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Kasyklų savinin 
kai nesitaiko

Japonijoj įsikūrė politinė 
Darbo partija

Suorganizuota Anglijo^ Darbo 
Partijos pavyzdžiu; komuniz
mą griežtai atmeta

Amerika-fašizmo kraštas, 
sako Mussolini

Japonijoj įsikūrė politinė dar 
bininkų partija r

Kasyklą savininkai atmetė 
taikymos planą

Atsisako taikytis su angliaka
siais sąlygomis, gubernato
riaus Pinchoto pasiūlytomis

Jungt. Valstijos - stip 
riausias fašizmo 

kraštas
pareiškia Mussolini, saky-Taip 

damas, kad jis kopijuojąs 
Amerikos valdžią

Savo 
šiuos rukn-

sukakusiems 18

TOKIO, Japonija, gruod. L 
Laikomame čia suvažiavime, 

kuriame dalyvauja daugiau 
kaip septyniasdešimt delegatų, 
atstovaujančių įvairioms dar
bininkų organizacijoms visoj 
Japonijoj, šiandie tapo sukurta 
politinė Japonijos Darbo parti
ja, Anglijos Darbo partijos pa
vyzdžiu. Naujoji partija griež
tai atmetu konnurizir.ą. 
programų j1’ stato 
ravimus:

Panaikint’ įstatymus ir regu
liacijas, kuriais Varžoma darbi
ninkų judėjimas; įstatymais 
garantuoti žodžio, spaude? ir 
susirinkimų laisvę; suteikti 
balsavimo teisę visiems vyrams 
ir moterims,
metų amžiaus; sumažinti armi
ją ir laivyną 
kareiviavimo laiką;
dėsniais mokesniais kapitalą ir 

__ ______ stambesnes žemės nuosavybes. 
Mussolini pasakė, kad jis sten-lHPdėti mokesniais prabangos 
giąsis atsiekti to, ko yra atsie- j daiktus ir nuosavybes; garan- 
kiisios Jungtinės Valstijos. A-tuoti darbininkams teisę strei- 

kuoti ir kolektyviai derėtis su 
“Amerika yra fašistesnė, ne samdytojais; panaikinti vaikų 

kad Italija”, pasakė Mussolini. daubą naktimis.
a -“Jus turite tokią tvirtą ir pa-1 to darbo partijų reikalaut 

stovią valdžią, kokios mes dąr'ja panaikinimo ekstrateritoria- 
tik stengiamės atsiekti.
Amerikos istorijoj dar nebuvo 
kabinetų krizio. Amerikos pre
zidentas negali I

PHILADELPHIA, Pa., gruo- 
džio 1. — Kietosios anglies ka
syklų savininkų komisija, lai* 
kiusi čia savo konferenciją, at
metė Pennsylvanijos guberna
toriaus Pinchoto taikymos su 
streikuojančiais angliakasiais 
planą, kurį pastarųjų vadai su
tiko priimti. Tuo budu kova merika jis negalįs atsigėrėti, 
turės tęstis ilgiau.
Kasyklų savininkai skelbia 

rą, sako Pinchot
DUBOIS, Pa., gruod. 1. — 
bematorius Pinchot, kurs atvy
ko čia pažiūrėti .valstijos ligo
ninės, sužinojęs iš bekraščių.

ROMA, Italija, gruod. 1. — 
Pasikalbėjime . su Amerikos 
spaudos atstovais, diktatorius

ir sutrumpinti 
apdėti di-

• [Pacific and Atlantic Photo]
Anglijos karalius George V motina, Aleksandra (stovi po 

kairei), kuri nesenai numirė.

Papo planuojąs apleisti 
Vatikano “kalėjimą”

Plūs XI. žadąs'ateinančiais me
tais viešai dalyvauti Av. Pran
ciškaus šventėj Assize

Žemės pabrangimas Flo
ridos valstijoj

♦ •

Kur valdžia nemokėjo nė $89 
akrui, dabar jai siūlo po dau
giau kaip $3,545 akrui

ROMAt Italija, gruod. L — 
Laikraštis Tribūna paduoda 
sensacingą žinią, ' kad Papa 
Pins XI. žadąs nutraukti tradi
cini papų užsidarymą Vatikane 
iv ateinančiais metais viešai da
lyvauti šv. Franeiškaus septy
nių .-•nitų metu sukaktuvių iš
kilmėse Assize.

Nuo laiko, kai italų vado 
Garibaldi kariuomenė 1870 me-’ 
tais užėmė Romą ir Italija bu* 
vo sujungta, o papa netek<ft||| 
vo pasaulinės valdžios, Ro^BJ 
papos, dėl protesto, užsi'dare 
Vatikane kaipo savanoriai kali-, 
iriai, niekada daugiau iš Vati
kano sienų nebeišeidami.

WASHINGTONAS, gruod. 1. 
— Prieš kurį laiką Jungtinių 
Valstijų valdžia pirko Floridoj, 
netoli Miami, *850 akrų žemės 
plotą kariuomenės reikalams. 
Vž tą plotą valdžia tuomet pa
mokėjo 
rių, tai 
Dabar 
Nathan
mės 800 akrų siūlo valdžiai 2,- 
886,560 dolerių, taigi daugiau 
kaip po 8,545 dolerių akrui.

Kai kurie nejudinamojo turto 
verslininkai betgi sako, 
žemė neužilgio busianti 
po 5,000 dolerių akrui.

vįso labo 71,000 dole-
yra po $88.75 akrui, 
vienas newyork ietis, 
Friedman, už tos že-

kad ta 
vertu

Churchill verkia 
carų Rusijos

Žudeika Muraška 
dvejus metus kalėjimo

gavo

Visoj1 lybes Kinuose. Yra ir daugiau 
' reikalavimų.

Japonijos darbo federacija 
o. būt nuverstas naująją Darbo partiją

kad kasyklų savininkai atmetė parlamento grupių intrygomis.’jretn^1, 
jo pasiūlytą taikymos su ang- Jis niekados negali būt privers- 
liakasJais pianą, pasakė: (tas atsistatydinti dvi politikk-

“Gaila labai. Kasyklų savi- rių manevrų. Jis neboja kor.- 
ninkai ne tik atsisako priimti greso, kadangi savo galią jis 
taikos sąlygas, kurias sutiko gauna tiesiai iš viso krašto 
priimti angliakasiai ir kurioms žmonių, taip, kaip kad aš, ei- 
visuomenė pritarė, bet jie a tai* 
sako dagi jas svarstyti, žodžiu 
sakant, savininkai atmeta taika

*
ir skelbia karą.”
liorah ir IU-rj<**r už paėmimą

kasyklų valstybės žinion

VVASHINGTONAS, gruod. L
— Prezidentas Coolidg’e vis la
biau ima susidomėti kasyklų 
dalykų padėtim, bet kol kas ne- 
nusispYendęs, ką daryti.

Tuo tarpu senatorius Borah 
ir kongresmanas Berger, socia
listas, planuoja įnešti kongre- 
san bilių, kuriuo butų valdžia 
autorizuota paimti kasyklas j 
savo rankas ir jas operuoti.

Gu-

Padėtis Kinuose
.1.. — ir,

užginta visokios (tePekine
monstracijos; mieste paskel
bta karo padėtis

Davis imigracijos suvar 
žymo klausimu

nant naujų fašizmo įstatymų,

Lokarno saugumo sutar- * 
lys pasirašytos

LONDONAS, gruod.
busiu atsakomingas tiesiai ką- Vokietija ir buvę jos priešinin-
raliui bet visai nepriklausysiu 
nuo parlamento straksėjimų.”

Amerikos korespondentas pa
sigyrė, kad kąi'tą ir Amerikoj 
buVę kareiviai puolę ir sunaiki
nę vieną socialistų laikraščio 
įstaigą New Yorke. “Na, mat,” 
apsidžiaugęs patvirtino Musso- 
lini: “ar aš nesakiau, kad fašiz
mu jus senai mus pralenkėte.”

Druzą sukilėliai nukirto 
Sirijos gelžkelį

DAMASKAS, gruod. 
Francuzų sumušti pietų 
ne, druzų sukilėliai

, puolimus francuzų kitose Siri-
BIDDEFORD, Me„ gruod. L įjos vietose. Ypatingai jie pra- 

— Pepperell Manufacturing j dėjo stipriai veikti palei Alep- 
kompanija uždarė savo audyk po-Damasko gelžkelį, sudrasky- 
las neapribotam laikui, išmes- darni du tiltu ir. išardydann 
dama iš darbo 3,500 darbinin
kų.

Išmetė iš darbo 3,500 
ąudėjŲ

Liva- 
p radėjo

kai didžiajame kare šiandie pa
sirašė Lokarno paktą ir kitas 
ten jau padarytas sutartis, 
kuriomis turėtų būt užtikrinta 

jtaika Europoje, visokius tautą 
ginčus, kurie galėtų iškilti, iš
ritant arbitiacijos keliu.

Lokarno paktas buvo pasira
šytas francuzų alfabeto eile: 
Allemagne (Vokietija)., Belgi- 
(jue, France, Glaudė Bretagne 
ir Itali.

Po to atskiras sutartys su 
Vokietija ‘pasirašė Lenkija 
čechoslovakija.

Pasirašymo ceremonijos 
ko Britų užsienių reikalų 
n isterijoj.

įvy-
nu

5 užmušti audrai su
griovus namus

gelžkelio bėgius. *
Del atsikartojusių neramumų 

Aleppoj, francuzai savo garni
zoną ten žymiai sustiprino.

au
na-

PEKINAS, Kinai, gruod. .1.
“Krikščionių” generolas 

Feng Juhsianas, kurs dabar 
kontroliuoja Pekiną, įsakė Pe
kino apsaugos .komisarui griež
tai trempti visokius , neramu
mus. Visokios demonstracijos 
tapę užgintos ir mieste viešpa
tauja karo padėtis.

Kinų studentai ir darbininkai 
reikalauja, kad prezidentas 
Tuan či-Džui rezignuotų. Mui
tų konferencijos delegatai bijo, 
kad jeig-u prezidentas Toanus 
atsistatydintų, konferencija ga
li nutrukti ir prasidėtų vėl 
netvarka.

Tuo tarpu netoli šanhaikua- 
no, ties didžiąją Kinų siena, 
eina kova tarp , ištikimosios 
Mandžurijos vado, čang’Tsoli- 
no, kariuomenės ir jo sukilusių 
prieš ji jėgų, kurioms vadovau
ja

Darbo sekretorius sako, kad 
tam tikrais atvejais kvotos 
įstatymas turėtų būt suspen
duotas

gen. Kuo Sunglinas:.

Persija nori Ame
rikos inžinierių

\VAkS111NGTONAS, gruod. L 
— Savo metiniame pranešime 
darbo sekretorius Davis propo- 
nuoja, kad tam tikrais atsitiki
mais, kai Amerikoj pasireiškia 
stoka reikalingų 'darbininkų, 
imigracijos suvaržymas turėtų 
būt suspenduotas. Teisė imi
gracijos įstatymą laikinai su
spenduoti turėtų būt suteikta 
krašto prezidentui, kui’is to
kiais atvejais turėtų veikti pa
sitaręs. su darbo ir prekybos 
sekretoriais.

Sekretoriaus Daviso skaitme? 
nimis, per praeitus fisko metus 
į Jungtines Valstijas "įsileista, 
einant kvotos įstatymą, viso 
145,971 imigrantas, nors tik
roji tiems metams nustatyta 

[kvota buvo 164,667.

Valstijų valdžių išlaidų 
didėjimas

TEHERANAS, Persiją, gruo
džio L — Karaliaus Pahlavi 
instruktuota, kelių ministerija 
pasiūlė parlamentui sumanymą, 
kad gelžkelių statybai butų pa
kviesta Amerikos inžinieriai. 
Persija labai reikalinga turėti 
daugiau gelžkelių.

LONDONAS, lapkr. 30. — 
Anglijos finansų ministorir. 
VVinston Churchill, kalbeda-, 
mas vakar Turnbridge Wel!se, 
pasakė:

“Aš įspėju pasaulį nuo tam
siosios Maskvos galybės. Tenai' 
mes turime gaują kosmopoiiti-1 
nių konspiratorių iš Europos ir 
Amerikos* padugnių, despotin- 
gai valdančių Rusiją, kuri kitą 
kart būvu galinga ir garsi im- _ • • t f xpenja.

Britų reakcininkų vadas tir 
proga neužmiršo pašmeižtl ir 
socialistų, kuri?, girdėk, lygini 
kaip ir komunistai, norį ”pa- 
kasti musų visuomenės 
rius ir juos sugriauti. ’

pil io-

Politiniai kaliniai prieš 
mirties bausmę

VILNIES. — Šu dideliu triu
kšmu pradėta Muraszkos byla 
jau pasibaigė. Apygardos teis

imas Murąszkai davė dvejus 
metus pataisomojo kalėjimo. 
Tokio nutarimo niekas nelau
kė, net pats kaltinamasis: nu
tarimą paskelbus tuojau jis 
pareiškė, kad esąs patenkintas 
ir toliau neapeliuosiąs.

Kaip žinoma, Muraszka savo 
laiku yra nušovęs du kaliniu, 
sukaustytu geležiniais pančiais. 
Tatai buvo Lenkijos 
karininkai Baginskis 
ezorkiewiczius, nuteisti 
esant komunistais. Susitarus su 
Sovietų vyriausybe, Lenkijos 
vyriausybė juos noYėjo apmai
nyti ant lenkų kalinių, kuriuos 
turėjo atiduoti Sovietai. Bet 
apsimainymas neįvyko: pačia
me pasieny jįjos visai netikė
tai nušovė policijos valdininkas 
Muraszko.

KALNAS. - - Kauno kalėji
mo politiniai kaliniai yra įteikę 
Kr&što Apsaugos ininisteriųi 
d-rui L. /Bistrai protesto rezo
liuciją prieš mirties bausmę už 
politiniu* prasižengimus. Klai
pėdos pučistai ir lenkų šnipai 
prie tojo pratęsto neprisidėjo. • išvažiavo į Maskvą

armijos
ir W ne

įtarus

Lietuvos delegacija 
j Maskvą išvažiavo

^KAUNAS, 12. XI. [Elta]. - 
lapkričio 12 d. 11 vai. 80 miū.

i Lietuvos 
Kalbamo protesto rezoliucijos ekonominė delegacija, vadovau- 
įteikimo dieną visi politiniai jaut prekybos rūmų pirminln- 
kaliniai badavo, tuo pareikšda-, kui Dobkevičiui. Delegačijos 
mi savo protestą prieš mirties sudėtis 20 prekybos, pramonės 
bausmę. j ir transporto ištaigų atstovai.

Siuskit per Naujienas 
Pinigus Lietuvon ant Kalėdų

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

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

Iš kitų mietetų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog į musų 
ratinę arba į bilę vieną sekamų skyrių:

AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St. 
rUPIKAlčIO APTTEKA, 233 East 115 St 
BENOŠIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St.

WASIHNGTONAS, gruod. 1. 
— Prekybos departamentas pa
skelbia statistikos žinių, kurios 
parodo, kad per pastaruosius 
kelis metus visų 48 valstijų val
džių išlaidos milžiniškai padidė
jusios. Nud 1917 iki 1924 mo
tų tos išlaidos bandrai padidėjo 
kone trigubai. Valstijų val
džių visų departamentų išlai
dos 1917 metais bendrai siekė 
$517,503,220, o jau 1924 metais 
jos siekė $1,518,628,020.

TAMPA, Fla., gruod. 1. 
Siautusi praeitą naktį baisi 
d ra Davis saloj sugriovė 
mus, kuriuose gyvenusių žmo
nių penki buvo užmušti ir aš
tuoniolika sužeisti. Audra ne
maža žalos padarė Tampo j ir 
kituose Floridos pajūrio mies
tuose.

AR NORI U PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Naujienos pagelbės jums. ( 
Desėtkai tūkstančių Naujienųr 
skąjtytojų ieško bargenų Nau- už laužymą prohibicijos įstaty- 
jienose ir skaito klasifikuotų- mo, buvo pristatyti gatvių tai- 
jų skelbimų puslapius kaidie-syti. . Kiek padirbę 
ną. Parašykite į Naujienas ką 
turit parduoti, o pirkėjų atra- 
sit greičiausia.

