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Kompartija dirbsian 
ti Rusijai

»

Sovietai panaikina 8 va 
landų darbo dieną *

Įspėja Romą nesimaišyti Į Me 
ksikos bažnyčios dalykus

Rusai žada pirmiausia 
“išsivaduoti” namie

Komunistų partijos kongresas 
nutarė daugiau rūpintis Ru
sija, ne propaganda svetur,

Prašo Romos nesimaišyt i 
Meksikos bažnyčią

Patriarkas Perez įspėja popie* 
žiaus sekretorių, kad Meksi
ka priklauso meksikiečiams.

koma tas, kurs turi bent tris 
karves ar arklius, samdo darbi
ninką ir savo aruode turi kiek 
daugiau grudų, ne kad jo šei
mynai būtinai reikia.

Sovietai panaikinsią 8 
vai. darbo dienąMASKVA, gruod. 28. —- Ke

turioliktajam Rusų komunistų 
partijos suvažiavimui teko iš
spręsti vienas svarbių svar
biausių Rusijos klausimų, ku
riam praleista šešios dienos
karščiausių kalbų ir ginčų. 
Klausimas buvo toks: ar parti- __  ______ _ ____
jos pastangos ateity turi būt [dirbti daugiau, kaip astuonias 
koncentruojamas Rusijos eko-(valandas dienoje., buriąs užmes- 
nominio, sociatto, pramoninio tas. Sovietų vaMzia ruošianti 
ir žemės ūkio atsteigimo ir kė- dabar visą eilę įstatymu plo
jimo darbui, ar sustiprintai ko- [jektų, kuriais leidžiama dauge- 

kituosejy pramonės ištaigų vergti dar
bininkus dirbti ilgiąu, ne kaip, 
aštuonias valandas.

Šią žinią paduoda Tautų Są-1 
jungos Tarptautinis Darbo Biu->

Busią pakeist? taipjau ir kiti 
darbo įstatymai

LONDONAS, gruode 28. — 
Sovietų Rusijos įstatymas, kad 
joks algos darbininkas’ neturi

munizmo propagandai 
kraštuose?

Po šešių dienų ginčų suvažia
vimas pagaliau milžiniška balsų 
dauguma nutarė, kad partija __ r__ T___ ___ ____
savo jėgas turi visų pirma pa-į ras savo ką tik paskelbtame!

krašto padėčiai ge- pranešime /
Einant naujai sovietų val- 

suvažiavimas pri- džios projektuojamais 
pažįsta,” sakoma priimtoj rezo- mais, senasis aštuonių 
lucijoj, “kad šimtas darbinin- 

% kif, dirbančių darbą naujame 
fabrike Rusijoj, daugiau gera 
padarys, ir bus geresnė komu
nizmui propaganda, ne kad iš
rinkimas komunistų atstovo į 
parlamentą kurioj nors sveti
moj valstybėj.”

Einant suvažiavimo nutari
mu, komunistų Įiartija, ažuot 
darius nuolatinio spaudimo 
valdžiai, stengsis auklėti val
džios pramones, ugdyti koope
racijų organizacijas, o tai bu
siąs geriausias ginklas prieš 
privatinį biznį ir prieš turtin
guosius valstiečius, ūkininkus. 
Beturčiams valstiečiams para
ma bus duodama ir toliau; 
kaitų bus leista nuomoti žemė 
ir Samdytis darbininkai tur
tingiems; tuo tarpu ajgaivinti 
beturčių valstiečių komitetai su 
diktatoriška galia kaimuose ir 
puolimai turtingų i u valstiečių 
bus užginta.

Reikia priminti, kad sovietų 
Rusijoj turtingu' valstiečiu lai-

švęsti savo
rintL

“Partijos
valandų 
visoms 

bus pa- 
transporto 

tramvajų, •

AR NORI KA PARDUOTI,

MEKSIKOS MIESTAS. gruo
džio 28. Atsiskyrusio.; nuo. 
Romos Meksikos Katalikų B:žJ 
nycics patriarkas, Jose Joaųuin 
Perez, pasiuntė popiežiaus sek
retoriui, kardinolui Gasparri, 
kabiegratną, striukai drūtai įs
pėdamas 
Meksikos 
dalykus, 
pa trinkas

“Sužinoję,- kad jus nutarėte 
pradėti atsteigimo darbą Mek
sikos »ažnyčioj.-, mes praneša
me jums, kad musų tikslas yra 
išvaduoti Meksiką iš Romos 
globos, ir kad mes nepripažįsta
me* jums teisės teisti mus. Mes 
neleisime svetimšaliams 
tis į‘musų dalykus, 
tik patys meksikiečiai 
spręsti.”

Romą nekišti nosies j
katalikų bažnyčios

Savo kablegramoi
Perez sako:

l

maišy- 
kuriuos 

tegali

Opozicija tarptautiniam 
teismui mažėja

-M.‘b

Senatoriaus Borą h ir jo šalinin
kų kova nerado žmonėse pri
tarimo

WASH1NGTONAS, 
28. — Kova prieš

įstatymas, privalomas 
pramonėms Rūsį joj, • 
keistas taip, kad 
(gelžkelių, tramvajų, • laivų 
etc.) darbininkai' turės dirbti 
daugiau kaip astuonias valan
das dienoj, paprastąja algos 
norma. Tas pat turės būt ir 
sezoninėse pramonėse, žemės 
ūkiuose, namų tarnyboj etc.

Planuojama taipjau pakeisti 
sovietijoj moterų ir nemečių 
vaikų darbo įstatymai, taip, 
kad moterys galės būt samdo
mos sunkiems ir pavojingiems 
darbams, kur iki šiol jos nega
lėjo dirbti. Jos gal^s būt sam
domos taipjau nakties darbams. 
Nemečiams vaikams / bus irgi 
leista dirbti tokiose pramonėse, 
kur iki šiol jiems buvo. įstaty
mu užginta, 
leido motinoms 
nutraukti darbą, 
žindomus kūdikius papenėjus* 
be, taipjąu pakeistas. s ‘

■

b

[Pacific and Atlantic Photo j
Dr. Rębert A. Milliken, CaHfornijos Technologijos Instituto 

direktorius ir Nobelio dovanos laimėtojas, tapo išrinktas Ame
rikos mokslininkų komiteto prezidentu.

Sąmokslas nužudyt Mek 
sikos darbo ministerį

Vokietija ruošias įstoti 
Jauty Syjimgon

Tikis greitos kasykltj 
streiko pabaigos

ADF. prezidentas Green prana
šauja streiką pasibaigsiant 
per dešimt dienų

NEW YORKAS, gruod. 28. 
šiandie suvažiavo čia ir at

skiruose viešbučiuose apsisto
jo kietosios anglies kasyklų 
savininkų ir angliakasių atsto
vai. Ąbi pusės ruošia progra- 
mus bendrai konferencijai, kuri 
prasidės rytoj ir kurioj bus 
daroma pastangų prieiti prie 
sustaikymo ir baigimo •anglia
kasių streiko.

Aplamai yra manoma, kad šį 
kartą derybos duos vaisių ir 
kad neužilgio kova kietosios an
glies srity bus pabaigta.

Amerikos 
prezidentas, 
kalbėdamas 
Ohio, kame
na praleidžia šventes, pasakė, 
kad jis turįs tvirtos vilties, jo- 
gei kasyklų darbininkų streikas 
pasibaigsiąs per dešimt dienų.

Darbo Federacijos 
William Green, 
vakar Coshoctone, 
jis su savo šeimy-

1_________
No. 305

Mirė Antanas Stanelis
Buvo rimtas lietuvių judėjime 

darbininkas; Newarke liko 
žmona ir duktė

Gavome žinią, kad užvakar, 
7:30 vai. vakaro, Nevvarke, N. 
J., pasimirė, rodos po operaci
jos, Antanas Stanelis, buvę* 
1909 m. Liet. Socialistų Sąjun-* 
gos iždininkas ir buvęs tais lai
kais žymuš darbuotojas. Vė
liaus betgi aktyviai nebegalėjo' 
dalyvauti viešajame veikime, 
kadangi kiti reikalai atimdavo 
jo visą laiką, o be to prieš ke
letą metų jį pradėjo kankinti 
ligos.

Velionis paliko žmoną, irgi 
savo laiku pasižymėjusią dar
buotoją, Marę Stanelienę, ir 
jauną dukterį, Mildą, kuri nese
nai baigė vidurinę mokyklą. 
Taipjau liko ir ar du broliai.

P-ios M. Stanelienės sesuo, 
p-lė Ona Schultziutė., kuri gyve
na Chicagoje, vakar skubiai iš
vyko į Newarką.

Nelaimė kasyklose Mek-Į *i * n v vi*

Kiek amerikiečiai 
išleidžia teatrams

sikoj; 8 užmušti

gruod. 
Jungtinių 

IValstijų prisidėjimą prie tarp- 
Itautinio teismo ima silpnėti. 
TarptaUthjio teismo priešinin- 

• kai, su senatorium Borah prie
ky ' ne tik negavo 
visuomenes pritarimo, 
pačių oponentų 
įra. Pavyzdžiui, 
Norris (Nebr,), 
priešas Versalės 
dabar — tarptautinio teismo, 
jau traukiasi atbulas iv veikiau-1 
šiai balsuos už Amerikos įsto
jimą į tarptautinį teismą, nors

sau karšto 
bet ir 

eilės, matyt, 
senatorius 

buvęs didelis 
sutarties ir

Taipjau turėjo hut nužudyti du 
jo lutihti draugai, areštuota 
pustuzinis temenu

MEKSIKOS MIESTAS, gruo
džio 28. 1 Vietos laikraščių 
pranešimu, tapęs 'susektas są- 
mokshs nužudyti Meksikos 
darbo ministerį, Luisą Moro nes. į 
Areštuota pustuzinis įtariamų 
asmenų. I

Ministeriui’ Morones nužudyti 
buvę pargabenti iš Guadalaja- 
ros kalėjimo kriminalistai, ku
riems už tai buvę prižadėta 

!laisvė ir neliečiamybė. Du ar
timi darbo, ministerio draugai

su kai kuriomis rezervacijomis, taipjau turėję būt nudaigoti.
Senato vadai sako, kad deba

tai dėl 
prašidėsią sausio mėnesį, ir 
apie jo pabaigą įvyksiąs balsa
vimas.

tarptautinio teismo į11^ agitatoriai

Nori palengvinti Francijai 
skohj mokėjimą

Įstatymas^ kuris 
darbini nkėinr 

idant save

Kongresmanas Andrew žada 
pasiūlyti kongresui 
mą iczoliuciją

atitinka-

Tikis atgauti $-3,000,000 
žlugusiu Krimo kare
SEVASTOPOLIS, Rusija^ gr. 

28. Rusų narai surado Bala- 
klavoš įjaękoj ir į paviršių iš- 

; » iš 
Indijoj tik augančio medžią 
“teak”. Manoma, kad tai stie
bas Anglijos laivo Black Prince, 
kurs per Krimo karą (1854-56) 
paskendo Balakli^vos įlankoj.

PIRKTI AR PAIEŠKOTI .1 vilko laivo stiebą, padarytą

Naujienos pagelbėk jums. 
Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bargenų Nau
jienose ir skaito klasifikuotų
jų skelbimų puslapius kasdie- Tamę laive tuomet buvo, amu- 
ną. Parašykite į Naujienas ką nicijos, maisto daiktų, medikk-

\VASHINGTONAS, 
28. — Kongresmanas

Mass.) pareiškę, kad 
kai' tik kongresas vėl susirink
siąs posėdžiams sausio 4 dieną, 
jis pasiūlysiąs bendrą rezoliuci
ją suteikti Francijai, kaip 
“most favored nation”, paleng
vintų sąlygų savo karo sko- 
loms mokėti Jungtinėms Vals
tijoms. Kongresmanas And- 
rew uoli, kad Francijai butų 
užtikrintos tokios pat sąlygos, 
kokios kad duota Italijai, arba 
dar lengvesnės, jei lengvesnės 
sąlygos butų suteiktos bet ku
riai kitai valstybei

pivkSjy

Klasifikuotųjų skelbimų 
nos; vienus colis (apie-30 
žiu) vienai dienai, $1.05, 
giau kaip vieną dieną 92 centai i 
j dieną; esmenų paieškojimai 
po 70 centų už colį į dieną.

Parduokit kas jums nereiks 
liūgas per paskelbimus Naujie* L 
nose.

kai* 
žod* 
dali*

menių etc., Hm* 3 milionai dole
rių auksu. Sovietų valdžia 

bar tikisi ta turtą iš jūrių 
gauti.

da

ili*

Prezidento tėvas serga
—X--------------

PLYMOUTH, Vt., gruod.
Prezidento Coolidgeo tėvas, 

pulk. John C, Coolidge, vėl su
sirgo. Jo dešinė koja visai para- 
lizuota. x .

28.

Sąmokslininkai buvę politi?
i ir kurstytojai 

agrarų prieš Calleso valdžią.

Žemės drebėjimai įvai 
riuose kraštuose

----------r
MEKSIKOS MIESTAS, gino- 

džio 28. — Vįakar įvyko stip
rių žemės supurtymų Vera 
(buže, Jalapoj, Orizaboj ir ki
tose 
tose, 
bego 
buvogruod.

Andrewlnni, žinių nėra.

Vera Cruzo valstijos vie- 
Išsigandę žmonės visur 

iš savo namų,# 
kur nelaimingų

tečiau ar 
ątsitiki-

<
gruod. 

kad
MANILA, Filipinai, 

28. Gauta pranešimų 
Mindanao, Leyte ir Sajmar pro
vincijose šį rytą jausta stip
rus žemės drebėjimas.

TERN1, Italija, gruod. 28.— 
čia ir apielinkės vietose šį rytą 
jausta stiprus, nors trumpas, 
žemės drebėjimas, žalos betgi 
nepadaręs. [Terni yra apie 
penkiasdešimt mylių į žiemių 
rytus nuo Romos.)

Tutenchameno karstas 
bus padėtas Kairo 

muzejuje

Aplikacija jau sutaisyta ir bus 
įteikta Sąjungai prieš sausio 
15 dieną

— ■ II 1 -II— — ■ —i \

BERL1NAS, gruod. 28.' — 
Kalėdų šventomis ministerių 
kabinetas ir prezidentas Hin
denburgas sutaisė pagaliau Vo
kietijos aplikaciją įstoti į Tau
tų Sąjungą. Einant Tautų Są-» 
jungos statutu, valstybės, no
rinčios įstoti Sąjungom turi 
paduoti aplikaciją šešias savai
tes prieš jos susirinkimą., o 
kadangi Sąjungos sekamas su
sirinkimas įvyks ateinantį ko
vo mėnesį, tai Vokietija savo 
aplikaciją turės įteikti prieš 
sausio

MEKSIKOS MIES TAS, gruo-i 
džio 28. — Vėliausiomis Meksi
kos Miestą pasiekusiomis žinio
mis, valdžios gelžkelių anglies 
kasyklose, netoli I’alau, Chi- 
huahua valstijoj, vakar įvyko į 
dujų eksplioziją, kurioj astuoni 
darbininkai buvo užmušti ii 
daugiau kaip keturiasdešimt 
sužeisti.

[Chicagos Tribūne 
pondentas Meksikos

'"■John Cornyn, bbvo

’ NEW YORKAS,
Apskaičiuojama,

j 1925 metus teatrus lankančioji
išleidus

vo-
kru-

gruod. 27.
kad per

■publika New Yorke 
scepos teatrams, operoms, 
deviliams, burleskams ir 
tarnų jų paveikslų teatrams viso 
labo 45 milionus dolerių, 
skaitant mažų kino teatrų, iš

sklaidytų po visą Didžiojo 
miestą ir jo prie-

ne

Nori
15 dieną.
skirti socialistą atstovu

Genevoj 
f / 

tarpu prezidentas llinTuo 
denburgas ieško stipraus žmo
gaus, kuris gintų Vokietijos 
reikalus .Tautų Sąjungoj., Kan
didatu yra peršamas Kuhlman, 
karo metais buvęs kaizerio už
sienių reikalų i 
čiau Hindenburgas atsisako jį 
skirti. Jis linkęs geriau Vo
kietijos atstovu Genevoj pa
skirti socialistą, veikiausiai Ul- 
richą Rauscherą, dabartinį mi
nisterį Varšuvoj. “Paskirda
mas tokį, prezidentas Hinden
burgas tikis prisivilioti social
demokratus, kad jie įeitų į koa
licijos kabinetą, dėl kurio da
bar stipriai veikia demokratai 
ir katalikų centrą

Chicagai ir apielinkei ofdcia 

lis oro biuras šiai dienai pra- 
našauja:

LONDONAS, gruod, 28. — 
Telegrama Jš Kairo praneša, 
kad faraono Tutenchameno au
ksinis karstas su mumija bu
siąs ateinantį ketvirtadienį par
gabentas į Kailio muzejų. Per
gabenimo* prižiūrėsiąs pats at- 
kasimo darbų vedėjas, IIoward 

Carter.

