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Berger ragina Ame
riką pripažint Rusiją

e • '

Franci jo s socialistai rei
kalauja rekvizuot kapitalą
Vokietijos fašistai siekės nu

žudyt užsienių ministerį

Bergeris ragina pripažinti 
sovietų Rusiją

Amerikon kapitalistai senai jau 
ją pripažinę, sako socialistų 
kongresmanas

VVASHINGTONAS, gruod. 
17. — Kongresmanas Victor L. 
Berger (socialistas, Wis.) pa
teikė rezoliuciją, kuria jis rei
kalauja, kad Jungtinės Valsti
jos pripažintų sovietų Rusiją.

Savo pranešime kongi’esma- 
nas Berger netiesioginiu budu 
primine nesenai įvykusį New- 
Yorke Amerikos bankininkų ir 
sovietų Rusijos pramonininkų 
bankieta, ir pasakė, kad val
džiai nebelieką nieko kita, kaip 
pripažinti tą, ką bankininkai 
ir verslininkai jau senai yra 
pripažinę, būtent, kad sovietų 
valdžia laikantis, jv veikiausiai 
dar ilgai laikysiantis.

“Musų politika su Rusija bu
vo nesėkminga ir neprotinga,” 
pasakė Bergeris. “Kai jau vi
sam pasauliui buvo aišku, kad 
Rusų valdžia yra taip tvirta.
kaip kad bet kuri kita valdžia, 
tai musų valdžilK pasidavus ca- 
rininkų vedamos \ Jungtinėse 
Valstijose stiprios \propagandos 
įtakai, vis dar tikįjox kad so
vietų valdžia bus nuversta.

“Nenuostabu, kad viena or
ganizacijų, kurios tikslas yra 
atsteigti carizmą Rusijoj, prieš 
porą metų atsiuntė padėkos re
zoliuciją valstybės sekretoriui, 
dėkodama jam UŽ tuos padrąsi
nimus, kurių jis visur teikė ra- 
rininkams...

“Kai jau visi kiti veda reika
lus su Busi ja, tarp jų ir musų 
pačių bankininkai ir verslinin
kai, ko gera mes begalime lai
mėti laikydamas tos nelemtos 
pozicijos, kuri musų buvo pri
imta, visų pirma, kad Rusijos 
žmones negalį būt priimti j tau
tų šeimyna dėl to, kad jie drįso 
paskelbti doktriną, kad jeigu 
gali egzistuoti klasių valdžios, 
tai darbininkų ir valstiečių val
džia turi ir gi lygios teisės eg
zistuoti.

“Be to, niekas negali .-neigti 
rusams teisės pasirinkti sau to
kią valdžios formą, kokia jiems 
Patinka, Mes negijime diktuo
ti jiems, kokia turi būt jų val
džia, lygiai kaip kad mes nega
lime leisti, kad jie diktuotų 
mums, kokia turi būt musų 
valdžia.”

Sirijos sukilėliai prašo 
Amerikos užtarimo —-4- - -

GENEVA, Šveicarija, gruod. 
17. — Sirų delegatas Džabir 
Bei pareiškę, kad kadangi Tau
tų Sąjungos taryba atsisakius 
išklausyti jų prašjoną dėl Siri
jos nepriklausomybės, tai jis 
kreipęsis tiesiai į Jungtinių 
Valstijų prezidentą Coolidgeą, 
prašydamas Amerikos inter
vencijos JMri.toi.

Francijos socialistai prie
šingi Doumerui

4 '

Nutarė pateikti savą planą biu
džetui subalansuoti; reika
lauja kapitalo rekvizavimo

PARYŽIUS, gruod. 17. — 
'Naujasis Francijos finansų mi- 
nisteris Doumer šiandie pareiš
kė, kad visų pirma jis žiūrė
siąs, kaip subanlansavus biu
džetą 1926 metams, ir tik a- 
bients parlamento butams ji 
priėmus jis pateiksiąs atstovų 
butui Francijos. finansų rekon
strukcijos planą.

Didžiuma socialistų atstovų 
bute atrodo visai nepalankus 
Doumerui. Socialistų vadai 
šiandie laikė susirinkimą ir nu- 
taurė sutaisyti savo planą 1926 
m. biudžetui subalansuoti. Sa
vo planą jie pristatys atstovų 
butui tuo pačiu kartu, luti Dou
mer pristatys savąjį.

Socialistai savo planan deda, 
visų pirma, provįziciją, kad vi
si Franci jos poliesiai turi mo
kėti pajamų mokesnius. Mokės- 
niai turi būt progresyvus, sie
kiantys 80 nuoš. pajamoms, 
didesnėms kaip 100,000 dolerių. 
Be to socialistui reikalauja bū
tinai kapitalo rekvizavimo, kai- 
j)O vieninteles įmanomos prie
monės vidaus skoloms numokė- 
ti.

Lenkijos “Oreifuso” byla 
Lvove pasibaigė

Studentas Steigei', kaltinamas 
dėl metimo bombos j Lenkų 
prezidentą išteisintas

LVOVAS, Lenkija, gruod. 17. 
— šiandie čia pasibaigė didelė, 
paskilbus kaipo “Lenkijos 
Divifuso”, byla. Kaltinamas 
buvo jaunas studentas, sionis
tas, Stanislovas šteiger. Mal 
pernai metais, atsilankius i 
Lvovą Lenkijos prezidentui 
Vojciechovskiui, į jį buvo mes
ta bomba, kuri tečiau nesprogo 
ir nieko neužgavo. Kas metė 
bombą, nežinia, bet vienos len
kės, nurodymu buvo areštuo
tas Šteigeris. Areštuotasis 
griežtai protestavo, sakydamas, 
kad jis nekaltas, tečiau jis buvo 
laikomas kalėjime, iki dabar 
pasibaigė jo byla. Tardant 
bylą teisme Šteigero kaltė nebu
vo įrodyta, ir kaltinamasis bu
vo galų gale išteisintas.

Kiek francuzŲ krito 
kovose Sirijoj

PARYŽIUS, gruod. 17. — 
Atsakydamas į gen. Bourgeois 
interpeliaciją senate, karo mi- 
nisteris Painleve pranešė, kad 
nuo šių metų liepos 1 dienos
Francijos kareivių Sirijoj buvę 17. Senate šiandie prasidėjo 
užmušta 861. Nuostoliai gi nuo debatai dėl Jungtinių Valstijų 
1920 metų iki šiol šiokią viso prisidėjimo prie tarptautinio 
6,960 užmuštų. j teismo.

Sąmokslas prieš Vokieti-, 
jos užsienių ministerį

Du vokiečių fašistai, planavę 
užmušti Stresemanną, tapo 
policijos areštuoti

____ L
BURI.INAS, gruod. 17. — 

Policija areštavo du vokiečių 
fašistu, kurie, sako, buvo pada
rę sąmokslą nužudyti Vokie.ti- 
jos užsienių reikalų mininti ri 
Stresemanną.

Suimtųjų vardai yra Kalt- 
dorff ir Lorenz. Juos išdavęs 
vienas Miuncheno advokatas, 
kuriuo sąmokslininkai buvę pa
sitikėję ir papasakoję jam vi
sus savo plano detalius.

Vienas suimtųjų, Kaltdorff, 
prisipažinęs policijai, kad jis 
esąs sekėjas Adolfo Iii tirto, 
kurs prieš kelis metus buvo pa
skelbęs kaipo vadas Miuncheno 
“karčeminės revoliucijos”. Lo
renz gi prisipažinęs esąs nacio
nalistų partijos narys. Nužudę 
Stresemanną sąmokslininkai 
planavę pabėgti automobiliu ir 
paskui aeroplanu.

Kochui nepavyko sudaryt 
Vokietijos kabinetas

'KĖBLINAS, gruod. 17. -- 
Dr. Erich Koch, kuris buvo pa
kviestas sudaryti Vokietijos 
ministerių kabinetą. pranešė 
prezidentui 1 lindenburgui, kad 
valdžios sudaryti jam nepavy
kę. <

To būvu galima laukti, ka
dangi, socialdemokratai buvo 
nutarę nedalyvauti koalicinei 
valdžioj su liaudies partija, ku
ri iki šiol visados buvo nusi
stačius prieš respubliką ir 
prieš socialdemokratiją.
Reichstagas išsiskirsto žiemos 

šventėms
LONDONAS, gruod.-17. — 

Telegrama iš Beri ii io praneša, 
kad reichstagas nutaręs pa
liauti posėdžius žiemos šven
toms iki sausio 12, kadangi ne- 

' numatoma, idant naujas kabi
netas galėtų bul sudarytas 
prieš naujus metus.

Nori pauostyti ambasa- 
[ dose geriam ų likeri u
I / —---

WASH1NGTONAS, gruod.
17. — Senatorius Blease (dem., 
S. C.) šiandie pasiūlė senate 
rezoliuciją, reikalaujančią, kad 
iždo departamęntas padarytų 
tardymą apie svaiginamųjų gė
rimų vartojimą svetimų vals
tybių ambasadose ir legacijo-
se, Washingtone. Senatorius
Blesse be to savo rezoliucijoj
klausia, ar Italijos skolos ko
misija, atvykdama į Jungtines 
Valstijas, atsigabeno svaigina
mųjų gėrimų, ir jeigu taip, ko
dėl komisijos nariai nebuvę 
areštuoti.

i _____________
i ” ’ :
1 Portugalija neparduo- 

sianti savo kolonijų
WASH1NGTONAS, gruok 

16. — Portugalijos legacija 
Washingtene išleido pareiški- 

(mą, kad pastaruoju laiku pa
leisti gandai, buk Portugalija 
norinti parduoti savo kai ku- 

Įiias kolonijas, esą iš piršto iš
laužti. Legacija esanti savo 
valdžios instruktuota paskelbti, 
kad Portugalija niekados ir jo
kių savo kolonijų niekam ne
parduos ir neišnuomos.

VVASIHNGTONAS, gruod.

[Pacific and Atlantic Photo
lx>uls Dausset, Francijos se

natoriaus pati, tiek mėgsta šu
nis ir kates, jog rengiasi palikti 
nemažą dalį savo turto įsteigi
mui “prieglaudos” tiems gyvu
liams.

Anglija ruošias taikos de
ryboms su Turkais

Laimėjus ginčą dėl Mosulo naf
tos šaltinių, nori turėt ramu
mo Irako sienoj

LONDONAS, gruod. 17. — 
Jautų Sąjungos tarybai iš
sprendus ginčą dėl Mosulo sie
nos Anglijos naudai, Britų val
džia ruošiasi pradėti dabar tie
siogines peri l aktacijas su Tur
kija tikslu susitarti su ja dėl 
pastovios taikos Irako sienoj.

Nežiūrint, kad Turkija jau
čias nuskriausta Mosulo ginčo 
išsprendimb, ir begalo dėl to 
įtužus, manoma, betgi, kad ji 
nekels rankos prieš Tautų Są
jungą, Liet už prarastus turtin
gus Mosulo j naftos šaltinius 
stengsis gauti iš Anglijos šiaip 

, kurio atlyginimo, ą Veikiausiai 
ji norės išsiderėti paskolos ar 
prekybinių kreditų, nes pinigų 
jai begalo reikia krašto kultū
rai ir ukiri kelti.

Keturi užmušti trauki
niui užgavus autą

KELLOGG, lowa, gruod. 17. 
— Pacažierinis Rock Island 
traukinys vakar netoli nuo čia 
sudaužė automobilį, kuriuo va
žiavo keturi asmens: Miss lle- 
len Hodge iš Dės Moines, 
Rrown su žmona ir Arnold 
Morris iš Ne\vtono. Visi jie bu
vo užmušti.

—■ ........................1 r1

Sušaukė Turkijos kabi
neto mitingą

W --------------- ■III. ■■ ■■ ■■

KONSTANTINOPOLIS, Tur
kija, gruod. 17. — Gavęs žinią, 
kad Tautų Sąjungos taryba 
ginčą dėl Mosulo išsprendė An
glijos naudai, Turkijos prezi
dentas Kernai Paša tuojau su
šaukė ministerių tarybos posė
dį Angoroj.

(Ihięagai ič upielinkei oficia
lia oro biuras šiai dienai pra
našauja:

Aplamai gražu; nedidelė 
temperatūros atmaina; viduti
nis mainąsis vėjas.

Vakar temperatūra vidutiniš
kai siekė 17° F,

Šiandie saulė teka 7:15, lei
džiasi 4:20 valandą.

Visuotinė amnestija poli
tiniams Bulgarijoj

. / - ■ —• -
j Premjeras (’ankov prašo parla

mentą amnestuoti nusikaltė
lius Kalėdų šventėmis

SOFIJA, Bulgarija, gruod. 
17. Premjeras Cankov pa
prašė, kad parlamentas autori
zuotu valdžią paskelbti Kalėdo
mis visuotiną amnestiją va
šioms Bulgarijos politiniams 

, nusikaltėliams.
Premjero planu amnestija 

J utų suteikta ne tik visiems
poliliniams nusikaltėliams kraš
te, bot ir tiems, kurie pabėgę 
užsienin dalyvavo ginkluotuose 

įsiveržimuose j Bulgarijos teri- 
I tori ją.

Ladies Garment Workers 
konvencija skilo

PHILADEU’IIIA, Pa., gruo
džio .17. — Laikomoji čia siu- 

jvėjų International Ladies Gar- 
[ment Workers unijos konvenci
ja vakar suskilo. 109 “kairia- 
'sparnių” (komunistų) delegatų 
pasitraukė iš konvencijos.

Dovanojo bausmę 17-os 
mėty motinai

DENVEB, Goto., gruod. 17.
Gubernatorius Morley deva- 

:nojo bausmę jaunutei, dar sep- 
Į tyn’e ikos ' metų, bet jau trijų 
Į vaikų moti/ai, Lucei Alvarad- 
įienei. J: oųvo nuteista trims 
dešimtims <|ienų kauntės kalėji
mo už slaptą svaiginamųjų r/ū- 
rimų pardavinėjimą.

[2 mirė, 7 serga pavalgę 
negeros mėsos

JACXSON, Minn., gruod, 17. 
— Nctoii nuo čia gyvenančio 
farmerio Hermano Kuehl šei
mynai vakar papietavus, visi 
devyni šeimynos nariai sunkiai 
susirgo. Du vaikai jau mirė; 
vargiai ir kiti septyni beišliks 
gyvi. Manoma, kad mėsa, ku
rią jie valgė, buvo sugedus ar 
užnuodinta.

Rado nužudytą moterį
DETRO1T, Mich., gruod. 16.

- Namų rūsy rado šį rytą 
kraujuose gulintį negyvos mo- 
tėviškės kūną, kuriame pažinta 
Mrs. Marie Mullen, nejudina
mųjų nuosavybių verslininkę, 
šalia jos buvo pamestas kruvi
nas kirvis.

__________ i
WASHINGTONAS„ gruod.

17. — Abudu kongreso butu 
nutarė paliauti posėdžius Ka
lėti ų šventėms nuo gruodžio 22 
iki sausio*4 dienos.

AR NORI Kį PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

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

Klasifikuotųjų skelbimų kai
nos: vienas colis (apie 30 žod
žių) vienai dienai, $1.05, dau
giau kaip vieną dieną 92 centai 
f dieną; asmenų paieškojimai 
po 70 centų už colį į dienų.

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

Kas yra “įkaušiamas?”
Kongresmanas siulo paskirti 

devynių komisiją įkaušiamo 
gėrimo prasmei7 nustatyti

WASH1NGTONAS, griūni.
17. — Kilus vėl kongrese kal
boms dėl Volsteado akto modi
fikavimo, kongresmanas Seger 
(rep., N. J.) pasiūlė atstovų 
butui sumanymą sudaryti tam 
tikrą komisiją,, km i turėtų iš
tirti ir nustatyti, kas sudaro 
svaiginamąjį gėrimą, 'lokiu ko
misijos išsprendimu turėtų pas
kui kongresas vadovautis Vols- 
teado aktą modifikuojant.

Kongresmanas Seger nurodo, 
kad 18-tas konstitucijos papil- 

jdynias visai nenprėžiąs, kas yra 
j svaiginamas gėrimas, o nusta
tymas Volsteado akte puse nuo
šimčio alkoholio buvęs padary
tas akyplotu.

Segero proponupjama komisi
ja turėtų susidėti iš trijų se
natorių, trijų kongresmanų ir 
trijų prezidento paskirtų šiaip 
piliečių.

N aujas Šveicarijos 
prezidentas

BERNAS, Šveicarija, gruod I 
17. — Šveicarijos konfed<’iaci- 
jos prezidentu 1926 metams 
šiandie tapo 'išrinktas Henri 
Haeberlin, buvęs vicepjeziden- 
tas ir teisingumo ministeris.

Kalėjimas už neleidimą 
vaiku mokyklon 

------------- 4----------------- ,----------

GO8BEN, hid., grucd, 16,-- 
’ITys vietos farmęriai; 1 lošt et-' 
ler, Scmnucker ir Vocter, kudan 
gi jie atsisako leisti savo vai
kus mokyklon, kai]) to įstaty
mas reikalauja, buvo nuteisti 
pasimokyti tam tikrą pabaudą 
pinigais. Jie atsisakė mokėti, o 
todėl visi trys tapo pasiųsti 
kalejiman. Tie farmeriai pri
klauso ypatingai tikybinei sek
tai, kuri yra priešinga mokyk
loms.

Griuvus siena užbėrė
4 darbininkus

SAN FBANC1SCO, Cal., gr.
16. Vakar netikėtai sufirriu- 
vo Peerless Welding \Vorks 
triobesio siena, užbardama ke
turis darbininkus. Visi jie bu
vo užmušti.

AUŠROS KNYGYNAS, 8210 S. Halst'ed St. 
PUPIKAIČIO APTIEKA, 233 East 115 St. 
BENOSTAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

NAUJIENOS

Siuskit per Naujienas 
Pinigus Lietuvon ant Kalėdų

Jau dabar yra laikai pradėti siųsti do
vanas savo giminėms Lietuvon ant Kalėdų. 
Juo artyn prieš šventes, tuo darosi dides
nis susikimšimas persiuntimo įstaigose, ir 
patarnavimas darosi sunkesnis. Siųskite 

^pinigus dabar/ii’ patarkit pasidėt juos Ko- 
peracijos Banke iki bus reikalo pasiimti.

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

Iš kitų miestų reikalaukite musų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog į inusų 
raštinę arba į bilę vieną sekamų skyrių:

1739 So. Halsted St.,

Ulstero milicininku
maišias susmuko

Vyriausybės pasiūlymas pamo
kėti dviejų mėnesių algą mai
štininkus nuramino

BELFASTAS, Airija,* gruod. 
17. — Ulsterio specialiai mili
cininkai, kurie buvo pakėlę 
maištą, reikalaudami, kad val
džia, paleisdama juos iš tarny- 
bos, kiekvienam jų pamokėtų 
200 svarų sterlingų (1,000 do
lerių) bonų, jau nusiramirtb.

J maištininkų reikalavimus 
valdžia atsakė, kad ji sutinkan
ti kiekvienam pamokėti dviejų 
mėnesių algos sumą ta sąlyga, 
k/d jie tuojau apleis kareivi
nes, kurias jie laiko užėmę^fio 
gi, kurie ir toliau priešinsis, ne
gausią nieko, šis valdžios nu
sistatymas paveikė milicinin
kams, ir jų maištas beveik jau? 
pabagtas.

Mussoliui - pilniausias 
spaudos viešpats

U-■ ■ Z*

Italijos senatas priėmė įstaty
mą, kuriuo valdžia gauna ne
apribotą galią spaudai

ROMA, Italija, gruod. 17.
Italijos senatas 150 balsų prieš 
46 priėmė spaudos įstatymą, 
kuriuo valdžiai suteikiama ne
apribota galia Italijos1 laikrjšyy 
čiams ir aplamai s?-andai.

Einant įstatjmu valdžia turi 
galias užginti kiekvienam asmi - 
jjjuJi užgimti .pnmaliatika, i<‘i 
gu tik jai atrodo, kad toks as
muo “neturi pakankamai fn<>- 
ralių ypatybių”. Cenzorius 
gali kiekvieną valandą uždaryti 
bet kurį* laikrašti, jeigu tik jis * 
nori.

Prieš balsavimą, senatorius - 
Tamassia guodėsi, kad '.jeigu 
įstatymas busiąs priimtas, tai 
Italija galinti susflaukti to, 
kad visas pasaulis imsiąs ją 
boikotuoti.

Didelis gaisras

HUNT1NGTON. \V. Va., 
gruod. 17. — Vakar čia sudegė 
didele Bradshaw departamenti- 
nė krautuvė. Ugnies padaryti 
nuostoliai siekia per 400,000 
dolerių.

Chicago, ūl.

i
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Knygutė
Rąimty”.

Alei R. Junievicz 
Diamonds Experfas

3514-16 Rooscvelt xRd.
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

12th STREET
Tel. Ked?ic 8952

tarpiais strirsl U tslavsl

Duokite'savo kūdikiui tinkamą pra
džią gyvenimui penėdami jį Bor 
den’s EagJe Pienu.

Jei pasiusite šį apgarsinimą J The 
Borden Company, Borden Building, New; 
(Yoiik, jie pasakys jūsų kalboje, kaip 
penėti jūsų kūdikį su Eagle Pienu*.

Mm>. skyriuje hm taikės 

nu. įtiko gvildensime ml> 

kaina H.Mlu. b<hl4./l»>n« 

molinėms ir motinoms jau* 
«V kMlldą.

vadina
širdingais žmonėmis, 

lietuviai turime

CKperto 
klaidą 
carat 
sakom 
kyiumvl 
ras 
sveria carai 
vertės kaip $50 
los kaip $1,000. 

kaip 
kokti jois^UotiniiH 

pataniavL

Mrazek liros.
6058 80.

John A. 
6058 80,

Octenstein's
4701 Cottagc (į rovė Avė

Gana Brb.< 
4668 80.

Law rcnec
4701

Aldona
4700

Wm. i
3469 S<

Taipgi čia randasi NAUJIENŲ Pinigų 
Siuntimo Skyrius. Priimami skelbimai ir pre
numerata už NAUJIENAS.

FREDERICK STOCK, Ved.
I. DeLAMARTER, Pagelbininkas 

Duos Savo

Dvidešimties Mėty Lietuvos Revoliucijos 
ir Lietuviu Socialistų Sąjungos

SUKAKTUVES

DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

Keturi doleriai ant metų reiškia truputį daugiau kai 
centas į dieną. O už juos gausite “Vienybę” kas antra die
ną ir džiaugsitės kas dieną.