Klasifikuotųjų skalbimų kai
nos: vienas colis (apie 30 žod
žių) vienai dienai, $1.05, dau
giau kaip vieną dieną 92 centai 
j dieną; asmenų paieškojimai džio 1. — Siautęs čia praeitą nos. 
po 70 centų už colį į dieną. ! naktį gaisras sunaikino keletą |

Parduokit *kas jums nereika- verslo įstaigų, padarydamas
lingas per paskelbimus Naujie- apie 1 milionį dolerių nuogto- džio L — New Berline, 17 my- 
nose. I

Kaliniai, pristatyti 
dirbt, sustreikavo

t CHARITON, Iowa, gruod. 1.
— Keliolika kalinių, nuteistų 9 užmušti traukiniui* »ssudaužius autą

MIAM1, Fla., gruod. 1. 
Pylęs sriautais lietus vakar 
pietų užtvindė čia visas gat
ves ir užliejo triobesių rusins. 
Visoks judėjimas mieste buvo 
paralizuotas. Daug nuostolių 
padaryta.

po

6 metų vaikas nusišovė

betgi jie 
visi sustreikavo, pareikšdami, 
kad skiriamais jiems po 20 užmušti ir vienas 
centų pietums jie negali pąval-1sužeistas,

BLYTHEVILLE, Ark., gruo
džio 1. — Devyni asmens buvo 

pavojjngai 
pasažieriniam St. 

sunkų Louis San Francisco traukiniui 
sudaužius kryžkelėj automobilį, 
kuriuo važiavo dešimt asmenų, 

LAKE CHARLES, La., gruo- dviejų brolių, farmerių, šeimy-

PEOR1A, ilk. lapkr. 80. r- 
Bežaisdamas tėvo revolveriu 
vakar netyčia nusišovė šešių 
metų vaikas, Lloyd Huggihs.

gyti taip, kad galėtų 
darbą dirbti. .

JACKSONVILLE, III., gruo-

lių. Du žmonės taipgi Žuvo ug- lių nuo čia, sudegė javų eteva* 
ny. jį I torius.

ORHS;i
Chicagai h* apielinkei oficia

lia oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Dalinai apsiniaukę; truputį 
šilčiau; stiprokas, didžiumoj 
žiemos vakai*ų vėjas.

Vakar temperatūra vidutini
škai siekė 32° F.

Šiandie saulė teka lei
džiasi 4:26 valandą.

PEKINAS, Kinai, lapkr. 30.
“Krikščionių generolas” 

Feng Juhsianas pasiuntė Man- 
džurijos vadui Čąng Tsolinui 
telegramą, įspėdamas jį pasi
traukti visai iŠ aktingos politi
kos, nes kitaip jis j| pulsiąs.

PEKINAS, Kinai, gruod. 1. 
g©n. Vu

J6
— Karo ministeris, 
Kuanhsin, atsistatydino, 
vietą užėmė viceminfeteris.
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Evaporated MilK
DEL VARTOJIMO NAMUOSERODYK LB No. H

Naminiai Pasigdbėjimai

Grožės Patarimui

būti labai atsargiai naiki

KUPONAS

Adresas

NAUJIENOS
Kalėdų Dovana

NAUJIE

Pasinaudoke
Auksine

kasdien

NAUJIENOS

Prašalinkit Skilvio ir 
Kepeny Trubelius

Del smetoninių sriubų ir virime, dėl pudingų, pnjų ir 
kepimui yra dauginu pageidaujamas negu šviežias pie
nas ir daug pigesnis. Kadangi jis nesimaino kokybė
je, maistingume, ir skonyje, galima remtis ant jo dėl 
gerų pasekmių. y ;

Susai
Mena 
KoMelcb

6822 Mirčių Nuo 
Užkimančio Kosulio

Kas Dedasi 
Lietuvoj

Duona
Saldui n i ui 
2uvi»

Vardas...

Pajai 
Pudingai 5-Vriiibn*,

eikia naudoti ant 
grindų patiesalų, 

jsitrina į pavirš} ir susigeria, 
sukietina ir padaro lino-

sono,š Nkw yok* 
1ki KAlJ‘ L. U U NO IK ATGAL

Plūs U. S. Revenuo taksai

ir tiesiog apsaugoja jj ir 
laugiau gyvenimo linoleu-

Sustabdykit Užkietėjimą, Nevirškini
mą, Gasus, Raugėjimą, Skausmus po 

valgio, Galvos Skaudėjimo

saugios, nekenk

kapotų petruškų 
trintų žalių pipirų
kapotų svogūnų

(Tokia kortelė
1925 m. 11 No.)

Už du dolerius ir pusę gausi keturis 
dolerius. Skaityk atydžiai:

Kas prisius du doleriu/'ir pusę su šiuotp skelbimu, tas gaus 
per metą laiko laikraštį “SANDARĄ” vertės už ............... $2.50

; GAUS KNYGOMS:
Knyga: AMERIKIEČIAI LIETUVOJE, vertes už .................. 21
Knygą: APYSAKYMELIAI Iš GYVULIŲ GYVENIMO .... 81 
Knygą: MUZIKOS ŽODYNĖLIS ..............................................  21
Knygą: TRAKOMA arba SAUGOKITE Akįs prie šviesos .... 21 
Knygą: NOVELIS, Graži apysaka .................................................. 11
Knygą; ŽMONIŲ LIGOS labai geru moksliška knyga .....   II
Knygą: CICELIAI, Pasakos pamokinančios gyvenime ....... H

Visos knygos su pažymėtomis kainomis yra du kart ver 
tesnfis, kas jąs 
jąs įsigyti. Nclluk ilgai, iškirpk ši 
komei tą su money orderiu ar čekiu silp

Prašalinkit Užkietiejimą 
Nujol prašalins ir apsau
gos užkietiejimą. Jis yra 
žarnų pravalnintojan — 
bet ne laxative — neskau
dina vidurių. Veikia ge
rui. Nėra kitų tokių kaip 
Nujol. Bandykit šiandien.

;us tas džiaugsis ir patars savo draugams 
skelbimą ir jdčjęs į 
šiuom antrašu:

TEN IR ATGAL TIKIETAS 
NUŽEMINTA KAINA

Ant musų trijų Sriubų laivų
RESOLUTE, REL1ANCE,

A L BERT BALLIN, 
DEUTSCHLAND

ir populiariški vieno kabin 
laivai,

CLEVELAND, VVESTPHA- 
LIA, MOUNT ŪL A Y,

THURINGIA

Artinasi Kalėdos. Kiekvienas . paga^ senų 
Įprotį pradeda rūpintis kokią Kalėdų dova
ną suteikti savo giminėms ir draugams?! 
Geriausia Kalėdoms s dovana 
MOS.

Užkimantis kosulys yra labai ne- 
piisoma kūdikių liga ir viena iš pa
vojingiausių ligų. Raportuojama, 
<ad j vienus metus miršta 6822 kū
dikiai Jungtinėse Valstijose nuo tos 
ligos. Nėra gyduolių nuo užkiman- 
5io kosulio, bet pagelba gali būt su
teikiama ir laikas tos ligos gali būti 
utrumpintas. Keletas lašų Dik 

tdrake’s Glessco palengvins kad ir In
ai smaugiantį kosulį, o duodant re- 
uliariai, suteiks labai greitą pasvei

kimą. Jis yha rekomenduojamas gy- 
lytojų ir pardavinėjamas aptieko.se 
kaipo pilnai užganėdintais, 50c. bu
telis visur.

NORĖDAMI
PIRKT 
NYTI 
PAS MUS,

Atremontuota Dotnuvos rusu 
cerkvė ir paversta katalikų 
»ažnyčia (prie žemės Ūkio 
Akademijos). Remontas kaina
vęs apie 30,000 litų. Nieko sau!

-—Ponas.

Savaitiniai išplaukimai
Į Del permito ir kitu informa

cijų kreipkitės prie vietinių 
agentų arba prie

United American Lines 
(Harriman Lino) Joint Service with 

Hamburg American Line 
117 N. Mkhlfan Avenuo 

Chlcaco, Iii.’

Gavęs žmogus Kalėdoms Dovanų NAUJIE
NAS, džiaugsis visą mėtą. Netik, kad 
džiaugsis, bet turės didžiausią naudą, 
italės daug pasimokinti, patirti.
NAUJIENOS jam bus tikru ir geru drau
gu per visus metus
Jei, nenorite užrašyti NAUJIENAS me 
tams, galite užrašyti pusmečiui, net ir ke 
tiems mėnesiams.

unsweetened

^aporat^

Nuėmimui rudžių nuo kiekinių iš
trink jas su plyta ar smulkiu pusto 
mu akmeniu ir aptrink kerosinu ar
ba leisk kerosinui pasilikti ant rudų 
kad jaa suminkštinus, paskui nutrink 
su plyta.

Vandens plėtmus lengvai galima 
išimti iš šilko arba satino su garu, 
kuris, kad tikrai butų sausas, reikia 
leisti per sulankstytą pudeklą.

Skystas vaškas 
visokių linoleumo 
nes jis 
Tas vašku 
leumą lengvai numatgojamu, gražiai 
išrotlančiu 
priduoda 
m ui.

Į Lietuvą labai paranku užrašyti SUBA
IGS NAUJIENAS. Lietuvoje žmonės 
NAUJIENAS labai mėgsta. SUKATOS 
NAUJIENOS Lietuvoje $2 metams, Anu> 
rikoje SUBATOS NAUJIENOS metams 
$1.50.

Tėvynė”, “Dirva” ir 
tuo tarpu dešiniųjų 

, “Darbininkas” ir 
Kodėl nerašoma 

ir kitų pažangiųjų 
gal norima išlaikyt 
Bet kas kaltas, kgd

809 W. 351h SI., Chicago 
Td. Be ievard 0611 ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RAŠTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus ir 
Parduodam Laivakorte*.

JOSEPH V. MOCKUS 
ADVOKATAS 

5349 So. Rermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

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

poną, paženklinant kokias pamokas norit, 
sai dovanai. ” ’’ ą.

šviesą ir pajiegą suvedame j senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimų.

Pirmutinė IJetuvių Elektros Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., Ine.

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

lupynomis, kas’ 
plaukų slinkimo.

Pirkite bonką 
3Tvo vaistininkų 
tiesiog per pzčtą iš laboratorijos.

F. AD. RICHTER & CO.
Bcrry & South 5th S ta.

Biopkiyn, N. Y.

ŠEIMININKĖMS KELRODIS 
Rašo ISABELLE ŪAY

Lietuve šeimininkė Amerikoje visados trokšta gauti patari
mų pagerinimui jos žinojimo atlikinėjant pareigas kaipo šei
mininkė ir motina, šitose skiltyse kas savaitę tilps straips

neliai kurie bus indoinųs kožnai Lietuvei šeimininkei

I
lpikia
■U nereikalingus plaukus ant vei- 
M Jeigu naudoji kokj preparatą Vla- 
Ris kad jis nebūtų toks kuris už 
žibvina skylutes kurios maitina odą, 

kitaip oda liks sausa ir šiurkšti. Svar
bu kad butų jnatoma šaknjs ką<k 
naudoji tą preparatą. Yra apie pen
kiasdešimts visokių preparatų išdir 
brųnk ir reikia būti atsargiai kokį 
naudoji. Naudok tokį preparatą kuris 
sunaikina augimą, be skausmo ir ku
ris iškelia gražiai plaukų šaknis.

Ypatiška Sveikata

Gera sveikata nereikalauja skriau
sti savęs nuo to ką apetitas reikalau
ja'— tiktai reikia vis apsižiūrėti su 
piivalgymu. Taipgi bloga yra ryte 
išeiti į darbą be gerų pusryčių. Ne
guli atlikti savo darbo su reikalinga 
energija jeigu skilvis neturi maisto. 
Geri pusryčiai turi susidėti iš vaisių 
džiovimų ir puodelio kavos arba pie
no. Geri sėkliniai valgiai su grieti 
r.c pailgina gyvenimo dienas. Gefai 
yra valgyti du sykiu j dieną be mė
sos ir pamatysit kad turėsit gerą 
sveikatą jr aiškų protą..

.MES REKOMENDUOJAM I

Kuomet vartojate pieną, padary
mui pudingo, pajų, sosų arba sriu- 
Jjų, buk tikra ir vartok Borden’s Eva- 
poratod Pieną, nes Borden’s yra gty-

Nuėmimui apdegimo plėtmų nuo 
paliovos ar palivuotų pečių ir taipgi 
nuėmimui pridegusių dalykų nuo ka- 
tilukų, naudok smulkiausius pelenus 
iš pečiaus. Trink juos su drėgnu 
skaruliu. Jeigu katilukai perdaug iš
deginti pelenai nenurims dėmių.

Padėk mažą bliudelj vandenio apa
čioj perkaitinto pečiaus jeigu nori at
vėsint jj naudojimui tuojau. Vanduo 
tuoj sumažins karštį.
( Verdant pieną, niekad neprisvils 
jeigu virdulyje pirmiausia smarkiai 
pavirinsi vandenio, apie colio gilumo; 
ir paskui i tuščią supilsi pieną.

Žiupsnelis sutarkuoto, nutmego da- 
dėtas i bulvinius kroketus pagerina

Jei norit sužinot kaip kept su Bordeno Pienu, išpildykit ku 
mes prisiusi m vi

PARDUOTI AR M AM. 
SADOS KREIPKlTftžU 

TAS JUMS BUS 
AJfT NAUDOS.

L FABIONAS Cu

“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 iškirpdpma! 
iš Naujienų kasdieną — ir pa- 
daugink juos atnešdamas nau
jų skaitytojų.

SANDARA
327 E. Street, Boston 27, Mass.

vieną examplioriu siunčiame pasižiūrėjimui dykai

Virimo Receptai
t

Niekas nėra taip skanu prie mė
sos, vištos ar žuvies, kaip skanus ape
liuojantis eosas. Geras sosas page
rina virinimo skonį ant 50 nuoš. Se
kantis receptas yra vienas kurį reko
menduoju naudot nuolatai, kadangi 
jis yra skanus, ekonomiškas ir leng
vai prirengiamas.

ROYALIS SOS A S
1 ’y puoduko evaporated pieno
H šaukštai sviesto
2 šaukštai miltų
I puodukas vandenio
'•j šaukštuko druskos
1 šaukštuku
1 šaukštuku
1 šaukštukai
6 kotai grybų, pusiau perpjautų
4 išnokę alyvos 
VVorcestershire SAuce.
Sutarpyk sviestą skaurudoj. Sug 

d< k svogūnus ir žalius pipirus. V iri 
au astuonias minutas. Dadėk mil 
t v ir maišyk iki išsiplaks. PripilB 
pieną su vandeniu ir maišyk iki mi- 
šinis sutirštės. Sudėk grybus, alyvas 
ir petruškas. Virk penkias minutas. 
Pirm davimo j stalą dadėk Worces- 
tersbirc Sauce.

VirtuVės Reikaluose Valgykit kuomet norit ir ką 
tik norit be jokio nema

lonumo
Jei jūsų skilvis lengvai genda, jei 

jus kenčiate nuo Nevirškinimo, Už
kietėjimo, Galvos Skaudėjimo, Šir
dies deginimo, Svaigulio, Žegčfbji- 
mo; jei turite gasų jūsų skilvyje ar
ba žarnose, apsivėlusį liežuvį, nema
lonų kvapą arba prastą skonį justi 
burnoje; jei esat nervingas ir viskas 
jumis eraina; jei esate silpnas, jei 
jūsų veidas pageltęs; jei turite skau
smus nujfSroje arba šonuose; jei tu
rit vieną tų simptomų, yra ženklas, 
— kad jūsų kepenys neveikia gerai.

Tūkstančiai gavo greitą, malonią 
pagelbą nuo šių visų ligų vaitodami 
BIOXOL, didžiausia skilvio ir kepe
nų gyduolė kokia buvo kada išrasta.

Kepenėj yru la.L>ž«i pavoj i o
.ir Kali pagaminti dideli kraujo .spau
dimą, skaudulius skilvy, Pilės, Fistu
la ir daug kitų ligų.

Jei jus kenčiate — ban
dykit jas

Nežiūrint - kaip blogai jus sirgtu
mėt ir ką jau jus buvote vartoję, jų.s 
gal būt nevartojot tokių gyduolių 
kaip BIOXOL. Atsiųskit savo vardą 
ir adresą ŠIANDIEN, sekamu paštu, 
ir leiskit darodyti jums tikru bandy
mu ką tos gyduoles gali dėl jūsų pa
daryti. Jos yra 
mingos, atsakančios, pagelbėjo tūks
tančiams sunkių ligų. Paprasta kai
na BIOXOL yra $3 butelis, tiktai 
trumpam- laikui, mes atsiųsime bile 
vienam kuris dar nėra, jų bandęs, už 
mažą, sumą, už $2. Mes darome jums 
šį nepaprastą pasiūlymą, nes mes 
esame įsitikinę, kad BIOXOL pagel
bės jums jūsų trubelyje. Kaip iš- 
bandysit patys, jus maloniai reko- 
menduosit Savo draugams ir gimi
nėms. žinodami kokias puikias pa
sekmes jos teikia. Tiktai prisekite 
$2 pinigais prie jūsų laiško, o kitą 
fnes padarysime. BIOXOL yra var
tojamas. tūkstančiuose atsitikimų, 
taip kaip jūsų ligoje, tai kam ken
tėti ilgiau? Prašalinkit jūsų trube
lius kol dar nevėlu. Užsisakykit 
BK)XOL šiandien, dabar, ir galit bū
ti tikras, kad jus pasveiksite.