Niaukstosi; ne taip šąlta; 
vidutinis, didžiumoj vakarų 
vėjas.

Vakar temperatūra Mek$ 
nimum 2®, makšimum 13^

Šiandįe saulė teka 7:18, 
džiasi 4:26 valandą.

mi 
F.
lei-'

keres- 
Mieste, 

anksčiau 
pranešęs savo laikraščiui, kad
toj ekspliozijoj buvę penkias
dešimt du darbininkai užmušti 
ir daug sužeistų, 
buvo pranešęs,
visai sugriautos ir 
kasyklų įmonės 
palaidotos.]

Jis taipjau 
kad kasyklos 

kad visos 
griuvėsiuose

Per šventes daug užsi
nuodijo munšainu

Ne\v Yorko 
miesčius.

Thicagoj, 
porcija lygi 
iš New Yorko penkių, per pra
eitus metus publika išleido 
jiems truputį daugiau kaip 15 
milionų dolerių. 1924 metais 
Chicagos teatrai buvo ®usišie- 
navę iš publikos 18 rnilionų do
lerių. %

NEW YORKAS, gruod. 27. 
-r- Gerdami munšainą ir kitę-1 
kią butlegerių degtinę, Ne\v 
Yorke per šventes daug žmonių 
užsinuodijo ir juos teko gaben-

kame teatrų pro- 
maždaug vienam

Du asmens mirė nuo 
užnuodyto maisto

WAYNESBUSG, Pa., gruod. 
28. T Pavalgę negero, matyt 
užnuodyto,, maisto, du asmens 
mirė, o du kiti taipjau var
giai bepasveiks. Mirusieji yra: 
Ch. Thompson, vietos 
rius, ir jo šeimininką 
Ward.

biznie- 
Mabcl

ministeris, te-i^ i ligonines.. Vienon tik Bei* 
levue ligoninėn buvo atgabenta 
dvidešimt septyni svaigalais <28. — Danų armijos aviatoriai 
užsiniuodiję asmens. Be to planuoja padaryti Fokero aero- 
daugelis, suteikti pirmos me- planais kelionę į Tokio ir at- 
dicinos pagalbos, buvo parsiųs- gal. Iš Kopenhago jie žada iš- 
ti namo.

KOPENHAGA, Danija,

skristi kovo 2 dieną.
o. .. ... ........... - —

gruod.

$100,000 gaisras
DĘCATUR, 111., gruod.

— Vakar čia sudegė didelė De- 
catur Tent and Awning Kom
panijos įstaiga. Gaisro padaryti 
nuostoliai siekia apie 100,000 
dolerių.

—

27.

■■■■■
Del šalčio bažnyčios nėr 

laikė pamaldų
DECATUR, 111., giiioct

Del didelio šalčio vakar visos 
vietos bažnyčios nelaikč vaka
rinių pamaldų. ,,

WHEELING, W. Va., gruod. 
28. Kilęs dėl nežinomos 
priežasties gaisras praeitą nak
tį čia sunaikino keturias dide
les krautuves, padarydamas 
$400,000 nuostolių.

I
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Antradienis, Gruod. 29, ’25
Dr. A. Montvidas
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komą naudą savo giminėms bei

TRACHOMA MEKSIKOJ

Vardas

Adresas

Gaisinkitės Naujienose

3514-16 Roosevelt Rd 
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO. ILL.

35 metai paty
rimo gydyme 
chroniškų ry-

12th STREET
Tel. Kedzie 8952

Nušvitintas pienas ir 
kaulį) suminkštė-

Košelėmis 
Pajais 
Paukštiena 
Pudingais 
Sriubomis 
Rašalais 
Salodais. 
Rimšiniais 
Daržovėmis

Prieskoniais 
Biskvitais 
Duona 
Kėksais 
Kava 
Koko 
šokoladu < 
Saldainiais 
Cereals 
Pyragučiais

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

Maloniausia ir naudingiausia šventėms 
dovana, tai knyga. Tamsta tik atsiųskit šiuo 
adresu:

Pašalink Kosulį, Šalti, Gal- 
vagėle, Ramatizma ir Visas 

Gyląs ir Skausmus

Kultūros”
sulig Tanu tos nurodyto adreso tuojau išsiųs reikalaujamas

Jei nori žinoti kai'p 
pildyk kuponą, paženklinant kurių receptų nori 
siusime visai dykai.

lė^ų ir sanitaringų sąlygų. Lie 
tuvoj trachoma irgi buvo žy
miai įsišakojusi, bet dėka -Dr 
Avižonio pastangomis ji pra
deda žymiai mažti.

Kuomet kiti 
gydytojai *p- 
▼ila — ateikite 

pa«:

Egzaminuoja akis — pritaiko akinius •— šlifuoti 
stiklai ant vfctos. Pirmutinė lietuvių optinė krautuvė

Klausyk ir Tėmyk 
0 Polam

THE BORDEN COMPANY
Borden Building New York

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

Vienas iš svarbiausių maisto produktų, kurį 
Lietuvė gaspadinė reikalauja, yra pienas. Bor- 
den’s Išgarubdiiltas Pienas sutėikia geriausias 
pasekmes. Jis riebus ir smetoningas ir padaro 
skaniausius valgius. Gali jį vartoti kasdien kaip 
virime, taip kepime. Pabandyk kavoje. Ji bus 
skanesnė. t 1 .

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

PAREIKALAUK SAU KATALOGO IR 
PASIRINK SAU DOVANAS 

DYKAI D EL JUSU —

............... ........... State............
Ispildyk ir siųsk Naujienoms

Na vari i 
Įvicžę ją

Jis pataria 
kiniečių įvažiavi- 

sustabdyti jį. 
Trachoma yra Irfnpanti akių li
ga ir ji veda prie akių su nega
lėjimų ir aklumo daugiau negu 
bfle kokia kita akių liga. Mek
sikiečiai didžiumoj yra tamsus, 
biedni ir nešvarus. Gyvenime jie 
maišosi su chinieciais, kurių 
Meksikoj gana daug. Vartoj i- 

bendrų^indų prausti, bend
rų šluostikų ir t.t. išnešioja 
trachomą. Gavus ją vienam šei
mynos nariui, paprastai apsi- 
krečia ir visi kiti namiškiai.

TeL Be levard 0611 ir 0774 
PADAROM PIRKIMO IR (PAR

DAVIMO KASTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus h 

Parduodam Laivakortes.

virti su Botden’s Išgaruodintu Pienu, iš
mes , pri

Švarios, šviesios, Svei
kos, Gražios Akys .

Tai yra puikiausias turtas 
Murinę yra išvalantis, suminkš

tinantis, atšviežinantis ir 
nekenkiantis.

Jums patiks jisai 
Knygutė “Eye Care” arba “Eye 
Besoty”. Dykai pareikalavus

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

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

Darykit tai ir Jus 
štai kiek kuponų gausit v*, 

kiekvieną s atneštą ar atsiųstu 
paštu naują skaitytoją:
Už metus ....... 150 kuponų
Už pusę metų ........ 75 kuponus 
Už tris, mėnesius .... 35 kuponus

Rengia
D-ro Vinco Kudirko Dr-ja

Dr. D. M. Velez rašo Revista 
de la Asoc. Medica Mcxrcana 
žurnale, kad trachoma nepa
prastai prasiplatinusi Meksikoj, 
vpač Sonora, SinaJoa 
ir Colima valstijose, 
chiniečiai ateiviai 
aprubeži uoti 
mii arba visai

Šviesą ir pajiegą suvedamo | senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cash arba ant išmokėjimų.

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

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

DR. A. WARCH OPTOMETR
Egzaminuoja aki

1053 MilwauKee Avė
Ant Xclowskio aptiekus. Tel. Armitage 3988 

Valandos nuo 10 ryto iki 4:30 po pietų ir nuo 6 iki
9 vikare. Nedėlioj nuo 11 iki 12 dieną

Chlorinas kvėpavimo aparato 
/ ligose

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

NOREDAML
PIRKTI, PARDUOTI AP M Abi 
NYTI VISADOS KREIPKITE < 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. i

, kad jūsų aiatema 
ilgų, kurio* kenkia 
ir pasilinksminimo, 

tylėdami? Klausykit* 
, Slogų. Uikietėji- 
latizmo, "Neuritia” 

audėjimo, Nervingumo, Ap- 
Paralyfco, “Locomotor Ata- 

Bronchito, Astma, Anernio*. 
Egzema, Slinkimo Plaukų, 

Skrupulus ir 
ligas tankiausiai yra neiva- 

ir silpno kraujo ir tankiausiai 
.įima iigydyti.
kit gerų Ir teisingų 

Saro praktikoj vartoju ge- 
Serum, * čiepua, Bakteryn, 
ir specialia "intravenous” 

Taipgi teikiu tikras Euro- 
“606” ir “114”, jei yra reiks*

Rodą Dykai. Kalbame 
Lietuviškai

Valandos nuo 9 ryto iki 6:30 va
kare kasdien. Utarriinke, Seredoj ir 
Subatoj iki K vai. vakare. Nedėlioj 
4r 4ventomi| dienomis nuo 9 ryto iki 
1 po pietų.
Imkit elevatorių iki 12 augalo 
109 N. Dearborn St, Chicago

Ką Tamaata padovanosi šventėms savo giminėms ir draugams 
LIETUVOJE? . k

Gi vienintėlį paveiksluotą mokslo, visuomenės, literaturof žurnalą 
“Kultūrą”.

Tamsta atsiųsk šiuo adresu: į Lietuvą, Šiauliai, Dvaro g. “Kul
tūra”. < -

2 doleriu ir sulig Tamstos nurodyto adreso bus siuntinėjama kas 
mėnuo “Kultūra” su šiais priedais:

1. V. Boelše ŽMOGAUS KILME,.2. M. Beren. Kaip žmogus gamtą 
nugali. Tai labai įdomios ir naudingos mokslo knygos. 3. 1927 metams 
“Sodžiaus Kalendorius”.

Taigi tik už 2 dolerius Tamsta giminėms ir draugams gali suteik
ti tokią gausią dovaną: 12 numerių žurnalo, 2 mokslo knygi ir kalen* 
dorių.

“Kultūros bendr., Lietuva, Šiauliai Dv. g.

Lietuva. Šiauliai, Dvaro g. “Kultūra
keletą dolerių ir prašyk kokias pageidauji dovanoti knygas, 
bendrov 
knygas.

Tamsta už keletą dolerių gali suteikti didelį malonumą ir neapsa 
draugams dovanojant šias gnygas:

Dr. W. R. Register 
ir Pagelbininkai

DRAUGAS KIEKVIENO LIGONIO 
109 N. Dearborn St.

12 augštas 
Kambary* 1203 

Kraujo Ligos Gali Būt 
/ Išgydytos 

Ar esate tikras 
yra Kuosa nuo 
dėl juaų darbo 
Ar kenčiate _ . 
Gamtos perapėjim 
mo Vidurių Reui 
Galvos 1 
kurtimo, 
x(a", C. 
Skaudulių, 
Pasididinimo Gručolų. 
kitas 
raus 
geru gydymu 

Ateikit ir *1 
gydymų, 
riausiu* 
Antitoxin 
gyduoles, 
pine*

YfimartS
Murina Co., Opu 11. S., 9 E. Oliio St., Chicago

Dr. B. Kramer rašo “Ame
rican Journal of Diseases ot 
Children”, kad Jis daręs tiri- 
nfijimns su nušvitintu pienu 
kūdikiams, kurie turi kaulų su- 
mikstėjimą (rachitą). Jis at
radęs, kad ultravioletine šviesa 
švitintas pienas gelbsti kiek
viename' atsitikime. Maitinant 
kūdikius nušvitintu pienu per 
tris savaites jau galima paste
bėti, kad jie sveiksta, už ke
turių savaičių jie žymiai pasi
taiso. Egzaminavimas šitų kū
dikių kraujo rodo tą patį, kaip 
kad jie butų švitinti ultraviole
tine šviesa arba saulės spindu
liais arba butų ' buvę maitina
mi freskos kepenų aliejumi. 
Švitintu pienų maitinimas veda 
prie kalkių ir fosforo užsilai
kymo kum, kas kaulams yra 
bu tinai reikalipga. Pienas gali 
būti švitintas saulės spindu
liai, bet jis turi būti įpiltas į 
plokščią indą ir padėtas atvi
rame orte arba prie atdaro lan
go, kad spinduliai tiesiai į jį 
smegtų. Švitinimas ultraviole
tine šviesa kur kas palankes
nis, bet mažai kam prieinamas. 
Pieno, kompanijos galėtų par
davinėti švitintą pieną, kuris 
yra skiriamas kūdikių mais
tui. Aš manau, kad taip ir bus 
daroma greitbj ateity. Tėvai iš
leidžia imliomis dolerių kas 
metai tik' vienoj Amerikoj ra
chitikų gydymui; daugybė kū
dikių miršta ir serga įvairiom 
ligomzdelei rachito, o kiek pa
silieka kreivų, šleivų ir silpnų 
žmonių delei rachito per visą 
amžių!

Tamsta būtinai turi skaityti vienintelį 
paveiksluotą mokslo, visuomenės ir literatū
ros žurnalą “Kultūra”. \

Tuojau siųskite šiuo adresu:
Lietuva. Šiauliai, Dvaro g. “Kultūra“ tik 4 dolerius ir Tamstai’ 

per ištisus 1926 metus hus siuntinėjama kas menuo “Kultūra” ir kaipo 
priedaį šios labai įdomios knygos:

1. V. Boelše žmogaus kilmė.
2. M. Bferen. Kaip žmogus gamtą nugali.
3. 1927 metams “Sodžiaus Ka^ndorius”. X-
Taigi už 4 dolerius Tamsta gausi 12 numerių žurnalo, 2 knyjfas 

ir kalendorių.

“Kultūros bendr., Lietuva, Šiauliai Dv. g.

BORDEN’S IŠGARUOD1NTĄ PIENĄ 
Gali Vartoti Su 

Desertu 
Kiaušiniais 
Pridėčkams 
žuvimi y 
Kepinant 
Vaisiais 
šaltakošc 
Kisieliais 
Mėsa 
Blynais

Petnyčioj, Sausio 1-m$ d., 1926 m.
MELDAM SVETAINĖJ

2242 W, 23rd Place z

Pradžia 7:30 vai. vakare
Statoma scenoj Operietę “Kaminakretis ir Miduninkas”. Išpil

dys gabiausi artistai L. K. Mišraus Choro, po vadovyste A. P. Kvede- 
ro. Po programui šokiai, prie puikios Philips Orkestras . iki vėlybai 
nakčiąi. Malonėkite nesivėluoti.

širdingai Kviečia RENGIMO KOMITETAS

Binkis-šimonis. Dainos $2.30
Butkų Juzė. Palaidūnas 1.15
Biurouz E. Tarzanas.........  1.00
Jovaras. Parinktos eilės ........ 15
Lastas A. Lietuvos knyg

nešio likimas ..........  .50
Rainis. Aukso žirgas ............35
Santvaras St. Minių myli

moji ................    20
šekspiras V. Otelo .................30
R. Tagorc. Namai ir pasau

lis ............................  1.00
Tven M. Princas ir elgeta .70
Oscar Wil<le. Pasakos....... .70
Tūkstantis ir viena naktis 1.00
Reinekė Lapinas .................... 30

‘‘Kultūros” bendr. Lietuva, Šiauliai, Dv. g

Apie pora metų atgal chlo
rino garai buto įėję madon 
kvėpavimo aparato ligų gydy
me. Gydyta slogos, bronchi
tas, influenza ir nei plaučių 
įdegimas? Pats prezidentas 
Coolidge gydėsi jais. Komerci
nės kompanijos ėmė chloriną 
plačiai garsinti ir net publikai) 

‘pardavipčti, kad ji pati galėtų 
gydytis. 'Pečiaus gydytojai gan 
gpčitai atrado, kad šitas gydy
mo būdas nėra geras, o kar
tais net kt ūksmingas. Ameri
can Journal oT Public Health 
rašo, kad per čielus metus da
rytosios studijos ( ir ligonių tė- 
mijimas Armijos Medikalėj Mo
kykloj ir Walter Recd ligoni
nėj įtikino tirinėtojus, kad chlo
rino garai mažose dozose ne
užmuša. ligų bakterijų, stiprios 
dozos kenkia kvėpavimo apa
rato giltinei plėvei, todėl jų 
vartojimas nedaro nieko gero, 
o da gali pakenkti.

