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Sovietai tinką daryt atskiras* HuSyKIU SIlulKo
Kg veikia Kongresas

sutartis su Pab. valstybėmis
Francijos finansų minis 

teris rezignavo
i

Pennsylvanijos burmistrai sau 
kiami pasitarti su kasyklų 

streiku

Pataitės kraštais

galėtų reikėti.

kai- 
žod- 
dau-

Cičerinas apie sutartis su Francijos finansų ministe

Sovietų Rusija sutinkanti da
lyti paktus, bet su kiekviena 
valstybe atskirai

PARYŽIUS, gruod. 15. — 
Besilankąs Paryžiuj sovietų už
sienių reikalų ministeris čičeri- 
nas šiandie pasakė spaudos at
stovams, kad sovietų 1 
žiūrinti į Lokamo saugumo pa 
Iftą kaip į prisiruošimą kry-, 
žiaus karui prieš sovietų res
publiką.

Paklaustas, koks butų sovie
tų nusistatymas panašiam kaip 
Lokamo paktui, sudarytam ry
tuose, čičerinas atsakė, kad jis 
nežinąs, ką tas 
Jis pasakė, kad ^skvos.,val
džia esanti visados pasirengus 
daryti sutartis su kiekvienai 
Pabaltės valstybe atskirai, bet 
neisianti į jokius bendrus susi
tarimus, kurių siekimas galįs 
būt sudaryti barjerą nuo Balti
jos jūrių iki Lenkijos, arba 
nuo Baltijos iki Juodųjų jūrių.
Nori atsteigti diplomatinius ry- 

šius su Amerika

ris rezignavo
Atstovų buto komisija galuti

nai atmetė finansinius Ix)u- 
cheuro projektus

15.PARYŽIUS, gruod.
Atstovų buto finansų komisijai 

BusPja ffatotfoaj almėtus finansų mi- 
Įnisterio Loucheuro valstybės 
r finansinius proktus, Loucheur 
šiandie atsistatydino.

i Girdėt, kad premjeras Briand 
finansų ministerio portfelį pa- 
siųlysiąs de Malvy, kurs keletą 
dienų buvo finansų ministerio 
Herrioto kabinete.

Tuo tarpu Francijos frankas

čičerinas pareiškė, kad Ame
rikos kapitalui Rusijoj negre- 
siąs joks pavojus. Jis nurodė į 
plačius Harrimano mangano in
teresus ir amerikiečių invest- 
mentus j Rusijos aukso kasyk
las, kaipo pavyzdį, kad Ameri
kos kapitalistai turį pasitikeji- 
mo Rusijai. “Kaip matote, mu
sų ekonominiai santykiai rutu- 
lojas”, paaiškino čičerinas, “ir 
mes pasiruošę bet valandą tar
tis dėl diplomatinių santykių 
atnaujinimo, apie ką mes jau 
esame painformavę Jungtinių

MINNEAPOLIS^ Minn., gr. 
. — Besišaudnnt policijai su 

plėšikais, viena policininko ku- 
lipka netyčia kliuvo mokyklos 
vaikui, Donaldui Dimentui. 
Vaikas krito negyvas.

AR NORI Kį PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

doleris buvo skaitomas 27.94, n 
svaras sterlingų 135.50.

Cang Tsolino kariuomenė 
apleidžia Mukdeną

Mieste prasidėję plėšimai, ku
riuose dalyvauja 
jos vado kareiviai

Mandžuri-

TOKIO, Japonija, j
— Pranešimai 1 iš 
Mandžurijos sostinės, 
kad Mandžurijos valdovo čang 
Tsolino kariuomenė 
iš Sinminfu ir iš 
Mukdene prasidėję 
kuriuose dalyvaują 
kareiviai.

Fengas du kartu

Mukdeno, 
skelbia.

traukiantis 
Mukdeno.
plėšimai.
ir Čango

sumuštas
T1ENTSINAS, Kinai, gruod. 

15. — Generolas Li činlin, 
Cihli provincijos gubernatorius, 
dviejuose frontuose I sientsino 
apygardoj sumušė kuominČu- 
nus, nacionalę liaudies armiją, 
kuriai vadovauja Pekiną kont
roliuojąs maršalas Feng Juh- 
sianas.

Svetimšaliai, 
iš rytų fronto,
nias, kad Li činlino armija 
Petange, keturiasdešimt pen
kios mylios i rytus nuo Tien- 
tsino, atmušus kuominčunų ar- 

,mijos centrą, o kita jo armija

Pėnnsylvanijos gubernatorius 
šaukia šiaude srities burmis
trų konferenciją.

HARR1SBIRG, Pa., gruod. 
15.‘ -- Darydamas pasu nyų su
rasti kuriu nors būdų su aikyti 
kietosios anglies kas.Juų savi
ninkus su angliakasiais ir bai
gti streiką. Pennsylvanijos gu
bernatorius Pinchot šaukia ka
syklų srities miestų ir mieste
lių burmistrus suvažiuoti kojų, 
ferencijon. Pakvietimai 'pasiųs
ta daugiau kaip septynioms de* 
šimtinis burmistrų. Konferen
cija įvyks rytoj (šiandie).
Nori, kad Prezidentas (’oalidge 

ką nors darytų
U’ASHINGTONAS, gruod. 

15. — Kongresmanai Bloom ir 
Jacobstein, abudu demokmtai 
iš NeW Yorko, pasiūlė atstovų 
butui dvi rezoliucijas, kad pre
zidentas Coolidge darytų žings
nių kietosios anglies kasyklų 
streikui baigti.

Kongresmanas Jacobstein sa
vo rezoliucijoj /nori, kad prezi
dentas imtų/i w tarpininkauti 
tarp kasyklų savininkų ir ang
liakasių, o tuo tai’pn tam tikra 
komisija turėtų sutaisyti įsta
tymo projektą, kuriuo prezi
dentas butų autorizuotas per
imti kasyklas valstybės žinion.

Rusai-Franciizai pradės 
derybas dėl skoly *

PARYŽIUS, gruod. 15. 
šiandie buvo paskelbta, kad 
trukus bus išnaujo pradėtos 
vietų valdžios ir franeuzų dele
gacijų derybos dėl Rusijos sko
lų Francijai mokėjimo.

ne-
so-

Sąmokslas nužudyt Frau 
Gijos komisarą Sirijai

BEIRUTAS, Sirija, gruod. 
15. — čia tapo susektas sąmo
kslas nužudyti aukštąjį Frarici- 
jos komisarą Sirijai, p. Henri 
de Jouvenelį, ir kitus aukštus 
franeuzų valdininkus. Policija 
sakos žinanti sąmokslininkų va
dus.

Atsisakė siusti komu 
nisty telegramas

[Pacific and Atlantic PhotGj
Blanche Cavitt turi $50,000 vertės nosį, teisingiau sakant, 

uoslę. Ant tos sumos tapo apdrausta jos uoslė. Ji yra perfumy 
expertas ir dabar iš Amerikos išvyko į Paryžių.

. Graikija nemokėsianti | Laukia Kristaus išnaujo 
1 Bulgarijai atlyginimo ateinant žemėn

j ---------------------

Pangalos sutinkąs sumokėti tik VI ūksiančiai teosofų keliauja į 
aktualius kariuomenės pada-* 
rytus nuostolius

Indiją, kame Mesijas neužil- 
gio vėl pasirodysiąs

NEW YORKAS, gruod. 15.— 
sako, ĮNew Yorko Tribūne praneša, 

kad premjeras Pangalos pareis-į kad tukstanąiai teosofų keliau- 
kęs, jogei Graikijos vąldžia ne-‘ ją į Indiją, kur neužilgio Kris- 
mokėsianti Bulgarijai nė vieno tus vėl ateisiąs žemėn, 
miliono levų kaipo pabaudos už Antrą Kristaus 
graikų kariuomenės įsiveržimą mėn pranašauja 
Bulgarijos teritorijon, nors ji teosofų draugijos 
neatsisakanti-sumokėti aktua-Mrs. Annie Besant, 
lių nuostolių, kurių graiku ka-^ šavimu, per ateinančius penkis 
riuomenė galėjus padaryti.

[Del graikų kariuomenės įsi- užsižiebsianti Betliejaus žvaigž- 
’ veržimo į Bulgarijos teritori- dė, ir tada Kristus sugrjšiąs vėl 
Į ją praeitą spalių mėnesį, Tau- žemėn, įsikūnijęs viename tri- 
tų Sąjungos taryba, pab’ausda- jų dešimčių metų 
ma Graikiją^ išsprendė, kad - ji duose, ’Krišnamurty.
sumokėtų Bulgarijai 80 milio-j Septyni asmens jau prisiruo- 
nų levų (219 tūkstančių dolerių šę būti 
Amerikos pinigais) 
mo.]

ATĖNAI, Graikija, gruod. 
. — Vietos laikraščiai

Antrą Kristaus

p

Atstovų butas nutarė 
ti viešą pajamų 
skelbimą

VVASIHNG,TONAS,,

panaikin-

Ant laiškų voku visada dė 
kit ir savo adresus *

Generalis pašto viršininkas 
VVashingtone, p. New, įspėja 
žmones, kad siunčiant laiškus, 
taipjau Kalėdų ir Naujų Metų 
pasveikinimo kortas, visados 
reikia padėti ant konverto ir 
savo adresą, idant siuntinys 
butų galima sugrąžinti siuntė
jui, jei adresatas dėl kurių 
nors priežasčių nebotų laiška
nešių surastas.

Generalis pašto
sako, kad vien pernai 
mis daugiau kaip 
(pusantro miliono) 
pasveikinimo kortų 
taip vadinamą “dead

gruod. 
butas šiandie

nutarė atšaukti valstybės paja
mų įstatymo proviziją, kuria 
buvo leista viešai skelbti, kiek 
kas moka valdžiai savo pajamų 
mokesnio*.

Atstovų hntaš patvirtino bi- 
l.ių, kuriuo pajamų mokesnio 
mokėtojams “exemption” padi
dinama: nevedėliai ažuot da
bartinio lengvatos, gau
na $1,500, o vedusieji ažuot 
$2,500, gauna $3,500.

Atstovas Mary . 1. Noil<)n!menĮ.o gkyrjų, ...... .........
(dem., N. J.) siūlė lengvatą pa-, visi toki laiškai, kurie dol blo- 
didinti nevedėliams iki $2,500, a(jreso negalėjo būt prista

tyti adresatui, nei sugrąžinti 
siuntėjams, nepadėjusiems ant 
konvertų savo adresų.

viršininkas
Kalėdo-

1,500,IMK)

parėjo j 
i lolter” 
departa- 

siunčiami

didinti nevedėliams iki $2.500,; 
o vedusioms iki $5,000, bet jos ' 
pasiūlymas buvo 207 
prieš 64 atmestas.

Prohibicijos klausimas
Senatorius Edge (rep., N. J.) 

šiandie kalbėdamas senate nu
rodė, kad visos pastangos pri
versti žmones pildyti prohib.’ci- 
jos įstatymus buvę bergždžios, 
ir kad tie Įstatymai esą visai 
fieįvykinami. ] 
rius dęl to nebepakeniėiama, ir 
dalykams pataisyti Volsteado 
aktas turis būt urnai modifi- to. 
knotas, leidžiant pirma gaminti mas’ ^ad Jungtinių Valstijų st
alų 2.75 nuoš. stiprumo ir p:iša-(natas pradėjo savo posėdį su a • . • 1 * • 1*1 1 J, 4 Ir a' K I l 1..4 IImant apribojimą, kiek gydy
tojas gali užrašyti pacientui 
degtinės. jmiuijįkui.
Nori turėt kabineto, narius kon- ;TWes’ui, pakvietus, prieš pra- 

dėsiant posėdį maldą atkalbėjo 
iš Little

balsais

Žydų rabinas skaito maldą
I. v. senate

Pirmas atsitikimas Jungtinių
Padėtis paBidn- Valstijų kongreso istorijoje

VVASIHNGTONAS, gruod. 
lai dhr pirmas atsitiki-

r posėdį su 
žydų rabino atkalbėta malda.

Taip buvo vakar. Senato pir- 
viceprezidentui

grėsė posėdžiuose
rabinas E. J. Jack, 

Senatorius McLean (np., Rock, Ark.
Conn.) įnešė abiejuose kongre-1 

į Rabinas Jack yra 
tų priimtas įstatymas, idant JJlerikos Raudonojo

atėjimą že-
tarptautinės l«o butuose rezoliuciją kad bu-j 
pirmininkė, 
Jos prana-

mėnesius ant Adjaro, Indijoj,

amžiaus in-

i jo apaštalais, o kiti 
atlygini- penki busią paskirti Indijoj.

Milicininkų maištas

i

žymus A-
. ■■■■rTim -r-r, - Kryžiaus

kabineto nariai ir kiti departa- darbuotojas, ir dabar jis buvo 
mentų viršininkai dalyvautų atvykęs \\ ashingtonan daly- 
kongreso posėdžiuose ir, kkul- |vauti. tos organizacijos konfe-
siami, duotų paaiškinimų.

Didelės sniego pūgos 
Frandjoj

PARY41US, gruod.

rencijoj.
f

Rado užmuštą pugilistą

NlyVV YORKAS, gruod. 15.— 
šį rytą policininkas

•Įveje užmuštą pugilistą (kumš-
rado gat-

___ _ ______ . 15.
Nors pranašė Besantienė sa-' Paryžiuj ir visoj • šiaurinėj čiakovį) Louisą Phalą, papras- 

iko, kad Kristaus atėjimo rei- Francijos daly siautė dideles tai vadinamą “Battling Siki”, 
kią laukti per ateinančius pen- pūgos. Kai kur taip giliai pri- senegalietį. žaizdos galvoj rodo, 
kis mėnesius, bet kiti teosofai, versta sniego, kad visoks judė- kad jis buvo užmuštas iš užpa

kalio. !gruod. vokuoja, kad jis veikiausiai pa-ljimas tapo sutrukdytas, 
sipodysiąs jau 'per Kalėdas. Į  ■——   ... —

BELFASTAS, Airija.
15. “Specialė“ milicija šian
die užėmė Princo dokų karei vi

nies ir pasiuntė vyriausybei pa
reiškimą, kad milicininkai ne- 

j pasitrauksią iš kareivinių, kol 
nebusią jų reikalavimai išpildy
ti. Jie reikalauja gi, kad lik
viduojant miliciją, einajit nauja 
Airijos sutartim,
sumokėtas tam tikras 
mas. i

PARAŠĖ KALĖDŲ DĖDUKUI 
LA1AKĄ IR MIRĖ Siuskit per Naujienas - 

Pinigus Lietuvon ant Kalėdų
• Jau dabar yra laikas pradėti siųsti do

vanas savo giminėms Lietuvon ant Kalėdų.
• Juo artyn prieš šventes, tuo darosi dides- 

* nis susikimšimas persiuntimo Įstaigose, ir 
patarnavimas darosi ‘sunkesnis. Siųskite 
pinigus dabar ir patarkit pasidėt juos Ko- 

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

centų kiekvienas siuntinis, pasekmingai 
siunčia į šias šalis: Lietuvą, Latviją, Len
kiją ir Rusiją; pe^ paštą Naujienos nusiun-

OMAHA, Nėb., gruod. 14.
Penkc rių metų mergytė, Elaine 
Zimnu’rie, vakar vakarą para
šė Kalėdų Dėdukui laišką ir 
nuėjo gulti. Ji .nebeatsikėlė. Si 
rytą rado ją nutroškusią gu
zu. Jos motina ir vyresnis bro
liukas buvo taipjau pritroškę, 
liet dar juodu pajėgta atgai
vinti.

BERNAS, Šveicarija, gruod.
15. — Šveicarijos telegrafo 
vyriausybė atsisakė siųsti dvi 

centro 
adresuo-

jiems butų
atlygi ni-atvykstantieji ' 

patvirtina ži- Šveicarijos komunistų 
komiteto telegramas, 
tas vieną Vengrijos diktatoriui 
Horthy, antrą Vengrijos komu
nistui Rakosi, motivuodama 
tuo, kad abiejose telegramose 

sumušus kuominčunų jėgas ties buvo užgaunamų, koliojamų iš- 
Mačangu, keturiasdešimt mylių sireiškimų.

Del tos pat priežasties nepri
imta persiuntimui komunistų 
telegrama, adresuota Italijos 
diktatoriui Mussoliniui.

Naujienos, pagelbės jums. į pietus nuo Tientsino. 
Desėtkai tūkstančių Naujienų 1 
skaitytojų ieško bargenų Nau
jienose ir skaito klasifikuotų-1 
jų skelbimų puslapius kasdie
ną. Parašykite Į Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra
si t greičiausia. I

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

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

Pasmerkė mirio» Gel- 
voniŲ žmogžudžius

Kaunas. [Lž], —Karo įau- Penki asmens žuvo New 
Ko teismas Ukmergėj šiomis) 
dienomis nagrinėjo Gelvonių 
gyventojų — plėšikų bylą, ku-1 NEW YORKAS, gruod. 15.-— 
rie nesenai nužudė tenykštį gy- Vienuose tenementų namuose 
ventoją ir jo žmoną. Karo lau- East 14-toj gatvėj anksti šį ry
ko teismas 3 plėšikus pasmerkė 'tą kilo gaisras, greitai išsiplė- 
miriop, vieną 
sunkiųjų darbų 
gyvos galvos,

Yorko gaisre

tęs po visą triobesį. Žmonėsnepilnametį
kalėjimui iki dar miegojo, bet riksmo išbu- 

o vieną, kuris dinti suskubo gelbėtis: Iš vir- 
i prisipažino —- 20 metų šutinio aukšto tečiau nebesuspė 

sunkiųjų darbų kalėjimo. Pa- jo pabėgti keturios moterys ir 
1 smerktieji padavė prašymą dol vienas vaikutis. Visi jfė žuvo 
dovanojimo. j ugny.

*r
iiffBMilfiifi

* GARY, Ind., gruod 
Ekspliodavus gezolino 
vuį, su kuriuo jis dirbo, užside
gė darbininko . Bedfordo Har- 
dingo rūbai. Nuo skaudžių ap
degintų llarding neužilgio mi
rė.

žibintu-

apidlnkei oficia- 
šiai dienai pra

Priverstina darbo-kąpi- 
talo ginčų arbitracija
ROMA. Italija, gruod. 13.— 

Fašistinis Italijos atstovų butas 
priėmė diktatoriaus Mussolinio 
Įstatymų sumanymą, kuriuo 
įvedama priverstina arbitmeija 
visuose ginčuose tarp darbo ir 
kapitalo.

galima laukti

Chicagai ir 
lis oro biuras 
našauja:

Apsiniaukę;
sniego; nedidelė temperatūros 
atmaina; vidutinis
vasaros rytų vėjas.

Vakar temperatūra 
kai siekė 32° F.

šiandie saulė teka 
dŽiasi 1:20 valandą.

žiemių ir

vidutini-

7:11, M

PABĖGO GABENAMAS J 
KAUKIMĄ KRIMINA

LISTAS
NEW YORKAS. gruod. 15.— 

Paskilbęs kriminalistas iJėči- 
kas John (“Bum") Rodgers, 
teismo pasmerktas trisdešimt 
šešeriems metams kalėjimo, va
kar, gabenamas traukiniu į Au- 
burno kalėjimą, parmušė/ savo 
sargą fr, įmokęs $ vagono, m- 
bėgo.