Adresas:
Osborne Tollick Company,

2107 Carson S't., B. 14, 
Pittsburgh, Pa.

Kunigas E. Kemėšis yra že
mės Ūkio Akademijos Bibliote
kos vedėjas. Kiek tenka matyt, 
tai išrašinėja netik Lietuvos, bet 
ir Amerikos lietuvių laikraščius. 
Bet išrašinėja labai savotiškai. 
Jau “Liet. Žiniose” buvo rašyta, 
kad gaunamos skaitykloj (prie 
Bibliotekos) “Naujienos” yra 
su kortele “Darbininkas”, dabar, 
gi “Naujienos” pareina jau su 
kortele šiokia: “Lithuanian 
Sales Corp. Ad 414 Broadvvay”. 
Kas čion per šposai? Gėda...

“Tėvynė” pareina su kortele 
“Darbininkas” 366 W. Broad- 
way (Tokia kortelė yra.ant 
“Tėvynės

Kailių jų išrašoma tik ‘‘Nau 
jienos”, 1 
“Sandara 
eina “Garsas 
'Draugas' 
“Keleivio’ 
laikraščių 
lygsvaią ?
pažangiųjų spauda gausingesnė 
t-tai jau kad rašyt, tai visus 
laikraščius išrašyt, o ne kaip 
kuriuos.

Laikraščiai gaunami labai he-
I 1 I j

roguleriai. Kai kurie lietuvių 
(aikraščiai neišrašomi, o s kai 
tykioj randasi lietuvių laikraš
čių sąskaitoj) “Kuryer Codzie- 
nny” Polish Daily N<ews No. 18J 
Jo. Boston, Mass. Gėda!..

: SEKAMUS PRODUKTUS

nas farmų pienas su paliktu ja
me- Smetona. Visuomet prašykite 
groseminko Borden’s ir neimkite

Jųnų groserninkas, ži- 
noJ kad Itorden’B yra 1 
nuogus ir tyras pienns, 
kurą suteiks visišką ' 
užganėdinitną visiems 
kostumeriams. Todėl jis 
ir laiko jį sdel jūsų.

THE BORDEN COMPANY 
Borden Building,

Puiltųs plaukai turčtų būti kiekvienos 
moteries pasididžiavimo turtu, 
pleiskanos ir naikinimo darbas 
ranka rankon.

Ryffles
yra pleiskanų mirtinuoju prieiu.

Pnžiurėkit gerai savo plaukus ir gai
vos odą pirm, nagu tie paslaptingi 
parazitai pakirs plaukų Šaknis, apdengs 
jūsų galvos odg nešvariomis baltomis 

bus priežąstitni jūsų

Ruffle* už 65c pas 
šiandien, arba 75c

Matai Kas pedasi?

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. Wentworth 0209 i*
i Englewood 4760

aptieko.se
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Nenuoramų Filosofija
Bet šiandie, tur būt, ir patys 

ii tomis vidur
amžiu tiesomis.

Butų galima privesti daug 
tokių “tiesų,“ kurios, laikui bė
gant, suliesėjo,( kaip anns bib- 
liškos karvės. —N.

IP.ot šiandie, tur 
broliukai nebetik Lietuviai Advokatai Mrs. MICHNIEVIGZ-VIOIKIENF

AKOšERKA
3101 So. Halsted St., kampas 31 gal

Fanatikas

TaiVisi žinote fanatikus.
toki "gyvūnai, su kuriais nega
lima susikalbėti. Tu rodyk jum 
baltą daiktą, o jisai sako “juo
das,** ir niekas jo nepertikrins. 
Bet ne apie tai norėjau kulbė-

Užėjo man noras bolševikus 
pakedenti. Kodėl bolševikus? 
IKtlykas įprastas: jų tarpe 
šiandien daugiausia fanatikų. 
Tiktai apsidairykite aplinkui. 
Bet štai aš jums gyvojo gyve
nimo Įvykius papasakosiu.

Savaitė atgal du lietuviški 
bolševikėliai eina gatve ir šne
kasi:

—Noriu pietų.
—Ir aš noriu.

liet kur tu čia valgysi: 
tas restoranas buržujiškas, 
nas paUiotiškas, ten aname 
atrenka biąnieęiai 
iną kritikuoja.

O kaip štai šitas: jisai mu
sų. gazietoj garsinasi?

•Tai juodašimčiu ir sočiai-

gu yra vilties. Greičiausia jie 
eis žioplyn ir žioplyn, kol ko
kia nors įatastrofa jiems akis 
atidavęs,

() žmonės ir taip žiopli, apla
mai imant. Reiny de Gour- 
mont pasakė ne be priežasties: 
“Golųr gale, jei žmogus užsima
nytų atsisakyti nuo Žmonišku
mų (jei nęnorėtų žmogumi bū
ti », tai gyvūnija turi ištek
liaus naują įpėdinį išrutuliuo- 
ti... Kandidatų j žmones ,yra 
daug... Gal būt kada nors mu
sų įpėdiniams prisieis susitikti 
su daug energingesnių ir gai
vesniu bei išmintingesnių aspi
rantu... Žmogui pasirodžius, 
evoliucija neišėjo streikuoti...“

—N e m a.

Herr profesor Landau

ši- 
a-. 

SU-
ir luilšrviz-

buržujų lizdas.
Tavorščiai už pusvalandžio 

nuvažiavo i bolševikų bulvarą 
(Maxwell st.), kur beizmante 
valgė sykiu su žydiškais 
siškais tarakonais. To 
rano savininkas, sakoma.
bolševikas. •

ir ru- 
reato- 
t ikras i

Bolševikų kamarilė susiridko 
pas draugą P. knygas paviery- 
ti. Komisijos pirmininkas ne
gali gerti tuo tarpu (o tu, Vieš
patie, išnaikink tas mergas), 
bet tavorška atsikemša raudo
nos munšainės ir sako:

Draugai, vardan bolševiz
mo prašau išgerti, bus daugiau 
energijos ir jėgų...

Kur tu čia atmesi, kad var
dan bolševizmo. Visi prisila
kė, 
paskui 
vardan

Komisijos pirmininkas 
smarkiai susirgo. Bet 
bolševizmo tai niekis.

“laiisvė,“ žinote, visuomet 
aukų reikalinga. Vienas liolŠe- 
vikas atidavė visus grašius jos 
agentui, paskui kalbėtojas jo 
pačią išsivežė, bet vis vardan 
bolševizmo...

Tai šitokį žmonės tie fanati
kai. Nenuoramoms kaltais jų 
ir gaila. Kartais Nenuoramos 
juos norėtų1 ąnt tiesaus kelio 
atvesti, kaip sakoma, bet var-

PARANKIAUSIAS
KELIAS

švęskit Kalėdas ir Naujus 
Metus Lietuvoj -

Specialia Išvažiavimas

Laivu “Estonia”
8 Gruodžio 1925

Tiesiog j Danzigą ant to patiesTiesiog j Danzigą ant to paties lai
vo, o iš tenai j Klaipėdą tiktai vie- 
uoh nakties kelionė laivu be jokių 
«'katra iškaščių.

Jau laikas rengtis ir reikalingas 
kelionei popieriA išsiimti.

Nusistebėsite speciališku patama-Nusistebesite
vimu, valgiu ir maloniu apsiėjimu 
ant šio laivo, o ypatingai dabar žie
mos laiku kelionė jūrėmis ant to pa
ties laivo

IS NEW YORKO BEVEIK 
J PAČIĄ KLAIPĖDĄ

labai jums patiks, nes išvengsite il
go važiaviimf gelžkeliu per svetimas 
šalis, atvažiuosite vandeniu stačiai

Tėvynę — Lietuvą
Kainos laivakorčių iš N«w Yorko, 

Bostono ir Philadelphijos 
j Klaipėdą:

3 klesa $107.00; abi pusi tiktai $181.00
2 klesn $132.50; abi pusi tiktai $244.50 
“Head-tax”, “Revenue-tak” atskirai 

Atsimįnkit, jog vienatinė Linija, 
kurios laivai nuveš Jumis j portą taip 
arti Lietuvos porto Klaipėdos, tai

Baltic America Line
I2O N. LaSal le St., Chicago, IH.

Kreipkitės čionai ar prie 
savo vietinių Agentų

i

» Kaip radome, taip 
ir paliksime

Vieną gražią dieną Mecklen- 
burgo piliečiai'-nutapė, kad jie 
yra reikalingi naujų Įstatymų; 
kad valdybės tvarka turi būti 
pagerinta, ir kad. reikalinga su
šaukti visuotinas mitingas. Ta
tai įvyko 30,000 m. prieš Kris
tų, kada Macklenburg buvo gan 
atsilikusi šalis ir neturėjo kon
stitucijos, kurią ji įsigijo ke
turiems metams praslinkus, 
tuoj ix> garbingos 'Deutsche re
voliucijos.

Kad komplikuoti dalykai bu
tų dar labiau komplikuoti, 
Mecklen burgu piliečiai pradėjo 
mitingą, kuris tęsėsi ištisus 
penkis metus. Toks ilgas mi
tingavimas privedė prie to, jog 
šalyj nebebuvo muisto ir mitin
go dalyviai pradėjo badauti. 
Kad sustabdyti badą, mitingas 
su didžiausiu trukšmu priėmė 
rezoliuciją tokio turinio: “Te
būnie nptarta, jog viskas tegul 
pasilieka taip, kaip buvo iki 
šiol.“ Po to visi 
skirstė.

Jeigu neklystu, 
aš užtikau Fritz 
tuose, kurio ‘ 
šiai nepatiko 
skaistybei“ Prūsijos karaliui. 
Kadangi Reuter didžiai nusidė
jo tokias “herezijas“ skelbda
mas, tai jam teko septynerius 
metus pakutavoti sunkiųjų 
darbų kalėjime.

Taip jam ir reikėjo.
Kjiip jis drįso rašyti apie tai, 

kad 4 Mncklen burgu piliečiai 
prieš 30,000 metų suviršum bu
vo nepatenkinti savo šalies įs
tatymais ir tvarka!

'Delsiu “Žemaitis” išreiškė 
užuojautą bulgarų kaimiečiams, 
kurie ( kovoja su despotiška 
Cankovo valdžia.

Kaip drįso tas laikraštis ra
šyti apie bulgarų nepasitenkini
mą savo valdžia?! Kaip!

• Ir Lietuvos krikščioniškas 
činauninkas nubaudė “žemai
čio” redaktorių septyniomis die
nomis kalėjimo už... kurstymą 
bulgarų prieš savo valdžią. »

Lietuvos krikščionims demo
kratams' dabar reikėtų sušauk
ti baisiai didelį mitingą ii- pri
imti tokią rezoliuciją: “Kaip 
radome, taip ir paliksime. Tad 
tęgul kunigų valdomoj Lietu
voj niekas nedrįsta kalbėti a- 
pie despotiškų valdžių pakei
timą.“ —N.

Lietuvon universitetas, reikia 
manyti, s6 laiku labai pasižy
mės “dideliais mokslininkais.“ 
Tik pagalvokite: nesenai parsi
vežė iš Amerikos “geografiją“ 
Dr. Pakštas. Gi dabar (laik
raščiai praneša), kad kita Kau
no garsenybė, prof. Landau, 
pasiryžo užduoti mirtiną smū
gį ne tik Darvino mokslui, bet 
ir evdttucijai apskritai. Savo 
laiške, kurį jis parašė “Lietu
vos žinioms, prof. Landau sa
ko, jog jis ne vienas esąs prie
šingas darvinizmui. Daugiau 
to, tas profesorius atmeta ir 
evoliucijos mokslą.

Nesenai prof. Joseph McCabe 
prisispyręs reikalavo .iš evoliu
cijos priešininkų, kad jie nuro
dyti: )>vnt vieną svietiškų uni
versitetų profesorių (kurio 
specialybė yra gamtos moks
lai). kuris nepripažintų evoliu
cijos.

Gaila, kad 
žinojo, jog 
yra garsus 
dau, kuris 
Koki didelė
si lietuviams! 
Kūniškų universitetų gamtinin- 
kai-profesoriai pripažįsta evo
liuciją, o Herr Landau, Kauno 
universiteto pažiba, tvirtina, 
jog nėra tokio dalyko, kaip 
evoliucija.

Ir mes su pasididžiavimu bū
tume galėję sakyti: “Znat, na
ša Moska silna, kol laet na 
slona” — “matyti,, musų Mok- 
ka [šunukas] tvirtas, jeigu 
drįsta ant slonio loti.“

—Nenuorama III.

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St. Room 844 

Te). State 3225
Valandos nuo 9:30 iki 4:30 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St. 

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

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

Tel. Deafboni 9657

A. 'A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG.
77 W. Washington St. 

Cor. VVashington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8395

Tel.-Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika 
vu si Pennsyl 
vanijos ligon 
bučiuose. Sąži 
hingai patar 
nauja, visokio 
se ligose prief 
gimdymu, laik< 
gimdymo Ir pr 
gimdymo.

Už dyką pa 
tarimas, dar i 
kitokiuose re: 
kaluose mote 
rims ir merg: 
nonis kreipk* 
tės, o rasite pa 
gelbą.

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

linksniai, išsi-

tą pasakaitę 
Reuterio raš- 

raudonumas” bai- 
“Jo ciesoriškai 

Prūsijos

Broliukų tiesa

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

J. P. VVAITCHES
i

- Advokatas
Tel. Pullman 6377 Roseland,

10717 Indiana Avė.,
Miesto ofisas:

1 127 N. Dearborn St.
Kambarys 1420

Telefonas Dearborn 6096
SPECIA LIST AS egzaminavoji- 

me abstraktų ir nejudinamo tu.- 
to teisėse. Taipgi veda visokius su
dus. > ‘

Tel. Blvd. 9138 
M. Woitkiewk»> 

BANI8
AKUIERKA 

°asekmingai pa 
amanja mote 
ims prie gimdy
ti o , patarimai 
’vkai moterims 
' merginoms.

3113 Sųetb 
Hnlnted St

IU.

prof. McCabe ne* 
Kauno universitete 

profesorius Lan«. 
atmeta evoliuciją, 
garbė butą buvu- 

Visi nesekta-

Lietuvis Advokatas •
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canai 2552

Valandos: 9 ryto iki 8:80 vakare. 
Seredoj ir PCtnyčioj nuo 9 iki 6 
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

A. A. OLIS
ADVOKATAS

H S. La Salią St., Room 2001
Tel. Randofph 1034—Vai. nuo 9-6 

Vakarais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

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

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdzitmas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. VVashington St. Room 1319 
Telephone Dearborn 8946

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

Namų Telefonas KepubKc 9600

V. W.f RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak, 3223 S. Halsted SU Chicago
Tel. Y arda 4681

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

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

Cicero Ketvergo vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8221 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 ▼. V. 
3286 S. Halsted St. T. Boul. 6787

^DB. HEBZMAN^
—IS RUSIJOS—

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

Gydo staigisis ir chroniškas Il
gas vylų, meteių ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W 
ibth St., netoli Morgan St.

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

į Dienomis: Canai 
Telefonais: J į!110 Na^,j

| Drexel 0950
' Boulevard 4186

3235 S. Halsted St
Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

—~l -----— —.į

LIETUVIAI DAKTARAI
/... J ■- 'I........

Namų telefonas Yards 1699
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.

Telephone Yards 0994

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

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki ? 
vakare. Nedėliomis nuo lt 
iki 12 dieną.

Res. telephone Hyde Park 4000

A. L. THOMAS 
LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Norma! Avė. 
Tel. Pullman 7097 

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

Kam jum mokėt augštas kainas, kad galite pirkt daug pigiau tiesiog 
nuo išdirbėjų. Ateikite pažiūrėti, kurie norite pirkti gerų furničių. Mes 
galime užganėdinti teisingu patarnavimu. Darbą irmaterijolą garan
tuojame, musų kostumeriai tą phtvirtins. Musų ilgų metų patyrimas, 
geriausias, užtikrinimus, ir užlaikome visokios rųšies namų rakandų.