VIENYBĖ,

Chicago Settlement,
Avė,

Home, 
33rd Place 
Stote Bjmk, 
Ashland Avė.

Tas, kuris turi 37 metų "Vienybes” komplektus, turi 
namuose turtą, kurio kultūrinė vertė atstoja pagarsėjusią 
pas amerikonus “Five Foot Book Shelf” išleistą Harvardo 
universiteto prof. pagelba.

tr kiekviename numery “Vienybės” kultūros turtas di
dėja eilėmis, apysakomis, mokslo straipsniaių, žiniomis iš 
visų pasaulio kraštų ir Lietuvos.

/zkū£>ikiu
£ROVės skYI

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

Lenkams išpažintis 
neatbūtina

priežasčių gali būti 
kad perslai- 

valgį. Nepri-

Daug viso 
dovanoms už labai žemas kainas. 
Ateikite šiandien.

3228 South Halsted

dalykas 
vys- 

išspavėdotų 
pastaroji turėtu 
per išpažintį, kad 

pavogus nuo savo taip 
senų draugu

švarios, šviesios, Svei
kos, Gražios Akys 

Tai yra pn’kinnaias tortas 
Murinę yra išvalantis. auminki- 

Linantis, atšviežinantis ir 
nekenkiantis. 

Jums patiks jisai
ye Care”, arba "Eye 
Dykai i pareikalavus

Drug Store, 
Park Avė.
- Drug Co., 
• Grove Avė.

Taupyk kuponus iškirpdama 
iš Naujienų kasdieną 
daugink Juos atnešdamas nau
jų skaitytojų.

3501 S
JiM. 1’. 

800 W
Peoples Stoek Yurds 

47th 
K idilei- 

5058

uty švarios, 
j užsikrėsti, 
maistų var

liu )- 
Eagle 

v ra

Didelis pasirinkimas šilki
nių marškinių, Jersey arba 
Crepe, vertės $8.00, parsi
duoda tik už $4.95

ų pasirinkimų Kalėdinėms 
už

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

kampas VVashington
Valandos: Panedėlyje, Ketverge įr 

Pėtnyčioj: 9-6. Utaminke, Seredoj ir 
Subatoj: 9-8. Nedėldieniais ir šven
tėmis: 10-1. *

1 vngelbėji- 
Daugelis musų 
ii kitų šalių, 

gyduole* prote* 
914 OHeia- 
Kadangi be* 

1 i- pagydyti 
moto- 
tiesiai

Perdidelis 
to dieglius 
visai nėra 
dažnai gali 
gus*

Diegliam
daug. Gali būti todėl

atvėsinai kūdikio 
silaikydaimis laiko penėjimui taip 
gi kiekio taipgi gali Indi priežas

šiomis dienomis Naujienose 
buvo rašyta, kad Vilniaus vys
kupas Cieplak važinėja po lie
tuvių parapijas, prašydama.’, 
sur.igėrinti su Lenkija, Dės lie
tuviai ir lenkai esą buvę geriau
si draugai per amžius ir dalin
davos savais vargais ir džiaugs
mais, tai esą turėtų bu Ii ir vėl 
taip pat. Bet nepasakę tikros 
priežasties, kodėl |as draugiš
kumas pairo tarpe jųjų.

'lai labai patartinas 
butų, kad “Jo Šventenybė 
kūpąs Cieplakas 
Paliokiją, < 
prisipažinti 
ji yra 
vadinamų gerų 
jųjų sostinę Vilnių 
po vyskupas turėtų Paliokiją 
išspavėdoti ir liepti sugrąžinti 
vogtų turtų, o sugrąžinus Lie
tuvai Vilnių, geidžiamas vysku
po Cieplako draugiškumas pat
sai sugržštų. Bet to nepada
rius, išpažintis jų bus šventva
giška, ir akyse' lietuvių Lenkija 
ir toliaus pasiliks šalis vagių. .

—W. Domaševičius.

■ ■ ■HMM ■ M M ■■ AB ■ BM 9 M Mi 

Matai Kas Dedasi?

Motinos, kurios 
dikius ir nemiega 
sužeidus kūdikio odįj 
geriausia pageli 
incnt 
liną 
greit 
oda.

VIENYBE
Liaudies Universitetu

Pradžia 7:00 vak. įžanga $1, 75c ir 50c
Vaičkaus Diamos Teatrus sulos dramą “laisvės Kovoto

jai”; kalbės Reduktorius P. Grigaitis. Po programų i bus Jo
kiai. Kviečiame visus darbininkus ir darbininkes dalyvauti šia
me dideliame upvaikŠčiojime, RENGRJAI

gyduolėmis dėl 
kenčiančių žmonių. C__. 

yra atgabenu, iš 
turime 

Ėhrlich’o X 606 
___ Prirengimas 
ligų-. paeina dėl negero krau tikrai galime 

bu muoų

A!ex H Junievicz
3317 So. Halsted Street 

CHICAGO, ILL.

Tol, Rcpublic 8135

Paul Hanuska
<>653 St>

daugelį gydytojų 
mių. 
žino J

Ateikit’1 musų ofisą ir daleiskite 
pilnai jumis išegzaminuoti, su X-Ray 
ir labaratorijoj, - tas pilnai pasakys, 
kas jums yra ir kur randasi liga ir 
ar jus galit būt išgydytas. Mes tu
rime geriausius Europinius ir Ameri
koniškus įrengimus. Musų X-Ray 
mašina yra viena iš didžiausių visa
me

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR*
DAVIMO RASTUS. ’ 

Pasekmingai siunčiam pinigus h
Parduodam Laivakortes.

“Lietuviui pirmu momentu 
labai įtaria; tat įvyksta jų at
sargumo deJial, ir tai labai 
charakteringa. Jų ramus ir iš
tikimas būdas sudarė svetur 
priežodį.

“Mes, susidūrę su lietuviais, 
gavome įspūdžio, pažinę žmo
nes širdingiausius, labai jud
rius ir teisingus.”

—----- XXX—
Toliau tas Suomių, rašytojas 

pažymi: ”Mus sveikino prakal
bomis, dainomis; mus vaišino 
valgių skanėsiais ir gėrimėliais: 
puota buvo tiek iškilminga, jog 
mes vos galo negavome šiame 
draugiškumo prieglobstyje.“ 

----- xxx-----
“Mums .visiems buvo labai j- 

domii pažinti Lietuvą, kurią 
pirma mes visi taip maža tega- 
lejom įsivaizduoti. Jei mes 
pavergėme Lietuvą, tai ir Lie
tuviai pavergė mus; mes iš- 
tiesų visuomet seksime jos pa
žangos darbus, tautos daugeliu 
atžvilgių apdovanotos gabu
mais, o jau budo atžvilgiu — 
širdingiausios tautos.

--------XXX------

Kiti Lietuvą giria 
lietuvius
Bet mes paty
savo ydas vienas kitam n medi 
nėti ir tų ydų vengti. Ypač 
girtavimo turime vengti ir ko 
voti su juo.

Pirkite Kalėdų dovanas dabar kada 
yra išpardavimas už pigiausias kai
nas.

Skaitykit aitus strai;>Hniu8 
savaitę ir pasidėkit ateičiai.

Kuomet jus su
sergate, tai nir- 
mutinis dalykas 
Jus norite gauti 
gCrą gpecialistą, 
kad jis jumis gy
dytų — tokį spe
cialistą, kuris tu- 
ri daug metų pa
tylimą ir takiu 
kuris “neoarc 
spėliojimų”. Gal 
būt, kad jus jau 
esat gydęsis pas 

beį vis be pasęk 
Priežastis buvę ta, kad jie ne
kokia jūsų liga buvo. <

Tinkamas maistas yra labai svar
bus kūdikiui gauąanėiam dieglius 
Netinkamas penėjimus gali sukie
tinti viduriukus, kas savo keliu su
teikia dieglius.

Jei tavo 
pažiūrėk a 
žiu pirmiausia. Lai 
jUkės būna šiltai 
vandens atsigėrus, 
tlins bohkų 
diegliai praeina 
pn.sirodavyk hu gydytoju 
neduok vaistų be daktaro patari 
juo.

Ypatingai prižiūrėk, kad visi žin 
dūkai ir bonkutės 
taip kad pilvas neg

Pasirenkant kudik 
tok iokj pienų, kuris satinus ii* 
sas nuo blėdingų mikrobų. ! 
Brtind Kondensuotas Pienas 
saugus maistas ir sykiu sotus

Dėkingiausių paseknrių buvę 
senai gauta gydant nedapenčtus 
vaikus su Eagle Pienu. Mokyklos 
vaikai kentėjusieji nuo netinkamo 
maitinimo iš sykio pradėjo gėrėtis 
su Eagle Pienu. Nekurie gavo du 
sykjj daugiau svorio negu norma
liai. Jei turi by kokią nuožvalgą, 
kad tavo vaikai nėra iki saiko, 
pradėk duoti jiems kasdien b'agle 
Pieną, šviežias oras, užtektinai 
miego, geri papročiai taipgi svar
bus. > Vaikams'• reikia (lupti Eagle 
Pieną du sykiu j dieną apart kitų 
valgių. Almiežk du šaukštu Eagle 
Pieno su trimi-Čvėltimi puodelio 
šalto vandens. Senesni vaikai myli 
jj su ginger ale, .vynuogių ar-vai
sių sunka, ar su kiaušiniu. J j taip
gi patogiai galima vartoti neku
rtuose virtuose valgiuose.

3153 1
Rutaon’H 

5930 ’
l’nul M.

500 W.
Hvrman A 

5859 
Geo. ( 

5901
*TJachitt$ and b’ortier’a 

6058 ■ So. Halsted St.
l.įbby McNeill* & Libby, 

' Štosk Yairds
Armour & Co Stock Yardj 
Swlft & Co. Stock Yards, 
Drovers National Bank, \ 

42nd h Haktted Std.
Chlcago Md^c. & Eųuip. < 

828 ExchniiK<* A ve.
D. T. Cropp 

69th & South 
Central Cut Rate 

OGth & Cottage
Arrow JDrusr Co., 

79th <,& Rncine 
Chatham Druj? C 

79th & Cottage Grove, Avė
Seanlan Drtig Store, 

69th & Halnted St.
Univeraity of 

4630 Grosą 
)<’ellowehip 

831 W.
Depositoru 

4701 S.

KMUdv aprtplniauui lt M* 

ntjlmu yra dalyku, <y,oa 

HVarban Kelmynai Ir (aulai 
(r gattoiaa, kad UI 

yru dalykaa, kot) ana ta*

mieste.

Pasitarkit su 
Specialistu

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

Mes turime pas save visus naujau
sius serumus.

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

skausmo. Musų kainos už gydymą 
yra labai libęralės.

Mes gydome vyrus ir rnotėrją.

The People’s HeaRh 
Institute

Kaip deimantą perka! ne nuo 
galit lengvai padaryti 
ei vertės. Deimanto 

yra kjek turi sverti. Mes 
carai nknltlo, kaip jus sa- 

tmcija pipirų ar sva- 
cukraus. Bet akmuo kur 

ai Imt taip' žemos 
irba taip aukš- 

Tai priklauso 
n io to, kaip akmuo yra nute
kinta, kokti jo gerumas ir ko
kia jo spalva ir koki jo.brilian- 
ciju ir taip l.iliau. Tai yrą ne 
kožnas gali pasakyti apie dei
mantų vertę, het jisai paima 
e peilą, kurs gali paimli vieną 
ai np’iii ir pasakyti jo tikrą ver
tę: kiek jisai yra vertas. Del to 
vi i hibai svarbu eiti pas e.Kper-, 
tą deimantų 
mantą 
k nt l 
ė' ,im 
J\?3U 
jisai yra 
p; rka < 
Dėlto jisai žino kiek sveria, 
kokia spalva ir kiek vertės. Del
io eikit pas Alex Junievicz dei
mantų pirkti; jisai visada turi 
naujausios mados deimantų žie- 
(l‘i dideliame pasirinkime, 
dus turėkite minty pirkti 
mantą pas

Šeštadieny, Gruodžio 19,1925
Naujoj Vietoj

537 Whs1 1201h Street 
WEST PULLMAN—CHICAGO

ląbpju savo ku- 
5iufelj naktų, 

suranda, kad 
yi^i Cadum Oint- 

l’os puikius gyduolės pruša- 
niežėjimą iš syjkio ir labai 

gydo, kur tik yra sužeista 
Jei jūsų kūdikis kenčia nuo 
ligų, bandykit Cadum Oint- 

menl. Cadum Dintmenl prirengi- 
mas yra padarytas .Amerikoj ir ne
pakenks kad ir švelniausiai kūdi
kių odai.

nuo

Kperlallstfis l>er 
‘ J ‘ ' | as*
vi»ų Birų. Meo 

j^ūacktnea jjydymo iiKŲ 
skilviu, nusilpnėjimo, 

tonų akaudėjlmo. 
kepenų, pūslės, 

privatinių ligų* 
EGZAMINACIJA ir 
laboratorijoj, taipgi 

„I surasime prieiastj
• 

neapvilia 
mai<

Thome'a Drug Store 
So. Weitern Avė. 
Gli<lcwell’a Drug 
W. 63rd St.. 
i Phartnacy 
Wcntworth Avė. 
. Kepner'u Drug 

5»th St., 
. YhUm’ Drug 

Sc. Ashland Avė., 
Goeppner’s T)rug Store 

So. Kcdzie Avė.
Dj-ug Store

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

Pirmutinė Lietuvių Elektroa Korporacija Amerikoje
THE BRIDGEPOHT ELECTRIC CO., I n c.

A. BARTKUS, Pres.
1610 W. 471 h S t., Tel. Boulevard 7101,1892, Chicago

i ne kokj kita daiktą per- 
turi taip užsitikėti žinan- 

ir teisingam pardavėjui 
Jewelei‘ls Alex Junievicz, 

expertas, jisai pats ir 
leinmntus nuo e.ypertų.

jisai žino kiek

kūdikis turi dieglius, 
kas jo mlvuko never- 

rmikutčs ir ko- 
Dažnai, šilto 

ut-bu šilto vnn- 
nnt pilvuko uždėjus, 

ins negelbsti, 
Niekad

YOUR EVtJ
Murinot o., Dpt. H.S.,9l:tOhh> St.,Ci 4c«|i«

SALE EXTRA
Tiktai 14 dienų bus parduo- 

dama už numažinta 
geras ir teisi gas* į 
mas pirkime deimantų ir kito
kių auksinių daiktų.

Turiu didelj pasirinkimą dei
mantų, laikrodėlių, laikrodžių, 
žiedų ir sidabrinių daiktų tin
kamų dėl Kalėdinių dovanų.

Kolei dar neesate Kalėdinių 
dovanų pirkę, atsilankykite pas 
mane. Gausite pigiau negu ki
tur. Atsilankiusieji bus pilnai 
užganėdinti.

NORĖDAMI; 
PIRKTI, PARDUOTI AF MAT-f 
NYTI VISADOS KREIPKITRS1 
PAS MUS. TAS JUM8 BUS

ANT NAUDOS. - “

I. L FABIONAS Cū

DIEGLIAI
skaičius motinų skai- 

‘‘rcikalingu pikiu”. Tai 
priprastas dalykas, o 

buii ženklu rimtos li-

Drujr Store 
, Ashland Avė., 
Hoska’s Drug Store 

W<»»tern Avė, 
Drug Store •

Drug Store 
Ashland Avė.,

Blnhnik’s Drug Store 
Robcy St, 

Drug SU>r<J 
3o. We3|orA A^ųj 

stuipitfk&HA-uiJ 
Haintage Kt., 

Shine’a Wug Store 
Jo. Wc.stctn Avė. 
Crowlcy’s Drug Store .

31st St., cor. llalsted St. 
State Bank, 

& Ashland Avė. 
and Lcwis’ Drug Store 
Cottage Grove. cor. 51st St. 
Young & Bros. 
St. & Konvvood Avė. 
Young ii. Bro.».
St. & Mlchigun Avė.

Stock Yards Nationnl Bank 
4160 So. Halated St. 

Becker, Ryan and Co.
6245 So. Halsted St., cor. 63rd 

Chicago Daily Drovers .Journal, 
836 Exchange Avė.

Chaa. E. Jloss’ Drug Store 
800 E. 68rd St., 

Pnrk I’hannacy 
6901/Wentworth Avė.

A. C. Willianift’ Drug Store 
1603 W. 63rd SI.

Lietuvių Auditorijoj
3135 South Haluted Street

HaHSfflsnanEDHEJ
X-RAY EGZAMINAVIMAS

IR PATARIMAI VELTUI

POPULIARI KONCERTĄ
Ii\teroatiorial AmpKitHeatre

Keturias dešimtis trečia ir Halsted St.
UNION STOCK YARDS

POPULIARĖMIS KAINOMIS 50c 
Vaikams tikietas 25c

PARDAVIMUI PRIE AMPHITEATRO KONCERTO VAKARE

Panedely, Gruodžio 28, 8:15 vai. vaK.
ChicagOH didžiausia Orkestrą jūsų, aplelinkūj ir gerose aplinkybėse

TIKIETAI DABAR PARSIDUODA SEKAMOSE VIETOSE:

Serganti žmonės
Jei norite us- <-.w-rn
rasti pagalbų įMICI
nuo savo keti- (
tėjimų eikite f- Fp/TjT“
Į naujai |s- | 
teigtą EURO- I ZY
P1NĮ-AMER1- b J I
K O N ISK a rT* C3»7W1 L I 
sveikatos rsėSarv rri 
atgavimą L

‘•IJNCOEN įįr 
M E D I C AE 
INSTITUTE", 
kuria yra i- 
rengtaa vė
liausios niadori 
mašinomis ir 
mo 
gyduolių 
Mcn taipgi 
■oriaus 
li« Vokietijos 
veik virtos

__ jumiM _
be operacijos bu musų naujausiu 
du, jleidiiant tinkamų gyduolių 
i kraują. Šis gydymas, jei veikiat! 
sakančio gydytojo, yra be skaumto 
ligonis' nesugaiita nei minutės laiko 
darbu. Svarbiausius gydytojus — 
BOWES — pripažinta; 
daugeli metų tarpe gydytojų, teikia 
menini prižiūrėjimą prie 
turime puikias 
kraujo, nervų 
reumutiemo, nugaros, 
niežėjimo, užkietėjimo, 
venerinių ir kitų 

DYKAI X-RAY 
krauju išbandymas 
šlapumo, mes tikrai 
jūsų ligos. Musų kraujo spaudinio a pa 
ratas niekuomet neapyilia. Musų kiti 
nos už gydymą labai 7 
mokėsit kuomet nasveiksit. Nekcntčkit bt 
reikalo. Ateikit pas mus dabar ir ąu- 
taupykit savo laiką ir' pinigų, nes per 
tolimesni laiką visvien jus ateisit i mu
sų įstaigą. Mes pagydėm daug ligonių, 
kurie buvo apsivylė su kitui* gydytu* 
jais. Ši yra jusų^ proga, kad pasveikus. 
LINCOLN MEpICAL INSTITUTE 

DR. BOWE8 
SPECIALISTAS IR MEDIKAI.18 

DIREKTORIUS
8 South Clark Si. 

2-ras augštas 
Viriui Triangle Rsstaurantu 

Sekamus dury* nuo Astor teatro 
OFISO VALANDOS: I’anedėly. Ket* 

verge ir l’ėtnyčioj nuo 9 ryto iki 5 
vakare. Utaminke,/ Beredoj ir Kubatoj 
nuo V rytu iki * vakare. Nedėliumis ir 
šventėmis nuo 19 i'.i 12 dieną.

COUPcY

I'ltunb 
iriomis

■i>x narį
kainoiili;



Penktadienis Grupd. 18, ’25 NAUJIENOS, Chicagn, D).
Dr. V. VirSila

Nusikaltimas ir Kova
su Juo

[šj Dr. V. Viršilos. Lietuvos mu savo baudžiauninkų darbu 
Universiteto lekto<nus, raštą 
“Kultu ros” R-ve išleido atskila 
brošiūra. I" 
nusižengimų skaičius nuolat di
dėja, pavartų bus kiekvienam 
perskaityti šis raštas. Iš jo 
skaitytojai patirs: tlv.ug idomaj 
Ainių apie žmonių tarpusavinį 
santykiavimą seniau ir dabar, o 
taipgi apie doros ižsivysfyiną.

—Red.l
........... j

Pasaulio pikta ir neteisybė, vei
kianti į žmogaus pasielgimą.

Dar šio šimtmečio pradžioje tt- 
Musų laikais, kuomet l buvo baudžiami rykštėmis va.s

ka-
nuo 
Jau 
ka-
O-

Pirmykštis žmogus, kad įgy
tų sau reikalingų pragyvenimui 

r reikmenų ir patenkintų save 
menkus reikalavimus, privalė 
vesti nuolatinę, griežtą, be pasi
gailėjimo, žūtbūtinę kovą su to
kiais pat gyvūnais, kaip jis 
pats, ir su laukiniais gyvu.ia.s 
dažnai daug kartų stipresniais 
už jį. Nugalėdavo stipresnysis 
ir labiau prisitaikiusia pne gy
venimo apystovų, o silpnesnieji 
būdavo pasmerkti • vergauti ar 
pražūti. Nugalėtojas diktuoda
vo įstatymus ir įvykindavo juos 
gyveniman; ką tik jis daryda
vo, būdavo laikoma geru be. 
teisingu; o nugalėtojų ir žuvan 
čiųjų reikalai bei jausmai nebu 
davo imami domėn.

