir rodėsi puikieji paukštelių balseliai, 
Motiejui, kad jų tarpe Ketver* > u^ktį nesiliovę links-

Nebėru...
Beliko vien kreivokšliai, pasi

šiaušę berželiai ir pliki neapau- 
—iki pasi-.^

matyjno! Laimingas tu Motle-I Skaudu ir gaila Motiejui pa- 
jau!...

Ir kuomet senai jau išnykt i 
Amerikos krantas, aplinkui vien 
vanduo ir dangus tesimatė, Mo
tiejus stovėjo, yt sustingęs, sa
vo vietoje ir, plačiai įsmeigęs . .
akis, žiurėjo kur tai i begalinį ,tojast. 
vandens tolį. įkapoti liesą, penkių varnų ne-

Prieš jo akis stovėjo lygus, 
platus Lietuvos laukai, kvėpian
čios lankos, ošianti miškai. Ii 
rodėsi Motiejui, kad švelnus ry
tų šalelės vėjelis, nešąs su sa
vim gaivinantį Lietuvos orą, ir, pažiūrėjęs į jo dailius rubus 
kutena jam į veidą... išlinkiai nurijo pavydo seilę.

- -Taip, iš Amerikos...

tas, jo draugų rankose laikomų n‘J^° artojo širdį.
skepetėlių, linksmai 
mos jam sako:

—Iki pasimatymo

plasnoda

'sidarė. Pirmą kart Jo širdy 
į,. tarytum kas žnybtelejo...

-—Padek, Dieve! --iš tolo su
šuko Motiejus, pamatęs drobi
nę artojaus sermėgą.

I —Dėkui, dėkui atsakė ar-

šamą, kumelaitę.
—Ką? Nebepažįsti? — su

laikė jį Motiejus.
- Aa! Tai gal Motiejus iš A- 

merikos ? nustebo artojas

kutena jam į veidą...
Daug Motiejui teko pergy

venti, daug jam blogo Ir gero, sakė Motiejus ir prisėdo 
džiaugsmo ir vargo teko matyti griovio krašto. — Kaip Legy- 
savo gyvenime, bet jis toks lai-^vuojate, kas naujo? 
mingas tesi jaute tik antrą kar
ta.

Pirmą kartą . tai buvo daug 
metų atgal, berods tada, kai 
pavargę Rusijos žm|oneliai pa 
reikalavo duonos ir 
jiems caro kazokai 
šviną ir plieną. , 

Motiejus tuomet
nas, energingas, jo gįslose .viro 
karštas kraujas, ir jis vienas 
pirmųjų išdrįso viešai tiesos žo
dį pratarti. Kaip šiandie, jis 
atmena, kad tai buvo graži, 
saulėta vasaros diena; berods 
jis tuomet rugius piaudamac 
gavo žinią, kad reikia rinkti 
vyrus ir> eiti visiems į valsčių.

- -Valio, už laisvą Lietuvą! 
dar šiandie jam skamba au

syse jo paties sakytieji žodžiai, ičiupse buvo plačiai rašoma. Sa- 
Tr jis tuomet toks laimingas, ko. Želigovskio dešinioji

“tautos hyinną,” tai čia toks tvirtas ir galingas jautėsi,_>a...

laisvės, o
pasiuntė

buvo jau

- at- 
ant

Pagyven-

Motiejus 
nusimini

Pakrapštė artojas pakaušį, 
nusižiovavo ir nedrąsiai pasirė
mė ant plūgo raiikinų.

--Ot, jau toks ir gyvenimas... 
visko nepapasakosi...
si, pats pamatysi...

Ir alfoj aus veide 
pamatė gilų, beviltį
mą. Vėl tarytum kas Žnybte- 
Jejo Motiejui.

—O kas pušinėlį iškirto?
Artojas pasikasė, pasikrapš

tė ir, kišdamas kokius tai bruz
gulius į sugruzdėjusią 
nenorams atsakė:

—Ot, .kieno jis buvo, 
nukirto...

- Juk Perkunauskis
jis viešai prieš Lietuvą kovojo, 
apie jį nei ir Amerikos laikraš-

tas ir

lenkas,

ran-

Pastabos
Kaso žmogus.

Nuo svaiginamų gėlimų var
tojimo, nors ir “su saiku,” šir
dis didėja, apauga taukais ir 
nebegali tinkamai reguliuoti 
kraujo tekėjimo. lodei gir
tuokliai greit pailsta, negali 
daug dirbti, nes jų išvarginta 
ir išpurtusi širdis gali staiga 
nustoti veikti ir jiems 
mirtis.

tuomet

- ---- XXX--------
Alkoholis, įsisunkęs į 

naikina raudonuosius 
rutulėlius ir verčia juos tau
kais. Todėl girtuokliai tankiai 
esti riebus, bet netvirti, nes 
tvirtumui reikia raumenų, bet 
ne taukų. 

----- XXX-----
, Alkoholis įsisunkęs į gyslas, 
Visas jų lanksčias sienas aplip
do kalkėmis, kurių daug yra 
svaiginamuose gėrimuose. Nuo 
to gyslos darosi trapios, raukš
lėtos; tokiomis gyslomis krau
jas nebegali gerai tekėti, x ir 
kartais atsitinka gyslų trūki
mas, Tuomet žmogų ištinka pa
ralyžius arba ateina mirtis.

----- XXX-----/
“Alkoholiui veikiant į sme

genis, ; labai nusilpsta žmogaus 
protavimas ir gabumai. Nuo 
alkoholio silpnėja valios pa
tvarumas, estetikos ir (įoros 
jausmai. Nuolatinis alkoholio 
vartojimas labai žymiai veikia 
į musų smegenis ir nusilpnina 
juos. Nuo alkoholio vartojimo 
žmogus dažnai apserga sunkiai 
išgydoma ‘baltąja karštilige’, 
kuri baigiasi mirtimi arba be
protybe.

kraują, 
kraujo
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Žuvo dėl munšaino

J. Philips fin. rast

Vyras nušautas

18-tos gatves ap ielinkė

Roseland

MYKOLAS KATKUS

Apiplėšė bučerjię

riau

Plėšikai pasiskubino

ver-

zino

žinomi

pagerintas

billy’s: uncle

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

Metinės Sukaktuvės 
ONOS BEfiZINSKIENES

OLGA LAPIN8 
I’o tėvais I’utnevičaitė

DR. VAITUSH, O. D. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAS

TUtU TO 
A FIGHT
V .

no 
itsy<Uiu»

ŠIANDIE SARI'ALIl'S RISIS 
MELDAŽIO SVETAINĖJ

pasisekimu <i«l 
vyrama, 

aut 
stiprumą

užleisdami
< milžinams, 
bažnyčios nebepa-

ir bandoma trauk- 
naujųįų bažnyčių 
didumu ir gražu-

Meldžiame draugus ir pažy
stamus dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti paskutinį patarnavi
mą^ Del platesnių žinių kreip
kitės pas graborių J. Pavlavi- 
čių, 3^38 So. Halsted St., Chi- 
cago, 111. Tel. Boulevard 7667.

