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200 žmonių žuvo 
tvanuose Europoj

Komunizmo Rusijoj nėra, 
sako sovietų vadas

Angliakasių vadai atsisako pri 
imti arbitracijos planą

Tvanai Europoj daro 
baisybes žalos

Komunizmo Rusijoj nėra, 
sako Kamenevas

LAIMINGU NAUJU METU 
visiems' Naujienų skaitytojams 
bendradarbiams, korespondentams, 
draugams ir visiems lietuviams

NAUJIENOS

Francija atsisako tartis su 
Klimo agento

Premjeras Briand sako, kad da
ryti peilraktacijas dėl tal
kos Riffe — Ispanijos daly
kas

Daugiau kaip 200 žmonių žuvo;
Rumunijoj paskelbta karo 
padėdis plėšikams suvaldyti

kadSovietų vadas pareiškia, 
gyrimos komunizmu Rusijoj 
esąs nesąžiningas blofas

Angliakasių ir kasyklų sa 
vininky derybos

PARYŽIUS. gruod. 30. — 
Tvanai centralinėj Europoj di
dėja, darydami didelės pragaiš
ties. Kas valanda ateina žinių 
apie kitų upių išsiliejimus.

Skaudžiai paliestos Transilva
nija, vakarų Rumunija ir rytų 
Vengrija. Rumanijos ir Veng
rijos vyriausybės griebėsi visų 
priemonių grumtjs su padėčia. 
J paliestas sritis skubotai siun
čiama sapierai ir kitos 
menės dalys; pagelbon 
mi taipjau savanoriai.

Prasidėjo plėšimai, ir

kariuo-
šaukia-

Ruma- 
nijos valdžia paskelbė karo pa
dėtį, idant suimti plėšikai butų 
ant tų pėdų baudžiami.

Iš iki šiol gau^ .pranešimų 
sunku tikrai pasakyti, kiekį 
žmonių gyvybių yra žuvę, bet 
sprendžiama, kad daugiau kaip 
du šimtai. Medžiaginiai nuo
stoliai yra labai dideli. Neskai
tant nuneštų ir sugriautų na
mų ir kitų triobesių, tvanuose 
žuvo tūkstančiai arklių ir kito
kių gyvulių.

Del tirsptančio Karpatuose 
sniego Dunojaus upė smarkiai 
patvino ir Belgrado apielinkėj 
užliejo daug kaimų. Užlietos 
jau ir žemesnės vietos Serbijos

rėkavimo

gera.
mintis 

komunis- 
Maskvoj, 

sovieto 
vie

šo v i etų

Bendros konferencijos pirmi, 
ninkas siūlo naują planą, bet 
angliakasiai nepriima

Lenkijoj taipjau ėmė smar
kiai kilti Vislos vandens. ir 
jau užlietos kai kurios vietos 
apie Krokuvą. Gresia pavojus 
ir Varšuvai.

Dunojaus vanduo Viennoj 
pakilo septynias pėdas.

Į Bucharestą atvyksta dau
gybė pabėgėlių iš Transilvani- 
jos. Jie pasakoja, kad daug 
žmonių žuvę Szamos upės 
ny.

Tarp A rado ir Toevis 
dens išnešta didelis galas
ryžiaus-Konstantinopolio gele
žinkelio.

Tvanai 
Anglijoj, 
darydami
šeldos upės saloj, buvo 
tas j upę motorbusas, 
pasažieriai prigėrė.

klo-

van-

pasireiškia 
Olandijoj 
daug žalos.

taipjau 
ir kitur,

Tolene, 
nuneš - 
ir šeši

(Elta).
Klaipė-

KLAIPĖDA, 12, XII 
Gruodžio 27 d. įvyksta 
dos krašto šaulių burių atsto
vų' susivažiavimas.

Naujienų Ofisas 
Bus Uždarytas

Visę dieną penktadie
ny, Naujų Metų dieno
je, Sausio 1, 1926 ir 
Naujienos tą dieną ne
išeis. Šeštadieny, Sau
sio 2, kaip ir visada, 
Naujienų Ofisas bus at
daras nuo 8 ryto iki 8 
vakaro.

MASKVA, gruod. 
na melo, gana tuščio 
ir gyrimosi, buk mes jau esame 
įsteigę Rusijoj komunizmą, 'Tai 
netiesa. Ir visi tie, kur nori 
Įkalbėti musų blogai apmoka
miems, vargą kenčiantiems dar
bininkams, buk tai musų pra
monės įstaigos esą komunisti
nės, nori įkalbėti jiems netie
są, ir tuo mums paliepis daro 
daugiau žalos, ne kad

Tai buvo pamatinė 
kalbos, kurią Rusijos 
tų partijos kongrese,
vakar pasakė Maskvos 
pirmininkas, Kamenevas, 
nas trijų vyriausiųjų 
valdžios vadu. ,kiu savo

Viena, ką sąžiningas komuni- angliakasių ir 
stas galįs luo dalyku pasakyti, kų komisijai, 
esą, pasak Kamenevo, tai, kad 
“mes dirbame komunizmui, ko
munizmo pas mus dar nėra.”

Savo kalboj Kamenevas pri
sipažino, kad sovietų valdžia 
esanti priversta kiek nusileisti 
turtingiems valstiečiams, 
jam atrodą, kad jiems jau 
daug nusileidžiama. Reikią, 
di, būt labai i atsargiems, 
valstiečiai esą smulkesni bu r- ’ . . ižujai, ir dėl savo didelio skai-1 
čiaus jie galį patapti tikraisiais, 
Rusijos šeimininkais.

Kaip pavyzdį, kokios didelės 
galios turi milionai valstiečių, 
Kamenevas nurodė Į tą aplin
kybę, kad šiemet valdžia ban
džiusi sureguliuoti javų derlių, 
bet pasirodę, kad čia paskutinį I Vokietijoj, 
sprendžiamą žodį tarus ne vai-Įduoda pašalpos, 
džia, o valstiečiai. Valstiečių jo.

bet 
per- 
gir-

džia, o valstiečiai.
spaudimu valdžia buvus priver
stu eksportą javų į užsienį su
mažinti dviem šimtais milionų 
pūdų. “Mes planavome pirkti 
užsieniuose mašinų ir padargų 
už visą milioną rublių,’’ pasakė 
Kamenevas, • “bet dėl tylaus 
turtingų valstiečių streiko val
džia buvo priversta pirkimą 
sumažinti trimis šimlais tūks
tančių rublių.”

Privačiai žrųonės, pasak Ka- 
inenevo, kontroliuoją jau pus- 
aštunto biliopo, arba 40 nuo.š. 
viso Rusijos turto. Ir nors tie 
privačiai savininkai esą nesusi
organizavę, nesusijungę., bet jie

džiai, kad bolševikų diktatūra 
negalinti jokiu budu pažeboti 
tų priešingų interesų, klasių ir 
nuomonių.
Vorošiloy prieš senąją bolševi

kų gvardiją
Ląike pastarosios komunistų 

partijos suvažiavimo aitrios ko
vos tarp Zinovjevo ir< Stalino 
grupių, interesingą kalbą pasa
kė naujasis karo komisaras, 
VoroŠilovas. Savo kalboj jis į- 
spėjo Kamenevą, Zinovjevą ir 
jų šalininkus dėl naujos jų opo
zicijos, pareikšdama?!, kad seno-

NEW YORKAS, gruod. 30.— 
Prasidėjusios vakar angliaka
sių ir kietosios anglies, kasyklų 
savininkų derybos dėl streiko 
baigimo prasitęsė devynias va
landas, bet didelio progreso ne
padarė. šiandie jos bus tęsia
mos toliau.

Bendros konferencijos pirmi
ninkas Maikle pasiūlė savo tai
kymus planą, kuri kasyklų savi
ninkai priima, bet angliakasių 
atstovai nesutinka priimti. 
Markle’o planas toks, kad pre
zidentas Coolidge paskirtų tris 
bešališkus piliečius, kurie patei

gtų savo pasiūlymus bendrai 
kasyklų savinin- 
susidedaučiai še- 
ti;is nuo abiejų 
pusių.

Prancūzų kariuomenė 
traukiasi iš Reino

Okupacijos kontrolė Wiesbade- 
" ne paliekama britams.

W1ESBADENAS, Vokietija, 
gruod. 30. — Evakuavus Kelną, 
okupacijos kontrolę Wiesbadeno 
zonai francuzai Šiandie perdavė 
bęitų kariuomenės vyriausybei.

BERLINĄS, gruod. 30. — 
Pasak Vossische Zeįtung, fran- 
cuzų okupacinės jėgos Reino 
krašte busią’ ateinanti baland
žio mėnesį sumažintos. Vietoj 

busią palikta du armi- 
Jėgų su maži n i- 
po evakuavimo 

ir Of-

PARYŽIUS, gruod. 30. — 
Svarstant klausimą dėl pasky
rimo kreditų Morokkos kampa
nijai, premjeras Briand šiandie 
pranešė atstovų butui, kad šį 
vakarą valdžia pranešianti ka
pitonui Gordonui Canningui, 
Abd-el-Krimo agentui, kad ji 
negalėsianti jo priimti,, kadangi 
taikos darymo su Riffo kraštu 
klausimas esąs Ispanijos daly
kas.

[Atvykęs į Paryžių britų ka
pitonas Canning turi duotus 
jam rifliečiu vado, Abd-el-Kri
mo, įgaliojimus tartis su Pran
cūzais dėl taikos Morokkoj są
lygų.]

Pirma džiazo opera tu
rėjo pasisekimo t__ i__

NEW YORKAS, giuod. 30. 
— New A'orko publika vaka” 
girdėjo pirmą kartą džiazu ope
ra, ir jai, matyt, patiko: ji gau
siai plojo, ir svarbiausieji dai
nininkai buvo po keletą 'kartų 
iššaukti. Ta džiazo opera, pa
vardyta “135th Street”, yri. 
komponuota Geoigeo Gersh\vi- 
no. Turinys jai imtas iš Hare
mo negrų gyvenimo. Opera bu
vo vakar pirmą kartą pastaty
ta Carnegie salėj.

Du darbininkai užmušti 
kasykloms įgriuvęs

SEATTLE, Wash., gruodžio 
30. — Black Diamonde, dvide- všimt penkios mylios nuo Seattle, 
įgriuvo kasyklų lubos, 2 tūk
stančiu pėdų gilumo nuo žemės 
paviršiaus. Du darbininkai buvo 
užmušti, *o kiti trys buvo įdubi
mo per astuonias - valandas už
daryti urve, iki pagaliau jie at
kasta ir Išgelbėta. Užmušti bu
vo W. Brunner, 36 metų, ir Emi- 
lie Pi jut, 35.

Šaulių Sąjungos atsto
vas atvyksta Ame

rikon

šių narių, po 
besiginčijančių 
ta bendra komisija 
tarp savęs susitarti, 
nusvertų savo balsais 
dento paskirti trys
piliečiai, lai butų arbitracijos 
sprendimas, o angliakasiai yra 
priešingi arbitracijai.

Jeigu 
negalėtų 

tai ginčą 
tie prezi- 
bešališki

Vokietija šelpia per milio
ną bedarbio

BERLINĄS, gruod. 30. — 
Per pirmąsias dvi gruodžio mė
nesio savaiti skaičius bedarbių 

kuriems valdžia 
stipriai padidė- 

Gruodžio 1 dieną bedarbių 
buvo 672,000, tuo tarpu gruo
džio 15 dieną tas skaičius paki
lo jau iii 1,057,000.

Daugiau Turky kariuome
nės j Mosulo pasienį 

—k—------------- r.

BAGDADAS, Mesopotamija, 
gruod. 30. — Praneša, kad į 
Diarbekrą atvykę daugiau Tur
kų kariuomenės dalių. Mosulo 
pasieny pasireiškiąs didelis 
Turkų kariuomenės judėjimas.
Turkai perbiedni, negalį kariau

ti; bet Mosulo neužmirštą
ANGORA, Turkija, gruod. 

-30. Vakar čia įvyko naujo 
Karininkų Klubo atidarymas, 
kuriam pirmininkavo, kaipo vy
riausias 'Turkų kariuomenės
vadas, prezidentas Kernai Paša, i trijų, 
Ceremonijos buvo griežtai pri-įjos korpusu, 
valinės, joks svetimšalis nebu- mas ivyksiąs 
vo pakviestas dalyvauti. Daly- Wiesbadeno apygardos
vavo vien generalio štabo na-’ fenbacho, Gerau ir Darmštad- 
riai ir kiti adkšti turkų valdi-;to apskričių, 
ninkai, ..... , _____

Spaudos atstovams teko betgi 
girdėt, kad Kernai Paša ir kiti 
generalio štabo karininkai sa
vo kalbose pareiškę aitraus ne
pasitenkinimo 'Tautų Sąjungos 
sprendimu, kuriuo Mosulo kra
štas atiduota Britų dominuoja
mam Irakui. Kalbėtojai apgai
lavę, kad Turkijos finansinė 
padėtis esanti tokia, kad karo 
dėl Mosulo ji negalinti pradėti, 
bet dalyko ji neužmirštanti, 
gabaus, ateisianti valanda, 
padaryta Turkijai skriauda 
lėsianti būt atitaisyta.

Pranešama taipjau, kad ge
ležinkelių valdininkų skaičius 
okupuotuose plotuose busiąs 
iki sausio 15 diends sumažin
tas iš dabartinio 600 skaičiaus 
į 300 žmonių.