Tačiau nugalėtojų viešpatavi 
mas paprastai tęsėsi neilgai, 
nes, paremtas prievarta, jis jau 
iš pat pradžios turėdavo savyj< 
savo pražūties užuomazgą. Pa 
prastai nugalėtieji, jei tik jie 

nežūdavo ar neišsigimdavo dei 
nepakenčiamų darbų bei skurde 
išdirbdavo savyje tokią galybę 
kuriai neįstengdavo prieš veik, 
jų nugalėtojai, kurie neapmoka
mo darbo, prabangos bei pei 
teklių dėka nustodavo savo pa 
jėgų ir vėliau ar ankščiau pa 
kliūdavo savo buvusių verg 
vergijon.* Tąsyk jau buvusio, 
vergai diktuodavo įstatymus i 

 

įvykindavo juos gyveniman; k 
tik 
ma 
vusių ponų reikalai 
mai, jau, žinoma, 
imami domėn.

tie.čiai, kaliniai ir baustieji 
reiviai, kuomet kiti luomai 
tos* žeminančios bausmės 
senai buvo laisvi, šių laikų 
rai, reikalaujantieji žmonių
vybių bei liaudies lėšų daugy
bes, vedami ne masių sutikimu, 
ant kurių pe$ių kraujams vitt 
jų sunkenybė, o dėl valdovų ko
mercinių tikslų bei garbės go
dumų. Pirmykščiai žmonės el
gėsi daug atviriau, o musų lai 
’cų — dviveidžiai ir savo galin
gojo teisę pridengia aukštais 
balsiais, pav.: žmonijos mei- 
ė, prislėgtųjų apgynymui, vi 
uomenis labui ir 1.1.
Pirmykščiam žmogui kovoj už 

Aivj tekdavo susidurti su (val
iais gamtos reiškiniais: nuo 
uičio stingo kraujas jo gyslose 

*• drebėjo jo kūnas, nuo lytau 
is permirkdavo ‘ kiaurai ir jo 
.lenkas butas palikdavo apsėm
ęs; jis galėjo būti perkūno 
□trenktas^ kai slapstėsi po iš
sukoj usiu medžiu; plaukdamas 

>er plačias upes vandens erd- 
_s, jis galėjo nepergalėti smar

kos srovės ir pražūti verpetuo- 
j; kiekvienas jo neatsargus 
.ngsnis ant prarajos kranto bu- 
j pavojingas jo gyvybei, nes 
.s galėjo suklupti, nupulti į be- 
jgenę ir mirtinai užsimušti

\ maldos išeidavo iš abiejų ko-1 
/.ojančių pusių, tai' dievai daž- 

iai atsitikdavo kebliame padėji
me: kuriai pusei padėti, kuriai 
' .tsakyti. Tačiau tokie keblumai 
judavoi nevisuomet, nes kartais 
.dekviena kovojanti pusė turėjo 
-avus atskirus dievus, kurie^ 
.tylėdami savo garbintojus, 
eikliai jiems padėdavo ir kovo- 

lavo net su savo dieviškais 
/riešingos pusės draugais. Už 

reikalavimų pildymą 
ievV? būdavo gausiai apdova- 

»oj 
is, 
nais ir t.t., o už nepildymą — 
uos koliojo ir net mušė. Pav. 
ersų karalius Kiras mtfplak? 
urą už audringą pąjrfelgimą.

Negalimu pasakyti, kad musų 
uikų ‘ aukštai Kuiuuiuga ' zmo- 
..Aja fanai ton nuzenge nuo sa»o 
.^uiUuių, piouėvių. ’ juieve! pa- 
^ex InUiiid priešą Dugaietl —- 
.ueiUziasi (IctOtutiuiU raiKd abi 
.kovojančios pusės vienam Die- 
.ui; net toje jų maldoje nesun- 
..a pasieueu visai KiioKią pras- 
...ę: Dieve l padek mums is- 
..uiKinti kuo aaugiaus.a* musų 
^riesų, ap.p.ėsti juos, sunoikia- 
vi jų salį, o jos gyventojus pa- 
. e. s u musų euonomimais bei 
poatmiais vergais”. Si malua 
skamba Dievo išniekinifnu; su 
vokia malda tinkamiau butų 
kreiptis ne į Vieną Dievą, mei- 
v-s bei at.eidimo Dievą, o grei
čiau į velnią, kaipo visokio pik
to ir neteisybės ša.tinį.

Iš viso, kas pasakyta, galima 
matyti, kad nei galingojo teisč, 
nei gamtos reiškiniai, nesupran
tami pirmykščio žmogaus, nei 
jo tikybiniai supratimai negalė
jo veikti į jį dorinčiau

.moli i

ii aukomis (žymus belais-
įiebus avinas), pagarbini-

e dalydavo, būdavo lai k 
ru bei teisingu; o jų bu- 

bei jaus- 
nebūdavo

Motina gamta, lepinusi kar
ais pirmykštį žmogų šiltais 
aulos spinduliais bei gausiu 
taislu, dažniau elgdavosi su juo 
tbai žiauriai ir be pasigailėji- 
,io baudė jį už kiekvieną jo 
.laidą bei užsižiopsojimą. Pir- 
lykščiam žmogui, nepažystan- 
am amžinų bei neatmainomų 
.mtos įstatų, buvo visiškai ne
įprantamos visokios nelaimės, 
rintanėios ant jo galvos iš tos 
usės. Jis matė gamtos reiški- 
ių galybę, bijojo jų ir jautėsi 

dėlto visai bejėgis. „ Gamtos 
reiškiniai rodėsi jam kažkuo 
aukštesniu, kas nenorėio skai
tytis su jo supratimais apie tei
singumą. Daugelyje atsitikimų 
gamtos reiškiniuose, nesupras
damas jų reikšmės bei priežas
tinių ryšių, pirmykštis žmogus

Nesuskaitoma daugybė tokių 
tragedijų, lydimų nugalėtoji; 
džiūgavimais ir nugalėtojų vai
tojimais bei priešmirtinėmis 
konvulsijomis, atsitikdavo žmo- • pastebėdavo net sauvališkiuną 
nijos istorijoje ir žmogaus šie-, kaprizus, 
Joje jos paliko gilias nenykstan-; jį asmenišl 
čias žymes. Tai buvo galingojo 
teisė: teisus buvo tas, kas buvo 
galingas, ir dėl to būtent jis 
buvo teisus, kad jėga buvo jo 
pusėje; o kaltu likdavo tas, kas 
buvo silpnas, ir jo kaltė buvo jo 
silpnybėje; savo laiku, būdama 
vadinamos gamtinės atrankos 
bei rasės pagerinimo pagrindų, 
galingojo teisė sulošė didelę ro
lę žmonijos likime; o musų lai
kais į ją reikia žiūrėti, kaipo į 
senovės pergyvenimą ,nuo kurio 
žmoniją vis dar negali atsikra
tyti.

Ir dabar kaip pirmiau pasau
lio galiūnai diktuoja įstatymus, 
neužmiršdami, aišku, pirmiau
sia savo reikalų, ir įvykdo juos 
gyveniman, pasiremdarpi jėga, 
esama jų rankose; ką tik jie 
daro, jų laikoma geru bei teisin
gu, o 4 silpnesniosios pusės rei
kalus ir jausmus atsižvelgiama 
labai nevienodai įvairiais lai
kais ir pas įvairias tautas. Pas 
senovės, pav. romėnus, kurių 
teises mes stropiai tyrinėjame, 
ponas galėjo bei jokios atsako
mybės užmušti savo vergą, bet 
jei atsitikdavo, kad vergas už
mušdavo poną, tai, be paties 
kaltininko, būdavo už tai bau
džiami mirtimi visi, nors ir vi
sai nekalti vergai, priklausiusie
ji užmuštai ponui.

Viduramži(/feodalas naudojo
si link savuj pavaldinių pir
mos po jungtuvių nakties teise 
(jus primae noctis). Dar ligi 
praeitojo šimtmečio pusės dva
rininkas naudojosi neapmoka-

, atkreiptus prieš 
asmeniškai. Sulygindamas 

j ir matydamas panašumą tarp 
gamtos reiškinių ir jo paties, 
pirmykštis žmogus ėmė prime
tinėti jiems savo asmens ypaty
bes bei kokybes: valdžios go
dumą, žiaurumą, kerštingumą 
ir kt. ir net savo išvaizdą. Tuo 
bud u at^rado dievai sulig žmo
gaus pavidalu bei panašumu, 
kas antropomorfifzmu vadina
ma; tuo budu atsirado ir pir
mykštė tikyba. Į dievišką aukš
tybę iškeldavo tokius gamtos 
reiškinius, kurie ar šiaip ar taip 
imponuodavo žmogui, pav., ūg
ių, griausmą, saulę, jurą, vėją

Laikydamas savo dievus pa
našiais j save, pirmykštis žmo
gus manė, kad juos galima, ap
eigomis, aukomis ir t.t. ir už- 
.rziukti ant sąvęs jų rūstybę 
bei nepatenkinimą nenulanku- 
mu, nepagerbimu, nepildymu į- 
>akymų ir t.t Sutvėręs sau

APSAUGOKI! SAVO ATSPARUMAI
Gerai žinoma jėga cod-liver aliejus apsaugos 

atsparumą ir pagelbės užlaikyti kūną pilname stip
rume ir vikrume primena didelį svarbumą dėl var
tojimo j /

A i

SCOTTS EMUISION
šis maistas-tonikas, turtingas sveikatos 

teikime cod-liver aliejus, vienas žinomų ir bran
ginamų 'dalykų žinomas medicinos mokslui dėl 
užlaikymo jaunų ir seną stiprioje sveikatoje. 
Vartokit Scott’ą Emulsion reguliariai!

; , ( Scott & Bowne, Bloomfiold, N. J. 25-72

Lietuviai Advokatai

ADVOKATAS
Miesto ofisai 

127 N. Dearborn SU Room 1111-12 
•I < entral 4411 Va), ouo 9-4

Gyvenimu vieta: 
4323 So. Halsted St. 
I'el Boulevurd 13 lt 

a landos, nuo 6 iki 8 v. v. klek 
■ną. vakarą, liskyrus ket«ergą 
Modaliomis nuo 9 iki 12 ryto

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas 
iHO No. .statė St. Room 844 

Tel. State 3225
>,Nnrios nuo 9:80 iki 4:80 vai. 

Bridgeporto Ofisas • 
<335 Halsted St.

takarais nuo 6 iki 8 
viloms nuo 10 ryto 

Yardf 0141 
Bylos visuose teismuose 
.truk-tni - Invaliojimai 
kola pinicaj 1 Ir 2 moreričia

vai. 
iki 12

JOHN KUCHINSKAS 
) I AVVYER

*

PpnnKy

• DR. HERZMAN —

DR. CHARLES SEGAI
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas 
<729 Su Ashiand Avė., 2 

Chicauo. Illinois 
Specialistas džiovoj 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų. * 

OFISO VALANDOS:
Nuo 10 iki 12 vai. ryte, nuo 2 tto 
i vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai 
a karo Nedėliomis nuo W valan

tis ryte iki 12 vai. p*, plot 
Telefonas Midway 2880

Tel. Blvd. 3138 
M. Woitkiewicz- 

BANIS
AKUŠERKA 

’asekmingai pa- 
arnauja mote 
ims prie gimdy- 
no, patarimai 
tykai moterims 
r merginoms.

3113 South 
HalAtčd St.

Mrs. MICHNIEVICZ-VlDIKIENEj 
AKUŠERKA

1101 So. Halsted St.. k am pas 31 g
re). Vardu 11191
Baigusi ak u še 
rijou kolegiją, 
ilgai praktika

vanijot! | Hgoi 
bučiuoMt- 1 Sąž 
ningai pata> 
jauja, Vlaoki. 

ligose prieš 
gimdymą, iaik» 
gimdymo (r pn 
gimdymo 

dyką jih 
nrimnu <t>i» • kitukiuos'fe rei 

kaluosc mole 
rims ir mergi 
noms kreipk 
’ė.s. o rasite p^ 
*elbd

Valandų* nu 
, <yto iki 1 ou 

l nuo 6 Iki 
vakare.vn

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

69 W. VVashington St. Room 13b
I rlephont* Dearborn 8946 

■ikarais 2151 W. 22 St. nuo 7 Iki 9
Telephone Ruoseteil 9090 

Namą Telefonu* kepublk 9600

j. P. WAITCHES
> ADVOKATAS

Roselando Ofisus:
» Tel. Pullm in 6377
10717 So. In.Iiana Avenue

Miesto Ofisas: 127 N. Dearborn St 
Ruimas 1420; Tel Dearborn ,6096 
Valandos: Mieste iki pietų; Koše- 
landė po pietų ir vakare.
SPECIALISTAS egcaminavojime 
abstraktų ir nuosavybes teisėse. 
Taipgi veda visokius sudus.

' ---------------------------

t

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St 

arti (saviti St 
telefonas Canal 2552 

■landos. 9 ryto iki 8:80 vakare 
•rėdoj ii PČtnyčioj nuo 9 Iki 6 
■Iflioj nuo 10 ryto iki 1 V. p, p,

v W. RUTKAUSKAS
Advokatas

Z9 So. La Šalie St.. Rošm 58o 
Tel. Central 6390

ak <223 S. Halnted Stn Chfcagu
Tel Vardi, 46x1 telefonas Boulevurd 1939

DR. S. A,. BRENZA
Ofiso Valandos:

9 iki 12, 1 iki 3 dieną
ir 6:80 iki 9:30 vakare

4608 S. Ashland ^Ave.,
Netoli 46th St. Cmcago, III

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Roulevard 5913 
DR. A. J. BERT ASU

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

pietų ir 6 iki 8 vakare.

(Bus daugiau)

MADOS

A. L. THOMAS, 
I.IETVVYS ADVOKATAS

12037 Normai A ve 
Tel. Puilman 7097

Veda bylas visuose teismuos*!
Abstraktai morgičiai

, 77 
< ’or

A. L. DAVIJONIS, M.'D.
1643 So. Michigan Avė..

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

jOSEPH V. MOCKUS 
ADVOKATAS

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1885 

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

' DR. 1. E. MAKARAS
Gydytojas ir Chirurgą'

10718 Su. Alkhigan \venm
VALANDOS 2 4 dietų. 0 3<. 

8:30 vakare
•fi.Mi telefoną- Puilman 119b 

N.iiuų U'leturia."

A MONTVID. M. D 
15'lU Milvaukee l»e.. Kuom 20-

Kampa.- North Avė u R<>»»ej Si 
Valandos I iki 3 po pintų s 'k
- vakare Tel Brunavdck 4983

3421 So Halsted St 
Valandos nuo 10 iki 12 ryt'

Vymų lėiet>*na* Spauldiiig s6H.
Uit ra violetinė Šviesa ii diathermu 

» i ........................... .....................

Tel I learhom 9057

*. *. SUKIS 
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj 
Room 1726 

i'HICAGO TEMPLE BLDG 
W. VVaahington St. 
Wat«hington & Clark

2d 80

2580 suknia su plačiu sijonu, 
užvelkama per galvą,. Lengva

materijos. Sukirptos mleros 16 me
tu ir nuo 36 iki 33 colių per kru
tinę. r • • ”■
40 colių

Nonni
nurodytų pavyzdžių, prašome išl 
paduotą blankutę arba priduoti 

yzdžio ...
lievus, pirmykštis Žmogus pra-1 škiai parašyti savo vardą, pavardę 
įėjo jaustis jau ne tokiu bej&- ,r Klek'"*n‘' p*vy“1‘U k*“,u“ 
jiu, nes matė juose kai kurią 
aramą ,nuo kurios galima buvo 
mkti pagalbos sunkioje gyve- 
imo valandoje. Dievai sulig 

jirmykščio žmogaus supratimu 
turėjo pildyti jo reikalavimus 
ir pagelbėti jam jo geruose bei 
negeruose darbuose. “Dievai! 
lagelbėkite man nuvalyti nuo 
luko mano pasėlį, duokite man 
įasisekimą medžioklėje, padėki- 
e man nugalėti, apiplėšti ir su

ėsti mano kaimyną” — tai bu- 
lavo paprastos pirmykščio žmo
gaus maldos. Kadangi tokios,

n 
i «i

‘241

ADVOKATAS
S. La Šalie St., Room 2001
Randolpb 1084—Vai nuo 9-6

y „ i-m i j,
S. fiulsled St. TeL l urda 0062 .
9 ♦ v apart Pantu lėlio o ■

Pėtnyčios I Pūliniai (M4: 
t--------------

Mamų Tel. Hyde Park 8896

NAUJIENŲ 
Pinigų Siuntinio Sky
rius atdaras kasdie nuc 
8 v. ryto iki 8 v. vakare. 
Ncdeldieniais nuo 10 v. ' 
ryto iki 2 vai. po* piet. Boulevard 3686

Res 6504 So. Artesian
Tel Hemlock 2371

DR. J. P. POŠKA
Gydytojas ir Chirurgas

3133Jmu Halsted St.
Vai 9^tT dieną. 7- 9 vykau

Kasdien

Gerai lietuviams žinomas par ia 
uetų kaipo patyręs 
hiruimas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pa<al 
naujausius metodus X-Ray ir an
okius elektros prietaisus.

Ofisai- ir -t a borą t ori ja: 10^6 * 
sth St., netoli Morgan Si.
VALANDOS: Nuo 10—12 pieta 

ir nuo 6 iki 7:80 zval. vakare.
Dienomis: Canal 

8110 Naktį 
Dreael 0960

Roulevard 41M»
3235 S. Halsted St
.9 10 iš ryto ir po 8. v. v. i

l'elefunaiai

Telephone Yards 0994

OR. MAURICE K*HN
4631 S'o. Ashland Avė.

’ Ofiso Valandos; nuo 10 iki 12 die 
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki r 
vakaie. Nedėliomis nuo U 
iki 12 dieną.

Res. telephone Hyde Park 4000

ei BuuleVard 0587

DR. MARYA 
DOW1AT-SASS

1707 W. 47th St
Valandos nuu 8 iki 12 dieną, ouv 

Ik) b* vai vak. Nedšliomi* a«r 
K iki 2 vai. po pietą.

Buulevnrd 969h 
tel Dreael 919>

Ofisu tel 
/'Rezidencijos

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgą* 

specialistas Moteriškų, Vyriškų 
Vaikų ir vinų chroniška} lig-ą 

f Imsi*: 3103 So. Hajajrd St- 
arti 3lut Street

*alaudos, 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne 
leliumib n šventadieniais 10—14 <1mmi

* jei dbtjup akiinito, puMiUMraik 
Dr.AH. BLLMENTHAL 

OpLumtHrliM
Tel Boulevard MtP 
4649 8. Asidand A» 

Kampa* <7-U* 
ant 2 luto«|

DR M. J. SHERMA* 1
Specialistas moterų ligų 

724 S<» Luomis, kampas 18 ir Iii* 
land Ofiso valandoj! nuo 2 Ik 

pietų, ii nu<- 7 iki 9 vai vskm 
Telefonas Canal 1912 

Naktinis Tel Fairfa* HKo

l’ln r>« 1 muil 1713-024'
Res MiJfc’Hy

,41. K. C. C’UPLEll,
•, 1 U K i k /rtl C iilKl KGA>

■ ui IIU! 1 4 IKJ * Ruadlet
i) h Heltvige nuo d ilU 8 •

r
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX]XXJ )

Dr. Lawrence
Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui

> Iškirpk šj kuponą kasdieną ir priduok j Naujienų ar j sto
ei, arba savo išnešiotojui Ayk| į mėnesį ir bus apmainyta į tikrus 
United Profit Shuring kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaityto jas ar skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
Kas dieną ir ne daugiau per mąnesį, kaip kad būna Naujienų laidų 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri 
mami Priduodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama v«r 
las pavardė ii 'įdrena.' skaitytojo ' ■ "

Prenumeratoriams gaunantiems Naujienas per paštą, <»par 
neiiinių kuponų dai duodama priedu sekamai.

Už metu*—150, už pusę metų—-75, už tris mėnesius—35.
Katalogai *u tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo

Atkirpk čia
Dat”* Gruodžio 18. 1925

kis

E a

(Vardan Ir pavarde I

> 
t►

Galima prisiųsti pinig 
.. ženkleliai* kartu su u 
IjiiAkub reikia adreeuati

Palte ri> Dept 1789 f

. Ji 
u#, t v-*»«...» i>a-
sisiuti iš lengvos arba sunkesnės

nuo 36 iki 33 cdlių per kru- 
36 mierai reikia 37/fe yardų 

materijos.
<auU vieną ar daugiau v ir* 

rašome iškirpti 
... ■/ i Pa 

nuinerj, pažymėti mierą ir

4454 So. Western Avė.
Valandoj: 

i.ytd iki 9 vai. vakare

Butkus Cndcrtaking

(jarsmkitiės Naujienose• M:«aia» b valai.)

■s 6G0U S. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659 
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MES NEŽINOME SAVO ISTORIJOS

VISUOMENĖ, NETURINTI TRADICIJŲ, 
IŠNYKSTA

ŽINOJIMAS REMIASI PRAEITIES PATYRIMU

“VIENYBĖ” APIE KIšONĄ-žAGARĄ

VEIDMAININGAS SIRVYDO PRIEKAIŠTAS 
SOCIALISTAMS

Viena labai didelė Amerikos lietuvių visuomenės bė- 
da yra tame, kad ji nežino savo istorijos.

Ne kas žin kaip ilga yra ta istorija ir ne perdaug 
įvairus jos turinys, bet ji mums vistiek yra be galo svar
bi. Ji prirengė dirvą dabartiniam musų veikimui ir‘nu
statė tuos krypsnius, kurie šiandie reiškiasi musų visuo
menės judėjime.

Žinoti ją mums reikia jau vien tam, kad mokėtume 
geriaus išvengti klaidų, kurios buvo daromos praeityje.

žagaras visą laikų buvo uoliausias Sirvydo bendra
darbis^ ir Sirvydas kėlė jį, kaip ant išakės, pataikaudamas 
visoms jo nesąmonėms.

Žagaras varinėjo intrygas ir socialistų organizacijo
je, su Sirvydo pagalba.;Širvydas rėmė jį net tada, kai ji
sai (Žagaras) &nė organizuot kartu su kitais tokiais pat 
nesubrendėliais pusiau-anarchistišką “socialistų revoliu
cionierių organizaciją’1. Lietuvių Socialistų Sąjunga tu
rėjo daug vargo, kol ji atsikratė nuo tų triukšfnadarių-ir 
jų talkininko, “draugo Sirvyde”.

Vieno šito pavyzdžio pakanka, kad diskreditavus vi
sus “Vienybės” plepalus apie menamą socialistų “ardy
mą” Susivienymo. *

Bet atremti priekaištus tokių veidmainių, kaip Sir
vydas ir jam panašus, galima tiktai tuomet, kai yra ži
nomi praeities faktai.

Tie faktai reikėtų surinkt ir užrašyt, kad kiekvienas 
galėtų iš jų pasimokinti. Jeigu mums rupi ateitis, tai tu
rime pažinti praeitį. Turi kas nors imtis darbo ir para
šyt Amerikos lietuvių visuomenės judėjimo istoriją!

karo ir

m.