1904 West 14th St., Cicero.
Tel. Cicero 8094.

/m* W
'-L tiOU’T

UJHKV TO
< MARTHMa

CHICAGOS
ŽINIOS

tauto Benui daug gerų gaidųt 
apie $50 Vertės. Beno pirminin
kas varde visų draugų / ištarė 
širdingų ačiū. Nutarta kaip ir 
pereitais metais, surengti pava
sarinį balių. Tuo dalyku rūpin
sis paskirtas J. Balakas. To
linus seke rinkimas valdybos 
ateinantiems metams. Likosi iš
rinkti sekanti draugai: J. Ba
lakas už lyderį, A. Rupšis pir
mininku, J. Rakauskas lyderio 
ir pirm, pagelbininku, J. Barčis 
nut. rašt
Aleks šimkaitls kasierium, J. 
Mačis ir Zen. Noreika kasos 
globėjais, Ę. Burba maršalka, 
Ben. Stanevičia korespondentu, 
J. Barčis ir J. Rakauskas at
stovais Bridgeporto Lietuvių 
Auditorijos. —Beno Koresp.

Gruodžio 7 d 
svet., L. K. Vytauto 
kč savo priešinetinį 
mij. Pirmininkui 
neatsilankius, pirm.

L. K. Vytauto Beno 
darbuotė

ir tikra* Europinis 
Mci.le gvdymas •' 
kiama. Vienatinių <y 
dymaa nuo alTijio <’ue 
darnus ui Ct t 
temą kainą

tiktai trumpam laikui

paeina
Kad

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP

Šviesos ir Uratų suvedimus.;
Fikčeriai ir elektros reikmenys

2215 W./22nd St„ Chicago
Phone Canal 2391

ANTANAS WILLIS
Musų mylimas sūnūs persi

skyrė su šiuo pasauliu sulau
kęs S dienų amžiaus, Gruodžio 
13, 1925, 3 valandą dieną. Gi
męs Chicagoj.

Paliko dideliame nuliudime 
tėvas Antanas, ir motina Kos- 
tancija, po tėvais Budrytė, se
serį Leną, 2 metų. Kūnas pa
šarvotas randasi 821 W. 123rd 
St. Laidotuvės įvyks Seredoj, 
Gruodžio .1.6, .1 valandą po pie
tų iŠ namų bus nulydėtas į 
Tautiškas kapines.

Visus gimines, draugus ir 
pažįstamus nuoširdžiai kviečia
me dalyvauti laidotuvėse.
• Nuliūdę liekame,

Tėvas, Motina ir Sesuo
Laidotuvėse patarnaują gra

borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

Mirė Gruodžio 11 d., 1925, 
sulaukęs 33 metus amžiaus. 
Laidotuvės ątsibus Seredoj, 1 
vai. dieną, Gruodžio 16 d., iš 
koplyčios graboriuus J. Pavla- 
vičiaus, 3238 So. Halsted St., 
Tel. Boulevard 7667.

BŪDAVUS DIDELĘ 
BAŽNYČIĄ

« Jau,sukako metai laiko kaip persisky
rė su šiuo pasauliu mano mylima moteris 
Ona Beržinskienč iš namų Beinoraitė, 
Gruodžio 16, 1924. Už velionės sielą pamal
dos atsibus Ketverge, Gruodžio 17, 1925, 8 
vai. ryto, švento Kryžiaus bažnyčioj prie 
46-tos gatvės ir Hermitage Avė. Visus gi
mines, draugus ir pažystamus kviečiu da
lyvauti pamaldose, 

k • f

Antanas Beržinskas
6159 So. Artesian Ąvenue 

Tel. Prospect 6674

po, atidarė didelę 
grosemę. Papratęs 
negali pakęsti -be 
nori išmėginti Bridgeporto ko
lonijų, kuri anot jo, esanti 
“aukso mainos°. — Rep.

*ro macš

JULIJONA GRAMONTAITĖ
Mūrų mylima dukrelė persiskyrė su šiuo pasauliu sulauku

si 10 metų amžiaus, Gruodžio 12 dieną, 1925 m., 10:30 valandą 
vakare. A. A. Julijona gimė Lapkr. 15 d., 1915 m., Chicago, 111.

Paliko dideliame nuliudime motiną Heleną, po tėvais — 
Nevenskaito, tėvą Kazimierą, brolį Bronislavą ir gimines. Kū
nas pašarvotas randasi 4535 So,. Rockvvell St.

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

Visus gimines, draugus ir pažįstamus nuoširdžiai kviečia
me dalyvauti laidotuvėse ir suteikti mirusiajai paskutinj pa
tarnavimą. Nuliūdę ir pilni gilios siel vartos liekame, 

y Tėvai, Brolis ir Giminės
Laidotuvėse patarnauja grabelius Eudeikis, Tel. Ydą. 1741.

Palengvins akiM įtempimą, kuriu 
ošti priežastimi gaivos skaudėjimo, 
svaigimo. akių aptemimo, nervuotv- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso, 
kreivas akis, nuima kataraktą, fct> 
leir.o trumpregystę ir toliregyst^. 
Prirenka teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Specialė atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Ak’- 
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 10 
iki 8 vai. Nodėlioi 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

Lietuvių Dentis|ąs patar
naus geriau.

Traukimas dantų be skausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
lemas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktu iusu sveikatai.

1545 West 47th Street
NVt>11 AnJilaiiJ G*.

apie 
gražios

Du plėšikai užpuolė Edsyard 
Lainbert salitiną, Hazelkrest, 
tikėdamies daug pelnyti, bet 
pelnė tik $2.

p. J. Savickio 
Benus lai- 
susirinki- 

p. Rupšiui 
pavelb. A. 

Kvauka liko paskirtus pirmi
ninku, o A. Stanevičia pagelb. 
Rašt. p. Stulginskas perskaitė 
pereito susirinkimo tarimus, 
kurie liko priimti Įsu pataisy
mu. Tolinus sekė komisijų ra
portai. Nuo Bridgeporto Lie
tuvių Auditorijos raportas buvo 
netikęs, tad ir liko vienbalsiai 
atmestas. Iš koncerto, kuris į- 
vyko gruodžio 5 d., Meldažio 
svetainėje raportas buvo nepil
nas, kadangi komisija nebuvo 
dar galutinai sutvarkiusi at
skaitų, tiek tiktai iš raporto pa
aiškėjo, kad liks apie šimtų dol. 
gryno pelno.

P-as J. Rakauskas prižadėjo 
atnešti ir padovanoti L. K. Vy-

KIMBALL PIJANAI
Del tobulumo savo balso yra 
pamylėti ir didžiai ifigirti per 
pagarsėjusius artistus ir muzi
kos ekspertus. Vien tik su Kim- 
ball grojikliu pianu galite gra- 
jili gaidas teisingai ir girdėti 
geriausiai ištobulintą piano inu-

Rurys detektivų, vedami pa
ties detektivų viršininko Schoe- 

dare

yra var- 
atKavin: 

gaivini nt 
gilių, nirvi 

silpni 
Ru.-w gyd; mu

patarnavimai suteik
Geriau* Ii R>d> 

Greičiausias gydy-

šiandie K. Sarpalius Meldažio 
svetainėje risis net su dviem - 
Jack Elsonu ir Simon Borella. 
Abu vyrai yra tvirti ir sveria 
dauginy kaip po 200 svarų. Vie
nok Sarpalius žada bėgiu vieųos 
valandos abu patiesti ant mat- 
raso.