Sūnūs pasmaugė tėvą %
Padaręs tatai savo gyvastį 

gelbėdamas
kol, 
kur 
ga-

Kaip kartais studentai 
manosi mokslui baigti

WAUSEON, Ohio, gruod. 29.
Policija suėmė ir lydėjime 

uždarė, jauną, septyniojįko? me
tų, Cletusą Wannerą, pa
eitą naktį pasmaugė savo tėvą. 
Areštuotasis nesigina tėvą nu
žudęs, bet jis sako, kad tatai 
padaręs savo gyvastį gelbėda
mas. Tėvas norėjęs sumušti

Šaliapinas turės savo 
operos kompaniją

NŠW YORKAS, gruod. 20.
Garsaus rusų basisto, Fio

doro ‘ šaliapino, nianadžtris 
Hurok paskelbia, kad tapus 
suorganizitota nauja operos, 
kompanija, kuriai vadovausiąs 
patsai Šaliapinas. Operos se
zonas busiąs atidarytas atei
nantį lapkričio mėnesį, su Ros- 
sinio “II Brbiere di Seviglia”.

KAUNAS, gr. 12. — šaulių 
Sąjunga siunčia į Ameriką sa
vo atstovą SI. Kairiūkštį, pa
vesdama jam laikyti ten pa
skaitas, kad supažindinus Ame
rikos lietuvių visuomenę • su 
Lietuvos krašto gyvenimo rei
kalais ir šaulių Sąjungos užda
viniai.

Sergiej Jesenin, tusų 
poetas, nuąižudą

MASKVA, grucd. 29.
'ningrade, viename viešlTuty, 
nusižudė, pasikardamas, ži
nomas savo ekscentrybėmis vą
šų poetas, Sergiej Jesenin. Jis 
buvo dar jaunas, 30 melų am
žiaus, žmogus. 'Amerikoj jis 
irgi buvo žinomas, ypač dėl to< 

ikad buvo vedęs žinomą šokėją, 
■ Isadorą Duncan, amerikietę, de- 
•šiąjtį metų vyresnę už jį, su
įkuria betgi jis praeitais metais 
(pasimetė. Jesenin buvo nesenai 
'paleistas iš psichopatų sanato- 
į rijos Maskvoį.
J «’

Kinų genefolas Hsu 
, nužudytas.

. — ■■■A 9

PEKINAS, Kinai, gruod. *30.
Lafange, , gelžkelio stotie 

perone, vakar tapo nužudytas 
generolas Hsu šučen, papras
tai vadinamas “mažu Hsu”. 
Nušovė jį kuominčunų (nacio- 
nalės liaudies armijos) kapito
nas Lu čenvu, atkeršydamas 
už savo tėvą, generolą Lu Čien- 

i čaną, kurį gen. Ilsu nužudė 
Tientsine 1918 metais.

M1LWAUKEE, Wis., gruod. 
30. , Netoli nuo miesto miške
rasta šiandie negyvą, sušalusį 
farmerį, Antaną Switalą, 41 
metų, lenką. Kūčių dieną jis 
buvo išėjęs į Tniestą nupirkti 
dovanų savo žmonai ir vaikams, 
ir daugiau nebegrįžo.

fcaliapinas dabar yra su Ne\\ 
Yorko Metropolitan Opera 
kompanija, kur jam mokama 
didžiausia, negu kuriam kitam 
operos dainininkui pasauly, al
ga. f .

Mirė “Norvegų Edisonas”
STOL’GHTON, Wis., gruod. 

30 — Vakar čia mirė Niels Aa- 
son, 48 metų, žinomas kaipo 
“Norvegų Edisonas”. Jis -buvo 
išradėjas rankinių granatų, ku
rios buvo vartojamos didžia-) 
jame kare. . j

MINNEAPOLIS, Minu., gr.
29. - Daug Minnesotos L’niver-jmotiną, ir kai jis bandęs moti- 
sileto neturtingų studentų,!ną ginti, tėvas puolęs jį. Besi-
mokslui baigti, uždarbiauja ' imant, jis levą pasmaugęs, 
įvairiais budais, dažniausiai pa-Į 
tarnaudami valgyklose. Bet 
vienas medicinos studentas,* 
Vietor Eagan, rado kitokį 
da. .Jis užsidirba mokslui 
kimu iš aeroplano žemėn 
parašiutu.

APIPLĖŠĖ BANKĄ
KANSAS CITY, Mo., gruod. 

bu- 30 — Keturi, banditai šiandie 
puolė Argyle State banką, pa
čiame miesto Centre, ir išsiga
beno apie 17,000 dolerių popie
riais ir sidabru.

šo-
su

30.

AR NORI Kį PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

DAUG AUTOMOBILIŲ 
SUDEGĖ.

CANTON, S, DJ gruod.
-r* Kilęs dėl' krosnius ekspliozi-
jos gaisras sunaikino Charnock 
Motor Sales kompanijos auto
mobilių įstaigą. Sudegi daugy
be automobilių. Gaisro nuosto
liai siekia apie 100,000 dolerių.

ORAS.
Chicagai ir upielinkei oficia-

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

ji bolševikų gvardija turinti 
pasibraukti ir.užleisti vietą jau
nesniesiems dabartinės Rusijos 
veikėjams. j

Jaunesnieji centralinio vyk
domojo komiteto nariai,-sakė 
VoroŠilovas, per pastaruosius 
trejus metus įgiję pakankamai 
patyrimo ir daugiau nebenorį 
būti tik guminiais antspaudais 
rankose politinio biuro, kurio 
pirmininku, nuo pat Lenino 
mirties, yra Kamenevas.

“Kamenevas sakos, kad jis 
esąs priešingas asmens diktatū
rai, ir kad jis stojas už tai, 
idant vadovybė butų kolektyvo 
rankose. Taip,” sakė Vorošilo- ■
vas, “mes irgi stojame už ko-oro biuras, šiai dienai pra- 
lektyvą. Bėda tik, kad tai Ka-. našauja:
menevas ir Zinovjevas kalba Į Aplamai gražu, nors kiek ap- 
apie kolektyvo vadovybę, tai siniaukę; nedidelė temperatu- 
jie turi minty, tokį kolektyvą,'ros atmaina; vidutinis mainąsis 
kur jie patys butų vienintėliai vėjas.
viešpačiai. Mes betgi norime, I Vakar temperatūra siekė mi- 
kad partijos vadais Rusijoj bu- nimum 11®, maksimum 26° F. 
tų ne du ar trys žmonės, bet1 šiandie saulė teka 7:10, 
visas centro komitetas.” džiasi 4:28 valandą.

Jei-*

kai- 
žod- 
dau-

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

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.



PIRMAS IŠKILMINGAS NORĖDAMAIŠKILMINGAS MASKINIS BALIUS
Maskaradų Balius Rengia Tautiška Dr-stė Lietuvos Dukterų

TAUTIŠKOJ PARAPIJOS SVETAINĖJ
35th St, ir Union Avė

Prakalbos

Mes linkime

LAIMINGŲ NAUJŲ
METŲ

gydėsi musų vanuose per

visus 1925 metus

A. S. CZESNA
HOTEL

4501 So. Paulina St

•••••••.•.v.-.v.

GALIŪNAS

S VISUS uz

Puikus Paties Namie Gydymas, Kurį 
Kiekvienas Gali Vartoti Ant Bile Ko
kios K u pt u ros Didelės Arba Mažos

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

padaro 
j motinos 
jr lenką.

Idant 
f vartoti

CHICAGOS LIETUVIU AUDITORIUM
3133-35 So. Halsted Str., Chicago, III.

mes visi

Tai yra puikiausia paveiksluota, 500 suvirš puslapių knyga 
pradedanti apsakyti* žmonijos gyvenimą ant žemės su pradžia 
jos vystymosi iš žejnesnlų gyvūnų, apsako plačiai tą šiose die
nose svarbų klausimą, Evoliuciją.

i

Leidžia “Dirva

Pradžia 7 vai. vak

Lenkai stiprina policiją, tero
rizuoja gyventojus. Paskalos 
apie; “Geležini vilką”. Su- 
k lašt Uotas “įsakymas”

Kas dedas prie demar 
kacijos linijos *

MILDOS TEATRE
3140 So. Ilalsted St.

Eina juokinga komedija 
Charlie Chaplin in 

Gold Rush
Paskutines dvi dienos 
Vodeviliai ir muzika

Nepraleiskite progos pa 
matyti Cbarlie CHaplin.

Kas tai yra-----
“ŽMONIJOS ISTORIJA

Del Moterų Hygienos
Susirgusios moterys da
bar vartoja Zonite vieto
je nuodijančių mišinių dėl 
šio svarbaus tikslo. Zo
nite gerai veikia, bet ne
kenkia delikafniems rau
menims.

Štai Budas Išgydyti 
Rupturą

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

Darykit tai ir Jus
Štai kiek kuponų gausit r f 

kiekvieną atneštą ar atsiųstu 
paštu naują skaitytoją:

EROVšs SKYRIUS

tlvae (tyriu)* MM laika* 
nao laiko gvUdanaln* rai
kai** |dot*lo* Malančiam* 

motinom* Ir motinom* jan
ky kMlkly.

KOdlklg aprOpInlm** ir kO- 
Mjlmaa yr*. dalyk** (yrn* 

•varta* talmynal ir tautai 
Ir m«s janUame, kad tai 
yra dalykas, kur) ma* tu
rim* rotniMariMuil* laiko- 
taiplala ilvlra, Ir lalavai 
pacpUdMil.

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

Tai bus pirmas Maskų Balius šių metų, kur bus išdalinta dova
nų už $600.00. Grupėmis bus duodama cash auksu. Dovanas gaus 
kiekvienas apsimaskavęs ir bufc pritaikintos dovanos vyrams ir mo
terims. Užtikriname, kad busite Visi užganėdinti, ir turėsite progą 
praleisti linksmai laiką, prie geros Martinkaus Orkcstros, kur grieš 
visokius šokius. • Kviečia KOMITETAS

kas iškalno užsiprenumeruos 
gaus pž $2.00 (Ir 25c. už persiuntimą).

Didžiausias veikalas už tokius pinigus!
--Prenumeratorių vardai tilps toje knygoje.------- 

(Reikalaukit cirkulioro dykai, paaiškinančio apie knygą).

Drama iš Lietuvių pasakiškų kovų su žmogedžiais senovės lai
kuose. Irgi leidžiama prenumeratos keliu, kaina dabhr tik 25c 
Po išspausdinimo bus 50c. ar 75c.

“DIRVOS” KNYGYNAS , 
3352 Superior Avenue, Cleveland, O<

rupturų, 1 
reikalaujn.

tikra 
: vyrams,

paskelbtas 
koka kada 
ir palaiky-

KAUNAS, gruod. 11. (Elta). 
— Gauta žinių, kad prie de
markacijos linijos lenkai kai
muos stiprina tiek slaptąją, 
tiek viešąją policiją. Lietuvių 
namams policininkai neduoda 
ramybės, lankydamiesi po ke
lis kartus per parą.

Vilniaus lenkų spauda tam 
policijos koncentravimui patei
sinti paskutinėmis dienomis 
vėl pradėjo rašyti fantastiškus 
prasimanymus apie tariamuo
sius lietuvių “plėšikų iš Gele
žinio Vilko” pasiruošimus pul
ti lenkus. Vilniaus “Slov.o” 
paskelbė net tam tikrą sukla
stotą “Geležinio Vilke” įsakys 
mą, kuriam lenkai rašo, kad 
nauji puolimai netrukus turė
sią būti daromi Ceikinės puo
limo pavyzdžio.

įlaikraštis, aišku, nutyli, kad 
puolimas prieš Grikinės vals
čiaus valdybą bttvo suorgani
zuotas - pačių valsčiaus ponų, 
turėjusių tikslo paslėpti savo 
nusižengimus.

Ir sykiu kreipiam domę į visus “Naujienų” skaitytojus, kad Chicagos Lie
tuvių Draugija S. P. rengia savo metinį Vakarą-Koncertą — Nedėlioj, 
Sausio-Jan. 3 d. 1926 m. Wicker Park Didžiojoje Svetainėje, 2040 W. 
NortK Avė. (Arti Robey ir Milwaukec Avė.). Programas prasidės 6:30 

Turime įsitikinimą, kad 
Vakarą-Koncertą savo

’ - Rengia
Draugystė Atgimdęs Lietuvių Tautos 

Vyrų ir Moterų
Subatos Vakare, Sausio (Jau.) 2 d., 1926

CHARLIH CHAPUN/h'THE GOLD RUSH'

“Naujienų” skaitytoja 
skaitlingu atsilankymi

Su giliausiais linkėjimais iki labo pasimatymo.
Chicagos Lietuvių Draugijos S. P. Vakaro Rengimo Komitetas

Julius Mickevičius, 
Petras Galskis, 
Poviląs švelnis.

809 W. 351h St., Chicago j 
Tel. Be levard 061) ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR- 
DAVIMO RASTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus f? . 
Parduodam Laivakortes.

verkiant, bandyk 
Nebėk Inoj prie 

ieškant kokio 
sirapo”. Dažnai 

ken- 
scr-

Už įmetus ....... 150 kuponų
Už pusę metų ....... 75 kuponus
Už tris menesius .... 35 kuponus

lietuvė motina žinotų kaip 
Borden’s Eagle Pieną, Bor- 

dėn kompanija lietuvių kalboje at
spaude pilnas maitinimo instruk
cijas, pasakančias kaip paruošti 
Borden’s Eapde Pieną kūdikiams 
visokių amžių. nori kopijos ši
tų instrukcijų, teturi išpildyti ku
poną musų laikrašty telpančio ap
garsinimo ir prisiųsti jj kompani
jai, o toji noriai ‘prisius visai dy
kai jas kartu si> puikia knyga.