1923 m. 
Philippe

“Jiems mokytojai užduoda sleivija eitų tokių “domių” pė- kilo didžiausias sujudimas. Prie 
''politiška^ temas, nurodo 
laikraščius, žurnalus, ir net 
jų puslapius kur kokiu klau
simu galima rasti medegą a- 
pie politiką, prohibiciją ir įei
tus tokius klausimus. Na, 
ir studentai dirba, visai ne
žinodami ką, ir 'džiaugiasi 
kadai savo lokį ‘nereikalingą’ 
darbą Užbaigė.

“Jeigu rengiama debatai 
tai irgi mokytojų paskiriama 
temos ir studentai priversti
nai turi stoti. Bet tą, kaip 
ir politiškais klauismais raš
tus, turi išpildyti ir viduri
nių mokyklų (high Echools) 
vaikai, ne tik universitetų 
mokiniai.”
Puikus, iš tiesų, pavyzdys 

Lietuvos moksleivijai!
Jeigu Amerikos universite

tuose randasi daug studentų, 
nusimanančių apie politiką ne 
daugiaus kaip maži vaikai, ku
rie “dirba, visai nežinodami 
ką,” — tai juk tatai nėra ge
ra, ir butų visai neišmintinga
reikalaut, kad ir Lietuvos mok-mokyklos.

domis. “karščio” padidinimo prisidėjo ’
Bet netiesa, kad visa Ameri- dar ir tas faktas,- kad Bagoto 

kos aukštųjų mokyklų studenti- advokatas pareiškė, jog Daudet 
ja stovi taip žemai, kaip apie ją šeimoj yra kas tai\nenoima- 
pasakoja CIevclando laikraštis, lauš.. Rašytojas AJph -Tfii- 
Jo redaktorius tur-but neskaito rė traginga mirtimi, gi jo su- 
angliškų dienraščių, jeigu jisai nūs, Leon, apsivedė su savo 
nežino, kad šio krašto mokslei- pusseserių. Gan nedvėjoda- 
viai kartais sugeba atsiliepti mas advokatas davė suprAsti, 
svarbesniaisiais politikos ir vi- jog toliio susituokimo vaisius 
suomenės' klausimais gyviau,'galėjo būti nevisai normalus 
negu seni policinių partijų vei- tvaikas... Aiškiau kalbant, ąd- 
kėjai. Pastaruoju laiku, pav. .vokato manymu, Philippe buvo 
daugelyje universitetų ir kole 'ne visai normalus, 
gijų kilo karštų ginčų apie jau
nuomenės karinį lavinimą (mi- Įėjimu buvo tikra 
litary. ’training), ir rezoliucijos. Kadangi rojalistai nieku budu 
kurias studentai priima luc nenorės nusileisti, tai spėjama, 
klausimu, anaiptol nėra moky
tojų padiktuojamos. Nes jos 

lyra kariniam muštrui priešin
gos. x

Taigi be reikalo “Dirvos” ze
ceris šneka apie dalykus, kurių 
jisai neišmano. Kad galėjus 
davinėt patarimus universitete 
studentams, reikia mokėti bent 
atskirti universitetą nuo vaikų

Leon Daudet nubaudimas ka- 
sensacija.

jog byla bus atnaujinta ir pri
ims grynai politinį pobūdį. Rei- , 
škiama nuomon 
pasidarys taip . 
Dreyfuso. Jau 
laikraščiai, sunku surasti fran- 
cuzą, kuris nežinotų, kas atsi
tiko lapkričio 21’ d., 
(tada buvo nužudytas 
Daudet).

jog ta <jyla 
garsi, kaip 

l dabar, sako

e3ą, “draugauja su monar- 
w 1 I jehizmo stulpu.” “Draugavi- 

DZValff &>| !mib” mat, komunistai surado 
.. .1 Itame, kad reichstagų preziden

tas, kuris yra socialdemokratas 
(drg. Paul Loeb), eidamas kra
što konstitucijos nustatytu 
tvarka, prisaikino respublikos 
prezidentą ir pasakė pasveikini
mo kalbą.

Dar daugiaus komunistai yra 
priplepėję visokių niekų apie 
Anglijos socialistų vadą, Rum
šai MacDonaldą, už tai, kad 
jisai, būdamas premjeru, lankė
si pas karalių arba kad jam 
dabar, kaipo buvusiam vyriau
siam ministeriui, tenka kai ka
da dalyvauti kokiose nors vals
tybės iškilmėse. Tokius pa
prastus formališkumus Mask
vos gizeha: vadiha “revoliucijos 
išdavyste.”

Išrodo, kad komunistai šito
kių “kontr-revoliucioniškų” da
lykų niekuomet nedaro. Bet 
tikrenybėje yra visai kitaip.

Kai nesenai numirė Anglijos 
karaliaus motina Aleksandra, 
tai Rusijos komunistinės val
džios pasiuntinys Londone pa
siuntė sekančią telegramų Ang
lijos valdžiai:

“Laikau sau už garbę iš
reikšti Anglijos valdžiai gi
liausią mano valdžios užuo
jautą ir nuoširdžiausią sftn- 
patiją deki nuostolio, kuris, 
ištiko Jo Karališką * Dideny
bę ir karališką šeimyną, nui
rus karalienei Aleksandrai.” 
Taigi pati komunistinė Mas

kva per savo pasiuntinį išreiš
kė užuojautą ir simpatiją Ang
lijos karaliui ir jo šeimynai, 
nepaisydama net to, kad “Jo 
Didenybes” valdžia kaip tik 
tuo laiku buvo suareštavusi 12 
komunistų agitatorių (jie dabar 
jau nuteisti ir sėdi kalėjime).

Kiekvienas supranta, jogei 
Rusijos komunistų vadai siuntė 
tą užuojautos išreiškimą kara
liui dėl to, kad ,to reikalauju 
etiketą (mandagumo taisyklės). 
Bet jeigu taip, tai kam Mask
vos davatkos daro iš tokių da
lykų priekaištus kitiems?

Apie užuojautos telegra
mą, bdjlč, komunistų spauda 
nieko 'Nepranešė!

KLAIPĖDOS GUBERNATO
RIAUS BĖDOS.

Naujasis Klaipėdos krašto 
gubernatorius, p. J. žilius, ran
dasi nepavidėtinoje padėtyje.

Kaip tik jisai atidarė Seime
lį, tuoj aus vokiečių partijų at
stovai įnešė ir pravedė rezoliu
ciją; išreiškiančią nepasitikėji
mą senajai krašto direktorijai. 
Gubernatorius turi paskirti 
naują direktorijos prezidentą 
(kuris paskui pasiskiria kitus 
direktorijos narius panašiai, 
kaip ministeris pirmininkas su
daro ministerių kabinetą). Bet 
ką torį vieton skirti?

Krašto Seimelis neturi balso 
direktorijos, sudaryme, bet ji
sai gali išreikšti nepasitikėji
mą direktorijai, ir tuomet ši

Seime- 
yra vo- 
ir tik 2

Niekas iki šiol nėra aprašęs to, kas buvo Amenikos 
lietuvių veikta per tas kelias dešimtis metų,, kuomet jie 
čia gyvavo, kaipo sąmoninga visuomenes grupė. :Dauge- 
lis praeities dalykų jau yra pamiršta, ir jeigu dar kokią 
dešimtį-kitą metų niekas nepasirūpins surinkti faktus, 
tai paskui jų ir pėdsakų nebebus galima surasti.

Praeitis yra tradicijų šaltinis. Visuomenė gi, kuri ne- privalo atsistatydinti, 
turi savo tradicijų, negali ilgesniam laikui.išlaikyt savo lyje gi iš 29 narių 27 
dvasinio savitumo. Ji išnyksta, kaipo visuomenė. T .
biausia priežastis, delko pastaruoju laikų vis dažniaus 
pas mus girdėt nusiskundimų dėl lietuvių “

Svar- ' kiečių. partijų atstovai 
lietuviai.

Po ilgų derybų su Seimelio
* --f V ~ " V 5 O VV. .yO ZJ1UUO, 116"

mo”, yra ta, kad musų dabartis yra per silpnai surišta su galėdamas prieiti prie jokio su- 
musų praeitim. Lietuvių jaunuomenė Amerikoje neturi sitarimo su jais, nutarė paskir- 
beveik jokios nuovokos apie tai, kuo interesavosi ir gy-. ti direktorijos prezidentu p.

’ Juozapaitj, senosios direktori
jos narį ir Klaipėdos miesto 
tarybos narį. Juozapaitis yra 
išrinktas į miesto tarybą lietu
vių sąrašu. Todėl vokiškai Sei
melio daugumai jisai nepatin
ka.

to, kas buvo veikta pirmiaus. Musų žinojimas yra pasem-1 . Kad Pakalbinus vokiečių par-
. i • tiių atstovus nesipriešintitas is musų patyrimo, ir musų argumentai daugumoje -

yra niekas kita, kaip tiktai atkartojimas to, ką mes 'Lieta
me patyrę. ' x Į

Kadangi tečiaus tas musų patyrimas nėra surinktas dzikauskas.

amerikonėjl- vadajs gubernatorius žilius,

veno jų tėvai šiame krašte. Nenuostabu, kad jai yra ne 
įdomus visas musų judėjimas.

Mes, kurie šiandie krutame “lietuviškoje dirvoje”, 
esame, kad ir patys to aiškiai' nejausdami, nuolatos po 
įtaka praeities. Tas, ką iries dabar veikiame, yra tęsinys

tijų atstovus nesipriešinti 
Juozapaičio paskyrimui, atvyko

į vos pasiuntinys Berline p. Si- 
Vienok ir pasiun- 

ir kritiškai nušviestas, tai labai dažnai mes nesugebame pastangos nedavė jokių 
padaryti iš jo tinkamų išvadų ir musų ginčai neveda prie vaisių’ tĮau’
jokių teigiamų iczultatų. lodei mes eikvojame be galo lapaitį ir priversti gubemato** 
daug energijos tarpusavinei kovai, bet visai mažai teda- Hų paskirti direktorijos prezi- 
rome pastangų žengti priekyn. dentu vokietį.

Seimelio posėdyje gruodžio 2 
Del to, kad Amerikos lietuviai nežino savo visuome- d. naujam direktorijos prozi

nės judėjimo istorijos, daugiausia kenčia socialistai. Jei-, dentui tapo išreikšta 27 balsais 
gu musų žmonės gerai atsimintu, kas dėjosi bent dešim- Prie^ 2 nepasitikėjimas. 
tl« MMatgal, tai daugybė įvairi, gaivai,,
kurie šiandie be paliovos šmeižia socialistus, nedrįstų vie- kolavimą, tai jam teks paleisti 
-----------------Seimelį ir paskirti naujus rin- 

Bet nauji rinkimai pa-

rome pastangų žengti priekyn.

šai nė išsižioti.
Socialistai, be abejonės, yra padarę daug klaidų pra-(' kimus.

eityje; bet daugelis tų klaidų buvo padaryta kaip tik, pa- nepataisytų, kadangi vo- 
sidėkavojant tiems elementams, kurie dabar juos už jas 
niekina! Kone visa šitų niekintojų “kritika” yra parem
ta jų pačių atliktomis nuodėmėmis!

Tik žmonės dažnai to nežino ir patiki tiems veidmai
ningiems priekaištams.

“MOKYTOJAS.”

rrxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx:xxxxxxxxxxxxxxxxxxju:xxxxxxx^

Apie Įvairius Dalykus M

lx^XXXXXXXXXXXXXXXXX3CZXXXXXXXXXXXXXXXXrXXXXXXXXXXXXXI

Anglijos Darbo Partijos 
narys apie Amerikos 
darbininkus. — Fran- 
cijos rojalistu vado 
byla. — Naujasis So- 
viety Rusijos karo ko
misaras

vadai
nėra
Esti

Įdomų šitokios “kritikės” pavyzdį duoda Brooklyno 
“Vienybė”.

Ji rašo apie “Susivienijimo Lietuvių Amerikoje ar
dytojus” ir primena, kad tokių “ardytojų”, kaip dabar
tiniai komunistai, buvę ir pirmiaus, būtent, tarpe socia
listų. Vienas jų buvęs Kišonas-žagaAs, tas pats,

“kuris anais metais SLA. ir TMD. siuntė ant Mar
so ir iš visų jėgų stengėsi ardyti”.
“Vienybėj” redaktorius, p. J. d. Sirvydas, tečiaus už

tyli tą faktą, kad jisai pats buvo didžiausias Kisono-Žaga- 
ro rėmėjas ir talkininkas!

kiečių partijos Klaipėdos krašte 
tuo tarpu yra pakankamai stip
rios vėl laimėti rinkimus.-

Kadangi Lietuva pripažino 
teisę klaipėdiečiams rinkti sa
vo atstovus, tai gubernatorius 
turi atsižvelgti į daugumos bal
suotojų valią. Kitokios išei
ties nėra.

KĄ KOMUNISTAI SLEPIA.

Komunistai visuomet labai 
giriasi savo1 “revoliucionišku- 
mu.” Jie ypatingai mėgsta pa
sakoti, kad jų partijos vadai 
nepripažįstą jokių draugiškų 
santykių su buržuazijos atsto
vais jr nerodą jokios pagarbos 
tiems dalykams,, kuriuos buržu- 

_______ _____ azija gerbia.
Kvi'i'rj Žagaro feljetonas, “pasiusiantis SLA. ir1^1 i^i^b^’hiaugurat 

TMD. ant Marso , tilpo “Kovoje , kuomet “Kovą” reda- ju> tai visa “raudonoji” spauda 
gavo p. Sirvydas. rėkė ant socialdemokratų, kad

“Dirvos” zeceris (kuris 
ir redaktoriaus pareigas) 
reikalinga “paaiškint”

eina 
rudo

mums, 
kas pritinka ir kas nepritinka
universitetų studentams.

*
Jisai, matote, surado, kad 

Lietuvoje nesą pakankamai ap
šviestų žmonių, kurie galėtų 
pabarti “vaikėzus” Kauno uni
versitete už jų nerimtą elgesį 
ir sulaikyti juos nuo'skandalų. 
Tik jisai vienas žinąs, ko jiems 
trūkstą; jie turį neužsiimti po
litika. '

Šitą savo žinojimą jisai dabar 
specialiai dėsto “Naujienoms,“ 
kad iv jas pakėlus ligi savo 
proto lygmalės.

I Aukštuosius
čioj i j aunuomenė

' • p ■mokslus einan-
• Lietuvoje 

(taip pat ir visoje Europoj ) 
turinti imti pavyzdį iš Ameri
kos studentų, pas kuriuos, kaip 
“Dirvos” zeceris-redaktorius 
“žino,” esanti tokia tvarka:

Prieš kiek Įniko Amerikon 
buvo atvykęs vienas žymiausių
jų Anglijos Darbo Partijos na
rys ir parlamento atstovas, 
Rhys Davies. Vyriausias jo 
atvykimo tikslas buvo studijuo
ti Amerikos darbininkų judėji
mą ir jų gyvenimo sąlygas..

Prieš išvažiuosiant, 1 lavięs 
paskelbė spaudoj savo nuomo
nę apie Amerikos darbininkus. 
Pirmoj vi'etoj, sako jis, jį la
bai nustebino tg^ faktas, kad 
Amerikos darbininkai nesu
pranta savo padėties. Jie esą 
pirsispyrę klausė, ką jis manąs 
apie Amerikos darbininkus. Tuo 
tarpu jis buvo prisirengęs da
ryti plačių pranešimų apie An
glijos darbininkų judėjimą ir jo 
istoriją. Tačiau# tais praneši
mais Amerikos darbininkai vi
sai nesidomėjo, bet reikalavo, 
kad butų kalbama apie juos 
pačius.

Didžiausias skirtumas, sako 
Davies, tarp Amerikos ir Ang
lijos darbininkų yra tas, kad 
Amerikos darbininkai yra pasi
dalinę tautinėmis grupėmis. 
Tos tautinės grupės laikos nuo
šaliai. Sakysime, italai nesu
eina su airiais arba vokiečiais. 
Jie vieni kitų nesupranta. Ir 
kadangi daugelis ateivių atvy
ko šion šalin ne tikslu ant vi
sados apsigyventi, o tik užsi
dirbti kiek pinigų, kad paskui 
grįžti į savo gimtąją šalį, — 
tai jie ir nesirūpino. įsitra’bKi 
į šios šalies darbininkų judė
jimą. Įtraukti gi juos į dar
bininkų judėjimą nėra lengva. 
Didžiausį kliūtį tam sudaro kal
bų skirtumai. Tankiausiai jie 
neišmoksta pakankamai anglų 
kalbos,, kad galėtų Kuosai skai
tyti ir sekti darbininkų judėji
mą.

Kita Amerikos darbininkų 
silpnybė, sako Davies, yra ta, 
kad jie nesiinteresuoja politi
ka ir neturi savo nusistatymo 
politikos klausimuose. Anglui 
yra stąčiog nesuprantama, kaip 
Amerikos Darbo Federacija ga
li remti senųjų partijų kandi
datus, kuomet - tuo pačiu laiku 
socialistai dalyvauja rinkimuo
se, statydami savo ,kandidatus.

Socialistų veikimas Amerikoj, 
sako Davies, yra labai nusilp
nėjęs, Bet nusiminti nėra ko. 
Prieš brėkštant tankiai naktis 
atrodo tamsiausia. Juk ir
Anglijoj prieš 25 metus sočia- viešai įtarti 
listų ir išviso darbininkų judė- žmogžudystės dalyvį, 
jimas buvo labai silpnas. Vie- te rojąlistų vadas tapo nuteis 
nok bekintančios apystovps pri- tas ptenkiems mėnesiams kalėji 
vertė darbininkus labiau at- mo. Po teismo tarp rojalistų Vladas Pcržinskis.

kreipti dėmesio į savo reikalus.
Amerikos darbininkų 

sako, jog darbininkams 
reikalo į politiką kištis.
Anglijos darbininkai, nežiuriir' 
į tai, kad jie politikoje lošia i 
labai svarbią rolę, materialiniu 
žvilgsniu blogiau stovi,, negu 
Amerikos darbininkai. Ir taip 
ir ne, sako Davies Amerikoj, 
kbl darbininkas yra sveikas ii 
turi darbo, jis be abejojimo, 
daugiau uždirba, negu Anglijos 
darbininkas. Bet tuo dar ne
galima matuoti darbininkų ger
būvį. Ir štai kodėl: Amerikos 
darbininkas neturi jokio aprū
pinimo laike nedarbo, ligos ar
ba senatvėj. Tuo tarpu Ang
lijos darbininkas nuo tų nelai 
mių yra apsaugotas, nes j k. 
gauna tam tikrą pensiją. Taip 
dalykams esant, Amerikos eko
nominė sistema neturi nė slo
go, nė grindų: jus galite iškilti 
iki debesų arba nupulti j be
dugnę.

Amerika, palyginamai, dai 
tebėra jauna šalis, kuri teikia 
žmonėms įvairiausių progų. Jos 
gamtos turtai yra dideli, 
ankščiau
pasikeis, ir tąsyk darbininkuo
se įvyks permaina, 
padėtis w Amerikos darbininkų 
judėjime gali prasitęsti gan il
goką laiką, sako Davies. »- Bet 
nežiūrint į nieką, permaina vis- 
vien įvyks.

Bet
ar vėliau apystovos

Dabartine

Didžiausio susidomėjimo -no- 
tik Fra nei joj, bet ir kitose ša
lyse sukūlė Leon Daudet byla.

Leon Daudet, paskubusio ra
šytojo Alphonse Daudet sūnūs, 
yra rojalistų vadi#. Prieš 
dvejetą metų Paryžiaus šoferis 
Charites Bagot taksi kabe bu
vo rastas Leon Daudet sunaus, 
Philippe (14 metų amžiaus), 
lavonas. Philippe, nežiūrint į 
savo tėvo nusistatymą, buvo 
susidėjęs su anarchistais ir net, 
pasak gandų, su savo draugais 
planavęs pašalinti iš kelio vie
ną aukštą valdžios atstovą.

Kai dėl Philippe’o mirties 
nuomonės pasidalino: vieni (ta
rtie skaičiuje ir Charles Bagot) 
tvirtino, kad jis nusižudė, kiti 
(ypač rojalistai) bandė įrodyti, 
kad Philippe buvo nužudytas ir 
i laksikabą įmestas. Gi Leon 
Daurfet savo laikraštyj — L’- 
Action Francais©” atvirai pra
dėjo rašyti,, kad jo sttnrts buvo 
nužudytas ir kad Charles Bagot 
laike tardymo melavo.

Charles Bagot patraukė ro
jalistų vadą teisman už krimi
nalinį šmeižimą. Teisėjas FIo- 
ry surado, jog Leon Daudet ne
turi įrodymų, kad jo MriUs bu
vo nužudytas ir todėl negali

Bagetą kaipo
Rezuita-

Kai nrirū^ bolševikų 
laivyno konflšaras Frunze, — 
buvo įvairiausių spėliojimų kai 
dėl jo įpėdinio. Bet niekam 
nė j galvą neatėjo, kad tai vie
tai butų paskirtas Klementų 
Voroši lovas.

Kas yra tas VoroŠilovas? — 
stebėjosi žmopęs.

Trockis suorganizavo raudo
nąją armiją. Tad, žinoma, vi- 
sB.i natūralu, kad jis tapo pa
skirtas karo komisaru. Frun- ‘ 
ze žinomas' buvo kaipo “Vran- 
gelio nugalėtojas.” Bet ką 
darč VoroŠilovas? Kuo jis at-— 
sižymėjo?

Vorošilova?K gimė 1881 
Jis buvo kaimiečio sūnūs, 
voliuciniame judėjime pradėjo 
dalyvauti nuo pat mažens. Bu
vo jis juodo darbo darbininkas. 
Kai rusų socialdemokratai pa
sidalino į bolševikus ir menše
vikus, tai VoroŠilovas prisidėjo 
prie lx)lševikų. Kiek žymesnės 
rolės partijoj jis nelošė. Pa
sižymėjo tik tuo, jog buvo ne
paprastai ištikimas centra'li- 
niam komitetui. Net po Ke
renskio valdžios nuvertimo Vo
roŠilovas mažai kur tefiguruo- 
ja. Tik 1918 m. pabaigoj jam 
pavedama Ukrainoj organizuo
ti raudonąją kavaleriją. Už 
tos garsios kavalerijos suorga
nizavimą visas kreditas ta
čiau teko gen. Budenny. šiandie 
yra žinoma, jog gen. Budenny 
yra tik drąsus, bet jokio moks
lo neturįs kareivis. Tikruoju 
raudonosios kavalerijos _ vadu 
buvo caro armijos kapitonas 
Dalmatovas, kurį Trockis pri
traukė prie sovietų. Dalmato
vas caro armijoj buvo ©kaito
mas geriausias kavalerijos ei s- 
pertas. Bet kornųnistams rei
kėjo herojų, proletariškų hero
jų. štai kodėl visa garbė te
ko gen. Budenny, o ne caro ar
mijos kapitonui.