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog į musų 

- raštinę arba j bllę vieną sekamų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St 
FUPIKAlčIO APTIEKA, 233 East 115 St 
BENOŠTAUS APTTEKA, 1616 West 47 St

naujienos
1739 So. Halsted St, Chicago, III
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THE CHICAGO 
ORCHESTRA

FREDERKK STOCK. Ved.,' '
I.

Nejaugi?
(šių laikų pasaka).

NAUJIENOS, UH<Sgo, m. Trečiadienis, Gruod. 16, ’25

Telefonų Patarnavimas 
Turi Eiti

POPULIARI KONCERTĄ 
International Amphitheatre 

Keturias dešimtis tręšia ir Halsted St.
UNION STOCK YARDS 

POPŲLIARĖMIS KAINOMIS 50c 
Vaikams tikietas 25c

PARDAVLMl t PRIE AMPHtTEATRO KONCERTO VAKARE

Panedely* Gruodžio 26, 8:15 vai. vak.
(’Kicagos didžiausia Orkestrą jūsų, apielinkėj ir gerose aplinkybėse

M
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H

TIKIETAl DABAR PARSIDUODA SEKAMOSE VIETOSI
N 
M
M

(Tęsinys)

Koks tai senai atprastas pe
lėsių kvapas pradėjo troškinti 
Motiejų. Pastovėjo jis, pa
traukė pečiais ir tyliai stebėda
masis, nužingsniavo tiesiai j 
kleboniją.

Drujr Stora 
A«hlan<l Ava,

Dru« Stora
Wwtvrn Avė., 

D r ui* Stot*

Orus Stora
Ashland Avė.,

Bluhnik* Druu Stora 
Rohev St.

_ ______ 1 ** 
We«tvrn Av».

tulpin's Dnųc Stora 
Hahtcd St..

Shine'« Di-uk Store 
AVctcrn Avė.

Mrazek U»"< 
505H So. 

John A. Rt'ska's 
5058 So.

Ortenuteio'a
1701 Cotlage Grovo Avė.

Garis U 
1558 So.

Laurrne® 
1701 Sa.

Al«!t>na Druu Store 
1700 So.

Wm. F. S 
3459 So.

Joe. J 
8501

Ja... t’. Crowley’» Dru>c Store 
800 \V 

rfcoplev 
ifth J

Kidvhr i 
5058 < 

W. K.
17 th

W. U. 
55th

Stoek 
4)50 

llceker, 
. 624.5

CtelcoK' 
886

Cha». 
*00

Park 
6901

A C.
1GO8 W. 63rd SU

Store

Store

>r. Halated St. 
State Bank.

Drūti Store 
•or. St.

A Broe.
Kenwood Avė.
A Bro»
Miehiuan Avė.

Bank

’. 31*t St.. 
Stoęk Yar<h 
; Ashland Avė. 
;ind l.twte' l— 
CottKKO Grove, 

Youmr 
St. A 
Y ounj; 
St a 

Yurd<« Nationnl 
So. Hateta! St 

, Ryan and Co.
So. Hateted St., cor. 63r 

i> Daily Draver* Journal, 
Exch»nw«* Avė.
F. Ilreo' Drug Store 
E. 63rd St.. 
Iharmacy 

Wcntworth 
tVilIiama* I

J. F. Thomo*» Driur Store 
6301 So. We»tecn Avfe.

B. J. Glhlevvell'H DrU|f 
3153 W. 63r<l St..

ButHon'n Ph itnnHcy 
jyOO Wentworth Avė.

Paul M. Kcpner’u Druir 
500 W. 59th St..

Hei mah A. Yatea’ Drug 
58M» So. Ashland Avė.,

G«>. C Goeppncr’B brug Store 
5901 So. Ketlzit Avė.

Tiachart and Fortier's t)run St 
505K So. Halsted St., 

I.lbby McNelll A Llbby,
StooiE Yurd« 

Armour & Co stoek Yard« 
Sw.ft & Co. Stoek Y«<ds 
Pravers National Bank, 

42nd & Habted St».
Chicago MdiC. A* K<iuip. Co. \ 

82*< E.vchango Avė.
1). T. Cropp.i Drujt Store, 

6l»th & South Park Avė.
Central Cut Rate Dru« Co., 

(>9th & Coltaro Grove Avė.
Am»w Drujr Co., 

79th & Racine Avr.
Chathani Drutr Co.,

79th & Cottagc Grove Avė.
Scanlun Drug Store.

69th & “
Unlvereity

1630 Gros* 
l'cll<»wship

831 W.
Depositoni

4701 S.

Kalstai St.
of Chicaau Seltlvment. 

_.i A ve.
Houne. ’ 
33rd l’lace 
State Bank, 
Anhlund
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vėją papusti, ir 
nusilenkęs, per-

pagarbintas... Ar

gPEIGAI žiemos lai
ke ir ciklonui su 

perkūnija vasaros lai
ke tai yra neišvengia
mi priešai telefonų 
patarnavime. Daugelio 
metų patyrimas daleį- 
do Bell Sistemai iš
vystyti geriausius bu
dus apsisaugojimo tų 
pavojų ir kovoti su 
jais.
Moderniška ir pagerin
ta konstrukcija ir iš
vystymus augštos rų
šies organizacijos, pa
daro sutrukdymus daug 
mažesniais ir Į trum
pesnį laikų patarnavi
mas vėl yra galimas.

KIEKVIENAS telefonas 
dadėtas prie šios siste
mos laike paskutinių de
šimties metų reikalauja 
didesnio investmento, ne
gu tie kurie buvo ■ įvesti 
pirmiau. Ta padėtis pasi
liks prie kiekvieno dadė- 
to telefono j)er daugelį 
metų, jei dabartinės aug- 
štos kainos pasiliks. Kom
panija neturi jėgos to su
laikyti.

1

Į

Pirkite juaų dovana* Kalėdoms 
šiame aukcijolieJr sutaupyki! 

pinigų. Visas atakas 

AUKCIJONIS
IŠPARDAVIMAS

C. P. KAZLAUSKU) 
1632 So. Ashland Avė.

Tapo nupirktas Dan Fine 
Stakas suside
da iš $60,000 
vertės 
rųfiies 
tų, . laikrodė
lių. auksinių 
daiktų, sidab- 

muzikališkų

NORĖDAMI; 
PIRKTI, PARDUOTI AF M AL f 
NYTI VISADOS KRE1PKITRS < 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. K

L. FABIONAS C&
geros 

deiman-

parduodami
Kuba tomis

rinių indų, peilių ir 
instrumentų.

Pirkiniai šventėms 
ant Viešo A ūkei jono,
pardavimai 2 vai. po piet ir 7 vai. 
vakare. Kitas dienas 7 vai. vakare.

DOVANOS VISIEMS DYKAI
Deimantinis žiedas duodamas 

DYKAI kiekviename išpardavime. 
Visas atakas turi būti parduotas 
nepaisant kainos. Ateikite anksti 
ir išvengkite .susigrūdimo.

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

t809 W. 351h St, Chicago
-------- ‘ --------ir 0774

IR PAR

Pasekmingai siunčiam pinigus I? «
Parduodam Laivakortes. J

Tel. Be levard 0611 
PADAROM PIRKIMO 

DAVIMO RAŠTUS.
4

i

►4

m

Avieną ir pajiegą suvedame | fenus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimų.

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

A. BARTKUS, Pres.
1619 VV. 47th St., Tel. Boulevard 7101, 1892, Chicago

ŠEIMININKĖMS KELRODIS
Rašo ISABELLE KAY

Lietuvė šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimu^ atlikinėjant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina. Šitose skiltyse kas savaitę tilps straips

neliai kurie bus indomųs kožnai Lietuvei šeimininkei

Virimo* Receptai
\ ienas is populiansKiamiių pajų 

šiandien yra Kokonuto smetoninis 
pajus. Visada tokio valgio rvika- 
tatijaii a km- neisi. Saldus, riešuti
nis skonis pienuoto koko-rivsuto 
branduolio turi priminu ir sultingų 
skonį burnine, jeigu k »kunulų se
zonas pradėjęs, juos gapma pirkti 
kartone arba dėžėj pus bite atsa
kanti groserninkų. išmok kaip pa- 
< aryii gerą kokunuto snietoninj 
I ‘JŲ.

! - Kleboną galiu matyti ?drą- 
siai amerikonišku papročiu pa
klausė jis.

—VajtN vaje! sušuko nutu
kusi klebono gaspadinė. — Kaip 
tamsta drįsti taip musų dūšelių 
ganytoją vadinti, ir koks žiau
rus, bedieviškas tonas!

Motiejus suprato, kad sunku 
vienam prieš 
tuojau, žemai 
mainė toną:

- Tegu bus
musų geraširdį duselių ganyto
ją galėčiau matyti?

—Per amžių amžius... Dabar 
jis pas poną Perkunauskį pie
tauja, bet prašom prašom aš 
jus tuoj aus nuvesiu pas Jį.

Ir nespėjo Motiejus nė ge
rai nusičiaudyti, jau jis stovė
jo pono Perkunauskio akyvaiz- 
doje.

I Sėdi Perkunauskis savo rū
mų galustaly, o greta jo aplink 
stalą dvylika klebonų saldų lie
tuvišką midų geria.

Susimildami pasakykit, kui 
mano gimtoji grotelė dingo? — 
žemai nusilenkė Motiejus ir pa
juto, kaip jo suamerikoneję 
skruostai raudonuoti pradėjo.

Moki “Kurs kentėjo?..”— 
paklausė vienas klebonų.

I Pažvelgė Motiejus į jį ir pa

TELEPHONE COMPANYILLINOIS BELL 
’ BELL SYSTEM

One Policy • One System • Universal Service

simptomai, dėl 
matymas reikalauja pagel- 
Gal būt, kad jums reikia aki- 
Pasitarkite su manim šian- 

— Pritaikau taipgi akinius

Tai yru paprasti 
kuri 
bos. 
□ių ? 
dien.
piię likusių čielų akinių stiklų.

oi r ąr u v ės pa r d a v in ėti u a i

GROJIKLIA1 - PIANAI
$2

I SAVAITE

Igį&i

X-RAY EGZAMINAVIMAS 
IR PATARIMAI VELTUI

jaus 11 bernas, kuris 20 me
tų atgal kas#rytą liepdavo žmo
nėms giedoti “Za caria batiuš- 
ku...” ir paskiau pirmas stojo j 
kovoti prieš lietuviškąjį “kra-Į 
molą.” Jis pats ir Motiejų kit
kart kazokams išdavė.

Griaudu ir liūdna Motiejui 
darėsi, kad tas pats žiaurusis 

i jo priešas, kurs kitkart suardė 
visus jo planus, kurs privertė 
jį persiskirti su savo gimtuo
ju kraštu, dabar vėl, papūtus 
kitam vėjeliui, mokėjo užsidė
ti tautišką kaukę ir vėl jam 
priešais kelio stoja...

—Dabar atiduokš man visus 
dolerius — kuomet pagiedojo,

Paskutinės 3 Dienos

a 
ko

DR. JOHN J 
SMETANA

imasi 
asrara a

1

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.

Kampas 18 gatvės, 3-Čias a u gitas 
Kambariai 14, 15, 10 ir 17 

Ant Platt’s Aptiekus
i

Pastebėki! mano iškabą
Valandos nuo 9:30 iki 

8:30 vakare.

Kuomet jus su 
sergate, tai pir
mutinis d&lyEas 
jus norite gauti 
gerą specialistą, 
kad jis jumis gy
dytų — tokj spe
cialistą, kuris tu
ri daug metų pa
tyrimą ir tokio 
kuris “nedaro 
spėliojimų”. Gal 
būt, kad jus jau 
esat gydęsis par

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

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

GrojiŲiąi-Pijinai už<,rlM $200
NEREIKIA PINIGŲ ĮMOKĖTI

Jūsų senus pianas arba fonografas paimamas kaipo jmokėjimas

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

E. J. McQuaid
5822 So. Racine Avė.

Tel. VVentworth 0209 «*• 
Englewood 4760

RODYKLĖ No. 10.
Duonos peilį galima dalinai pasi- 

* * ■ ‘ abiem
sinkus tal*0 Motiejui, klebonas.

I dėžė Kokonuto
1 poskvorlė pieno
1 kupinas šauksiąs krakmolo
3 kiaušinių lmll\mai
*2 puoduko cukraus
I šaukštas sviesto
I sauksiąs vanilos.
Ištiesk gilių pajų lėkštę su pa

prasta tešla, kepink greitai pečiu
je pųr l.ieiki 211 ininulŲ. 
gatava, atidek j šalį.

Supilk pienų | duneltavų 
sušlapink kornų krakmolų 
keliu šalto pieno, įmiųšyk 
dantį ]iienų, ir maišyk nuolat iki 
sulirstes. •'! ada sudek cukrų, svies
tų ir kokonutus. Supi ik kiaušinio 
baltymus j tirštas putas ir suleisk 
atsargiai i verdantį mišinį. .Nu
imk nuo ugnies ir dadėk vanilų. 
Supilk į tešlinį lukštų tą mišinį 
kepk vidutiniškame pečiuje per 
miliutų. Duok valgyt šaltą.

Virtuvės Reikaluose
Užlaikymui duonos ir pyragai

čių indus arba dėžęs šviežiai, iš
mazgojus verdančiu vandeniu iš
plauk vandeniu. kuriame indėta 
biskis paprastos sodos; paskui pa
dėk lauke saulėj per keletu valan
dų.

KlIOlHt't
virdulj, 
su bis-

ir
20

Sunkus žieminiai pudingai 
tinka vasariniams 
Lengvos šalį košės ar paprasti vai
stai arba kiaušinienės esti putrau- 
kianteani.

Šmotas vaškuoto popierio padė
tas virš torielkos, kurioj laikoma 
nenaudoti kiaušinių tryniai apsau
gos juos nuo sudžiūvimo.

Jeigu .parafinas ant viršaus vai
dų košelių yra peratorus nuėmi
mui viso, pašlldyk peilį ir supjau
styk parafiną į tiek šmotelių, kiek 
reikalinga išėmimui. Parafiną ga
lima vėl raudoti, jeigu perpili Karš
tu vandenai nuo ko jis nusivalys 
:r sukietės. ’ \

ne- 
užKmidžiams.

galąsti smarkiai pabružinant 
pusėm pAr kraštų geležies 
arba medinio .slenksčio.

Namų Pasigeiliėjimai
Nusukimui standaus viršaus 

bonkų ir stiklinių indų naudok rie-lv. 
šutų .spaudytųjų.

1‘rašalinimui žymių nuo i 
volų sienų padarytų degtukų brau
kimu, trink su perplautu lemonu,, 
piisKin nusvei.sk kreidos dulkėmis, rus geležinius pančius. 
Numazgok su šiltu vandeniu ir į 
n uilu ir paskui nušluostyk grei-s 
lai švariu skaruliu nugręžtu tyrame 
vandenyje.

Medicinos šėputė pridėta pirmos < 
pagelbos reikmenimis privalo ras
tis kiekviemune name.

Mūza plieninė yla 
svelerio siūlių atliks 
ziau negu didelia akia 

Keli lašai amanijos 
kuriame mazgojama 
flanelini padarys jų spalvą aiš 
kia ir palaikys audimą minkštu.

Grožės Paturimai
Pamanyk kokios skirtingas iš-! 

raiškas padaro klano.is su malia
vomis. Pasukimas j viršų ar žemyn 
lupų šonuose padaro didelį skir
tumų. Peraugę, storos lupos įlo
ti > žemif tipo žmogų. Be išraišk h» 
lupos įrodo aršų, 
Lupos, kurios per 
vedžiojimų, .savimeilę ii 
Vienok daug žmonių ir su gražia 
burna padaro jų judančia tuos ne
malonius ženklus, lik dėl to, k d HO priaugo, 
nežino kaip išsidailinl. Nedąž k ■ _^tišios negaliu 
kampų savo burnos. Sek lik bur- , . 7 v.
uos linijas, jeigu burna graži. Jei- Motiejus; • <
gu ne, naudok mąžai raudoną Li-. nrinup’Usi z 
pų dažnių' ir' apdailink savo lupas, į ° 
jeigu jos yra perstoros.

Ypatiška Sveikata
Vienas iš popiiUariškiausių IrĮ

—O ųnan savo amerikoniškus 
rubus — pridėjo Perkunauskis. 

nuo Iškratė Motiejus visus dole
rius, nusirengė amerikoniškus 

malia-1 rublis, o jų vieton gavo dro
binę artojaus sermėgą ir sto-

Beje ątsimiiiė Motiejus, 
— o kas pušinėlį iškirto?

- Bolševikas! Komunistas! 
Revoliucija! - - pradėjo staug-

. ti Perkunauskis, o kunigai jamsujungimui.
darbų gru- ’ prituravotl.
adata. j Atiduokš ją mums!vandenyje

O dūšią turi? 
! Einant 

vilnoniai^'dV musų įstatymais, kiekvieno mu
sų šalies piliečio dūšia privalo 
mums prigulėti.

į Stovėjo Motiejus nustebęs ir

Dr.HUMPHREYS’

Kad išbaigus musų didelį atakų naujų, vartotų, sampelinių Grojiklių 
Pianų, mes nusprendėm suteikti publikai 30% nupiginimo. Musų sta- 
ke jus rasite žinomų išdirbėjų: Cable, Straube, Seyboklt, Krehling, 
Kurtzman ir daugeli kitu.

60 DIENŲ DYKAI IŠBANDYMAS
IAVĮZ Ą T 100 volelių, Pastatiųna Liampa, Benčius, TAVriz Ą T 
1/11x211 Uždangalas, Cabfnet ir dastatymas 1/1 Ia.211

JDtNFL 9 švarios, šviesios, Svei 
kos, Gražios Akys 

Tai yra puikiausias turtas 
Murinę yra išvalantis, suminkš

tinantis, atšviežinantis ir 
nekenkiantis. 

Jums patiks jisai 
Knygutė *‘Eye Care” arba “Eye 
Heauty”. Dykai pareikalavus

i' ' ••• Vfi. m ' . ... ..................... Į m

Įg.JĮgflffg COLDS
1& pirmo pasirodymo slogų 

— vartok Dr. HumphreyP 
“77”. Prašalinkit šalti iŠ jūsų 
sistemos — Jos taipgi geros 
nuo gripo. Laikykit numie 
“77”. Bukit prisirengę prie 
slogų ir gripo. “77” yra var
tojama ' per 30 m. Jos yra iš
bandytos. Gaukit “77” šiandie

At all DruggiaU 30 cente, 
HUMPHREYS’ ROMEO. MEDIČI N ECO.