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 Ave^
Netoli 46th'St. Chicago, III.

V ! ........

LIETUVIAI IŠDIRBĖJAI AUKŠTOS RŪ
ŠIES SEKLYČIOS SETŲ (PARLOR SETS)

Globė Upholstering f urniture Co 
6637 South Halsted Street 

Telephone Wentworth 6890

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8952

DR. I. E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

V.-..............       /

Al ■■■■■■ I

,. : f

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dn A A. Roth
• Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3103 So. Halsted St„ Chieage 
arti 8tat Street

Valandos, 1—8 po piėt, 7—8 vak. Ne
dėliomis ir šventadieniais 10—12 dien

A. MONTVID, M. D.
1579 Milwaiikee Ave^ Room 209 

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

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

Namų telefonas SpauldinR k6AS 
Ultravioletinė šviesa ir diathermfa

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

1724 So. Loomis, kampas48 ir Bla- 
Island. Ofiso valandos nuo 2 Iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare.

Telefonas Canai 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6858

Boulevard 3686
Res. 6504 So. Artesian 

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

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

Kasdienk- . .

Chicagos broliukai rašo:
“Kas yra tikroji tiesa, 

niekuomet negali tapti netiesa. 
Bet nekurie socialistiniai ‘dideli 
mokšos’ kritikos keliu surado, 
kad nekurios tiesos vėliads pa
siliko pripažintos netiesomis. 
Aišku, kad jos niekuomet nebu
vo tiesomis.“

Jeigu broliukai butų “mok- ( 
šos,“ o ne nemokšos, tai jie ži
notų, kad labai daug vakarykš
čių tiesų šiandie skaitoma ne
tiesomis.
“bažnyčia šventa“ draudė skel
bti, kad žemė sukasi apie sau
lę; buvo laikai, kuomet “bažny
čia šventa“ naikino raganas.

tas

Buvo laikai, kuomet

No, ‘4556 Ploįčiaus pavydalo suk
nelė. Paprasta, bet elegantiška.

Sukirptos mieros 16 metų ir nuo 
36 iki 46 colių per krutinę.

36 mierai reikia 4% yardo 40 co
lių materijos, ir 1% yardo skirtin
gos materijos upikakliui.

Norint gauti vieną ar daugiau virė 
nurodytų pavyzdžių, prašome Iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti' pa
vyzdžio numeri, pažymėti mierą ir 
dildai parašyti savo vardą, pavardę 

(r adresą. Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigu^ 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuati:

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

Naujienos Pattem Dept. f
1789 S. Halsted St., Chicago, IU.1 
čia įdedu 15 centų ir prašau at-

dųsti man pavyzdi No.
Mieros per krutinę

(Vardas ir pavardė)

X
(Miestas Ir valat.)

3514-16 Roosevelt Rd. • 
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

nxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dr. Lawrence P.Slakis
DENTISTAS z

4454 So. W.estern Avė.
Valandos:

3 nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare. * xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Phone Canai 1718-0241 
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER.
GYDYTOJAS IR CfHKTRGAS

Kampas Oakiey ir 24 St.
Ofiso vai. nuo 2 iki 4 kasdiet.

• Panedėly ir ketverge nuo 3 iki 8 v.

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI

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

/"■ " 1 ' " ' \
Res. 6600 S. Artesian Avė.

Phone Prospect 6659 
Ofiso Tel. Canai 0257

DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1821 So. Halsted St„ 
Chicago, UI.

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

P. B. Hadley, Licensed 
710 West 18th St„ Chicago, III.

Viskas, kas reikalinga prie pa- 
grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Leiskit mums 
pagelbėti jums nuliudimo valan
doje. Tel. Canai 3161

L • ■ - -J

LIETUVIŠKA APTIEKA'
MRS. A. ZIMMERMAN, 

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

BrigMon Park Aptieks
4254 Archer Avė.,

Phone Lsfayette 6149
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DIDELI NETIESIOGINIAI MOKESČIAI.

ŠEŠTA DALIS PAJAMŲ Iš DEGTINES.

RUSIJOS DARBININKŲ UŽDARBIAI.

MILŽINIŠKA BEDARBIŲ ARMIJA.

f
-

♦

MASKVOS ČEBATLAIŽIAI.

P-

Kaso žmogus

yra

Purvinoji, anot Balt-

uždirbdavo dau-

- turi taip 
iš viršūnių.

paduoda turinį 
pasuke Ordyono-

18 00 
87.1)0 
$8.00

prieštarauti savo virši- 
įsakymui - 
kaip įsakyta

BOLŠEVIKŲ “IŠVADUOTOSE 
KAUKAZO ŠALYSE,

Commu
gruzinų kalba)

Subscription Ratesi 
per year in Canada. 
per year outside of Chicago. 
per year in Chicago. 
per copy.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
UI. — Telefonas: Roosevelt 85$0.

... $7.00

..... 8.50

....  1.75

.... 1.25

..........75

1739 Sovtb Halsted HttMl 
Chieago. III 

T«l«aboM« Rooaevott MM

Jei katalikai. kokto- 
taip 
nu-

Entered as Second Clasa Matter 
Mnrch 17th, 1914, at the Post Office 

"hicago, III., under tha act of 
Mtrvk 2nd 1879i

$8.00
“.00
2.00
1.50

_ .75

NAUJIENOS
The i ilhuanian Daily Nvw« 

IVlibihed Daily Eacept Suniay 
b', tha Lithuanian N«w* i'uk C*. Jac.

fci- ■ /

fekHcor P. GHIQAJTI8 '

kapitalizmas ir 
gerbk

UtslmokBjhno kaina:
Chicago je — paštu: 

f Melams •........
Pusei matų___ ___________
Trim* mėnesiam* _ _______
Dviem luAaesiama ______ _
Vi.nam niCnMiul __ _______

Chico^oje per nešiotojus >
Viena kopija
Savaitei  ----------------- - 18c
Minėsiu! —__________________  75cT *

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paStu:

Metame
Pusei mėtų . .......
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiam
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur užsieniuose:
(Atpiginta)

Metami ..............................  $8.00
Pusei metų .................................  4.00
Trims mėnesiams .................... 200
Pinigus reikia siųsti palto Money

orderiu kartu su atsakymu.

IMPERFECT in original

-

LIETUVOS VALSTYBES PAJAMOS.

Ministferių kabinetas jau įnešė į Lietuvos Seimą biu
džeto projektą sekantiems metams. Jame numatoma 
301,97$,000 litų pajamų. Amerikoniškais pinigais tai bu
tų 30 milionų dolerių.

Svarbiausieji pajamų šaltiniai yra netiesioginiai mo
kesčiai, valstybės įmonės, tiesioginiai mokesniai, valsty
bės turtai ir kapitąlai, atsiteisimai su iždu, papildomieji 
mokesniai ir rinkliavos.

Žiūrint j valdžios numatytąsias pajamų '(įplaukų) su
mas, puola j aki nepaprastas netiesioginių mokesnių 
didumas.

Tiesioginių mokesnių valdžia tikisi surinkti tiktai 
31,539,600 litų, o netiesioginių — 116,281,850 litų, t. y. 
pusketvirto karto daugiaus, negu tiesioginių mokesnių.

Šitoks mokesnių paskirstymas yra neteisingas.
Kiekvienas musų, kuris buvo 1905 metais Lietuvoje, 

gali atsiminti, kaip spaudoje ir populiarėse brošiūrose 
buvo kritikuojama'caro valdžios mokesnių sistema. Kaip 
tik aršiausioji josios yda ir buvo tame, kad svarbiausiąjį 
valstybės pajamų šaltinį tenhi sudarydavo netiesioginiai 
mokesčiai — akcyzai ir muitai.

Caro valdžia buvo uždėjusi muitus ant kiekvieno įve
žamo iš užsienio daikto (arbatos, kavos ir t., t.) ir apkro
vusi akcyzais krašto viduje gaminamas prekes — gėralus, 
tabaką, degtukus ir t. t. Tuo budu, kokį tiktai daiktą 
žmogus pirkdavo, jisai turėdavo prie jo kainos pridėti 
duoklę valdžiai; nors tas žmogus butų ir da taip netur
tingas.

Netiesioginiai mokesniai yra priemonė suversti val
stybės išlaidų naštą ant pečių beturčiams.

Tiesioginiai mokesniai imama nuo turto, biznio apy
vartos, pelno, paveldėjijnų ir uždarbio. Juo kieno turtas 
arba pelnas didesnis, tuo jisai daugiaus duoda valstybei, 
ir tai yra visai teisinga. Valstybė juk daugiausia ir tei- 

. kia savo 'protekciją tiems, kurie turi ttirtą. Ji saugoja 
juos riuo vagių ir plėšikų, ir ji užlaiko daugybę įstaigų, 
kuriomis gali naudotis tiktai pasiturintys žmonės.

Kuomet gi mokesniais yra apkrauti visų žmonių var^ 
t ujamieji daiktai,'tai iš beturčio valstybė paima beveik 
tiek pat, kaip iš turtuolio. Pavyzdžiui, dektukų ir cuk
raus nusipirkti reikia ir biednam rankpelniui.

Mokesčių klausime Lietuvos krikščionių valdžia ei
na Rusijos carizmo pėdomis. . \

Senąją Rusijos tvarką ji pamėgdžioja dar ir tame, 
kad žymią josios biudžeto dalį sudaro pajamos iš degti
nės monopolio. Trijų šimtų milionų* litų sumon įeina 50 
milionų litų iš “pragaro skystimo”. Tai yrą šeštadalis val
stybės įplaukų!

Kuomet tiek daug pinigų valstybė gauna iš snapso 
šinkavimo, tai ji yra tiesioginiai suinteresuota tuo, kad 
žmonės kaip galint daugiaus gertų. Degtinė darosi “val
stybingumo” stulpu! Tokia politika vargiai gali eiti j svei
katą Lietuvos liaudžiai. 1

Skaitant diena iš dienos komunistų spaudoje apie 
“ekonominį sovietų Rusijos kilimą”, nenoroms ateina 
galvon klausimas: kiek gi uždirba Rusijos darbininkai.

Jeigu cįirbininkų uždarbiai aukšti, tai “ekonomines 
kilimas” turi tvirtą pamatą, Bet jeigu ne....?

Maskvos laikraštis “Trud^, surinkęs statįstikos ži
nias apie darbininkų uždarbius Rusijos pramonėje, pažy
mi, kad per mėnesį jie vidutiniai uždirba 24 rublius (apie 
$12.09). Tai išeina po šešis rublius savaitėje. Carizmo ga
dynėje Rusijos pramones darbininkai 
giaus.

Kitas klausimas, surištas Rusijos “ekonominiu ki
limu”, yra bedarbiai. Jeigu krąšte yra “prosperity”, tai 
bedarbių neturėtų būti. <

Tuo gi tarpu Maskvos “Pravda” (lapkr. 5 d.) sako, 
kad Rusijoj© randasi vienas milionas bedarbių, o “Išves
ti ja” paduoda nęt‘pusantro miliono.

Svarbu tečiaus yra ne tiek pati bedarbių skaitlinė, 
kiek jų nuošimtis visame darbininkų skaičiuje. Tikras 
Rusijos darbininkų skaičius nėra žinomas. Vieni sovietų 
laikraščiai paduoda du su puse milionų, kiti tris milio- • 
nūs, o kai kurie net pusšešto įpiliono. Pastarieji tečiaus 
priskaito prie darbininkų ir valdžios įstaigų tarnauto- 
Jus- Taigi, jeigu net imti mažiausią bedarbių skaitlinę 
(vieną milioną),’ kokią paduoda sovietų spauda, ir di
džiausią visų darbininkų skaičių (sakysime, penkis milio- 
nus, be valstybėj tarnautojų), tai išeis, kad lygiai penk
ta dalis, ąrba 20%, Rusijos darbininkų, neturi darbo. Tai 
yya bailiai didelis nuošimtis. O pagal kitas skaitlines ji
sai butų dar didesnis, būtent, apie 50%!

Na, tai kas gi ten per “prosperity ?” Ubagiški uždar
biai ir milžiniškas nedarbas! , >

Jeigu, to nežiūrint, sakoma, kad Rusiją “ekonomi
niai kyla”, tai reiškia, kad ji kyla darbintakų klasės lė
šomis.

Iš darbininkų bado ir skurdo kraujami turtai. Taip 
buvo visur, pradedant dygti, kapitalizmui, arba, kaip sa
ko Marksas savo “Kapitale”, “pradinės akumuliacijos 
laikotarpyje”.. ' 1 »

Apžvalga

Kaip Maskvos diktatoriai šei- 
myninkauja Kaukazo respubli
kose, kurias jie užkariavo kele
tas metų atgal, parodo straips
nis, tilpęs oficialiame komunis
tų partijos organe, 
nists” (eina 
Tiflise.

Straipsnis 
kalbos, kurią 
ddze, Busi jos Komunistų Par
tijos Užkaukazio Komiteto sek
retorius, nesenai įvykusiame 
komiteto posėdyje. ,

“Sovietų aparatas,” sako 
Ordyonokidze, “veikia čionai 
blogai. Sąlygos atskirpse 
respublikose Užukaukaze y- 
ra ne vienodos. Sovietų apa
ratas Azerbeidžane šlubuoja 
visoms keturioms. Armėni
joje jisai yrą šlubas dviem 
kojom ir neturi batų ant ki
tų dviejų.
• “Tas pat ir Gruzijoje, iš
skiriant kai kurias apskritis, 
kur yra dar blogiau. Auto
rius raporte apie kooperaci' 
jas gal būt sakys, kad vis
kas tvarkoje. 1 Bet atspaus
dintieji pranešimai rodo, kad 
kooperacijos sodžiaus apy
gardose yra visai silpnos.

“Tose kooperacijose nedir
bama jokio kolektyvio darbo. 
Sovietas arba komunistų 
kuopa elgiasi su kooperacijo
mis kaip tinkami. Jie kil
noja jas iš vienos apskrities 
į kitą, uždarinėja arba visiš
kai naikina.

“Jie atidaro ir uždaro ko
operacijų krautuves sulig sa
vo nuožiūra. Tvarkymo iš
laidas dar vis tebėhi aukš- 

' tos. Kaikurrose vietose pre
kės pereina 11 įvairių biu
rų, iki pasiekia vartotoją.

“Mokesniai pernai metais 
buvo nelabai* žemi. Išrinki
mas mokesnių iššaukė tūks
tančius nesusip/atifnų. Kai 
kurie mokesnių rinkėjai nu
ėjo taip toli, kad uždaryda
vo savo raštinėse kūdikius it 
pasakydavo' tėvams, kad kū
dikiai bus laikoipi toį, kol tč- 

, vai neužmokės mokesnių.
“Mokyklos sodžiuje ’ yra 

taip netikusios, ‘ kad tiesiog 
žemiau kritikos.* Mes, matyt, 
perdaug rūpinamės tuo, kad 
parodžius skaitlinėmis, jo- 
gei mes esą atsiekę daugiaus, 

i negu buvb i padaryta prie ru
sų, mahometonų ir armėnų 
socialistų valdžių.

“Mes stengiamės statisti
kos žiniomis įrodyti, kad mu-

J. Všbts.

Mokykla, Bažnyčia ir Mokytojas
(Tęsinys)

ii®

a

lPacific and Atlantic Photoj
F. J. King, kanadietis, kuris 

dalyvavo dvylikoj karų. Tai tik
ras karų Veteranas.

ir visų lietuviškų Maskvos cha
mizmo garbintojų užveizda, 
trumpai * sakant, “komissar po 
litovskim dielam.” Jeigu ji
sai ką sako apie jo globai7 pa
vestuosius reikalus, tai vistiel^ 
kaip kad apie tai sakytų “pats” 
Kominterno pirmininkas, Griša 
Boltun (Grigorij Zinovjev).

Taigi be reikalo Baltrušaitis 
mėgina dar labiau apmulkinti 
jau ir be to visiškai nusilpne- 

savo pasekėjus.
ir Kapsuko kompli-

tvarka. Bet jeigu mes 'pa
žvelgsime į tai, kokios yrh 
tos mokyklos, tai butų ge-Įjusius protu 
riaus, kad jų butų mažiau, | “Laisvę 
bet kad jos butų panašios į mentus 'jisai skiria' į purvo 

■ tikras mokyklas.”