Cadmn Ointineht prašalins nie
žėjimą jūsų kūdikio odos tuojau. 
Labai geros gydjųdės nuo suskir
dusios arba, paraudonavusios odos. 
Daug kentėjimų , dėl odos nesvei
katos galima išvengti vartojant 
šias gyduoles. Cadum Ointment 
> ra 1-Tancuziškas prirengitnas pa
darytas Amerikoje ir jos nepa
kenks kad ir labai minkštai kūdi
kių odai.

Skaityk Situs straipsnius kas sa
vaitę ir pasidėk ateičiai.

Temoje

KRISTAUS TIKSLAS ANTRO ATĖJIMO

GYDUOLES IR VAISTAI ui
Gali Imli gydytojas išrašys vais 

tų kūdikiui. Bet rašo tik po gero 
iškvotimo, sužinojysz visą padėtį 
Kitais žodžiais tariant, "jis žino kas 
yra blogu ir žino ką jis išrašo 
Vaistas yra tik tavo kūdikiui ir 
tik tam tikroms ligoms, todėl tas 
pats vaisias vargu galėtų pagelbėti 
tavo kaimyno vaikui.' >

Daugelis kūdikių apserga nuo 
vaistų, kurie buvo skirti kitiems, 
’l’a.s pats vaistas -gali (nrėti kitokią 
veikmę ant kitų kidikių. Tik gy
dytojas gali pasakyti ką reikia ta
vo kūdikiui. Jis praleidęs ilginį 
imtus sunkiame moksle, kai| tą 
dažinojus.

Tavo kūdikiui 
surasti priežastį, 
vaistų skrynutes 
nors “raminančio 
tie sirupai turi svaigalų, kurie 
ksmingi kūdikiui. Jei kūdikis 
ga, šauk daktarą. “Naminės 
iluolės” yra perdaug pavojingos. 
Jei nežinai kas yra kūdikiui, tai 
kaip gali jį gydyti? >

iPer keletą gentkarčių amerikie
tės motinos auklėjo savo kūdikius 
su —»• Borden’s Eagle Pienu dėlto, 
kad šitą Eagle Pieną joms buvo 
rekomendavę draugai ir dėlto, kad 
rado jį užganėdinančiu. Bet ant 
nelaimės daugelis amerikiečių ir 
lietuvių motinų niekad pilnai ne
gavo žinoti kodėl tokie puikus re
zultatai buvo gauti. Eagle Pienas 
yra šviežiausias, saldžiausias 
blausias pienas, rūpestingai 

gryniausiu cukrum 
kūdikiams maistą, 
pieno nėra arba jo

vena iš didžiausių pašelpinių draugijų mieste Chicagos

SVEIKINA VISUS "NAUJIENŲ'1 SKAITYTOJUS IR SYKIU VfSA 
. "NAUJIENŲ" PERSONALĄ SU NAUJAIS 1926 METAIS

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

dys gabiausi artistai L. K. Mišraus Choro, po vadovyste A. P. K vedė
to. Po programų! šokiai, piie puikios Philips Orkestros iki vėlybai 
nakčiai. Malonėkite nesivėluoti.

širdingai Kviečia RENGIMO KOMITETAS

Nieko nekaunuoja bandymas
Su ruptura žmonės visoje Salyje yra tie- 

slofr nuatebinti stebėtinomis pasekmėmis la
bai paprastu budu gydyme rupturų, kuris 
atsiunčiamas dykai kas tik reikalaujn. Si* 
stebėtinas Rupturų Gydymas yra 
laimu žmonėms su rupturomis: 
moterims arba vaikams. Yra 
kaipo ptutekmingiausias būdas, 
buvo išrasta* ir visokie diržai 
mai yra nereikalingi.

Nedaro skirtumo kaip bloga ruptura yra, 
kaip ilgai jus ją turite arba kaip sunku ją 
užlaikyti; nėra s.cirtumo kiek rųšių diržų 
jau jųn esate vartoję, tegul niekas nesu
laiko gauti ŠĮ DYKAI GYDYMĄ. Gal būt 
jus manote, kad jus negausite niekur pa
geltos arba jūsų ruptura yra taip didelė 
kaip kumįtis, Ai puiki sistema sukontro
liuos ją ir užlaikys vietoje, tiesiog jus nu
sistebėsite su tokiu magišku veikimu. Taip
gi pagelbės išgydyti ir tas vietas, kur rup
tura išėjo kiaurai, taip kad greitai jus ga
lėsit lengvai drbti bile kokj darbą, išrodys, 
kad jus niekad neturėjot rupturos.

Jus galit gauti dykai bandymą tų puikių 
gydančių prirengimų, tik atsiųskit savo var
dą ir adresą pas W. A. COLLINGS, Ine., 
44 C. Colling* Huilding, Watcrtown, N. Y. 
Nesiųskit pinigų. Bandymas yra dykai. Ra
šykit tuojau — ‘ šiandien. Gal nereikės 
jums nešioti diržą visą amžių.

< T NAUJU METŲ

VakaraS

NYTI VISADOS KREIPKITRS ‘ 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.

i, L FABION AS Cu

Ren gia

KONCERTĄ IR ŠOKIUS
Naujų Metų Vakarą Sausio 1 d., 1926 m.

Y , Chicagos Lietuvių Auditorijoj
Ant pirmų lubų S. E. Svetainėje, 3131 So. Kalstei! Street, Chicago, III.

Pradžių 7 valandą vakare Įžanga 50c y patai
Visus maloniai kviečiame atsilankyti, busite užga nčdinti, nes dalyvaus goriausios spėkos iš Lietuviškų 

žvaigždžių. KOMITETAS

LIETUVIŲ AUDITORIJOJ
3133 So. Halsted Street

Įžanga 75c su drapanų pasidėjimu

Sukatoj, Sausio-January 2 d., 1926
GruįJem bus duodami pinigai. Kiekvienas gaus dovaną, kas tik 

bus apsimaskavęs. Malonėkite skaitlingai atsilankyti, nes busite 
užganėdinti prie geros muzikos ir geras dovanas gavę .
Pradžia 7 vai. vakare. Įžanga 50c.

Kviečia KOMITETAS.

MELDAŽIO SVETAINEI
2242 W. 23rd Place

Birutės SoKis Sulaukimui Nauju Metu
Tai Bus puikus vakaras užbaigti senus metus ir sulauk

ti naujus. Prie geros muzikos linksniai Vakarą praleisti, o Bi
rutė kaip visuomet, taip ir šiame vakare pasisten 
ganėdinti. * Visus maloniai kviečia BIRI?Te

. Didelis Balius
LIETUVIŲ TAUTIŠKA PARAPIJA 
Prie35-tos ir Union Avė., Chięago, III.

Parengia puikų balių savo svetainėje, Ketverge, Gruodžio 31 d., 
1925 m. Pradžia 7 vai. vakare. Jauni ir seni, visi beskirtumo esate 
maloniai užkviesti. Užtikriname, kad linksniai laiką praleisite.

Grieš BARTKAUS BENAS 
f įžanga 35c y patai

KOMITETAS

XMXXXXXXXM£nXZTXXXXXXX

Klausyk ir Tėmyk 
0 Polam

Buš išaiškinta evangelijos paslaptis; kaip ir kokiu budu buvo 
pranašauta, sename ir naujame testamente, apie Kristaus atėjimą? 
Kas jis toks buvo ir dabar yra, ar Jis ateis kūniškas visiems mato
mai ar ne? Biblijoj yru apreikšta jo atėjimo būdas ir laikas. Bran
gus prieteliai! jeigu tame yra tiesa! tai, ar yra pasaulyje žingeides
nė tema, arba brangesnis ir! saldesnis mokslas kaip šis? Bukite už
tikrinti, kad tie dalykai yra tiesa, širdingai kviečiame visus ant šių 
paskaitų.

Petnyčioj, Sausio 1 d., 1926 m> 
Liuosybės Svetainėje.

49th Court ir 14th Street, Cicero, III.
Pradžia 3:30 vai. po pietų Įžanga liuosa. Nėra kolektos

Kalbės S. Beneckas
Rengia ir kviečia T. S. B. S.

DEL APRŪPINIMO 
MOTINŲ IR JŲ 

KŪDIKIŲ SVEIKATOS.

KVIETKĮI BALIUS 
Rengia

Dr-stė Birutės Kalno
Naujij Metų Pasitikimui

Ketvargo Vakare, Gruodžio 
(Dk,)31 d.,1925 

MILDOS SVETAINĖJ
3142 So. Halsted Street

Svetainė atsidarys 6:30 vakare 
Balius prasidės 7 vai. vak.

Meilingai kviečiame visus be skir
tumo, jaunus ir senus 
lauksime Naujų Metų. Atsilankiusie
ji į balių it norėdami įstot į Drau
gystę, bus priimti veltui. Įžanga 40c 
ypatai. Kviečia Rengėjai.žxxxxxxxzxxxxxxxxzxxxxxxxx

I
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ŠAIPOKAS

orai

Kaina 30c

UININECASCARU
su paveiksluRaudona Dčžč

Telefonai! iLietuviai Advokatai

ugščiauAkiniai $5

Naiijy Mėty linkėjimai

LIETUVIAI DAKTARAI

Telefonas Boulevard 1939

3241

Tel. Dearborn 9057

Cor

Hyde Park 3895
MILLER & BABITZ

nimiiiiimiiiiimiiii

nuo

Butkus Undertaking

150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—35

Laimingų Naujų Metų

Savo Kostumeriams ir Rėmėjams

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos tel. Drexel 9191

Etiketas arba kas dary 
ti bei kaip pasielgti įvai 

riuose atsitikimuose?

Linkime visiems savo kostumeriams 
Linksmų ir Laimingų Naujų Metų

mu 
vieš 
La i.s

Bole skylės •nesuranda, 
Kur patinka, tenai skrenda. 
Bet mušėjas bulę suranda 
Ir išnaujo muša per sprandu

—Pustapėdis

1. L DAVIDONIS, M. D.
4643 So. Michigan Avė., 

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

nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVYS DENTISTAS 
4712 So. Ashland Ave„ 

near 47th Street 
CHICAGO

Nuo Odos 
Skaudamu Viety

* 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

DR. M. T. STRIKOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4691 S. Ashland Tel. Bomlevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė. 
Tel! Prospect 1980. Ofiso valan
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 10 iki 12 d.

LIETUVON - 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 

' NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

DR. M. J. SHLRMAN 
Specialistas moterų ligų 

1724 So. Loomis, kampas 18 ir B1m 
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare. 

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6858

Jau pavasaris atėjo 
Kreivos lazdos subraškėjo 
Reik jas dėt j maišiuką, 
Eit j pievas pas veršiuką

Jei abejoji akimis, pasiteiraak 
Dr.A JR. BLUMENTHAL 

Optometriat 
jj»-SgJSal^Tel. Boulevard 6487 

4649 S. Ashland A v.
HEųOflKy Kampas 47-toe 

ant 2 lubų

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

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

EPAI D TO

IrtRING CORPORATION
VOHK.N.V.

Parašė Briedžių Antanas ir 
dovanojo šaipoko partijai

/ Res. 6G00 S. Artesian Avė.
Thone Prospect 6659

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

1821 So. Halsted St., 
Chicago, III.

LIETUVYS ADVOKATAS 
12037 Normai ?\ve. 
Tel. Pullman 7097 

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

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

Cicero Ketvergo vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8221 
Aut Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 ▼. ▼. 
3236 S. Halsted St. T. Boui. 6737 Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

Specialistas Moterišku, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisam: 3103 So. Halsted St, Chicags 
arti 81st Street

Valandos, 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne
daliomis ir šventadieniais 10—12 dlee.

erDRj HERZMAN^
—I S RUSIJOS-

Gerai lietuviams žinomas per 16 
metų kaipo patyręs gydytojau, 
chirurgas ir akušeris.

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

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

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

i Dienomis: Canal 
3110. Naktj 
Drexel 0950

Boulevard 4186
3235 S. Halsted St
: 9—10 iš ryto ir po 8 v. y.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 18 metai 

Ofisus
4729 So. Ashland Avė, 2 labos 

z 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. Nedaliomis nuo 10 valan- 
. dos ryte iki 12 vai. po piet.
Telefonas Midway 2880

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, ano
6 iki 8 vai. vak. Nedaliomis nos

8 iki 2 vai. po pietų.

ADVOKATAS 
5319 So. Hermitage Avenue 

Tel. Hemlock 1885
Valandos: 9 iki 5 po piet. Vaka
rais U tam., Ketv. ir Sub. nuo 6-9 
Ned. 9 iU 1-mai. Prirengia viso
kias legališkas popieras.

Kaip tapti nezaležninkų kuni
gu? Jei tau nusibodo spitunni 
valyti, tai nusipirk kietą kal- 
nierių, jį apsuk į užpakalį, su
organizuok parapiją, gausi ga
lioną kitą mišiauno, ir atliktas 
kriukis. Patartina pirmiau iš
mokti vardas pasirašyti.