156 Willlam Street, New York

AMERICAN PIANO SALES CO.
1722 So. Ashland Avė., netili 18th Street

Atdara vakarais. Atdara nedelioį nuo 10 ryto iki 5 po pietų

* - i -fc-
nebežinojo ką besakyti. Atida- i 
vė dolerius, atidavė savo ame-

‘ rikoniškus rubus, giedojo “Kurs 
kentėjo,”... bet jis savo dūšios 

Jo “dūšia” 
persekio- 
prie ku-

P’diht^sj- atifluoti negalėjo, 
žiaurumų, per ilgą caro kazokų 

j imą laikotarpį kietai

" i atsakė 
dusia prie kūno

■—'lai po mirties pažadėk ją 
mums spyrėsi klebonai

Jau dvidešimts metų atgal
v!'a aš. P««a<l€jau Lietuvos Lals-

skirtinga; pagal savo tyriuno ir vei ir niekam kitam daugiau 
tagal savo smulkumo. Vienas tiks- nebegaliu žadėti — atsakė Mo- 
ams reikia naudoti Tyriausią, l‘»- . . . . ...

kią tik galima gauti. Ligonio kai t- tiejus ir per jo riebius, amen- 
jaryje druska daugeliu alvėjų neu- koniškus veidus nuriedėjo dvi 
dtntrtt. Skaudančias akis reikia ... J
plauti silpna soliucija druskos k e- gailios asaros...
lis sykius per dieną; ji palengvi is 
uždegimą. Nusidcginime, sušlapink; 
di uską ii apdėk padegusią odą, Pj-įešvalstvbinis viiivnbmt - kas sulaikys odos nusilupimą. 1 ncsvaisij omus gaivalas.

Bedievis!

Pasitarkit su 
Specialistu

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

Mes turime pas save visus naujau
sius serumus.

“606” ir “914”
Yra suteikiama su pažinimu ir be 

skausmo. Musų kainos už gydymą 
yra labai liberalės.

Mes gydome vyrus ir moteris.

The People’s Health 
Institute

MES REKOMENDUOJAME SEKAMUS PRODUKTUS
Borden's Eva poraied Pienas yru 

rynas farmų pienas su palikta Ja
ne sinctona. Yra geriausia pienas 
!el virimo, kepimo ir kitiems val
dams. Daba dyki! i savo kavų.

jus pamatysite, kad kava 
skirtingų skoni. Klauskite 
groseminko dėl Borden’s 
rated pieno kuomet i 
nors groserneje.

Parmazonas!
-su

šuko, suklego visas tuzinas kle- 
[bonų — Pamokysi™. jį! - - ir, 

turės sučiupę įgrūdo tiesiog J tas ma- 
Evapth ž48hjs dureles, kur buvo užra- 

pirksite kų syta: Mokykla.

fa

4d ik

Jtii

M

,w<j

Dr. Gili, Specialistas
40 No. Wells St.,

kampas VVashington
Valandos: Panedčlyje, Ketverge ir 

Pėtnyčioj: 9-6. Utaruinke, Seredoj ir 
Subatoj: 9-8. Nedėldieniais ir Šven
tėmis: 10-1.

btii^ES
Murinę Co., Dpt. H. S., 9 E. Ohio St., Chi<4»go

44 44444 4AO43444 44 *4 4 4341444444

<3iv«n FRi

Yalu»He Gifts

m* v“

Matai Kas Dedasi?

Išpardavimas Smart Ceveryky
SVARBUS

3415 South Halsted St.
Išpardavimas Kalčdiniy Dovanę

PRANEŠIMAS

1,500 porų vyrų, moterų ir vaikų augštos rųšies čeverykų dėl Kalėdų
Išpardavimas Ketverge, Gruodžio 17, numažintomis kainomis

, Dovanos dėl Kalėdų 
Pančiakos

Nupigintomis kainomis, tokios' nu
sies, kokių dėl švenčių reikia.

vMour

/

Stubos šliperiai 
įvairiausio materiolo ir gražiausių

rinkimo.

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

Taupyk kuponus iškirpdamas . 
iš Naujienų kasdieną — ir pa
daugink juos atnešdamas nau
jų skaitytojų.

nusvei.sk


Trečiadienis, Grnod. 16, ’25
i

TEN IR ATG \L TIK BETAS 
NUŽEMINTA KAINA 

Ant musų triiu sriubą laivų
RF.SOLUTE, RELIANCE, 

M.BERT BALLIN,

ir populiariški vieno kabio

MOI NT t
THl R1NG1A

Snnri1^ vok* /II Iko iki kau- L-v U no IR \TG AL

Pins U. S. Rovenue taksai 
k__________________________/

Savaitiniai išplaukimai 
Del permito ir kitų informa
cijų kreipkitės prie vietinių 

"entu arhg prie

United American Lines 
(Harrlman Line) Joint Service with 

Hamburg American Line 
177 N. Michigan Avenue

ChlcMTO. 1U.

Nenuoramų Filosofija
NAUJIENOS, Chicago, UI.

vns kurmiarausių daužyti

auš- tęs

.'..f .Z 

‘ -
' £

Dešimts klausimu 
Padaužoms

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

Brooklyn, N. Y,

Neleiskite
Pleišką-
noms
Sugadinti
J ūsų
Gražumu

Atsargiai priiiunmi nagai, 
sveika veido iiiiura ar nau
jausios midoa aprėdalai ne
bus patčmyti. jeigu plaukai 
bus pilni pleiskanų. Neda- 
leiskite. kad tie ikyrųs balti 
parazitai gadintų jūsų gra
fu mą. Naudokite

kas vakaras per deiimt dienų 
ir pleiskanos tuojaus Hnyks. 
Po to retkarčiais naudoiant 
apsisaugosite nuo jų. Ruffles 
parduoda jūsų vaistininkas 
po 65c bonkų arba 75c 
tiesiog ii laboratorijos.

Vyrai Padaužo^ (nežinau kaip 
čia jus norint vadintis: drau
gais, ponais , gerbiamaisiais, 
tainistomis ar kaip kitaip), štai 
jums Nenuoramos pastato de
šimtį klausinių, kuriuos malo
nėkite trumpoj ateity atsakyti:

1) Kodėl musų broliai Kris
tuje (kunigai) nepaprašė arki
vyskupo Ciepliako, kad jisai Vil
nių Lietuvai sugrąžintu? Tai ką 
sakot?

2) Jei Padaužos žmones lietu
viai, tai kodėl jus plakate kitus 
Jctuvius, kūne vadinasi skam- 
balninkais? Tai ka sakot?

3) Kada musų karšti patrio
tai lietuviškai išmoks? Tai ką1 
sakot?

I) Kodėl bolševikai mitingus 
ardo? Tai ką sakot? i

5) Jei Lietuvoje yra apie du 
Alkstančiai kunigų ir jei kiek
vienas turi po vieną gaspa<linę, 
.ai kas iš to gali būti? Tai ką 
sakot?

G) Ar Padaužos tiki evolinci- 
ii. nr tie? Jei tiki, tai pasaky- 
;ite, žmonės Padaužos, koki gy
miai išsivystė iš praeityj (ga-į 
ia žiloj senovėj) gyvenusių gy

vūnų, kuriuos musų istorininkai 
žadina “tautiečiais“? Tai ka sa
kot ? 4

7) Padaužos, štai jums kitas 
)iolpgiškas klausimas: Nenuo
ramos nori tikrai žinoti iš ko
dų gyvų arba kadir negyvų 
daiktų, kur, kokioje vietoje, dėl' 
ke ir kokiu būdu išsivystė tie 
sutvėrimai, kurie dabar patys 
save pravardžiuoja bolševikais? 
Tai ką sakot?

8) Nenuoramos sužinojo, kad 
čmonės rengiasi sudaryt bendrą 
.’rontą prieš Padaužas: ką Pa
daužos apie tai sakote? Tai ką 
sakot ?

kol kur ir iš kokios vietos iš
plaut. Požėla sako, kad .jis sti 
Sarpaliuni eitu ristis, jeigu pa
starojo kojos nebūtų perdaug 
ilgos. Vadinasi, norint tarp 
jųdviejų surengti ristynes pri- 
seitu vieną iš dviejų dalykų pa

diegi], negalimo tylėti ir nonų- daryti: arba vienam kojų ga- 
rimsim, ne! Lietuvoj bloga su ’ns nukirsti arba kito kojas įš
iltais, o čia net |>erdaug. “Auš- -teg
ros” knygynui reiktų apsidai
ryti nuo nenuoramų ir apsisau
goti nuo Vanagaičio “litų...”

Bričporte yra S.L.A. 36 Kuo
pa, kuri turi 500 su viršum na
rių.
porto inteligentai. Jiet kaip 

^girdėti, labai skundžiasi, kad 
’minėtoj kuopoj šeimininkauja 
komunistai, kurių yra apie 50. 
Ir kodėl komunistams nešeimi
ninkauti, jeigu minėtieji inteli- 

Nepripažista musų fi- gontai, kuomet reikia eiti į mi
tingą, tai jie prisidėję kreivų

i
' Padaužos nenurimsta

Nenuoramos tur daug neina- 
lonumų iš Padaužų. Jie viso
kiais budais stengiasi mums į- 
kasti. ] 
losofijos, kuri taip aukštai da- 

Ibar pastatyta. Nesiskaito taip 
pat su tuo, kad mes nesiskai-' 
tom su jais. Prikiša mums an- 
tifilologijos dėsnius, kurie ne
turi nei mažiausio bendrumo su 

, filosofija. Ksą žodžių skieme
nų konjunktūra neatatinka Pa
daužų architektinės struktūros 
dėsniams.

Kritikuot visuomet lengviau. 
Todėl, gerbiamiejie padaužos, 
malonėkite užimti musų pozici
ją. tai tuomet žinosite, kaip 
sunku įtikti kitiems, jei kiti 
tau neno? įtikti.

—Vyriausias Filosofas.

Visiems per kepurei

Jau tik besa- 
beširdžiai tie birutie-

Vienas buvusiųjų “Bfrutės” 
člienų basas išbėgo ir nubėgo 
pas komunistus, 
kau
čiai: leisti basą per tokius šal
čius. Nors senais Čeverykais 
jį reikėjo apauti.

Mrs. MICHNIEVIGZ-VIDIKIENE

CHARLES K. KINDER
NVatchinaker & 

Jeweler
2422 West 47 Str.

Tel. Lafayette 9760

'd

Geriausia vieta yra pirkti laikro
dėlius, deimantus ir visus kitus 
auksinius daiktus dovanoms dėl 
savo mylimų draugų, ši lietuvio 
krautuvė suteiks geriausj patarna
vimą. Taisyme laikrodėlių esmi 

• turintis daug metų patyrimo. Nt- 
' užmirškite antrašo, kad prie pir- 
Į oriausio reikalo galėtum, leng-vai 
[atrasti.

Tel. Republic 8135

Paul Hanuska
6653 So. Cjaremont Avė.

Kontfaktorius - Plumfreris. Darau 
visokį darbą pigiomis kainomis.

— ■" ................ .... ■■■■■■ ■■■—

Tel. I^afayrtte 4223

Plumbing, Heating
Kaipo lietuvis, lietuviams visados 

.titarnauju kuogeriuusiai.
M. Yuška,

3228 W. 38th Chiearo, III

Pažalink Kosulį, Šalti, Gal- 
vagele, Ramatizma ir Visas 

Gyląs ir Skausmus

VIk>,«» apttokoM—15c (r 6Sc puodukas Ir 
dūdelė. Childran’s Miut»rol» (L>n>v«s- 

a4 forma) JSc.

Geresnis nei Mustatd Plast**,

Tūlas Nenuorama pranešė 
Padaužoms, kad Maryte heva- 
žiudfttna dviračiu Kauno gatve 
sužeidė meitėlį. Aš visai nesi
gailiu to meitėlio: gerai tam 
kiaulės vaikui tegul nelenda 
artistams po kojų.

Skumba’.j bosas sako taip 
užsirašyk Skambalą kuogrei- 

.lai priklauso visi Brlč- čiausia, neš kitaip aš dykai iš
dalinsiu. Mat, Skambalas, kaip 
“sempeliai” duodhma ,dykait, iš
mėginti. O kuris jį išmėginti, 
tai ir dykai nenori imti. Aš* 
patarčiau prie kiekvieno egzem
plioriaus pririšti po 5 centus, 
tai tuomet gal kas ir paims.

—Pustapedis:.

AKUŠERKA
3101 So. Halsted St., kampas 31 gal.
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika 
vu s i Pjennsyi 
vanijos f ligon 
bučiuose. Sąž> 
ningai patar 
nauja, visokio 
se ligose prie* 
gimdymą, laik 
gimdymo Ir p«> 
gimdymo.

dyką pu 
t n rimas, dar 1 
kitokiuose rei 
kaluose mott 
rims ir merg 
noms kreipk 
♦ ės, o. rasite i» 
/elbą

Valandos uu 
j* ryto iki 1 p> 
pietų, nuo 6 iki 
o vai vakare.

IT
,-----------------------------------
Lietuviai Advokatai SI ' r"n“u IS,

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1311

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek- 
i.*na vakarą, išskyrus ketvergę. 

N»*<Jėlioniis nuo 9 iki 12 ryto

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas gorden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. VVashington St. Room 13l» 
Telcphone Dearborn 8946

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

Namų Telefonas Republic 9600

Kad aš perkėliau savo Ofisą j i 
naują vietą, po N(h 3265 South j j 
Halsted Street, kampas 33rd fl 
Street. B

DR. G. SERNER ff.
Lietuvis akinis specialistas KĮ 

3265 So. Halsted Street
Vai. 10 ryte iki 8:30 vak. 
Ned. nuo 9 iki 12 ryto

Akiniai $5 ir aukščiau ■

i ei. Blvd. 3138 
VI. Woitkiewicz- 

BANLS
AKUfiERKA 

’apekmingai pa- 
arnaųja mote
rius prie gimdy- 
m, patarimai 
vkal moterims 

merginoms. 
3113 South 
Halsted St.

- DR. HERZMAN -* 
—1 S K U SI j u* 

urrai lietuviams žinutuue pei it 
>.etų kaipo patyrę:- 
hiruigas ir akušeris.

Gydo staigias ir chruoi4h«w
gas vyrų, moterų ir vaikų pm* 
įaujaiisiu.* metodus X-Ray ir k 
okiuh elektros prieiaiNUn

Ofisas ir Lahoratotija iuz.*- 
nlh St., netoli Morgan .m 
VALANDOS. Nuo 10—12 

o nuo 6 iki 7:30 vai vakare 
Dienomis: Cana 

3110 Naktj 
l)rexel 0950 ' ' 

Boulevard 4186
3235 S. Halsted St

ai.; 9- 10 iš ryto ir po 8 v. v.

Telefonais!

K. JURGELIONIS 
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St. Room 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So Halsted St.

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

Yards 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai — Ingaliojimai. — Pas
kola pinigų 1 Ir 2 morgičiama

j. P. VVAITCHES
ADVOKATAS

Roselando Ofisas:
Tel. Pullman 6377

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

•K. CHARLES SEGAl 
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
729 So. /Ashiund Ave^ 2 !■»*•- 

('hica.to. Illinois
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų Ir 
Vaikų Ilgų. 

OFISO VALANDOS
Nuo 16 iki 12 vai ryte, nu.

,al p<> piet ir nuo 7 ikj g.-ftą 
ikarn Np.lėllnmis nuo tf val«»>

• dos ryte iki 12 vai jm pi> 
Telefonas Midway 2R’

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1099 
Ofiso Tel Boulevard 5913 
DR. A. J. BERTASH

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

pietų,ir 6 iki 8 vakare.
!■ ■ ■ —’........ ......—............... -

i'elephone Yardp 0994

DR. MADRIDE KAHN
4831 S'o. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die 
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki y 
vakare. Nedėliotais nao Ii 
iki 12 dieną.

Res. telephone Hyde Park 4UOO

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St„ Ruoni 530 
Tel. Central 6390 

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

telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA 

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

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

i et. Boulevard 0587

DR. MARYA 
DOW1AT—SAS8

JOHN KUCHINSKAS
LAWYERN , » 4

: A * , L. . < . ■ .i
Lietuvis Advokatas 

2221 W. 22 St. 
arti Ijeavitt St. 

Telefonas Canal 2552

1707 W. 47th SL
Valandos nuo 8 iki 12i dieną, auv 
. iki 8* vai. vak. NedšllomiB nut 

. 8 iki 2 vai. po pietų.A. E. STASULANI
ADVOKATAS

77 W. tVashington St. Room 911 
Tel. Centrui 6200

„ Cicero Ketvergo vakare 
1917 W. 14 St. Tel. Cicero 822* 
Ant Bridgeporto SerĄdoj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 ▼. v. 
<236 S. Halsted St. T. Boul. 6731

A

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.
Z

/

Direktoriai.

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

Pranešimas

✓

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx  xxxx

K

Kol Chicagoj nebuvo Požėlos, 
tai ir apie lietuviškus ristikus 
nieko nesigirdėjo. Bet Požėla 

.į labai trumpą laiką priperėjo 
devynias galybes ristikų: garai-1 
ninkai, cirulninkai, šiumekeriai 
— visi išvirto čempionais. O, 
jei kuriam priseina ristis, tai 
turi pasisverti, ir jeigu porą 
svarų daugiau, tat reikia suieš-

9) Kas atsitiktų, jei* rausą ku- > 
ligąi pradėtų taip gyventi ir į 
dgtis, kaip Knatus mokino ir.' 
;as butų, jei bolševikai imtu ir; 
pradėtų čionais Amerikoje gy
venti taip, kaip liepia kominter- 
ias t. y., jei nesuprantat, kaip 
iepia grynas komunizmas? Tai 
:ą sakot?

1(1) Kiek iš viso yra Padaužų 
ir iš kur jų tiek priviso? Tai ką 
sakot?

Nenuoramos reikalauja, kad 
ie klausimai butų tinkamai at

sakyti, o jei ne, tai Nenuora
mos surengs Padaužoms viešus 
lebatus dar ir kitokiais klausi

mais. 
—Nenuoramų centro komitetai 

ir valdyba.

Ofiso tel. Boulevard 9693 
Rezidencijos te). Drezel 919 •

Dr. A A. Roth

Naujos rpšies 
spekuliantas

Konip. A. Vanagaitis išleido 
“Litus,” už kuriuos dabar ren
ka dolerius. Atspausdino ant 
dviejų lapų natų, užvardino 
“Litai” ir dabar reik mokėt do
lerius už tai.

Ar tai ne naujos rųšies spe
kuliantas? Mes dėl šito reika
lo, kuris tur savyj spekuliacijos

Del šėrininkų Garsus Vardas 
Lietuvių Skolinimo ir Budavo- 
jimo draugija (spulka) Loud 
Name BuiJding & Loan Ass’n. 
Pranešam, kad tapo suvienyta 
Garsus Vardas L. S. ir B. D-ja 
(spulka) su Biruta S. ir T.| 
Draugija ir tapo permainyta 
svetainė. bus perkelta iš P. 
Kęselio svet. į Anton Czesnas 
svetainę, 1501 So. Paulina St. 
Pirmas susirinkimas arba mo-, 
kesčių vakaras gruodžio 18 
lieną, 1925 m., 8 vai. vakare, 
\. (’zesnos svetainėj, 4501 So. 
Paulina St.

mnmfliiiiiimiiaiiiHiiBniRiiBiiiinH

A. A. OLIS
ADVOKATAS l 

11 S. La Šalie St., Room 2001 
Tel. Randolph 1084—Vai. nuo 9-6

'Vakarais
8241 S. flulsted St. Tel. Yurda 0062 

7—9 v. v. apart Panedšlio ir 
Pėtnyčios.

A. L. THOMAS 
LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė. 
Tel. Pullman 7097 

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

DR. 1. E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Rasas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų,- VynAką. 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
ofisas: 3103 So. Halsted SU Chu«w 

arti 31 st Street
Valandos, L—3 po pietf 7—b vak Ne 
leDutnir u ftventadieinaib 10—iz.umm.