“Dzūkas” taipgi risis; risis 
dar Glazauskas ir Bagdonas su 
Dudinsku. —-Z.

TADAŪSAS STULGAITIS
Musų mylimas vyras ir tė

vas persiskyrė su šiuo pasau
liu sulaukęs 89 metų amžiaus, 
Gruodžio mėn., 14 dieną, 1925, 
6:31) valandą ryte. Paėjo iš Vo- 
langiškio kaimo, Girkalnio pa- 
rap. Amerikoje išgyveno 22 
metų.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Marijoną ir dvi (lukte
rės Bronislavą ir Marijoną. Kū
nus pašarvotas randasi 2837 W. 
3b* t-h J’lucv.

Laidotuvės įvyks Ketverge, 
Gruodžio 17, 8-tą valandų ryte 
iš namų 2887 W. 38th PI. į 
Dievo Apvaizdos bažnyčią, o iš 
ten bus nulydėtas į Šv. Kazi
miero kapines.

Visus gimines, draugus ir 
pažįstamus nuoširdžiai kviečia
me dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti mirusiamjam paskutinį 
patarnavimų, i

Nuliūdę ir pilni gilios siel
vartos liekame,

Moteris Marijona 
ir Dukterys.

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Butkus, Tel. Canal 3161.

Gruodžio 1 d. Aušros kamba
riuose įvyko Lietuviu Improvc- 
yient ir Benefit Khubo prieš 
dietinis susirinkimas sušauktas 
atvirutėmis. Narių buvo daug 
Priėmus protokolų sekė rapor
tai. Kliubo narys J. Šatkaus
kas serga. Jam pasiųsti lanky
tojai. Aplankę jį pripažino Už 
ligonį. Sųryšio vardu Aušros 
kambariuose įvyko dvi prelek- 
cijos, trečios įvyks gruodžio 14 

<d. lėliškas priimtas nuo bendro
vės. Jame reikalaujama, kad 
kliubo narys nusipirktų jos se
rų mažiausia po du.

Išrinkta valdyba. Ji susidės 
iš sekamų asmenų: pirminin
kas M. Užunaris, jo pagelbinin- 
kas J. Viliunas, protokolų sek
retorius J. Tamašauskas, finan
sų — R. Mikšys, iždininkas-E. 
Kudukis, iždo globėjai S. Po
cius, S. Gustas, ir M. Kirkus, 
maršalka B. Gužinskas, bendro
vės atstovas J. Tamašauskas. 
Sąryšio delegatai — S. Pocius, 
K. Evaltas ir J. Viliunas. Ko
respondentas J. Buika.

St. Jo pati 
kokie tai 

imas vyras, kuriam jis 
duris. Bet; policija

Krank Along, 29 m., bu t Jėge
ris, tapo nušautas savo namuo
se 1153 Sedgwick 
sako, kųd jį nušovė 
nepažį 
atidarj 
tani nenori tikėti ir aštriai kvo
čia jo jauna pafių Carina, 19 
mM nęs jį rado Beklūpantį prie 
lovos, o sienoje netoli jo buvo 
suvarytos dvi kulkos.

a+a
MARIJONA ŽILIENĖ
Po tėvai* Kraųikkaite

Muku mylima motinėlė persi-_ 
skyrė su šiuo pasauliu sulau-' 
kusi .47 metų amžiaus, Gruod
žio mėn., 14 dieną, 1925, 6:15 
valandą ryte. Paėjo iš Kauno 
rėd., Tauragės apskr., Taura
gės parap., Szunagių kaimo. 
Amerikoje išgyveno 16 metų.

Paliko dideliame nuliudime 2 
dukteris Mai’cijoną ir Oną ir 
žentą Alexandrą Kaktavlcių, 
Lietuvoj dukterį Marijoną Zu- 
bruckienę, 2 seseris Anielę ir 
Maręijoną ir brolį Kasparą. Kū
nas pašarvotas randasi 10609 
Edbrooke Avė.

Laidotuvės įvyks Ketverge, 
Gruodžio 17 d., 8:00 valandą 
ryte iš namų j Visų šventų Pa
rapijos bažnyčią, kurioj įvyks 
gedulingos pamaldos už velio
nės sielą, o iš ton bus nulydėta 
j švento Kazimiero kapines.

Visus .gimines, draugus ir 
pažįstamus nuoširdžiai kviečia
me dalyvauti laidotuvėse.

Nubudę liekame,
Dukterys, žentas 
ir Giminės.

laidotuvėse patarnauja’ grla- 
borius fcudeikisj, Tel. Yds 1741.

Kliubo balius bus sausio 
Bus tai 15 metų sukak- 
apvaikščiojimas ir senes- 
nariams bus duodami

Kliubj Narys.

James Lente, .39 m., tėvas 
devynių vaikų, surengė savo 
namuose prie 7731 Greemvood 
Avė., puotų savo draugams. 
Toj puotoj daugiausia buvo 
munšaino. Begeriant munšainų 
iškilo barniai, kurių, pasekmėje 
James Lente yra negyvas, o 
policija ieško dviejų užmušėjų 
—jo draugų.

“Aukso mainos”
Per daugelį metų, gerai 

mas Brighton Parko biznierius 
p. Charles Dankevičius, kuris 
darė gerų biznį su savo groser- 
ne ir bučerne, prasišalino iš 
Brighton Parko apielinkės. I)a- * »
bar jis apsigyveno Bridgeporto 
apielinkėj
gatvės, šioj vietoj ant pat kam- 

bučernę ir 
bizniavo! 

biznio. Jis

Parduodam ant lengvų Ūmo 
kėjimų

PiJANy KRAUTUVES

Mūšų mylima moteris ir mo
tinėlė persiskyrė su Šiuo pasau
liu sulaukusi 42 metų amžiaus, 
Gruodžio mėn., 13 dieną, 1925, 
1:00 valandą ryte. Paėjo \ iš 
Kauno rėd., Barvydžių kaimo,. 
Papilės parap.,h Šiaulių apskr. 
Amerikoje išgyveno 15 metų.

Paliko dideliame nuliudime 
vyrą Juozapą, dukterį Lillian, 
6 metų amžiaus, 2 seseris Na
taliją ir Pauliną ir švogerius, 
brolį Joną. Lietuvoj motiną ir 
brolį. Kūnas pašarvotas randa
si 1721 So. Ruble St.

Laidotuvės įvyks Seredoj, 
Gruodžio 16, 1:00 valandą iš 
namų j Concordia kapines..

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

Nubudę liekame,
Vyras, Duktė ir Giminės .