Taigi jau net Kaukazo komu- x , UT •' !— tuo tarpu kad “Laisve su
į Kapsuku tėra tiktai tiek purvi
ni, kiek pati Maskva. Ekstra- 
kairiųjų redaktorius stengiasi 
pamėgdžioti taktiką kun. Pur- 
yckio, kuris dėl lenkų konkor- 

‘.“ dato vertė kaltę ant papos at* 
stovč, Zecchini’o, Ibet gynė 
“šventojo tėvo” neklaidingumo 
dogmą.

Komisaro KaPsuko lupomis 
pati Maskva pasakė, kad Balt
rušaitis yra “kontr-revoliucio- 
nierjus5’ ir “veidmainis.” Ka
dangi Baltrušaitis pripažįsta 
Maskvos autoritetą* tai jisai tu
ri muštis į krutinę ir prižadėt 
“pasiprovint,” o ne smarkauti

krūvą (kur jie, iš tiesų,'ir pri- 
/ klauso), o Maskvą jisai baltina, 

, — - . •!" ( 
mstų vadai yra priversti kelti1 
balsą prieš netikusią tvarką i 
bolševikų užkariautose šalyse. 
Ką gi tuomet pasakytų apie tą 
tvarką ‘ Gruzijos, Azerbeidžano 
ir Armėnijos žmonės, jeigu 
jiems butų leista žodžiu 
spaudoje išreikšti savo nuomo
nes!

Ekstra-kairiųjų “Aide” 
Baltrušaitis postringauja:

“Dabartinėje musų pole
mikoje su užpuolikais iš 
‘Laisvės’ pastogės ‘Naujie- 

* nų’ redaktorius Grigaitis 
aiškiai, griežtai stoja prieš 
mus, o sužiniai pagelbsti cent
ristams. Jisai kartą teisin
gai pastebėja, kad Grigaitis, 
esą, V. Kapsukui geresnis už 
Baltrušaitį. .Mat, V. K. ra
šė ‘Laisvėje,’ kad Grigaitis 
atviras kontrevoliuoionierius, 
ne veidmainys, o Baltrušai
tis, girdi, veidmainys, bet 
lygus konter-yevoliucionie- 
rius. ' Pats Grigaitis pabrau
kia tą veidmainystės‘žodį, V. 
K. padrėbtą purvinoje opor
tunistų ‘Laisvoje’?’
Iš to Pittsburgho Dodonė 

daro “išvadą,” kad Pruseika 
“ir kiti centristai veidmainiai” 
nepoilgam vėl susidraugausią 
su Grigaičiu.

Kam čia užsiiminėti tuščio
mis pranašystėmis! Ekstra*- 
kairiųjų beibių mulkintojas ge
idaus žiūrėtų į tai, kas yra po 
jo nosia.

O po jo nosia Maskvos dik
tatorių čebatas. Jį laižo Balt
rušaitis taip pat, kaip ir Pru- 
peika. Taigi ir be pranašavi
mų yra aišku, kad juodu yra 
“idėjos draugai.”

Skirtumas tarpe Baltrušaičio 
ir Pruseįkos yra tiktai tame, 
kad pirmam j am tas čebatas kai 
kada įspiria į dantis, o antram-1 
jąm jisai nieko nedaro — lai
žyk, kiek nori! Bet jeigu Bult- 
rušaitis, norfe ir spiriamas, vis
gi šliaužioja apie bolševikiškų 
chamų kojas ir laižo jas, lai ji
sai į kiekvieną iš šalies žiūrin
tį žmogų daro dar šlykštesnį 
įspūdį, negu “Laisvės” Vaba
las. < 4 ■ ’

Nėra ko čionai apgaudinėti 
publiką. Purvinoji, anpt Balt
rušaičio, raudonųjų biznierių 
“Laisvė” turi Maskvos palaimi
nimą, ir Kapsuko drėbtasai žo
dis Baltrušaičiui, yra oficialia 
Maskvos pareiškimas. Kapsu- j

Pastabos
i :-------------

Visa tai matydami tie prasti 
mužikėliai, laikomi kvailiais, 
pradėjo samprotautį, ar tai tei
singa, kad vieni turi amžinai 
vergauti, o kiti aukštai iškėlę 
galvas laikė. 'Jie matė, kad 
mirtis jokių išimčių niekam 
nedaro, nuo visų vienokis še
šėlis krinta^ ir t. t., dėlto pra
deda jau suprasti, kad visi 
Žmonės yra lygus, o tokia Iš
naudojimas yra neteisėtas; 
pradeda suprasti, kad išnau
dojimas jokiu budu negali bū
ti skaitomas dora, o žmonės 
yra lygus be jokio luominio 
skirtumo.

Galų gale baudžiava prade
da nykti. Pirmiausia jos vieš
patavimas pasibaigė .Francijo- 
je. Iš ten laisvės idėja ir kitur 
pradėjo platintis. Baudžiavos 
panaikinimo šalininkų visur 
daugiai! atsiranda. Kiekvienas 
doras, protingas žmogus pra
deda suprasti, kad tai negali
mas daiktas idant vienas išnau
dotų kitą. . N

Taigi sąvokd tokios keistos 
“doros” galų gale išnyko. Nots 
įsakymai: “Gerbk savo tėvą ir 
motiną” ir “Negeisk jokio daik
to/ savo artimo” ir liko, bet 
galima sakyti, kad tai yra tik 
seni indai, o jų turis jau visai 
kitas. “Negeisk jokio daikto 
savo artimi^’ — reiškia, kad 
savo kaimyną neversi "veltui 
dirbti savo lauko, neatimsi nuo 
jo paskutinio duonos kąsnio, 
neparduos! • kaip gyvulį ir p. 
Dabar kiekvienas žmogus su
prantamas kdipo laisvas' žmib 
nijos narys, nors ir neturtin
giausias butų. (Nesakau, kad 
išnaudojimo dabar nėra: juk 
viešpatauja
klebonijos). Įsakymas 
tėvą savo ir motiną” liko, bet 
jau ir kitokis. Tėvai negali 
versti mergaitę, būtinai teketi 
už to, kurio jie nori, arija vy
riškiui imti nemylima mergai
tę. Jei Čia vaikai neklauso, jau 
neskaitoma mirštama nuodč; 
me. Vaikams nereikia pulti vei
du žemėn sveikinantis su tė
vais ir t. p.

O ar taip buvo seniau?
Dabar matome dideliausią 

kovą pašilių osavimo • iš vergi
jos. Tautos liuosuojasi nuo sa
vo ųayergėjų; motęrys reika
lauja lygių teisių; .darbininkai, 
varguomene kovoja ^u ‘kapita
listais turtuoliais dėl duonos 
kąsnio. Kas pirma buvo skai
tomą visų, — tame tarpe ir 
bažnyčios, dora, - dabar yra 
nedoriausių darbu. Teisingas

Katalikų idėjos yra tos pa-' 
čios, kokios buvo du tūkstantiai 
metų atgal. Katalikai sako, 
kad jų tikėjimas yra vienatinis 
ir “šventas.” Jei kas iš kata
likų pereina į kitą tikėjimą, jie 
tokį žmogų vadina eretiku. Ir 
katalikų įstatymuose yra įrašy
ta, kad tokius eretikus gali nu
galabinti.
je nbrs šalyje turi galią, 
jie ir phdaro — eretikus 
galabija.

Italijos fašizmas irgi 
tampriai surištas su katalikų 
tikėjimu. Kuomet Mussolini 
tapo diktatorium, gavęs raktus 
♦nuo didžiausio pasauly knygy
no, nunešė ir įteikė juos Romos 
papai. Katalikų tikėjimas pats 
per save yra diktatūra, nes ka
talikai kito tikėjimo nepripa
žįsta, kaipK tik savąjį ir kunigai 
negali 
ninku 
elgtis,

• Mussolini taipogi prašė Pa- 
pos, kad Italijoj pradžios mo
kyklose butų įvestas mokini
mas katalikų mpksk) ir, kad 
kiekvienoje mokykloj butų pa
kabinta “Dievo muka.” Vadi
nasi, Mussolini diktatūrą yra 
su palaiminimu katalikų tikė
jimo.

Jeigu jus g'Crai prisižiučėsit 
j Amerikos laikraščius, jus slb 
rasite, khd daugelis laikraščių 
yba įtakoje religinių seklų. Pa
vyzdžiui, Bostonas yrą visai,už
valdytas katalikų tikėjimo. Ki
ti sako, kad ir visa Mass. vals
tija yra įtakoje katalikų tikė- 

sų tvarka duodanti geresnių’kas juk yra bolševikų pripažin- jimo. Bet tai Jungtinėms Val- 
rezultatų, negu socialistų tas Lietuvos ‘komunistų vadas stijonis jokios garbės nedaro.

liai, dabar skaitomas išnaudo
tojom (tik, žinoma, ne kuni\ 
gėlių!)* Taigi kaip niekas pa
saulyje nestovi vietoje, amži
nai mainosi, taip mainosi ir 
doros sąvoka. Kas buvo skaito
ma dora, dabar yra nuodėmė, 
kasxdabar yra geru, po kiek 
laiko bus skaitoma blogumu ir 
t.*t. Labai klaidingai daugelis 
mano, kad- bažnyčia yra aukš
tai susirišusi su dora. Jau iš 
istorijos matėme, o dar dau
giau matome apie save, kad 
dauguma iš karštų likybininc 
kų (tikrų plytlaižių) yra daug 
kartų blogesnių, negu iš tų 
peikiamųjų bedieviu. Kaip sa
kiau, kad doros kaipo tokios 
nėra: vien tiktai kas gražu, 
sveika ir naudinga, kas sutei
kia ramumų žmonijai, palaiko 
tvarkų, arba žodžiu, visa tai; 
kas nėra kenksminga žmoni
jai arba pavieniems asmenims 
—. yra dora.

Senovėje spartenai žudydavo 
paliegėlius vaikus ir senius, 
idant nebūtų sunkenybe visuo
menei. Tai, jų manymu, buvo 
labai geras darbas, o dabar 
skaitoma dideliausia nuodėme 
žmogaus nužudymas, vienok 
karo metu milionai žmonių už
mušami,
čia tuos kariaujančius 
žudžius laimina, prieš

kankinami, o bažny- 
žmog- 

ci siaut

(užmušinėti atleidžia nuodėmės, 
reiškia jau nėra nuodėmės. 
Abiejų kariaujančių pusių baž
nyčios laimina savuosius, mel
džiasi neva prie Aukščiausiojo, 
kad suteikiu laimėjimą, nors 
aiškiai žino, kad ta pusė ne
teisėtai pasielgė. Ar tai čia 
bažnyčios Skelbiama dora? 
Juk tai turėtų būti dideliausia 
nuodėme toks masinis žudy
mas, o dabar sako kad, girdi, 
tie kareiviai gausią amžiną už
mokėsiu. Na jau, vyručiai, 
kaip sau norite, bet paliaukite 
tokias nesąmones skelbę! Kai 
kas gal atsilieps, kad kariai 
yra nekalti — taip liepia vy
resnybė, o Dievo įsakymai lie
pia klausyti vyresniųjų (skai
tyk komentarus s ketvirto įsa
kymo iš dešimties Dievo įsa
kymų). Pasakykite, gerbiamie
ji, kad jei vyresnybe • pradeda 
karus, tai delko bažnyčia jiems 
hFmeta ekskomunikos, kaip 
ji mėgsta daryti su tais, kurie 
drįsta iškelti aikštėn kunigėlių 
tamsiuosius darbelius? Kodėl 
skelbia esant nuodėme, jei 
prieš, tokią kraugerišką val
džią sukyla tie patys kareiviai 
arba slegiamos minios? Juk 
Irtų galima paskaityti geru 
d .: bu išliuosavimą minių nuo 
vieno arba kelių tironų!

Matyt bažnyčiai tinka ka
rai, jei ir patys viduriniuose* 
amžiuose rengė? kryžiaus ka
ras, kunigai mėgo nešioti šar
vus ir kardus. Aiškiai matome, 
kad bažnyčia negali būti do
ros mokytoja. Juk kaip gali
ma kąlbėti, mokyti apie Dievo 
gerumą, apie mielaširdystę, 
skaistumą ir k. pačiam netu
rint tų ypatybių? Kur tik ne
pažvelgsime, visur pamatysi
me dvasiški ją ieškant savo 
naudos, o ne amžino užmokes- 
nio, kuriuo taip mėgsta girtis. 
Kuomet Amerikoje dauguma 
bedievių ir kftų, tik, žinoma, 
dorų žmonių, kovojo už nėg
ių paliuosavimą iš sunkios 
vergijos, tai dauguma kunigų 
buvo prieš. Mat, turėdami di
deles plantacijas, kuriose dir
bo šimtai nelaimingųjų negrų, 
bijojo nustosią gero pelno. Ar 
tai tokia yra jų skelbiama mie- 
laširdyste? Man rodos, kad jau 
butų gana mulkinti žmones, 
išnaudoti tamsias, aveles, o im
tis rimto kūrybinio darbo.

Kai kas gali pasakyti, kad 
tokių nuotikių pas mus nebu
vo. Kur čia ne! Ar baudžiavos 
metu neliepė klausyti vargšus 
ponų? Ar ėjo aplankyti jų lūš
neles? (O jei ėjo, tai tik ka
lėdodamas, prašydamas) .f Ar 
šaukėsi vargšą pas save išgė-

Vien tik 
gyvenam

rimui arbatos? # Ne. 
puotavo su ponais, 
čiais vargšų prakaitu.

(Bus daugiau)

ATIDARYMAS N Al JOS 
RUSIŠKAI LIETUVIŠKOS 

RESTAURACIJOS
Čia bus numinama lietuviški 

naminiai valgiai.
Visi lAueČiajni atsilankyti ir 

persitikrinti, kad tai yra geriau
sia vieta Brighton Parke.

3138 W. 3Kth Street



Žinomi

pagerintas

Balph Mills,

Kitas lietuvis sunkiai sužeistas Roseland

LIETUVIAI LAIMĖJO

BILLY’S UNCLE

,0.6^

Garsinkite Naujienose

Ar turit silpnas akis? 
Skauda jums galvą?

Vincui Mažeikai
Stasiui Aniuliui

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

DR. JOHN J 
SMETANA

IS SENĮ! AUTOMOBILIU 
PADAROME NAUJUS

DR. VAITUSH, O. D. 
LIETUVIS AKIŲ ^PECIALJSTAK

4988
4980

22354
5007

22362
5059
5084-
5079

11781
5096

55285
22396-r-Agotai Steponaitienei
22397—Jurgiui Tryliųi
20981
22411

pama- 
mums 

kliubo, 
brolis- Pasitarki! su 

Specialistu

WALLACE GARA6E
3115 So. Wallace St.
Telefonas Michigan 0342

KOMARAS NEATSILAIKĖ 
PRIEŠ STECHERf
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*? A

’žirk- neturim kuo perdaug didžiuo- 
pakarosytis šiuo laiku, bet ateityje ta 

pati dvasia, kuri* išaugino kliu-

-y 3UST

v SAVITA
< vou y
A SONAETAkU'

OMl.V 
$50,000

Viską sutaisome kas tik prie au- 
tomobiliaus reikalinga. Mes turi
me daug metų patyrimo taisyme 
visokių išdirbyščių automobilių. Iš
taisome sulankstytas ašis ir kitas 
dalis. Sutaisome indžinus. Padaro
me viską teisingai ir gerai.

Jaunas lietuvis nuteis 
tas kalėjimam

Nedėlioj Paulauskio 
nėj lietuviai rislikai laimėjo, 
nes Jų tik vienas tapo nugalė
tas, o iš lenkų tik vienas belai
mėjo, o visi kili tapo paguldy-

CHICAGOS 
ŽINIOS

J-V UJEUU, \

IpOKlU’ IKA k 
STORE- U)lHt>OU)! 
-I AIMV SEEUVfeR 
< FOR U)E5e.K*

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 -8o. Ashland Avė.

Kampas 18 gatvės, 3-čias augitas 
Kambariai 14, 15, 16 ir 17 

Ant Platt’s Aptiekos
Pastc-bėkit mano i&kabą
Valandos nuo 9:30 iki 

8:30 vakare.

tTa*«» ant. h-to nu«l.)
yra var« 
atgavimi 

Kaivinan-;! 
gilių, nervų 

•lipniem* 
Romi gydymo

Lietuvį nušovę^ negras 
nuteistas kalėjiman

IIIIIIIIIIIIIIIIIH
Jau atėjo 

Kultūra No. 10
Kaina 45c

Antanui Mikeliunui 
•Filimonai Kiaulakienei 
■Antanui Metrikiui 
Malanijai Zapolskaitei 
•Juzefai Galminienei 
Onai Gudmonienei 
•Marei jonai Drazdaus

kaitei
55274—Julijonai Kaualakienei 
5046 Adolfui Prokuliauskui 
5014—Juozapui Kreiviui .