RODĄ DYKAI
tikro specialisto ir jo page!binirk4 
Tas speciali* pasiulyma* yra M 
tiktai trumpam laikui, todėl n 
Hokit, atsilankykit iiandien. f Jačlio 
jimas visuomet yra pavojinga* ne
paprastai sunkesrpse ligose.

Gydymas slaptų ligų ir vyrų krar- 
jo ligų yra musų4apedaluma«.

Borodin N. A., prof. Gam
tos mokslai ir jų taikini

mas gyvenimui ..... 30
Končius Ig. Ūkininko dang. .40
Rubukirtas N. Stebuklai ir 

paslaptys ........................ 70
Dach A. Ekonominiai bruo

žai ......................................... * .30
Rubakįnas N. Iš tamsios 

pi aeities į šviesią ateitį .70
Wols G. H. Pasaulio isto

rija ............................ 1.50
Brundalas. Sodžiaus teatras .40
Naudingi sodžiaus skaitymai

I dalis ........................... 20
H dalis ..........  20
III dalis .................  .20

4

Duona 
} Saldainiai

Žuvis

KUPONAS
Rašalai
Mėsos

z Košelės

d
Pajai 

Pudingai 
Sriubos

........... ,♦...... ' 6
i < ' ’ ' 7 ”4 ' y' ’ 1

(Lithuanįan) J
ivm ■.viyuiim 1

Geresnis nei Mustard Plaster.

VIsom apti.koso—35c ir SSc puoduką* fr 
dudoll. Children’* Musterole (lenfrea- 

d< forma) 35c.
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Averčenko

Tarptautinis

i Revizorius
• • ’ • *

Komedijos pradžia

.Veiksmas vyksiu Maskvoje, 
Kremlio rūmuose.

TROCKIS. — Aš pakviečiau 
Jus, ponai, ir pranešiu labai ne
malonių žinių: pas mus vyksta 
tarptautinė 'Komisijai

LUNAČARSKIS. — Kaip, 
Komisija V! *

plikiems. Toji bjaurioji publi- kur nors.vieną paminklą —• 
ka apsivelka ant .marškinių tik tuoj visą šimtą visokių šlamš- 

o apačioje lų Atgabens ir pastatys!...
O kaip su

K-lau- 
valkatas 

metu paša-

suplyšusį švarką, 
nieko nėra!

KQMEN1>ANTAS.— 
sau! Mes visus tuos 
Komisijos buvimo
linsime iš miesto ir nuvarysi
me visuomenės darbų dirbti.

TROCKIS— O jeigu Komi
sija imtų/Stabdyti žmones gat
vėse ir klausinėti “ar patenkin
ti gyvenimu”, tai kad sakytų— 

,“visu kuo visiškai patenkinti 
ponai, “serai” ar ten “mus’iu”, 
o jeigu kurs atsirastų “nepa
tenkintas”, tai mes jam paro
dytume paskum tokį “nepaten
kinimą”. Beje, tai yra tamstos 
dalykas, ponas Peters.

laikinai
Parašyk i-

Garibaldi

Naujos nupigintos kainos ten ir at
gal 3 klesoj iki Kauno ir atgal $203 
iki $215, j Klaipėdą $181 iki $186, į

RE'I'ERS. — Komisija?!
LENINAS. — Nebuvo, nebu

vo vargų, šmakšt ir išlindo...
TROCKIS.

, kuriuos įsakymus daviau, siū
lau ir .Aims tai padaryti. Ypač
Tamstai, ponas Peters! Komi- prašysime

apžiūrėti labai patenkintas!...

LUNAČARSKIS.—
Tamatos paminklu?..

TROCKIS.— Na, mano gali
ma ir palikti. Tiktai 
jame parašą pakeisti, 
te “Garibaldi.”

LUNAČARSKIS.
—sTi didele barzda!

TROCKIS.— Tiek laiko pra
ėjo, gulėjo spėti ir nusiskųsti. 
Berods dabar \ viskas. J?u-fu... 

Ina tai komedija ir pabaigta!...
LUNAČARSKIS. Tamst?, 

manai, kad pabaigta? Aš ma
nau, kad ji, Tarptautinei Ko
misijai atvažiavus teprdsidės!...

Oda Niežti 
Arba Dega
Daug kentėjimų nuo visokių odos 

ligų galima prašalinti laiku varto
jant Cadum Ointment. Jis prašalina 
niežėjimą ir degimų iš sykio ir yra 
labaj minkštinantis ir gydantis kur 
tik yra oda sužeista ir paraudonavu
si. Cadum Ointment yra geras nuo 
išbėrimų, spuogų, šlakų, slogų išbė
rimų, karščio, pilės, piiekų, šašų, de
dervinių, niežėjimu, išbėrimų, žaizdų, 
jsidrėskimų, užgavimų, skauduliu, nu
degimų, vabalų įkandimų ir t. t. 
Jei jųš negalite gauti Cadum Oint
ment savo aptiekoje, tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Company, 
576 Fift? Avtr.uc, Ncw York.

jau kai

sija būtinai norės 
“črezvičaikas” — tai padarykit 

• taip, kad ten butų viskas tvar- 
I koje, i .
su pažiūrėti: išblyškę.
ir liesi, su mėlynėmis paa
kiuose ir kraujo žymėmis.

PETERS. I 
bei kuo užtepti.

| —TROCKIS, -r- To aš tikrai 
GERA NAUJIENA. Naujas S. V. nežinau, kaip ten turėtu būti, 

man/odos butų nebloga vi- 
Amerikon nežiūrint kvotos. sus sulaikytuosius apvilkti ba-

•b’ joriškais rūbais, kad jie Komi- 
HOMEiac7>LAPUAND, sijos akivaizdoje pašoktų 

Pin’SBURGH. ARAB1C siūlo grei- sišką”.
t*ą kelionę j Cherbourg, Southampton. :ąni.vq:mp9 
Antwcrp. Daug laivų išplaukia kas ‘‘ •

Musų dideli laivai milžinai, ki 
M A J ESTI C, didžiausias pasauly 
OLYMPIC, 1------------

savaitė. •
Visi musų 3-čios klesos keleiviai 

gauna atskirus kambarius dviems, 
keturiems ar šešiems žmonėms. Pa-

* togumai, puikus maistas ir manda
gumas.

Kreipkitės prie mus vietinių agen
tų arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State SU Chicago. IU.

Ten ir iš LIETUVOS 
per Bremeną 

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokietijos laivu 

COLUMBUS 
Arba ^utate šios linijoa laivais 

Tiktai 8 Dienos Arti Jūrių 
Puikus trečios klesos kumba- 

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

100 N. LaS’alle SL, ęhieago, III. 
arba rie vietinių agentų

Bukite rūmusI... 
tuo- 
pa- 
liks

PETERS.
Mes tokį “nepatenkintą” 
jau į gimnastikos kabinetą 

skųstis. Ten

—Vertė >
Vsevolodas Krukauskas. Garsinkites Naujienose

Lietu viai Advokatai
TROCKIS.— Apskritai,, aš 

ll£s Vnt~sulaikytųjų 'bai-;šrinkčiau is gyventojų tarpo 
alkani ap’e asmenų, kurie so- 

Įtesni ir padoriau atrodo, pu
mą įtinčiau dar juos prieš Ko- 

Žaizdas galimu miai>ai “'vykstant ir paleis- 
čiau gatvėse. . Be to reikėtų 

- /užkabinti jiems ant kaklų me
dalionus su Kario Markso por
tretu! Tegul svetimšaliai mato, 
kokie mes socialistai, 
numestų 
pakulinę 
są amžių 
Tamstos 
terš.

ru-
Nors... kaip mes jiems

O kurs 
portretą, aš tokiam 
cacą pakabinčiau, 
nešiotų. Beje, tai 
dalykas, ponas

vi
jau
Pe-

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1319

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.
----- --------- -----

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS

69 W. VVasiiington St. Room 1319 
Telephone Dearborn 8946 

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

Namų Telefonas Kepublic 9600

PETERS.— Šita galima. Aš 
juos apausiu batais su įkalto
mis vinimis viduje. Bukite ra-' 
mus — nestovės vietoje ir ru
sišką, ir ispanišką, ir prancū
zišką — viską šokinės.

TROCKIS. - 
jus tie įvairus 
riuos Jus... 1 
mą. žinoma, Jūsų nuomone,, nna^» 
tai yra moksliška ir reikia, bet 
vis dėl to, jeigu Komisija jia- 
matys visus ipokslo-techniškus 
prietaisus: spaustukus 
tams, spaudyti presus, 
peilius ir gumines virves 
jau negera. Į

i nekoks...
PETERS.— Mes to kambario 

duryse parašysime: “Gimnasti
kos kabinetas”. Kaip tik anglai

PETERS.— Bukite ramus.... 
pasistengsiu.

TROCKIS.— Tiesa, dar vie
nas dalykas, čia pastaruoju lai
ku, Tamsta, tovarišč Lunačars- 

i aparatai, *ku- ki’ labai (lauję pastatyta įvairių 
vartojate per tardy-: paminklų - kaip būdavo pii- 

1 - -- “Deržimorda” žiburiukus 
- kam reikia ir kam ne

reikia., Čia ir Urickiui, ir Rązi- 
nui. ir Robespierui ir Nacham- 

pirš- i k’su’ h* Pugačiovui. Musų 
reples ! “draugai” apsiprato... bet sve- 

L; timšaliams kaž kaip nepatogu.
UilVŪ ¥44 TVOą l/Cll * I

Įspudjs gali būti nenuimti juos?.’ Koks biau- 
!rus čia miestas! Tik pastatyk

Paskum 
aparatai,

pas

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St. Room 844 

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

Bridgeporto Ofisas / 
3335 So. Halsted St.

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

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

■■■■■ R......... ..  —
---------------------b---------------- 1——

j. P. VVA1TCHES
ADVOKATAS

Roselando Ofisas:
Tel. Pullman 6377

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

f

JOHN KUGHINSKAS
LAVYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St.

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

"i,

Išgydė jo rupturą
Aš įgavau didelę rupturą. kuomet kė

liau didelę skrynią keletą metų atgai. Dak
tarai sakė, kad aš būtinai turiu daryti 
operaciją. Diržai man nieko negelbėjo. Pas
kiau aš dasižinojau apie tok| dalyką, ku
ris įreit išgydė mano rupturą. Jau kele
tas metų praėjo, o mano rupturą 
giau nepasirodė, bet vienok aš dirbu 
kų darbą kaipo karpenteria. Nedariau 
racijos, nesutrukdžiau laiko, nebuvo 
belio. Ai nieko neturiu pardavimui, 
suteikiu jums pilnas informacijas, 
išgydyti rupturą be operacijos, jei 
paraiysit. Eugene M. Pullen, Carpenter, 
277 M. • Marcellus Avė. .ManastfUan, N. J, 
likirpkit š| straipsnį ir parodykit įeitiems, 
kurie turi rupturą — jų* gal iigelbėsit jų 
gyvybę arba sustabdysit skausmuą, praša- 
linait rūpesti ir pavojų operacijos. j

dau- 
sun- 
opa- 
tru- 
bet 

kaip 
man

TROCKIS.— Darykit kaip 
patogiau, bet tik žiūrėkite, kad 
anglai nepradėtų per kvailumą 
savo kailiu mėginti kokią gim
nastiką... Tamstai, ■ tovarišč 
Lunačarski, taip pat siulau at
kreipti dėmesio j mokslo įstai
gas. Labai maža jose moks
liško. Nesenai užeinu į viduri
nę mokyklą, o ten mokinės sė
di ant mokinių — berniukų 
kelių ir uosto kokainą. Gal būt 
tai reikalinga, kad 
mokslo srityje, bet 
kurie dalyvauja 
žmonas vėjavaikiai,
musų’ mokslo įstaigas 
nors kitą ir ims 
“kankaną” šokti.

Serganti Žmonės
Jei norite us- 
raeti pageltu 
nuo savo ken
tėjimų eikite 
į naujai t’- 
teiątą EURO- 
H1NLAMERI- 
K O N 1 8 K Ą 
SVEIKATOS 
ATGAVIMA 
—•‘LINCOLN 
M E D I C AL 
INSTITUTE", 
kuria yra į- 
renRtae vė
liausios madoe 
mašinomis ir 
mo kenčiančių imonią. _ __
gyduolių yra atgabenta iš kitų šalių. 
Mex taipgi turime gyduoles profe
soriaus Ehriieh’o 606 ir 914 Oficia
liu Vokietijos Erirengima*’. Kadangi be
veik visos ligos paeina dėl negero krau
jo. . mes tikrai galime jumis pagydyti 
be ftperaeijės su musų naujausiu meto
du, {leidžiant tinkamų gyduolių tiesiai 
į k naują. Sis gydymas, jei reikiamas at 
sakančio gydytojo, yra l>e skausrno ir 
ligopis hesugaišta nei minutės laikė nuo 

' darbo. Svarbiausias gydytoja* BR.
BOWES — pripažintas specialistas per 
daugelį metų tarpe gydytojų, teikia as
meninį prižiūrėjimą prie visų ligų. Mes 
turime puikias pasekmę* gydyme ligų 
kraujo, nervų, skilvio, nusilpnėjimo, 
reumatizmo, nugaros, šonų skaudėjimo, 
niežėjimo, užkietėjimo, kepenų, pūslės, 
venerinių ir kitų privatinių ligų.

DYKAI X-RAY EGZAMINACIJA ir 
kraujo išbandymas laboratorijoj, taipgi 
šlapumo, mes tikrai surasime' priežastį 
jūsų ligos. Musų kraujo spaudimo apa
ratas niekuomet neapvilia. Musų kai* 
nos už gydymą labai mažos ir jus už
mokėsit kuomet pasveiksit. Nekentėkit be 
reikalo. Ateikit paa mus dabar ir su* 
taupykit savo laiką ir pinigų, nes per 
tolimesnį laiką visvien jus ateisit 1 mu
lą (staigą. Mes pagydėm daug ligonių, 
kurie buvo apsivyię su kitais gydyto
jais. ši yra jūsų proga, kad pasveikus. 
LINCOLN MEDICAL INSTITUTE 

I>K. BOWE8 •
8PECIALIHTA8 IK MEDIKALI8 

DIREKTORIUS
8 South Clark St.

2>ras augitas I
Viršuj Triangle Restauranto 

Sekamos durys nuo Astor teatro 
OFISO VALANQO8i Panedėly, Ket

verge ir Pėtnyčioj nuo 9 ėyto iki 5:80 
vakare. Utarninke, Seredoj Ir Subatoj 
nuo !• ryto iki K vakare. Nedėliomis ir 
ŠMentėmis nuo 19 ii.i 12 dieną.

k

išsilavintų 
prancūzai, 
Komisijoj, 

palaikys 
per ką

tarp suolų

gyduolėmis d«l pagelbėji- 
Daugęlis musų

gyduoles
ir 914

LUNAČARSKIS. — Tamsta 
pats kiek kartų sakei, kad mo- 

|kyklose butų visiška laisvė. Vis 
Įdelto'kiek aš žinau, ir pirmiau 
prie caro—biurokratiškos val
džios, mokinės ir mokiniai už 
nusižengimus būdavo ant ke
lių...

TROCKIS. — Tai ant savo 
kelių klūpodavo, bet ne ant 
svetimų. Ir Tamsta, toyarišč 
Komendante, taip pat prašy
čiau.,. Tamsta leidi gyvento
jams vaikščioti mieste visiškai

Saltį^
Sustabdo į dieną
Pora dožų Hill’s sustabdo šaltį — į 

24 valandas.
Sustabdo ir galvos skaudėjimą, karš

tį, gripą, paliuosuoja vidurius, suvikri- 
na visą kūną. Ir nepalieka blogų pa
sekmių.

Šaltis, dalykas rimtas. Kasmet nuo 
priežasties mirfcta virš 150,000.

Nežaiskite su šaižiu. Nusipirkite tik
rą HlU’s ir vartokite Šalčiui užklupus. 
Visos aptiekos parduoda Hill’s.
Tikrai Gauk

asu
Raudona Dėžė

Kaina 30c

ŪME
su paveikslu

ral. I

Mrs. MICHNIEVICZ-VIDIKIENE i 
AKUšERKA

3101 So. Halsted St, kampas 31
Tel. Yęrds 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika
vusi Pennsyl- 
vanijos ligon- 
bučiilose. Sąži
ningai patar
nauja, visokio
se ligose prieš 
gimdymą, laike 
gimdymo Ir po 
gimdymo.