Laike karo su gen. Denikinu 
VoroŠilovas. vadovavo raudona- 
jai armijai. Bet ir čia kredi
tas kliuvo ne jam, bet Tucha- 
čevskiui. Kui gen. Deniktnas 
tapo sumuštas, Trockis pasky
rė Vorošilovą Kaukazo m ii i ta
rinio < distrikto komendantu. 
Kaukaze VoroŠilovas parodo ne
mažai žiaurumo, benaikindartias 
priešingas or^an. šių metų pra
džioj VoroŠilovas buvo paskir
tas Maskvos distrikto konk n- 
dantu. Visur jis parodė ne
paprastą ištikimybę Komunistų 
Paritjos Contraliniam Komite
tui. Toji jo “paklusnumo” ypa
tybė, o taipgi tas faktas, jog 
jis jokiu ntepaprastu talentu 
nepasižymėjo, ir buvo vyriau
sia priežastimi, kad jis tapo ka
ro komisaru paskirtas. Toks 
komisaras jokių ambicijų neka
rinės, ir todėl Central i n i; m 
Komitetui su juo nebus jokio 
vargo. Jis bus tik įnagis kitų 
rankose, kaip buvo ir iki š oi.

—K. A.

Nėra kito šaltinio, 
iš kurio plauktų 
tiek naudingų žinių, 
kaip Naujienos.

J V
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R T V • v v 1 v • ' Kalmiru ir pabėgti.Nelaisve) pas žmogžudžius1
Vaizdelis Pranciško Parno

(Prisiuntė “N-noms” Leonas Vitkauskas)

f Kaimini ir pabėgti. tanto Ruščinko atliko savo vei-lgyvybe dėl šių pinigų! —
I Patariu tai daugiaus nebeda- ksmą. Durys tapo atidarytos 
ryti, nes jus nespėjote nei ke- įr ant slenkščio pasirodė gra 

jlių žingsnių padaryti, kaip jus žuolė Stėfanova su žiburiu 
musų kulkas pavys. Taipgi ži- rankose. Pamačius šalimais 
nau kas esate, ir kiek jus “ver- 'Maroco stovintį Alsidą*, ji sušu 
ti”... Už paliuosavimą lordo Vi- ko ir pasistengė uždaryti duris.

šilko išsigandus Stėfanova. 
šunskurlai!, Budeliai!..

Alsidas pakėlė revolveri...
—Sustokit, aš sutinku 1 

pramurmėjo vadas.
Kasa buvo rūsyje, iš kur

su- no, vadinamos “inteligentų ka
meros” kalinio.

1902 metais vasario mėn. 
pragarsėjo byla, kuri ir\vra 
svarbiausioji tema šios apysa
kos. Tai atsitiko Balkanuose. 
Amerikietė Ston buvo pagrobta 
gauja Makedonijos žmogžu
džiais. Gaujos vadas, garsus 
Busčinskas, pareikalavo už Sto
naitį* išpirkimą sumoje 300,000 
frankų. '

Trys narsus avantiūristai su 
manė atgauti tą sumą. Tai bu
vo gimnastas Alsidas, jojikas 
Vilijamas ir drutuolia Naroco iš 
francuzų-graikų cirko, tuo me
tu gastroliavusio Balkanuose 
Svarbiausias vaidmuo šio už
manymo buvo drutuolis Maro
co, buvęs kadaise žmogžudžių 
gaujos Ruščinsko dalyvis, per
siskyrus su juom po to, kai 
anasai pagrobė jo sužiedotin; 
Stėfar.ovą.

lijamo reikalauju du tūkstančiu Drutuolis atstūmė ją. Staiga iškėlė: čia buvo ir banknotų, ir 
'______ -k__12_____ -Y x______ atinilzr, Aloizlou nntiirn i iaa avit- nininmčio savininkui Solonikuose, —- svarų sterlingų, o už tarną —.[suriko Alsidas, patęmijęs arti- auksinių pinigų, 

atsakė Vilijamas nustebęs ir penkis šimtus, šią sumą turiu nančią prie jų Stėfanovą su j. Mą sumą turiu nančią prie jų Stėfanovą su j Maroco užsidėjo gana sunkią 
gauti čekio pavidale iš vieno kirviu rankose. Nespėjo drau dėžę ant pečių, ir sušuko: 
iš esamų Vienuolyne Uskiube gai ir pasijudinti, kaip kirvis Į —Sudiev, Jurgi, — tu at- 
arbu Salonikuose bankų. Kad įsismeigė i petį drutuolio, pa- ėmiai nuo manęs sužiedotinę, o 
gauti tą sumą duodu jums mė-, likdamas gilų randą. Alsidas aš atėmiau ‘ auksą: mudu atsi- 
nesinį terminą. Jūsų žinioje puolė ant Stefanovos Ir sugilę- lyginome... 
bus mano žmonės, kurie visuo bę ją abiejų rankų.

—Niekšai, išdavike!

------------VI

Taip draugai broliškai paši
rs'dalino tarpu savęs atpirkimą

V Oulbraneen Trada Mark 
GULBRANSEN.

Vienatinis Pianas, kuris groja 
roles su jūsų pačių iireiŠkimu, 
Lengvai grojate, išduoda gražų, 
garsų ir aiškų balsą taip pat kaip 
su rankoih grojant. Galima pirk
ti mokant $3.00 i savaite.

Pamatykite pas
JOS. F. BUDRIK, 

3343 So. Halsted Si.

tą žmogžudžio klausimą apie 
pasus.

—Aš jums tikiu, nors tiesą 
sakantį nekurie iš mano svečių 
jau ne kartą mane apvylė, po
ko vėliaus ir turėjo gailėtis met jums patarnaus. Apart 
Tačiaus kodėl jus pasivadinote to viso neprivalau aš jums sa-(^ ji ne savo balsu. — Jurgi už Eleną Stonaitę. 
turtingu anglu lordu bei turis- kyti, kas jus laukia, jei mano prie manęs! Padėk man! Jie po trijų dienų jie pasiekėturtingu anglų lordu bei turis- kyti, kas jus laukia, jei mano manęs! Padėk man! Jie 

mane nužudys!.. Ir duryse pa- vieną iš gelžkelių stočių ir iš- 
su šautuvu 

Alsidas buvo užim-

reikalavimas nebus išpildytas.
Laiškas prisėjo duoti slap- sirodė Rusčmkas 

tiems korespondentams. rankose.
T. , . _ , tas Stėfanova, o Maroco jnsila-Kolei pas.taikė projra au dru-!mag dl(li ^,njo nn,

tuoliu asmeniškai pakalbėti, Toje keblioje valandoje 
pragyi net kelios dienos Maro-lpa8irodS( stov6jusis lauke> Vj.' 

-,CO atsurulė miegoti netoli savo |ijamas jr nejlgai t , 
dokumentų. :«W> fr laido «

►po to—ištyrimo busite laisvi.1 
Suprantama, ši procedūra pra-

C;___ rlsitęs dar dienų |>enkioiiką, bė«. ...
Kad tikslinus atsiekti pagei- gyje kurių jus naudositės pas simeskit, kad jus miegate... Ar- jamui,

tu? '
—Juokais ir iš pagyro! 

sake Vilijamas.
—Kad netapti apviltu 

sau nuroilyti viešbučio savinin
ką, pas kurį randasi jūsų pa-1 
sai. Apart to, jųs» privalote 
įgalioti ką nors mano žmo-i 
nių patikrinimui dokumentų,npnnaiankdnmna i iii nimp ——-V —Y “ — -Jib, nepasisukdamas | jų pusę, visų j j RuAčinka. Alsj- 

pašmbždoms tarė jiems: fdag pastumęs • savo belaisvę 
- Nežiūrėkit i mane ir pri- (Marocui, atėjo į pagelba Vili- 

kuriam ir padėjo nu
ginusi valanda, kuomet reikės ginkluoti vadą.

tarpu savęs pavaumu v iiijumu | um upn^.u, junų K,r veikti. Buščinskas vienas pats | Nutrenktas Buščinkas gulėjo 
turtingu anglų lordu bei turistu, žimas iš čion butų aprūpintas j išvyksta j Boniskarą pas savo visiškai bejėgis.

ii mimo...

mus pilnu svetingumu. Be todaujamojo tikslo, jie susitarė mus pilnu svetingumu. Be to, 
tarpu savęs pavadinti Vilijamą Į dar pasirūpinsiu, kad jūsų grį-

Alsidą jo tarnu, o Maroco paly- visais galimais patogumais, 
dovu ir be to dar Marocai už
dėjo priedermę įgyti pasitikę- vienos gatvės į kitą, persekio
jimą savo buvusio vado, suži- jamą turkų žandarų, 
noti kur randasi pinigai, gauti 
už amerikietę ir užgrobti juos 
su pagelba savo draugų.

Jiems pakildinėjus po kalnu J 
astuonias dienas, užpuolė ant 
jų žmogžudžiai, areštavo ir pa
ėmė į nelaisvę, manomą anglų 
turčių ir jo tarną, o palydovą 
Maroco ištardę paleido. Greitu 
laiku paaiškėjdf kad jie pateko 
nelaisvėn ne pas garsųjį Ruš- 
činką, o pas kaž kokį Kalmirą 
konkuravusį tuo laiku su Raš- 
činku žmogžudiškuose reika
luose. Belaisviai nenusiminė, 
kadangi t.’rejo pamato tikėti, 
kad jiems anksti ar vėlai pa
siseks pabėgti iš nelaisvės: ap
sauga buvo ne labai stipri.

Vieną kartą naktį, kuomet 
visą žmogžudžių stovykla buvo 
apimta gilaus miego, Alsidas 
užsirioglijo ant pečių Vilijamo 
ir iškišę galvą pro šakas, ku 
riomis būva apdengta jų lūš
nelė. Aplinkui viešpatavo ka
pinių tyla. Be didelio vargo 
Alsidui pasisekė užlipti ant 
stogo ir nušokti ant žemes.

Dar nespėjo gerai gimnastas 
apšiltai ryti, kaip pateka į tvir
tas rankas dviejų nepažįstamų: 
vienas prikišo prie pačios no
sies durtuvą, o antras ištiesė 
i jį revolverį. Bodyti jiems pa
sipriešinimą butų buvę bepro
tybė. Gimnastas nesipriešinda
mas grįžo į Jušnelę ir atsigulė 
šalimais savo bendro. O žmog
žudžiai su buvusiomis pas juos 
kešenėse virvėmis 
belaisviu, kad 
palygimą.

Belaisviams 
prie'» šviesiausias

—Paklausykit, — kreipėsi

važiavo į Konstantinopolį

IŠ rusų kalbos versta Šiaulių 
Sunkiųjų Darbų kalėjime vie

Virš 160,000 taupymo 
depozitorių, įskaitant di
delį skaitlių

LIETUVIŲ 
patvirtina saugumą, patar< 
navimą ir parankumą tios 
Banko®.

Gudrus Teisėjas Išgel
bėjo Šeimyną.

Namų svininkas užganėdintas.’) 
Visi linksmi!

Tūla lenkų Šeimyna Ne# Yorke 
nesenai buvo pašaukta į teismą, ku
riame ėjo byla delei jos išvarymo 
iŠ namų. Principialiais liudininkais 
buvo keli kaimynai, kurie skundėsi, 
kad jie nuolatos yra erzinami ver
kiančių kūdikių šitos lenkiškos šei
mynos apartamente. Kaimynai ti
krino, kad jie negali net naktimis 
miegoti delei to kūdikių verksmo ir 
todėl prašę namų savininko išvaryti 
šią lenkų šeimyną is tų narnų.

Teisėjas išklausęs verkiančių kū
dikių motinos pasiteisinimo, kad ji 
negalinti verkiančių vaikų nutildinti, 
nes jie verkia kankinami mėšlungio, 
paeinančio nuo vidurių dieglio . ir 
užkietėjimo ir ji nežinanti kaip 
jiems pagelbėti. Išmintingas teisė
jas įsakė jai tuojaus nueiti i aptieką, 
nusipirkti uį^5c. bonką BAMBI- 
NO ir jo /4uoti kūdikiams, kuomet 
tik užeis tie skausmingi simptomai. 
Teisėjas bylą sulaikė 10 dienų, o 
motina padarė viską kaip buvo įsa
kyta. Dabar kūdikiai naktimis jau 
neverkia, kaimynai yra užganėdinti, 
namų savininkas ištraukė bylą ir 
visi sau linksmai gyvena.

BAMBINO yra kūdikių geriausiu 
d/augu. Kūdikiai mėgsta jį! Jie net 
prašo daugiausK ,

(Pukclbftnu)

Gauja Kalmiros kilnojosi iš

jie

bė
ra-

Vilija- 
mui ir Alsidui dažniausiai tek
davo joti ant asilų, todėl ne
juto jie nuovargio. Jiems ski
namos būdavo pačios patogiau
sios vietos nakvynei ir juos 
aprūpindavo antklodėmis ir ki
tomis) reikalingiausiomis guolio 
reikmenomis. Valgis dažniau
siai būdavo gaminamas iš džio
vintos mėsos, nors kartais ne
tikdavo savo skoniu francu- 
zams, bet, abelnai, skųstles 
negalėjo.

Praslinko 19 parų, kurių 
gyje-žmogžudžiai, tarytum
mus turistai arba rengusieji ma
nevrus: kalnais, kilnodavos iš 
vienos vietos į kitą. Staigu 
kaž kur arti Tarnavos apylin
kės tyluma buvo pertraukta 
pragarsėjusių šūvių.

lai turkų žandarai artina
mi!—nutarė belaisviai. Tuo tar
pu šūviai pradėjo kartotis kas 
kartą vis dainiaus ir dažniaus. 
Pasidarą sumišimas, belaisviai 
greitai apmąstė savo padėtį. Du 
trys smūgiai savo sumišu- 
siems sargams, vienam į kaktą, 
kitam į pilvą, — ir jie gavo

sumišė abu 
sutrukdyti įų

isiėjo stoti 
akis gaujos 

Vado, kuris apsėjo su jais did 
vyriškai, paliepdamas juos at- 
raiš oti ir atnešti pusrytį jam 
pagamintą. Vatlas pareiškė 
belaisviams per žmogžudį ver- 
tėjį. kad jis jau turėjęs garbę 
priimti jų tautiečius, kurie pa
liko po savęs gerą atmintį.

T įčiaus Vilijamas pasiskubi
no perspėti’ svetingąjį vadą. 
Joj kas maišyta bulgarų-grai- 
kų-turkų taiTne pareiškė, kad 
jis anaiptol ne anglų turistas, 
o paprastas prancūziško cirko 
art stas, neturintis jokių tur
tų ir kad jis su savo cirko ben
dru Mejleriku Delpinlu buvo 
išėjus paaįraikščioti po kalnus.

—Jums pareiškė Vilijamas, 
—resunku bus patikrinti ma
no jodžius, nes kaip manau pas 
jus yra agentų visur. Mes 
dai bavomės franeuzų-grūkų 
ęirle. Vienuolyne, kur ir gali
te stirti .musų asmenis, be to 
mes prieš tai gastroliavome Sa
lonikuose: kaip Vienuolyne taip 
ir Salonikuose visi gerai 
jojiką Vilijamą Bėlatį ir 
naštą Alsidą.

—O pasus ar turite? 
sižingeidavo Kalmiras.

—Mes juos palikome viešub-

žino
gim-

nei penkiasdešimties metrų, 
kaip nustebinti sustojo: prie
šais jų išaugo būrys žmonių, 
visai ne panašus į žandarus, ir 
priešaky su milžinu Maroco.

- tai jie! Suimkite juos! — 
sušuko anstuMis, kaip tik'pa- 
temijo paliegėlius.

Juos apsupę. Francuzus ne
mažai nustebino tai, kad Maro
co buvo žmogžudžių tarpe.

Tegu niekas neprasišalina 
iš čia, kolei nepribus vadas.

Atsikreipęs prie savo se
nųjų draugų, Maroco prabilo:

Jus dabar esate belaisviai 
Ruščinko!..

Šūviai pradėjo kartotis vis 
rečiau ir rečiau. Gauja Kul- 
miros visai dingo.

Vilijamas ir Alsidas tuomet 
suprato, kad jie buvo vieninte
le priežastim ką tik buvusių 
kautynių, kad Buščinkas neno
rėjo palikti rankose savo kon
kurento Kalmiros tiek geidžia
mų belaisvių, kaip iie...

Marocai pasisekė grąžinti' sau 
pirmykštį Ruščinko pasitikėji
mą pasižadėjus jam atimti nuo 
jo konkurento daug žadantį 
anglų lordą Vilijamą Bėlatį ir 
jo tarną. Jis pirmiausiai iš
dėstė visą šį reikalą Stefonanai, 
kuri jau turėjo žinių apie tur
tingą grobį,, patekusį Kalininai. 
Ji aprūpino savo buvusį sužie- 
dotinj laišku Ruščinkui, kuris 
ir pęatęsė jam ranką susitaiki
nimo1.

Pergalėjus gaują Kalmiro, 
po trijų dienų belaisviai buvo 
pristatyti po sr.rgyba priešaky 
su/Maroco Buščinskui. * .

—Aš girdėjau, - - tarė jis 
jiems,—kad jus norėjote pi-, 
sinaudoti susirėmimu mano su

. Jis nuilso po susirė-
Laukit nuo manęs to- ’piįe jo Vilijamas, — dar vakar 

mes buvome jūsų belaisviai,limesnių nurodymų...
Po pasikalbėjimo su Marocu, šiandien jus pas mus nelaisvė- 

kitą dieną vakarop, gauja lei- je, mes pasilegsina su jumis 
dosi kelionėn, o drauge su jais taip, kaip kad jus su mumis 
ir belaisviai po sargyba keturių rengėtės pasielgti. Jus buvote 
apginkluotų žmogžudžių. Ruš- paskyrę, už mus atpirkimą 60 
činkas prieš apleidžiant gaują, tūkstančių frankų, o mes jus 
savo pareigas pavedė eiti se- kainuojama brangiau.
nam, pritynisiam žmogžudžiui | - Kiek?— paklausė tykia’ 

Buščinkas.
—Tris šimtus šešiasdešimts

Besibastant po kalnus ir 
miškus, sargyba su keliaiviais 
sumanė pasilsėti, išsirinkę vie- tūkstančių frankų... 
tą poilsio tankumyne prie ta
kelio.

Staiga pasigirdo riksmas Ma
roco.

—Kur aš gausiu tokių? su- 
: mą ?

—Pas save, ir net šioj pa- 
roco. Ištyrimui dalyko, leido- čioj troboj, kur laikosi, musų 
si du žmogžudžiai į tankumyną, žiniomis, kasa su 360,000 fran
kui- ir rado gulinti slėny dru-(kų, gautus pavidale atpirkimo 
tuolį, gailiai vaitojantį, kuris už amerikietę Ston’aitę. 
skundėsi, kad puolant užsiga-1 - Bet juk šiuos pinigus aš 
vo koją. Jį paguldė ant asilo išdalinau savo gaujos nariams... 
ir iškeliavo toliau. Maroco su 
sargyba ir keleiviais pasiliko 
nuo gaujos gana toloku atstu
mu, ir jis vis tebereikalavo po
ilsiui sustoti, o kuomet žmog
žudžiai pradėjo jį skubinti, jis

persirisimo

drutuoliu 
ir ten re-

sargybiniai

- Jeigu kits nors atsirastų, 
kuris galėtų perrišti man koją, 
tuomet galėtumėm mes judin
tis greičiau.

Užgirdęs tai Vilijamas, įis 
tuojau suprato ką nori tuom 
pasakyti Marocp, ir jis pasiva
dino save gydytoju.

—Ir kodėl jus aukščiau ne- 
pasisakėt, kad esate gydytojas? 
—Užpuolė ant jo Maroco.—Ei
kite su tavim pas mane ir pa
ieškokite kešenėse 
medžiagos!

Jiedu puolė prie 
kepenių ir ištraukė 
veiverius.

Vienu akymoju
buvo suimti ir nuginkluoti.

—Aš jums blogo negeidžiu! 
—pranešė sargybiniams Maro- 
co. — Eikite sau į savo kai 
mus, gyvenkite ramiai ir ne
manykite grįžti atgal į gaują.

Kelioms valandoms prasi i li

kus Maroco su savo draugais 
jau buvo ties Stefanovos butu.

Maroco pabeldė į duris.
—Atidarykite, tai aš, Maro

co!
—Ko tu nori ? paklauso 

Stėfanova.
—Man yra reikalas su Buš 

činku' asmeniškai pasimatyti.
Kas tave atsiuntė?
Mikas Bradžamskaras...

Vardas artimiausiojo adju-

—Meluoji! — sušuko Marco, 
artindamasis prie vado ir ne
išleisdamas iš rankų Stėfano- 
vos, kuri visą laiką jį keikė...

—lešk -k**“. jei jus tikite, 
šiam išdavikui! —1 tarė Buščin
kas, . ini

—Išdavikai! Nelauhingas! Iš
davikas— tai tu, kurį aš pasiti 
tikėdamas įleidau i namą ma
no sužiedotinės ir kuris pavogė 
ją. ’

—Ir taip, — pertraukė bar
nius Vilijamas, — atidaryki! 
mums kasą...

— O jei aš neduosiu?..
—Jeigu p> r dešimts minučių 

iųs negrąžins ' e atpirkimą Sto- 
naitės, aš perversiu jūsų kau- 
kuolę šio revolverio kulka...

—Tačiaus mano mirtis ne at
neš jums’nei vieno su...

—Bet už tai paliuosuos kraš
tą nuo žmogžudžio! — pridū
rė Alsidas.

- Dešimts minučių Jau 
ėj o!—pranešė Maroco.

—Jurgi! Ne rizikuok

pra

savo

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

E. J. McOuaid
5822 So. Racine Avė/ 

Tel. Wcutworth 0209 i* 
Eiiglcwo<>(l 4760

Saugumas dėl Taupymo 
yra^ užtikrintas per First Trust and 
Savings Bank, šis bankas yra valdomas 
šėrininkų FIRST NATIONAL BANK of 
CHIGAGO. Bankas turi virš $40,000,000,00

• kapitalo, surphis ir neišdalinto kapitalo ir 
virš $350,000,000 resuršų. Atdaras dėl tau
pymų visų dieną subatoje iki 8 vai. vakare.