22333—Vaclovui Alčauskųi

A Įsakanti* 
jums
mas.
mat.

Karolis Kai ris, 25 m.t 2309 
\V. 19th St., 'nusipirko naują 
automobilių ir su savo draugu, 
Juozu Grigoniu, 2339 So. Hoy- 
ne Avė., išvažiavo pasivažinėti. 
Prie 23 ir VVestern gatvių juos 
patiko didele nelaimė: susidū
rė su gatvekariu.‘Abu juos nu
gabenta j šv. Antano ligoninę, 
kur K. Kairis pasimirė, o J. 
Grigonis tebeguli sunkiai su
žeistas.

Užmuštojo K. Kaino laido
tuves bus rytoj iš jo dėdės na
mų, 4002 Brighton PI. į Tautiš
kas kapines. Velionis yra kilęs 
iš Kamigalos parap., Panevėžio 
apskr.

Galima gauti
•NAUJIENŲ 

OFISE
1739 So. Halsted Street
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Chicagoje dabar lankosi Ed- 
mund Stinnes, sūnūs mirusio
jo didžiausio Vokietijos fabri
kanto liūgo Stinnes. Jo bu
vusieji fabrikai baigia bankru- 
tyti.

Lavvrence 
teismui, 

Jakucevičią 
visam am-

Lietuvis užmuštas 
nelaimėj su auto

mobiliu

Pasaulio čempionas Steehe 
ris Įveikė Komarą pirmadieny 
Tačiau jam teko gerokai pa- leisti draugiškai vakarus. Nors 
prakaituoti, kpl jis savo 
temis” privarė prie 
Komarą. —N.

“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

Naujienų Pinigų Siuntimo Skyrius gavo prane
šimą iš Lietuvos Kopcraeijos Banko, kad sių
stieji iš Amerikos pinigai tapo pilnai išmokėti 
sekantiems asmenims, ir prisiuntė kvitus su pa
ėmėjo parašais. Čia įeina telegrafines perlai
dos ir pašto siuntiniai. Tėmykit numerį savo 
kvito ir gavėjo vardą.

Pinigus gavo:

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau. ■

Traukimas dantų be skausmo 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą gavo darbą, i) 
žemas musų kainai. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų ju^ų sveikatai

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Are.

paeina nin 
itgydliua

Rugpiučio 18 d., 10 vai. ryte, 
prie State ir 29 gatvių du neg
rai nušovė lietuvį William Ja. 
kucevičią. 8465 S. Escanaba 
Avė., South Chicągo. ’

Vakar buvo tų dviejų negrų 
teismas. ' Negras
Svvceney prisipažino 
kad tai jis nušovė 
ir tapo nuteistas 
žiui kalėjiman.

Kitas negras, 
prie kaltės neprisipažino ir jo 
bylos nagrinėjimas tapo ati
dėtas iki gruodžio 15 d.

Nušautasis Jakucevičia pali
ko našlę su dvejetu vaikučių, 9 
ir 11 metų amžiaus.

20970—Zofijai Misiūnienei
20969—G rase i Dugnienei

5056—Benediktui Petraičiui
22385—Petrui Šinskui '
U736—Kazimierai Klevičkaitei 
22402
4694
4956
4986

11691
11698
5003

Steven Schovanec, Jr., 4528 
Montrose Avė., “high school” 
mokinys, tapo atiduotas teis
mui už sumušimą savo tėvo, 
kuris jį pabarė už valkiojimąsi 
naktimis!

22390—Konstlmcijai Noreikie
nei.
T. Zakarauskienei 
Jievai Krasauckieneiz 
•B. Vasiliauskienęi 
■Anelei Silkunienei 
P. Kaulavičienei 
•S. Tugaudięnei 
Onai Stuparytei 
Stasiui Songailai 
Silvestrai Džiaugiui 
Onai Stočkienei 
Juliui Gelažininkui

Tai yra paplūsti simptomai, dėl 
kuri matymas reikalauja pagel
bės. Gal būt, kad jums reikia aki
nių? Pasitarkite su manim šian
dien. — Pritaikau taipgi akinius 
prie likusių čielų akinių stiklų.

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

-kampas VVasliington
• t

Valandos: Panedėlyje, Ketverge ii 
^ėtnyčioj: 9-6. Utarninke, Seredoj b 
Subatoj: 9-8. Nėdėldieniais ir šven
tomis: 10-1.

Kadangi jos vyras jau tretį 
kartą ją pametė, Mrs. Maude 
Engleman, 45 m., nusitroškino 
gasu savo namuose, 451 Mel- 
rose St.

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, aklų aptemimo, nervuotu- 
ino, skaudamą akių karšti, atitaiso 
kreivus ūkis, nuima kataraktą,,1 at» 
(ako trumpre^ystę ir toliregystą 
Prirenka teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia mažiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vah 10 
>ki 8 vai. Nedėliok 10 iki 1 vai. p. p

1545 West 47th Street 
Phone Bonlevard 7589

ir tikra* Europinis Lrt- 
escide vydyma* * tei
kiama. Vienatinis f-y- 
dymas nuo sifilio duo
dama* ui 4^ E? 
temą kainą

tiktai trumpam laikui

L ligų 
Kad 

budais.
serum gydymus 

u geru pasisekimu 
silpnėms vyrame, 

stebuklingai ant 
suteikdama stiprumą 

vyrams, 
kasdien pilni ligonių

bą sugebės parūpinti h1 pato
gesnį, kliubruimj savo nariams.

Per tą trumpą laiką kliubas 
sugebėjo patraukli pas save 
lietuvių jaunimą, kaip čia gy- 
inusį, taip ir ateivius, per tą 
laiką mes įgyjam pasitikėjimą 
visuomenės ir tų, kurie išpra- 
džios skeptiškai žiurėjo į kliu- 
bą. Tai aiškiai parodo rašy- 
mąsis į klitibą musų profesiona
lų ir publikos lankimasis j kliu
bo parengtus vakarus. Pasi
linksminimui savo narių, kliu
bas rengia vakarienes, išvažia
vimus; Kur nariai, jų šeimynos, 
draugai ir' drauges turi progą 
praleisti smagiai laiką. O tie, 
kurįę negtili būti nariais dėl 
amžijaus, bet simpatizuoja kliu- 
bui/'riors ir aukščiausią įžangą 
imtumėm, niekas negali sulai
kyti jų nuo dalyvavimo kliubo 
išvažiavimuose. Tai yra mu
sų trumpa istorija.

Dabar pradėdama tęsti savo 
savo tolesnį gyvenimą, ant stip
resnių kojų, musų pareiga yra 
veikti ir tolinus kaip veikėm 
pirmiau, prisilaikant tų 
tinių principų, kuriuos 
užbrėžė įsteigėjai šio 
būtent; suvienyti į 

|ką* sąryšį visus doro pa
sivedimo, vertus garbės lietu
vius, neatsižvelgiant į jų tikėji- 
miškas ar politines pažiūras; 
tobulinti narius protišku, do
rišku, draugijiniu ir medžiagiš
ku žvilgsniu, ir teikti jiems lai
kiną 'pagelbą nelairpeje; kliu
bas nedarys ir nepildys jokių 
nuturimų prieš arba už jokią 
religiją ir jokių politinių par
tijų. Tai yra musų pamatinis 
įstatymas ir tas trumpas lai
kas parodė, kad prisilaikyda
mi tų pamatų mes iš 20 narių 
5 metai atgal išauginome į ne
toli 300. Veikime ir toliau, ei
dami tuo pačiu keliu kad su
laukus kitus jienkius metus tu
rėtumėm dvigubai daugiau na
rių. Kuo gi kliubiečiai pami
nės savo 5 metų gyvavimo su
kaktuves? Kliubiečiai nuo se
nai jau mums yra reikalinga 
didesnė vieta dėl kliubruimio, 
nuo senai j au aimanoj am, kad

Už kelių savaičių prisiartins 
ir Vasario 16 d., kurioj lietu
vių tauta ašluoniųs metus at
gal pasiskelbė laisva ir nepri
klausoma.

Matydamas tos šventes svar
bą, Vilniaus Vadavimo Komi-, 
tetas kreipėsi į vietines lietu
vių organizacijas, Kviesdamas 
paminėt atsakančiai tą* dieną 
ir pasirodyt, jog mes ištikro 

\buvom verti nepriklausomybės.
Susivienijirtias Dr-jų Bridge- 

portą, toj žymi musų 
zacija, pastačiusi 
Lietuvių Auditoriją 
mų tų, kuri 
Vadavimo 
ir savo

neturim patogios vietos, dabar 
gi yra musų proga paminėti 
atatinkamai musų sukaktuves 
nutariant ateinančiame susirin
kime, kuj:is bus gruodžio 4 d , 
Strumilos svet., kad ateinan
čiais metais kliubas įsigys nuo
savą namą. Nutardami tai ir 
įsigiję tą namą, mes atsieksi
me tai, apie ką kitos vietines 
draugijos svajoja per paskuti
nius 15 arba dauginus metų, o 
ir mums Auksinės /žvaigždės 
k Kubiečiams bus tai ant naudos. 
Tai butų neužmirštamas pamin
klas paminėjimo musų g metų 
gyvavimo. Nepamirškite gruo
džio 4 dienos.

—Jonas Ruiko, 
Kliubo koresp.

. Jury teisėjo • Emanuel Eller 
teisme po kelių valaųdų tarimo- 
si, rado kaltų policistą Timo- 
thy A. Donovan ir nuteisė jį 
11 metų kalėjiman. Jis buvo 
kaltinamas už nušovimą lietu
vio saliunininko Joseph Kinsis. 
Kitas policistas, James E. Do- 
negan, kuris irgi buvo kaltina
mas už tą pačią žmogžudystę, 
liko išteisintas, prokurorui pa
sisakius. kad jis neturys prieš 
jį įrodymų.

Kinsis liko nušautas tų dvie
jų policistų balandžio 8 d., 1923 
m., savo saulįuTKj, prie 1701 
Milwaukee Avė. Buvo liudija
mą, kad tie du policistai, uni
formoje. atėjo gįrti į saliuną 
ir pareikalavo degtinės. Kin
sis pasisakė degtinės neturys 
ir pasiūlė alaus.. Policistai taip 
užpyko.'kad jie nušovė Kinsį.

Kinsį nušovė policistas Dono- 
van, kuris sakėsi nieko neatsi
menąs kaip kad tas įvyko. Pa- 
licistas Donegan gi liudijo, kad 
Kinsis buk netyčiomis likęs nu
šautas, kada Donovan bandęs 
įsidėti revolverį į makštį. •

DR. B. M. BOS8 
Atsakantis 

Specialistus 
Įsteigta 30 metų

Daugiausiai chrotiilk 
kraujo ir užkrečiamų 
jau nebandykit senais 
VYRAI! Specialia 
loja mas 
stiprumo 
jėga veikia 
ir kraujo, 
ir sunykusioms 
kambariai

JIS TURI 30 METŲ PATYRIMĄ 
ir jau išgydė tuksiančius žmonių, tai ’?• 
užtikrinimas sorgnatiems, kad jie gaus r<- 
rų gydymų. Vienatinis geriausiai irerig*. »i 
ofisas Jungtinėse Valstijose. Dešimtis gy
dymui kamburių. Kraujo itbandymus ir la
boratorijos egz.aminacija dykai su gydymu.

Patarimas Dykai 
medikalis patarnavimas suteiks 

sveikatų ir laimę. Geriausia gyd.- 
Pigin'ibion kainos. Greičiausias gydj- 
Ateikit iiandieh.

DR. B. M. ROSS

Susivienijimas Draugijy 
Bridgeporte ir 
Vasario 4 6 d.

KIMBALL PIJAMAI
Del lobulumo savo balso yra 
pamylėti ir didžiai išgirti per 
pagarsėjusius artistus ir muzi
kos ekspertu,s. Vien tik su Kim- 
ball grojikliu pianu galite gra- 
jiti gaidas teisingai į? girdčti 
geriausiai ištobulintą piano niu-

Vašario 
hii tapo Išrinkta komNijn, ku
rion įeina p. Mazilianskienė, 
p. Bąlčuiuts, p. Janulis, p. Ka
tėmis ir kiti.

šie asmenys Vra žinomi kai
po geri veikėjai ir jų pastan
gos, beabejo, nemažai padės 
nepriklausomyE-žs švente 
numui. —Kep.

Parduodam ant lengvu išmo 
kėjimy

PUANŲ KRAUTUVES

Vakar prieš teigėją John P. 
McGoorthy, kriminalinianie tei
sme. buvo nagrinėjama byla 
trijų roselandiečių, jų tarpe 
jauno lietuvio Antano Susnio, 
kaitinamų už ginkluotą užpuoli
mą apiplėšimo tikslais ir už 
pašovimą policisto.

Jų vadas George McNamn- 
ra, 23 m., tapo nuteistas nuo 3 
iki 20 metų Joliet kalėjiman. 
Kitas dalyvis plėšime ^urling, 
liko nuteistas irgi nuo 3 iki 20 
metų į Pontiac pataisos namus. 
Antanas Šūsnis, kaipo jauniau
sias iš visų trijų, tapo nuteis
tas nuo 11 mėnesių iki 10 me
tų į Pontiac pataisos namus.

Ketvirtas to užpuolimo daly
vis, irgi lietuvis, Pranas Šaf- 
ranauskas, dar vaikas, nes tu
rėjo tik 14 metų amžiaus, kai- 
po* nepilnametis, jau pirmiau 
tapo nuteistas į pataisos na
mus.

Kaip Šūsnis, taip ir šafrą- 
nauskas, yra vaikai labai die
vobaimingų gerų parapijonų tė
vų. Tėvas Šūsnis, rodos, yra 
vienas, iš Visų šventų parapi
jos viršininkų. Nuteistasis jo 
sūnūs, A. Šūsnis, net ir į kuni
gus taikėsi ir yra lankęs dvasi
škąją seminariją.

Rugsėjo 3 d. suėjo 5 
nuo įsikūrimo Auksinės žvaigž
dės Lietuvių Pasilinksminimo 
ir Pašelpos kliubo Boselande. 
Saujalė pažangios jaunuome
nės, matydama nedateklius se
nųjų vietinių draugijų, kurios 
per ilgus metus nęsugebėjo pa
traukti prie savęs vietinės ir 
apylinkės jaunuomenės, buvo 
iniciatoriais šio kliubo ir po 5 
m<|tų .savo gyvavimo šiafndie 
mes skaitomės vienas iš di
džiausių kliubų šioje apielinkė- 
je/neišskiriant ir tų draugijų, 
kurios gyvuoja 15 metų ar dau
giau. Pradžia kliubo nebuvo 
lengva, bet nenuilstantis darba- 
vimąsis narių išaugino jį neto
li 300 narių, pinigišku * turtu 
virš $4000, kliubo gi baldai ap- 
kainuojami į $500. Per tą lai
ką iš iždo buvo išmokėta virš 
$2500 kaipo pašelpa nariams li
goje.

1921 metais draugą Kazimie
rą Garyoną ištiko nelaimė — 
neteko kojos ant geležinkelio 
Apart išmokėtos pašelpos ligo
je, kliubiečiai, atjausdami jo 
nelaimę, surengė balių, pelnas 
to vakaro tapo paskirtas jam 
ir spalių mėnesy, 1921 m. kliu
bo iždininkas įteikė jam čekį 
aut $392 — pelną to vakaro. O 
antras draugas Vladas Gelum- 
bickis, kurį nelaimė ištiko ne
labai senai, neteko 3 įnirštų vie
nos rankos, susilaukė nuo kliu
bo iždininko čekį ant $378 —- 
pelną vakaro, kliubo surengto 
jo naudai.

Mirusius narius turim tris — 
Domininkų šatkų, Juozapą Čes- 
nauskį ir Dom. žalimą. Kliu
bas užlaiko kliubruimį, kaipo 
susirinkimo vietą * nariams pra-

šis musų prietelis dirba iš 
širdies ir neša.uaujus skaityto
jus Naujienoms kasdieną.

Darykit tai ir Jus

štai kiek kuponų gausit už 
kiekvieną atneštą ar atsiųstą 
paštu naują skaitytoją:
Už metus   150 kuponų 
Už pusę metų   75 kuponus 
Už tris mėnesius___8f> kuponus

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

DR. ROSS NAUJA IR PA
GERINTA SISTEMĄ 

GYDYMO IŠGYDO
Krtiujo, pos)ė«, Alnpumu, privatinei.. h!» ■ 
to.<, u^aendintoH ir užkrečiamos Hroi* vk ; 
iAKydomo*.