Už dyką pa
tarimas, dar ir 
kitokiuose rei
kaluose mote
rį m 3 ir mergi
noms kreipki
tės, o rasite pa- 
gelhą.

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

/B
■■■■B IŠTAISOMOS MHMBi

Tel. Blvd. 3138 
M. Woitkiewicz- 

BANIS
AKUSERKA

Pasekmingai pa
tarnauja moto
rinis prie gimdy
mo, patarimui 
dykai moterims 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted St.

^OR. HERZMAN^
Gerai lietuviams žinomas per 16 

metų kaipo patyręs gydytojas, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir ęhronišhas Il
gas vynj, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki
tokius elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 
18th St, netoli Morgan St.

VAl^ANDOS: Nuo 10—12 pietų 
ir nuo 6 iki 7:30 vai. vakare.
* " i Dienomis: Canal

3110. Naktį 
Drexel 0950

Boulevard 4186
3235 S. Halsted St

Vai.: 9—10 iš ryto ir po 8 v. v.

Telefonais i

DR. G. SERNER
Lietuvis akinis .speciali 

3365 So. Halsted Street
Vai. 10 ryte iki 8:30 vak.
Ned. nuo 9 iki 12 ryto

Akiniai $5 ir augščiau

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel. Boulevard 5913
DR. A. J. BERTASH

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

pietų ir 6 iki 8 vakare.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie SU Room 530
Tel. Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted Chicago 
Tel. Yards 4681

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

A. E. STASULANI
" ADVOKATAS

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

Cicero Ketvergo vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8228 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 v. v. 
3236 S. Halsted St. T. Boul. 6787

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

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashiand Avė., 2 labos 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų. 

OFISO VALANDOS:
Nuo II iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki 
4 vai. po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai. 
vakaro. Nekėliomis nuo 10 valan

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

Telephone Yards 0994

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

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 10 
iki 12 dieną.

Res. telephone Hyde Park 4000

Tel. Boulevard 0587

DR., MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dienų, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedėliomis nue

8 iki 2 vai. po pietų.

MADOS

M

*
H
M
H
K

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Dr. A A. Roth

ADVOKATAS
11 S. La Šalie St., Room 2001

Tel. Randolph 1034—Vai. nup 9-6 
Vs lūžimi s

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

Pėtnyčios.

A. L. THOMAS 
LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė. 
Tel. Pullman 7097

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

DR. I. E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

Rusas Gydytojas ir Chirurgas 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų liga 
Ofisas: 3103 So. Halsted SU Chieaf* 

arti 31st Street
Valandos, 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne- 
dėliomis ir šventadieniais 10—12 dfM.

Tel. Dearbom 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 

Cor.
W. Washington St. 
Washington & Clark

Namų Tel.: Hyde Park 8896

JOSEPH V. MOCKUS
ADVOKATAS 

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

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

LIETUVON — 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

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

Kampas North Avė. ir Robey St. 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel. Brunswick 4988.

8421 So. Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte.

Namų telefonas Sįpaulding 8688 
Ultraviolėtinė šviesa ir diathermia

L ■

Jei abejoji akimis, pasiteirauk
Dr.A.R. BLUMENTHAL

Optometriat 
Tel. Boulevard 6487 
4649 S. Ashland Av.

Kampas 47-toa 
ant 2 lubų

DR. M.'J. SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

1724 So. Loomis, kampas 18 ir BI»e 
island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakarų.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6853

Boulevard 8686 /
Res. 6504 So. Artesian 

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

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

Kasdien

Phone Canal 1718-0241 
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kampas Oakley ir 24 St.
Ofiso vaf. nuo 2 iki 4 kasdien.
Panedėly ir ketverge nuo 8 iki 8 v.

i i. - "■ —

M

No. 2623 Nors paprastai, bet ža- 
vėjanti savo išvaizda suknele. Leng
vai pasiuvama iš blle mąterijos.

Sukirptos mieros nuo^ 36 iki 46 
colių per krutinę. 36 mierai reikia 
3*4 yardų 40 colių materijos.

Norint gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa- 

rį, pažymėti mierą ir 
savo vardą, pavardę

ekvleno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
arba krasos ženkleliais kartu su už
sakymu. Laiškus reikia adresuati:

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

NAUJIENOS Pattem Dept. /
1789 S. Halsted St., Chicago, TU. i 
čia Jdedu 15 centų ir prašau at

siųsti man pavyzd] No_______
Mlsroa ...... per krutinę

(Vardas Ir pavarde)

(Miestas ir valst.)

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk Šį kuponą kasdieną ir priduok į Naujienų ofisą ar į sto

tį, arba savo išnešiotojui sykį į mėnesį ir bus apmainyta į tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamonvis taisyklėmis:

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

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

Už metus—150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—35.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

Atlcirnk
Data: Gruodžio 29, 1925 i ' '

Dr. Lawrence P. Slakis
DENTISTAS

4454 So. Western Avė.
Valandos:

x nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare.TYXXITYYrXIXXXXYYYTTTTTYYY

DR. G. L. MADGE 
Modemiškas Dentistas 

Prieinamos Kainos 
4930 W. 13th St. 

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

k

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4611 S. Ashland Tel. Boalevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė. 
Tel. Prospect 1980. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 10 iki <12 d.

1

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVYS DENTISTAS 
4712 S’o. Ashland Avė., 

near 47th Street 
CHICAGO

Ros. 6600 S. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659 

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

1821 So. Halsted St, 
Chicago, III.

k

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

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

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

LIETUVIŠKA APTIEKA'
MRS. A. ZIMMERMAN 

Savininkė
Dovanos Kalėdoms 

Importuoti perfumai, toilet setai 
ir kiti daiktai. Ateikite pasirinkti 
už numažintą kainą.

Brighfon Park Aptieks
4254 Archer Avė.,

Phone Lafayette 6149



TRIUKŠMINGI AP VAIKŠČIOJIMAI LIETUVOJE.

Valdžia sauTauta sau
KUN. PR. BUČIO IŠSIŠOKIMAS. Vilniaus Seimą atsiminus

a;

nužemino Lietu-

ne tas, kurs

protingesnis,

Svyra į j j ir to žmo’gaus ši r

senoviniais
socialistinių1 la to meilės pasaulio, palaimos didžiausiais priešais (Rhinbce-

kuri viešai 
paskelbta ir

Kaunas, 
8-XII-25.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben- 
drovi, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
11L — Telefonas: Roosevelt 85M.

sielą savo ^dangiškoje 
kaip liu-

gyvenimo, prie 
geriau . atskirti 
“piktų” (blogo;

Žinau aš pasaulį.
Žinau as pasaulį, pasaulį di

dį, pasaulį gražų...

NAUJIENOS
The i ilhuanian Daily N«wv 

PuMiibed Daily £xcept Sunday 
by th® Lithuanian Nawa Puk Ca. Ibc.

____■ mito P. GRIfiAITIB ' 
1739 Sosth Malated SlraH 

Ckic.to, I1L
Tele»koae KooMTtlt 8500

Subscription Ratas t 
$8.00 per year in Canada. 
37.00 per year outside of Chicago. 
$8.00 per year in Chicago.

3c. per copy.

Entered as Second Class Matter 
March 17th, 1914, at tha Post Offica 
bf Thicago, 111.. ondar tha act of 

2nd 1879.

Uisimokijimo kaina:
Chicagoje — paštu: 
i Metams ........    $8.00

Pusei metų --------------------------4.00
Trims mėnesiams _________ ... 2J0
Dviem mlaeaiams _ __________1.50
Vienam minėsiu! ........  .75

Chicagoje per nešiotojų* 1
Viena kopija ..................   8c
Savaitei ____________________  18c
Mineaiui _____________   75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metams ------------------------------ $7.00
Pusei metų ......    8.50
Trims mėnesiams ............  1.75
Dviem mėnesiam .......    1.25
Vienam mineaiui _____________ .75

Lietuvon ir kitur ušsieniuoae: 
(Atpiginta)

Metaln* .......    $8.00
Pusei metų ...............   4.00
Trima mėnesiams .................... 2.00
Pinigus reikia siųsti pašto Money 

orderiu kartu au ulsakymu.

LIETUVOS REVOLIUCIJOS SUKAKTUVIŲ 
MINĖJIMAI AMERIKOJE.

JUODAŠIMČIAI IR POLICIJA ARDĖ 
',SUSIRINKIMUS.

Amerikos lietuviuose platesnį 1905 metų revoliucijos 
paminėjimą šiemet atliko tiktai socialistai. Socialistų 
laikraščiai, “Naujienos” ir “Keleivis”, pašventė tam įvy
kiui eilę straipsnių, o Lietuvių Socialistų Sąjungos kuo
pos šurengė įvairiose vietose prakalbas ir vakarus.

Santlariečiai, kaipo organizacija, tas sukaktuves ig
noravo; tik vienoje, kitoje kolionijoje apie jas atsiminė 

kai kurie Sandaros žmonės. Bet ir jie minėjo tiktai Vil
niaus Seimą, o ne visą 1905 metų judėjimą. .

Visiškai gi praleido be apvaikščiojimo Lietuvos re/b- 
liucijos sukaktuves komunistai. Nors jie vadina save 
“vieninteliais revoliucionieriais”, bet Lietuvos liaudies su
kilimas prieš carizmą 1905 metais jiems, pasirodo, neturi 
svarbos.

Musų komunistus sulaikė nuo revoliucijos sukaktu
vių minėjimo daugiausia, be abejonės, ta aplinkybė, kad1 
daugeliui jų yra nemalonu atsiminti savo praeitį.

Lietuvos revoliucijoje vadovavo socialistai. Tie obal- 
siai, po kuriais ėjo Lietuvos liaudies kova prieš carizmą, 
buvo pirmiausia socialdemokratų suformuluoti ir pasklei
sti miniose. .......... ’ įįj?

Amerikos lietuviuose tuos obalsius rėmė ir už juos 
agitavo Lietuvių Socialistų Sąjunga. Dabartiniai gi mū
siškiai komunistai jau nuo 1919 metų yra atsimetę nuo 
socialistų ir atsižadėję savo senųjų įsitikinimų. Taigi, 
minėdami 1905 metų revoliuciją ir kilusį iš jos lietuvių 
darbininkų judėjimą Amerikoje, komunistai butų pasiro
dę, kad jie yra renegatai!

»Pas sandariečius daugelis irgi yra buvę socialistai. 
Kai kurie jų net priklausė pačiam “kairiamjam” socialis
tų sparnui, sviro prie anarchistų ir pačių kraštutiniausių 
revoliucionierių. ; į £

Dabar jie užima pas sandariečius lyderių vietas — 
redaguoja laikraščius, laiko prakalbas (jeigu turi klau
sytojų) ir nustato savo partijos poziciją.

Suprantama, kad ir jiems yra nelabai malonu prisi
minti tą praeitį, kuomet jų idėjos buvo visai kitokios.

Lietuvoje, kaip matyt iš tik-ką e atėjusių laikraščių, 
1905 metų revoliucijos minėjimas buvo labai įspūdingas. 
Kiekvienam mieste ir miestelyje įvyko milžiniški žmonių 
susirinkimai, kuriuose kalbėjo daugelis veikėjų, dalyva
vusių revoliucijoje.

Tuos susirinkimus rengė vien tik opozicinės organi
zacijos. Klerikalai rengime nedalyvavo, ir susirinkimų 
dvasia todėl buvo griežtai priešinga valdžiai.- Kai, kur 
susirinkimai tiesiog pavirto milžiniškomis demonstracijo
mis prieš klerikalinę reakciją.

Keletoje vietų revoliucijos paminėjimui surengtas 
prakalbas mėgino suardyti įvairus juodašimtiški gaiva
lai. Taip, Šančiuose “Lyros” salėje, kur į didelę darbinin
kų minią Raibėjo drg. St. Kairys, klerikaliniai ^ateitinin
kai” ėmČ kelti triukšmą, bet publika juos suvaldė. Ukmer
gėje organizuotų triukšmadarių gauja šoko ardyt social
demokratų mitingą, o policija, ažuot sustabdžius netvari 
kos darytojus, uždarė susirinkimą.

Kaune policijos viršininkas nedavė Dr. J. Šliupui pa
baigti kalbėti, — kas iššaukė publikoje didžiausią pasi
piktinimą ir šauksmus: “Šalin klerikalai ir jų bernai!”

Po gruodžio 6icl., kuomet įvyko dauguma šitų susi
rinkimų, Kauno klerikalų dienraštyje pasirodė kun. Pr. 
Bučio ir dar keturių klerikalų šulų pareiškimas, kuria
me sakoma, kad 1905 metų revoliucijos sukaktuvių minė
jimai buvę, girdi, priešingi Didžiojo Vilniaus Seimo 
“dvasiai”.

«J šitą klerikalų pareiškimą tuojaus atsakė opozicinė 
spauda, paduodama ištrauką iš Lietuvos Krikščionių De
mokratų programų, sustatyto dar prieš Vilniaus Seimą

Antraeilėms, Gruod. 29, ’25

(ir tilpusiu “Draugijos 1 Nr. 1907 m.), kuri skamba ši
taip;

“Aiškiai pasakome, kad nuo Rusijos skirties neke
tiname. Nors tas ir be pasakymo žinoma, bet stam
biais žodžiais tą išreiškiame, idant musų priešinin
kai negalėtų mums išmėtinėti to noro atsiskirti”.

Krikščionių Demokratų programą su aukščiaus pa
duotais žodžiais sustatė kunigai Maciulevičia, Dambraus
kas ir Bučys.

. Prieš Vilniaus Seimą tąs programas buvo parašytas 
ir už metų suviršum laiko po Seimo išspausdintas kleri
kalų žurnale. Reiškia, ir prieš Seimą ir po Seimo Lietuvos 
klerikalai buvo griežtai nusistatę nesiskirti nuo carinės 
Rusijos. z ■

Tuo gi tarpu Didyšis Vilniaus Seimas, kuriame daly
vavo ir kun. Bučys, išstatė reikalavimą savos valdžios 
Lietuvai. Tai parodo, kad tas Lietuvos klerikalų šulas mo
ka ant dviejų kėdžių sėdėti. Ir jisai turi drąsos šiandie 
ginti Vilniaus Seimo “dvasią!”

Gruodyje, 1905 metuose, t. y. 
prieš 20 metų, lietuvių tauta 
pareiškė pasauliui, kad ji dar 
gyva, kad ji turi tautinę nuo
voką ir siekia prie savystovu- 
mo idėjos.

Gruodžio 6, 1925, visa Lietu
va švente taj. dieną.

Minint tą istorinį įvykį, dideli 
socialdemokratų mitingai Kau
ne,, Šiauliuose ir kituose mies
tuose ir miesteliuose skaičiuj, 
15 gruodžio 6, praėjo su di
džiausiu pasisekimu. Šančiuo
se “Lyros” salėj ir Šiauliuose 
klausytojų buvo virš 1000, dau
gybės netilpo. Visur minėta 
1905 m. įvykiai, Vilniaus Sei
mas ir palyginimas su dabarti
mi. Sekantieji, “Socialdemo
krato” ir “Darbininkų Gyveni
mo” numeriai bus pašvęsti Di
džiojo Seimo paminėjimui ir su
kaktuvių įvykiams. (“L. ž.”)

Tą dieųą minėjo visi tie, kas 
Lietuvai laisvę iškovojo, bet 
musų dabartinė valdžia tą die
ną tik rautą savo/’ špitolnin- 
kams iškėlė ir jubilėjų švęsti 
trukdė. - 1

Rotušės salėje laike Dr. Jo
no šliupo kalbos, kur jis iš- 
tiesų drąsiai pasąkė teisybę a- 
pie klerikalus, išvadindamas 
musų valdonus “pederastais,” 
policijos vadas prišokęs ją ban
dė stabdyti, o paskiau areštuot 
mitingo pirmininkę F. Bortke- 
viČienę. Bet miniai suužus, po
nas “deržimorda” «turėjo išsi
nešdinti. Minia Bortkevičienei 
padarė ovacijas, ją pakeliant 
ant rankų, o policijos vadą iš- 
švilpė. ,/

Gražiausia vaizdas buvo vals
tybiniame teatre: scena užimta 
Didžiojo Vilniaus Seimo daly
viais. Oratoriai — buvę daly
viai, teatre nė vienos tuščios 
vietos, tik prezidento ir minis- 
terių ložos tuščios, kaip iš
šluotos! Jiems tai yra menk
niekis: jie geriau susirinko j 
rautą šampano pagerti ir pa
lošti tų Krylovo musių rolę, ku
rios sakė: “I my pachali...”