Kaip pasielgti aptiekoje? Ne
būk storžievis. .Jei šaltį paga
vai, tai pats geriau žinai ko tau 
reikia, o .šaltį patartina daž
niau pagauti. Aptieka, brolau, 
ne'saldinas: nelauk, kad ap- 
tiekorius tau šnapso pasiūlytų, 
i'avo priedermė gražiai papra-

“Vienybei“ linkiu laikytis ii 
ant toliau to principo, kokio lai 
kėši iki šiol. Nes jeigu ji pa 
mainys savo taktiką, tai Maha 
nojaus Baltruvienė tik vietul be 
pasiliks.

jos, tąsyk prakalbų rengėjams 
bus mažiau išlaidu.

DR. I. E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

10748 So. Michlgan Avenue 
VALANDOS: 12—4 dieną. 6:80-^ 

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

nepasakytų. Tuomet d tau
pioj a ir visi užganėdinti 
nori virsti dar ir prelegen
tai kalbėk taip, kaip Juke- 

—- ot visi tave pamylės.

šikšnosparnių brolijai linkiu 
laimingai sulaukti vasaros ir 
vėl po miškus kiauksėti ir apie 
ugnį “uči-kuči” šokti.

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

LIETUVIŠKA APTIEKA
MRS. A. ZIMMERMAN 

Savininkė
Dovanos Kalėdoms

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

Brighton Park Aptieka
4254 Archer Avė.,

Phone Lafayette 6149

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.

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

Namų telefonas Spaulding 8688 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia

Tel. Boulevard 0587

DR. MARYA 
DOWIAT—SASS-

DR. G. L. MADGE 
Moderniškas Dentistas 

Prieinamos Kainos 
4930 W. 13th St.

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

Lietuvis Advokatas 
2221 W.22Št.

arti Leavitt St 
Telefonas Canal Ž552

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

“Laisvei” patartina išmesti 
iš šėpos visus popiergalius ir 
užraugti namįpėlę. Kai laisviš- 
kis oratorius važiuos į kitus 
miestus kalbėti, tai paduokite 
jam pilną “džiogelį” amunici- . ADVOKATAS

S. La Šalie St., Room 2001
Randolph 1034—Vai. nuo 9-6

V&k&r&is •
S. Halsted St. Tel. Yards 0062 
-9 v. v. ■ apart Pane dilio ir 

Pėtnyčlos.

DR. G. SERNER
Lietuvis akinis specialistas

3265 So. Halsted Street / /
Vai. 10 ryte iki 8:30 vak.

Ncdėlio iki 12 ryto

Po pievutę rioglinėt 
Krante nuo kranto šokinėt. 
Paėmęs kreivą lazdutę, 
Varo lx>lę į skylutę.

Galas lazdos užsirie(ęs,-r- 
ArČiau rankų išsitiesęs 
Lazda bolei kai užduoda, 
Kartais gauna koją juodą.

Nors ir sako, kad per klaidą 
Bolė lekia, nesibaido.
Kurmiai pykčiu netrivoja, 
Kam jų kupstus išvoliojo.

Ponų, panų ir panelių
Pilnos pievos, kaip kruntelejXj 
Ir jos mėgina tą liukę, -Ją 
Taiko per pačią boliuk£

Visiems tautiškiems kuni
gam linkiu laimingų Naujų Me
tų, kad jiems pasisektų nuo 
Romos avidės atitraukti nors 
25 aveles. Tąsyk kiekvienam 
tautiškam kunigui išpultų po 
tris aveles, tai vilnų nors ant 
pančiok ų užtektų ir nereiktų 
basomis kojomis vaikščioti.

JOHN B. BORDEN 
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAIS

69 W. VVashington St. Room 1310 
Telephone Dearborn 8946

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

Namų Telefonas Republic 9600

Jis prašalina niežėjimą iš sykio 
yra labai minkštinantis ir gydantis 
kur tik yra oda sužeista arba parau
donavusi. Daug kentėjimų nuo viso
kių odos ligų galima išvengti varto
jant laiku šias puikias gyduoles. Ca- 
dum Ointment yra geras nuo gydy
mo išbėrimo, spuogų, šlakų, skaudu
lių, išbėrimų, suskirdusios odos, karš
čio, pilės, pučkų, slogų išbėrimų, ša
šų, dedervinių^ įsidrėskimų žaizdų, 
užgavinr.u skaudulių, nudegimų ir tt. 
Jei jus negalite gauti Cadum»Oint- 
ftient savo aptiekoje, tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Company, 
576 Fifth Avenue, New York.

ADVOKATAS
Miesto ofisai

127 N. Dearborn St., Room 1111-12 
Tel. Central 4411. Vai. nuo 9-4 *

Gyvenimo vieta: 
3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1319

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

Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

Phone Canal 1718-0241
Res. Midway 5512 ____

DR. R. C. CUPLER, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Kampas Oakley ir 24 St.
Ofiso vai. nuo 2 iki 4 kasdien.
Panedėly ir ketverge nuo 8 iki 8 f.

Moterų kompanijoj. Pradėk 
vaišinti iš savo beakos, tai pas
kui atsiras ir daugiau. , —Š.

“Draugui,” visiems marijo
nams ir kvailestingoms sese
lėms sekamais metais linkiu 
dar nuoširdžiau pasitikt? lenkų 
arkivyskupą ir sueiti į brolišką 
medę ku “proše panais.”

įžanga
Amerikos lietuvius 

storžieviais, grubi jonais 
kitaip. O tai, iš vienos 
dėl to, kad nemoka ir 
kaip tinkamai pasielgti

Boulevard 3686
Res. 6504 So. Artesian 

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

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

Kasdien

“Sandarai” velyčiau
“piemeniui vadui’’ sekamiems 
metams pakelti algos, nes jis 
Įsigijo rimbą ganyti Balučio 
tautiškas kiaules, kurios knisa 
tautišką pudimą. Tik limbą 
privalo jis atsargiai vartoti, 
kad neišsikirstu sau akis.

puses, 
nežino 

įvai
riuose atsitikimuose. Rodos pir
miau turėjome savo etiketą, bet 
dabar atsirado naujų partijų, 
užgimė naujų dalykų, atsirado 
daug visokių naujanybių, 
žinoma, reikia naujo 
(’.ionais bendrais ruožais 
siu tiktai svarbiausius 
mus, o 
paskui 
mus.

Kas 
ša i no? 
simas, 
aiškina 
ti tiktai 
tas giesmes 
mo slaptybe

Birutiečiams. Gerbiamieji, 
kadangi visi gyvenate Dėdės 
Šamo šalyj, tai ar negalėtute 
po Naujų Metų padaryti taip, 
kaip Dėdė Šamas, kuris numu
šė ant visko taksus. Taigi ar 
negalėtute ir jus panašiai pa
sielgti ?

daryti prisigėrus įmin
si gan svarbus klau- 
irį kiekvienas savaip 
O atsakymas’ gali bu- 
v ienas: giedok šven- 

aiškink komuniz- 
prisidėk prie bi- 

ęs, n u peš k pačios 
plaukus, jei sandarietis, duok 
velnių Grigaičiui; jei moki ra-

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG 
77 W. Washington St. 

Washington & Clark

taip, kad 
darai. Jei 
tai, žino-

Kreivnlazdžiam.s linkiu 

mingai sulaukti pavasario 
užtraukti:

Tel. Blvd. 3138 
ĮM. Woitkiewicz- 

. BANIS 
AKUfiEKKA 

Pasekmingai pa
ltam au j a mote
rims prie gimdy
mo, patarimai 
dykai moterims 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted St.

IkP šiol į “Birutės” parengi
mus už dolerį tik pro durų ply
šiuką tebuvo galima pažiūrėti, 
o norint penkias pėdas į sve
tainę įeiti reikėdavo pusantrų 
dolerį užmokėti. Del visko 
linkiu jums apkapoti savo “in 
come.”

EVA ROMAN
1377 E. 57th St. Chicago, III
Hyde Park 8411

ritraukti 
altai 
Jei

|M)licinonu. tai paliepk 
užsičiaupt 
jui visai

Kau
Buk džentelmona 
savo 
kartu su juo pasimatei, bet nė
ra reikalo pasakyti savo pavar
dė, nė klausti kaip jisai vadi
nasi, nė kur gyvena.. Kepurės 
nereikia nusiimti.

Kas veikti nedėliomis po pie
tų? Nenorėk, kad munšainą ga- 
spadinė visuomet tau dykai da
vinėtų: atsinešk savo arba pa
siskolink nuo draugo. Neuž
miršk kojas apsiauti, nes žie
mos laiku nepatogu basam na
mo eiti.

Kalbėtojas kaip turi pasielg
ti? Etiketas reikalauja, kad 
kalbėtojas rėktų kjek galėda
mas, šnekėtų apie viską ir nie-

** c°rpor^ti°N>** PRESENT FOR

UNITED

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas
190 No. State St. Room 844

Stat.- 322S 
Valandos nuo 9:30 iki 4:30 vai.

Bridgeporto Ofisas
3335 So Halsted St.

Vakarais nuo 6 iki 8 vai.
Nr^lūms nuo 10 ryto Iki 12 

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

Mrs. MICHNIEVIGZ-VIDIKIENE 
AKUŠERKA ‘

3101 So. Halsted St 
Tel. Yarda 1119 
Baigusi akuše- 
rijos kolegiją; 
ilgai praktiku-1 
vusi Pennsyb I 
vanijos ligon- I 
bučiuose. SąžL I 
ningai patar-1 
nauja, visokio-1 
se ligose prieš 
gimdymą, laike ■ 
gimdymo ir 
gimdymo.

Už dyką pa- 
tarimas, dar 
kitokiuose rei- 
kainose mote-fcrf 
rims ir mergi-Eg 
tioms kreipki-1» 
tės, o rasite pa-H ■ 
gelbą.

Valandos nuo®
8 ryto iki 1 po^-L 
pietų, nuo 6 iki *
9 vai. vakare.

Širdingai Sveikinu
Visus mano Kostumerius, Draugus ir Pažj.stamus su Naujai 
Metais, ir ateityje stengsiuos suteikti kuogeriausj patarna 
vima. »

Daugybė dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šj kuponą kasdieną ir priduok j Naujienų ofisą ar j sto- 

tj, arba savo išnešiotojui sykį 'J mėnesį ir bus apmainyta į tikrus 
United Frofit Shaęing kuponus, sekamomis taisyklomis:

Vienas skaitytojas ar skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
kas dieną ir ne daugiau per menesį, 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—85.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikvlavimo.

............................ .7......................  Atkirpk čia ....................     -...... 
Data: Gruodžio 31, 1925

“Vilniai,” kuri treti metai 
kaip serga dienraščio liga ir 
aukos jai plaukia 
kumpių nelyginant kaip 
Ays vandenyje. — linkiu 
toliam lijęot*.

j, P. NAITCHES .
ADVOKATAS

Roselilndo 'Ofisą.;:
Tol. PuŲman 6377

, 107,17 So. Indiana Avenue '' .
Miesto Ofisas: 127 N. Dearborn St. 
HuiniuM 1420; Tel. Dearborn 6096 
V»ilun«low: Mieste iki pietų; lto»e- 
landc po pietų ir vakare.
SPECIALISTAS egzaminavojime 
abstraktų ir nuosavybes teisčse. 
Taipgi veda visokius sudus.

Kiekvienas
Šaltis 

Pavojingas
Daug tūkstančių žmonių kasmet mir 

šta nuo šalčio pasekmių. Vienu pnoumi 
nia nukerta 150,000. Taigi šaltis, daly 
kas rinitas. Gydyk jj gorinusiu žinomu 
būdu.

Tau būdas yra Hill’s Cascafa-Bro- 
uiido-t^uinine.* Jis kas žiemą sustabdo 
Tuilionus Šalčių — j 24 vnlnndns.

Vartok šalčiui prasidėjus. Vartok šal 
tj pribnigti, o sulaikyti gripą. Niekus 
dar nerado geresnio būdo. Visose uptio- 
koše gaunama.
Tikrai Gauk

Namų telefonas Yards 1G99 
Ofiso Tel. Boule vard 5913 

DR. A. J. BĘRTASH 
3464 So. Halsted St.

Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po 
pietų ir 6 iki 8 vakare.

etiketo, 
palie- 

klausi- 
kas nors kitas gal būt 
užpildys mano truku-

rašo, o jei redaktorius, tai taip 

kaip Tuliukas, širvydukas, Mi- 
za rakąs, Strazdukas ir k t. Jei 
esi bolševikas, tai be patarimu 
žinai kas daryti.

Kaip sutikti svečiai is, Lietu
vos? Pulkim ant kelių kepures 
nuo galvų nusitraukę, gražiai 
paprašykime, kad paimtų 
su dolerius, juos praleistų 
bučiuose, paskui iš musų 
vės alėjoje pasijuoktų ir 
gale kitus prikalbintų niu 
lankyti. Išleistuvėse galima 
tas pats padaryti, tiktai dau
giau pinigų vertėtų sumesti. 
Jei kas nori kalbėti, tai galima, 
tiktai reikia svečius girti, girti 
ir girti.

Kaip pasielgti teatre? Patar
tina truputį ant drąsos išsiger
ti. Paskui galima kojomis 
grindis trinti, švilpti, šnekėti, 
rėkauti ir artistus kritikuoti. 
Artistams verkiant .geriausia 
juoktis.

Kaip pasielgti valgykloje? 
Kalbėk gaišiai, geriausia žar
gonu, pridedant rusiškų žodžių. 
Zupė srėbti įeikia 
visi girdėtų ką tu 
kalbi apie lietuvius 
ma, pasakyk, jogei Grigaitis, 
Montvidas, Michelsonas, Kara
lius ir kiti juos jau senai sude- 
moralizavo. Prie Įirogos gali
ma Padaužoms prakalbą pasa
kyti. Kas garsiau šneka, tas 
geresnis inteligentas.