Vartojami saugiausi ir geriausiai 
metodai

i/yniuuiii 
kampas Monroe ' St.'Chicago

Vyrų priėmimo kambary* 606. Moterų pr^- 
ėmimu kimbary. , 5Q8.

Penktas Augžtas, Crilly Namas 
25 METAI TAME NAME

Ofiao valandos kasdien nuo 
vakare. Nedėlici nuo 10 ik 
n«Ūliais, uorėj >rr.m ir subatomU nuo 
ryto iki 8 vakare.

loovc x

THAT k U*;

,U^.CWAJKCE. ?

1 '' 1.......... . i Kuomet jus su
į seygate, tai Dir- 
į mutinis dalyta* 

75 1 jus/norite gaut 
specialistą 

;,1 kad j>s jumis gy- 
dytą — tokį spe 
cialistą, kuris tu- 

1 * ri daug metų pa-
tKutir^ 'k tyrimą ir tokie

kuris “nedarc 
jrfpVįM spėliojimų**. Gal

sdfllr* but> kad jus jau
esat gydęsis pai 

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

Atęikit j musų ofisą ir daleiskite 
pilnai jumis išegzaminuoti, su X-Ra> 
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 jrengimus. Musų X-Ra) 
mašina yra viena iš, didžiausių visa
me mieste.

X-Ray Egzaminavimas 
ir patarimai visai dykai

Mes gydome labai pasekmingai vi
sokios rųšies naujas ir užsisenėju- 
sias ligas. Kraujo suirimus, ŽARNŲ 
ir SKILVIO ligas, gaivos skaudėji
mą, krutinės skaupėjimai, šonų skau
dėjimai, svaiguliai, PILĖS, plaučių, 
kepenų ir pūslės trubeliai, odos ir 
VENERINĖS ligos, yra musų speci- 
alumas per 28 metus.

Mes turime >as save visus naujau
sius serumus.

Pinigai Išmokėti Lietuvoje
KOPERACIJOS BANKO

lėjiman už nušovimą ’ Litiiiiilil Rateliui 
lietuvio -------------

orgam- 
Chicagoj 

buvo vic- 
atsilieįie į Vilniaus 
Komiteto kvietimą 

susirinkime nutarė 
prie apvaikščiojimo 

16 dienos. Tam tiks-

xjiaaxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Klausyk ir Tėmyk 
0 Polam
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K KROLIS* K AIRIS
Musų mylimas posūnis persi- 

skyil* su šiuo pasauliu sulaukęs 
36 metų amžiaus, nevedęs, lap
kričio 29 dieną, 1925, 6 valan
dą ryte. Tapo užmuštas gatve- 
kario. Paėjo iš Kauno vedybos, 
Panevėžio apskričio, Remyga- 
los parap., Jotainių kaimo. Ame
rikoje išgyveno 18 metų.

Paliko dideliame nuliūdimo 
dSde Jut'KI Adešiun^ ii- tetą Ivanauskienę. Lietuvoj motiną 
Elzbietą. Kuna^ pašai*votas 
randasi 4002 Brighton Place. 
Laidotuvės jvyks Ketvirtadie
ny), Gruodžio 3. 1:30 valandą 
po pietų iš namų. Bns nulydė
tas j Tautiškas kapines.

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

Nuliūdę liekame,
Dėdė ir Teta

Laidotuvėse patarnauja gra- 
bęrius Eudeikis, Tel. Yards 1741

(Tąsa uuc 5 pusi.)

Bazaras.

daryti savotišką siurprizą: pa
rengė vakarą nodėlioj, lapkri
čio 22 d,., apsivydamas su P. 
M. Uždrabaitis (Simanavičie- 
ne). Vestuvės buvo linksmins, 
visi gražiai žaidė ir šnekučiav^ 
si lig vėlumui nakties, linkėda
mi laimingo gyvenimo jaunave
džiams. Dabar turiu priminti, 
kad Petras Lapenis atidarė 
baizdaskutyklą prie savo gyve
namų kambarių, antrame aukš
te, 1415 M.ilwaukee Avė. Jis 
yra gerai patyręs tame darbo ir 
žada užganėdinti savo draugus. 
Patartina lietuviams atsilanky
ti pas savo tautieti. —Svetis

Musų mylimas sūnūs |K'rsi- 
skyrė su šiuo pasauliu sulaukęs 
11 metų amžiaus, Pirmadienyj, 
Lapkričio mėn., 30 dieną, 3:20 
valanda dieną. Gimė Chicagoje, 
Rugpjūčio 21, 1914.

Paliko dideliame nuUudinie 
motiną Marijoną, tėvą Feliksą 
Sainys. seserį Eleną ir dėdes. 
Kūnas pašarvotas randasi 2811 
So. Union Avė. Laidotuvės 
jvyks Ketviitadieayj, Gruodžio 
3 d., 8 vai. ryte, iš namų 2811 
So. Union Avė. j Visų šventų 
bažnyčią, tVallace ir 25th St., o 
iš ten i Sv. Kazimiero kapines.

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

Nuliūdę liekame,’ 
Tėvai, Sesuo ir Dėdės

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius J. Badžius, Canal 6174.

VLADISLOVAS 
. KRYŽANAUSKAS

Musų mylimas sūnūs per
skyrė su šiuo pasauliu sulau
kęs 19 metų amžiaus, Pirma
dieny], lapkričio 30 d., 4 vąlan- 
<!ą dieną. Paėjo iš Plaštakos 
.kaimo, Ukmergės vals.‘Ameri
koje išgyveno 13 metų.

Paliko dideliame nubudime 
tėvus, Agotą ir Augustą Kry- 
žanauskus. Kūnas pašarvotas 
raitdasi 10850 Indiana Avė. 
laidotuves* jvyks Ketvirtadie- 
i>yj, gruodžio 3 d., 8 valandą 
ryte iš namų 10350 Indiana Av. 
j Šv. Juozapo Bažnyčią, o iš ten 
bus nulydėtas j šv. Kazimiero 
kapines. Visus; gimines ir drau
gus kviečiame dalyvauti laido
tuvėse. Nubudę liekame,

Tėvai

ANUFRAS GRIGAS
Persiskyrė su šiuo pasauliu 

Lapkričio 30 d., 1925 m., apie 
8 vai. lifconbutyjc. Turėjo am
žiaus apie 42 metus. Paliko di
džiam nuliudime du broliuB: 
Martiną ir Ambrozėjų Grigus. 
Taippat paliko vieną pusbroli 
Vincentą Kulikauski, katra.4 rū
pinasi laidotuvėms, Amerikoje. 
Lietuvoj paliko 3 brolius ir 1 
seserį. Paėjo iš Lietuvos, Kau
no rėdybos, Kėdainių apskričio, 
Airiogalos parapijos, Pagyne- • 
vių viensiedžio. kūnas pašarvo
tas, 3244 So. Morgan St.

Laidotuvės jvyks Pėtnyčioje, 
Gruodžio 4 dieną, apie 8 vai., 
j šv. Jurgio Bažnyčią. Po pa
maldų bus nulydėtas j iv. Ka
zimiero kapines. Užkviečiame 
visus gimines, draugus ir pažį
stamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę, 
Broliai ir Giminės.

Laidotuvėm patarnaus gra- 
borius A. Masalskis, Tel. Blvd. 
4139.

Tel. Lafayette 4223
Plumbing, Heating 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
Ištarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška.
1228 W. 38th Chicago, UI.

METROPOLITAN
ELECTRIC SHOP -

Šviesos ir d ratų suvedimas.
Fikčeriai ir elektros reikmenys.

2215 W. 22nd St„ Chicago
Phone Canal 2591

PRANEŠIMAI ĮVAIRUS SKELBIMAI PARDAVIMUI

Komiteto prieglaudoje, 
artinosi, visi žmonės 
puikiausia laukti Ka- 

taiso visokius valgius,

Bridgeportas
Jaunelius Birutėm pilnokos

Ciceros LIMuvių Namų Savininkų 
Kliuho pjiešmetlnis susirinkimas 
jvyks Seredoj, Gruzdžio 2 d„ 1926, 
7:30 vai. vak., W. Lukšto svetainėj, 

4500 So. 4l)th Avė. tyaloiiėkito visi 
nariai atsilankyti ant šio susirinki
mo, nes bus daug svarbių reikalų 
svarstoma, Ir bus renkamą valdyba 
int 1926 metų. Taipgi atsiveskite ir 
savo kaimynus. t ‘

A. Tumavich, Rašt.

S. J. Lygos 'mėtinis sufiirinki- 
jvyks Ketvirtadienį, Gruodžio

L. 
man 
(Dec.) 3, 8:00 vai. vak., Mark White 
Sųuare svet., prie 30th St. ir Hal- 
;ted. Visi nariai malonekitv susitink- 
4. Bus valdyba* rinkimhs ateinan
tiems 1926 metams. Yjp ir šiaip svar- 
>ių reikalu aptarimui* 

k JI— Valdyba.

Tel. Yards 7282
BRIDGEPŲRT PAINTING 

& HDW. CO,
Malevojam Ir popieruojam. UŽ- 

laikom pialevą, popierą, 
atiklua ir t. t.

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

- ........... 1 - :........................ n-

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYK IT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Supply CoM 
1637 West Divirion SU 

netoli Marshfield

DEL IŠVALYMO TSPAR 
DAVIMAS

Kalėdos jau artinasi. Krau
tuvių langai išrėdyti kuopui- 
kiausia, dovanas perka vieni ki
tiems. sveikinasi sulaukę žie
mos švenčių, o vaikučiai laukia 
Kalėdų dėduko, kad^ atneštų 
dovanėlių. Bet Lietuvos naš
laičiai nelaukia Kalėdų dėduko, 
nes jie neturi kas jiems Kalė
dų dovanėlių atneštu. Buvo 
tokis atsitikimas Kauno Moterų 
Globos 
Kalėdos 
rengiasi 
lėdų ir
Kūčių vakarienę. Bet prieglau
doje nebuvo pinigų, už kų nu
pirkti maisto, tad vaikučiams 
prisiėjo sutikti kučias su duo
na ir bulvėmis. Kiekvienas^ 
musų galinu? išsivaizduoti kaip 
skaudu ir liūdna buvo vaiku
čiams ir jų globėjams. Bet, vis
gi jie nenustojo vilties ir neti
kėtai paskutinėj valandoj gau
na žiųių, kad atėjo iš Chicagos 

'Kom. Liet. Naš. šelpti čekis su 
pinigais. Koks tenai buvo tada 
linksmumas ir džiaugsmas, ta. 
mums sunku ir pasakyti. Be; 
Kalėdų lytą ant stalo jau buvo 
netik duona ir bulvės, bet ii 
mėsos ir kitokių produktų. To* 
dėl neužmirškime juos ir šie 
met, pasiųskime jiems nors ke
letą litų, kad jie galėtų links
mai sulaukti Kalėdų — prisidė 
kime prie Chicagos Komitete 
Lietuvos Naš. šelpti rengiam^ 
bazaro, kuris jvyks nedėlioj 
gruodžiu 6 d., Mildos svet. 
3142 So. Halsted St., kas si 
rankdarbiais, arba dovanomis, 
kas su aukomis, bazarui siūki; 
ar priduokit A. Valančauskie 
nei, 3246 So. Halsted St., au 
kas rašykit ižd. P. Balickienė 
vardu, o siųskit M. Zolpienei, 
927 W. 34-th Place.

Sekanti Jaunosios Birutes 
dainų repeticija įvyks šiam 
ketvirtadieny, gruodžio 3 d., 
7 vai. vakaro.

P-as A. Vanagaitis žadėjo 
palš atsilankyti ir atnešti nau
jų dainelių, kurias jis drauge 
• ii py Sarpaliu pamokins.

Kalėdų šventėms nebetoli 
esant, reikėtų, kad visi vaikai 
kuoskj.iitli ilgiausiai susirinktų 

’.r dalyvautų ^peticijose.
Tų pačių dieną taipogi įvyks 

r tėvų komiteto posėdis, į ku- 
rį prašoma , atsilankyti Ikaip 
valdyba, taip ir patys tėvai.

Birutės generalė praktika jvyks 
Gruodžio 3 d„ 8:00 valandą vakare, 
Maik White Sųuare. Parke, ant 3ptos 
gatvės ir So. Halsted St. Dabar jau 
naskutinį kartą regjstruosimp narius 
ir tik tie dalyvaus veikale, kūne at- 
ilankys ant šių praktikų.

. —*• Valdyba.

Chicagos Komitętas Lietuvos Nafi- 
'aičiams šelpti vengia Bazarą, Ned., 
Gruodžio 6-tą, 1925, Mildos svet., 
3142 So. Halsted St. Pradžia 7 vai. 
vak. Kviečiame visus prisidėti su 
rankdarbiais arba aukomis ir atsi
lankymu. / — Valdyba.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU Joe Rudis. Pa

eina iš Lietuvos Kaušelių kai
mo, Plungės valsčiaus. Turiu 
svarbų reikalą. Prašau atsišauk
ti. JOE GftlGAL, 1446 So. Ash
land A ve., Chicfigo, III. .

ranesimai
<as, ką,’ kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

PAJIEŠKAU savo pusbrolio Anta
no Balkaičio iš Verpenok miestelio 
(Kelmės Filija), Raseinių apskričio. 
Ką tik esu atvykęs iš Lietuvos 
norėčiau susižinoti.

JUOZAPAS BALKIS
11628 So. Wentworth Avė. 

Chicago, III.

ir

North Side
Northsidiečiai rengiasi prie 

paminėjimo.

Kaip jau visiems žinoma, šie 
met sukanka lygiai 20 meti

' nuo pirmosios Lietuvos ir Ru 
sijos revoliucijos, kuri buvo 
1905 metais.

Daugelis šioje šalyje gyve- 
, uanęių lietuvių dalyvavo tame 
revoliucijos sūkuryje, arba non 
atsimena kaip ir kas lame lai 
ke darėsi Lietuvoje.

Prisiminimui visų tų laikų į- 
vykiųt kas buvo gero daroma 
h- kas Iftogo., Lietuvių Socialis
tų Sąjungos 81 kuopa rengia 
paminėjimą 20 metų nuo Ru 
sijos ir Lietuvos 1905 metų pe- 

iVoliucijos. Kalbės Dr. A. 
• Montvidas ir J. Mickevičius.
Tie draugai patys dalyvavo ta
me sūkuryje ir turėjo bėgt į 
šią šalį, kad išvengus caro bu
delių rankos, tad galima drą
siai sakyti, kad daug ko svar
baus iš tų draugų išgirsim apie 
tų laikų nuotikiūs. « 

j Taipgi bus gražus muzikalia 
programas, kurį išpildys ga
biausios muzikai ės spėkos 
V. čepukaitė, Aid. Galskiutė, S. 
Viliutė, E. Semaškiutė, B. Brie- 
džiutė, J. Spėtyln ir daugelis

. kitų.
Po prpgramo bus šokiui prie 

geriausio orkestro.
Vakarėlis įvyks gruodžio 6 

dieną, Liuosybės svet., 1822 
VVabansia Avė., pradžia 7 vai. 
vakare.

Atsilankykit kuoskaitlingiau- 
sia į virš minėtą parengimą,
nes tokių parengimų retai pa-' Jaunų Vyrų Draugiškas ir Pašelpi- 
sihliko. Kliubas laikys prieŠmetinj susi

rinkimą Gruodžio 3 d., 8 vai. vak., 
(Ketverge'), Chas. Shatto svetainėje, 
1848 So. Halsted St? Draugai malo
nėkite visi 
rime rinkti 
metams.

KAINUOJA ŽMOGUI PltA 
LEISTI f100.00?

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

‘ likusi gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas dole- 

s sudaro nematomą juostą cen- 
j ir kiekvienas centas atlieka 
im tikrą darbą. Praleisdami ccn- 
ą paskui centą, dolerį paskui do- 
•rio, mes greitai praleidžiame 
imtą ir išsiunčiame savo centus 
irūti dėl kitų. >
Atsiginkite lai, kada jus pralei- 

įžlate pinigus. Atsiminkite, kiek 
e pinigai uždirbtų jųnisi jei padė- 
umčt juos j banką ar spulką ?
Naujienų. Spulka. uždirba po 

6.00 gryno pelno ant kiekvieno 
100.00 — pamislyk kiek jūsų 
imtas uždirbtu jei laikytumėt jį 
•ia per 20 metų?