Laidotuvėse patarnauja gra
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

Gruodžio 12 d. Draugystė 
Meilės Lietuvių Amerikoje, tu
rėjo priešmetiuį Susi rinkimų. 
Narių atsilankė gan skaitlingai 
ir rimtai svarstė draugystės 
reikalus: tik vienų draugų buvo 
perdaug užgavusi mėnulio švie
sa, todėl jis kėlė daug lermo ir 
reikėjo išprašyti lauk; tokiems 
draugais patartina tokiam sto
vyje nesirodyti publikai, nes 
nedaro draugystei garbės, o ir 
kitiems gadina ūpų.

Draugystė stovi gerai,- turi 
apie 80 narių ir pagal skaičiaus

w<s.
Okrę to .

V, (\ GViž-V.

nijikur, šeštadieny
puolimus Bridgeporte 
vardų distrikle ant saliunų ii 
biliardinių ir areštavo 66 žino 
nes, taipjau suėmė daug mun 
šaino. Visur policija turėjt 
kratos varantus.

Trys ginkluoti plėšiką 
nas kurių buvo panašus į Dur- 
kinų, užpuolė » Jono Markaus 
bučernę prie 3205 W. 59 St. 
ir atėmė $700 piiiigais ir $750.narių finansiškai stovi dar ge 
vertės deimantini žiedų

J. L. A. T. KliubaS gyvuoja 
jau apie 15 metų, turi nemažų 
skAičių narių ir galbūt yra di
džiausias kliubas Bridgeporte. 
Bet per paskutinius metus pir
mininkas S. Meškauskas delei 
nežinomos priežasties labai 
mažai lankėsi į susirinkimus; 
todėl buvo daug nesmagumų, 
daug narių kliubų apleido, taip
gi ir finansiškai nupuolė. Bet 
priešmetiniame susirinkime 
gruodžio 5 d.t Lietuvių Audito
rijoj buvo rinkimus valdybos 
sekamiems metams. Iš trijų 
kandidatų pirmininku liko iš
rinktas J. Rūta, raštininkai pa
siliko tie patys, bet kasos glo
bėjai yra nauji. Dabar kliubas 
tikisi susilaukti geresnių pasek
mių. 
23 d. 
tuvių 
niems 
ženklai

DR. ROSS NAUJA IR PA 
gerintą
GYDYMO IŠGYDO

Kraujo, pmdfs, Abipumo, privatinės, aia . 
tos, užsendintos ir užkrečiamos ligos virs 
iicydomo*.

Vartojami naiigiau.Hi ir geriausiai 
metodai

furi suvi/š 1800 dole- 
Buvo duotas įnešimas pir

kti už $1500 morgičių ir gauti 
6 nuoš. vieloj 3, bet matyt, kad 
didžiuma draugų mažiausio su- 
pfatimo apie tokius dalykus ne
turi ir liko nutarta pinigus lai- 

l’ž 10 rtlinučių kyti ant 3 nuoš. Daug draugų 
plėšimo sugryžo savininkas liko nepatenkinti, 
$1,000, kuriuos jis pasiėmė 
banko išmainymui darbinin- 
čekių, bet plėšikai jau bu- 
Įiabegę.

sako, žino 
draugus bausti ir rinkti dole
rius ir pusdolerius už piknikus 
ir balius, bet kad uždirbti pini
gus, tai nesupranta, nes už 
1500 dolerių ateitų ekstra 4b 
doleriai, tai reikštų kaip ir 15 
narių, kuriems nereikėtų mokė
ti pašelpos nei į.osmertinės. 
Tas turėtų but dar kartą ap
svarstyta.

Liko nutarta turėti balių ko
kį subatos vakarą prieš užga
vėnes Apveizdos Dievo para
pijos svetainėje ir baliaus die
noje priimti naujus narius su 
nužemintu įstojimu. Valdyba 
paliko kaip ir ta pati, tik nau
ją kaserių išrinko,* vietoj Pau
lams kio — Izidorių Juščių.

Pirmininkui Margevičiui už 
gerą pasidarbavimą ir pirmi
ninkavimą per 6 metus nutarta 
suteikti dovuną 20 dolerių 
tės. —Ten buvęs.

Valdyba buvo neliuosa nuo 
pašalinių darbų. Nutarta seka
mais metais ją paliuosuoti. Nu
tarta Užgavėnių vakare sureng
ti lietuviškus šokius. Jų ren
gimu rūpinsis komisija. Dar 
pamiršau priminti, kad kliubas 
turi išrinkęs komisiją, kuri 
darbuojasi suvienijimui draugi
jų ir kliubų. Ji dirba išsijuosu
si. 5-ako, gal ir pasiseks suvie
nyti kelias draugijas.

Susirinkimas skaitlingas ir 
kliubo reikalai buvo svarstyta 
rimtai.
—L. I. ir B. K. Senasis Koresp.

J. R. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas> 
4605-07 S. Hermitage Av, 

Tel. Yards 1741 ir 4040
SKYRIUS 

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727

< OR SO

Metodistai dabar tariasi 
budavojimą didelės ir 
bažnyčia*- prie Lochs! 
LaSalle galvių. Ta bažnyčia 
Lutu replika didžiosios Ncw 
> orko bažnyčios ir 'Kainuotu 

$1,900,000. Ji butų taip j>abu* 
davota, kad jeigu neitų bažny
čios biznis, tai kad namų butų 
galima tuoj jiaversti kitokit^ms 
bizniams. / t

Dabar abelnai stengiamąsi 
1 udavoti kuogražiausius baž
nyčias. štai vųiurmiesty pasta
tyta bažnyčią ir biznio narna, 
kuris kainavo kelis milionus 
dolerių. Matyt, kaip nyksta ma
žieji teatrai, užleisdami vietą 
puošniesiems 
ir mažosios 
daro biznio i 
ti žmones i 
puošnumu, 
mu.

Simpatiškas —
Mandagus — 
Geresnis Ir Pi 

Egp: JI gesnis Už K i- 
|K^tu Patarnavi 

mas.

1

(■f'’
M W

Siųskit Naujienas 
Lietuf on — tai bus 
brangi dovana.

1 . . T; ..____________________________ . . V ....
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DR. B. M. ROSS 
Atsukanti* 

Spactalhlas < 
įstsiutH 30 metų

DnuRiatiHiai chroniškų lig 
kruujo ir užkrečiamų ligų. 
Ja* nebandykit Kenai* budai 
VYRAII Spe liūlia aerum gydymas 
tojamua su geru 
atiprumo tūipnėms 
Jėga veikia atebuklingni 
ir krauju, ,suteikdama 
ir sunykusiom* vyrgnis. 
kambariai kasdien zpilni ligonių.
JIS turi 30 METŲ PATYRIMĄ 

ir jau Ugydė tūkstančius žmonių, tai -r« 
užtikrinimas sergantiems, kad Jie guus ’ • 
lą gydymą. Vienatinis geriausiai |renH* 
ufisaa Jungtlnfso Valstijose. Deiimtis gy
dymui kambarių. Kraujo ižbandymas ir Ii 
boratorijos cgz.aminacija dykai su gydysiu.

Patarimas Dykai
/.tenkantis medikalis 
jum* sveikatų ir laimę 
inas. Pigiausios kainos, 
man. Ateikit Šiandien.