FIRST TRUST AND 
SAVINGS BANK

Melvin A. Traylor, Prezidentą®.

Dearborn, Monroe
37 ir Clark Streets,

SIEDINĘS VANOS
Elektros prietaisai mank- 

štinimui kūno 
(Electrical treatment)

Rusiška-Turkiška Pirtis" 
šios vanos ir pirtis prašalina 

daug jūsų ligų.
Pirtis ir kambariai fl* 4 7K 
nakvinei .............j........ I ■ f v

A. E. Czesna, savininkas
1657 W. 45 St.

Tel. Boulcvard 4<V>2

Randasi ant | k * į D
žemutinio f l o r o \s

Išpardavimas Smart Ceverjky
SVARBUS

Kalėdinis Ūpas
Duoti, — ir turėti smagumo iš 

to davimo, — tai yra Kalėdinis 
ūpas. Bet kad duoti, reikia ir tu
reli, o kad turėti, reikia sutaupy
ti, o geriausias sutaupyma^ yra 
prisidedant p7K‘ Kalėdinio Kliubo. 
Turėti, — štai koks ūpas Kalėdi
nio Kliubo, — kad išsidirbti savy
je taupymo būdą lengvai pritaiko
mą.

Musų 1926 kliubas yra atdnras. 
Prisidėkite dabar.

KOTRYNA JONIKIUTfi

The STOCK TAROS
TRUST & SAVINOS

4150 South Halsted St,

3415 South Halsted St. 1
Išpardavimas Kalėdiniu Dovanų
A IkTlT &TM A d

1,500 porų vyrų, moterų ir vaikų augstos rųšies čeverykų 'dėl Kalėdų «
Išpardavimas Pėtnyčioj, Gruodžio 18, numažintomis kainomis

Dovanos dėl Kalėdų z
Pančiakos Stubos ši i puriai

Įvairiausio materiolp ir gražiausių B? 
spalvų. Labai daug stylių dd pasi- Ja 
rinkimo. /

Del Geriausių 'Pasekmių

Vardas Blatz Turi GarfiA- 
tuotą Gerumą per 75 metus 

Parduodamas Visose Krautuvėse

RODĄ DYKAI
tikro apecialinto ir jo pnirelbinirltf.
Tn« specialiu pa^itilymas yra 
tiktai trpmpam laikui, todėl n t-llė- 
liokit, aUilankykit Šiandien. / J6člio» 
jimni visuomet' yra pnvojih£#« ne- 
paprastai Bunkespese ligosi-.

Gydymus shrptŲ ligų ir vyr^ Var
io ligŲ yra musų speciuiuma*._  I I

35 metai paty
rimo gydyme 
chronHIty yy* 

nj

Kuomet kiti 
gydyųjai ap
vils — ateikite 

pas:

h
Dr. W. R. Register 

ir Pagelbininkai ‘ 
DRAUGAM KIEKVIENO LIGONIO 

109 N. Dearborn St.
12 augštas

Kambarys 1203
Kraujo Ligos Gali Būt 

Išgydytos
Ar e*ate tikina, kad jūsų sistema 

yra iiuosa nuo ilgų, kurion .kenkia 
dėl jūsų darbo ir pasilinksminimo. 
Ar kenčiate tylėdami? Klausykite 
Uanito'H perspėjimų, SIoku, Uikictčji- 
mo Vidurių Koumutiamo, "Neuritifi”» 

'Galvos Skaudėjimo, Nervingumo, Ap
kurtinto, Pnralyžo, "Locomotor Ata- - 
xia", Bropcbito, Astma, Ancmios, 
Skaudulių, Egzema, Slinkimo Plaukų. 
1‘asididinitno Gručolų. Skrupulus ir 
kitas ligas tankiausiai yra netva
raus ir eilpno kraujo ir tankiausiai 
geru gydymu galima i&gydyti.

Ateikit ir, gaukit ■ <erg ir teisinga 
gydymą. Savo pruktik<>j vartoju ge- 
riauaius Serutn, čh-pu\ Hakįcrym. 
Antitoxin ir upecialėa r'latrax«nou»” I 
gyduoles. Taipgi teikiu tikrai Euro
pines “606” Ir jei yra reika
las.

Rodą Dykai. Kalbame 
Lietuviškai

Valandos nuo 9 ryto iki 5:30 va
karo kasdien. Utnrninke, Scredoj ir 
Subatoj iki 8 vai. vakare. Nedalioj 
ir Šventomis dienomis nuo 9 ryto iki 

A po ,ųietų.
Imkit elevatorių iki 12 augšlo 
109 N. Dgarbom Stn Chicago

.jfrrfc iMifci n < - ■ ■ -

Tel. Lafayette 4223
/ Plumbing, Heating *
Kaipo lietuvis, lietuviams visado« 

tarnauju kuo^etiausiai.
M. Y tiška,

3228 W. 38th Chlcato. UI.



Vertė .1. Dafcys

sumurmėjo

tuojau vėl

Kvieskit Savo Giminesk re i

Iš Lietuvos Perpasi

NAUJIENAS

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III

Kalėdų Dovana

Vardas ir pavardė
DRING-yOUR ValsčiusKaimas

ApskritisPaštas
turi gaut Lietuvoj litaisPinigų prisiunčiu $

doleriais parašyk doleriais vieton lity
kasdien Siuntėjo parašas

Adresas

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III

Chicago, Illinois1739 So. Halsted St,

'Kis nustebęs pažiurėjo 
lyg ir ne visai supras-

velnias 
Zavad
ina nęs

10O0 litų
5000 litų

sūnų ponas 
sakiau, kad 
pridėjo jis.

PRIE
PRAŽŪTIES

Jei nori turėt 
nuolatinį draugą

Telegramų 
__  $62.59 
___ 72.75 
___ 83.00 
____ 98.25 
___ 108.50 
...... 514.50

PRIE 
PRAŽŪTIES

neatsakė.
ir užsi- 

kad dar- 
priet aringą

daktarai, asmeniškai apžiūrės kojas dėl ku

Artinasi Kalėdos. Kiekvienas pagal seną 
Įproti pradeda rūpintis kokią Kalėdų dova
ną suteikti savo giminėms ir draugams?!
Geriausia Kalėdoms dovana — NAUJIE
NOS.

Kreipkitės ypatiškai ar laiškais.

Naujienų ofisas atdaras kasdien nuo 8 ryfor 
iki 8 vakaro. Sekmadieniais nuo 10 ryto iki 2 po 
pietų.

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

DABAR
Naujienų Laivakorčių Skyrius

tęsdamas
Prieš jo akis stojo tos senutės

Paltu
. $5.75 ,
. 10.75

21.00
81.25

. 41.50

. 51.75

aš negaliu 
atkilto Za- 

pašnibždomis ir tokiuo

turėjo apsivilkti 
gadynės kostiumą 
sudaryti porą... 
nusišypsojo 
pergyventų 
balsis, jam kilo mintis:

žmogus mąsto taip, kaip 
jis apsivilkęs.

Ir jeigu/kas nors dar gadinę 
jo nuotaiką, tai tik tas, kad jis 
sugaišo visą valandą'namie vie
toj to, kad nuėjus ko nors už
valgyti. Dabar jis -jau nebetu
rėjo laiko, o svarbiausia, juk jis 
negalėjo pasirodyti restorane 
maskaradiniu kostiumu.

—Duok man ploščių, - 
l»ėsi jis į tarną.

Prieškambaryje staig 
gildo varpelis, trumpas 
smarkus. Kažkas labai 
šiai skambino.

— Ką ten dabar dar 
nešioja?! - susikeikė 
skis. Pasakyk, kad 
nėča namie.

Gavęs žpiogus Kalėdoms Dovanų NAUJIE
NAS, džiaugsis visą metą. Netik, kad 
džiaugsis, bet turės didžiausią naudą, — 
galės 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
liems mėnesiams.
i Lietuvą labai paranku užrašyti SUBA- 
TOS NAUJIENAS. Lietuvoje žmonės 
NAUJIENAS labai mėgsta. SUBATOS 
NAUJIENOS Lietuvoje $2 metams, Ame
rikoje SUBATOS NAUJIENOS metams 
$1.50. ‘ i

Yra, stovi už durą.
Zavadskis apsivilko kailinius, nai 

pasistatė apykaklę, 
kepurę ant kaktos 
matytų, jog jis 
kostiumu, mašinališkai vėl su
sivaldęs, įėjo Į prieškambarį.

Kampe, prie -durų, Stovėjo 
mažo ūgio eusikuprinuai senu
tė. Iš po skepetaitės, Užleis
tos ant kaktas, beveik nesima
tė jos veido. Kai Zavadskis į- 
ėjo į kambarį, ji Janiai jam nu
silenkė ir ėmė pasikukčiodama, 
verkti. »

šis verksmas jį sugėdino, jis 
sumišo.

jums sakiau... dar so 
prakalboj o jis tyliu, ne 

užsimovė drąsiu balsu.
(kad nesi* |

maskaradiniu sipylė ašaromis

Telegramų 
____ $6.25 
____ 11.25 
___  21.50 

81.75 
____ 42.00 
____ 52.25

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

paveikslas, kuri kūprino lipini 
lyjant kaž kur į miesto kraštą, 
ėjo nusiminusi atgal todėl, kad 
ponas advokatas nenorėjo jos 
priimti, o nenorėjo jis todėl, 
kad apsivilko kvailą juokdario 
kostiumą, eidamas i maskaradą 
linksminas ir todėl, kad jis bu
vo įsimylėjęs.

Jis greitai išsitiesė.
Atvesk ją čionai... Jei ji ir 

išėjo, vykis lig vartų... (L man 
duok kailiniu.0 ••• kepurę... h 
truputį pamaž’nb. hmpos šviesą 
prieškambaryje

Tarnas išėjo 
grižo.

Pinigai Lietuvon Telegramų 5O<
IŠMOKAMI VISOSE LIETUVOS DALYSE IR PAŠ

TO ĮSTAIGOSE I 6 IKI 10 DIENU
Iškirpk šią aplikaciją ir išpildęs prisiysk ją mums su pinigais. 

' PINIGUS LIETUVOJ PRIVALO GAUTI SEKAMA YPATA:

Doleriais siunčiant reikia pridčti 25 centus prie kož jos dešimties dolerių
Visuose reikaluose adresuokite:

DIDELIS FABRIKANTAS ANT 
Slenksčio Pražūties 

BANKRUTYSIU
Esu priverstas sukelti $50,000 de] užganėdinimo 

• kreditorių arba
Dabar arba niekad

OVERKAUTAI
Vilnoniai Ovoikautai iš Ulster’s, (’hesterfield, Tubo kautai, Konser- Į B ĮJ 

vatyviški modeliai. BhiHP
Paprastai verti $30 iki $35, dabar po $19.75 “JI l v
l'apiašiai verti $40 iki $45, dabar po $14.75 faM.

Del jūsų parankamo atdara vakarais iki X valandos vakaro 
Subatoj iki 9 vai. vakaro. Nedalioj iki 4 valandų po pietų

Žiūrėkit Adreso: Dirbtuvė — ’809 South State Street

cu'to geiats cualui uii pa 
darytas dėl medikalio var
tojimo. Be skonio. Stipru 
mag ir gryriumas nesimai- 
no. Prašykite Keliogg’s 
butelukuose ir ru lakeliais 
Pas visus aptiekoring.

- -Man rodosi, kad gerai, — 
pakartojo jis po minutės, dar 
kartą apžiūrėjęs savo veidro
dyje. Panelė Stavinskytė irgi 

direktorijos 
Jie' turėjo 

is linksmai 
Ir, lyg paskutinis 
susijaudinimų at-

|« vės duris nuo motinos to vaiki- 
I Al i čKSctUllU no’kur* ’is gynė’kuripo kcle* 

to valandų turės pakarti.... Tai 
pasirodė jam taip nežmoniškai 
Liauni, kad viena ta mintis 
pripildė ji baimės. Gali būti, 
ji dar nieko nežino, sušnab
ždėjo jis, Įbedęs žvilgsnį, žiū
rėdamas * valeba.

Tarnas išėjo, uždaręs pasku 
save duris.

Praėjo gana daug laiko. Ad
vokatas pradėjo nekantrauti 
Galop, ’ Valekas pasirodė anl 
ant slenksčio.

Tai toji boba 
puse balso.

—Kokia boba?
—Toji, kurios

šiandie gynei... A
|M)no nėra namie,

bet ji vis tebestovi ant lai p 
tų. Ponui teks išeiti pro vir 
tuvę.

Zavad 
į tarną, 
damas jo žodžių prasmę

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

Darykit tai ir Jus .
Štai kiek kuponų gausit už 

kiekvieną atneštą ar atsiųstą 
pastų naują skaitytoją:

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

—O tai...
Tarnas nebaigt sakinio.
—Aš sakiau jai, kad ji rytoj 

ateitu -• » 
minutės

sakiau, pakartoji
žodžius Zavadskis

Paskui,, šiuo 
stydama ranka akis, pi '“j( 
jau kiek ramiau:
t

—Aš dar norėjau vieno da
lyko pasiklausti pono advoka

•>;« x« x«k>W< >»*< rxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Klausyk ir Tėmyk

jis po minutės pasikeitusiu be 
spalviu balsu.

Ponas turėsi išeiti pro vir 
tuvę.

Zavadskis nieko
Jis atsisėdo ant lovos 
dengė rankomis veidą, 
gi Valekas parodė 
baimę.

Prašau, pone, 
nerimas taudamas.

Bet, juk, taip 
jai pasirodyti, — 
vadskis 
tonu, lyg prašydamas tarno at
leisti jam kokią nors kaltę.

—-Tai mat teg^u ponas iAeina 

pro užpakalines duris.
Zavadskis liūdnai nusišypso

tai, kaip jį suėmė... Kaip iš
gauti juos nuo žandarų... juk 
jie jam, vargšui, ten kapuose 

Į Senutė dar keletą kartų ftp-; nebereikalingi.
‘ i. Paskui,, šiuo- 24-Xl-24.

Paltu 
$62.00 

72.25 
82.5$ 
92.75 

108.00 
514.09

XX> x jix xxxxxxxxxxxx x x yx yx-
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Savaitiniai Specialai
Moterų AUperiai su raišteliais arba pumps, su dideliais gra

žiais buckles (sagutėmis), velvetiniai, satininiai, patentuotos 
skaros, augštomis, mililariškomis ir žemomis kulnimis.

Labai didelis pasirinkimas, kožna pora pažymėtataiškio- 
mis skaitlinėmis musų languose, verti iki $7.50, 
specialiai dabar 4$WbWW

Pilnas pasirinkimas motei-ų. vyrų ir vaikų pančiakų ir šli- 
perių dėl švenčių — viskas nužemintomis kainomis. Labai ge
ros Kalėdų dovanos.

Tikri Zipper batai 'dėl vyrų, moterų ir vaikų nužeminto
mis kainomis. Mes tuiime labai puikias Šilkines pančiakas dėl 
moterų — pageidaujama Kalėdų dovana?

Ltw ir Milton Warsa\vsky’ai, užbaigę mokyklą kaipo kojų 
riu sunku pritaikinti. Nieko neruckuojame už egzaminavimą.

WARSAWSKY’S RELIABLE SHOE STORE
1341 So. Halsted St., kampas Liberty St.

Tame pačiame bizny je nuo 1881 metų
Krautuvė atdara kožna vakaru; nedėlioj visą dieną.

KELLOGG’S
TASTELESS CASTOR OlL

toj A

'T* rojo:

Oloį

roioiic

3®oro:

OIoS 
:otoįi

Pinigus reikia siųsti Money Orderiais ar bankos kasierians čekiais. 
REIKIA RAŠYTI VARDU “NAUJIENOS” z

' Litų kursas siunčiant Paštu ir Telegramų

•••••••••



CHOGOS Keturi sužeisti 
ekspliozijoj

Hiai gotfti kad Tftes visi sueitu-nor^ sveiki 
__________ . mi. Malonu tai girdė

ŽINIOS
meni vienon organizacijon, pa
siduotume vienas antram savo 

i bendrai

Socialistų Prakalbos
Ateinantį sekmadienį, gruo

džio 20 d., 2:30 vai. po. įriet, 
Ashland Auditorijos West sa
lėj, bus svariuos socialistų pra
kalbos, kurioje kalbės žymiau-i 
si socialistų kalbėtojai: senelis 
Eugene V, Debs, Morris Hill-i 
quil» nesenai sugryžęs iš Socia
listų Internacionalo kongrese 
ir Pennsylvania Darbo Federa
cijos prezidentas. James II. 
Maurer. įžanga tik 25c. Visi 
kviečiami atsilankyti.

Lietuvis nuteistas 
kalėjiman

Savickis-Sovietsky, 
laiko atgal turėjęs 
netoli 85 ir Went-

Vakar ryte smarki eksplio-l'"a"k'». ir 
ziju supurti visą pietinę mies-!ka,bcU “R* ivairuę* nevietos

* H« OI 1 a 1 c n I rvi rv i-rvilralnu
to dalį, lai eksphodavo Com- 
mercial Acelelyne Supply Co. 
dirbtuve, puse mylios j vakarus 
nuo Blue Island.

Ekspliozijoj keturi darbinin
kai liko sužeisti — tiek jų tuo 
laiku tebuvo dirbtuvėj. Alfred 
Niebert liko gal mirtinai sužei
stas. Jis ekspliozijos laiku ėjo 
į dirbtuvę ir liko išmestas toli 

Įį kiemą. Taipjau liko sužeis
tas ir dirbtuvės superintenden- 
■Us. Jeigu ekspliozija butų iš
tikus kiek vėliau, gal 25 darbi
ninkai butų likę sužeisti, nes 
tiek darbininkų dirba toje dirb
tuvėje. Po ekspliozijos per ke
letą valandų siautė didelė liep
sna, kartais siekianti 50-60 

•pėdų augščio. Nuostoliai siekia 
$75,000. Ekspliozija visai apie- 

'ilnkei pridaro nuostolių už 1,- 
000 dolerių.

ir susišelpimo reikalus.
Pereito susirinkimo protoko

las skaitytas ir priimtas vien
balsiai. Seka komisijų rapor
tai koncerto, kuris įvyko 4 d. 
spalio, Lietuvių Auditorijoj. 
Komisija raportavo, kad kon
certas pavyko visais atžvilgiais; 
raportas priimtas. Nežiūrint, 
kad surengimas tokio puikaus 
koncerto sudarė nemaža išlaidų, 
bet vistiek kliubui dar liko gra
žaus pelno, būtent $150.Į0. Už 
koncerto pavykimą garbe pri
klauso komisijai, kuri tiek daug 
pasidarbavo; komisija susidėjo 
iš šių narių: J. Aleksandravi
čius, O. Dambrauskienė, J. 
džunas, K. Yurgan ir J. 
toris.

Gei- 
švi- 
val- 
pri-

Spulkos komisijos, 
ir knygiaus raportai

Kaportai apie ligonius, 
buvo sirgę; nutarta pa-

NAUJIENOS, Chicago, I1L■■■»■ -e.« ~ JUU " Į— ~ ■ gųpni i ■■ te i <■
‘ 1 — Mnks- 

.... Malonu tai girdėti, 'lodei 
ir korespondentai siunčia jųmsf 
Keistutiečiai, savo viešą sveiki
nimo žodį — Linksmų Kalėdų.

Seka rinkimas valdybos dei 
1926 m. Pirmininką ir proto
kolų raštininką rinkta slaptu 
balsavimu, o kad sutrumpinus 
laiką, kitus valdybos narius rin
kta viešai balsuojant. Pirmi
ninku išrinktas J. Aleksandra
vičius, vice-pirm. W. Strygas, 
protokolų raštininku Ant. ’ Ju
sas, finansų raštininku J. Po- prjra§oma prje draugystės, nes suristi 
vilaitis kasierium K. Varnius, .- > x ’ uiatigji^vv y iii l

kasos globėjais A. Markauskas tai vedama> tad 
ir J. Geidžunas, kontrolės ras- j sįoj. 
tininku J. fcvitori/ knygium F. 
Sutkus, tvarkai pridaboti 
(maršalka) B. Urbonas. Visi 
jie yra senieji, išskyrus vieną 
W. Strygą. Po valdybos išrin
kimo perstatyta du kandidatus 
į korespondentus — Antanas 
Jusas (senasis) ir W. Strygas;

Ąteinantį sekmadienį, 
piet, Liet. Liuosybės 
Draugystė Lietuvos Kareivių 
laikys svarbų priešmetmį susi
rinkimą. Nariai kviečiami į jį 
atvirutėmis, taipjau yra pri
minta kiekvienam, kad atsives
tų po naują narį. Tai lengva 
padaryti, reikia tik noro, bet 
tai butų gera Kalėdų dovana 
draugystei ir tai ypatai, kuri

vilaitis, kasierium K. Varnius,

Ugniagesiai sužeisti

Jonas 
kuris kiek 
sankrovėlę 
worth Avė., tapo teisėjo Mc~.
Kinley nuteistas nuo 1 iki 10 
metų kalėjiman už priėminėji- 
mą vogtų daiktų. i

Ugniagesių šoferis ’ George 
Etivvein tyčiomis įvažiavo į gal 
vakarį prie Bandolph ir Hals- 
ted gatvių, rizikuodamas'savo 
ir savo draugų gyvastį, kad tik 
nesu važi nėjus moterį, kuri 
bandai pereiti skersai gatvę. ’ 
kada prie Jos visu greitumu !£-■ 

susirinkime ugniagesių .. autorfiobilfu^ 
Apollo teatre, sekmadieny, gr.įVienas ugiiiagesią. gana sunkiai 
20 d., 3 vai. po piet, kalbūs ■s 
apie dabartinę padėtį Chinijoj 
ir jos santikius su kitomis val
stybėmis. Paskui bus klausi
mai ir pasikalbėjimas.

imti.
kurie
šelpus, sumoje viso $125, išmo
kėt; mirusio pomirtinę nutarta 

jo moteriai išmokėt, dabar ser
gančių randasi tik vienas, Wm. 
įAugustąs ir jis jau žada ant 
Kalėdų būti sveikas, -ai reiš
kia, kad ant šių Kalėdų rjis vi-

Open Forum
Harry F. \Vard, nesenai su

grįžęs iš Azijos ir Busijos, 
“Open Forum” i............. ....

sužeistas, kiti du lengviau. Et- 
twein išliko nesužeistas. ■

Teisia lietuvį už už- 
mušėjistę

F x

Surado slaptą bravarg
Prohibicijos agentai ir polici

ja vakar padare puolimą ant 
namo prie 1042 W. Marrison 

SI. ir rado ten slaptą bravūrą. 
Ten nebuvo gaminama alaus, 
bet iš taip vadinamo nir-birio 
padaromas “tikrasis” alus, pri
dedant prie jo alkoholio ai* ki
tokių chemikalų. Busta visti-; 
prietaisus darymui -p^Mtik’HTfo” 
alaus ir 41 alaus statinę. Visas 
namas buvo tam tikrai. įreng
tas, i 
liet policijai vistiek | 
areštuoti tris žmones, jų taipc 
l^o Murray, brolį West Sides 
palitipiario James Mūri 
ris dabar sėdi Atlanta kalėji
me už apiplėšimą pašto trauki- j 
nio ties Roundout.