Musų valdžia nesveikino mo
kytojų kongreso, ignoravo ir 
Didžiojo Vilniaus Seimo minė- 
tojus. Adv. Bulota, kalbėda
mas teatre, musų valdžių, tei- 
singai pašiepė ir priminė, kad 
Lietuvos konstitucija nenuma
to amžinosios valdžios... ’ Tai 
buvo diena, kurioje musų val
džiai buvo teisybė stačiai į akis 
pasakyta. Adv. Sleževičius iš
drožė drąsią kalbą, kurios be
veik kiekvieną sakinį auditori- 
ja lydėjo griausmingais aplo
dismentais, o žinomas “tautos 
ramintojas” Liudas Gira nuo 
seimo dalyvių pasislėpė, tuomi 
palikdamas scenoje vieną opo-

Taip, visi Lietuvos ne
iškovoto j ai 
opozicijoje

ziciją.
priklausomybės 
šiandien laikosi 
prieš samozvanciškus kryžio
kus, kuriems Lietuva tik tuo
met pakvipo, kai pas carą ju- 
došiško grašio neteko. Užtat 
Sleževičiaus • žodžius “Mes 
turime šalį, turime neprikišu- 
somybę, liet neturime laisves” 
— minia lydėjo ovacijomis.

r.

V. Danikis

Žvėris ir žmogus evoliuci
jos mokslo šviesoje

(Tęsinys;

...................... .................. ..................
[Pacific and Atlantic Photo]

Gen. Targe, naujasis francu- 
zų armijos komendantas Reino 
apskrity j. ]

štai rezoliuciją, 
ir vienbalsiai tapo 
priimta Lietuvos Valstybiniame 
teatre:

“Nepriklausomos Lieutvos pi
liečiai, susirinkę Kaune 1925 
gruodžio mėn. 6 d. paminėti 
Vilniaus Didžiojo Seimo 20 me
tų sukaktuves, pareiškia visuo
menei!

1. Vilniaus Didysis Seimas, 
paskelbęs 1905 m. obalsį auto
nominės ^Lietuvos, ~ tvarkomos 
demokratiniais pagrindais, su 
sostine Vilniuje, ir savo nuta
rimais pažadinęs visą lietuvių 
tautą laisvan politikos gyvęni- 
man, tuo politikos obalsiu subū
rė vienybėn visas lietuvių parti
jas ir sroves ir.buvo didžiausias 
veiksnys Lietuvos kelionėje į 
nepriklausomybę. ,

2. Atsižvelgdami į tai, kad 
Vilniaus kraštas nuo nebeatme
namų laikų buvo lietuvių tau
tos apgyvehtas, kad Vilnius se
novėje buvo visą laiką nepri
klausomos Lietuvos sostinė, 
kad jis iš viso buvo ^Lietuvos 
kultūrinio ir politinio gyvenimo 
židinys, kad dabartinės Lietti 
vos (tautos apsisprendimo prin
cipu einant) 1918 m. Vilniuje 
pasiskelbusios nepriklausoma 
valstybe, politiniai-ekonominis 
gyvenimas sunkiai tėra be Vil
niaus krašto 
pagaliau, to 
Lietuvai yra 
šiųjų sąlygų 
rimai taikai

ravimas yra tramdomas, galią 
turinčių, žmonių.

7. Vietoj ieises įsivyrauja 
nieku nepateisinamas faktas: 
senieji lietuvių veikėjai už nu
rodymą į oficialinį politikos 
klaidingumą, veiksmu įžeidžia
mi arba kalėjimu — prieš įsta
tymus — baudžiami.

8. Del nevykusios ekonomi
nės krašto politikos, dėl netei
singo žemės reformos vykini- 
mo, dėl naujakurių neaprupini- 
mo 'kreditu, dėl netvarkingai 
dedamų ir imamų rinkliavų ir 
mokesnių, dėl nereikalingo val
stybės iždo lėšų aikvojimo, gra
so Lietuvai politiškai-ekonomi- 
nio gyvenimo suirimas, kadan
gi galų gale menkėja žemės 
kultūra ir jos gamyba mažė
ja, prekyba skursta, ----- vis
daugiau ir daugiau randasi 
žmonių be darbo. Prieita prie 
to, kad valstybes iždui sunku 
biudžeto galas su galu suvesti, 
sunku aukštumoje administra
cijos aparatas išlaikyti ir aprū
pinti būtinieji krašto kultūros 
reikalai. ,

9. Norint išvesti Lietuvą iš 
sunkios padėties ir greičiau at
gauti Vilniaus kraštą, reikia 
Lietuvos visuomenei, supratus 
pražūtingą šaliai dabartinės 
valdžios žmonių politiką per ar
timuosius Seimą rinkimus rink
ti pasitikėjimo vertus žmones, 
kurie stoję valdžion, saugotų 
Konstitucijos nustatytus demo
kratinius dėsnius ir iš jų einan
čią teisėtą ir teisingą tvarką, 
kurie rūpintųsi ne savo asmens 
arba savo partijos reikalais, bet 
viso krašto materialine ir mo
raline gerove.”

Taigi matome, kad musų 
valdžios idealai visai neina vie
nu keliu su visos talitos sieki
mais. Del to tai prispausta 
musų liaudis visoj šalyj tik ir 
šaukia, kad su tokia valdžia 
mums nepakeliui!

L. Merikontas.

kaip užtekančios saules spin
duliai kad džiugina ilgesio pil
nus, pasvirusius nuo šiurkš
čios nakties skraistes gėlių 
žiedus.

Skandina jis mane savo be
galiniame džiaugsme, kaip

įmanomas, kad 
krašto grąžinimas 
viena iš svarbiau- 
palaikyti visų no- 
Europos rytuose,

— susirinkusieji protestuoja 
prieš Ambasadorių konferenci
jos nutarimą, pavedusį Vilniaus 
kraštą, neišskiriamą Lietuvos 
dalį su jos sostine, smurtingai 
Lenkijai, vylium išplėšusiai jį 
iš Lietuvos tautos teisėto val
dymo*.

3. Musų vyriausybė,, įsileidu
si j derybas su lenkais, sulau
žiusiais Suvalkų sutartį, jų pa
sirašytą 1920 m., ir tokiu bū
da netesėjusiais jų pačių duo
to žodžio prie Anglijos, Prancū
zijos ir kitų kraštų atstovų 
liudytojų,
vos vardą užsienyje, pasu liki
mo Lietuvai Vilniaus atgavimą 
ir savo neatsargia, klaidinga 
politika priartino jai Lenkijos 
imperializmo pavojų.

4. Demokratiniai dėsniai, pa
veldėti iš Vilniaus Didžiojo Sei
mo, dabau'Virsta Lietuvoj for
ma be turinio, kadangi teisėtos 
tvarkos maža bežiūrima, vis 
dar tebėra Kauno mieste ir ap
skrityje karo stovis, užsilikęs 
nuo karo metų ir jokiomis są
lygomis nepateisinamas: netei
sėtai yra varžoma spaudos, su
sirinkimų ir /.odžio laisvė, kon
stitucijos garantuota. - /

5. Vilniaus Didžiojo Seimo 
iškeltas obalsis, kad bendra vi
suomenės gerovė reikia staty
ti aukščiau už luomų, partijų 
ar asmens reikalus, šiandien 
nustojo savo vertes: vieni kiti 
partijos žmonės, pritilpę į val
džią, ją naudoja asmens reika
lams.
, 6. Tautiniųir ! \ _ r____  ___
Lietuvos mažumų rainus bend- pasaulio, šiauliškis Mokinėlis.- ms an

sias išstipusias amžinybės žmo
gaus akis. Supa ir liūliuoja jis 
mano 
garsų harmonijoje, 
liuoja lakštutės giesmelė bun
dančią nuo saulės pabučiavi
mo gaiįtužę...

Dažiaugiasi tuo pasauliu 
žmogaus širdis, kuriai žemiški 
geismai neapsvaigino , kilnaus 
gyvybės pajautimo.

Mato jį ir ta ąkis, kuriai 
skausmas išblaškė plaukiojan
čius jos dangiškoje šviesoje 
žemybės debesėlius.

ilgisi to pasaulio jauna ne
kaltos mergelės’ širdis. Atjau
čia mergelė tą pasaulį gėlių žie
duose, glaudžia juos j įsave ir 
skandina savo ilgesio jausmą.

Ieško jame šventos ramybės

Anose gadynėse, kupmet 
kartu su tuomi pirmažmogiu 
gyveno pikti ir galingi gyvu
liai, kaip bizonai, 'mamutai, no- 
saragių • rųšies: R h i n o c e r u s 
tichorhinus, taip vad. 
pietų dramblys (Elephas meri- 
dionaiis), kurs buvo daug di
desnis už mamutą Ir nusibastė 
po z ledumečio glečerių pakraš
čius, bet po plioceno laikme
čio raudonmedžių ir laurame- 
džių • girynus didingai žingsno- 
jo; kaip baisieji urvų lokiai ir 
liūtai. Arba tame laike, kuo
met, kaip rodo urvuose rastie* 
ji pėdsakai, gyveno kitas nosa- 
ragis, Rhinocerus Mercki, ir 
kuomet Europa klimatu bei gy. 
vulių valstybe maž-daug pane
šėjo šiandieninei Afrikai ir 
pulkus girafu (žirafų) slėpė.— 
tik tuomet tam ‘pirmažmogiui” 
pradėjo pamąžu liet nuolat la
byn busti apsvarstymas, ųes 
prie to jį vertė, vedė neišveng 
tinos gyvenimo sąlygos, -ku
rioms jis turėjo būtinai tai
kintis, norėdamas būti sotus ir 
gyvas. Jis rado, k^ąd tasai ak
muo buvo tinkamesnis smū
giui, nes-jis buvo smailesnis, 
nei kūris nors kitas, ir dabai 
jis ieškojo tokių akmens ga
balų, kurie geriau atatinka jo 
tikslui. Štai, anakur guli vie
nas; jis beveik buvo tinkamas 
—maždaug, tik vienoje pusėj 
smaigalys nepakankamai tobu
las. Ir dabar, dabar jis stvė
rėsi kiti) akmenį (nes žinojo jį 
esant kietu) ir daužė, kalė, 
trypė pasirinktąjį arba atras
tąjį gabalą aplinkui, kcl jo 
smaigalys geriau atatiko jo 
tikslui. Žmogaus proto trium
fas! 'lasai žmogus išrado, ap- 
dirbin(ą, pagerinimą; jis pada
rė pirmą žingsnį, kurs jo ai
nius turėjo privesti prie milži
niškųjų dynamo mašinų kons
trukcijos! Taip pat tasąi ak- 
njens amžiaus žmogus jau tilpo 
apdovanotas Promctėjaus do
vana—ugnimi, prie kurios jis 
šildėsi arba sau valgį ruošė.

Tasai pinnažmogis (Homo 
primigenius), kurio suakmenė
jęs palaikas kaipo koks doku
mentas buvo Du Bois Rey- 
mond’o atrastas Javos saloje 
ir pavadintas Pitecanihropus 
erectus, H a c c k e 1’ i o kaipo 
missing link (tarpinis ryšys, su
prask, tarp beždžionės ir žmo* 
gaus), o H e r t w i g’o ir K1 a- 
a t s c h o už didelių, arčiau 
žmonėms stovinčią gibono for
mą; arba kurs Ipriklauso* se
niausiojo pefiodo neandertaloi- 
dų rasei ir sulig kankinies ir 
smegenyno išplėtojimo užima 
vidurinę vietą tarp Pithecan- 
thropus’o ir .žemiausių rceęnlų 
rasių, — lai tasai, s.u<a i; 
“žmogus” gyveno senų seno
vės neišžengiamuose tropikų 
girynuose, kuriuose knibždėte 
knibždėjo įvairiausi, tai si pasa
kose, siaubūnai ir baidvklės- 
žvėrys, tik ir tykojilsieji vie
nas kitą apiplėšti ir sudrasky
ti. Čia tad tose vešliose gi
riose ir miškuose siautė visu 
smarkumu atkakli ir žiauri

Eclphas antiguus 
dramblys])- arba 
urvų liūtais ir lokiais,

pik-
ragis], 
novinis' 
taisiais 
kuriems tačiau nebuvo lemta 
nugalėti savo protingesniųjų 
priešų su savo jėgomis, nes jie 
tebuvo gabus išlpėtoti savo mo
si vį kūną ir jo jėgą.

Bet ilgainiui, kuomet jo kau
kolė būties kovoje ėmė didėti 
dėl nuolat daugėjančio ir di
dėjančio smegenyno, o organai 
kitėti ir vis. pamažu geriau 
prisitaikinti sunkiomis gyveni
mo aplinkybėmis, tasai mono- 
toningas ir tolygus gyvenimas 
visgi pamažu ėmė keistis ii 
kartu gprėti. Jis šiam gyveni
mui vis labiau sugebėjo prisi
taikinti, nes jis pradėjo geriau 
jį suprasti ir pažinti. Vadi
nas, jis pradėjo po trupučiuką 
galvoti, svarstyti. Geriau pra
dėjo suprasti ir linkti prie vi
suomeninio 
nuosavybės; 
“gėrą” nuo 
ir t.t.

Kuomet tie pirmažmogiai 
ėmė pamažu ir laipsniškai kilti 
iš bekalbių (alallus), iš žmog- 
žvčrių mišinio (liyk>T-id) uukčš- 

tyn į kalbantį (laitus), 
kurs jau turėjo šiokią tokią 
kalbos ariikulaciją (sudėtingą, 
reikšmingą ištarimą); kuomet 
su tųomi kalbos susiformavi
mu kartu ėmė busti, kilti ir 
s ą m Obh ė, tai (.uomet .jie pra
dėjo būti tikrasiais žmo
nėmis šiandieninėje žodžiu 
prasmėje ;tik kuomet jie tapo 
,pirmiausiais žmonėmis —bib- 
lijiniu Adomu ir Jieva.
. šie pirmieji žmonės, supran
tamai, dar tebevaikščiojo be 
jokio aprėdalo, visrii nuogi; 
vaikščiojo po puikius ir turtin
gus jų gadynės tropiškus miš
kus ir grožėjosi ir džiaugėsi 
jais -r- savo rojumi, Biblijoj 
vadinamu Edėn (Paradisc), 
kuriame pakankamai radosi 
jų mėgiamųjų skanių vaisių. 
To, “nemirtingųjų” žmonių ro
jaus, < kurs senųjų Biblijos au
torių yra savotiškai atvaizduo
tas ir kaip to laiko mistika 
diktavo, dar ir dabar pasiilgs
ta žmonėse tebegludinti toli
mosios ir tamsiosios praeities
sąmonė; toji sąmonė, kuri ki
tados tik tebekėlė visko paži
nimo uždangą, dengusią tam
sią nežinios sritį. ,

(Bus daugiau)

Gera* abelnam naudojimui 
linimentas

Pain-ExpeHeris
Kuomet reumatizmas ar neuralgija 
vargina jus, ištrinkite skaudamas 
vietas šiuo atsakančiu šeimyniniu 
linimentu ir tuojas pajausite paleng
vinimą.
3Jc ir 70c bonka vaistinėse. Tėrnv- 
kite, kad butų Inkaro vaizbalenklis 

. ad' rtchter a co. 
Berry čš South StH Sts.

Brooklyn, N. Y.

jo ir ją laimėjo 
buvo didelis ir galingas, bet 
tas, kurs buvo 
gudresnis, kokiais ir buvo, ačiū 
tam palankiai susidejusioms 
gyvenimo aplinkybėmis, mini
mieji “pirmažmogiai”.

Šitokių žmogžvėrių butiai, 
rodos, nuo amžių valkiojosi, 
bastėsi po tas progirias iš vie
nos vietos kiton ieškodami sau 
maisto: įvairių .augalų vaisių ir 
šaknų, kirminų ir vabalų, gy. 

...........................vulių, o. reikalui ir progai prj- 
ir įkvėpimo audriadvasis poetą, j ėjus ir žmogienos kaipo ska-

Svyra į jį ir to žmo’gaus šir- nesnio ir t.t. Rodos amžinai
dis, kuriai žemės skausmai nu- jie turės tęsti ta baisią ir liud-
plovė rudis karčiose gyvenimo ną savo bntj; rodos amžitiai
ašarose. I jiems buvo skirta

Trokšta kiekviena kilni šie- grumtis su savo

senovinis nosa-

Gulbranaen Trade Mark 
GVLBRANSEN.