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. VVashington St. 

Cor. VVashington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 33%5

JOSEPH V. MOCKUS 
ADVOKATAS 

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

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

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

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaukee Avė., Room 20h 

Kampas North Avė ir Rohey St 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
s vakare. Tel Brunsvrick 4988

3421 So. Halsted SL * 
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte 
Namų telefonas Spaulding 8683 

Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Jei abejoji dkimib, panileiraek
Dr.A.R. BLUMENTHAL

Opiumelrial
Tel Boutevfcrd , MM' 
4649 S. Ashland A* 
\ksmpas <7-to» 

ant 2 lubų

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

1724 So. Loomis, kampas 18 ir Bla- 
Island Ofiso valandos nuo 2 Ud t 
no pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakarai i 

Telefonas- Canal 1912 
Naktinis Tel Fairfax 6853

Boulevard 3686
Res. 6504 So. Artesian 

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

3133 So. Halsted St.
Vai. 9—12 dieną1. 7—9 vakare 

Kasdien

Phone ( anai 1713-0241 
Re*. Midv-ay 551?

DR. R. C. CUPLER, 
GlDLiUJAd IK LlilKl KGA> 

Kampan Uakiej ir 24 SI.
ui įsu vai. nuu 2 iki 4 kaadleL 
l’anedėl) n ketverge nuo 3 iki b v.

No. 2593 Mažai panelei patogi, gra
ži ir paskiausios mados suknelė. Su
kirptos mieros nuo 6 metą iki 14 me
tų. 8 metų panelei reikia 2% yardų 
40 colių materijos.

N orui t gauti vieną ar daugiau Tiri 
nurodytų pavyzdžių* prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa
vyzdžio numeri, pažymėti mierą ir 
dildai paraivti savo vardą, pavardę 
(r adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasoa ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiikua reikia adresuati:

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

NAUJIENOS Pattem Dept.
1739 S. Halsted St., Chicago, UI. 
čia jdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzdi No................
Mieroi -............... — per krutinę

(Vardas ir pavardė)

(Mtoatas ir valsu)

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
' •

Iškirpk šį kuponą kasdieną ir priduok į Naujienų ofisą ar j Sto
tą, arba savo išnešiotojui sykį į mėnesį ir bus apmainyta j tikrus 
.United Profit .Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

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

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

Už metus—450, už pusę metų—75, už tris mėnesius-^35.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

....................................................  Atkirpk čia

Dr.iawrence P. Slakis
DENT1STAS 

4454 So. Western Avė. 
Valandos: z 

nuo 10 rvto iki 9 vai. vakare xxxxxxxx

DR. M. T. STR1KOL 
GYDYTOJAS IK CHIRURGĄ.'' 

1601 S. Ashland Te). Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1980. Ofiso valau- 
don 2-4. 6-8 Neimlioj 10 iki 12 d

Jlnt"' Gr’^fPio lf)o5 • »ffice Boulevard 7042

)r. C. Z. Vezelis
LIETUVYS DENTISTAS 

4712 So. Ashland A y 
near 47th Street 

CHICAGO

is. 6600 s. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659

Ofiso Tel. Canal 0257
DR. P. Z. ZALATOR1S
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St

DR. G. L. MADGE 
Moderniškas Dantistas 

Prieinamos Kainos 
4930 W. 13th St. 

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

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

P. B. Hadley, Llcenaed 
710 West I8th St., Chicago. III
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orderiu kartu su užsakymu. ,

Kokiose gi sąlygose atsirasdavo despotiškos valdžios 
praeityje?

Jeigu nekalbėt apie tolimos senovės gadynę ir apie 
Azijos šalis (kur sąlygos yra kitokios, negu Europoje ar
ba Amerikoje), tai rasime, kad despotizmas išsivystyda
vo tenai, kur kovojančiosios tarpe savęs visuomenės kla
sės pasiekdavo tam tikros jėgų pusiausviros (lygsvaros). 
Absoliute, neapribota monarchijos galia, pav. atsirado 
viduramžių pabaigoje Europos valstybėse iš to, kad au
gančioj! miestų buržuazija savo kovoje prieš bajoriją ir 
dvasiškiją rėmė karalių. Ačiū buržuazijos paramai, ka
ralius nugalėjo bajoriją ir pavertė ją savo tarnu; o pas
kui su pagalba bajorijos (iš kurios karalius sudarė savo 
biurokratiją), jisai pasiliuosavo nuo buržuazijos įtakos. 
Tuo budu susidarė valdžia, nepriklausanti nuo kokios nors 
vienos klasės, stovinti, taip sakant, “auksčiaus klasių“.

ITALIJOS KOMUNISTŲ ORGANAS EINA,
e e • e e e

VISŲ KITŲ PARTIJŲ SPAUDA PASMAUGTA,
e e • e e •
e e e e e e

JUODIEJI FAŠISTAI IR RAUDONIEJI FAŠISTAI.
• e • e e •

Iš KO GEMA DIKTARIŠKOS VALDŽIOS?
• • • I e e e e •
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JĖGŲ PUSIAUSVIRA KLASIŲ KOVOJE,
e e • • • •

. DIKTATŪROS PRAGAIŠTINGUMAS.

iš visų radikalės pakraipos laikraščių Italijoje dabar 
išeina tiktai komunistų organas “Unitą’*.

Socialistų laikraštis “Giustizia” neišeina. Socialistų 
maksimalistų “Avanti” taip pat neišeina.

Sustojusi yra ir beveik visa respublikonių demokratų 
ir net katalikų spauda. Ją visą sutriuškino fašistų kumš- 
čia. O komunistai savo laikraštį leidžia/ Ar tai nėra 
aiškiausias įrodymas, kad komunistai stovi gana geruose 
santykiuose su Mussoliniu? I

* ’ ė' ” t T . x
Griežčiaūsi fašizmo priešai Italijoje yra socialistai. 

Jų kova prieš juodmarškinių diktatūrą iššaukė pastaruo
siuose tokį kerštą, kad pernai metais banditų gauja, kurią 
buvo pasamdę Mussolini’o padėjėjai, nugalabijo socialistų 
atstovą parlamente, Giacomo Matteotti.

Prieš keletą savaičių fašistinė valdžia vėl padarė ata
ką prieš socialistus, apkaltindama juos organizavime “są
mokslo” prieš Mussolinio gyvybę. Socialistų partijai tapo 
atimta teisė legaliai gyvuot; socialistinės darbininkų uni
jos tapo uždraustos, ir socialistų organas “Giustizia” 
(Teisingumas) uždarytas. .

. . . <. ... _

Nieko panagaus fašistai nedaro komunistams.
Ir komunistai nekovoja prieš fašizmą. Kuomet po 

atstovo Matteotti nužudymo visos opozicinės partijos pa
skelbė boikotą fašistų kontroliuojamam parlamentui, tai 
komunistų frakcija pasiliko sėdėt parlamente kartu su 
juodmarškiniais. Tai yra tiesioginis fašizmo rėmimas.

Dabar juodieji diktatoriai galutinai panaikino spau
dos laisvę, visiškai uždrausdami laikraščiams kritikuoti 
valdžią. Kada nesenai oficialės telegramų agentūros pa
skelbė, jogei Mussolini Įeisiąs kai kuriems laikraščiams 
vėl.pasirodyti, jeigu jie pasižadėsią nekliudyti valdžios po
litikos, tai socialistai ir maksimalistai nutarė nesinaudoti 
tokia “laisve”.

Savo nutarimą neleisti “Giustizia” ir “Avanti” (Pir
myn), kol nebus Sugražinta spaudos laisvė, socialistai ir 
maksimalistai pranešė komurtistams ir pasiūlė jiems taip 
pat protestuoti prieš spaudos laisvės smaugimą, sulaikant 
savo organo spausdinimą. Bet komunistai atsisakė dėtis 
prie tokio protesto.

Diktatoriška valdžia irgi stovi aukščiaus klasių. Ji 
spaudžia ir išnaudoja visas klases. Sakysime, Italijoje 
dabar kenčia fašistinę priespaudą ir darbininkai, ir bur
žuazija, ir ūkininkai, ir dvasiškija (net popiežius prote
stuoja prieš fašizmą!).

Ir ji todėl gali išnaudot įvairias visuomenės klases, 
kad jos kovoja tarp savęs ir nė viena jų neturi pakanka
mai jėgų nugalėti kitas. Kovojančių tarp savęs klasių jė
gos yra pasiekusios pusiausviros.

{domu, kad šiandie garsiai kalbama apie diktatūrą 
jau ir Ffancijoje. Mat, tenai eina rungtynės tarpe stam
biojo kapitalo ir kitų visuomenės sluoksnių dėl mokesnių 
naštos paskirstymo, ir nė viena pusė iki šiol neįstengia 
paimti viršų. 1 • ' ' * * ,
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Diktatūra slopina visą visuomenę. Todėl, nežiūrint, 
kokiu budu ji yra atsiradusi, ji trukdo progresą. Ii’ juo 
ilgiau ji pasilaiko, tuo ji atneša daugiais žalos.

ŽANDARAS JĖZUITO ROLĖJE 
IR JO LEKAJAI.

“Laisvė“ rašo, kad sovietą 
valdžia laikanti kalėjimuose tik 
“saujalę atvirų kontr-revoliu- 
cionierių,” bet ji ir tuos paliuo- 
šuotų, jeigu menševikai kitose 
šalyse paleistų iš kalėjimų su
areštuotuosius komunistus. To
kį pasiūlymą bolševikai net 
oficialiai padarė užsienio socia
listams. Girdi:

Taigi komunistai yra vienintelė partija Italijoje,"kuri 
išvien su fašistais dalyvauja parlamente, ir vienintele 
opozicinė partija, kuri turi savo legaliai gyvaujantį or
ganą.

Komunizmas ir fašizmas tuo bud u, pasirodo, vienas 
su antru gyvena broliškai, nežiūrint to, kad tų dviejų 
srovių agitatoriai keikia kits kitą. Juodųjų ir raudonųjų 
agitatorių keiksmai yra tiktai tam, kad apdumus akis ne
protaujančiai publikai.

Kas žiuri ne į žodžius, bet į darbus, tas senai žino, 
kad komunistai ir fašistai yra dvyniai.

“Tegu Vokietijos socialis
tai, eidami iš vieno (?) su 
Hlhdenburgo valdžia, paliuo- 
suoja Vokietijos komunistus 
iš kalėjimų ir išdeportuoja į 
Rusiją, o be jokių vilkinimų 
ir svyravimų su ta pačia die
na Sovietų valdžia tokį pat 
bunčių menševistinių kontr
revoliucionierių paims iš sa
vo kalėjimų ir išdeportuos į 
Vokietiją.“
Reikia stebėtis, (kokiais begė

džiais pavirto Brooklyno komu
nistų šlamšto hedaktoriai. ,

Bolševikai, tiesa, toki neva 
“pasiūlymą“ Europos socialis
tams darė, bet į jį senai yra 
duotas atsakymas.

Visų-pirma, jokių Rusijos 
kontr-revoliucionierių paliuosa- 
vimo socialistai nereikalauja. 
Kontr-revoliucionierius liuosuo- 
ja pati sovietų valdžia! Ji 
yra kelis kaltus skelbusi am
nestiją kontr-revoliucinių gene
rolų kareiviams ir net oficie- 
riams. Tomis amnestijomis ta
po paliuosuoti nuo bausmės de
šimtys tūkstančių buvusiųjų 
Kolčako, Denikino ir Vrangelio 
pasekėjų. žymus skaičius jų 
šiandie ne tiktai laisvai gyve-

litinės nuomonės yra kitokios, 
negu bolševikų.

Antra, už tokius prasikalti
mus, dėl kurių sovietų valdžia 
persekioja savo politinius prie
šus, socialistai jokioje šalyje 
komunistų nebaudžia. Kuomet 
Vokietijoje valdžia buvo socia
listų rankose, komunistams ne
buvo uždrausta^ nei leisti laik^ 
raščius, nei organizuot savo 
partiją, nei daryt susirinkimus. 
Taip pat MacDonaldo valdžia 
nepersekiojo komunistų Angli
joje. Dabar gi, kai konserva
torių valdžia Anglijoje suėmė 
ir pasodino į kalėjimą tuziną 
komunistų, tai socialistai pa
kėlė griežtą protestą ir atsi
šaukė j visus darbininkus, kad 
ir jie protestuotų.

Trečia, bolševikų pasiūlymas 
socialistams apsikeisti politi
niais kaliniais yra absurdas jau 
vien dėl to, kad jokioje dides
nėje Europos šalyje, kur ran
dasi politinių kalinių komunis
tų, valdžia ųėra “menševikų” 
•ankose. Kaip,* pav. Vokietijos 
uocialdemok ratai gali paleist 
komunistus iš kalėjimų, kad jie 
nė valdžioje nedalyvauja, o 
reichstage, kuris tokį klausimą 
turi spręsti, socialdemokratai 
sudaro mažiaus,• kaip trečdalį?

Bet y’ra faktas, kad Vokieti
joje socialdemokratai visą lai
ką kovoja už amnestiją politi- 
niems kaliniams. Jų pastangų 
dėka. Prusnose ir visoje impe
rijoje jau buvo pravesta keletą 
kartų amnestijos įstatymai, ku
rie | suteikė laisvę daugybei 
žmonių, dalyvavusių ginkluo
tuose sukilimuose prieš valdžią, 
pocialdemokratai laikosi tos 
nuomonės, kad tie sukilėliai, 
nors ir nusidėjo prieš įstaty 
mus, bet jie buvo Maskvos agi
tatorių apmulkinti ir dėlto bu
tų neteisinga juos perdaug aš
triai bausti.

Iš kų gema diktatoriškos valdžios?
Daugelis žmonių mano, kad diktatūras įsteigia kokie 

nors nepaprasti asmens, kaip Leniną^, Mussolini, JJe Ri- 
vera, Horthy ir panašus į juos. Bet tai yra naivus protą-* 
vimas. Jeigu prisižiurėt arčiaus j tuos diktatorius, kurie 
buvo arba’ dar tebėra, tai pasirodys, kad nieku ypatingu 
jie nepasižymi. Klaidų jie daro ne mažiaus, kaip kiti po
litikos veikėjai. Visa, ko jie gal turi daugiaus už kitus 
stambesniuosius politikus, tai — egoizmo, ambicijos ir

na Rusijoje, bet ir turi valdiš
kas vietas.

Rusijos gi menševikai niekuo
met prie kontr-revoliucionierių 
nesidėjo. Priešingai, jie ragino 
darbininkus kovoti prieš Kolča- 
kus, Denikinus ir Vrangelius, ir 
daugelis socialdemokratų stojo, 
kaipo savanoriai, į raudonąją 
armiją, kad padėjus sumušti 
kontr-revoliucinius generolus.

žiaurumo. Europos socialistai reikalau-

Bet tai dar neišaiškina, kodėl jiems pavyko užsiriog
linti ant sprando žmonėms. Noro diktatoriaut. nepakan
ka, reikia da ir tam tikrų sąlygų.

ja, kad sovietų valdžia pailiūo- 
suotų Rusijos revoliucionierius 
ir darbininkų judėjimo darbuo
tojus, kurių tūkstančiai yra
kankinami kalėjimuose, 
gose ir koncentracijos 

mas. Jeigu ji gyvuoja ilgą laiką, tai ji pavirsta paprastu tose. jįe visi buvo

—■ ■■!!! I III *

Diktatūra yra niekas kita, kaip laikinas despotiz- kator- 
ytovyk- 
suimti

despotizmu, vien tiktai už tai, kad jų po-

Taigi visas tas bolševikų “pa- 
aulymas“ yru daugiaus nieko, 
Kaip begėdiškas humbugas. 
Maskvos jėzuitai sugalvojo jį 
dėl to, kad ftasaulis tolyn vis 
labiaus piktinasi jų žandariš
kais darbais. Jie nori pateisin
ti savo barbarišką despotizmą, 
ir ve sdrado būdą dumti kvai
liems žmonėms akis: Mes, gir
di, sutiktume paleisti iš kalė
jimų socialistus, bet, matai, tie 
biaurybės socialistai kitose ša
lyse šniaugįa'f.niusų draugus, 
todėl ir mes 'turime1 juos smau 
gti! '

Ir Maskvos žandarų lekajai 
stengiasi pe:** ^Laisvę” tuo hum- 
bugu apgauti lietuvius darbi
ninkus.

The Students Corner
Published monthly by The Lithuanian Studentą Association of America

Science and Scientists

JULIUS RAKŠTIS, Editor 
4485 So. Washtenaw Avė., Chicago, III.

ALDONA R. NARMONTA, Associate Editor 
VLADAS JURGELONIS, Business Manager WILLIAM MACK Jr. Circutation Manager

December, 1925VOL. I

The man who just belongs

No. 8

My First Gorpse
The man who just belongs sits back 
And thinks how much he aids 
To kecp t h? ciub upon the traek 
Because his dues are paid.
Well, that’s a virtue, I admit— 
A mighty virtue, too,

The first few nights in the 
hospital were spent i n doing 
ordinary routine work, getting 
acųuainted with and spreading 
cheer among patients. The work 
sėemed very interesting and 
nothing oceurred beyond the

Men Made Imimine to (Jancer
Chickens and mammalsi have 

been inoculated with cancer 
germs by Dr. W. E. Gye and J. 
E. Bernard of London and after- 
wards have developed the 
disease. Other animals and 
several laboratory workers 
inoculated with live cancer 
germs seperated from their

[Pacific and Atlantic Photo]

Klaipėdos krašto seimelio 
rinkimams praėjus

Klaipėdos veikėjų nuomonės a 
pie lietuvių pralaimėjimą.
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Pastabos
Rašo Žmogus.

Nuo alkoholio plaučiai pa
tvinsta krauju, išsipučia ir ne
begali tiek įkvėpti oro (deguo- 
lies), kiek jo reikia kunui. 
Cvėpavimas darosi silpnas ir 

lėtas. Tuo budu girtuokliai la- 
4ii tankiai serga gerklės užde

gimu.
-h xxx-----

Taipgi alkoholis veikia į 
smegenis ir nervų sistemą. 
Medicinos mokslo išvados šian- 
lien tikrai ir griežtai rodoj kad 
ilkoholis yra paralyžuojami 
larkotiniai nervų sistemos nuo- 
lai.“

Senatorius Walter E. Edge iš 
Neyv Jersey, kuris įnešė naują 
bilių, kad butų lęista daruti alų 
stL2.75% alkoholio.
fi .■ d • .■ jj 4 I* ;
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CHSl’LAKO VIZITĄ' PAS
* MARIJONUS. i.
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Tik dabar “Draugas,“ paga
liau, prabilo apie lenkų arki
vyskupo atsilankymą pas kuni
gus Marijonus, Vėstsąidaje. Be
veik per dvejetu sdvaičių jisai 
tylėjo užsičiaupęs, nors visoje 
vietinėje anglų spaudoje buvo 
apie tai rašoma.

Ir prabilo jisai, kaip pats pa
sisako, tiktai dėl to, kad visuo
menė reikalavo pasiaiškinimo.