Kaip mitingai ardyti? Suor
ganizuok savo bunčių. pasodink 
juos užpakaly, kur nors prie 
sienos ir prisakyk, kad davus 
ženklą jie visi kai vienas teno
rais, baritonais ir bosais su
riks. Patartina prie to gar
bingo darbo pritraukti moterų 
—sopranai ir altai labai tinka 
mitinguose. Jei pasirodytų 

visiems 
(»eriausia kalbėto- 

neduot nė išsižiot, 
daryti bomą sutikus?

Atiduok jam 
pinigus. Gal būt pirmu

V. W. RUTKAUSKAS • > 
Advokatas

29 So. La Šalie St., Room 530 
v Tel. Central 6390

Vak. 3223 S. Halsted SU Chicag 
Tel. Yards 4681

Telephone Yards 0994

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

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po p»«tų, 7 11^1 9 
vakare. Nedėliomib nuo 10 
iki 12 dieną. /

Res. telephone Hyde Park 4000

DENTISTAS M

4454 So. Westem Avė. R
Valandos: . U

/to iki 9 vai. vikare. H 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
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NAUJIENOS
The i ithuMiian Daily New« . 

ru->ii ihed Daily Eicept Sunday 
by tbu Uthuanian New« Pub. Cn. Ine.

EdRor P. GRIGAITIS
1789 Soith UaUttd Street 

CNcago, IIL 
Telefone Rooeevelt 85M

Subscription Ratas i
|8.00 per year in Canada.
$7.00 per year outside of Chicago.
18.00 per year in Chicago.

8c. per copy.
Entered as Second ClaM Mat te r 

Harch I7th, 1914, at tha Post Office 
>f "hicago, TU., uoder tho act ef, 
MuAih 2nd 1879.

Naujienos eina kasdien, iiskiriant 
sekmadienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 So. Halsted St., Chicago, 
111. — Telefonas) Roosevelt 86M.

Visokios naujienos iš
Klaipėdos krašto

Rašo A. Kabardinas

KĄ DAVe PRAEITIEJI METAI

PASAULIO TAIKOS SUSTIPRĖJIMAS

BET REAKCIJA DAR TEBĖRA GALINGA

TARPUSAVINĖS DARBININKŲ KOVOS

LIETUVOS ŽMONĖS RENGIASI NUGALĖT 
ATŽAGAREIVIUS

chieagoje^—Ipaštu,mo * I^ar isge^®^ klerikalų viešpatavimą. Tai butų didelis nu-
i p1^™8........ —.... -.....- $8.oo sivylimas amerikiečiams. .

Trims 2$) Tikėkime, kad to nebus. Ir palinkėkime Lietuvos dar-
vi^^i^.Z:ZZ.’L.\7? bininkams laimėjipio!

Chięagoje per neiibtojusi I Su Naujais Metais sveikiname visus musų draugus!
Viena kopija — .................. 8c
Savaitei   __________  18c
Mineaiui _______ ...____________ 71c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
' paštu:

Metams ......   |7.00
Pusei metų .........    8.60
Trims mėnesiams .................... 1.75
Dviem mėnesiam .........................1.26
Vienam^mSnesiui _________   .75

Lietuvon h* kitur uisienluose: 
(Atpiginta)

Metams r....................................  $8.00
Pusei metų ................... .. 4.00
TrĮms mėnesiams ............ ;....... 2.001 Spalių 24 dieną šaulių sve-
Ptaigus teiki* siųsti palto Money I įvyko ‘Lietuvių Šaulių

orderiu kartu su u Įsakymu. I J . t. . \ .Organizacijos draugiškas pasi
linksminimo vakarėlis. Progra
mas susidėjo iŠ įvairių gabalų. 
Programą vede chicagietis Pra
nas Butkus, šaulių Mišrus cho
ras konservatorijos mokinio 
Bertulio vedamas sudainavo 
kelias gražias dainas. Ponas 
Vasiliauskas gelžkelietis pasa
kė gana juokingas eiles apie 
visas Lietuvos politines parti
jas. Po to dar konservatorijos 
mokinių choras sudainavo dvi 
daineles ir- Pranas Butkus pa
sakė prakalbų, ragindamas ir

Taigi senieji metai baigiasi. Ką jie davė, žinome. Bet I kviesdamas visus galinčius dai- 
ką atneš naujieji metai? nuoti prisidėti prie šaulių cho

u u | ro. Po programo buvo šokiai.
* * ♦Pasaulis praėjusiais metais padarė gana stambų 

žinksnį prie atsteigimo normalių santykių, kuriuos buvo. SpaIių 31 d katalikų 
suardęs karas. Tarptautinė taika šiandie stovi ant tvir-1 įjngjg svetuineje buvo 
tesnio pamato, negu kuomet nors per paskutinius šeše- draugijos “Batanijos” 
rius metus. Didžiausieji buvusieji priešai jau yra užmez- kimas, kur 'turėjo įvykti ir pa
irę draugingus ryšius ir senoji neapykanta tarpe jų yra sibnksminimo > programas, bet 

beveik užmiršta. ... I “šventus”, tai bažnytinėje sve-
Jeigu ateinančiais metais pasaulio taika padarys bent I įaineje pasilinksminimai* už- 

tiek p*ft progreso, kiek šiemet, tai žmpnija galės būt ))a- drausta. Kadangi visų “«ven- 
tenkinta I ’ priešvakaris, lai tos orgą-

. J I njzacijo., pirmininkas Macaitis
~ , .. . . . ... . , I (neva progresyvis) kaip pra-
Sekantiems metams palieka dai kai o hkvic avimas I d-jo sakyti ^kunigišką pamoks- 

Afrikoje, Mažojoje Azijoje ir Kinijoje. ' I lą apie mirusių vėles, tai taip
Jiems pali'eka taip pat nustatyti santykius tarpe kai įkyrėjo, kad kai kurie žmones, 

kurių Europos šalių, kurios iki šiol nėra susitaikiusios: I netekę kantrybės klausytis, ap- 
tarpe Lietuvos ir Lenkijos, tarpe Rusijos ir kitų valsty- s''elall,V- p<> Vlsos to8 P“' 1 J 1 I 1)UVO sugiedota Lietuvos
blŲ’ . ‘ I himnas. Paskui

Jiems palieka, pagaliau, išrišti klausimas, kokiam | žvalgų žmones 
laipsnyje Amerika dalyvaus senojo pasaulio reikaluose. Ininko, dulko jis

Kaip 1926 metai šituos savo uždavinius atliks, šian- pamokslą sakė, 
die dar sunku numatyti. atsake, kad „

lietuvių 
susirin-

laisvųjų pa
klausė pirmi- 
tokį kvailų 
Pirmininkas 

jis ateity to vengs.

❖

Nužiūrint to, kad dabar pasaulyje ima viršų taikos 
ir tarptautinio progreso jėgos, i 
yra galinga reakcija. Ji reiškiasi daugiausia vidujiniame I pėdos Lietuvių Susivienijimo 
atskirų tautų gyvenime. I susirinkimas. Susirinkimą ati-

> 1 darė Susivienijimo pirminiu-
Italijoje fašizmas, Rusijoje bolševizmas, Anglijoje I ki,s naltrys.' Dienotvarkėj bu- 

konservatorių valdžios politika, Lietuvoje žiauri klerika-Įvo pranešimas apie' paskuti- 
linė reakcija, Vengrijoje ir Balkanų pusiausalio’ valsty-1 nius politinius įvykius ir re- 
bėse baltasis teroras, Ispanijoje de Riveros diktatūra. f€r<ito.s "p,e ““į”1’ * 
Praeitieji metai tų salių padėties nepataise, bet dar kai Butkllį svarbiausi referate 
kur net pablogino. Anglijoje, pav. pirm to buvo, kad ir mintis buvo ta, kad tautos ide- 
neilgai, darbininkų partijos valdžia; Italijoje 1924 metais alui reikalingas žmonių susi- 
‘ ’ • ................... . I vienijimas, vienybe; kad tauti-

I nė. vienybė butų tokia: lietuvis 
>l..x »:. vįsus> o

kad lietuvių 
parinktiniau- 
vadovai, iš-

Referen-

. _ ,......... 1 dieną Lietuvių
Šiandie dar bętgl Visur | Inteligentų Kliube įvyko Klai-

Lapkričio

fašizmas dar nebuvo taip padūkęs, kaip šiemet.
Tik dviejose nedidelėse šalyse, Švedijoje ir Danijoje 

reakcija šiemet neturėjo jokios progos. Jas dvi valdo sų-l * Už * viena7*i7 
cialistai. I tautai vadovautų

------------------ - Įsi ir teisingiausi
Dabartinė reakcija pasaulyje yra tiesioginis tarpu-1 minties aristokratai, 

savinės darbininkų kovos vaisius. . tas nurodC‘ > ^eriko\
T . .............. v , ■ I organizaciją, kuri įsaukleja’ ge-Jeigu organizuotieji darbininkai {vairiose salyse ne- rug al|glų tautos vad((Vus. Po 

butų suskilę j priešingas frakcijas, tai atžagareiviai nie- referato’ buvo liuosos diskusi- 
kuomet nebūtų gavę įsigalėti. Ir kol jie bus suskilę, tol jos apie Klaipėdos Krašto gu- 
reakcija nebus parblokšta. bernatoriaus atsistatydinimą k

Aršiausi darbininku jėgų skaldytojai šiemet, kaip. kjmdidatus jo vieton, 
ir per visus paskutinius septynis ar aštuonis metus, bu- kuris Klaipėdoje luri daugybę 
vo Rusijos bolševikai. Iš Rusijos liaudies kraujo išsunk- namų ir apie buvusį Lietuvos 
tu auksu jie užlaikė įvairiuose kraštuose gaujas savo konsulą Klaipėdoje kunigą Jo- 
agentų, skleidė darbininkų miniose melagingą savo pro- |nQ žiI1ų. Toliaus diskusijose 
pagandą ir papirkinėjo ką tik galėdami, kad įnešus suiru- !)UV<). |)alu>sl1 .ir seirnel,(_,t.1,,n" 
tę J darbininkų organizacijas, kad diskreditavus jtakm- čia parlijiniai “lyderiai” vienas 
giausius darbininkų vadus ir apsunkinus socialistų dar- kitų kapojo visokiais šiurk$- 
bą. Nuo to, kiek bus pasekmingos tos bolševikų pastan-Į tesniais žodžiais, primesdami 
gos sekančiais metais, priklausys, ar reakcija dar busivie,,i Aibėms neteisingumus. 
Mtinri nr ne ' I Senas lietuvių “vdkejas” Stik-

P ’ . liorius ir Vanagaitis pasakė,
I kad dabar jiems po^ Šitų rin-

Lietuvos atžagareiviams 1926 metai tur-but bus kri- kimų nesmagu kalbėtis lietu- 
tingiausi. Už keleto mėnesių tenai įvyks generalis mušis Į viškai, kuomet vokiečiai girdi, 
tarpe klerikalizmo ir demokratinės visuomenės — rinki- nes CSi? 'lietuviai dabar “žemai 
mai į Seimą. Sprendžiant iš tų žinių, kurios pasiekia Ame- * Gl. vie,las ^bupėdos 
iiką, teikia tikėtis, kad reakcija bus sumušta. Imet tuodu ponai \ vaikščiojo

Šita viltis virstų pilnu tikrumu, jeigu Lietuvos išei- pėkšt.i, tai ir liętuviškai ntsar- 
vija Amerikoje galėtų visa savo energija paremti kleri- mala buvo kalliėti, o kaip lie- 
kalizmo nriešus šiame svarbiame susirėmime. Bet, deja, tuvystę beplėšdami įsigijo na- 
mes žinome, kad bolševikų sudemoralizuotoji da is musų ,,. v. ... . „ .
v . . v . .. T. . J .. \ dabar važinėju, tai jau ir sar-
žmonių kovos ne prieš reakcijų Lietuvoje, o tiktai prieš!mala lietuviškai 
tuos, kurie su ta reakcija kovoja. Tatai, kad kokios, gali nūs mokytojas

kalbėti”. Vie-

ir į-

drabužių pasidėjimų ima po 50 jimas, kad 
centų. Nors drabužių pasidė- 
jimo visas pilnas eina irgi sve
tainės savininkui. Tai matote 
kaip čia svetainių savininkai 
išnaudoja draugijas. Lietuviams 
Klaipėdoje būtinai reikalingas 
lietuvių namas. Su viena dide
le ir keliomis mitingams tin
kamomis svetainėmis, nes lie
tuvių judėjimas kaskart didė
ja. Čia daug yra moksleivių, 
gelžkelio tarnautojų, uosto 
tarnautojų. Dar bus statoma 
Lietuvių gimnazija, tad už ko
kių midų dar labiaus lietuvių 

Į lietuvių 
daug ir 
kartu 
j tai,

atžvilgiu 
laikai, 

noriai

Klaipėdoj reikia 
darbininkams knygyno, į kurį 
pareitų visi Lietuvos laikraš
čiai, o taip pat ir iš Amerikos. 
Manoma įsteigti “žicžirbinin- 
kų” stygų orkestrą, meno sky
rių, sporto skyrių. Vokiečių 
šeidemaninio tautinio nusistatys 
mo ^Socialdemokratų Partija 
Klaipėdoje turi 180 narių ir po 
seimelio rinkimų suskilo, nes

visi, kurie nesusidėjo bendrai 
su dvarponių vokiečių nacio
nalistų organizacija, lai tuos 
socialdemokratus apšaukė Vo
kietijos išdavikais, išgamomis. 
Susirinkime kilo triukšmas. Da
bar ta dalis socialdemokratų, 
kuri stovi ant tarptautinio dar
bininkų reikalų sergėjimo, iš
stojo iš partijos ir tveria savo 
atskirų grupę.