Ateik ir pasitark su sekretorių 
įpie taupymo budus, o nuo jo su
kinosi kaip greit dauginsis jūsų 
loleris. <

NAUJIENŲ SPULKA, „ 
1739 So. Halsted St.

Nuo 10 ryto iki 8 vai. vakaro.

UEK

S. L. A. 36 kp. mėnesinis susirin- 
Jmas jvyks Seredoj, Gruodžio 2-ių 
lieną, Chicagos Lietuviu Auditorijoj, 
! vai. vak. Visi nariai ir narės mal
onėkite dalyvauti, nes šiame susi- 
inkime bus renkamu kuopos valdy
ta ateinantiems metams. Turime ir 
:itn svarbių reikalų apsvarstymui.

A. Marcijonaitf, Sekr.

Birutes Kalno draugija rengia iš- 
almingą vakarienę dėl pagerbiamo 
'ariu, kurie nėra ėmę pašalpos iš 
lrauj<ystės pev 10 metų. Vakarienė 
vyks Gruodžio 6 d., Nedėlios vaka- 
e, Chicagos Lietuvių Auditorijoj. 

Pradžia 6:30 vai. vak. Kviečiame vi
sus atsilankyti j šią iškilmingą va
karienę. Bus priimami j draugiją 
nauji nariai veltui.

Kviečia KOMITETAS)

GERBIAMAS' TAMISTA: -- 
Teiksitės pribūti j susirinkimą

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

po pietų. Nes ant šio susirinkimo 
bus renkama visa kuopos Valdyba ir 
nominacija Centro Valdybos.

Tat visi nariai būtinai turi 
ant šio susirinkimo.

S. L. A. 77 kp.- Valdyba
P. G. Aleksynas, Sekr.

North Sidės Draugijų delegatų su
sirinkimas atsibus Gruodžio 2 dieną, 
8 vai. vak., Liuosybės Svetainėje, 
1822 VVabansia Avė. Visi delegatai 
malonėkite pribūti j susirinkimą.

Valdybą.-

ateiti

Jaunuolių Orkestro mėnesinis su
sirinkimas jvyks Gruodžio 2 d., 1925 
m., Mark White Stfuare Svetainėje 
(Library Room) 29th ir Halsted gat
vės. Visi komitetai ir nariai su tė
vais atvykite. Neužmirškite atsineš
ti mėnesinius mokesnius.

A. J. Schultz, Rašt.

—Antanėlis.

čia yra seniausia lietuvių ko
lonija, kurioj lietuviai gyvena 
fšsiblaškę tarp svetimtaučių.- 
Bet visgi jie yra draugiški ir 

j veiklus, čia yra keletas klubų 
ir kuopų, visi triūsia ir veikia, 
ar ir šiaip būreliai rengia va
karus ir visokias “slirprizus.” 
Bet Petras Lapenis sumątiė pa-

laiku susirinkti,. nes tu- 
naują valdybą sekantiems

Kviečia Valdyba

Rytinas žvaigždės Pašel-Lietuvių
pinis ir Pasilinksminimo Kliubas lai\ 
kys mėnbsinj stisirinkimą Gruodžio 
3 d., (Ketverge), 8 vai. vak. Visi 
kliubo nariui malonėkite atsilankyti 
ant šio susirinkimo. Yra daug svar
bių reikalų.

— M. Chepul, Sekr.

JJESKAU Skrabulio, jo tėvo var
das buvo Juozas. Paeina iš .Skrand
žio miestelio, Mariampolės apskr. Aš 
esu jo teta, norėčiau jį pamatyti. 
Meldžiu atsišaukti, jei kas žinote, 
praneškite. Aš atvažiavau iš Pennsyl- 
vanijos Steito. Petronėlė Skrabuliu- 
tė, 3126 So. Lowe Avė., 2-ros lubos. 
Tel. Boulevard 2226.

ISRENDAVOJIMUI
KENDON 6 kambarių cottage 

$21. Randasi pusė bloko nuo 
Archer Avė, ' |

Atsišaukite;.
4836 So. Ridgevvay Avė. 

___________..-U-j------------------
PASIRENDĄVOJA cottage 

Iš 4 kambarių. Elektra, guzas, 
naujai išvalyta. Rendos $20 mė
nesiui. Pageidaujama butų, kad 
butų švarus žmones.

2034 So. Union Avė.

1RENDA1 4 ruimų flatas. 
Visi įrengimai modemiški. Ren- 
da prieinama.

Kreipkitės: - >
3531 So. Lowe Avė.

ANT rendos 7 kambarių nau
ja cottage. Karštu vandeniu 
šildoma. Irgi kita 
penkių kambarių;
einamos.

326 West 106th

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonius gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų 
malkos 35c., 38c2 ir 40c. Vilnonjos 
skiautės vaikams, kaina nuo G5c. 
iki $l.G0. Baltoji drobė užvalka
lams ir paklodėms. Marškonius gi
jos, kaina 1000 jardų nuo 10c. iki 
4.5c. Mano tavoras parsiduoda nuo 
35c. iki 50c. pigiau negu kitur.

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

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS. I

NAMŲ STATYTOJAI
3804 So. Kedzie Avė.

CHICAGO

KRAUTUVIŲ FaRčERIAI
Grosernių, Bu- 
Černių, Delikate- 
sen, Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kemių. Musų 

spocialumas Geras patar
navimas, žemos kainos. 

Suomei m s, 1912 So. State St.

*

JIESKO DARBO
PAJIEŠKAU darbo pas teisingus 

žmones; aš manau kad tikčia ir prie 
biznio, nes moku mandagiai' apsieiti 
su žmonėm ir kalbu daug viscKhj 
kalbų. Angliškai taipgi galiu gerai 
kalbėti. Aš turiu bjskj patyrimo gy
dytojo ofise;' arba bile kokj darbą 
sutikčia dirbti, nes darbas yra man 
labai reikalingas, nes aš esu .labai 
ilgai sirgęs ir palikau biednas. Tai 
malonus tamstos malonėkite nepa
miršti manęs. Kas turite Jcokį) dar
bą meldžiu pranešti: 205 So. Halsted 

, St., Chicago, III., arba telefonuokite 
dienom Monroe 4473 ir, klauskite 
PĘTER SIEKIS (Room 16). *

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ
VISOKIOS RŪŠIES DARBAI

Kuomet jums reikia darbo, šau
kite telefonu West 4308. O kuomet 
norite dirbti, atsišaukite 20 So 
Westcrn Avė. Mums tuojau reikia 
lanitorkų prie apvalymo ir viso
kių maišytų darbų. Pasimatykit 
su mumis šiandien.

Kad būti prisirengusiems dėl 
musų didelio Kalėdinio išpardavi
mo, mes dabar norime numažinti 
didelę dalį savo stako, biskj var
totų augšlos rųšies Grojiklių Pia
nų, dar pigesnėmis kainomis negu 
mums kainavo. Mes atiduosimo iš
mokėjimais net po *2 j savaitę. 
Fonografai, Vargonai, Ųpright Pia
nai taip pigiai kaip po 81 j savai
tę. Tarpe tų netikėtų bnrgęnų tnes 
pnsiiilomc scknnnis: 
Shroėder & Sons, electric Grojik- 

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

Pianistą Grojiklis pianas 
tų), kainavo $700, dabar 

Kimball vargonai, kainavo 
dabar . . . ...........................

Columbia Grafonola, kainavo $200 
dabar

Table fonografas, kainavo $25 iki 
• $50, dabar

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

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

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

National Piano Stores
2332 W. Madison St.

NAMAI-ŽEME
J u Z

Bungalow už $5,000
Pardavimui nauja, 4 kam

barių mūrinė bungalow, ran
dasi 3 blokai nuo Marųuette 
Parko, j mok ė t tik $500. 
Klauskit pas savininkų.

809 W. 69th St.
$950, da- 

.. $170 
(88 no- 

8110 
*125, 

$20

840

85

PRIVERSTAS parduoti savo gro- 
jiklj pianą iš jniežasties išvažiavi
mo iš miesto. Grojikbs pianas .ver
tas $900, parduosiu už $150, ‘ 12 
voleliai, benčius ir kabinetas, iš
mokėjimais $50 cash ir po <$10 j 
mėnesį. NĄGAITIS

G512 S. Halsted St., Ist floor
PARSIDUODA groserio, saldainių, 

ice creamo ir sandvičių Storas, tar
pe šapų ir rooming namų, arba mai
nysiu ant automobiliaus arba priim
siu partneri, vienas negaliu apsidirb
ti, Storas su ruimais, $35 rendos j 
mėnesj. 15 South Hoyne Avenue, 
Telephone Seeley 4435.,

CIGARŲ, saldainių, stationary, 
mokyklos reikmenų, sportiškų tavo- 
rų, žaislų ir kitokių visokių smulk
menų. Geriausiai {rengta krautuvu, 

'geriausiai apsimokantis biznis, ge
riausioje vietoje, South Sidėje, nėra 
konkurencijo.4. Netoli nuo didelės 
mokyklos ir bažnyčios. Pigi renda 
dėl puikios ir moderniškos krautu
vės, yra elektra, plieninės lubos, gy
venimui ' kambariai. Didžiausjs bar- 
genas kokis kada nors buvo skelbia
mas. Kainavo virš $2,500. 1 Priežas
tis pardavimo, pirkau žemę. Parduo
siu viską už $1,400. Taipgi galima 
irerkraustyti j kitą vietą, jei jus ga
lite veikti greitai.

REIKIA DARBININKU i
MOTERŲ

REIKIA —
Jaunos merginos lengvam 

mų darbui.
II. B. MANDEL

2042 N. Albany Avė,.
Albany 7995

na-

St„ Chicago

įieško kambariu
REIKALINGAS apšildomas 

kambaris vienam vaikinui ant 
Bridgeporto. Geistina, kad butų 
švarioj ir mylinčioj muzikų šei
mynoj. Praneškite į Naujienų 
Skyrių, 3210 So. Halsted Street.

_________ VYRŲ_______
REIKIA —

Vyro sargo į garažų, nereikia 
dirbti tiktai reikia saugoti. x

Atsišaukite:
7843 Sp. Racine Avę?

ĮVAIRUS SKELBIMAI
MUSŲ KALENDORIAI
šiiiomi pranešam visiems Chica- - 

gos ir apielinkių lietuviams biz
nieriams, kad pas mus galite užsi
sakyti įvairių sieninių kalendorių. 
Hangers, Wall Pockets, DeLuxe ir - 
Cut Outs, taipgi da turime labai!

REIKIA gerai išrodančių lietuvių 
vyrų, darbas dėl rinkiiho kostume- 
rių j Kalėdinį Kliubą, mokamas kp- 
mišinas ir tiesioginis darbas $10,000,- 
000 bankoje pietinėj daly miesto. 
Pažymėkite patyrimą, paliudymą, te- 
lefono numerj ir kuomet galėsite 
pradėti dirbti.

NAUJIENOS
7** 1739 So. Halsted St.

Box 629

PARDAVIMUI

2 gyvenimų už $9,800
Pardavimui naujas mūri

nis namas, 4-5 kambarių, 
randasi netoli Marųuette 
Parko, tik $2,000 jmokėt. 
Klauskit pas savininkų. 

809 W. 69th St.

MAINYMUI BARGENAS

2 fiatų, 6—6 kambarių mu
ro namas, 6 metų ten ūmo, 
augštas cementuotas beizmen* 
tas. Brighton Parke. Priimsiu 
gerų bučeraę ar grosernę kai
po pirmų įmokėjimų.

■ F. L. Savickas
726 West 18 St.

Phone Canal 1603

MORTGECIAI-PASKOLOS
1 . .......... .. ............. .. ......... ... ■■■ Ą

ANTRI MORGIČ1A1
Suteikiami ant 6% palūkanų 
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
<■ 3804 South Kedzie Avė.,

Lafayette 6738
k .................. N !■■■. . . .

MOKYKLOS
veikti greitai.
Atsišaukite tuojau.

‘,7840 So. Racine Avė.

BARGENAS. Parsiduoda de- 
licattesen krautuvė ir groser- 
nė. Binzis yra cash ir gerai iš
dirbtas. Pašaukikt po 7 vakare

Tel. Irving 6741

PARDUOSIU ar panenadvo- 
siu grosernę. Gera apylinkė, 
biznis išdirbtas. Daugiau in
formacijų gausite jaut vietos.

2M3 W. 21 st PI.
Tel. Roosevelt 8240

PARDAVIMUI 
RESTAIJRANTO 
FIKČERIAI, 
PIGIAI.
1435 S. Sangaman St.

PARSIDUODA arba mainy
siu groserne ir bučerne geroj 
apylinkėj. Cąch biznis. Išdirb
tas per ilgus metus.

3932 S. Rockwell St.

LABAI geras bargenas. Par
siduoda bučerne. Biznis geras. 
Atsišauki t pas savininkų, 8256 
S, Emerald Avė.

Tol. Triangle 8061

BUČERNE ir grosernė ant 
pardavimo; parsiduoda pigiai. 
Biznis išdirbtas per 10 metų. 
Renda pigi. Parduosiu greitai 
ir už pirmų pasiūlymų.

671 W. 14 Place

N AMAI-ZEMF
ANT IŠMAINYMO G flatų 

ro nama;>, gražioj apielinkėj, 
nysiu ant mažesnio namo 
fanuos. 2 flatų namą mainysiu anl 
lotų arba biznio. Kurie norite pirk
ti arba mainyti kreipkitės pas

niu
rnai- 
arba

VALENTINE 
DRESSMAKING 

COLLEGEi
Kursai Designing, Dressmaking, 
skrybėlių dirbimo ir siuvimo. Kle- 
sos dienomis ir vakarais. Atsi
šaukite, rašykite orba telefonuo
kite dėl tolimesnių informacijų.
2407 W. Madison, Chicago, III.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager
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ANGLU KALB M
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam* šioje Šalyje. 
Kurie kalba gerai angliškai visur 
turi pasisekimą ir pirmvbę. Ang
lų kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
-tės, pilietybės ir daug kitų daly
kų gali lengvai ir greitai išmok- 
i pagal naują būda mokinimo Le- 

veskio Mokykloje klesose Ir per 
laiškus (correspondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commercial 

<301 So. Halsted Stn Chicago, m. 
(kamp. 33-čioa gatv., 2-ros lubos)
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PAMOKOS
LIETUVIŲ KALBOS 

Dideliemu jr Mažiems
Utaminkais nuo 7 iki 9 vai. vak. 
PStnyčiomis nuo 3 iki 5 po pietų 

J. I. BRIEDIS 
2846 Emerald Avenue 

Einu ir į namus 
Telephone Victory 7372

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

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

Diehomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W. Madison St.

v

PARDAVIMUI bučernė ‘ir 
geras biznio kampas; 

einamos — nuo $12 iki $25 už 100. daromas didelis biznis. Parduo
siu pigiai. Priežastis pardavimo 
— nemoku dirbti to darbo. 

3935 So. California Avė.- 
Tel. Lafayette 4903

BARGENAS. Parsiduoda bu- 
černė ir grosernė už prieinamą 
kainą, pigi renda, su pragyve
nimu ir garadžius yra. Visa ar 
puse, nes turi būt parduota p 
trumpą laiką. Kad ir nepatyręs 
to darbo, tai išmokinsiu. 1 

10236 Michigan Avė.

Pas mus randasi didžiausias ka
lendorių pasirinkimas. Reikale ka
lendorių telefonuokite mums — 
prisiusime agentą su sampeliais ar
ba dėl platesnio pasirinkimo pri
bukite patys ypatiskai Šiuo adresu: 

AUŠROS KNYGYNAS, 
3210 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 9663

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distąnce handling. 

Turime daug metų patyrimą.
3238 So. Halsted Si.

Tel. res. Yds 3408—Blvd. 7667 office

arba mainyti kreipkitės pas 
Ą. GRIGAS

8114 S. Halsted SI.
Tel. Boulevard 4891)

PARDAVIMUI 3 lotai ir 2 
cottagę, 5-6 kambarių. Bargc- 
nas. Randasi pusė bloko į pie
tus nuo Archer Avė.

Atsišaukite:
4836 So. Ridgeway Avė.

PARSIDUODA arba išsimai
no dviejų flatų medinis namas 
ant grosernčs ir bučernės.

1789 So. Halsted St.
Chicago, IH.

Box 628

Amerikos Lietuviy Mokykla
3106 So. Halsted St.

MOKINA: Anglų kalbos, lietu
vių kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stės, stenografijos, mašinėlė rašy
mo, prekybos teisių, laiškų rašy
mo, Suv. Valst. istorijos, abelnos 
istorijos, geografijos, pilietystės, 
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.
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