Cieplako vizitą buvusi “visai 
privatė.“ Jisai užsukęs pas 
Marijonus, “bevažiuodamas iš 
vienos lenkų parapijos į kitą“:

“sutiko jį prie klebonijos 
vienas kunigų Marijonų, pa
prašė į vidų t davė žinią ki
tiems Marijonams, kurie ta
da dalyvavo Labdaringosios 
Sąjungos Seime. Jie atėjo. 
Pasisveikino. Vienas Mari
jonų, kun. l)r. K. Maįulaitis, 
yra arkivyskupo Cieplako ku
nigu šventintas Petrograde.“
Paskui atėjusios pasveikinti 

Cicplaką “sesers mokytojos,“ ir 
visi pasikalbėję su juom apie 
dešimtį minučių. Daugiaus, 
esą, nieko nebuvę. Ir “Drau
gas“ nematęs reikalo apie tokį 
“nesvarbų“ dalyką rašyti.

Sakysime, kad taip. *Bet ar
gi “Draugas“ rašo tik apie 
“ypatingai svarbius“ dalykus? 
Štai, tame pačiame jo numery
je, kur tilpo šis jo pasiaiškini
mas, randame žinią “iš Amži
nojo mieštos Romos“ apie 
tai, kad ant namų, statomų 
šiais metais Ryme, dedama lo
tyniški parašai: “Anno Jubilaei 
MCMXXV.“ Kas ypatingai 
svarbaus yra šitoje žinioje?

Arba vėl jame randame tokių 
žinių: apie suėmimą vieno auto
mobilisto Chicagoje; apie peš
tynes, kilusiai “munšaino“ pa
silinksminime; apie plėšikų pa
bėgimą, ir tt. Kas gali tikėti, 
kad šitoki dalykai yra “Drau
gui“ svarbesni už arkivyskupą 
Cieplaką?

“Draugas” pečiaus tylėjo ne 
tiktai apie to lenkų kunigo vi
zitą pas broliukus, bet ir apie 
viešus jo pareiškimus, palie
čiančius visą lietuvių tautą?

Cieplakas pasakė spaudos at
stovams, kad vyriausia jo, kai
po Vilniaus arkivyskupo, misi
ja busianti suvesti į brolybę 
lenkų ir lietuvių tautas. Tai 
yra įdomus visiems lietuviams 
ir labai reikšmingas pasakymus. 
Bet “Draugas” ne nepaminėjo 
jo.

Todėl aišku, kad jisai dumia 
akis žmonoms, teisindamas sa
vo tylėjimą “nesvarbumu.“ čia 
yra koks nors šuo pakastas.

Klaipėdos krašto seimelio rin
kimams praėjus, politinės par 
tijos lyg ir nutilo, lyg jų visa 
Klaipėdos krašte nebūtų buvę 
Žinomą, labiausiai džiaugias 
tos partijos, kurioms pasiseka 
rinkimuose pervaryti savo kan 
didatai. Labiausia iš tų parti 
jų džiaugiasi dideliu pasiseki 
mu rinkimuose vokiečių parti 
ja, kuri sukėlė per rinkimu, 
savo agitacija dideliausių triuk 
šmų. Ta vokiečių partija y n 
nusistačiusi, kad Klaipčdo. 
kraštas butų prijungtas prb 
Vokietijos. Bet dabar kyli 
klausimas, delko ta partija lai 
mėjo seimelio rinkimuose 
soliučią daugumą baisų? 
Klaipėdos krašte didžiumą 
ventojų sudaro lietuviui.

1923 m., kuomet įvyko
versmas Klaipėdos krašte, ta 
didžiumoj Klaipėdos krašto lie 
tuviai buvo nusistatę už Lietu 
vos valstybę. O dabar, p< 
kelių metų, vokiečiai, kurie nu 
sistutę prieš Lietuvos valstybę 
patraukė’ savo pusėn lietuviu 
balsuotojus. Ir ištiesų tie lie 
tuviai kandidatai, kuriems Klai 
pėdos krašto reikalai lygiai 
eina kaip ir visos Lietuvos 
kalai, pralošė rinkimuose į 
mėlį. O vokiečiai, kuriems
pi Klaipėdos krašto išnaudoj, 
mas ir Vokietijos reikalaį, lai 
mėjo daugumą kandidatų į ^ei 
mėlį. Kiek man teko girdėt 
mitinguose, vietinius kalbėto 
jus ir veikėjus, tai jie visai, 
aiškina lietuvių pralaimėjim: 
rinkimuose. Vieni jų sako, kai 
dėl keli metai siaučiančio Kląi 
pėdoje ekonominio krizio lietu 
viai pralaimėjo rinkimus. Bu 
tent todėl, kad Lietuvos centrą 
line valdžia užėmusi Klaipčdo 
kraštą valdyti nesirūpinusi su 
tvarkyti komunikaciją ir pirk 
lybą su kitomis šalimis, kurio 
laivai^ tavorų gabenimu pe. 
Klaipėdos uostą butų daug biz 
nio padarę Klaipėdoje ir būti 
pagerėjus žmonių ekonomini 
padėtis. Bet kadangi IJetuvo: 
valdžia, girdi, daugiaus rupinu 
sis katalikiškumo reikalais, ne 
gu ekonomijos ir politikos rei 
kalais, tai dėlto lietuviai rinki 
muose nupuolė, pralaimėjo.

Kiti veikėjai aiškina priežas 
tį tų nepasisekimų taip: Lietu 
vos centralinū valdžia, girdi 
perilgai nustūmė Klaipčdo: 
knisto atstovų rinkimus į Lie 
tuvos seimą, tad 
žasties Klaipėdos 
rėjo kelis metus 
Lietuvos seime.
dojo vokiečių gudrus propagan 
distai agituodami už prijungi 
mą Klaipėdos krašto prie Vo
kietijos. Dar kita lietuvių klai
da, tai susiskaldymas į daugybę 
politinių partijėlių, ypač tokia 
me ekonominio krizio laike. Bot 
optimistiški veikėjai sako, kaA 
kaip tik Klaipėdos krašte page
rės ekonominė padėtis, tai tuo
met ir lietuviai politiniame vei
kime sustiprės. Bet gyvenime 
aplinkybių pagerėjimas Klaipė 
dos krašte priklausys ir nuc 
Lietuvos centro valdžios. Nui 
tos valdžios darbų priklausys 
tai, ar klaipėdiečiai links prie 
Lietuvos, ar Vokietijos.

Kabardinas.

var

daž-
pus-

dėl tos prie- 
kraštas netu 
savo atstovų 
Tuo pasinau-

. ----- xxx-----
“Smegenys ir nervai, nuo 

urių priklauso musų galvoji- 
nas, regėjimas, uoslė, girdūji- 
nas, raumenų judėjimas ir 
iaug kitų kūno funkcijų, aiš- 
iu, yra labai svarbus organai, 
dusų smegenys telpa galvos 
<iauše ir nugarkaulyje, o jų 
lervų yra visame kūne. Kenks- 
ningas alkoholio veikimas į 
.megenų ir nervų sistemą, turi 
ąryšio ir su kitais musų ku- 
io organais. Tad nusigėręs 
.mogus negali tinkamai vaikš
čioti, bet svirduliuoja. Jo re
gėjimo, uoslės ir jautimo or
ganai yra visai nusilpę, alko- 
lolio suparalyžuoti.

--------XXX--------
“Alkoholis yra ne vaistai nuo 

igų, bet visų ligų, neturto, 
(o ir mirties pradžia.“

--------XXX---- 7—

“Girtuoklių tėvų vaikai 
iiausiai esti alkoholikai,
;alviai, išsigimėliai ir kitos ru
des paliegėliai. Ten, kur var- 
ojamas alkoholis, vaikų maru
mas daug didesnis, negu blai- 
/ioje šaly.

Amerikos indijonai išgaišo 
/ien nuo degtinės.

—---- XXX--------
Franci joj šiandien labai daug 

/artojama svaiginamų gėrimų, 
r franeuzų skaičius mažėja, 
vlirimų nuošimtis Francijoj žy
niui didesnis*nei gimimų. Jei 
jTancija nesiliaus girtuokliuvu- 
>i, ateity bus išbraukta iš gy
vųjų tautų tarpo. Kur alko
holis, ten žmonių išsigimimas.

——XXX--------
Lietuvoj per šių metų pir

muosius 7 mėnesius išgėrė deg
tinės už 20 su viršum milionų 
itų. O vis dar bėdavojama, 

kad Lietuvoj maža pinigų. Jei- 
ju žmonės ten tiek negirtautų, 
tai nereikėtų nei tiek 
jiems aimanuoti ir vis 
almužnų kaulyti. 

----- xxx-----
“Alkoholis yra pri

kultūros pažangai, nes jis nai
kina kilniuosius žmogaus jaus
mus ir verčia jį gyvuliu. O 
jeigu jis ruko ir šniaukščia ta
baką, uosto nuodus, geria svai
ginamus gėrimus, tai tikrai jis 
save verčia į gyvulį.

daug 
nuolat

singas

The Big Danes
AM details for the big Student 

Dance has been completed, such 
as time, place, orchestra, eite.

The dance wiU take place 
January 23, 1926 ąt Auburn 
Park Masonic Hali. And the 
Muslc? Why, Chapmans Or
chestra of coursel' Tickets 
obtainable from any memher 
of the association or at Naujie
nos office.

Tickets have been mailed to 
every member. Those who have 
not received tickets kindly call 
Mr. Rakštis, Lafayette 9067.
r_ . - ,

Club Notės
.____ _ ____ __ —J

Sakoma, kad Lietuvoj dau- 
smuklių, negu mokykit i* 

kitų kultūringą įstaigų. Lietu
va dabar tiesiog skęsta alkoho
lio tvane. Protingi žmonės su 
tuo privalo kovoti ir dar smar
kiai kovoti, nes Lietuvių tau
ta pasidarys - girtuoklių tau
ta ir galų gale visai turės iš
nykti.

Viską sutaisome kas tik prie au- 
tbmobiliaus reikalingą. Mes turi
me daug metų patyrimo taisyme 
visokių išdirbyščių autoniobilių. Iš
taisome sulankstytas ašis ir kitas 
dalis. Sutaisome indžiuus. Padaro
me viską teisingai ir gerai.

Kreipkitės j

GulbranMn Trado Mark 
GULBKANSEN.

Vienatinis^ Pianas, kuris groja 
roles su jūsų pačių išreiškimu 
Lengvai grojate, išduoda gražų 
garsų ir aiškų balsą taip pat kaip 
su rankom grojant. Galima pirk 
ti mokant $8.00 i savaitę.

Pamatykite pas
JOS. F. BUDRIK, 

3343 So. Halsted St.

IS SENŲ AUTOMOBILIU 
PADAROME NAUJUS

WALLACE GARAGE
3115 So. Wallace St.
Telefoną* Michigun 0312

The COLUMBIA PHONOGRAPH CO.
LINKI JUMS LINKSMŲ KALftDŲ

Žemiau pažymėti rekordai atneš JUMS j jūsų namus švenčių ūpą ir 
padarys linksma.s jūsų Kalėdas, malonią ir linksmą dieną.

10-collų — 75c.
Kun. S. J. Struckus 

Tenoras
16024-F j g1®!*< Kūtele

[šventoji
16026-F 4 Iškilmingoji Naktis 

.O Ištikimoji Pušis 
Jonas Butėnas

Basso



rneres someimng tise w uu.
To pay your part is first of all 
Būt not the first and lašt;
A dozen other duties call 
When that is done and past. 
To pay your money cheerfully 
Is not of man the tęst, 
A man may pay and štili be 
Delinųuent in the lest.
Don’t be a man who just “belongs“, 
Who just gets on and ridąs.
Who joins the fellows in their songs 
And ųothing else besides.
For men mušt work as well as play, 
Mušt give as well as take— 
You have to work as well as play, 
My boy, a club to make.

C. R. D. A.

“Typhoid Mary”
Did you ever hear of “Typhoid 

Mary'*? She is a very striking 
example of the havoc a person 
of her type can produce in a 
community. She is a cook by 
pyofession būt as a result of the 
damage she has done, Mary no 
longer cooks today būt is assisl- 
ing in some laboratory in New 
York.

Wherever Mary was em- 
ployed, she always left a trail 
of cases of typhoid fever, many 
of which ended fatally. When- 
ever a typhoid epidemic broke 
out in her vicinity, it was usual- 
ly traced to her. The people 
who came down with the 
disease were the ones who ate 
the food prepared or handled by 

Utis cook.
Mary was responsible for 

several such epidemics. She 
became such a danger to the 
community that the New York 
Board of Health tried to get her 
under control so that she would 
not handle food būt would 
engage in some other occupa- 
tion so that the chance of her 
infecting people with typhoid 
would be considerably reduced. 
She promised faithfully each 
time an outbreak of typhoid 
fever was traced to her that 
she would cease working as a 
cook. In the face of strong 
evidence that she was the factor 
in the spread of the typhoid 
gerins, she refused to beleive 
\vhat the public health officials 
told her and continued in her 
bus.ness of being a cook.

She disappeared for a while 
and was located several years 
later working as a cook in a 
ceriain hospital. Attention was 
din cted to the cook because an 
out jreak of typhoid arose 
among the nurses and internes 
of this hospital. Analysis re- 
vealed that those nurses and 
doctors who took their nleals in 
that part of the hospital where 
tii^ food was prepared by this 
cook developed typhoid fever.

The heaJlh officials dis- 
covered that this cook was the 
sar.ie woman who had caused 
prt vious outbreaks of the 
dis?ase and whom they called 
“Typhoid Mary“. Many things 
happened then. Mary was taken 
awiy and isolated so that she 
cov 1d no longer continue to dish 
out typhoid germs. Legal dif- 
fic’ilties then arose and her 
relutives removed her from the 
control of the public health.

workers. As she is a distinct 
menate to the community, 
soinething had to be done to 
keep her from engaging in any
kind of work whereby she would 
contaminate food-stuffs and 
thus spread typhoid fever. So, 
to-day she is helping i n one of 
the laboratories jn New York 
and is kept from causing any 
more outbreaks of typhoid 
fever.

I
The e\planation of this story 

lies in the fact that some 
people who have had typhoid 
fever cr who apparently have 
never manifested the clinical 
'yTptoms of the disease harbor 
the typhoid bacilli in their 
bodies. While they are not 
affected by the germs, these 
perso n s are capable of trans- 
mittinK these organisms to 
other individuals who in turų 
are affected and developed 
typhoid fever. The individuals 
who carry around and spread 
these germs are called “typhoid 
carriers”. Chrriers constitute 
a great menace to the community 
when they are employed in the 
handling of food-stuffs as cooks 
or as workers on dairy farms.

As a rule, when carriers are 
located they are made to see 

that for the safety of the com
munity, they should change 
their occupatįon and engage in 
some other kind of employment 
where they will not be such a 
menace to the community. Of 
course, there are many obstinate 
individuals who will not believe 
pointed evidence as- in the case 
of “Typhoid Mary“ At present 
we have no way of curing 
typhoid carriers. Neither have 
we any legislation vvhereby 
these carriers may be con- 
trolled. And above all, we have 
no way of getting at the mass 
of the population so that we 
may find out who are carriers 
and who aro not. Hence, one 
individual may be the uncon- 
scious cause of typhoid fever in 
^hundreds of other person. .

Lotrise Nar m on ta.

old gentleman, in particular, 
attracted my attention, and 
considerable time was spent by 
both in very pleasant conversa- 
tion.

On ai'riving at the hospital 
one evening, I learned that this 
old friend of mine died, and 
was told that I wonld have to’ 
prepare the body before it could 
be taken to the morgue. The 
preparation of dead bodies was 
entirely new work to me and 1 
was very much in doubt as to 
the manner of procedure.

I stepped into the death room. 
A screen surrounded the bed. 
Everything was gruesome' and 
(juite. The lifeless body that 
lay before me was that of the 
šame jolly old man with whom 
I had had conversed day after 
day. This, indeed, was an un- 
usual experience for a person 
who had never gone through 
such an ordeal before.

The corpse had not y et 
grown cold. I did not know 
what to do first. I summoned 
a nurse who obligingly gavę 
me a few necessary instruc- 
tions. As she left the room, the 
door slammed behind her. The 
sudden noise i n noway allayed 
my fear. I finally •* acųuired 
sufficient courage to do ąll of 
the reųuired preliminary work, 
which was completed with great 
caution and unnecessary fear. 
In order to wrap the body in a 
sheet it had to be raised up from 
the bed. The corpse had become 
likę' lead, and it fell back with 
a thud into its new position. As 
the body hit the bed, a semi- 
groaning or sighing noise, issued 
from the dead man’s throat. J 
became more frightened than 
cver, and a cold svveat appeared 
on my forehead. I did not know 
what to do. Perhaps, after all, 
the man was alive? With the 
arrival of the nurse I learned 
that the noise was undoubtedly 
due to -a sudden escape of air 
following the impact, and in this 
way some of my fear dis
appeared, thus enabling me to 
coinplete the rematnder of my 
duties. Experiences of this sort 
follovved closely upon one 
another as the days went by, 
būt did not leave the šame im- 
pression as the first one.

Medic Student.

dred immune to subseųuent in- 
Oculktion with the cancer germ, 
plūs its Chemical agent.

While those engaged in the 
research woi;k have high hopes 
in their recent discovery, they 
feel that it wouid be premature 

^to statė that a successful 
method of making human 
beings inimunt* to cancer had 
been found.

Tips a bout the Moon
If you weigh 180 pounds on 

earth, you would weigh one- 
sixth as much on the moon or 
only 30 pounds.

You cam thiow up a bąli Š 
times higher on the moon than 
on earth.

* <!•
The e.vpianation for these two 

phenomena is that the surface 
gravity of the moon is one-sixth 
(l/6th) that of the earth.

<• 4*
The distance from the center 

of the earth to the ccnter of the 
moon is about 238,000 miles.

+ * '>J; + ,
About 30,000 eraters have ♦

been mapped already. Many of 
these lunar eraters are 50 to 60 
miles in diameter and in many 
cases exeeds 100 miles aėross.

* ♦ *
Thedphilus, one of these lunar 

erater, is 64 miles in diameter 
and 19,000 feet deep.

•fr ♦ +
There is a theory that the 

earth and moon grew up by 
accretions of widely scattered 
materials around nuclei which 
were originally of much smailei 
dimensions.

—Aldona Narmonta.

.„By Wm. MacK jr.—
Our membership is inereas- 

ing. At our November meeting 
Misa Jacobs of Lindblom High 
and Mr. Warsh of Crane College 
became members, while at our 
December meeting Miss F. Sa
dauskas of University of Čhi- 
cago, 'Miss J. Sadawskas of. 
iLindblom, Miss J. Rakštis of 
Harrisou, Mr. Chesta of Lind
blom and Mr. Waitkus of Uni
versity of Chicago joined our 
group.

Miss Abraitis and Miss Ches- 
’na were our visitors būt we 
expect to see them as “one of 
us“ at our next meeting.

If the membership keeps on 
inereasing at this rate, we’ll ■ 
have to bring our own chairs 
pretty soon.

From the reports of mem
bers the tickets for the dance 
are going fast. Get ’em while 
they’re hot!

John Chesta wonders how 
his name would look in print. 
Here it is John. Frame it.

Fęlix Waitkus claims the 
name “Felix the Cat“. Too bad 
Felix, būt there’s one thing the 
cat has that you haven’t. What ? 
vVhy whiskers of coUrse!

The Sadauskas sisters are 
g-oing1 to give us an artiele for 

yur next issue. Someone better 
tell the editor to reserve a 
couple of pages. What say 
sisters ?

k FALŠE RUMORS!!