Kriminaliniame teisme, prieš 
teisėją Brothers, dabar baigia
ma nagrinėti bylą Adomo Gris
ko, 31 m., ir gal <lar šiandie bus 
išneštas nuosprendis, nes va

ldi!’ prokuroro pagelbiniukas 
Luis Glcman pradėjo paskutinę

Adam Grisko yra kaltinamas 
už nužudymą savo meilužės.

keletą mėnesių atgal prie jos 
namų 710 W. 81 St., jai gryš-

su daugybe slaptų durų, tant bažnyčios, kada ji atsi- 
- i vistiek pasiseko sakiusi toliau su juo gyventi.

Lietuvių Rateliuose
Brighton Park

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim Kliubo metinis susirinkimas.

Pranešimas
l)cl šėrininkų Garsus Vardas 

Lietuvių Skolinimo ir Būdavo- 
jimo draugija (spulka) Loud 
Name Building & Loan Ass’n. 
Prauišain, kad lapo suvienyta 
Garsus Vardas L. S. ir B. D-ja 
(spulka) su Biruta S. ir 1. 
Draugija ir tapo permainyta 
svetainė, bus perkelta iš P. 
Kęselio svet. į Anton Czesnas 
svetainę, 4501 So. Paulina SI. 
Pirma# susirinkimas arba mo
kesčių vakaras gruodžio 1«S 
dienų, 1925. m., 8 vai. vakare, 
A. Czesnos svetainėj, 1501 So. 
Paulina St.

Lietuvių Keistučio pašelpinio 
kliubo metinis susirinkimas |- 
vyko septintadieny, gruodžio 6 
d., McKinley Parko svetainėje, 
pirmininkui J. Aleksandravičiui 
susirinkimą atidarius, iš eilės, 
pagal dienotvarkį buvo priima
mi nauji nariai. Prisirašė vi
so keturiolika, — tai gražus bū
relis, kuris taip žymiai padau
gino kliubo narių skaičių. Da
bar
421, iš jų yra 302 vyrai, 104 
moterys ir 11 jaunų panelių.

kliubas turės narių viso

rašysis prie kliubo, tai neilgai 
trukus visi šioj apielinkėj gy
venantys, mūsiškiai, kaip vyrai 

j taip ir moterys, bus Keistučio 
FIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM^ kliubo nariais. .0 tai butų la-l

Direktoriai.

BILLY’S UNCLE

1'įlnni Ivedam. 24 mėn. 
Ifiniok. Plumbiuga |ve- 
dnmns pltflathiHl, pa- 
IniHrn bile |A kur. Tai
some boileriui.

Inangle Phunbing

ST1.AM aml HO1 VVArEH

HEATING PLANTS

KIMBALL

an

pamylėti ir 
pagarsėjusius 
kos ekspertus
jiti gaida 
geriausiai 
ziką.

lengvų išmo

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

šviesos,ir dratų .suvedųnaš.”. 
Fikčeriai ir elektros reikmenys. 

2215 W. 22nd 8t^ Chicago 
I’hone Ganai 2691

1922-32 So.
4177-83 Archer

čia jau sukelta daug diskusijų, */ 
iško galima buvo suprasti, kad 
diskutuojantys nori turėti la
bai gerą y patą, kuri užimtų ko- 

Visi, kurie 
tik girė Strygą, tai tuo pačiu 
kąrtu išpeikė Jūsų. Gasiunas 
sake: “Strygas visuomet pa
duoda labai naujas žinias Į 
laikraščius ir jis rašo į visus 
laikraščius, o Jusas nerašo į 
tuos laikraščius, kurie yra su
rišti su darbininkišku judėji
mu”, lik ncpar.nkė, kurie yra 

i. Jonus Blaškevičius 
kalbėjo, kad “Jusas visuomet 
per laikraštį peizojo kliubo var-z 
dą” ir jeigu ne pirmininkas, 
kurs jam kalbą sustabdė,, tai 
kažinkiek butų netiesos pasa
kęs. Mano visos koresponden
cijos pilnai sutinka su Kliubo 
tarimais ir visais atžvilgiais 
buvo ir bus urielankios Kliu- 
bui ii’ didžiumos narių valiai. 
Tai ko daugiau reikia? Kur£i 
čia tas peizojimas - šmeiži
mas Kliubo vardo? Visi jų no
rai apkaltinti korespondentų 
be jokio reikalo neišsipildė, pa
sak to padaužos, “jeigu norai 
butų arkliai, tai ubagai raiti

po 
nąme, i respondento vietą.

draugyste yra turtinga ir rim- 
1 sveiki vyrai 

prie jos dabar. Susirin
kimas bus svarbus, nes bus 
svarstoma daug draugiją lie
čiančių reikalų; bus išduota 
atskaita iš buvusio vakaro, 
taipjau bus tariamasi apie se
kamą vakarą; yra draugų, ku
rie gauna dovanas už neėmimą 
pašelpos iš draugystės per 10 
metų, reikia ir šiuo klausimu 
pasitarti; taipjau busi renkama 
ir valdyba ateinantiems me
tams,, tad turime išrinkti tin
kamiausius žmones draugystės 
reikalų vedimui. Todėl /visi pri
valome šiame susirinkime daly
vauti. Ikišiol draugystės rei
kalai tvarkiai buvo vedami, rū
pinkimės, kad ir toliau taip bu
tų. —Seki. K. P. 1).

(Tąsa ant 8-to pusi.)

Parduodam

SKAITYTOJAU!
> ‘ ‘ • • • X

PAREIKALAUK SAU KATALOGO IR 
PASIRINK S AU DOVANAS

' DYKAI DEL JŪSŲ-

Adresas

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

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

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

Miestas............................... — State....... ....
lupildyk ir trių^k Naujienoms

Vardas

M0.MO fi 
s**0^*!*** i 1

K

■ i ................................—

FlRCT

, \vVEz
\?\KJ

Sbcomv> PR\xt* - ' > jTl 4

LI DŽIUS
Vyras ir te
su šiuo pa-

KAZIMIERAS
• Mūšų mylimas 
votis, persiskyrė 
šauliu sulaukęs 3<> metų am
žiaus, gruodžio 16 d.. 1925, 
Paėjo iš Kauno rėd., Rasei
nių apskričio, Kvcdainių pa
rapijos. Amerikoje išgyveno 
17 metų.

Paliko dideliame nuliūdi
me moterį Qn;j po tėvais Aii- 
guutaitę, 2 dukteris: Aldoną 
ir Josetina, 3 brolius: Domi
ninką, Mikolą ir Liudviką.
3713 Kucletl Avė., Berw.vn, 
ttl. Laidotuvės ivyks sukatoj, 
gruodžio 19, 1.30 vai. po pie
tų ii namų bus nulydėtas j 
Tautiškas kapines.

Visus gimines, draugus ii 
pažįstamus nuoširdžiai kvie
čiame dalyvauti laidotuvėse.

Ndliudę liekame, 
Moteris, Dukterys 

ir Broliai
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Rudeikis Telefonas 
Yards 1711.

Atsiimtai laiškus iš Pašto

l»ut

šie laiškai yra atėję iš Eu
ropos. Kam jie priklauso, tegu 
nueina į tyrinusįjį paštą (Ciarl 
ir /Vdams gatvių) atsiimti. Kei 
kia klausti prie langelio,
padėta iškaba “Advertised Win 
dow” lobėj nuo Adams gav 
ves, pasakant laiško NUME- 
UI, kaip kad Šiame sąraše pa- 
Žymėta. Laiškus paštas laiki 
tik keturioliką dienų nuo pa 
skelbimo.

903
813 
919 
921 
921 
931

’ 941
950

- 954 
959 
909 
970 
978 
982

Aleksigczyk Jusef 
Brazanckas Waclavas
Dilinaras Baltrus 
Endrulatis George 
Frakas Kazimierui 
Janulis Širs P 
Kirstuk J
Macukas Antonas 
Mikaloiunas Giorgs x 
Pilka Isadore
Skutkis P
Mimenas Jonas 
S tani s Joz
Svilainiene Amilija

PIJANAI .
savo baiso yra 

didžiai išbirti pe> 
artistus ir muzi-
Vien tik su Kim-

galite gra I 
ir girdėti | 

piano mu I

DR. VAITUSH, O. b.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTĄ,

Palengvma akių įtempimą, kum 
esti prielastiini gaivos skaudejim i. 
<vai£inp>, akių apten.imo, nervuotu- 
ilpį skaudamą akių karltj, atitauo, 

'ktervas akis, nuima kataraktą, at> 
teko trumpregystę ir toliregysti 
Prirenka teisingai akinius. Visao- 
<e atsitikimuose egzaminavimas da- 
•orr.aR su elektra, "parodančia m1.- fciajtiHictR Ic* S>r»ccinl^ satycl^a. «•.-
’ ‘ ‘ - - - i-

Vai: 10
kreipinma J mokyklon v»įįua. 
iiaj nuo $4.00 ir augščiau.
iki P <n?l NrtilSKcd 10 iki 1 vai p. "4

1545 West 47th Street
Phnne Boūkrwd 7581

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be Vkausmo 
BrKige geriausio aukso. £u musv 
pleiyom galima valgyti kiečiausią mai 
Btą. lGurantuoiame visą save darbą, i) 
lemas musų kainas. Sergėkite eave 
dantis, kad '^kenktu xX>f>u *-T#tkatai

1545 VVest 47th Street
*.»•: d* A«h|>n**

DR. ROSS NAUJA IR PA 
GERINTĄ SISTEMĄ 
GYDYMO IŠGYDO

Kraujo, į>uhIč«. Alapumo. privatinė*, ela 
tos, ui.andinU** Ir utkrečlamor IIkom vu. 
ikirydonioti.

Vartojami saugiuuHi ir geriausiai 
žinomi metodai

t u M. ROSS 
Atsakautla 

Speciali* tai

914- -
pagerintas

ir tikrai Europiui* Lr. • 
Melde gydymai g • 
kiamn. Vlenatinb tv > 
dymaa nuo sifilio *.ui 
dama* ui It F
temą kainą 3 w

tiktu! trumpam laikui

nu 
ligyd >.iu

"H0W CAN B1LLN 
M AK£ A MILL1ON ?' 

J Ji > i ! • . •.

LE’įS — VT — t>Ok\"V 1
bo rv Note 1 ----- VCMOU) VOU UJOMT
e>t UKILUCVV TO A ?

YOUV2. UfcrrVfc.VL OVTm
■ ■■.,111.1. Į..I.I —I.. . I ..........       •>

R.\GUT

X
UORSSE. (

NlcmMUG
OFFEfcfcb e^VO«5t\ 

VAOST O^r TVVfc

YOO SE£

OKI A UOOF
KMOU) TUAT

TUEV TU WxikJ

AKEUT

A •(& J7/L

UAVCH-
— MOV TVJc.K\U& 

YOUfc COAV ^LVY.'UV 
COVtcRS up — BŪT 
OUE ’VVAT U)\\_V A\l*m 
AVVV^GT Avmrcm

\V VOO AU£ 
A UA’bOM IT UJ\U- 
3E Quvv&di*owfcfc‘' 
TO UJEAPT^ OM 
YOOfc. PfcCAUSt 
\T "MEMtP. TVAAS" 

THV. COmCT
VI KA£- 4b >'

A PAAR OV S\AOV_£ 
-A PA\R THAV KERJE. 

'mavv LOKIO eevo^e 
SC\^KiCE O^CCNEfcED 
TVAE VfcOCfcSS VW 
MAK1UG LEAVUEV. 
OUT OF FAPER— 

TVE'it ^CJES
T^VcA) AUt> 

FOUKtf> UOT W<WG 
-TUEX UA\/E C.G\IERK> 
kAAM^ A KMVV AUt> 
MANY A VAOUE IM 

TUE SOCK.

BOOBV PRiXt

VAcvu^e ov OMK 
SMELUMG A , 
U)\TVX W‘S VV^MK^IT 
PE.TALS RVG^T 
UkltfeV- U\S MO^t 
-VUW iki 
BVAOTY StbE B V 
SlbE-OMECteEU) 
UOMG AUt> W

OTAAEVL QKVJJD U)W

Įsteigta 80 metų

DaugintiHial chroniškų ligų paeina 
kraujo ir užkrečiamų ligų. Kad 
jas nebandyV.it senais budele.
VYRAII Spc rialls serum gydymas 
tojumas su 
stiprumu 
jenų veikia 
ir kraujo.

yra ««r 
atgav w

Jo gaivinau
Kilią, ne m 

•lipni ‘m 
Rom Kyd- m

jteni pa.iRekimu <lel 
Hilpnėtns •• vyram*.

k tebūk Ii turui Htit _ 
suteikclamn •tipruihą 

♦•m* vyrami. Dr. 
kvadieu pilni ligonių.

JIS "l’URI 30 MCTŲ PATYRIMU '
k- jau Hgydė tuk*tančlun imonlų, tai f 

' uitikrinimas serumUietns, kad jie gau« * • 
rų gydymą. Vienatini. Keriauaini jreQ»<-t*.- 
ofi*«» Junirtintee Valstijose. Deiimtis

J tlymui kambarių. Kraujo iAbandymas ir 11 , .
buratorijos egaaminacija dykai »u gydyrtu

Patarimas Dykai
niedikuli* puta^navlmas •ut.-ik 

sveikatą ir Inimę. Ceriau.i* K?d> 
Pigiausio, kainos. GralBiauda* y.'dj 
Ateikit Šiandien.

DR. B. M. ROSS
85 S<>. Ikarborn St.

kampas Monroe St. Chicago 
Vyrą prh-nilmo kambarys 5Q(i. Moterų tr< 
einhno 'kainbnrya 80S.

I Penktas Augštas, Crllly Na mat
25 META! TAME NAME

Ofiso valandos 10 ryto ik
valairn. N. dvlioj nuo 10 iki 1 dieną. F'* 
nedėlinfs, .eredorn U ir tubateinh nuo t* 
ryto )i<i b viikmc.

AUakuntta 
Jums 
muA. 
moa.

nebandyV.it


(Tąsa r. u o 7-to pusi.)

korespon- Iš Birutės
Evtra posėdis.

u-l

LisiiMii Rateliuose
jodinėtų.” Susirinkimas nepa
norėjo tokios šlykščios agitaci
jos klausytis ir didžiuma balsų 
vėl išrinko A. Jūsų 
(tentu.

1 eatras 
Muzika

NAUJIENOS, Chicago, TU. Penktadienis, Gruod. 18 ’25

PRANEŠIMAI PARDAVIMUI

nu t arima i.
komisija

knygas už

Sekantis buvo 
Nutarta ir išrinkta 
peržiūrėti Kliulx> 
pereTtus metus, kad ištyrus tik
rą finansinį Kliubo stovį; iš
rinkta delegatu A. Oshell at
stovauti Lietuviu Auditorijos 
šėrus; nutarta pakelti protoko
lų raštininkui algą $10 į me
tus; nutarta bilą sumoje keleto 
doienų, kūną “Naujienos” pri
siuntė ir kuri buvo padaryta 
Dramos Skyriaus, pavesti per
žiūrėjimo knygų 
kad ši pasirūpintų 
nomis” atsiteisti; 
kantį susirinkimą 
atvirutes, susirjr
sausio 3 dieną ir turės būti 
tarta reikia ar nereikia uždėti 
nariams specialius mokesčius, Romaus pasikalbėjimo, tapo iš
neš jau apie keletas šį metą rinkta Muzikališkoji Komisi- 
mirė, todėl pasidarė Kliubui -lu» 1 
nemaža išlaidų, šiame suairin-1 » būtent, tris iš rėmėjų 
kime viso kartu įplaukų buvo Nora Gugis, inž. K. August ir

komisijai, 
su “Naujie- 
nutarta 
šaukti

“Birutės” valdybą, pasitarus 
su vedėju Vanagaičiu, sušaukė 
“extra” posėdį, j kurį kvietė 
kad atsilankytų nariai, rėmėjai,' 
veikėjai ir tie. kurie velija 
“Birutei” visuomet gerą. Į 
jų prašymą pereitą antradienį 
susirinko Apie trisdešimt ypatų 
ir tarėsi apie ateinantį “Biru
tės” veikimą. Pirmininkas p. 
Pagariackas pakvietė Al. Mise
vičių pratarti keletą žodžių a- 
pie tikslą šio susirinkimo. Po 
jo sekė Vanagaitis, pateikda-Į1 
mas planą veikimo. L_. 
ralius išreiškė savo nuomonę, 

nu- PaU padarė Dr. Biežis, Nora 
Gugis ir kiti. Po gražaus ir

Dvidekimdcs Metų Lietuvos 
Revoliucijos Sunaktuvėn 

Taipgi ir dvidešimties mvių Lie
tuvių Socialistų Sąjungos Sukaktu
vės.* ’ioms dideieina sukim.uvems 
paminėti, LSS. Vili Rajonas ren
gia dide.į vakarą, kuria įvyks ne
dalioj, gruodžio 20, T925, Lietuvių 
Auditorijoj, 3135 So, Hftlated St. 
Vaičkaus Dramos teairau suioA dra
mą “Laisvės Kovotojai”. Kalbės 
Redaktorius P. Grigaitis. Po gra
žaus prpgramo bus šokiai iki nak
ties vėlujnos. jžanga 50c 
$1. Kiekvienas __
ir kovojąs už ją turė.ų atsilankyti.

Rengėjai.

PAIEŠKAI' apsivedimui merginos 
Gn’i Imli 22 iki 30 melų. Aš esu 
pasiturintis biznierius, 30 metų. No
riu durą ir teisingą merginą. Gyv- 
našlės nerašykite. .Iri pasidabosi
me, tuoj apsivesime. Pasiųskite sa
vo paveikslą. Rašykite;

Naujienos box 631 
1739 S. IialstecUSt.

REIKIA OARBININIĮI
VYRŲ

PARDAVIMUI
KEIKIA automobilių salos- ........................

menų, yra gera ateitis, geroj i jai pabmlavnią 90 
automobilių lamiri 
pa. Visi įrengimai 

i arti

nusipirkti nan- 
kary garažą su 
ir taisymo ša- 
vėliausios ma- 
Loopiis Bou'e-

«

75c. ir 
trokštands laisvės

ISRENŪAVOJIMUI

apiclinkėj, pardavinėti dviejų 
rųšių gas karus. Pageidaujama Sos. Randasi 
patyrę, arba išmokinsime ne- prosą Isigjti ge^
patyrusius, kurte turi gabumą 1838XW. 63 St^x
pardavinėjime. Tel. l'nglewood 6$59

4143 Cottage Grove Avė. k

se-
per

J. BRIEDIS,
ir visų mėgiamas chica- 

mylėtojas vaidintojas, 
metų buvo pasitraukęs

ANT RENDOS 5 kambarių Ra
tas ant anth) augšio, yra visi įtai
symai, vėliausios mados skalbyk
los ir skiepas, rendos 835 į mėne
si. Atsišaukite.

3310 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 3652

PARDAVIMUI gera beke^ 
nė, geras obelio ir retai 1 biz-REIKIA patyrusių vyrų prie 

žirklių ir šiaip darbininkų j !nio biznis, 
geležies atkarpų jardą. Gerai Atsišaukite 
alga ir nuolat darbas. g.-įo yy
Jnter-State Steel and Supplv Co 

4030 S. Wells St.

Vilnimis Vadavimo Komiteto ir 
prisidėjusių prie jo organizaijų vi- 
. UOtinns siisinnkimhs įvyks penk
tadieny, gruodžio 18 d 8 v. v., 
i.ietuvių Auditorijoj. Visi nariai, 
draugijų delegatai ir šiaip užinte- 
i’esuoti asmenis yrš prhšomi atsi- 
.ankyti. Svnrbinus.u dienotvarkės 
punktu bus Vns.irio 16 dienos ap- 
vaikŠčloj imas. — Sekretorius. .

RENpAl 4 ruimai, šviesus, 
gražiai įrengti, gasas, elektra; 
labai patogus dėl mažos šei
mynos. Renda $13 į mėnesį.

3717 Parkeli Avė.
•—1T———““—“—" ■■■' ■

IšSlPARDUODU viską; karvė 
geros veislės su šviežiu pienu, ka- 
narkų, gieilančių, gvrrantuotų. Qe- 
rų šunų — sargų prie biznio. Taip
gi ir rakandai.

5630 S. Narragansrtt Avė.
| • Tol. Prospeel 0611 

Senas 
gietis 
Keletą 
iš scenos, bet dabar vėl sugry- 
žo ir nežiūrint ligos, sti pirmu 
pasirodymu užkariava sau žy
miausią vietą tarp musų artin- 

Jis kas savaitę 
vaidina Vaičkaus Dramos Teat
re ir visi jo vaidinimu gėrisi. 
Tai yra geriausias musų megė- 
jas-artistas. Ateinantį sekma
dienį jis vaidins svarbių rolę 
dramoje “Laisvės Kovotojai,’ 
kurių statoma Lietuvių Audito
rijoj, paminėjimui 20 metų su
kaktuvių pirmosios Lietuvos 
revoliucijos.

Dr. Ka- tų-mylėtojų.

Dr-stės Pažintis Lietuvių Ame- 
4’ikoje prlešmetinis susirinkimas įd
ubus nedėlioj, gruodžio 20 d., 1 
vai. po pietų, P kisddaus svet., 
•i<»2a S. Pamina Si. Gerbiami drau- 
.ai, visi turit būtinai pribūti ant 
Jo susirinkamo, nes bus rinkimas 
.unijos vahlsbos.

Jos. Yuciiis, rast.

ĮIEŠKO KAMBARIŲ

REIKALINGAS dženitoriaus pa- 
gelbininka.s, nevedęs. Butų gerai, 
kad patyręs butų.