V. Daniki

Klaipėdos 
kurie daug 
prijungimo

O tikrieji Klai-

aiškiai, nevokiečiupdamas 
rodi nėjo, kad lietuvių politinio 
nupuolimo Klaipėdos krašte 
kalta' yra (Lietuvos krikščionių 
demokratų valdžia. Lietuvos 
valdininkai, po Klaipėdos kraš
te įvykusios revoliucijos davė 
parama ne tiems 
krašto piliečiams, 
pasidarbavo dėl
Klaipėdos prie Didžiosios Lie
tuvos, bet/parėmė tokius, kurie 
po įvykusio Klaipėdos Krašte 
perversmo, be jokios sarmatos 
gyrėsi, kad jie “tikri” už lietu
vių tautų kovotojai. Jie lindo 
prie Lietuvos valdiškų veikėjų 
ir laižė jiems batus. Jie ir ga
vo, ko norėjo.
pėdos krašto revoliucionieriai, 
kurie ir šiandien dar statytų 
savo krutinę už Lietuyps lais
vę, buvo tų Lietuvos Valdiškų 
veikėjų atstumti. Tie žmonės 
šiandien Mažojoj Lietuvoj turi 
koyoti, persilaužti per du kal
nus, būtent; prieš suvienytų 
vokiečių nacionalizmų, kuris 
veikia Klaipėdoj, gaudamas pa
ramą iš Vokietijos ir veda pro
pagandų už prijungimą Klaipė
dos prie Vokietijos. O kitas 
kalnas, tai Kauno valdžios 
nerangumas ar nesugebėjimas 
per kelis metus sutvarkyti žmo
nių švietimo reikalus Klaipė
dos Krašte. Visame Klaipėdos 
Krašte liaudies mokyklose sėdi 
seni kaizerinės dvasios moky
tojai, kurie auklėja jaunąja 
Mažosios Lietuvos gėntkartę ir 
gamina Naujus vokiečių patrio
tus. Ant pirštų galima suskai
tyti Klaipėdos krašte mokyto
jus, kurie pioka lietuvių rašy
bą ir kalbą.

Po Visų diskusijų Klaipėdos 
‘Lietuvių Susivienijimo susirin
kimą nutarta laikyti gruodžio 
pradžioje.

*
10 d. naujas Klai-Lapkričio 

pėdos Krašto gubernatorius p. 
Žilius tapo Lietuvos valdžios 
pa tvirtintas užimti senojo p. 
J. Budrio vielų ir jau pradėjo 
eiti savo pareigas.

Lapkričio d. Klaipėdos 
Teatro Draugija “Veja” statė 
trijų veiksmų dramų “Litų Pa
sekmė”. Veikalas buvo pasta
tytas vokiečių šaulių name. 
Vaidino skardžiaus miesto gy- 
ventojaus rolę M. Vasiliaus
kas, Mortos, jo žmonos, rolę P. 
Stiklyte-Kemėžienė; Birutes, jų 
dukters, St. Bulsgaitė, ete. Vei
kalas buvo suvaidintas gana 
gerai. Po lošimui buvo šokiai 
iki ketvirtai • valandai 
Buvo skrajojanti krasa, 
penti, konfeti, žaismės,

ryto.
, sar- 

jvai- 
lietu- 

Dabarviški ir kitoki šokiai.
turiu pasakyti kokiose aplin
kybėse čia lietuviai mėgėjai ir 
organizacijų lošėjai stato ' vei
kalus Klaipėdoje. Išskyrus di
delę miesto teatro svetainę, ki
tos svetainės linkanios veika
lams pastatyti nėra. Įmanoma 
yra vokiečių šaulių svetainė 
Svetaine visa įrengta gana ge
rai su visais patogumais: ge
rai apšviesta, su balkonu, di
delė vieta drapanų padėjimui, 
bufieto salė su uždengtais 
stalais, scenerijos nuleidžiamos, 
Publikos mitingų^laike kiništi- 
nai sutelpa virš dviejų tūks
tančių ypatų. Bet ant vakarų 
susirenka kokie X(M>. Svetainė 
pirmiau# kainuodavo 160 litų, 
o dabar kainuoja (100 litų. Bu- 
fietą laiko patys svetainės sa
vininkai. Drapanas pasidėti 
turi kiekvienas, nes su apsiau
tais neleidžia ne vieno, (ii Už

vo- 
šoka,'

kad 
dabar 
bet į

ir

judėjimas padidės, 
parengimus ateina 
kiškos publikos ir 
žaidžia. Nežiūrint 
ekonominiu
Klaipėdoj blogi 
parengimus publika 
gausiai lankosi, taip kad per 
visų žiemos sezonų laitų gali
ma kas šeštadienis • rengti pa- 
silinTcsm i nimo pramogas
publikos visuomet butų.
yra lik du kinemotografai, kur 
rodoma krutami paveikslai, o 
šiaip publika, ypač jaunimas, 
nori pasilinksminimų. Lietuvių 
muzikalių žinovų yra daug.

ir
čia

Lapkričio 16 d. Lietuviškoj 
Bumbulio valgykloj, netoli gelž- 
kelio stoties, įvyko gelžkelio 
tarnautojų profesinės sąjungos 
susirinkimas. Į tų susirinkimų 
specialiai atvyko iš Kauno So
cialdemokratų frakcijos nariai 
Kairys ir Plečkaitis. Mat, dabar 
Lietuvoje ir Klaipėdos, Krašte 
krikščionys demokratai tveria 
savotiškos rųšies profesines są
jungas— krikščioniškas. Qi pro
gresyvinis darbininkų organi
zacijoms valdžia jų organiza
vime stato visokių kliūčių, 
visokiais formalumais. Kaip 
paaiškėjo iš seimo atstovo Pleč
kaičio kalbos, tai organizavi
mas gelžkelio profesinių są
jungų buvo Lietuvos, valdžios 
nekurį laiką užgintas. Beį, so
cialdemokratai seime kovojo ir 
reikalavo, kad valdžia leistų 
organizuoti gęlžkeliečių profe
sines darbininkų sąjungas. Ant 
galo, Katino apskrities 
teisėjas tų profesinių gelžkelio 
darbininkų organizavimą pri-, 
pažino teisėtu. Vienok gelžke
lio direktorius užgynė; Pleč
kaitis aiškino, .kad Socialdemo 
kratų darbininkų atstovai smar
kiai kovoja ir mano, kad ponas 
direktorius turi mažiau galios, 
neįu apskrities teisėjas ir Jū
rės gi’eitu laiku atšaukti tą 
draudimą. Gelžkeliečių susi
rinkime dalyvavo ir vokiečių 
gelžkcliečiu profesinės sąjun
gos atstovai. Mat, čia Klaipė
dos krašte dar iš senai gelžke
lio tarnautojai priklauso prie 
Vokietijos Berlino profesinės 
gclžkeliečių sąjungos ir turi sih 
kilų industrijų šakų darbinin
kais diktoką • skaičių savo or
ganizacijos narių Klaipėdos 
Krašte. Bet dabar eina susi
rašinėjimai ir diskusijos ’ su 
Berlino centru, kad Klaipėdos 
Krašto gelžkelio darbininkai vo- 
kiečai susivienytų i viiųią pro
fesinę sąjungų su Didžiosibs 
Lietuvos gelžkelių darbininkų 
profesine sąjunga, nes prie 
Berlino org. priklausyti klai
pėdiškiams' perbrangiai atseina 
organizacijos išlaikymas. Kri
kščionys ledi rantai buvo prieš 
tų susirinkimų išlipinę ^rusi
nančius plakatus, kad tas gelž- 
keliočių susirinkimas yra nele- 
galis, - ir kad valdžia gali su
kišti į kalėjimų tuos, kurie at
eis į tą susirinkimą. Kas buVo 
tuose plakatuose krikščionių 
demokratų parašyta, tapo iš-, 
versta į vokiečių kalbų. Vokie
čių profesinės gclžkeliečių sų-( 
jungos ątstovai turėjo gardaus 
juoko iš fbderantų 
darbo
stovai, -Kairys i? 
išvažiavo Kaunan.

šnipiš^o 
Po mitingo seimo at- 

Plečkailis—

(Lapkričio 15 d. 
žirbi ninku

įvyko 
žirbininkų” susirinkimas, 
rinkimų atidarė Bumšas. 
kos vedėju buvo išrinktas Bar
kauskas, Po susirinkimo bu
vo narių dragiškus pasikalbė-

“Žie?
Susi- 
l'var-

Žvėris ir žmogus evoliuci 
jos mokslo šviesoje

V
(Tęsinys;

Einant 
kų 
Klftatech) supratimu reikia 
manyti, jog aUstraliečiai yra 
kaip sąmatiniai (kuniniiai), 
taip ir kultūriniai kaipo že
miausia žmonių rasė, kuri kai
po tokia apgyvendina seniau
sią, pilną žemiausių žinduolių 
gyvulių formų, izolacijos sritį- 
Tačiau ir amerikiniame irolaci- 
jos centre randasi «ypatinga 
pripiitivČ žmonių rase, kuri 
per visą izoluotąją gyvulių sri
tį buvo * lygiai išsiplėtusi ir tik 
vėliau tapo nustumta šiaurėn. 
Taip pat ir trečiame ' didžiau
siame izolacijos centre, Afriko
je, kaip gyvulių pasaulis, taip 
ir žemosios žmonių rasės (kaip 
koikoi, mažažmogių tauta ir 
juodoji rase) turi ypatingų 
vienpusiai išvystytą charakte-

sutartinu moksliniu-[ prastai vadina materialistiniu, 
(kaip Huxlcy, Peschel ir (Tačiau jis visai tokiu nėra.

Anatominiai ir etnografiniai 
žemiausios žmogiškosios veis
lės grupės randasi izolacijos 
srityse (atskirtose srityse), kuo
met didžiajame Senojo Pasau
lio kontinente (kielžemy) aukš» 
čiausiso kultūros rasės yra 
išsiplėtoję. Tačiau sian ir'ten 
yra randama fossilių liekanų, 
kurios savo laipsnio žemuma 
dar pereina šiandien gyvenan
čias žemiausias izoluotas lau
kinių žmonių rases, kurios 
taip pat anatominiai ir« kultūri
niai labai žemai stovi.

Taigi po to viso, kas čia bu
vo paliesta, galima klaustis, 
delko yra tie žmonių pitekoi- 
diniai arba beždžionių antro- 
poidiniai tai* didžiuliai pažy
miai, kokius abi, gyvulių ir 
žmonių valstybes patiekia? E 
kur ir kaip radosi tasai bend
ras missifig link ir kas jis yra? 
Delko gi yra toji tarp gyvu
liuos ir žmonijos universale 
an.fi logjja (visuoitinas panašu
mas), kuri daugeliui žmonių 
yra neišrišamuoju mįslių arba 
anuomi “ignorabfrnus” ?

Taip pat mokslas nėra nei idea
listiniu, nei spiritualistiniu; jis 
yra tik prigimtiniu. Jis visus 
prigimties, t. y. pasaulio reiš
kinius, jų priežastis bei-jų są
ryšį stengiasi pažinti ir išaiš
kinti taip, kaip ir kokiais jie 
ištikro yra, visai nepaisyda
mas jokių iš virži sistemų. 
Mokslo vieninteliu tikslu turi 
būti tefeybė. Gamtažinljai pri
taikinti teologiją arba atbulai, 
kų teologai stengiasi daryti, 
kaip buvo taip ir liks neatsie
kiamu tikslu. Gamtažinija yra 
kaipo vienintelis gamtos moks
las, ir todėl teologiškojo gam
tom mokslo arba ga’mtažinijos 
taip ilgai nebus, kol tik “gata
vi žmonės neišpuls iš dangaus, 
ir kol nebus teleskopu įžiūri
ma angelų susirinkimų“ — pa
sakė vienas mokslininkas.

Antropologija arba mokslas 
apie žmogų nėra ir negali bū
ti materialistiniu
sakyta, prigimtiniu, 
tos mokslu, kurs dėsto 
kiną žmogaus prigimtį, 
jam suteikė jo motina 
(natūra).

jis yra, kaip 
yra gam- 

ir aiš-

gamta

Moderniškieji antropologijos, 
paleontologijos ir k. mokslai 
aiškiausiai parodė, kad čia 
joks mistingas / ir asmeninis 
tvėrėjas nebuvo įsikišęs. Prieš
ginų ginčai - bergždžias dar
bas. Tie žmonės tikrina pasau
lio (reiškia ir žmonių) tvėri
mą, įvykius pirm keliatos tūks
tančių, tarsi jie visai nežinotų, 
kad šitai tėra tik trumputis 
prigimtinio organizmį tobulė
jimo ir vystymosi istorijos 
epizodas vadinamas kultūros 
pęriodu arba “pasaulio istori
ja”, kuriai chroniškai matuo
jant, kaip tai yra padaręs Dr, 
H. Schmidt’as, tetenka tik pen
kios sekundos iš 21 valandų! 
'račiau jie tai žino ir visgi kar
tu tam prieštarauja. Remda
miesi Biblijos padavimais ir 
gamtos mokslų daviniais jie 
juokingai ir naiviai, todėl ir 
nesąmoningai sumaišo, supina 
tikrenybę su pasaka. Kodėl te
ologai arba tam lygus asmens 
taip absurdiškai elgiasi? Ogi 
todėl, kad Ai yra “leistina”, 
tai yra tam tikros rųšies “pa
žanga”; nes juk po viduram
žio “draudžiančiųjų“ laužų 
taip pat buvo “leista” teisingas 
astronominis ^Koperniko išma
nymas, todėl ir šiandien šito
kia musų kilmes klausimo “pa
žanga” neišvengtina... Mat 
viskas eina teisingu arba netei
singu keliu pirmyn.