' Giesmes
/ O Tu Palaiminta 

mno- n J Kalėdų Naktis
J Ateikite Čia Jus
I Ištikimieji

16010-F

16009-F

16029-F

16007-F

16006-F

16030-F

Jonas Butėnas 
Basso 

Nesigrauding, 
Mergužėlę 
Afi Mergytė

Stasys 
Oi Mergelė

10—-colių—75c

Juozas šuildauskas, 
Baritono 

rAtneAa Diedas
{ Kukulių V i ėdrų 

Motule Ma!

“Tėvynes“
Svajonė

Gėriau Dieną
- Esu Ant Šio Svieto

Igrajino Columbijos 
Orkestrą

] Polka
[ Polka—Mazurka

f Vilniaus Vakas 
16022-F -j Kinkinys Kusi&kų

l Melodijų

X Sveikas Jėzau 
1 Mažiausias

r. {Daržely Alyvų
L-72i)6 i Jėzau Kristau 

-Maloniausias

Kabareto Orkestrą
l«028-F -J

Naujas instrumentai 
nas Trijo

i? I Meilės Ir Jausmų
(“Stasės” Polka

16023-F

16016-F

16012-F

Jonas Butėnas
Basso

Vai Varge, Varge
A6 Išėjau I Girelę

Litai
Leiskit J Tėvynę k.

Vilniaus Kalneliai 
Kur Bakūžė Samanota

Igrajino Rusiška Ba
lalaikų Orkestrą 

fPolka “Oj-ra, Oj-ra” 
16021-F -j Pas D’Espagne.

. LValcas

Columbia
__ _____ — . ______ .__ .___/ Ijfm tifniJIAi* ————iw——■—■■——■—y—

P H O N O C R A P H S Į C O R Dt S

Pranešimas
Pranešu visiems savo rėmėjams, kad mes 

savo ofisą perkelem į naują vietą
Musų ofisas bus atdaras visada tas pačias valandas. Naujoji 

vietų yru:

4559 So. Paulina Street <

Sue—“Can I get off to-mor- 
row ?”

44r. Crab—“Yoų’vc been off 
a good deal lately.” '

Šame Sue—“I wai)t to get my 
eyes examined“.

Šame Crab—“Get a good job 
done. You’’ll be looking for work 
after the first”.

A Footnote
Buy shoes to fit the feet and 

not the occasion.

“What is the secret of success?“ 
asked the Sphinx.

“Push“, said the button.
“Take paine“, said the 

window.
“Always keep cool“, said the 

ice.
“Be up-to-date”, said the 

calendar.
“Never lose your head”, said 

the f i re.
“Do a driving business“, said 

the hamnier:
“Make" light of everything”, 

said the fire, >
“Aspire to greatV • things”.

said the nutmeg.s
“Find a good thing and stiek 

to it”, said the glue.

lt has come to our attention 
that somebody is spreading 

rumors to the effect that the 
Lithuanian Students’ Associa- 
tion of America is Anti-Lithua- 
nian, and Anti-religious and 
Anti-various other things. We 
wish to emphasize here that as 
an association we are a non- 
partisan and non-religious body.

This does not mean that we 
are interested in the civic creeds 

f 

or religious beliefs of our mem- 
bers. Those are personai mat- 
ters, which our members can 
decide for themseives. The 
association does not wish to 
take part in any factional or re
ligious orgaąization.

Our purpose is merely to 
associate the American boru of 
Lithuanian desccnl, andX espe- 
cially those who are attending 
high school and college. We 
believe that the best way 
whereby we can accomplish this 
purpose is to rėmai n indepen- 
dent of any kind of affiliation,

And our long lošt B & B girls 
mušt have obtained Information 
from the cop as to \vbere 
McKinley Park was. They were 
there.

Now that Miss 'Josephine 
Rakštis has joined the club, wc 
have the whole family būt “ma 
and pa“.

Evidently there vvas no 
school Sunday, as Miss Chmi- 
lewski out* “school mam“ found 
time to be present.

Visoki patarnavimai bus atliekami, taip pat gerai; dar geriau, 
negu, kad pirma buvo, — nes čia yra patogesnė vieta.

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

REAL ESTATE
4559 So. Paulina Street

Telephone Yards 0146

Peggy “Let’s play “Down 
on the Swanee River’.“

Jas. E. Band—“What’s the 
ūse when we can pfay fight 
herų?“ .

Wife—l forgot to tell George 
to take care of the canaries 
while gone. 1’11 have to wire 
him.

'llusb|md—Never mind, dear, 
I left the gas on. •

Drum—“What are you beat- 
ing me for?“

Drum stiek—“Becaųse you 
Jiave the big head.“

Our Editor couldn’t attend the 
meeting, and be wanted so much 
to meet the Sada\vska^ sisters. 
It’s all right “Jay“, tl),ey didn’l 
miss anything. They*W see the 
“misplaced eyebrow“ next time.

And thąt’s all to-day.

Just a Smile
When 1 asked her if she’d

[marry me,
She said, “Go jump in the 

[lake”.
F ve never believed what daisies

{told
Since ono made a mistake.”

LIETUVIAI IŠDIRBĖJAI AUKŠTOS RŪ
ŠIES SEKLYČIOS SETŲ (PARLOR SETS)

Kam jum mokėt augštas kainas, kad galite pirkt daug pigiau tiesiog 
nuo išdirbėjų. Ateikite pažiūrėti, kurie norite pirkti gerų fumičių. Mes 
galimų užganėdinti teisingu patarnavinfu. Darbą ir rnaterijoią garan
tuojame, musų kostumoriai tą patvirtins. Musų ilgų metų patyrimas, 
geriausias, užtikrinimas, ir užlaikome visokios rųšies namų rakandų.

Globė Upholsteriug Furniture Co.
6637 South Halsted Street

Telephone Wentworth 6890

Lhnbrella Manufacturer (glee- 
fully)—“Ah that rain is mu- 
sical, it’s coming down in 
sheets“.

Some people’s records would 
not sound so good on a phono- 
graph.

MACUI MINOM, Vdiirago, m.
JhJfa

Neapskaiiomos Apie Rakandus Sugestijos
V*-’

Bile kokie rakandai bus palaikyti dėl vėlesnio dastatymo

Su gražia georgette užlaida. La
bai puikiai atrodo, už

Priscilla Siuvimui Cabinet * I

g»*ažia,i . jiaduškaitės yra fįi'a.-

Žiai išmarginti, mahogany spalvos užbaigimo. Atramsčiai ir frontas 
yra iš mohair. Apverčiamos paduškaitės gerai A A
atrodo ir parankios, f reni ai dailiai iškarbuoti.
Tai nėra dovana visai šeimynai. Musų lengvi H _

ŽEMOS KAINOS ČIONAI YRA VISUOMET
MUSŲ žemos kainos labai jums pagelbės dėl Kalėdinių pirkinių. Daugelis 
Kalėdinių tas oru kurie yra sukrauti musų krautuvėj nuo pat stogo iki skiepo, 
be skaičiaus. Jus esate kviečiami atsilankyti ir apžiūrėti musų stakų. Perskai
tykit kiekviena skyrių musų skelbime. Kiekviename skyriuje yra suteikia
ma nepaprastų progų ir kainos yra su didžiausia ekonomija, ar tat dėl Kalė
dinių dovanų arba kasdieniniams reikalavimams. Nei vienas tavoras nėra 
pakilęs kainose, nežiūrint Kalėdinių švenčių, bet daugelis jų dar yra atpigin
ti. Didelė supirkimo jėga daleidžia mums tai daryti. Pirkit visus savo pirki
nius šioje krautuvėje, sutaupysit pinigų. Geras patarnavimas, gei*as tavoras 
ir žemos kainos eina ranka rankon visuomet Larkin Krautuvėj.

Jei jys mėgstate gražius dalykus, tuomet atlankykite musy rakandu departmentę.
- Taip, lengvais išmokėjimais - dideli ar maži daiktai armonizyojasi spalvomis.

tŠUl'

WrotigM geležies pastatoma 
ant stalo Liampa

į Labai gera Kalėdų dovana ino- 
tinoms, seserinis nrba niimylė- 

tinėms — gražiai padarytos, 

mahogany užbaigimo

KAS DAR GALI BOTI GERESNIO KAIP SIS SU AUGSTU UŽPAKALIU 
GYVENAMU KAMBARIU SETAS

Reed Siuvimui Standa
Artistiškai išmarginta, 
nupinta iš paplokščio ma- 
teriolo, pilka su cretonne 
druželėmis. Labai • graži 
dovana

$£.95



Graži Spinet Deska
Tai yra brangi liekana dar iš Colonial dienu. Užbaig
ta su tamsiu mahogany. Kaip tik geras dalykas į tuš 
ti kampą už

PUIKUS PASIŪLYMAS VALGOMO 
KAMBARIO SETAS .

Kvetkoms Vazonai

Lovukės ir Pads
Labai parankios lovukės, at 

a imami springsai 
mais ratukais -

į ivory. Pad yra geros rūšies va 
r tos, su storu Įpilu, už

užmauna
tiktai ii Susideda iš septynių šmotų, stalas, |>enki krėslai ir vienas su rains 

čiais krėslas. Sis setas iš riešuto 
medžio. Krėslai slidžias sekly- A

apsiūti tikru mohair. Specia-. B
lis Kalėdoms pasiūlymas — 7 M ■
šmotai ■
Jei norite, lengvais išmokėjimais

Larkin Krautuvė — Trečias Augštas

Gražiai išmargintos 
ir gražių spalvų. Nu- 

pintos iš pa- 
plokščio ma- 
teriolo. Vi- 

m du* idėtas ia~ 
bai tvirtas 
puodukas dėl 
žemių

Liampos - Liampos
Bridge ir Junior liampos —__
kainomis. Bridge liampos net po $6.95
Junior liampos prirengtos

pigiomis

Pelenyčia dėl Vyry
Graži Queen Ann peleny- S? Čia, riešutinio medžio, su 1 cųpper išmušta *

Vilnoniai Plaid Blanketai Teikianti Nęaprubežiuota Šilumą
9x12 pėdy Congoleum Art Kaurai

Parinktų paternų, su kraštais kurie 
tinka bile kokiam kambariui — tas | /I 
padaro puikią dovaną JL J

Šie blankietai yra didumo 66x80 9x12 Wilton Velvet Kaurai
Parinkti iš’naujų paternų. Suvelti jvieną šmotą, s 
u kvalduotais kraštu-kais. Gražių ko /\ OP 
mbinuotų spalvų, ver-tės $47.75, po /Į Į ĮtOu

Lengvais išmokėjimais, jei norite

8x10* pėdy VVorsted VVilton Kaurai
Gražiui naujų išmųrginimų ir spalvų
— gera dovana už \ p j|

Kvalduoti Rayon Šilkiniai Panai
%

Iš pilnų siūlų, gražaus išmarginimo, gražiai išrodo, 3 colių

šilkiniu kraštuku. Naturalės spalvos — panel

27x54 Stori Velvet Kaurai
Didelis pasirinkimas naujų paternų — 
abudu galai su kvaldukais, paprastai 
parduodami po $3.98, apkainuoti po

1
Į

4=

įT----r:

IŠPARDAVIMAS - 
Ketverge, Pėtnyčioj ir Subatoj 

)' Gruodžio 17,18,19
—-------------------...-------— —----------- X . -- Wr-.„

Fl‘i
Puikys Lovy Comforters

72x78, geros rūšies, satininiu užvalkalu. Parinktų spalvų, su 7 colių plo 
čio spalvuotu kraštu. Mink
šta vata išmuštas, po , 
Larkin Krautuvė — Trečias Augštas

27x54 VVorsted VVilton Velvet Kaurai
Parinktų paternų, visų naujų spalvų, 
paprastai $15.95, po Į *

4 4 4 4 4 4 4 4 44 4*144444444444444 444 44 4 44 444 44 4 4 4 4 44 
t Krautuvė Atdara Vakarais iki Kalėdų *

TheLurkinSfrne
South Ashland Avė. at 47th Street

t



Brighton Park

kurie

PETRON6LF. KIELLA

Kalėdų siuntiniai

metodai

pagerintas

BILLY’S UNCLE

“Laisvės 
suvaidins

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

ItoO'S

•IS> THKV

Skelbimai Naujienose 
duoda naudą dėlto, 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Metinės Sukaktuvės 
ONOS BERŽINSKIENES

DR. VAITUSH, O. D. 
LIETUVIS AKIŲ SPECIALISTAI

VVA x

TO TV\ w. ov l 
TO

DR. ROSS NAUJA IR PA 
GERINTĄ SISTEMĄ 
GYDYMO IŠGYDO

1925, 
amžiaus.

Seredoj, 1 
ižio 16 <1., iŠ 

aus J. Pavla- 
Halsted St.,

nt» 
išgy<liiu>

skyrius 
ir yra po 

Narių turi

Nuliūdę liekame,
Tėvus, Motina ir Seserys •*

Laidotuvėse patarnauja fcra 
borius Eudeikis. Tel. Yds 1741

OLGA LA PINS 
Po tėvais PutneviČaitė

Musų mylima moteris ir mo 
tinėlč persiskyrė su įšiuo pašau 
liu sulaukusi 42 metų 
Gruodžio men., 13 diei 
1:00 valandą ryte.

Draugyste D. I 
Keistučio?

Z. ir E. Mileikai nesenai įsi
gijo krautuvę po numeriu 3271 
So. Irving Avė. Z. Mileika yra 
žinomas lietuviams, ypatingai

Žiaus, 
1925, 

___  , aėjo iŠ 
Kauno rė<1., Barvydžių kaimcų 
Papilės parap., šimulių apskr.

metų sukaktuvių Lietuvos 
revoliucijos paminėjimas

/ Y T\XCMGWT >

TVtSlkiG TO T\WK
O£ TO

k ‘L\OUV<
' N. , Vi-OVA — .

CHICAGOS 
ŽINIOS

Mirė Gruodžio 11 d 
sulaukęs 33 YrfBtuk 
Laidotuvės atsibus 
vai. dievą, Gn 
koplyčios grdbo 
vičiaus, 3238 S 
Tel. BoulevaYdi1

Organizuoja vaikų 
miestą

Nesenai čia tapo nuskriaus 
tas p. Antanas Micevičia./ J( 
krautuvė prie 4064 So. Arte- 
sian Avė. tapo apvogta.

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.

BrightOn Parko kasierius
Drąsiai galima taip pavadin

ti pas mus vieną žmogų. Ką to
kį.? Nagi, Antaną* Mažėnį. Jis 
beveik visose draugijose, kluv 
buose yra niekas kitas kaip ka* 
sielius. Pas jį visuomet nariai 
tai vienp, tai kilo kliubę, bei 
draugijos ateina taį čekio mai
nyti, tai parašyt, tai šiokiu, tai 
tokiu reikalu ir vis finansiniais. 
\Vell p. Mažėni, ką manai apie

Laidotuvės įvyks Ketverge, 
Gruodžio I7j» 8 valandą ryto iš 
namų į Visų šventų bažnyčią, 
Roseland, III., kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus nulydėta į 
Šv. Kazimiero kapines.

METROPOLITAN
ELECTRIC SHOP

Šviesos ir dratų suvedimas.
Eikče/iai ir eįektros reikmenys

2215 W. 22hd St, Chicago
Phone Ganai 2591

Jau sukako metai laiko kaip persisky
rė su šiuo pasauliu mano mylima moteris 
Ona Beržinskienė 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.

Antanas Beržinskas 
6159 So. Artesian Avenue

Tel. Prospect 6674

Atsakantis 
jums 
man. 
tniw.

Vilniaus Vadavimo Ko- 
prisidėjusių prie jo 
ir šiaip organizacijų, 

dalyvumą 
Lietuvos atgi-

Pasitarimas dėl Vasario 
16d. iškilmiy

paeina 
Kad

Visus gimines, draugus ii 
pažįstamus nuoširdžiai kviečia 
mc dalyvauti laidotuvėse.

Patartina lietuviams 
turi savo namus prie 39 gatvės 
ir Pęrshing Rd., būti sargybo
je savo namo, šių metų išleis
tame katalioge Chicagos mies
to plano komisija praneša, kad 
pradėtas darbas tiesti- bulvarą 
astuonių mylių ilgio 39 ir Per- 
shing gat. nuo ežero iki rybų 
vakarinės dalies miesto. Skel
bia, kad jau ir didžiulės gelžke- 
lių kompanijos atidavė sklypą 
žemes pravedimui bulvaro..

Meldžiame draugiu? ir pažį
stamus dalyvauti laidotuvėse 
ir suteikti paskutinį patarnavi
mą. Del platesnį' žinių kreip- 

J. Pavlavi- 
įpd St., Chi- 
evard 7667.

Sergėkite savo 
kad nekenktu msu ^vdkatai.

Palengvnm aki.* įtempimą, kurit 
tsti- priežastimi gaivos skaudėjim< 

svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso, 
kreivas akis nuima kataraktą, ati- 
taizo trumpregystę ir toliregysto. 
Prirenka teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda ai- 
’<reipinma į mokyklos vaikus. Ak’*-

| Jai nuo $4.00 ir augščiau. V 
kr R vai NediHoi 10 iki 1 vai

1545 West 47th Street
Phone Boulevr.rd 7589

yra var 
atgiiv .m 

ųaivinunv 
yilių, n<rv» 

nilpni-ro 
Ro*s gyd> mc

Nesenai pasklido lapeliai, 
garsinantys maskaradą, kurį 
rengianti draugystė viršminėlu 
vardu. Tokios 
Brighton 
tik yra 
Kliubas,” 
Ant kitos 
kalboje irgi 
ty”. Jeigu tas pats kliubas, tai 
matyt, kad kbtnitetan papuolė 
geri kliubo nariai, kad jie pa
tys nežino kur jie priguli, •- 
Kliubo ar “Draugystėj”.

I Pacific and Atlantic Photo]
Lillian Cannon iš Baltimore 

sekamą vasarą bandys per
plūkti Anglijos kanalą.

Grušo, 
apvaikščiojimą tos 
sukaktuvių rengia 
Rajonas ateinantį 
Lietuvių Auditori

joj. Bus vaidinta graži dra
ma iš laikų Lietuvos kovos už 
nepriklausomybę - 
Kovotojai”, kurią 
Vaičkaus Dramos Teatras, taip 
jau kalbės d. P.( Grigaitis ir ga 
liaus bus šokiai. —Socialistas.

Draugystės” 
Parke nebuvo girdėti, 
žinomas “Keistučio 
bet ne draugystė, 
pusės lapelio anglų 

pažymėta “Socie-

-m ••• • SjsjJ-

Pereitą penktadįepį Mildos 
svetainėje LSS. 4 kp. buvo su
rengusi paminėjimą 20 metų 
sukaktuvių pirmosios Lietuvos 
ir Rusijos revoliucijos, Vilniaus 
didžiojo seimo ir susikūrimo

• Paminėti šias svarbias su
kaktuves susirinko gana daug 
žmonių — pilna svetainė. Vy
liausiu kalbėtojam buvo Nau
jienų Redaktorius P. Grigaitis, 
savo ilgoj ir turtingoj kalboj 
apibudinęs pradžią ir vystymą
si Lietuvos revoliucijos, Vil
niaus seimą, jo nutarimus, ko
kie jie turėjo reikšmę tada ir 
paskui, kaip dar ir dabar nėra 
įkūnyti visi to Vilniaus sei
mo nutarimai ir kad dar ir da
bar priseina su veidmaininguo
ju Lietuvos klerikalizmu kovo
ti už įkūnijimą bent niekinių 
tų nutarimų, svarbiausia —lai
svės žodžio, spaudos, susirinki
mų ir sąžinės.