Vienatinis Pianas, kuris gmjs 
rolhs su jūsų pačiu išreiškimu, 
Lengvai grojate, išduoda gražų, 
garsų ir aiškų lialsą taip pat kaip 
su rankom grojant. Galima pirk
ti mokant $3.00 j savaitę.

Pamatykite pas
JOS. F. BUDRIK, 

3343 So. Halsted St.



Antradienis, Gt’uod. 2S, NAUJIENOS, Chicago, AL

CHICAGOS 
ŽINIOS

<»

13 žmoniŲ mirė 
nuo šalčio

šaltis jau pereina.

krosnių. šimtai žmonių pus
nuogiai turėjo bėgti gatvėn, į 
šaltį, gelbėdamiesi nuo ugnies. 
Buvo ir didesnių gaisrų, kilu-; 
šių dirbtuvėse. Bet gaisruose j 
žuvusių žmonių nėra, o ir gaiš-; 
rų išguitiems iš namų žmo
nėms šalčio ilgai kęsti nereikė- ( 
jo, nes juos greitai priglaudė 
jų kaimynai.

Paul P. Loeber pasisiūlė pa-1 
• vesti savo 4 aukštų namų prie
1622 S. Peoria St., miesto nak- 

įvynnamiui. Jis jį laikytų at- 
' durų iki kovo mėnesio ir vi
siems benamiams pusryčiams 
duotų kavos ir duonos, 
miestas turi parūpinti 
Jo pasiūlymų svarstys

Lietuvis nusitroškino, 
gasu

Jonas Yurkus, 40 m., darbi
ninkas, tapo rastas negyvas sa
vo namuose 8309 So. Union 
Av., nutroškęs nuo gaso. Spė
jama, kad jis pats nusižudė iš 
nusiminimo, nes jo pati jį pa
metė porų savaičių atgal.

■■ ' ■' f ■■■■—■ ■■ I ■

baltis jau pereina ir šiandie 
busią daug šilčiau.

Bet 
lovas, 

miesto
Sportas

S A RP ALIUS • VISUOMET PA 
SIRENOMS RISTIS SU 

POŽĖLA

! Sukčiai apsuko Ghicagos
! mokytojus

Kalėdos tapo išlydėtos šalčiu, 
kuris nusirito toli žemiau zero. 

■Ypač šaltas buvo šeštadienis ir 
Šeštadienio naktis, kacla šaltis 
neku riuose Chicagos priernies- 

Čiuose buvo pasiekęs net 23 lai
psnių žemiaus zero (Morton 
Grovv), Willow Springs, South 
Chicago ir Irving Park šaltis 
siekė 22, 21 ir 20 laipsnių že- 
miaus zero.

Nuo šalčio labiausia kenčia j 
biednuomenė ir bedarbiai. Kad 
priglausti benamius ir duoti Į 
jiems šiltesnę pastogę, tapo a- 
tidarytos benamiams visos po
licijos stotys, o nekuiTOse stp-Jkai, profesionalai, 
tyse buvo duodama ir kavos, daug kitų liko apsukti šaikos 
Nežiūrint to visgi Chięagoj nuo sukčių, susimetusių j Consolid^

Beverčiais tonais išviliojo 
miliono dolerių

arti

ai, mokyklų viršinin- 
biznięriai ir

K. Sarpalius sako, jog Požė
la jau nuo senai žada su juo 
ristis, bet vis nesirita. Pažadė
si, mat, patiešysi, o neišpildysi 
— nesugriešysi. Bet nori ris
tis, sako Sarpalius, ’ tai jis vi
suomet yra “vvelcome”. Aš bi- 
le kada sutinku su juo ristis.

— Z.

ir ant platesnes skalės, o ir sa
vo darbuotojų nepamirš. Jau ir 
dabar kliubas deda pastangų, 
kad vienu ar kitu bud u nors 
dalinai atsiteisus sh tais, kurie 
su pasišventimu dirba dėl kliu
bo. Pavyzdžiui, dar tik trys 
mėnesiai laiko atgal kaip kliu
bas iš savo iždo paskyrė 25 
dolerius nupirkimtii auksinio 
žiedo gerb, J. Aleksandravičiui, 
kaipo dovanų už jo ilgų metų 
pasidarbavimų. žiedas kaipo 
žiedas, bet morališku žvilgsniu 
jis turi Rūkstantį karių dides
nę vertę, negu tie 25 dol. Kiek 
žinau, tai J. Aleksandravičius 
yra dovana patenkintas. Taip
jau tuo pačiu laiku nupirkta po 
a tiksi pi žiodą.. nariams, kurie 
išbuvo 12 metų kliube ir neCme 

pašalpos. Tarp tų narių yra ir 
broliai MaŽeniaf (Toma-, ir An
tanas), kurie prie 39 ir Kedzift 
gatvių turi savo puikią saldai
nių krautuvę.

VALERIJA CIAPUKIUTfi

1

M

šalčio pasimirė 13 žmonių, ne-'ated Realty and Theaters Cor- 
skaitant mirusių nuo šalčio ne- poration, kuri veikė Indianapo- 
tiesioginiai. Dabar šaltis Chi- lis ir Ghicagoje.
cagoje nyksta ir greitai visai | Tos kompanijos prezidentas 
pereis, bet jis persimetė į ryti- Frederick H. Gruneberg ir 12 
nes valstijas, kur 7 žmonės jau kitų liko federalinio jury ap
mirė nuo Šalčiu Net ir pieti- kaltinti už naudojimų pašto 
nės valstijos pajuto šaltį,, nors prfgavingiems tikslams. Grąsi- 
ir netokį didelį, bet visgi užtek, (narna užvesti ir civilinių bylų, 
tinai didelį kaip dėl tų valsti-'Be to kompanija yra atiduota

LieiiMHRateliuose.
■ Brighton Park

Pastabos iš Keistučio kliubo 
darbuotės

Kliubo knygų peržiūrėjimo 
komisijos susirinkimas bus ket
virtadieny, gruodžio 31 ly
giai 7 vai. vakaro, pas kliubo 
iždininkų d. Kaz. Varnių, 3838 
So, Kedzie Avė.-Visi komisijom 
nariai, būtent Antanas Oshell, 
K. Kazlauskas ir Antanus Ma- 
ženis, turi būtinai dalyvauti,, o 
taipgi ir kliubo valdyba, kad 
pridavus knygas ir kitus doku
mentus komisijai dėl peržiūrė
jimo. — Anton J ūsas.

jų, kur šalčio paprastai niekad į receiverio rankas.
nebūna.

Iš Chicagoj mirusių nuo šal
čio, šeši mirė šeštadieny, o sep
tyni mirė sekmadieny. Dar du 
sušalę žmonės guli pavieto li
goninėj ir ten laukia mirties. 
Vienas pastarųjų yra nepažys
tamas žmogus, rastas pusgy
vis ant šalygatvio prie 4104 
Boosevelt 11d. Kitas yra bena
mis darbininkas Bert Daniels, 
50 m., kurį rasta pusgyvį prie 
Jackson ir Sangamon gatvių, 
įsikabinusį tvoros. Jo rankos 
ir kojos buvo nušalę. Abu jie 
mirs.

Iš mirusių nuo šalčio moterų 
yra Tneresa VVilkous (lietu
vė?), kuri pasimirė savo na
muose 152 E. fl6 St., Bose- 
lande. Jų policija rado be- 
klaidžiajančių gatvėmis ir nu
gabeno į namus, kur veikiai ir 
pasimirė. Ji mirė nuo šalčio 
ir huo munšaino.

Grover Cassin, 55 m., fore- 
manas l’ennsylvania gclžkelio, 
rastas sušalęs prie depo (road- 
house), ties 59 ir Hinc gat. 
Harry Hoplain, 60 m., 120 E. 
Chicago Avė. ir Joseph Pino, 
65 m., 32 S. Dės Plaines St., 
rasti negyvi lovose—sušalę. 
Charles A. Sion įlipo į Robey 
gatvekarį jau pusgyvis. Jį nu
vežta aptiekon prie 55 gatvės, 
kur ir pasimirė. Sil Crons, 
40 m., 7932 Indiana Avė., iš
dirbęs visa diena lauke, pasi
mirė parėjęs namo ir atsigulęs. 
Stcphen Labanski, *35 m., 1534 
N. Wood St., įvežė savo auto
mobilių į garadžių ir atsisėdo 
sušilti; už kelių minučių jis 
pasimirė nuo carbon menoxidc.

Kaip visados, taip ir šį kartų, 
laike šalčių buvo daugybės gai
srų. Kasnakt per šalčius buvo 
po kelis šimtus gaisrų, daugiau
sia nuo perdaug prikūrentų

Chliagoje investorių į tos 
kompanijos bonus yra apie 500, 
kurie sudėjo daugiau kaip 
$825,000. Dabar tie investo- 
riai sudarė tam tikrų komitetų, 
kuris rūpintųsi visąis jų reika
lais. Tais investoriais yra 
daugiausia mokytojai, nes 
kompanijos selesmanas buvo 
buvęs mokytojas, kuriš daug 
mokytojų pažino ir todėl dau
giausia t a q) mokytojų veikė.

Indianos gyventojai betgi 
daugiau pražudė; jie buvo in
vestavę į tos kompanijos bonus 
daugiau kaip $3,500,000. Tie 
tonai daugiausia neturi jokios 
vertės, nes kompanija neturi 
tų nuosavybių, kurios bonuose 
pažymėtos, o vien tik jas nuo
moja. Geriausiame atsitikime 
investoriai galės atgauti tik la
bai menka dalį savo investuotų 
pinigų.

Trys žmones užmušti
... •

Pereita sekmadienį automobi
liai užmušė vieną žmogų, o du 
piimiau sužeisti automobilių 
pasimirė* nuo žaizdų.

Vienas automobilistas, gal 
mirtinai sužeidęs žmogų prie 
Ashland ir 67 gatvių, bandė > 
pabėgti. Bet kitu automobiliu 
važiavę medžiotojai ėmė jį vy
tis ir paleidę keletą šūvių j| 
sugavo. Automobily rasta ke
tinius žmonos; automobiliaus 
gi savininkas Jack Cunning- 
ham, 7726 Constance Avė., pri
sipažino, kad jis užsiima butle- 
geryste.

Dominick Tabelio, 30 m., 
3017 W., Polk St., nušovė savtr 
pačia ir paskui pats nusišovė. 
Jo uošvė, kuri bandė įsimaišyti 
į jo ginčų su pačia, liko su- 
piapstyia.

BILLY’SIUNCLE• •

Lietuvių Keistučio pašelpinio 
kliubo. susirinkimas įvyks sep- 
tintadieny, sausio 3 d., lygiai 
1 vai. po pietų, McKinley Parko 
svet. šis susirinkimas yra šau
kiamas per atvirutes ir butų la
bai gerai, kad visi kliubo na
riai susidomėtų savo organiza
cijos svarbiais reikalais ir skait 
lingai atsilankytų susirinki- 
map, nes tarp kitko turės būt 
nutarta, reikia ar nereikia už
dėti nariams specįalius mokes
čius dėlto, kad per šį metą jau 
apie keletas narių mirė. Be to 
dar knygų pėiŽiurejimo komi
sija patieks mums finansinį 
raportą už praeitus metus, iš 
kurio galėsime tikrai sužinoti 
kam yra sunaudotas kiekvienas 
kliubui priklausantis centas; 
taipgi ta pati komisija pada
rys pranešimų ir apie abelną 
kliubo stovį, su visu invento
rium . i

Nesunku pasakyti, kad yirš- 
minėtame susirinkime Keistu
čio kliubas susilauks .apie pen
kiolika naujų narių. Baltrus 
Raįžius, kuris daugeliui chica- 
giečių žinomas kaipo geras 
žmogus, dar nesenai kaip įsto
jo kliuban ir po kelių dienų 
kliYibo valdybai pasakė, kad 
“tokia puiki organizacija kaip 
Keistučio kliubas turi trumpoj 
ateity turėti tūkstantį narių.” 
Ir štai per jo pasidarbavimą 
užpraeitų susirinkimą prisirašė 
į kliubų penki,, praeitą susirin
kimą prisirašė dešimt, tad aiš
ku, kad šiame susirinkime tu
rės prisirašytr apie penkiolika 
naujų narių —■ ir t. t. pakol 
bus pasiekta tūkstantis. Tokia 
sekmingg pradžia darbuotės 
duoda galimybės numatyti, kad 
Baltraus žodžiai stosis gyvu ku- 
nu. žinoma, kliubas turėdamas 
apie tukstanfį. narių daug leng
viau galės varyti kultūrinį darbą

Roseland
Jukelio “prelekcija”

Jau ketvirta iš Aušros kny
gyno rengiamų prelekcijų įvy
ko. Trečią prelekciją skaitė 
inž. K. Augustinavičius apie 
“Darvinizmą”, šį kartą turėjo 
skaityti J. Stanilaitis temoj; 
“Kova už būvį”, bet vietoj jo 
“skaitė” Jukelis. Stanilaitis ne
galėjęs pasitraukti nuo darbo 
ir į jo vietą tapęs pakviestas 
Jukelis. Komisijos narys, pri
statydamas Jukelį kaipo pre
legentą, pasako, kad jis pats 
nežinąs prelekcijos temos —, 
tai pasakysiąs pats pretegeų-, 
tas.. Jukelis, kaip ir pirmą sy
kį, pasisako, kad jis nelaiky
siąs prelekcijos, o tiktai turė
siąs referatą apie “klasių ko
vą”.

Jukelis porino apie viską. 
Jis trankėsi per tūkstančius 
metų prieš Kristaus atsiradi
mą, apie poliertionus ir kalėji
mus tais laikais, apie karus ir 
Romos Cezarių, kaip Romos 
mieste buvę' 17,000,000 (sep
tyniolika milionų kareivių), 
didžiuosius karus Napoleono ir 
kaip jis bekariaudamas atėjo 
į Vilkaviški (Lietuvoje) ir ne
radęs nė vieno sau draugo iš 
priešų pusės pasakęs, kad ten 
esĄ bloga kariauti, kur nėra 
draugų priešų tarpe, todėl, ir 
karą pralaimėjęs, o pats sūrė
jęs pražūti išvežtas ant salos. 
Atsitraukęs iki šių dienų, Ju
kelis iškeikė socialistus, buk 
tai socialistai esą kalti, kad ne
įvyko pasaulio revoliucija ir to
dėl negalėjo įvykti komuniz- 

. mas. Jukelio užduotis esanti pa
daryti nors tris pilnai susipra
tusius darbininkus, kad jų va
dai jau nebegalėtų suklaidinti; 
esą, kad negalėtų taip daryti, 
kaip dabar Lewis, mainie&ių 
unijos vadas, kad darąs: esą, 
kada jis norys, tada paliepiąs

vilt t k k 
jauna smuikininkė, gili muzi
koje, daug žadąs talentas atei
tyje, dalyvaus Chicagos Lietu
vių Draugijos vakare-konccrte, 
nedėtoje, sausio 3 d., Wicker 
Park Didžioje svetainėje.
. ... —......
eiti streikuoti, o kada norys, 
pasakąs, kad gryštų prie dar
bo. Tisų* ne vadai turį kontro
liuoti žmones, o žmones vadus. 
Jukelis kalbėjo ir ant lentos 
su kfeida rašė: “Unglija, Ger- 
manija, Frankija”. Jis pats 
nežinojo ką tai reiškia ir ką jis 
pasakoja.

Taip buvo nuvodu jo tų ple
palų klausytis, kad ir jo vier- 
niausikm tarnui Martin Bace
vičiui taip nusibodo klausytis, 
kad pasiėmęs Chicago Tribūne 
pradėjo skaityti “i'uny pikčers” 
ir teatrų garsinimus. Kiti gi 
klausytojai yienas po kito ap- 
leidinėjo kambarį ir ant galo 
paliko prelegentas su septy
niais klausytojais, tarpe jų bu
vo ir jo moteris. Kiti, kurie bu
vo atėję pasiklausyti Stanilai- 
čio paskaitos ir pamatę, kad 
Jukelis bus prelegentu, pasili
ko kitam kambary ir nėjo Ju
kelio klausytis. Jie jau iš kal
no žinojo, kad Jukelis nieko 
negali pasakyti, nes jis daugiau 
nieko nežino, kaip šmeižti ki
tus, o girti savo raudonąjį biz
nį. —Rep.