Visoki dualisliškieji žmonės 
teisingų, tikrąjį mokslą pa

žmo- 
“aukš- 
tokios 

prigimties, kaip gyvuliai, yra 
labai sunku save skaitytis gy
vulių giminaičiais, nes tuo
met turi “nukęsti” jo kaipo 
žmogaus vertybės jausmas. Ta
čiau žvilgsnis į daugybę jo 
žmogiškųjų brolių, kurie yra 
atsilikę arba sustoję savo vys. 
tymosi pusiaukely ir taip pat 
prisimenant iš priešistorinių 
laikų mokslo davinius, privalo 
užtekti dėl pamainyrrio vaikiš
kosios pasakos apie gatavo 
žmogaus “sutvėrimų”, kurį te
ologiškoji sofistika lygina su 
“dievišku paveikslu.” Žinoma, 
kaip kas nori taip ir tiki, o ti
kėjimas į žmogaus sutvėrimų 
yra smagesnis ir lengvesnis, 
tat kurį mokslas apleidžia, tas 
lai duoda laisvę fantazijai, sa
vo vaidentuvei. Tačiair mes, 
kurie dar lik pradedame tik
resnio savęs pažinimo ieškoji
mų, tuomi negalime pasiten- 
Jkinti, visai jau nekalbant apie 
rimtus mokslo žmones pilniau
sia to žodžio prasme.

(Tąsa aut B to

noms, kurie save laiko 
tesniais”, vadina ne

Oulbranaan Trada Mark 
GULBRANSEN.

Vienatinis Pianas, kuris groja 
roles su jūsų pačių išreiškimu, 
Lengvai grojate, išduoda gražų, 
garsų ir aiškų balsą taip pat kaip 
su rankom grojant. Galima pirk
ti mokant $3.00 į savaitę.

Pamatykite pas
JOS. F. BUDRIK, 

3343 So. Halsted St

/
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tuo ar kitu budu dalyvavusių 
Rusijos arba Lietuvos judėjime. 
Vienas pirmutinių atvyko žaga
ras, kuris čia pasisakė esąs Lie
tuvos Social-Demokratų Parti
jos atstovas ir važinėjo po lie
tuvių kolionijas, laikydamas 
prakalbas. Pabaigoje 1906 me
tų atkeliavo oficialia Lietuvos 
Socialdemokratų Partijos įga
liotinis, P. Grigaitis. Chicagą 
jisai pasiekė apie vasaros pra
džią 1907 m.
sai atvyko, ketvirtoji kuopa 
nutarė jam 
prakalbas.
bėra užsilikęs vienas plakatas,
kuriuo buvo pranešta publikai 
apie tą rengimą. Jisai skamba 
taip:

“Prakalbos! Prakalbos! 4-ta 
kuopa L. S. S. A. parengė Di
deles Viešas Prakalbas Nedėlio
ję, 2 d. Birželio, 1907 metų, 
Freiheit Turner Salėje, 3417- 
3421 So. Halsted St., Prasidės 
2-rą valaddą po pietų.
Draugai Darbininkai ir 
Darbininkės!

Girdėjote iš laikraščių, 
atsilankė dabar prie
draugas Grigaitis, atstovas L.

Mus dienu laisvės 
ilgą laiką kentėjo 
ir pagaliau buvo 
myriop, bet ačiui

Kaip tiktai ji-

surengti dideles 
Pas mane dar te-

Italijos Socialistai 
ketina vienytis

Romos laikraš- 
“Avanti” redak- 

Nennis, išleido 
į socialistus ir 

ragindamas 
Jisai sako,

Šitie

LIETUVIU DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJA (LDLD.)
Centro Sekretorius — K. Matuliauskas, 515 Carrollton Avė., Baltimore, Md.

Iš Lietuvių Socialistų 
Sąjungos istorijos

organizacijoje ėmė

atsirado “kairysis 
kuris jau nebesiten-

kad 
musų

metą atva- 
N et arėjau 

nei draugų.

mažą spaustuvėlę. Jis sakė, 
kad ta spaustuvėlė buvusi nu
pirkta iš ten esančios lietuvių 
socialistų kuopos. Jisai pasiū
lė ketvirtai kuopai, kad ji pa
imtų spaustuvę į savo globą. 
Ketvirtoji kuopa, įsigijusi spau
stuvę, tuojau ėmė leisti laik
raštį “Darbininką.” To laik-

kovotojas, • 
kalėjimuose 
pasmerktas 
aplinkybėms, iškliuvo nuo mir
tos. Ir pakliuvęs dabar in šią 
šalį, * atsilankė prie musu, per
statyti mums apie tuos baisius 
dalykus kurie nuo dvejų metu 
traukiasi Maskolijoj. Plačiai

šiame* straipsnyje papasako
siu apie suorganizavimą Lietu
vių Socialistų Sąjungos, kuri 
pradžioje vadinosi “Lietuvių So
cijalistų Partija Amerikoje.”

Pabaigoje 1904 
žiavau į Chicagą. 
čia nei giminių, 
Pradėjau teirautis
šiek-tiek inteligentiškesnių žmo
nių. Kiek atsimenu, pirmiau
sia susipažinau su aptiekoriumi 
Žukausku, paskiau su llgaudu, 
Gugiu, Mišeika, Jančauskiu, Gi- 
rijotu, Damijonaičiu, Vargšu- 
Laucevičium, Varkala, Dr. Grai-I 
čiunu ir Laliu.*

Mes, šitas būrelis, 
daryti beveik kiekvieną vakarą Lietuvninkų” 
susirinkimus ir pasikalbėjimus, matęs tą skelbimą, atrašė ket- 
nes kaip tik tuo metu lai kraš-į virtai kuopai, kad jis nori

spaustuvę pirkti ir įsteigti laik
raštį. Ketvirtoji kuopa sutiko 
parduoti spaustuvę Sirvydui. 
Supakavusi ją ir užmokėjusi 
persiuntimo lėšas, kuopa nu-

raščio tečiaus išleido viso du
numeriu. Neturėdama užtekti- Perstatys; mums. apIe tuos da-
nai lėšų nei platintojų, kuopa 
laikraštuką toliau išleidinėti ne
galėjo. a

Kuopa paskelbė per vietinį 
savaitraštį “Lieuvą,” kad ji no-

| ri tą spaustuvę parduoti. Šir- 
pradėjome į vydas, tuomet buvęs “Vienybės 

redaktorius, pa-

lykus apie kuriuos daugumas 
musų darbininkų dar ir nema
ni,

Taigi draugai! Nepraleiskite 
šios progos, nes panašiu progų 
mums ne daug pasitaiko.

.Ateikite visi, kurie jaučiate 
savo nuvarginto j krūtinėj, nors 
mažą truputėli laisvės.

Įženga 10c. Komitetas L. S.

Priešingas karui Socialistų nu
sistatymas paskatino tūkstan
čius žmonių rašytis prie socia
listų. Kuomet rengėsi stoti į 
karą ir Jungtinės Valstijos, tai 
Sąjungos narių skaičius trum
pu laiku pasidarė dvigubai di
desnis. Gaila tečiaus, kad šitie 
naujieji “rekrutai” daugumoje 
ne tiek interesavosi socializmu, 
kiek anti-militaristine .propa
ganda. Ne vienas jų mane, 
kad prisirašymas prie socialis
tų duosiąs jam progos išsigel
bėti nuo kariuomenės,
naujokai savo skaičium nuste
lbė senuosius Sąjungos narius, 
ir musų 
imti viršų visai kitokia dvasia. 
Sąjungoje 
sparnas,”
kino tais principais, kuriuos so- 
cialistąi skelbė per daugelį mo
tų, bet reikalavo “naujų,” “re- 
voliucioniškesnių” idėjų, 
“kairysis sparnas” paskui nu
dardėjo į bolševizmą, suskaldy- 
damas Lietuvių Socialistų Są
jungą. x

Po Rusijos bolševizmo įtaka 
dauguma buvusiųjų L. S. S. 
kuopų ir narių persikrikštijo j 
“komunistus.” Prieš savo se
nuosius idėjos draugus jie ėmė 
kovot aršiau, negir pikčiausieji 
socialistų priešai. Ir šiandie 
jie dar tebekovoja.

Ištikimų seniesiems L. S. S. 
principams paliko tiktai 14 kuo
pų. Beį; plačioje darbininkų 
visuomenėje socialistinės min
ties 
būt 
rios 
bas
laikas, kada musų Sąjunga vėl 
pavirs plačiųjų minių organi
zacija, bet tai jfhi bus tikrai 
susipratusių, tvirtų socialistų 
armija! —A. žymontas.

Pasak vieno 
čio, vyriausias 
torius, Pietro 
atsišaukimą 
maksimalistus,
juos susivienyti. , 
kad po profesinių sąjungų už
darymo socialistams nebepasi- 
lieka kuo kitu pasitikėti, kaip 
tiktai savo jėgomis. Visos so
cialistinės grupės privalančios 
susijungti, kad atsilaikius prieš 
fašistinę reakciją.

Socialistinių jėgų skaldymas 
dabartinėse sąlygose esąs nusi
dėjimas. Maksimalistiniai so
cialistai ir Jungtinė Socialistų 
Partija stovį prieš vienodus už
davinius. Po susivienymo Ita
lijoje turėsiąs būt išspręstas ir 
klausimas apie prisidėjimą prie 
socialistinio Internacionalo. Vie
nybė dabar esąs būtinas reika
las.

Laimingų Naujų Metų 
Visiems Lietuviams 

Velija
UNIVERSAL STATE BANK 

3252 So. Halsted St.

rar a * ii nhh hi*
vRFi Linksmų 

ir
Laimingų Naujų Metų

Kostumeriams ir rėmėjams

S Peoples Bank ;
jj 47th ir Ashland Avenue . j?

* 14 4444 44444444 4444 4444444

šalininkų šiandie yra gal 
daugiaus, negu kitos ku- 
idejos. Taigi musų dar- 
nebuvO bergždžias. Ateis

Išėjo “American Appeal”

šitas “Avanti” redaktoriaus 
atsišaukimas rodo, kad susipra
tusiuose Italijos darbininkuose 
vienybės idėja jau 
“Avanti” (Pirmyn) 
vo centralinis visų 
cialistų organas, 
valdo maksimalistai, 
po Rusijos bolševizmo
Italijos socialistų partija nu
klydo į “trečiąjį internaciona
lą,” tai senieji socialistai buvo 
priversti pasitraukti iš parti
jos ir susiorganizuoti skyrium. 
Jie įsteigė savo laikraštį “Gius- 
tizia” (Teisingumas).

Bet dauguma nuėjusių pas
kui bolševikus Italijos socialis
tų paskui ėmė atsipeikėti ir nu
tarė atsimesti nuo Maskvos.

aklieji
susiorga- 
partiją”.
“Unitą” 

gi buvo

ima Viršų, 
kitąsyk bu- 
Italijos so- 
dabar-gi ji 

Kuomet 
įtaka

nuo
Tuomet nuo jų atskilo 
bolševikų pasekėjai ir 
nizavo į “komunistų

DOLERIAI JUOKIASI
Musų Kalėdinio Kliubo Nariams

čiai ėmė rašyti, kad Rusijoj ky
la revoliucija. Mums Rusijos 
revoliucija buvo tuomet be ga
lo įdomus dalykas. “Ten žmo
nės kyla, pradeda kovoti už 
laisvę ir nori nuversti Rusijos 
carą nuo sosto," galvojom ir 
kalbėjomės tarp savęs.

Susirinkdami vakarais, mes 
apie nieką daugiau ir nekalbė
davome, kaip tik apie Rusijos 
žmonių judėjimą. Mes žinojo
me, kad jeigu Rusijos žmonėms 
pasisektu nuversti cara nuo so- 
sto, tai tuomet ir Lietuva pasi
darytų laisva nebereikėtų 
jai nešti priespaudos jungo. To
dėl planavom ir galvojom, kaip 
ir kokiu budu padėti tiems re
voliucionieriams, kovojantiems 
prieš carizmą.

Suprantama, neturint 
politinės organizacijos, 
buvo iš pradžios ką nors 
nio ir platesnio veikti.

Bet kuomet sausio 9 d., 1905 
metais Petrapily pasipylė nekal
tų darbininkų kraujas, tai ži
nia, apie tą įvykį, kaip perkū
no trenksmas, sujudino mus vi
sus. Tuojaus musų rately ki
lo sumanymas sukviesti didelį 
viešą masinį susirinkimą. Pa
ėmėm salę, atspaudinom plaka
tus, pasamdėm vaikus, kad iš
nešiotų juos j viešas vietas ir 
išdalintų prie bažnyčių. Išrin- 
kom iš savo tarpo kalbėtojus: 
Jančauskį, Gugį ir Varkala. 
Žmonių prisirinko daug. Mu
sų kalbėtojai aiškino įvykius 
Rusijoje, susirinkusi publika 
atidžiai klausėsi ir, paraginta, 
dėjo aukų Rusijos revoliucijai.