Po jo trumpai kalbėjo ądv. 
K. G ūgis apie pradžią socialistų 
veikimo Chfcagoje virš 20 me
tų atgal. i <

Buvo renkamos ir aukos Lie
tuvos socialdemokratams, ku
rie kaip pirmiau, taip ir dabar 
nuosakiausia kovoja už laisvę 
Lietuvoje.

Paminėjimo vakarą, pamar
gino savo dainomis Pirmyn 
Mišrus Choras ir gražia muzi
ka — Jaunuolių Orkestras, ve
damas J. L

Didesnį/ 
revoliucijos 
LSS. VIII 
sekmadienį.

ANTANAS W1LLIS

Musų mylimas sūnūs persi- 
skyrė su šiuo pasauliu sulau
kęs 8 dienų amžiaus, Gruodžio 
18, 1925, 3 valandą dieną. Gi
męs Chicagoj.

Paliko dideliame nubudime 
tėvas Antanas ir motina Kos- 
tancija, po tėvais 
šerį Leną, 2 metų 
šarvotas randasi 821 VC 128rd

Yeomen Brolija skelbia ati
darymą Ye’omen miesto vai
kams. Namai randasi prie Dun
dės miestelio ir apie tris .ir 
pusė myjios į žiemius nuo EI- 
gin, III. Vieta susideda iš 580 
akrų žemės. Ten randasi na
mai ir mokykla dėl našlaičių 
vaikų ir mergaičių, mirusių na
rių Yeomen organizacijos. 
Tiems našlaičiams yra teikia
ma visi gyvenime reikalingi da
lykai, maistas, pastogė, rūbai* 
apšvieta ir viskas, kas reikalin
ga gyvenime.

Yeomen tapo sukurta 1897 
m>, kaipo apdraudos organiza
cija ir dabar jau išaugo į ditie- 
lę apdraudos jėgą, sti $168,000,- 
000. apdraudos ir $6,721,099. 
perviršiu. Legalia fondas siekia 
$4,039,363. ir posmertinių jau 
išmokėta virš $44,000,000.

šiandieninė, organizacijos fi
nansinė atskaita paduoda in- 
vestmentų už $6,500,000. ir pi
nigų paskirtų išbudayojimui ir 
įrengimui vaikams namų.

Organizacija turi 
tūkstančiuose vietų 
priežiūra valdžios', 
virš 300,000.

Pašto viršininkas Lueder 
skelbia, kąd visi kalėdiniai 
siuntiniai į kitus miestus turi 
būti išsiųsti šiandie, jei norima, 
kad jie pasiektų adresatus dar 
prieš Kalėdas. Pačioje (’hi- 
cagoje siuntiniai turi būti iš
siųsti ne vėliau gruodžio 20 d.

Žinoma, Trockio sekėjai 
ir dės visas pastangas, 
nedaleidus prisidėti kuo- 

prie naujo apskričio, nes 
galutinas sui- 

Bet rimti nariai neat- 
ant jų blevizgų jokios

{vyks ateinančiam penktadieny, 
gruodžio 18 d. Lietuvių Au
ditorijoj
Besiartinant musų nepriklau

somybės šventės, Vilniaus Va
davimo Komitetas kreipėsi j 
vietines lietuvių organizacijas 
kviesdamas jas paminėti kuoiš- 
kilmingiausiai tą didžiąją lais
ves šventę.

Daugelis organizacijų atsilie
pė ir turi išrinkusios savo dele
gatus. Kitos gi, reikalui užėjus, 
taipogi atsilieps. Ir štai, su 
šitomis žymiomis pajėgomis 
galima jau pradėti rengimo 
darbą.

šiame penktadieny, gruodžio 
18 d. 8 vai. vak. Lietuvių Audi
torijoj yra kviečiamas susirin
kimas: 
m i toto, 
draugijų 
kurios nutarė imti 
apvaikščiojime

ir tikru Europiniu 
e-cide Bvdyma# • 
kiama. Vienutinh (7 
dyman nuo sifilio 
damas ui ® E 
temą kainą

tiktai trumpam laikui

. liHU 
linų. I--

hudilln.
aerurn gydymas 

u seru pasisekimu dėl 
Hilpnčms vyrama.

nuteikdama stiprumą 
i. Dr. E..

kasdien pilni ligonių

Reikia priminti vieną 
mą nuolikį. Tai įvykęs (jfto ap
skričio vakarėlis lapkr. 29 d.. 
Lietuvių Auditorijoje, šis va
karėlis paėjo šimtu nuošimčių 
sėkmingai. Publikos kitaip sa
kant visi SLA. narių dalyvavo 
apie 80 ypatų. Kiek teko suži
noti, tai, rodos, liks gryno pel 
no viiš 40 dolerių. '

Pats vakarėlis buvo smagus 
ir linksmas. Dalyvavo iš tolimų 
kolionijų darbuotojai ir valdy
bų nariai. Visi jautėsi lyU|) 
tikri sunai ir dukterys savo 
tautos, draugiškumas ir broliš
kumas jų tarpe klestėjo. Laike 
užkandžių buvo gražus progra
mas, kuris susidėjo iš kalbų ii 
muzikos. P-ia K. Katkevičienė, 
apskričio pirmininkė, pratarė 
keletą žodžių ir pavedė vakarą 
vesti Dr. Montvidui.

Musų daktaras yra sykiu ir 
geras toast mastelis. Jis para
gino svečius .kalbėtojus trum
pai kalbėti, bot gerai pasakyti. 
Kalbėjo šie musų visuomenės 
larbuotojai: Dr. Zimontas, K. 
Rugis, J. Trijonis, Dr. Naikelis, 
Valančius, Dr. Graičlunas ir 
p-ia Šatkauskienė. Muzikali 
programą atliko: Semaškiutė, 
šliauteriutė, cepukiutė, Dimei- 
kiutė ir Aldona Grušiutė, kuri 
gavo gražų gėlių buketą. Po vi
so programo buvo šokiai iki vė
lumos.

užporyt skaitlin- 
kiekvienas musų 

atsineša su savim įvairių pata
rimų ir sumanymų. Vasario 16

Šio apskričio nesenas atsira
dimas yra jau plačiai lietuvių 
visuojnenei žinomas. Jis įsikūrė 
iš priežasties bolševikų dikta
tūros 2-ra m apskrity, kur jų 
veikimas ir tarimai nebuvo tik
roje SLA. dvasioje. Neveltui 
ėjo. kova per paskutinius kele
rius metus, kol galop rimtosios 
kuopos atsitraukė, užpr6testuo- 
damos už netikusį veikimą.

Nėra aliejonės, kad metinia
me suvažiavime, "kuris įvyks 
sausio 24 d., 1:30 vai. po pietų 
Mildos, salėje, Bridgeporto ko- 
lionijoje, dalyvaus daug naujų 
kuopų ir nekurios prisidės prie 
6-to apskričio. Ant kiek yra ži
noma, tai daugelis kuopų,, prieš 
metiniuose mitinguose svarstė 
apie prisidėjimą prie šio apskri
čio, 
dėjo 
kad 
poms 
2-am gali g ręst i 
rimas, 
kreips

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be tkausmo. 
Bridge geriausio aukbo. Su musą 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą save darbą, ii 
lemas musų kainas 
Jantis _

1515 VVcst 47th Street
NVtill A Alsiu*

Musų mylima dukrelė persi
skyrė su šiuo pasauliu sulauku
si 8 metų amžiaus, Gruodžio 
13 dieną, 1925, 7:05 valandą 
ryte. Gimė birželio 19, 1917, 
Chicago, III.

//
Paliko dideliame nuliudime 

tėvus Ignacą ir Bronislavą ir 
2 seseris, Bronislavą ir Gena- 
vaitę. Kūnas pašarvotas randa
si 11121 So. Savvyer Avė., Mt. 
Greenwood, 111.

a+a
, MARIJONA ŽILIENĖ 

Po tėvais Rrauilskaitė
Musų 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 1G metų.

Paliko dideliame nuliudime 2 
dukteris Murcijoną ir Oną ir 
žentą Alexandrą Kaktavičių, 
Lietuvoj dukterį Marijoną Zu- 
bruckienę, 2 seseris- Aniele ir 
Marcijoną ir brolį Kasparą. Kū
nas • pašarvotas randasi 10609 
tklbrooke Avė.

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

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

Nuliūdę liekame,
Dukterys, žentas 
ir Gimines.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
bofius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

TAllAUšAS STULGAITIS
Musų mylimas vyras ir tė

vas persiskyrė su šiuo pasau
liu sulaukęs 39 metų amžidus, 
Gruodžio men., 14 diemį, 192.T. 
6:80 valandą ryte. Paėjo iž Vo- 
lungiškio kaimo, Girkalnio pa
rap. Amerikoje išgyveno 22 
metų.

Paliko dideliame nuliudime 
moterį Marijoną ir dvi (lukte
rės Bronislavą ir Marijoną. Kū
nas pašarvotas randasi 2837 W. 
38th Place.

Laidotuvės įvyks Ket\erge, 
Gruodžio 17, 8-tą valandą ryte 
iš namų 2837 W. 38th PI. į 
Dievo Apveizdos bažnyčią, o iš 
ten bus nulydėtas į. Šv. Kazi
miero kapines.

Visus gimines, draugus ir 
pažįstamus nuoširdžiai kviečia
me dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti nėrusiam jam paskutinį 
patarnavimu.

Nuhudę ir pilni gilios siel- 
vartos liekame,

Moteris Marijona 
ir Dukterys.

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Butkus, Tel. Canal 3161.

Taigi, čia aiškiai j ta mato
ma, jog plačioji SLA. narių da
lis, pritaria 6-tam apskričiui, 
šis pirmas parengimas 6-to ap
skričio yra aiškus pavyzdys j mimo šventės 
trockiniams, jog ne visos “ma- Susirinkime 
sės” slenka į jų kūtę —* bučių, gai. Tegul 
bet pradeda atsukti jiems nu 
garą. Laikas yra sti jais ap
sidirbti, taip kaip Nortfosides d. yra reikalinga visiems lietu 
lietuviai apsivalė ir iššlavė juos viams. Todėl ir prie jos mineji- 
lauk iš visų organizacijų valdy- mo privalom prisidėti visi, 
bų. — Senas Narys. — V. V. Kom

Parduodam, ant lengvų iėmo 
kėjimų

PiJANŲ KRAUTUVES

DR. B. M. ROSS 
Atsukantis 

' Specialistas 
įsteigta 80 metų

Daugiausiai chroniškų 
krauju Ir uikrciiamų 
jim nebandykit senais 
V^KAl ! Spe dalis 
tojamas 
stiprumo . _ .. 
jėga veikia stebuklingai 
ir kraujo, 
ir Hunykusiems vyrams 
kambariai
JIS TURI 30 METŲ PATYRIMĄ

Ir juu ižgydė tukstanCius įmonių, tai Ta 
uitikrinimas sergnatiems, kad jie gaug • 
rą gydymų. Vienatinis geriausiai | reni "tas 
ofisas Jungtinėse Valstijose. DHimtis gy
dymui kambarių. Kraujo iibandymas ir h 
boratorijos egxaminacija dykai su gydymu

Putariman Dykai
medikulis patarnavimas suteik 

sveikatų ir luimę. Geriausia gydy 
Pigiausios kainos. Greičiausias gyd,- 
Ateikit Šiandien. '

DR. B. M. ROSS 1
35 So. Dearbom SI. 

kampas Monroe St. Chįcago
Vyrų priėmimo kambarys 506. Moterų 
emiino kambarys 508.

Penktas Augštas, Crilly Namas 
25 METAI TAME NAME

Ofibo valandoj kasdien nuo 10 ryto iki ♦ 
vakare. Ne< lėlio J nuo 10 iki 1 dienų. !'*• 
nedaliais, seredomis ir aabatomis nuo la 
ryto iki b vakare. .

čių, 3238 So. 
cago, III. Tel

IlMMMVNHnai

Kraujo, pūslės, Alapumo, privatinės, sis • 
tos, užsendintos ir utkiečiamos ligos vU* 
išgydomos.

Vartojami saugiausi ir geriausiai 
žinomi

KIMBALL PIJANAI
Del tobulumo savo balso yra 
pamylėti ir didžiai išgirti per 
lagarsėjusius artistus ir muzi
kos ekspertus. Vien tik su Kim
iai! grojikliu pianu galite gra- 
iti gaidas teisingai ir girdėti 

geriausiai ištobulintą piano niu-

Lietuvių Raieiiuose
SLA. 6-tas apskritys

ctydos ir vėliau ar anksčiau 
beveik visos kuopos dėsis prie 
šešto apskričio.

Vakarėlis.

Budryte, He 
Kūnas pa

Laidotuvės įvyks Soredoj, 
Gruodžio 16, 1 valandą po pie
tų iš namų bus nulydėtas į 
Tautiškas kapinęs.

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

Nuliūdę liekame,
Tėvas, Motina ir Sesuo

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

j., šimulių 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. Rųble St.

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

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

Nuliūdę liekame,
Vyras, Duktė ir Giminės

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

i (A/ i ] I *• ei
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Lietuvių Rateliuose
(Tąsa taio 7-to pusi.)

taiiktumėt sausio 17 d., o lun 
koncerlu visi busite patenkin
ti. ’likielų galima gn»»ę pas 
direktorius. ,

roselandiečkims. kaipo buvęs 
jų draugijos veikėjas ir lošė
jas scenoje, o p-nia Emilija M i- 
leikienė buvo gerai žinoma ne 
tik Chicagai, liet
kaipo gabi artistė. Dabartiniu 
laiku jie visai pasitraukė 
draugijų veikimo ir ramiai 
uždarbiauja duonos kąsnį.

ir Bostonui

sau

Brighlon Parke, gyvavo 
kų draugijėlė, bet jau kiek 
ko nieko nesigirdi ir ta draugi
jėlė, kaip teko girdėti, dėl pro
letariatu diktatūros buvo pri
versta mirti. Ei, vyrai, ar ne
galima atgaivinti jos, kad nors 
ir be proletariato?

vai
tai-

šeriinnkai gi turėtų reiigut. 
prie prišemetinio susirinkimo, 
kuris bus gruodžio 23 d., prieš 
pat Kalėdas ir atsinešti glė
bius gerų <umanvmų. Tai Inta 
laikas dovanų jas gauti ar 
duoti. O kas duoda, la's ir gau
na. l'aip yiSi tarp artimų diau
gų, bet ir bendrovė 
Visiems artima. Jau 
tų mes ją* remiam, 
dar ir šiemet, o su
mums duos. Tada' bus džiaugs
mo mums visiems. Visi jau ži
no, kad pradėti iš niekų ir įsi
gyti nuosavybę prisieina pa- 

;o pęr keletą 
atmokama pir- 
Tas pats yra

yra mums 
k Jetn me

duokime 
laiku ir ji

Vakarynėj daly buvo apgy
venusių daug meksikonų ir žy
dų, bet darbams sumažėjus, 
meksikonai pradėjo kraustytis 
į kitas vietas, o ir žydai parda
vinėja namus lenkams ir kraus
tosi prie Douglas Parko.

Čia yra gclžkelio dirbtuvė. 
Dirba daug darbininkų, kurių 
tarpe yra geras skaitliui lietu
vių. Darbas tankiausia pavojin
gas, tankiai atsitinka nelaimes. 
Vienoj savaitėj du užmušti ii ■ 
keli sužeisti v^nas lietuvis, 
kitas rusas.

b? t kasamės
Už metų taik^ 

morgi-

metų, bent kol 
mus morgičius. 
ir su mumis, 
mus spaudžia, 
kiek galėdami,
pasibaigs musų pirmi 
čiai ir su pagelba visų dalinin
kų juos atmokėsime, o tada 
visiems pasidarys lengviau. Bū
tumėm jau senai atmokėję^ jei
gu butų buvę išparduoti visi 
ikusieji šėrai. Jeigu lai grei

čiaus padarysini', tai visiems 
Lūs geriau; , jei tai būtumėm 
"adarę pirmiau1, tai įdėti į Še
rus pinigri /butų davę gražaus 
pelno, nes vieton kitiems mo
kėti dideles palūkanas, palys 
būtumėm jas pasiėmę. Ir vic- 
taj ką įtiname banke 3 nuoš.,

J Shol Mtumėm iš bendrovės gavę 5 
‘uF 10 nuoš. Kodėl tad neimi 

ir neremti 
/avo įstaigos-, kad turėjus iš 
jos sau pelno? Daugelis sako, 
kad daug bendrovių yra ban- 
krutlnę, tai į jas negalima dė-/ 

centų. Tai yra 
l>aug bi ndrovių 

kapitulų jose įu-

NAUJIENOS. CMcagti, III. Trečiadienis, Gruod 1(>

Pranešimai
Lieluvon Socialdemokratų llėinč- 

jų Fondo ( hiengos kuopos prieš 
metinis 
tadieny, 
vakare, 
Halsted 
būtinai 
me, nes

REIKIA DARBININKŲ
MOTERŲ

PARDAVIMUI

įvyks ketvir
ti., 7:30 vai.

1739 So.
susiiynkimas 
gruodžio 17 
Naujienų nanp?, 

St. Kviečiu visus narius 
dalyvauti šiame susirinki- 
yra svarbių reikalų.

N. J. Maiiricns, sek r.

LDLD 19 kp. priešmetinis susi
rinkimas bus ketverge, gr. 17 d., 
Naujienų name. Bus centui vald> 
bos nominaviinns, kuopos valdybos 
rinkimas ir k. Visi nariai prašomi 
atsilnnln Ii. — Sekretorių#.

BEIRAI.INGA gaspadinė pri
žiūrėti namus ir 2 mergaites. 
Su alga susitaikysim. Atsišau
ki t vakare apie 6 vai.

J’ABSIDLODA lunernė ir 
grosernė, gera viela, nėra bu- 
černių aplinkui per I blokus. 
Nauji fikėeriai, casb biznis.

1444 \V. 74th St.
Tel. Ventwortb 6751

3634 So. Hermitage Avo

Roseland. — L. \S. S. 137 kp. su- 
: ii jik.mas bus Gruodžio 16 d., 7:30 
\nl. vak.. J. šmotelio namuose, IO6O4 
Edbrooke Avė. Nariui ir norintis pri- 
silasyti kviečiame atsilankyti.

— Organizatorius

REIKALINGA mergina arba mo
teris našle kad ir su vienu vaiku, 
kalta mylėtų namu darbą prižai- 
.'ėjimui vaikučių. Valgis ir kamba
rys, su mokesčiu susitaikysim.

S. D. 3159 S. Halsted St. 
Antras aukštas iš užpakalio.

Tel. Boutavnrd 10496

REIKIA OARBININKy i

NAMAI-ŽEME
PARDAVIMUI 2 augštų mu- 

ijiis namas, su nesvaiginamų 
;ėrimų parloru, geri fikČeriai ir 
ra laisnis, nebrangiai.