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

katnpaa Monroe St. Chicago 
Vyrų priėmimo kambarys f>06. Moterų 
ėmimo kambarys DOS.

Penktas Augštas, Crilly Nainae 
25 METAI TAME NAME

Ori- • valandos kasdien nuo 10 ryto ii 
Muuue. Ni'dviioj nuo iki 1 dienų, 
’i.dėliais, scrokurib r-ibaiomis nuo 

vto iki M vilku r*



7 eatras 
Muzik

Iš Birutės
žinotina

Opera

šįvakar, kaip 8 v. v., Ray
mond ChapJ. įvyksta svarbus 
Birutes valdybos posėdis, nuo 
kurio prigulės Birutės visas 
veikimas. Visa valdyba ir val
dybos nariai rėmėjai, būtent 
Nora Gugi s, inž. K. A u gust ir 
Dr. Kliauga, prašomi būtinai 
būti, taipjau visi nariai-rėmė- 
jai bei veikėjai prašomi 
Luti su gerais patarimais, 
tinusi Birulės dvidešimts 
tų sukaktuvės; jubiliejui 
kia nuspręsti 1x4 paskirti 
karną veikalą, o ir daug 
reikalų yra. Visi prašomi 
ir, jeigu galima, laiku.

Birutė.

pri

mė- 
rei- 
tin- 
kitų 
būti

Ar turite KOSULYS?
Kodėl nepamėginti \ 1 ‘ f •

Severas
Gough Balsam.

Gera, saugi ir patikėtina 
gyduolė nuo kosulys.

Kaina 25 ir 50 centai.

Nuo persalimo nėra 
nieko geresnio, kaip

Severais
Cold and Grip Tablete.

Kaina 30 centai.

Tos dvi gyduolčs yra goriausiai dėl 
kosulio, psr&aiimo ir užkimimo.

Pirmiausiai kreipkis j aptinką.

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA

Duokite

Parodo Įnik* 
titm»umoj

MIDGET '
RADIOLITF "

MIDGET 
lluterlina, 

mergHitčuis Ir 
nuliam* ui.kauu

Kitl modelini nuo »I.7S Iki »11.00.

—........ . - ■■ '-1G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai | 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.
-------— --------- ,----------- --

’ NAUJIENOS, Chicago, 01.
—■ I ■■ WI —m. -------------------- ■■ ,|| - ----------------- < . ---------- Į.. -Į—

bet dirbti visi nariai noriai Vaičkaus teatre š| sezoną ne
dirbo. Bet visgi šitokių slout- buvo tiek daug publikos, kiek šį 
džių pergyvenimų sąjunga ne- karią. Netik kad visos sėdynės 
galėjo panešti ir dabar jau Vra buvo užimtos, bet buvo ir stą- 
laidojama. Darbas buvo truk- įjų, o daugelis turėjo ir gryšti 
domas ir iš kitų įvairių pusių, neradę sau .vietos. Publika di- 
kurie įvairius melus skleidė, džlumoj buvo tokja.i 
žemino sąjungos vardą. Dabar *-**«-< 
aš manau jau bus visiems ge
rai žinoma kas dėjosi Amer. 
L.iet. Teatr. Kūrėjų Sąjungos 
viduje ir dėlko jokios atskai
tos valdyba viešai niekuomet dino ir pati publika, laike vai- 
ncišdavė. —Svirplys. dinimo garsiai besikalbėdama ir

  darydama visokias pastabas ar- 
•The Dauviiier ^Gražiu vakaru minės re- tistams. • M % 1 •   f • _ . V . 1 J   i

— - I J- -Į - - ■ T -

Pranešimai
Ajiu adisiife. 15 ’2'

y'i im.a. ■»!<... -----------------------------

PARDAVIMUI
gruo-
buvo
ope-

buvo
Ajne-

Praeitą penktadienį, 
džio 13 d., pirmą kartą 
statoma Aldo Franchetti 
ra “Namiko^San.” Opera 
dainuojama anglų kalboj,
rikos Operos Draugija kompo» 
žitoriui įteikė David Bisphamo 
medalių. Tai draugija rūpino
si tuo, kad paskatinus Dperas 
dainuoti anglų kalba. Į

Kalėdų savaitė pasižymės li- 
riško turinio operomis. Bus 
pakartota “Namiko-San”. Gruo
džio 24 d. vis ‘ 
of tlie Regimcnt“. Gruodžio 26 
d. eis Harlingo “A Light from 
Si. Agnės”. Labai publikos 
mėgiamu opera “Beris Godu- 
noff” eis gruodžio 22 d.

Man* Garden pasirodys dvie
jose operose' “\Vcrther” (gr. 
23) ir “Thais” ubatos vakare 
(gr. 26).

šią savaitę operoj eina!
Gruodžio 15. “W?rthcr”. 

Statoma pirmą kartą, dalyvau
jant Mary Garden, Frennd, 
Anseau, Kipnis, Cotreuil. Kond. 
Polacco.

Gruodžio 16. ~ “Barbei- ot 
Seville”. Dalyvauja — Melais, gOVO}i 
Hackett, Rimini, Lazzari, lye-. xaujjenų Redaktorius 1 P. Gri 
visan, Dir. Moranzoni.

Gruodžio 17. — “Andrea
Cheniei”. Dalyvauja — Muzio, u'.,/ iki nakties'vėlumos.

Lenskn. Murshall. ,.ju imj,, susirinkusieji painu- 
Trcvisan. Dir. Po!a-

Pavlcska,
Formichi,

Gruodžio 19. — Po pietų 2 
vai. “Carmen”. Dalyvauja .Gar- 
d?n, Ansseau, Baklanoff ir tt. 
Vakare 8 vai. “I.ucia di I-am- 
ihermoor”. Dalyvauja Dal 
Montt, Cortis, ’l.azzari. Dir. St. 
Leger.

i kuri yra 
nepratusi lankyti getėanių teat
ru, todėl sumaišė sėdynės ir vė
liau atėjusiems delei to buvo 
nesmagumų. AbolnM tvarka sa
lėj buvo netikusi, kuria dar ga-

voliucijos sukaktuves I Pertraukose vargonais 
 p-lė Obraitis.

VIII Rajonas irgi mi
tučių ukaktuves pir-

Lirtuvos revoliucijos
m.) ir Vilniaus seimo.

nes 20 
I incsics

(1905
Paminėjimas l>us ateinantį sek
madienį, gruodžio 20 d., Lie
tuvių Auditorijoj. Bet paminė
jimas bus atliktas ne prakalbo- 
ims, kaip paprastai yra davo
nia, bet ;gražiu vakaru. Vaič
kaus Dramos Teatras su vai-j 
dins tokiam momentui atatin-l 
kančią gražią dramą “Laisvės 
Kovotojai”, iš laikų Lietuvos 
____ j už nepriklausomybę.

gailis pasakys trumpų, bet ge
rą prakalbą, o paskui bus šo- 

. Ie

tys ir graži] veikalą ir dar pa
silinksmins. O kad kiekvienas 
galėtų atsilankyti, tai ir įžan
ga nustatyta 
m a

visiems 
50c. ir augs.