West Side4 —.
Dr. Vinco Kudirkos draugijos 

susirinkimas įvyko 12 d. gruo
džio, Meldažio svet. Susirinki
mas buvo skaitlingas, nes na
riai buvo šaukiami atvirutėmis. 
Draugijoje priklauso lygiomis 
teisėmis vyrai ir moterys, te- 
čiaus moterų priklauso nedide
lis skaitlius, tečiaus šiame susi
rinkime moterų buvo daugiau, 
negu vyrų, šiame susirinkime 
buvo renkama valdyba sekan
tiems metams ir darbininkai

A + A
MYKOLAS MILAŠIUS

Musų mylimas brolis persi
skyrė su šiuo pasauliu sulau
kęs 36 metų amžiaus, gruodžio 
mėn., 26 dieną, 1925, 3:00 va
landą ryte. Paėjo iš Vilniaus 
rėd., Švenčionių apskr., Dauge- 
liškės parap., Kmilauchisna 
kaimas. .Amerikoje išgyveno 14 
metų.

Paliko dideliame nubudime 
pusbrolį Petrą Milašių ir gimi
nes. Lietuvoj, tėvus, du brolius, 
Juozapą ir Antanąrir tris sese
ris. Buvo narys Švento Kazi
miero Karalaičių Draugijos ir 
Balto Dobilo Pašelpinio Kliu
bo. Kūnas pašarvotas randasi 
4315 So. Hermitage Avė.

Laidotuves įvyks Gruodžio 
30, 1925, 8:00 valandą ryte iš 
namų į Švento Kryžiaus Parap. 
bažnyčią, kurioj įvyks gedulin
gos pamaldos už velionio sielą, 
o iš ten bus nulydėtas j švento 
Kazimiero kapines. x '

Visus gimines, draugus ir 
pažįstamus nuoširdžiai kviečia
me dalyvauti laidotuvėse ir su
teikti mirusiamjam paskutinį 
patarnavimą.

Nubudę ir pilni gilios sielvar- 
tos liekame,

Pusbrolis ir Giminės.
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

. ..... - ! 7 
Najų Metų vakarui. Į valdybą 
išrinkta: pirm. J. Mikėnas, vi- 
ce-pirm. J. Makauskas, prot. 
rašt. ir korespondentas A. But
kus, fin. rašt. F. Skeltis, ižd. 
Adam Zalatorius, ižd. globė
jai: J. Sopia ir M. Mikėnienė, 
maršalka K. Apšiega. Taipgi 
ruošiamąsi prie Naujų Metų 
vakaro. Bus statoma scenoje 
operetė “Kaminkretis ir Malu- 
ninkas.” Manoma, kad vaka
ras bus labai smagus. Tą va
karų taipjau bus duodamos do
vanos nariams, kurie per de
šimtį metų neėmė pašelpos. 
Taipgi bus priimami be įstoji
mo mokesties nauji nariai, vy
rai ir moterys, nuo 15 iki 30 
metų amžiaus..................... —G.

(Tąsa ant O-to p^sL)

JONAS JURKUS
Mirė netikėta mirčia Gruod- 

žip 21 d., 1925 m., sulaukęs 36 
mėtų amžiaus. Paėjo iš Baku
čių kaimo, Raseinių Kvals. Ve
lionis paliko nuliudime moterę 
Luciją ir dvi dukreles, Emiliją 
ir Marijoną, brolj Praną, Los 
Angeles, Cal. Lietuvoj, seserį 
Oną ir švogęrį Klikną.

Laidotuvės atsibus Gruodžio 
30, 7 vai. ryte, iš namų grabo- 
riaiis 8007 So. Union Avė. j 
Tautiškas Lietuvių kapines.

Meldžiu gimines ir j>ažjsta- 
mus dalyvauti laidotuvėse.

Liekame nuliūdę,
Moteris Lucija ir Dukrelės

a+a
PRANCIŠKUS’ NORVILAS
Musų mylimas brolis persi

skyrė su šiito pasauliu sulau
kęs 46 metų amžiaus, Gruodžio 
28, 1925, 8:00 vai. ryte. Paėjo 
iš Kauno red., Telšių apskr., 
Varnių parap., Skiundenas kai
mas. Išgyveno Amerikoje 30 
metų.

Paliko dideliame nuliudime 
brolj Tamošių. Lietuvoj, brolį 
Jurgį ir dvi seseris, Moniką ir 
Johaną. Kūnas pašarvotas ran
dasi 9532 So. Princeton Avė., 
Burnside, III.

Laidotuvės įvyks Seredoj, 
Gruodžio 30, 8:00 vai. ryte, iš 
namų bus atlydėtas į šv. Juo
zapo parap. bažnyčią, kurioj 
įvyks gedulingos pamaldos, už 
velionio sielų, o iš ten bus/nu
lydėtas j šv. Kazimiero kapines.

Visus gimines, draugus ir'pa
žįstamus nuoširdžiai kviečiame 
dalyvauti laidotuvėse ir suteik
ti mirusiamjam paskutinį pa
tarnavimą.

Nubudę ir pilni gilios siel
varto s liekame.

Broliai ir Seserys
Laidotuvėse patarnauja gra- 

borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

Šviesos ir dratų suyedimas. 
Fikčeriai ir elektrės reikmenys.

2215 W. 22nd St„ Chicago
Phone tanai 2591

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Palengvins ąkių, įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso, 
kreivas akis nuima kataraktą, ati
teko / trumpregystę ir toliregystą. 
Prirenka teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 10 
iki 8 vai. Nedėlioi 10 iki 1 vai. p. pu

1545 West 47th Street
Pbone Boulevr.rd 7589

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be t.kausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musą 
pleitom galima valgyti kiečiausi* maį- 
jtą. Garantuojame visą save darbą, ir 
lemas musų kainas. Sergėkite «avo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikata*.

1545 West 47th Street
N«-.t >U Ashland AvA.

Matai Kas Dedasi?

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

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

Del greito piniginių 
reikalų atlikimo su 
Lietuva, už pigią 
kainą, naudokitės 
Naujieinų kablegramų
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ANGLYS - KOKSAI
Mes pristatome 
rųšies anglis, 
yra garantuotas per Chicago Coal 
Merchant.s Association, atsvėri
mas per Liscenceil City VVeigh- 
manth.

E. J. McQuaid
5822 So. Ručine Avė.

Tel. Wentworth 0209 •» 
Englewood 4760

tiktai geriausio
Musų atsvėrimas

atsverl-

PAVLAVICIA
Undertakers C o.,
Automobiliai vestuvėms, 

krikštynoms ir t. t.
Grabus parduodam pigiai

3238 So. Halsted St.,
Phone Boulevard 7667

Kezitlencija Boulevard 9828

Dr. J. Shinglman 
4930 W. 13th Street 

Tel. Cicero 49 
Linkiu visiems draugams

viams Laimingų Naujij Metų
lietu

(Tąsa nuo *' pusi.)

į 8-tos gatvės apielinkė
SLA. 129 kuopos susirinki

mas įvyko 13 d. gruodžio, Dvo
rak Park svet. šiam . susi- 

- rinkimui buvo atidėta daugelis 
| dalykų — prisidėjimas prie 6- 
I to apskričio, centro valdyboj 
I nominavimas ir rinkimas kuo- 

pos valdybos sekantiems tne- 
Itamš. Susirinkimą pradėta 
'ankščiau kaip visuomet ir buvo 
'skaitlingas. Prisirašė vienas 
naujus narys N. Rodka. Prie 
6-to apskričio nutarta neprisi- 

, Įdėti didele didžiuma balsų. J 
l'kuopos valdybą sekantiems me-! 
..tams išrinkta: pirm. S. K. Gri

sius, vice-pirm. ir koresponden
tas J. M. Gelgaudas, fin. rast.' 

prot. rast. P. 
P. Gasiunas. | 
Kazlauskas ir

V. F. Andriulis, 
I Janušaitis, ižd. 
organizatoriai A. 
J. Andriulienė.

| Centro Pild. 'tarybą nomi
nacijose daugiausia gavo balsų 
į pirm. S. Gegužis, vice-pirm. 
S. K. Grisius, j sekr. J. Jurge- 
liutė, ižd. N. C. Kriukonis, ižd. 
globa Danielius ir Švitra. Ki

rti gavo visai nežymų skaitlių 
'balsų; į Dr.-kvotėjus Dr. Kli

mas. x
Tapo nutarta pakelti algos 

kuopos viršininkams, birt pakė
limo algų klausimą paskelbs 

l*» jau po išrinkimui visos valdy- 
_J bos. . ’ — G.

NAUJIENOS, Chicago, m

Lietuvių Rateliuose

P. GRIGAITIS, “NAUJIENŲ” REDAKTORiUS 
Chicagos Lietuvių Draugijos S. P. vakare-koncerte,kalbės

dėlioję, šausio-Jan. 3 d., VVicker Park Didžioje svetainėje.
ne-

Antradienis,

PRANEŠIMAI
KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 

LEISTI Z 100.00?
Atnak^mHs: $100.00 ant syk ir 

$6.00 j metUH per visą 
likusį gyvenimą.

Kiekvienas musų praleistas dole
ris sudaro nematomą juosiu cen- 
lų ir kiekvienas centas atlieka 
tain tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centų, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šįrnlą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

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

Naujienų. Spulka. uždirba po 
$6.00 gryno pelno, ant 
$100.00 — pamislyk 
šimtas uždirbtų jei laikytumėt jį 
čia per 20 metų?

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

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St.

JIEŠKO KAMBARIŲ
REIKALINGAS kambarys, ap

šildomas, vaikinui prie mažos 
ir geros šeimynos. Praneškit 
laišku į Naujienų skyrių, 321(1 
S. Halsted Jt. Box N. '1';

ANT RENDOS ruimai pavieniams 
ar vedusioms. Turiu daug patogi} rui
mų, šilti, su maudynėmis ir šiltu van
deniu. Ifirondnvoju ant dienų, sąvąi- 
čių ir mėnesių. Kam reikalingi pa
šaukite:

Tel. Delaware 8010
kiekvieno 
kiek jūsų ĮVAIRUS SKELBIMAI

Tel. Lafayette 5153-6438

ROBIN 8R0S.

RAKANDAI
GIlO.lfKLIS pianas, 

nografnt.
riešui.n.. 
kambario

iškimštas ] 
bedrtiimio 
sriul, bufetas,

parimo setas, 
ir valgomo

džiai, davei,pnrl stalas, siuvimui 
mašina ir indai, pigiai, Py 12 kau
rai 822, liainpos $10.

•1813 S. M i e h i gan Avė.
Kenwoo<l 2514

PARDAVIMUI

i Tel. Republic R135

Paul Hanuska
6653 So. Claremont Avė.

Kontraktorius - Plumberis. Darau 
visokį darbą pigiomis kainomis.

SLA. 129 kuopos vakaras.

Tel. lafayette 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
patarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška,
1228 W. 38th ui.

DR. ROSS NAUJA IR PA 
GERINTĄ SISTEMĄ 

GYDYMO IŠGYDO

SLA. 129 kp. vakaras įvyko 
13 d. gruodžio, Meldažio sve

tainėj. Buvo koncertas, pra
kalbos ir šokiai. Koncertinę 
dalį išpildė Jaunuolių Orkestras. 
Publika buvo neskaitlinga, bet 
artistus apdovanojo gausiais 
aplodismentais. Kalbėjo p. J. 
Locaitis, agitavo už SLA. ir 
palietė lietuvių reikalus abel- 
nai. šokiams grieže J. L. Gru
šo orkestras. Vakaras buvo 
sėkmingas. Nors tą vakarą 
buvo keletas didelių parengimų, 
bet, Jodos, kuopai atliko kiek 

• pelno. —G.
Kraujo, pu«lė*. tlapumo, privatinė#, ala 
tim, nt'*n<]intxMi ir uikiečiamo# ii<oa vii 
išgydomo*

Vartojami saugiausi ir Keriausiai 
metodai Atskaitažinomi

914
paderintas

606
ir tikras Europinis Lrt- 

escide gydymas s' 
kiarna. Vienatini* jy- 
tlytnaa nuo sifilio duo
damai ut rę 
lemą kainą

tiktai trumpam laikui

liffU paeina n<y 
ligų. Kad iiify dinų

Chicagos Komiteto Lietuvos 
Našlaičiams šelpti buvusio ran
kų darbo ir namie gamintų 
valgių btizaro, 6 d. gruodžio, 
Mildos svet. Aukotojų vardai:

DR. B. M. ROSS
Atsakantis

Specialistas 
įsteigta 30 metų

Daugiausiai chroniškų 
krauju ir užkrečiamų I 
jas nebandykit senais budais.
VYRAI! Spenulis serurn gydymas yra sai | 
tojamao su geru pasisekimu dėl atgavint 
stiprumo silpnems vyrams. Jo gaivinant 
jėga veikia stebuklingai ant gilių, nern 
ir kraujo, suteikdama stiprumą silpniem* 
ir sunykusiems vyrama. Dr. Ros s gydyta-' 
kambariai kasdien pilni ligonių.

JIS TURI 30 METŲ PATYRIMĄ 
ir jau išgydė tūkstančius žmonių, tai •»» 
užtikrinimas sergnatiems, kad jie gaus t» i 
rą gydymą. Vienatinis geriausiai įrengtas i 
ofisas Jungtinėse Valstijose. Dešimtis gy
dymui kambarių. Kraujo itbandymas Ir LŠ- 
Oratorijos eg^amįnacija dykai su gydymu

Patarimas Dykai
tncdikalis patarnavimas suteik* 

sveikatą ir laimę. Geriausia gydy 
Pigiausios kainos. Greičiausias gydy 
Ateikit Aiandien.

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

kampas Monroe St. Chicago
Vyrų priėmimo kambarys 506. Moterų fr, 
ėmimo kambarys 508.

Penktas Augštas, Crilly Nainat 
25 METAI TAME NAME

Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto iki » 
vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 1 dieną. P* 
nedėiiais. seredomis ir subatomis nuo t* 
ryto Iki 8 vakare.

pianui už- 
1925 m. 
.. $5.00

Cleveiand, 
ir bufetui 
... $4.75

Atsakantis 
jums 
man. 
tntut.

For Bl LIOUSKE S S

BEECHAM’S 
PILLS

■ ■! » ..

Garsinkites Naujienose

Anatnaitienė, pančiakos $1.00
P. Paškevičienė, stalui nžtiesa-

las ........................... '... $1.00
Lustic, rankšluostis .... ,75c. 
XX. 2 poros pančiakų, čevery- 

kams tepalas, kava, nrilk, 
eriseo, miltai, muilas ir pan

čiakų juostelės ...... $2.80
A. Barevičienė, dvi prijuos

tės ......................... $1.70
C. Katauskiene, vaikams žais-

lai ...............................
M, Pašiliene, kelnaites . . 75c.
V. Matekunaitė, rytinė kepu-

rė.................................... 75c.
Lapinskienė, prijuostė.. 75c. 
M. Galickienė, rankšluostis .75 
J. Pukelienė, perkaklis .. 50ę. 
V. Žemaitaitienė, rankšhios-

tis .............................
Drabužiams žnyplė 

Urbienė, Mineikienė, 
skienė ir Urbiute<

. . 40c. 
s 35c. 
Pranin- 
laikro-

dis .............................
S. Zolpis, radio ...........
Urbienė, Mineikienė, 

skienė ir Urbiutė,

$1.00 
. $1.25 
Pranin- 
laikro-

dis .. J.......................
S. Zolpis, radio ..........
S. Loveikis, papartis .
M. Petrulienė, kūdikiui 

tė ir vyšnios ........
M. Viščiuliene, nosinės

na .............. ............
L. Viščiuliene, kvepalai 1
J. Maskin, pančiakos i 

teles .......................

. $4.00 
. .$1.25 

. $2.00 
šlebv-

. $1.50 
ir duo- 
. $1.25 
. $1.00

r juos- 
. $1.7o

Įžangos ............... . .  . $86.50
l’ž parduo'his dalykus $117.15
Aukos ......................... $71.50
l’ž gėrimus ir užkandžius

? $10.45
Padėjimas drabužių .... $5.85 
l’ž paveikslus, leidžiamus ant

knygutės .................. $3.85

Chicagos Lietuvių Draugija S. P. 
metinis Vakaras-Koncertas atsibus 
Nedėlioję, Sausio-Jan. 3 d., 1926 m., 
Wicker Park Didžioje Svetainėje, 
2040 W. North Avė., arti Robey ir 
Milwaukee Avė. Programas prasidės 
6:30 vakare. Vertėtų nei vienam’lie
tuviui nepraleisti šio žingeidaus va
karo, nes tikriname, kad atsilankiu
si publika ras sau užganėdinimą, 
kaip tai: muzika, dainoms, kalboms 
ir kitoms įvairenybėmis. Po gausin
gam programai, Sarpaliaus orches
tra iki 12 nakties linksmins atsilan
kiusią publiką savo sutartinos muzi
kos melodijoms. Visi Chicagos lietu
viai kviečiami atsilankyti J šitą įspū
dingą vakarą, kuriame neabejotinai 
rasite savo sielos patenkinimą.