7007 So. Racinc Avė.

Ant kiek girdisi, p. 
temano pusę gina advokatai iš . . ...... .. .... • , . . . . atvirais biznieriais iAmerikos Legiono, - u- 
už atlyginimą už 
prašymą. Tenka 
p. J. Sholtemanas 
kliubą spiria prie 
advokatą ir kaip 
gins gintis dar neteko i>atirti.

— Raganius.

delei bylos 
konstitucijos 
girdėti, kad 
^ne juokais 
sienos. Kokį 
Kliubas me

Artiste POiuA TEINdAiULVI'Ė 
premierė Vaičkaus Dramos Teatro. Ji vaidins svarbiausiąją 
rolę dramoj “Laisvės Kovotojai,” ateinantį sekmadienį, gruo
džio 20 d., Lietuvių Auditorijoj3 L. S. S. Vili Rajono^a’en- 
giamam vakare. •

Cicero
B-vės 
įvyko 
15 di-

direktorių Misi rinkimas 
gr. 9 d. Dalyvavo visi 
rektorių. Plačiai ir gana rim
ini svarstyta bėgančius reika
lus, nes metai jau baigiasi, 
baigsis ir direktorių tarnystė, 
tad dabartiniai direktoriai stro
piai dirba, kad viską tvarkoj 
palikus naujiems direktoriams. 
Plačiai buvo kalbėta apie ren
giamąjį 5 metų sukaktuvių 
koncertą ir visi pageidavo duo
ti publikai ką nors gero: o yni 
aišku visiems, kad jei sureng
ti ką gero, tai pasidaro dide
lės išlaidosi Todėl iškabto pra
nešu plačiąjai visuomenei, kad

ti paskutinių 
šventa tiesa, 
žlugo ir daug 
vo; tam yra 
bet didžiausia kaitė yra pačių 
da’ininkų, kad jie išsirenka ve
dėjus ir po tp viską užmiršta, 
nesilanko į susirinkimus u 
šiaip nesirūpina bendrovės rei
kalais. Gerai dar jei pa itaiko 
sąžiningi vedėjai, o j; i ne, tai 
viskas žlunga ir patenka i pri
vatines rankas. Todėl kiekvie
nas dalininkas turi budėti, lan
kytis į susirinkimus ir rimtai 
ir šaltai svarstyti reikalus ir 
jei kur yra blogumų, — tuo- 
|aus juos taisyti. Senai jau lai
kas yra pamesti paprotį: (“A, 
kaip bu? visiems, taip bus ir 
man.“ ’l'ai yra tinginių posa
kis, nes darbštus žmonės to 
nesako ir patys tvarko savo 
reikalus; Todtl šio susirinki
mo nepraleiskime nė vienas.

Direk. Koresp.

“Laisvės Kovotojai”
iNedaugehs chlcagieCių yra 

matę scenoje veikalą “Eaisvčs 
Kovotojai.” O bętgi ta drama 
yra graži ir verta, kad kiekvie
nas ją pamatytų. Veikalas vai
zduoja Lietuvos liaudies kovą 
už Lietuvos nepriklausomybę, 
valstiečių ūpą, jų troškimus it 
pasiaukojimą laisvai Lietuvai 
ir gabaus Lietuvos priešus, ku
rie tą kovą trukdė.

šis gražus veikalas bu 
dintas Lietuvių Auditorijoje at-1 
einantį sekmadienį, < 
20 d., L.S.S. VIII Rajono va-! 
kare, rengiamam paminėjimui 
20 metų sukaktuvių pirmosios 
Lietuvos revoliucijos.

Vaidins gi tą dramą Vaič
kaus Dramos Teatras kuris sa- 
vo tarpe turi geriausias lietu
vių artistines pajėgas. šiame 
gi veikale dalyvauja kaip tik 
geriausi to teatro artistai — ar
tistė Pola Tendžiulytė, J. Brie
dis, .1. Gulbiniene, artistas J.

daug maloniau ilsėtis ir miegot, 
negu veikti. Dar širdis sun- 
Kiai plaka, bet ir ji neužilgo 
nustos ir tada Keistutis užmigo 
amžinai. Stebėtina, kiek daug 
galima tokioj rolėj,
kur beveik negaaif.a judėt’

Apart vaidinimo man palike 
surežisavimas veikalo ir ypatin- 

1 gą impresiją .padarė' užbaiga 
pirmo veiksmo, kur labai trum
pu laiku įvyksta susibarimas, 

Į dvikova, ir- nudurimas ant sce
nos ir užmušimas Keistučio už 
scenos. Buvo labai gražiai at- 

gruodži< likta. Ir koks puikus kontras
tas įvyksta taip viršminėto ty
kaus senelio lošimo ir tos griau
smingos užbaigos. Bravo Tha
nai ! i

Dvidešimties Metų Lietuvos 
Revoliucijos Sukaktuvės 

Taipgi ir dvidešimties metų Lie
tuvių Socialistų Sųjų.igos Sukaktu
vės. 'I oms didelėms sukaktuvėms 
paminėti, LSS. VIII Rajonas ren
gia dide j vakarą, kuris įvyks ne- 
dėlloj, gruodžio 20. 1925, Lietuvių 
Auditorijoj, 3135 So. Halsted St. 
Vaičkaus Dramos teatras suloft dra- į 
i’ių “I.aisvcs Kovotojai”. Kalbės 
Redaktorius P. Grigaitis. Po gra
žaus programų bus šokiai iki nak
ties vėlumos. Įžanga 50c., 75c. ir 
$1. Kiekvienas trokštantis laisvės 
ir kovojąs už ją turėtų atsilankyti.

Rengėjai.

ŠIA 36 kp. rengia dideles pra
kalbas ketverge, 17 d. gruodžio, 
Mikliu svel, 3112 S. Halsted St. 
Pradžia 7:30 vai. vak. Kalbės ge
riausi Chicagos kalbėtojai. Kvie
čia visus atsilankyti prakalbų ren
gimo komisija.

Vilniaus Vadavimu Komiteto ir 
•irisidėjusių prie jo organizaijų vi- 
(lotinas susirinkimas įvyks penk- 
adieny, gruodžio 18 d,, 8 v. v., 

Lietuvių Auditorijoj. Visi nariai, 
draugijų delegatai ir šiaip užinie- 
resuoti asmenys yra prašomi atsi
lankyti. Svarbiausiu -dienotvarkės 
punktu bus Vasario 16 diedus ap- 
vaikščiojimas. —Sekretorius.

ISREf’DAVOJIMUI
PASIRENDAVOJA bekarnė 

ir štoras iš priešakio; gera vie
ta ir panaši labai dėl to biznio 
ir antras štoras šalo dėl kurpio 
arba kito kokio biznio; vieta 
randasi ant tyro. oro. 10 — 15th 
Avė., Melrose Park, 11}.

RENDAI 4 ruimų, fialas. Yra
gy-elektra, garas; gera vieta 

venimui.
3631 VVallace St.

1 lubos ir 3

ANT BENDOS 5 kambarių fia
las ant antro augšto, yra visi įtai
symai, vėliausius mados skalbyk
los ir skiepas, rondo# $35 į mėne
si. Atsišaukite,

3340 S. Halsted St.
Tol. Boulevard 3652

VYRŲ____
automobilių sales- 
gera ateitis, geroj 
pardavinėti dviejų

RE1.KIA 
menų, yra 
apielinkėj, 
rusių gas karus. Pageidaujama 
patyrę, arba išmokinsime ne
patyrusius, kuri.- turi gabumą 
pardavinėjime.

1143 Coltage Grove Avė.

REIKIA vyrų * chearmenų.
Darbas prie No. 2 žirklių.

Kreipkitės:
Apex Jron and Metai Co.

3505 Shields Avė.

BU K ALAI'.! AM agentų pardnvi-' 
nėli (Kalifornijos grape juice ga-j 
liūnais. Gali uždirbti nuo S10 iki 
$20 ųer dienų. Atsišankil iš ryto 
iki 10 vai. arba vakare po 6 vai.

Kreipkitės:
3332 \V. 64th St.

REIKALINGAS senas žmo 
•fųs prie pašlavinėjimo ir lovų 
paklojamo hotdy. Valgis ir 
kaniabrys ant vietos ir mokes
tis. Pageidaujama mažai ge- 
renčio. 16(16 S. Halsted St.

REIKIA automobilių salėsmenų
naroavinėti Willys Knith ir Over- 
andus dėl Chicagos didžiausių
ardavinCtojų.
Atsišaukite:

H ’.rrv Mapp, Ine.
5952. S. Halsted St.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI didelis trokas, 

ov^eisis, baras, lentynos ir 
■ce boksi-. Parduosiu sykiu ar
ba atskirais x šmotais. Kaina 
prieinama. George Brotts, 

3500 S. Union Avr.
Tel. Boulevard 3787

RAKANDAI

Parsiduoda 
netoli 

nuo 
van- 
pns

DIDELIS Bai-gcnu
augštų marinis namas, i 

itarąuette Parko, pusę bloko 
carų. Gerai įtaisyta, karštu 
leniu šildomas. Atsišaukite* 
ontraktorių

Jonas Paulus
4638 S, \Vasbtenavv Avė, 
Tel. Lafayette 3151

MAINYSIU medinį 4 pagy
venimų namą ir garadžių 2 
mdšinų, kuriame yra įvesta 
elektra, mainysiu ant kito biz
niavo namo.' 4

A ve.

NAšLĖ tuH parduoti savo 
namą prie 63 Si. pigiai, krau
tuvė ir 3 kambariai iš užpaka
lio, 7 kambariai ant antro augš- 
to, 3 karų šiltas' garažas, ren
etas $3000 į 
$23000, reikia 
$5000.

1750 W.

ntetus, kaina
cash tiktai

ant išmainymo 2 rūtų muri
ni# namas, 5—5 kambarių. Mainy
siu j bungalow arba į gerų gara
žą, namas randasi Brighton Parke. 
Msiš'ukif pas savininką. Mrs. M. 
Šalkauskiene, 3310 .S, Halsted St., 
Te!. Boulevard 3652.

MORTGECIAI-PASKOLOS
* .

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

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
3804 South Kedzie Are, 

v v Lafayette 6738

MOKYKLOS

PRAKALBOS
Susivienijimas Lietuvių Amer. 36 Kp. rengia didele# prakalbas 1

Ketverge, Gruodžio 17 dM 1925 I
MILDOS SVETAINEI į

• 3142 So. Halsted Street V
Pradžia 7:30 vai. vakare f

Kalbės Dr. S. Biežis sveikatos klaunime, ir V. Andrulis apie S. A 
L. A. organizaciją. Todėl lietuviai darbininkai privalo prie šio# dide- V 
lės organiz cijos prigulėti ir prirašyti ir savo jaunuolius. Todėl ne- 1 
praleiskite šios progos; atsilankę išgirsite daug ko žingeidaus. Jžan- | 
ga veltui. Kviečia visus atsilankyti

PRAKALBŲ RENGIMO KOMISIJA >

Ir dar 'kas mane sužavėjo. 
Antrame veiksme Įvyksta lai
dotuvių apeigos ir giesmes, čia 
mes matėme tą, ką gal niekad 
Chicagos lietuvių scehoj pir
miau nesame matę. Choras ne
tik atidainavo, bet ir atvdidino. 

.Vaičkus, M. Kasparaitis ir ki- ^'vo tai suderintas minios j u- 
ti. Pats veikalas bus .labiau 

'pritaikintas scenai, perstatytas 
ir bus daug gražiau pastatytas, 
negu kad buvo ikišiol stato
mas.

Po vaidinimo bus šokiai.
Nežiūrint to, kad statomas y- 

ra tokia didelis, veikalas ir lai 
su tokiais gerais artistais, įžan
ga yra labai žema ii- visiems 
prieinama — 50c, 75c ir $1. 
l odei nepraleiskite šio vakaro.

—Senis.

dėj imas, pritaikintas prie Jūsų 
muzikos, 
mas nors 

f 

paliko 
kada 
ant to 
visi su 
sa ant 
pilnai patenkinti Jūsų ir 
rutės” nuveiktu darbu.

Lenkiu aš Jum galvą., kaipo 
tikram artistui ir muzikui.

—Kitas Thanas.

šitas antras veiks- 
jis buvo trumpas, 

malonaus įspūdžio ir 
uždanga povaliai leidosi 
puikaus spektaklio, mes 
ašaromis akyse ir šyp- 
lupų, plojome rankomis, 

Bi-

Laiškutis Kompozito 
riui A. Vanagaičiui

Jugoslavai Bridgeporte

Biznieriai!
Kostumeriai iš jūsų nori Kalendorių — > 

Kalėdoms Dovany
Jeigu dar neturite kalendorių, tuoj galite 

užsisakyti pas mus; mes padarysim į 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.

MMAL^IBARJ
PASIRENDAVOJA šviešus, 

apšildomas, gražus kambarys 
vienam vaikinui arba ženotai 
porai.

653|0 >S. Artesian Avė.

PARDAVIMUI 5 kambarių 
rakandai, pianas ir grairfofo- 
nas, taipgi bungalo\v, pigiai. 
Namie nedalioj. •

5727 S. Loomis SI.

VALENTINE 
DRESSMAK1NG 

COLLEGE
Kursai Desiguing,z Dressmaking, 
skrybėlių dirbimo ir siuvimo. Kle
jos dienomis ir vakarais. Atsi
šaukite, rašykite arba te le f oliuo
kite dėl tolimesnių informacijų.
£407 W. Madison, Chicago, UI.

• Phone Seeley 1643 •
M. E. HUTFILZ, Manager

ĮVAIRUS SKELBIMAI
BAGDONAS BROS.

tfOVLNG EXPRESSTNG & COAL 
|>HN9 MOVTNG EKPERTS 

Ixmg distance handlinp. 
Turime daug metų patyrimą.

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

PARDAVIMUI 5 ruimų ra
kandai “furniture”. Visi geri 
daiktai, pigiai parsiduoda.

Kreipkitės:
3236 So. Halsted St.

PARDAVIMUI

Fel. Lafayette 5153-6438

ROBIN BROS.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXk

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- 
■ttės, pilietybės ir daug kitų daly
kų gali lengvai ir greitai išmok 
ti pagal naują būdų mokinimo Le- 
veskio Mokykloje klesose ir per 
laiškus (correspondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commercial

<301 Su. Halsted St„ Chicago, II). 
(kamp. 83-čios gatv., 2-ros lubos)
<XTXXXXXXXXXXXXXXXXXXX X X1 *

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių 
chanikų ir šoferių. Ateikite 
rengę prndėtl. Pagal musų 
sistemą n ^menišką prižiūrėjimą 
jų# Išmoksite j kelias savaites, kaip 
atlikti didelius darbus. Darbas kol 
jų s mokinsite, o kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGTNEERING 

1507 W Madison St.

A

DIDŽIAUSIAS GROJIKLIŲ PIANŲ 
IŠPARDAVIMAS CHICAGOJ

Turime pardavimui daug vartotų 
ir sampelinių pianų. Turi būt par
duoti, kad padarius vietos musų kam
bary dėl naujų Kalėdinių pianų. Par
davimo kainos $145 lengvais išmokė
jimais. Jei jus atsinešite šį skelbimą 
su savim,, mes duosime jums gražią 
Kalėdų dovaną, 100 rolelių ir cabinet 
benčių.
NATIONAL PIANO STORES, Ine.

2332 W. Madison St., lst floor 
Chicago, III.

PRIVERSTAS parduoti savo gro- 
jiklį pianų iš priežasties išvažiavi
mo iš miesto. Grojiklis piands ver- 

roleliai, benčius ir kabinetas, iš
mokėjimais $50 cash ir po $10 j 
mėnesį. NAGA1TIS

6512 S. Halsted St.. lst floor

NAMŲ STATYTOJAI
3804 So. Kedzie Avė.

CHICAGO

me- 
pasl- 

naująJugoslavų kolonija, kuri pir
miau buvo į pietryčius 
Bridgeporto, dabar keliasi

* tį Bridgeportą.
Užpereitą sekmadienį

nuo
pa-

Thanai!
Aš buvau vienas iš tos tūks

tantines publikos, kuy praeitą 
sekmadienį Chicagos lietuvių 
Auditorijoj matė “Keistučio” 
vaidinimą, verkė dėl jo nelai
mingo likimo, ir tuo pačiu kar

atu džiaugėsi,, kad lietuvių me 
nas gražiau atspindi, negu ka 
da nors pirmiau.

Jūsų vaidinimas senio Keis
tučio rolės buvo be priekabos. 
Lošime gal lengviau įspūdį da
ryti į publiką su energingu ty- 
pu, kuris gali atsižymėti savo 
aiškia akcija/dideliu balsu, sa
vo mandrumu ir kitais jausmo 
charakteringu mais.
užgavote musų jausmų stygas 
su visai pasyviu typu senelio, 
kuris dasiekč paskutinį laiptą 
gyvenimo. Jautėme, kad suvy
tus is senuko ne tik kūnas, bet 
ir balsas kad iani-

viena 
iš jugoslavu dainininkų draugi
jų davė koncertą ir šokius Lie
tuvių Auditorijoj. Didžiulė Au
ditorija buvo perpildyta publi
kos. Programą išpildė penkios 
dainininkų draugijos ir dauge
lis jugoslavų artistų. John R. 
Palandech, kinis yra gerai pa
žystamas ir lietuviams, nes bu
vo kandidatas j pavieto komisi- i 
onierius, buvo vyriausias kalbė
tojas. —B.

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gilos jval- tas $900, parduosiu už $150 

riebis nėriniams; Kama: 4 uncijų roleliai, benčius ir kabinėta: 
malkos 35c., 38c. ir 40c. Vilnonios ' 1 ’
skiautės vaikams, kaina nuo 65 
centų iki $1.00. Marškonios gi
jos, kaina 1000 jardų nuo 10c. Iki 
15c. Mano tavoras parsiduoda nuo 
35c. iki 50c. pigiau negu kitur.

Atdara dienomis, vakarais. Sokma- 
dienyj po pietų.

Erank Seletnonavičius 
504 \V. 33rd St. Prie Normai Avė.

N Af. A1TIS

irPARSIDUODA bučernė 
grosernė. Senas išdirbtas .biz
nis, lietuvių kolonijoj?

Kreipkitės:
1618 Union Avė. •

Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 So. Halsted St.

krautuvas

išdirbtas

Bet 'Ju

PARSIDUODA dvi 
grosernė ir valgykla 
iras). Senas biznis 
Turiu parduoti, nes
toj savo name uždedu biznį. 

2279-81 Arclior Avė.

■< - < - 4,. , Į , .. . .ii S

e.. Yard> 7282
BRIDGEPORT PALNTING 

& BDVV. UO.
M ai e vo jum ir popieruojam. Už

laikėm mąlevų, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

Aušros Knygynas
3210 So. Halsted Street 

Tol. Boulevard 9663

PIRKIT P| UMBINGA PAS MU!* 
IR SUTAUPYKI!’ 35% 

Mes parduodame visieYns olselio 
kainomis

Levi iltimi Ptamblnir Qnpp1v Co„ 
1637 West 1)1 vision St 

oevoli Marshfleld

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

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

P. S.: Išduodame paliudijimus 
ir diplomus.

GROSb'RNR ir bnčirnė ge
roj vietoj ant kampo. Parduo
siu pigiai už casb ar mainysiu.

Kreipkitės:
3932 S. Rockvvell St.