VIII Rajonas, 
visados būna

ir linksmus, tikisi ir šį 
turėti daug publikos,

prieina-

kurio 
gražus,vakarai

įvairus
kartą

juk kiekvienas mėgsta tai,
gražu, kas jį palinksmi-

—S-tas.

griežė

Ateinantį sekmadienį 
kaus Dramos Teatro 
Hull House teatrėly. Tą dieną 
Vaičkaus Teatras vaidins Lie
tuvių Auditorijoj, gražią drai 
mą “Laisvės Kovotojai” LSS. 
VIII Rajono rengiamam vakare 
paminėjimui 20 metų sukaktu
vių Lietuvos revoliucijos?

—Viešintiškis.

Vaič-
nebus

“Kęstučio mirtis”

nes 
kas 
na.

“Genovaitė”
Kartą man teko matyti vaidi

nant veikalą apie kokį tai šven
tąjį. \ Vaidinimas truko virš 
dviejų valandų, bet tikrojo vai
dinimo buvo mažiau 20 min., 
visą gi kitą laiką praleista per-

Amer. Liet. Teatro Ku- 
r rėjy Sąjungoj

Metai laiko atgal, atvykus J. 
Vaičkui Chicagen, susiorgani-' 
zavo Amer. Liet. Teatro Kn-I 
rėjų Sąjunga. Pradėta plačiai 
veikimą ir pasekmės buvo to
kios, kokių ir nelaukta. Sąjun
gos vardas į labai trumpą lai
ką buvo chicagiečinms geVai 
žinomas, kaipo vienos iš ge
riausių teatro organizacijų, nes traukoms — mainymui dekora- 
suvuidinimas “Pakrikėlių” bu- cijų 
vo tikras žingsnis prie nuolati- las yra ir 
nio teatro. Bet dabar kila klau- Vaičkaus Dramos Teatras sta- 

i simas, delko ši sąjunga po to- ttė pereitą sekmadienį liuli 
kio didelio pasisekimo baigia House teatre. Jame yra 8 afi
šavo dienas?

, Pirmiausia 
direktorius J. 
knnu buvo 
jos scenerijos, kurios biivo be- . ...
reikalingos ir už kurias sąjun- ^umpi, o visą laiką praleidžia- 
gos iždas nukentėjo ant 45 
dtderių. Toliaus didelę klaidą 
padarė išnuomuodamas C. S. 
P. S. svetainę, sekančiam ant
radieniui po “Pakrikėlių”, kas 
irgi padarė tiek pat, jei ne dau
giau, išlaidų. Toliaus kažkas 
buvo negerai ir su tikietais.
Be to ir p. Ęrištopaitis atsisa- Sjo labai palša, 
kė atsiskaityti su Sąjunga. ( 

Turint šitokius finansinius 
deficitus, sąjungos narių ūpas 
nė kiek nenupuolč. Jie dėjo 
visas pastangas nualintą są
jungą atgaivinti. Jie rengėsi 
prie “Buridano Asilas”, kurs 
turėjo būt pastatytas Meldažio 
svetainėj. Bet pasitaikė tą die
ną Naujienų neįvykęs piknikas. 

Nuostoliai i

Beveik tokis pat veika-
Genovaitė”, kurią

Gruodžiu 13 d. “Birutė” sta
tė Lietuvių Auditorijoj “Kęstu
čio mirtį”. Jeigu tikėti prieta
rams, tai skaitlinė 13 nieko ge
ra nelemia. Bet “Birutei” ir ne
laimingos skaitlinės jokios reik
šmės neturi —- bent publikos 
skaitlingumo atžvilgiu, žmonių 
tai ištiesų prisirinko pilnutė 
auditorija. Malonu net žiūrėti.

Pats programas, well, kaip 
čia pasakius, jis gal biskutį bu
vo perstriukas: pasibaigė, kuo
met žmonės tikėjosi dar dau
giau ko ’ pamatyti 1 ir išgirsti. 
Bet išpildyta buvo gan neblo
gai. Geras buVo Kęstutis (pats 
komp. A. Vanagaitis). Kiti irgi 
pasirodė neblogai. Įspūdingai 
išėjoa Kęstučio > laidotuvių apei
gos. Tik,\ kaip jau minėjau, 
visa tai tęsėsi nedaugiau vienos 
valandos.

Publikos susirinko gražios ir 
daug. Tai “Birutes’’ publika. 
Turėdama tokį būrį rėmėjų, 
“Birutė” gali gaji drąsiai į at
eitį žiūrėti. —N.

yra kaltas 
Vaičkus. Jo 
išnuomotos

pate 
j sa

ri vė

i dengimai, beveik kiekvieną kai 
tą reikalaujantys naujų ir tai 
didelių dekoracijų, o tuo talpu 
vaidinimas netruko 
valandų, todėl aktai 
A • • > • *

yra visai

ma /pertraukoms. Tokie veika
lai jokio įspūdžio negal padary
ti, nes dar nespėjai įsiklausyti, 
nespėjo artistas “įsismaginti,’' 
štai ir vėl pertrauka. Ir taip vi
są laiką.

Nestebėtina tad, kad ir Vaič
kaus pastatyme “Genovaitė” iš- 

net ir silpna.
Veikalas reikalauja didelių de
koracijų, didelio personalo ir 
didelės estrados. To visko nėra 
mažame Hull House teatre. De
koracijos labai bėdinos, perso
nalas mažas. Vyriausias roles 
—Genovaitės ir Gobaus — vai
dino Pola Tendžiulyte ir J. 
Vaičkus. Ypač puiki buvo Ten- 
džiulytė ir jos geras vaidini- 

nrin' niioitolTu mas kiek atKaivino Sį negyvų pne nuostolių jkaU ganu

Biznieriai!
Kostumeriai iš jusy nori Kalendorių —

Kalėdoms Dovanu
Jeigu dar neturite kalendorių, tuoj galite 

užsisakyti pas mus; mes padarysim J vieną die
ną. Turime dar daug gražaus stako. Atvykite 
pasižiūrėti ypatiškai arba patelefonuokit, atsių
sime atstovą su sampeliais. Kalendorių kainos 
nuo $12 iki $20 už šimtą. Kalendorių užsaky
mus priimsime iki Gruodžio-December 22 die
nos.

Aušros Knygynas
3210 So. Halsted Street

Tel. Boulevard 9663

— ■...... , - ..... . . ■BT.-cisc^s.ZFgg-r, , k,i ........ j...

Rusų studentu vakaras
.„l—-------------------

i'ecenzcntas, bet man 
rusų studentų vaka- 
skaitau savo pareiga

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 
LEISTI eioo.oo?

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

lijcusj gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas dole

ris sudaro nematomą juostą cen- 
ų ir kiekvienas centas atlieka 

tam tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šimtą ir Išsiunčiame savo centus 
dirbti dcl kitų.

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

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

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

NAUJIENŲ SPULKA.
1739 So. Halsted St.