Kreipkitės:
1134 independence Blvd.

Matyk jahitorių.

$257.60 — Anton Jusas.

LAIŠKAI NAUJIENOS

Prašome nevilkinant juos 
si.mti.

Ambrazis A.
Beliackas J. 3 
Budzinski Rūta 
Bcrcos Mike 
Baltas Chas. 3 
(v.dmin Edvvard 2 
Garon K. Grame! John 
jekaitis J.
Jakštiene Barbora 
Jenčius Chas. 
Jakštas Ignas 
Kirshulis J. 2 
Kunges K.

, Kiužas Juoz£s 
Kuser Henrv U ,

Mikšunaitė Uršule 
Pociene B. 
Paebkausui V. 
P’en's M.
Stuoniene Agota 
Shimkus A. B. 
Stunkus Tony 
Stekas Mag4alerte
Tamson A. 2 (vienas

ViHnms A. O.
Viskint J. P.

ja,” susidėdanti iš šešių, ypa-

Dr. Biežis, iš veikėjų — O. 
Biežienė M. Mileris ir Al. Mi- 

9

sevičius. Suprantama, choro 
vedėjas A. Vanagaitis įeina Į tą 
komisiją. šį “Muzikališkoji 

at" Komisija” pateiks trumpoje .at
eityje visą planą rengimo*<iliaii- 
dies koncertų,” kurie bus duo
dami chicagiečiams bene du 
kartu į mėnesį. Susirinkime 
viešpatavo gražus ūpas. Lauk
sime po šio susirinkimo vaisin
gų rezultatų. • —M

baigsime programa ir liks (Jau
giau laiko Šokiams.

Bukime visi ateinantį sekma
dienį, gruodžio 20 d., Lietuvių 
Auditorijoj. —♦Soc.

I)
Iš BeetEoveno kon

servatorijos

Vaiky Kalėdinis 
Koifcertas

Apie 200 vaikų iš Civic 
sic chorų duos savo metinį 
ledinį 
Carols, 

(gruodžio 19 d„
Venetian Court, 
ding, Michigan

!tian Court bus 
tas, o ir vaikai

Mu- 
Ka- 

korcertą — Christmas 
ateinantį šeštadienį, 

3 vai. po piet. 
Fine Arts Buil- 
gatvėj, Vene- 

gražiai papuoš- 
dainuos Kalėdi

nes dainas ir giesmes.

Kas bus ateinanti 
sekmadieni

Geriausi Kalėdų Dovana

} i'

i t. _ . • t .uiaj.j .. u.u «> kilAl-
bnrių bunual \v ir dovanok savo 
šeimynai. įmokėk *300. Likusius 
išmokės remia. Viskas ąžuolo tri- 
ming-ai. Tile b tti, furnace heat'. 
Viskas uaujnusios mados. Omen- 
tuota gatvė ir šalytakiai. Raminsi 
ant 58-tos gatvės. Kainu tiktai 
$7,850.00. •

Z. S. Mic'(cvxe & Co-
2123 W. 63rd St.
Tel. Prospect 4315

. J Ateinantis sekmadienis spėriai . . , . . .., visiems chicagiečiams svarbi 
diena. Tų dienų gražiu vaka- 

Į ru minėsim labai svarbias 20 
metų sukaktuves — pirmosios 

* Lietuvos revoliucijos, didžiojo 
Vilniaus seimo ir L. S. S. (A- 
merikoj) įsikūrimo.

Paminėjimo vakaras, kurį 
rengia L. S. S. VIII Rajonas, 
bus Lietuvių Auditorijoj. Vaič
kaus Dramos Teatras suvaidins 
gražią keturių veiksmų dramą 
“Laisvės Kovotojai,” kalbės d. 
P. Grigaitis, o paskui bus link- 
mųs šokiai iki vidurnakčio.

Nors tai bus labai gražus va
karas, tečiaua įžanga visiems 
prieinama, tik 50c, 75c ir $1, 
kokios niekad nebūna tokiuose 
dideliuose ir gražiuose vakaruo
se. Pradžia 7:30 v. v. Nesi- 

|vėluokite; jei ankščiau .susirin
ksime, ankščiau bus galima 
pradėti vaidinimų, ankščiau

yra

V G. D. L. K. Vytauto nuo Ilrid- 
geportj laikys priešmeiinj susirin- 
.amą gruodž.o 20 d., 1 vai. po pie- 
.ų, Clncagos Lietuvių Auditorium, 
^133 Hnlsied SI. Visi nariai teik- 
odės pribūti, nes bus rinKiiufts val
dybos dėl 1926 ni. ir dar daug svar
bių dalykų yra dėl apsvarstymo.

V. Kacevice, rašt.

Ro<j d and. S LA 139 kp. rcn-
g.a paskaitas nedėlioj, gruodžio 20 

I eną, Paimcr Purk svetainėj, ant 
.11 ir Indiana gatvių. Paskaitą 
>. ait>s Dr, S. Biežis temoje:“ Kaip 
ips. ligoti Sveikatą ’. Pradž.a 2 vai. 

..o pietų, (žanga veltui.
Kviečia Komitetas.

PAIEŠKAI1 kambario lium- 
boldt i Parko apylinkėj (Nori h 
Sidėj). Turintis kambarį 
kit telefonu:

Lafavette 7819

sau-

HEIK ALINGAS buėeris, turi 
būti patyręs metus ar daugiau. 
Gali būti jaunas arba apysenis.

Kreipkitės:
1002 W. Ilarrison St.

AUTOMOBILIAI

NAMAI-ZEMF

REIKALINGAS kambarys švie
sus ir apšildomas vienam vaikinui, 
Bridgcporto apiclinkėj. Geistina, 
kad šeimininkė pagamintų, valgį 
nrmle. Kas turite panašų kambarį, 
meldžiu pranešti laišku.

W. S.
3126 S. l.ovvč AVe.

Gruodžio 12 d., Beethoveno 
Konservatorijoje įvyko mokinių 
koncertas. įvairią programą 
išpildė sekantieji mokiniui: Ri- 
chard Romanas,, Elizabeth 
lanechik, Steila Puišis, 
mund Kuchinskas ‘ Jannie t 
tukas, Julia Tautvaišaitf,
len Pilkis, Auna Stelnbrugge, 
Bernicc Mockaitė ir Auna Kui
zinaitė. Piano mokiniai

Wa
Ed
Le- 
lle-

p.

ios L. V. Saar ir p. J. Sauris, 
smuikavimo — p-les Lulu Ra- 
ben. Tankus mokinių koncer
tai ragina juos prie stropes
nio lavinimosi ir ugdina drąsą 
dalyvauti publikoje.

Laike programd p. A. S. Po
cius aiškino turinį ir reikšmę 
kiekvieno pildomojo veikalo, ka. 
yra labai naudinga 
jame.

klausyto

Liet, Teatr. Dr-jos šv. Martino 
priešmetinis susirinkimas ~ įvyks 
.eštad.eny, gruodžio 19 d., 7:30 v. 
cakaro, parapijos svet. 32 PI. ir 
Auburn Avė. Nai iai malonėkite vi
ii susirinkti, nes bus rinkimas va'-» 
Ijbos sekantiems metams ir rin

kantis darbininkų i b iiii.
P. Kilevicia, rašt.

North Side. — A. L. T. Sanda
ros 23 kuopa laikys priešmetinj su- 
.irinkimą nedalioj, gruodžio 20 d. 
2:30 vai. įio PaGu, Liuossbės salėj 
(822 \Vabansia Ąve. Gerbiami sar. 

d rieč ai malonėkit^ visi būti lai
ku nes yra daug reikalų: rinkimas 
valdsbos, de’e^atų ir visokių ko 
misijų.’ —J<. J. Semaška, rašt.

Brighton Purk. — Amer. Lilh. 
tizen? Club priešpietinis sudrin- 

k mas iv\ks pTHTdžio 20 d., 1 vai. 
o pietų, MrKinlcy Park svetainėj. 

Visi nariai butirai turit buli, nes 
bus daug svarbių dahkų svarstyti 
ir nepamirškit atsinešti po 
aujų draugų. ’

Jos Eringis, sek r.

Dr-jos Lietuvon Ukįninko 
metinis str irinkim^s įvyks sekma- 
l’e* į, gruodžhi 20 d Meldažio sve- 
liinėj, 2242 W. 23rd PI., lygiai 1 
zal.‘ po pietų. Bus rinkim s nau- 
os va'ldjbos ąteinaųtiems nietdins 
r svmstymas svarbių reikalų. Vi- 
‘ nariai kv'ečlami atsilankyti. Taip 
i * norintieji nrisiL.šyti kviečiami 

atvykt. —Valdyba.

keletą

prieš-

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IŠDUODAMA du puikus kamba^ 

riai naujame name vedusiai porai 
ar v ukinanj. Yra elektra, telefo
nas, maudynės. Garu šildoma. Ga
lės vartot ir kičiną. Graži apielin
kė, gera transportacija.

6419 S. \Vcstern Avė.
2 lubos

PABEN D A V< )>J LM UI k amba- 
rys, ant antrų lubų iš užpaka
lio. Kambarys šviesus, dėl vie
no ar dviejų vyrų; su valgiu 
ar be.

31 11 S. Lo\ve Avė.

ĮVAIRUS skelbimai
»..................... -• ■■■■,

• ei. Lafayette 5153-6438

ROBIN BROS:
NAMU STATYTOJAI

3801 So. Kedzie Avė. 
CHU.AGO

BARGENA1
Dodge, 1924, 5 pas. 

sėdau . . ...........
Dodget 1924, 5 pas. tour-

ing .....................  $40(1
Buick Motor Co.

Vartotų karų Department 
2031 Calumet av. Calumet 5711!

. RAKANDAI
PABDAVIMUI 5* kambariųI į1“,1“- 

rakandai, pianas ii* grampfo-Į 
nas, taipgi bnngalow, pigiai.) 
Namie nedėEc..,.

5727 S. Iriomis St.

Kas norite pirkti, par
duoti arba mainyti, va

žiuokite pas
F. G. LUCAŠ & CO.

Gausite teisingą ir grei
tą patarnavimą

IŠSIMAINO nnulnc bitinnvas na- 
business mus Brighton Parke, šlorns su tri- 

^rjįjlmis fintais, mainysiu ant dviejų 
’ flatų namo, bungalow arba far- 

inos netoli nuo Chieagos.
PARSIDUODA arba išsimaino 

kampinis muro namas, parduosiu 
už sll 800 arba mainysiu ant cot- 

■ lage toliaus iš Chieagos kad ir su 
keliais lotais, arba ant bučernės 
ar loto.

PARSIDUODA trijų flatų muro 
! nrmas. parduosiu už $K.8(m arba 
' mainysiu ant mažesnio mano to- 
i liaus nuo miesto, arba ant bučer- 
nfs, restaurano arba ant kitokio 

‘ ‘ . Su viršminėtais reikalais
kreipkitės pas

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avenue

Phone Lafayette 5107

PARDAVIMUI 6 kambarių rakar 
lai, grojiklis pianas, mohair par’o 
o setas, rie.štutinis valgomo kam 

bario setas, miegruimio setas, 
'iaiiipos kaurai. Krnustaus, parduo
du pigiai, namie nedelioj.

5727 So. Loomis St.

Parsiduoda 
netoli 

Marųiietfe Pinko, pusę bloko nuo 
karštu van- 

pns

DIDELIS Bargenas 
2 augštų marinis namas, I “ — -
karų. Gerai įtaisyta, 
deniu šildomas. Atsišaukite 
kontraktorių

Jonas Paulus 
4638 S. Washtenaw Avi 
Tel. Lafa\ctte 3151

b

PARDAVIMUI ANT IŠMAINYMO 2 fintų mūri
nis namas, 5—5 kambarių. Mainy
siu i bungalovv arba į gerą cottage, 
n'mas randasi Brighton Parke. 
Atsišauki! pas savininką. Mrs. A. 
Šatkauskienė, 3310 S. Halsted St., 
Tol. Boulevard 3652.

IDŽ1AUSIAS GROJfKLIV PIANU
išpardavimas chicagoj

Turime pardavimui daug vartoti) 
sampelinių pianų. Tuii būt per

luoti, kad padarius vietds musų kam- 
ary dėl naujų Kalėdinių pianų. Par- 
avimo kainos $145 lengvais išmokė- 

j.maia. Jei jus atsinešite šį skelbimą 
u savim, mes duosime jums gražią 
<alė(h| dovaną, 100 rolelių ir cabinet 
enčių.
NATIONAL PIANO STORES, Ine.

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

PARDUOSIU arba mainysiu 
4 flatų / medinį namų su hu- 
Černe ir 2 karų garažas, arba 
parduosiu vienų bučernę ir 
duosiu lysę.

1804 W. -10 St.

BAGDONAS BROS.
MOV1NG EXPRES81NG & COAI 

PIANO MOVING EXPERTS « 
Long distance handling.

Turime daug metų patyrimų 
3238' Ko. Ilalsted St.

res. Yda 3408-Blvd. 7667 offi<•«

PRIVERSTAS parduoti silvo gro- 
kiį pianą iš priežasties išv^žiavi- 
jo is miesto. Grojiklis pianas\;er- 
s $900, parduosiu už $150, _*.« 

įdėliai, benČius ir kabinetas, iš- 
lokėjiinais $50 cash ir po $10 j 

’iė/U'sį. NAVAITIS »
6512 S. Halsted St.. Lst floor

$24,000 rezidencija
Moderniška, 11 kambarių ar 
2 fl^tų.. Parduosiu už mažiau 
negu kainuoja pabudavojimas.

5801 S. Alininy Avė.

Lietuvių Moksleivių Susivienijimo 
\rnerikoje 2-jo kuopa laikys snvo 
nsirinkimą gruodžio 19 d, 7 vai. 
/akam. K. Semaškos bute, 1834 
\Vabansia Avė. Visi moksleiviai 
ra kv|eČi m! du'yviiuti, nes yra 
varbių reikalų tarimui. Bus dis- 

''usuojatnas parengimų programas 
r k. Taipjau norintieji prisirašyti 

nrie kuopos studentai yra prašo
ki atsilitnkji'ti. —Kp. Raštininkas.

fChicaofOH Lietuvių Auditorium 
re'drovu rengiu linksmą balių Kli
edų vakare, gruodžio 25 d., Aų- 
I tor'um. 3133 South Halsted Str. 
Bus gražiausia balius. Sveiki,sulau
kę linksmų Kalėdų. '

Komitetas.

tėvai dė 
rupestln- 

, o sve

Užbaigus programų ’ 
kojo mok/tojams iri 

vaiku* Hų mokymų, 
už liiiKsmai praleistų valan- 

Sekantis mokinių koncer- 
bus sa. šio mėnesy. —S.

m 
čiai 
dų. 
tas

l’d.

r r arėsimai
/•

Kas, ką, kur, kaip 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.
KIEK

ir

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Pursiduoda vilnouios gijos jvai 

rierns nėriniams; Kaina: 4 uncijų 
rnutkos 35c., 38c. ir 40c. Vilnonio^ 
skiautes vaikams, kaina nuo 65 
centų iki $1.00. Marškonios gi
jos, kaina 1000 jardų nuo 10c. iki 
15c. Mano tavoras parsiduoda nu< 
15c> iki 50c. pigišu negu kitur.

Atdara dienomis, vakarais. Sckma- 
dienyj po pietų.

Krank Seleinonavičjus 
504 VV. 33rd St. Prie Normai Avė

PARSIDUODA bnėernė 
'rosernė. Senas išdirbtas 
lis, lietuvių kolonijoj.

Kreipkitės:
1618 Union Avė.

ii 
biz MORTGECIAI-PASKOLOS

ANTRI MORGIČ1AI
Suteikiami ant 6% palūkanų 
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
3804 South Kedzie Avė., 

Lafayette 6738

PARSIDUODA bučemė ir 
rrosernė, maišytų tautų apgy
venta apielinkė. Biznis išdirb
tas gerai, 4 kambariai pagy
venimui; renda pigi.

1235 S. Kedzie Avė.
.ei. Yards 7282

BRIDGEPORT PAINTING 
A HDW. CO.

vlalevojam .r popieruojam. Už 
laikom malevą, popierą 

ątiklua ir t t
3149 So. U?Isted St.

' J S RAMANČIONIS, Prex.

. ................sy ■ ■. i.; 1

MOKYKLOSLiet. Moks). Susiv. 
raskaita ir 

sekmadienio vakare, 
džio 20 d., Liuosybės svet., 
VVabansin Avė. Paskaitą skiltys 
nž. B. Simokaitis. Po paskaitos 

bus įdomus debatai temoje: “Ką 
' rikščionybė davė žmonijai?“ I)ę- 
batoriuis bus inž. J. L'zdauskis ir 
K. J. Semaška. —Kp. Pirmininkas.
IMT B?"JL UdmJJUL. JĮUILMU (JI—

ASMENŲ JIESKOJIMAI

Amerikoj 2-os 
debatai įvyks 
8 vai., gruo- 

1822
KAINUOJA ŽMOGUI PRA 

LEISTI C100.00?
Atsakomus: $100.00 ant syk jr 

$6.00 | metus per visą 
likus} gyvenimą.

Kiekvienas musų praleistas dole
ris suduro nematomą juostą ęen- 
ų ir kiekvienas centas atlieka 

tam tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerj paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šimtą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl- kilų. x

Atsiminkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtu hmi* iei padė 
tumėt juos j banką ar spulką?

Naujieną. Spuika.
$6.00 gryno pelno ant 
$100.00 — pamislyk 
šimtas uždirbtų jei laikytumėt 
čia pet 20 metų?/1 

Ateik ir pasitark
apie tHup.Mim budus, <\ mj<> jo su
žinosi kpip greit daug.hsis f 
doleris.

N Al MENU SPULKA, 
1739 So. Halsted St,

RRSTAURANTAS pardavi
mui; pigiai nupirksi t dcl part
nerių nesutikimo. Vieta gera.

Kreipkitės:
1510 W. Hurrišon St.

VALENTINE 
DRESSMAKING 

COLLEGE
Kursai Designing, Dressmaking, 
skrybėlių dirbimo ir siuvimo Kle- 
sos dienomis Ir vakarais. Atsi- 
biukite, rnftvk/ve arba telefonuo- 
kite.del tolimesnių informacijų.
2407 W. Madison. Chicago, III.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

F?

Turiu 2 mėnesiu patyrimą, esu 20 geno, 
ihetų senumo; sutikčiau ir už ma- sveik

jusy

pro- 
Fo- 

7:30

uždirba po 
Kiekvieno 
kiek jūsų

KAM REIKALINGAS bučeris?

JIESKO DARBO '
mi sekretorių

daug.ilsis

i
i

Biznieriai!
Kostumeriai iš jūsų nori Kalendorių — 

Kalėdoms Dovanų
Jeigu dar neturite kalendorių, tuoj galite 

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

Aušros Knygynas
3210 So. Halsted Street

Tel. Boulevard 96S3

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS:
‘Naujienas” pradedama išnešioti 

nuo 3-čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki VVallace ir 
nuo 35-tos iki 31-mos gatvės yra ap- 
lupin.uni “Naujienoms' gana anksti. 
Už “Naujienas” galima mokėti sykį 
j savaitę arba syk j į mėnesi. Gyve
nanti pazym't nnc zoue. o da neap- 
ruptnami ankstyvomis “Naujienomis' 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynas, 3210 So. Halsted Si. (Tel. 
Boulevard 9663).

JEdKAU Joną Grame), jis 
dirba .icekreminėj, šiaurinėj 
daly miestii. Jam palikau laiš
kų Naujienų ofise, 1739 South 
Hafsted St., Chicago.

JULIUS T rvydas iš Telšių, Lie- 
■ ’voj ieško savo giminių. Antano 
Bie’iausko ir Juozapo Tarvydo; jie 
gvvena Chicagoj( Kensington) Mo 
Jonės atsiliepti sekamu adresu 
Misa T. PotuliVka, Dirkštelių Dva 
ras, Telšiai, Litiųtania.

APSIVEDIMAI
PAIFŠKAU •apšivedįmui vaikino 

nuo 28 iki 4(1 melų. Iv u pas1'turin
ti moleris ir turiu nuosavybę. Esu 
iaira našlė be vaikų.. Kiekvienam 
du įsiu atsakymą. Jei- pat’ks — 
vesiu nors ir neturtinga Rašykite:

Naujienos, box 632 
1739 S. Halsted St.

1‘IKKIT PLUMBINGA PAS MUS
IŲ SUTAUPYK IT 85%

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumhinr ®upply Co. 
1637 VVest Divieton SU 

netoli Marshfield

.ABSIDUODA minkštų gari
mų įstaiga su 5 kambariais iš 
užpakalio. /

Kreipkitės:. (
4160 WcntworthyAve.

žą mokesti dirbti. Kam reikalingas 
toks* darbininkas?

Kreipkitės:
J. Petrauskis y .

928 W. 33 St.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ

KALfcDINfc KAMPANIJA
Uždirbkite $70 iki Ka’ėdų, \iž 

dali arba pilną laiką, vyrai arba 
nuperės. Pilnas instrukcijas gali
te gauti pėtničloj. 7:30 vai. vakare 

Room 416 
160 N. La Šalie St.

Klauskit Adv. Managerio

PARDAVIMUI Gents Furnishing 
krautuvė, laikoma visokių smu’k- 
menų. Vieta išdirbta. Gausit bar- 

. Priežastis padravimo — ne- 
tatii.

Kreipkitės:
508 W. 81 St.

■ ........................................ .... ■ ......................................... ...................................... ................................................

PUIKUS radio ant pardavimo, 
parduosiu nž duse kainos, prie
žastis — turiu apleisti Chicagi. 
Mylintieji muziką turit puikią 
Ką įsigyti ant Kalėdų gerą Dt 
ręst Radio. Galima matyti 
vakare. Ant antrų lubų.

I). Sl dis,
3325 S. E merai d Avė.

•PARSIDUODA Malt and Hops 
cigaretu. cigarų ir saldainių krau
tuvė. Biznis išdirbtas per 6 metus. 
Įlenda pigi, 4 kambariai pa<ryvc- 
n’mul. Lynas ilg'.s. Pardavimo 
priežastį patirsit ant vielos.

Golden Malt Exlract Čo.
1336 S. Cicero Avė., Cicero. III.

xxxTXXxxxxxxrmxxxixxxxxx

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

LEVESK1S’ senom
Preparatory and Cominercial

1301 So. Hdsted S4., Chicago, UI. 
(kamp. 33-Čios gatv., 2-ros lubos) 
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