Kviečia Ch. Liet. I)r-jos Vakaro 
Rengimo Komitetas.

NAMU STATYTOJAI
3804 So. Kedzie Avė.

CHICAGO

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handlin^. 

Turime daug metų patyrimą.
3238 So. Halsted St.

Tel. res. Yds 3408-Blvd. 7667 nffice

$295.30

Išmokėta)
l’ž svetainę ...................... $25.00
Muzikantams ................. $25.00
Poliųistui ..,................ $4.00
Naujienoms apgarsinimas $4.90
Varpui apgarsinimas . . $3.20
Laiškai ir kitos smulkme

nos .........   $5.35
Viso išmokėta . ............ $67.45
uJeka gryno pelno ........ $227.85

Pasiliko nępardiinti dalvkni:
Dr. A. L. Yuškos, elektros ma

šinėlė.
MilaševiČienė,^ rądio.
The P;ple’s bprniture ('.o 

kui vežimukas.
Bielskio, 10 kiekinių kojoms

Humhcidt Park Lietuvių P. Klįu- 
bo metinis susirinkimas [vyks Sere- 
doj, Gruodžio 30 dieną, 7:30 vai. va
kare, 3310 Evergreen Avė., Chicago, 
III. Visus narius meldžiu dalyvauti, 
nes bus valdybos rinkimas dėl 1926 
metų. Taip, ir aoielinkSs lietuviai 
prisirašykite prie žio kliuGb.

—• A. VValskis, Sekr.

PRANEŠIMAI MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos įvai

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

Atdara dienomis, vakarais. Sekma
dieny] no pietų.

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

vai-

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS:
“Naujienas” pradedama išnešioti 

nuo 3"Č>PS valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki Wallace ir 
nuo 35-tos iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms” gana anksti. 
Už “Naujienas” galima mokėti sykj 
| savaitę arba sykj j mėnesį. Gyve-

į nanti pažymėtame zone, o da neap- 
rupinami ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Tel. 
Boulevara 9663).-

I. Andrulienės, karoliai.
Jankauskienės, rašymui popie- 

ra.
XX, 1 pora čeverykų.
J. Andrijokas, apatiniai marš

kiniai.

APSIVEDIMAI
mergi-

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

Už-

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinthal Plumbing Supply Con 
1637 West Division St„ 

netoli Marshfield

B

50c

. 50c.
. 50c.

PAJIEŠKAU apsivedimui 
nos, senumo iki 32 m. Turi būti do
ra ir katalikė, nemažesnė 5 pėdų, 7 
colių. Aš vaikinas 32 m., 5 pėdų, 8 
colių, sveriu 170, blaivas, myliu do
rą gyvenimą. Pinigų turiu $6,500. 
Merginai atsišaukus duosiu atsaky
mą, kuri prisius savo paveikslą, 
prisiimtus paveikslo, atsakymą 
duosiu. Rašykite į

NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III. 
Box No. .636

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

ne- 
ne-

REIKALINGA mergina prie 
namų darbo, maža šeimyna; 
valgis ir kambarys.

A. Buchas
2342 S. ILcavitt St.

KEIKIA patyrusių . moterų 
dėl sortavimo skudurų.

Kielienė, 2 bonkutės toileto po- 
pi eros.

M. Indrelienes, siuvinėta pagal
vėlė paleista ant knygutės.

, Kada ir kur> šitie dalykai
20c., bus išleisti, smulkmeniškai bus 
pud- paskelbta vietiniuose laikraš- 
10c? čiuose. Vardan Lietuvos naš- 

$3.0(1, laičių reiškiame didžiausią pa- 
_$2.5(Ų dėką visiems aukotojams, pir- 
$2.2į>, kėjams ir atsilankiusiems, ir 
kum-1 visiems, kurie lik vienokiu ar 
$1.80 kitokiu
$1.35 darbą rėmė. Gruodžio 9 d. te- 

. .. $1.25' legramu per Naujienas Kau- 
$1.00 nan p. 1). Šleževičienės vardu slPa*įnti.

nu vaikei n

, PAJIEŠKAU apsivedimui vaikino 
arba našlio. Aš esu 35 nietų, atro
dau pusėtinai, turiu vertės $40,000, 
turiu vieną dukterį. Meldžiu atsi
šaukti: •

MRS. ANNA MASIONIS 
565 E. Columbia St. . 

Detroit, Mich.

L. Dray
1416 Blue Island Avė.

DIDELIS BARGENAS GROJ1KL1Ų 
PIANŲ IR FONOGRAFŲ

10 grojikllų pianų, 14 upright pia
nų, 52 fonografai, 3 vargonukai ir 
kiti muzikališki instrumentai paimti 
mainais laike musų Kalėdinio išpar
davimo, bus išparduoti į keletą se
kamų dienų labai pigiomis kainomis 
geriems ir atsakantiems darbinin
kams, tik po $1 įmokėti ir po $1 kas 
savaitę. Grojikliai pianai už $100. 
Upright pianai už $25. Phonografai 

' už $10. Vargonukai už $20. Nieko 
nerokuojume už pertaisymą, rolės, ( 

! rekordus, benčius ir t. t. Mes apmo
kame už dastatymą.

I NATIONAL PIANO STORES, Ine.
2332 W. Madison St., Ist floor 

Chicago, III.

darmnin-

PARSIDUODA rooming house 20 
kambarių, 2 karų garadžius, 4V4 me
tų lysas. Rendos $150.00. Kamba- 

visuomet užimti. Geras uždar- 
Kaina $2,500.00.
Atsišaukite:
* 223 So. Robey St.

riai 
hi.s.

VI$I bučernės ir grosernės 
fikčeriai, 2 mėnesių senumo, 
parduosime labai pigiai.

B. B. Pietkievicz & Co. 
2612 \V. 47 SI.

Tel. Lafavette 1083

PARSIDUODA cigarų, ciga- 
retų, kendžid ir soft drinks. 
Biznis gerai išdirbtas.

Pallace Smoke Sbop 
1830 S. Halsted Si.

MAINUI grosernė, kendžių Storas 
ir 4 ruimai pragyvenimui, apšildo
mas garu. Renda $45.00 į mėnesį. 
Mainysiu ant namo ir primokėsiu 
pinigais kiek truks. Kaina $1,500.

Atsišaukite:
2152 W. 21st Street 

Phone Canal 5565

PARDAVIMUI delikatessen, gro
sernės, saldainių, notion ir tabako 
krautuvė, netoli mokyklos, 2Mt 
lysas, geroje vietoje, gyvenimui 
bariai. Parduosiu labai pigiai, 
apsimokantis biznis.

AtsiŠaukit^:
937 West 59th Street

NAMAI-2EME

metų 
kam- 
Gerai

*NAŠLĖ turi parduoti savo 
namą prie 63 St. pigiai, krau
tuvė ir 3 kaml>ariai iš užpaka
lio, 7 kambariai ant antro augš- 
to, 3 karų šiltus garažas, ren
dos $3000 į kjnetus, kaina 
$23500, reikia ‘ cash tiktai 
$5000.

1750 W. 63 St.

V. Dragunienė, — 
t iesalas (aukotas 
našlaičių bazami)

O. Baltrukonienė, 
Oliio, užvalkčiai 

setas ................
O. Žalpienė, So. Omaha, Nebr., 

staldengtė, komodai užtiesa
las ir viršus pagalvėliai $1.75

O. Maskaliunienė, stalui užtie
salas ......................... $3.00

P. Mockienė, stalui užtiesalas
ir abrūselis .................... $3.00

M. Olševskienė, rytinė jakutė
ir rankšluostis.............$1.75

S. Bachunienė, bufetui setas ir
spilkutėms paduškėlė $2.75

O. Kulienę, komodai užtiesalas
ir spilkutėms paduškelė $1.50

O. Biežienė, bufetui setas $1.75
N. Gugienė, rankšluostis ir

kaklaraištis.................. $3.00r j
P. Chernauskienė, siuvinėta

prijuostė ...................... $3.50
O. Vischulienė, siuvinėta pri

juostė, 6 staldengtėlės $6.50
K. Katkevičienė, siuvinėta stal

dengtė .................... .  - $7.00
P. Balickienė, marškiniai *$3.00
J. A. Dargie-nė, šalikas .. $1.50,
M. Sandargienė, stalui užtiesa

las .............................  $1.50
M. Yusienė, rankšluosčių se

tas ............................. $1.75
U. Jasevičienė, 2 rankšluos

čiai ............  $1.00
O. Sandargienė, stalui užtiesa

las .............. ?.............. $i.ob
A. Urlin,

prijuostė ...................  $1.00
A. Pocienė, prijuostė .... 50c.
J. Andnilienė, 4 druskinės.

lempa ir 4 pundai gėlių $3.75 $19.50). Viso aukų .. $71.50. i

A. Bakas, pirštinės . . . 
W. Stulpinas, pudra . . 
Tumpienė, muilas ........
S. Žalienė, Keistutis __
Kikilis, kazyrės ............
J. Bielskis, dvi blekinės

rai ................. . ...........
Pivaruuiene, pyragai . .
S. Narvidienė, pyragas ..

Micevičienė, pyragai 
Petkienė, kava ir

Pis ................ ‘-«
Šiužąs, kumpis .. . 
šmugžda, kumpis .
O. Demikienė, kumpis .
A. Vrniez.as, gyva antis $1.001 pasiųsta $200 (2,000 litų) Kau-
K. Beiranauskienė, kava 50c. Į no našlaičiams. Perlaidoms už- 
Griciene, 6 blekinčs pupų 60c.'mokėta $1.60. Likusieji pini- 
Lietuvos našlaičių dirbinę- < gai kol kas pasilieka

liai ............................... $6.50
Už parduotus - dalykus vi-

$117.15

budu šitą labdarybės DIDELft NAUJIENA MERGINOMS
Pranešu, kad aš pribuvau Chicagon 

ir mylėčiau susipažinti su mergi
noms, kurios sutiktų su manim pa- 

Malonėkite prisiųsti savo 
paveikslą ir priduoti adresą.

MR. A. P. WILLIAMS 
9137 Commercial Avė., Chicago, 111.

komi te-

so
Aukų prisiuntė:

Aleksandra Simavičius $20.00
Universal State Bankas, per 

prez. p. J. J. Elias
M. Žadeikienė ........
K. ir A. Brijunai ..
S. Mitkienė .............
K. Vilkas .................
E. Bučinskienė .......
M. Krauchuniene ..
A. Valančienė .

Višchulis *..
Matulaitis . .

. $10.00
. $5.00

. . $5.00
$2.00

.. $2.00
. . $2.00
.. $2.00

. $2.001

$1.00

$52.00

REIKIA merginų darbui į 
rų departamentų.

Kreipkitės:
Arnold Bros.

660 W. Bandolph St.

deš-

REIKIA DARBININKŲ

AUKSO MAINA. Bizniavus na
mas, Storas ir 5 kambariai su biz
niu ant biznio gatvės. Grosernė, ken- 
džių, cigarų ir soft drinks. Mainy
siu ant private namo. Kaina $7,500. 
Atsišaukite: 2015 So. Robey St. Ga
lima matyti nuo 9 iki 10 vai. ryto 
arba nuo 5 iki 8 vai. vak.

MORTGEClAI-PASKOLOS

to ižde.
Chicagos * Komiteto 

vos Našlaičiams Šelpti valdyba 
ir bazaro komisija: K. Katke
vičienė, M. Zolpienė, P. Balic- 
kienė, A. Valjnčienė, Z. Žibir- 
lienė, J. Gulbinienė, J. Andriu
lienė ir M. Galickienė.

JIESKO PARTNERIŲ
Eietu- PAJIEŠKAU partnerio bučerio ir 

groserio biznyje. Priimsiu ir nepa
tyrusį — išmoks pas mažę; arba par
duosiu visą biznį geromis sąlygomis. 
Rendos $29.00 mėnesiui, keturi pa
gyvenimui kambariai prie krautu
vės.

VYRŲ
$25 Į SAVAITĘ

Už vieną valandą darbo į dieną 
jūsų liuosame laike. Reikia įnešti 
biskį pinigų. Pasimatykit su M r. 
Raymopd nuo 10 iki 12 arba nuo 7 
iki 9 vakaro.

36(1 N. Michigan Avenue
4 augštas, Room 3

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

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
3804 South Kedzie Avė., 

Lafayette 6738

MOKYKLOS

1700 W. Hafcting Street

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

REIKALINGAS partneris prie bu-, 
černės ir grosernės; aš turiu didelį 
ir geroj vietoj bizni. Geistina, kad 
atsitiktų geras ir teisingas žmogus, 
turintis įnešti pusę $1,500. Nemokan
ti išmokinsiu. Kreipkitės laišku i 
NAUJIENOS, 1739 So. Halsted St., 
Chicago, III. Box 638.

REIKALINGAS žmogus dirb
ti ant farmos. lengvas darbas, 
geras užmokestis. Del plates
nių žinių kreipkitės pas

C. P. Suroinskis, 
3352 S. Halsted St.

VALENTINE 
DĘESSMAKING 

COLLEGE

Susivienijimo Lietuvių Draugijų 
r.nt Bridgeporto, priešmetinis susi- 

1) inkimas įvyks šį vakArą, GruzdžioPer J. Andrulienę surinktos j 9 (Heną, 8 vai. vakarę, Chicagos Lie- 
aukos: K. Kazanauskas $5, S.' tuvių Auditorium Stet., 3133 So. Hal-
Danta, J. Maskoliūnas, M. 
Venckus, J. Mačinskas, E. C. 
Lowy, S. Klains, S. Našlutis, 
P. Moliene, A. Aslrauskįenč po 

du rankšluosčiai ir $1; M. Orlin, J. Rusnitz, M.
Kubilienė, P. Kalin, P. Mockus, 
J. Gelgaudas, T”
50c. Smulkių aukų $2. (Viso]

sted St. Visi delegatai malonėkite 
pribūti paskirtu laiku.

— A. J. Lazauskas, Sekr.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
Aš A. URBAN jieškau sayo tik

rų draugų, nes aš nebeturiu jų ad
resų. Meldžiu rašyti greitai, nes aš 
neilgai gyvensiu toje vietoje. Mano 
tikrą adresą galite gauti Naujienų 
Ofise. NAUJIENOS, 1739 So. Hal
sted St., Chicago, III. Box 637.

REIKIA 10 darbininkų į ge
ležies atkarpų jardą. Nuolat! 
darbas, gera

Atsišaukit
mokestis.

Kursai Designing, Dressmaking, 
skrybėlių dirbimo ir siuvimo. Kle- 
sos dienomis ir >lakarais. Atsi
šaukite, rašykite arba telefonuo- 
kite dėl tolimesnių informacijų.
2407 W. Madison, Chicago, H f.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

3617 S.
Lanski 
Homan Avė.

Birutės Choro dainų pamoku įvyks 
Gruodžio/ 29 d,* kaip 8 Vai. vakare, 
Lietuvių Auditorijoje, 8133 So. Hal
sted St., Motojoje syet^ Visi dainį- 

M v ., . ; ninkai privalote Būti laiku, nes yraiVl. v aidyla po j mokinama naujas veikalas ir naujos 
(Viso! dainos. Natf.ii oavirii drir yra priima

mi į Chorą.

ISRENDAVOJIMUI

REIKIA jauno vyro į hard-1 
tvane krautuvę. Pageidaujama, 
kad butų patyręs.

Kreipkitės:
3103 S. Halsted St.

Valdyba

PASIRENDAVOJA
bariai. Renda menesiui

4836 S. JRjdgewąy
’/o block soti t h

Archer Avė.

6 kam- 
$20.

o f

REIKIA “burners” ir darbi
ninkų į geležies atkarpų jardą. 
Nuolat darbas.

CENTRAL IRON & 
METAL CO.

3650 So. Rockwell St.

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

LEVESKIS’ SCHOOL 
Preparatory and Commerdal

3301 So. Halsted St., Chicapo. III. 
(kamp. 38-čios gatv., 2-ros lubos)
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