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAIMTINO 

& HDVV. CO.
MAlevoJam ir popieruojaro. Už- 

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

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

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
III SUTAUPYKIT 35% 

Mes parduodame visiems obelio 
kainomis

LevinUml Plombini? Supplv Co., 
1637 West Divislon SU 

netoli Marshfield
s.———-a-———

Ji DŽIAUSIĄS GROJJKUŲ PIANŲ 
IŠPARDAVIMAS CHICAGOJ

Turime pardavimui daug vartoti) 
r Halu pelinių pianų. Turi būt par- 
luoti, kad padariu j vietos, musų kam- 
>ary dėl naujų Kalėdinių pianų. Par- 
Invimo liainos $145 lengvais išmokė
jimais. Jei jus atsinešiu šį skelbimą 
u savim, mes duosime jums gražią 
Calėdii dovana, 1(>(> rolei ių ir cabinet 
enčių. 
NATIONAL PIANO STORES, Ine.

2.332 W. Madison St., Ist floor
• Chicago, III.

su sekretorių

Roneland. — L. S. S. 137 kp, 
si rinkimas bus Gruodžio 16 d., 7:30 
vai. vak., J. šmotelio namuose, 10604 
Edbrooke Avė. Nariai ir norintįs pri
sirašyti kviečiame atailankyti.

— Organizatorius

su-

L. S. S. 4-tos Kuopos priešmetinis 
susirinkimas įvyks antradieny, Gruo
džio 15 <1., K-tą Vai. vakare, Raymond 
Chapel Svet., 816 W. .31 st St. Visi 
nariai yrai kviečiami dalyvauti.

— Valdyba

Lietuvos Socialdemokratų Rėmė
jų Foųdo Chicttgoe kuopos prieš- 
metinis susirinkimas »įvyks ketvir
tadieny, 
•vakarė, 
Halsted 
būtinai dalyvauti šiame susirinki
me, nes yra svarbių reikalų.

N, J. Mauricas, sekr.

gruodžio 17 d., 7:30 vai.
Naujienų name, 1739 So.

St. Kviečiu visus narius

19 kp. prieftmetinia susi* 
bus ketverge, gr. 17 d., 
name, Bus centro valdy-

LDLD 
rinkimas 
Naujienų 
bos nomi na vilnas, kuopos valdybos 
rinkimas ir k. Visi nariai prašomi' 
atsilankyti. —Sekretorius.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
JIEŠKAU Miko Ratkaus giminių, 

jis gyveno 3247 So. Union Avė., Chi
cago, III. Dabar jis yra miręs ir ran
dasi pas graborių. Kas žinote, malo
nėkite pranešti apie jo gimines.

' PAUEAVIčlA
.3238 So. Halsted St. 

Chicago, III.

PAJIEšKAU Juozapas šeivelia. 
Paeina iš Stanaičiu kaimo, Gelgau- 
diškės parapijos, Sakių apskričio. Pir
miau gyveno Grąpd Rapids, Mich. 
Yra labai svarbus reikalas. Prašau 
i o paties arba kas apie jį žino, atsi
liepti, busiu dėkingas. CHARLES 
DITKUS. 1154 No. Kedzie Avenue, 
Chicago, Illinois.

KRAUTUVIŲ FIKČERIAI 
Grdsernių, Bu- ! 
Černių, Delikate- 
šen, Restauran- 
ti?» Kendžių, Be- ’ 
kemių. Musų 

f specialumas Geras patar
navimas, žemos kainos. 

Sost^eimh, 1912 So. State St.

NAMŲ SAVININKAI, kurie tu
rite šildomus namus su garu arba 
vandeniu, npvyniokit pečių ir dū
das su Asbestas. Sutaupysit pušę 
anglių: Kurie norite, galite patys 
apsivynioti, aš parduosiu junu 
daug pigiau šį tavorų. negu 
gautumėt patys. Patarnavimas 
kai.

F. JANCHUS, 
3108 W. 59 St, 

Tel. Republic <>899 
šaukit vakarais po 5:30

i u* 
dy-

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

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

F. ROBBIN
1838 So. Hamlin Avė.

RHIKIA 6 moterų dėl 
tavimo skudurų. Ateikit 
rengusios /darban.

H. DRAY, 
1447 Blue Islarid Avė.

sor- 
pusi

REIK/\J.IN<»A gaspadinč pri
žiūrėti namus ir 2 mergaites. 
Su alga susitaikysim. Atsišan- 
kit vakare apie 6 vai.

K. S. t
3634 So. Ilermitage Avc.

PARSIDUODA bučernė ir 
grosernė. Senas išdirbtas biz
nis, lietuvių kolonijoj.

Kreipkitės:
1618 Union Avė.

PARSIDUODA dvi krautuvės 
jrosernė ir Valgykla (restora
nas). Senas biznis išdirbtas. 
Turiu parduoti, nes kitoj vie
toj savo name uždedu biznį.

2279-81 Archer Avė.

G'ROSERNft ir bu&rne ge
roj vietoj ant kampo. Parduo
siu pigiai už ca-h ar mainysiu.

Kreipkitės: -
3932 S? Rockwell St.

PARDAVIMUI grosernė ir vi
sokiu mažmožių krautuvė. Senas 
biznis, daugiausia lietuvių apgy- b 
'žentą. Gausit bargenų.

Kreipkitės: \
3336 So, Lowe Avė.

—>—,------- ,------------------------------------
, PARSIDUODA bučernė ir 

groserne, gera vieta, nėra bu- 
černių aplinkui per 4 blokus. 
Nauji fikčeriai. cash biznis.

1444 W. 74th St.
' Tel. Vent\vorth 6751

NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI 2 augštų mu- 

riAis namas, su nesvaiginamų 
jerimų parloru, geri fikčeriai ir 
yra jgisnis, nebrangiai.

7007-So. Racine Avė.

DIDELIS Bargenas. Parsiduoda 
2 augštų mūrinis namas, netoli 
Marųuctte Parko, puse bloko nuo 
karų. Gerai įtaisyta, karštu van
denili šildomas. Atsišaukite pas 
kontraktorių

Jonas Paulus
4638 S. Washtenaw Avė.
Tel. Lafayette 3151

PARDAVIMUI 3 lotai ir 2 
cottage, £—6 kambarių. Bar- 
genas. Randasi pusė bloko i 
pietus nuo Archer Avė.

Atsišaukite:
1836 So, Ridgevvay Avė.

REIKALINGA mergino arba mo
teris našlė lęad ir su vienu vaiku, 
katra mylėtų namų darbų prižiū
rėjimai vaikučių. Valgis*ir kamba
rys, su mokesčiu susitaikysim.

S. D. 3150 S. Halsted St. 
Antras aukštas iš užnakalio.

Tel. Boulevard 10496
ISRENDAVOJIMUIAš nesu 

teko būti 
re ir todėl 
nors trumpai parašyti apie tą 
vakarą.

Tą vakarą studentai statė 
operetę “Ivanov Pavel.” Ta o- 
perete pasirodė prieš pat revo
liuciją ir, sakoma, turėjo dide
lio pasisekimo Rusijoj. Ir neste
bėtina, nes ji labai gyva ir mu- 
zikalinga, jei taip galima išsi
reikšti. Jos muzika yra surink
ta iš didžiųjų oper-ų ir iš liau
dies dainų. Studentai operetę 
išpildė labai gerai.

Kitas studentų užsitarnavi- 
mas yra tame, kad tvarka sa
lėj visą laiką buvo pavyzdinga. 
Tai yra labai svarbu. Didžiuma 
rusų (dagi ir studentų) ir lie
tuvių dirba dirbtuvėse, kur vi
są savaitę yra tekis, užėsis ir 
trenksmas, kad pats savęs ne
girdi. Todėl šventadieniais jie 
eina > kokį vakarą vienatiniu 
ciksiu pasiklausyti • muzikos ar 
dainos ir pasilsėti. Bet pas 
mus, lietuvius ąt rusus, vieton 
muzikos tenka, vakaruose vien 
klausytis vaikų klyksmo ir ver
ksmo, ar kūmučių pletkų. Stu
dentų vakare to visko nebuvo. 
Kada užlaida pakildavo, tai bū
davo taip ramu, kad tarsi 
skrendančią musę buvo galima 
girdėti. * O tai todėl, kad jei 
kas pradėdavo kalbėtis ar juok
tis laike vaidinimo, tai tuoj jį 
įspėdavo, o jei neklausydavo, 
tai grąžindavo įžangą ir paro
dydavo duris.

Laike .šokių vaikai taipjau 
nebėgiojo po salę ir nesikabinc- 
jo už šokančiųjų, kaip tat bū
na didžiumoj vakarų.

Jeigu studentai pastatytų sa
vo “Ivanov Pavel’’ Bridgeporte, 
tai nežinau ar jie uždirbtų (tai 
priklausytų nuo reklamos), bet 
tik tiek žinau, kad publika bu-

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

SIŪLYMAI KAMBARlįĮ
PASIRENDAVOJA šviesus, 

apšildomas, gražus kambarys 
vienam vaikiniu arba ženotai 
porai.

6530 S. Artesian Avė.

IŠNUOMOJI? kambarį merginai 
ar moteriai; aš esu viena moteris 
našlė, noriu turėti partnerj. Nėra ’ 
vaiku. Matyti galima vakarais, 
utarninke visų dienų. 2 lubos iš 
užpakalio.

3106 S. Halsted St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKIA automobilių satos- 
rnenų, yra gera ateitas, geroj 
apielinkėj, 
rųšių gas karus. Pageidaujama 
patyrę, arba išmokinsime ne
patyrusius, kurie turi gailuma 
pardavinėjime.

4143 Cottage Grove Avė.

MAINYSIU medinį 4 pagy
venimų namą ir garadžių 2 
mašinų, kuriame yra (vesta 
elektra, mainysiu ant kito biz
niavo namo.

2279 Archer Avė.

pardavinėti dviejų f PARSIDUODA mūrinis 
fialų narnas, bizniavai.

Kreipkitės:
4152 W. Division-St.

, ----

MORTGECIAI-PASKOLOS
REIKIA vyru chearmenų 

Darbas prie No.12 žirklių.
Kreipkitės:
Apex Iron and Metai Co.

3505 Shields Avė.

ANTRI MORGIČIAI
Suteikiami ant 6% palūkanų 
TaipgP perkame Trečius MorgiČius 

• ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
3804 South Kedzie Avė;, 

Lafayette 6788

I v (UVAU0 xapxauziX4 pairti

silpnai pasirodęs vėliau pasitai
sė ir jo monologas kalėjime bu
vo labai geras; dekoracija 
scenoj irgi buvo gera, taip 
paskutinė scena išėjo labai ge
rai ir atitaisė blogą įspūdį, 
kį padarė visos kitos 7 scenos, 
šitoj scenoj Vaičkus ‘ pasirodė 
didelis artistas. Dar niekad 
chicagięėiams neteko matyti 
taip puikiai Vaičkų vaidinant 
kaip jis vaidino šioj sun
kioj, bet įspūdingoj scenoj.
Keli kiti artistai mažesnėse ro
lėse (K. širvis, J. Briedis, J. 
Gulbinienė) irgi buvo geri, bet 
dėl rolių trumpumo ir menku
mo sunku buvo juos užmatyti. 
M. Kasparaitis svarbioj Sigito 
rolėj šį kartą buvo gana silp
nas, ypač jam nesidavė valdyti 
ir šiaip jo sunkiai suvaldomas 
balsas.

Bet publikos “Genovaitė“ su-itQ .N** Mmd patenkinta, 
traukė labai daug. Dar niekad-

šioj 
kad

ko-

— Kolonistas.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
BAGDONAS BROS.

MOVTNG. EXPRESSING & COAL 
PIANO MOVING EXPERTS 

Long distance handling.
Turime daug metų patyrimą. 

.3238 A’o. Halsted St. .
Tel. rea. Yda 8408-Blvd. 7667 office'A

Tol. Lafayette 5158-6438

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė. 
CHICAGO

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų 
matkos 35c., 38c. ir 40c. Vilnonios 
skiautės vaikams, kaina nuo 65 
centų iki ši .00. Marškonio.s gi
jos, kaina 1000 jardų nuo 10c. iki 
15c. Mano tavoras parsiduoda nuo 
35c. iki 50c. pigiau negu kitur.

Atdara dienomis, vakarais. Sokma- 
dionyj po pietų.

Fraųk Selem’ODaviČjus 
504 W. 33rd St. Prie Normai Ąve.

REIKALAUJAM agentų pardavė 
nėti Californijos grapo juice ga
lionais. Gali uždirbti nuo $10 iki 
$20 per dienų. Atsišauki!, iš ryto 
iki 10 vai. arba vakare po 0 vai.

Kreipkitės:
3332 W. G^th St.

MOKYKLOS

AUTOMOBILIAI
VALENTINE 

DRESSMAKING 
COLLEGE

PARSIDUODA automobilius 
tinkamas dėl laxi eab, su mi- 
teriu. Atrodo kaip naujas. 
Kaina latrai prieinama.

CAPITAL GARAGE 
7843 So. Racine Avė.

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

Phone

Atsi- 
rsšykite nrha telefonuo- 
tolimesnių informacijų.
Madison, Chicago, II!. 
Seeley 1648

M. E. HUTFILZ, Manager

RAKANDAI XXXyZXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXk

PARDAVIMUI 5 kambarių 
rakandai, pianas ir gramofo
nas, taipgi bgngalow, pigiai. 
Namie nedalioj.

5727 S. Loomis St.

PARDAVIMUI
PRIVERSTAS parduoti savo gro

jiku pianų iš priežasties išvažiavi
mo iš miesto. Groliklis pianas ver
tas $900, parduosiu už $150, 
roleliai, benČius ir kabinetas 
m *, ‘ 
mčūėsi __ ____

6512 S. Halsted St.. Ist floor

J2fi 
benČius ir kabinetas iš 

ųikėjimuis $50 cash ir po AKI i 
iCnėsl. NAGAJTfS

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

LEVKSKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commerrial 

3301 So. Halsted St., Chicago, III. 
(kamp. 88-čios gatv., 2-ros lubos)

PPLXX,X'XXXlXJUJLXXgXXXXXyXXJr