Tuomet jau būtinai reikalin
ga buvo turėti mums organiza
ciją, per kurią galėtume skelbti 
savo idėjas:
kurti Lietuvių Socijalistų Par
tiją Amerikoje. Ghicagoje tuo
jaus tapo suorganizuota Lietu
vių Socijalistų Partijos Ameri
koje 4 kuopa. Kuomet ją įs- 
teigėm, tai greit pas mus atsi- 

įsteigti ir savo laik- 
ga lėtume ir raštu 
idėjas, kurias musų

sunku 
d i dės

Kilo sumanymas

rado mintis

platinti tas
kalbėtojai aiškino viešuose susi
rinkimuose ir apie kurias mes 
kalbėjomės beveik kiekvieną 
vakarą savo mitinguose.

J. Laukis nesenai buvo par
važiavęs iŠ Pennsylvanijos val
stijos ir buvo iš ten parsivežęs

ją. Sumanyta, kad tas naujai 
■ ?i‘’iamas laikraštis butų Lie
tuvių Socialistų x Partijos Ame
rikoje organas. Jam duota 
vardas “Kova,” ir gegužės mė
nesy 1905 m. pasirėdė pirmas 
“Kovos” numeris. Mes visi 
džiaugėmės, gavę savo laikraš
čio pirmutinį numerį. Nuo to 
laiko prasidėjo didesnis, ir pla
tesnis judėjimas tarpe Ameri
kos lietuvių darbininkų.

Neramumai Rusijoje tuo tar
ini ėjo stipryn. 1905 m. spa
lių mėnesyje revoliucija pasie
kė savo didelio laimėjimo. Vi
suotinas darbininkų streikas 
privertė caro valdžią išleisti 
manifestą, kuriame buvo pri
žadėta žmonėms visokių laisvių. 
Mes nekantriai laukėm, kas bus 
toliaus. Kai išgirdome, kad 
Maskvoje prasidėjo kova ant 
barikadų, lai daugelis ųnusų bu
vome pasiryžę važiuoti Lietu
von ir padėt revoliucionieriams 
pribaigt carą. Bet, deja, suki
lėliams nepasisekė. Valdžios 
kariuomenė juos nugalėjo —* 
daugybę žmonių užmušė, kitus 
sugrudo į kalėjimus, ir senasis 
despotizmas vėl ėmė kelti gal
vą. !

Musų ūpas nupuolė, nors mes 
dar vis nežudėme vilties, kad 
revoliucija galų-gale 
Ncsiliovėm agitavę.

Musų partijos organas ėjo 
kas savaitę. Organizacija au
go. Tai vienur, tai kitur tu
rėsi naujos kuopos.

Dar 1905 metais įvyko pir
mas Lietuvių Socialistų Parti
jos Amerikoje suvažiavimas. 
Sekančiais metais — antras. O 
trečias suvažiavimas, Waterbu- 
ryje, 1907 m. musų organiza
cija pakeitė savo vardą, pasiva
dindama ' “Lietuvių Socialistų 
Sąjunga Amerikoje.” Tame su
važiavime J. O. širvydas pasi
traukė iš' Kovos” redakcijos ir 
jo vieton buvo išrinktas Juo
zas Baltrušaitis.

Pasisekinias buvo didžiausias. 
Mes Ghicagoje turėjome pirmą 
tokį įspūdingą masinį nirtingą, 
žmonių prisirinko pilnutėlė 
Freiheit Turner svetaine (da
bar jau jos nebėra). Grigaitis 
papasakojo publikai daug nuo
stabių dalykų. Publika klausė 
jo, kvapą užėmusi, ir ne vienas 
musų, klausydamas jo, taip su
si judinom, kad mums ašaros 
riedėjo per skruostus. Kalbė
tojas be galo sustiprino musų 
dvasią ir įkvėpė naujos energi
jos kuopai.

Po tų revoliucinės audros me
tų atėjo, kaip visi žinote, reak
cijos laikas. Minios atšalo, ir 
socialistų agitatoriams jau bu
vo sunkiau darbuotis. Bet mu
sų organizacija nenuleido ran
kų. Tarytum iš miego paža
dinti žmones, ieškojo naujų idė
jų ir troško apšvietos. Lietu
vių Socialistų Sąjunga stengė
si jiems tatai duoti. Ji skleidė 
darbininkiško turinio literatūrą, 
rengė prakalbas, paskaitas ir 
organižavo mokyklas; kiekviena 
Sąjungos kuopa rūpinosi išla
vinti savo narius.

Vakar gavome pirmą naujojo 
Socialistų Partijos laikraščio 
numer. “American Appeal”.

Jį leidžia partijos pildomasis 
komitetas. Redaguoja Eugene 
V. Debs ir Murvay E. King. Sa
vo formatu ir išvaizda laikraš
tis primena senąjį “Appeal to 
Reason”. Metinė prenumerata 
$1.00, pusmetinė — 50c.

Pirmas “American Appeal” 
numeris* daro gerą įspūdį. Turi
nys įvairus, straipsniai gana 
gerai 'apdirbti ir parašyti ra
miu, rimtu tonu. Ties laikraš
čių antgalviu padėta du obal- 
siai: “Industrial Dcmocracy” ir 
“No wrong can live long under 
free discussion.” Tai tinkamai 
išreiškia laikraščio dvasią. 
“American Appeal” kovos už 
industrinės demokratijos įvyki- 
nimą politinės demokratijos są
lygose.

Tarpe laikraščio bendradar
bių matyt vardai Upton Sinc- 
lair’o, George R. Kirkpatrick’o 
ir kitų žinomų socialistų rašy
tojų. Viena jo yda tečiaus yra 
tame, kadi jisai neturi žinių 
skyriaus. Tiesa, keturių pusla
pių savaitraštyje daug žinių ne
gali tilpti, bet vien propagan
dos medžiaga daro jį vienpusiš
ku. Musų supratimu, skaityto
jams reikia duoti ne tiktai ga-

laimės.

Po Rusijos revoliucijos nepa
sisekimo į Ameriką pradėjo at
važiuoti vis dauginus žmonių,

įvairių 
Moterų

Taip musų organizacija dar
bavosi per dvidešimt metų. Per 
tą laiką jai teko pergyventi 
daug visokių audrų. Ji ilgą 
laiką buvo' vienintėlė gyva, į
kiekvieną dienos klausimą atsi-1 tavas nuomones įvairiais klau- 
tiepianH organizacija, todėl simais, bet ir medžiagą patiems 
žmonės j ją rašėsi būriais. Vie- savo nuomones išsidirbti. x 
nok daugelis jų, pabuvę kiek I Be to, butų gal gerinus, kad 
laiko, ją apleisdavo, nes toli- laikraštis sumažintų 
gražu ne visi galėjo suprasti -savo skyrių skaičių,
socializmo teorijų. Daugumai skyrius ir jaunuomenės skyrius 
tur-but rodėsi, kad jie tuoj aus galėtų eiti vieną kartą mėnesy- 
susilauks tų gerybių, kurias ža
da žmonijai socializmo tvarka. 
Kuomet gi jie įsitikindavo, kad 
kelias į naują visuomenės tvar
ką da yra ilgas, tai jie jausda
vosi nusivylę ir pasitraukdavo. 
Per Lietuvių Socialistų Sąjun
gą, manau, yra tokiu budu per
ėję lient dvidešimt tūkstančių 
lietuvių darbininkų. Kad ir di
delė dauguma jų yra apleidę ją, 
bet visgi pasilieka neužginčijar 
mas faktas, kad beveik visi jie 
Sąjungoje gavo pirmutinį pa
skatinimą prie lavinimosi ir 
pirmutinį patyrimą Organizaci
jos darbe.

Didžiausią pasisekimą L. S.
S. turėjo didžiojo karo metu, darbininkas,

ję, o ne kiekvienam numeryje. 
Kai kiekvienam numeryje yra 
perdaug visokių skyrių, tai 
laikraštis darosi margas; giles
niu turinio straipsniams nepa
lieka vietos.

Bet, žinoma, pirmas numeris 
gal būt buvo perdaug “prikrau
tas”, kadangi redakcijai rūpėjo 
parodyti kiek galint daugiaus 
“sampelių” viso to gero, kuris 
randasi; jos įdeskos stalčiuose. 
Toliaus, reikia tikėtis, laikraš
čio turinys išsilygins.

Vistiek mes galime tiktai pa
sveikinti “American Appeal” 
pasirodymą ir palinkėti, kad jį 
skaitytų kiekvienas Amerikos

(Vienybe). Dauguma 
šiųjų bolševizmo šalininkų va
dina save “socialistais maksi
malistais.” Tuo budu iš seno
sios vienos didelės socialistų 
partijos pasidarė trys grupės: 
socialistai, maksimalistai ir 
komunistai ir kiekvieni leidžia 
savo atskirus laikraščius.

Komunistai Italijoje šiandie 
yra beveik susitaikę su Musso- 
linio diktatūra. Kuomet visos 
kitos opozicinės partijos boiko
tuoja parlamentą, komunistai 
dalyvauja jo posėdžiuose kartu 
su juodmarškiniais. O sociali
stai ir makšimalistai vienodu 
griežtumu kovoja prieš fašizmą 
ir laikosi beveik 
klausime tokios pat
Visai natūralu, kad tarpe so
cialistų ir maksimalistų dabar 
jau kilo mintis susivienyti.

Jeigu ta mintis bus įvykdin- 
ta, tai Jtalijos socialistų judėji
mas vėl atsigaus, nežiūrint 
fašistinės reakcijos.

Prisidėkite prie musu Kalėdinio Kliubo
Mes turime skyrius, kurie tinka kiekvieno žmogaus kišeniui

SOUTH WEST TRUST & SAVINOS BANK 
35th Street, Archer & Hoyne Avenues 

Valstijinė Banka — Chicago Clearing House Priežiūroj 
Resursų virš $5,500,000.00

JOS. J. KRASAUSKAS, Vedėjas Naujo Biznio Departmento 
PINIGUS SIUNČIAME Į EUROPĄ, APSAUGOS ŠĖPUT6S 

Atdara Utarninkais ir Subatomis nuo 6 iki 8 vakare 
Kasdien nuo 9 ryto iki 3 po pietų

Ar Galvoji Kur Padėti Savo 
Pinigus nuo Sausio I Dienos

kiekvienam 
taktikos.

Rašykite savo atsiminimos
Šioje LSS. žinių laidoje tel

pa pluoštas drg. A. žymonto 
atsiminimų iš pirmųjų s musų 
organizacijos gyvavimo metų. 
Butų gerai, kad savo atsimini
mus parašytų ir kiti draugai, 
kurie dalyvavo to laiko lietuvių 
socialistų judėjime. Tai bu
tų svarbi medžiaga musų orga
nizacijos istorijai.

s Draugai, kurie dalyvavo Lie
tuvos revoliucijoje 1905-6 me
tais, turėtų ir apie tai parašyt 
savo atsiminimus. Įdomesnę 
medžiagą butų galima tuomet 
ne tiktai paskelbti Sąjungos 
skyriuje, bet ir persių^ti^mu- 
sų draugams Lietuvoje. Jie 
rengiasi ateinančiais metais iš
leisti istoriją savo partijos, kuo
met jai sukaks 30 metų. Lietu
vos Socialdemokratų Pai'tija 
dabar renka ir visokius spau
dinius, išleistus revoliucijos 
metu ir anksčiau Lietuvoje ar
ba užsieniuose^ Jeigu kurie 
draugai tokios literatūros (laik
raščių numerių, brošiūrų, atsi
šaukimų ir t. t.) turi, tai nelai
kykite ją paslėpę, bet pasiųski
te arba mums, kad galėtume ją 
perduoti /socialdemokratų parti
jai, arba tiesiog į Kauną.

Geriausia jums pasi
rinkti savąją Pirmuti
nę, Stipriausią ir Se
niausią Lietuvių Valsti- 
jinę Banką Amerikoje,

Metropolitan Stato Bank
x Po Valdžios in Clearing House Priežiūra

2201 West 22nd, Kampas Leavitt Street
CHICAGO

Jei neturi musų bankos knygutės, tai išimk 
ją tuojaus, o jei laikai savo -pinigus išsklei
stus keliose vietose, tai sutrauk juos vie
non, kur žinai kad busi visuomet užganė
dintas. '
Del tamistos parankumo patarianų kad at- 
neštumėt savo bankinę knygutę bile kokių 
bankų, o mes perkelsime tamistos pinigus 
su visais nuošimčiais į šią

METROPOLITAN STATE BANK
Mokama 3% nuošimtį į metus už padėtus pinigus 
ant taupymo, o jei nori gauti 6% nuošimtį, me$ jum 
patarsime dykai kaip tai galima padaryti.

Šios bankos saugumą galite spręsti iš to, kad:

Kapitalas ir Perviršis yra $300,000.00 
Banko Turtas virš Trijy Milijony Doleriy

Garsinkities “ Naujienose”



DIREKTORIAI

Lietuva Loan and
Savings Association

4559 So. Wood Street

Turto virš $350,000.00

Laimingų Naujų Metų

Linkime savo Kostumeriams

ir .Rėmėjams

Metropolitan 
State Bank
2201 West 22nd Street 

Chicago

Linki kiekvienam šėrininkui 
Linksmų Naujų Metų

ti* dėkavoja jiems už dalyvavimą šia
me biznyje pereitais metais.

62 Serija atsidarys Utarninke, 
Sausio 5, 1926

Prašome kiekvieno šėrininko atsives? 
ti nauju nariu.
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DIREKTORIAI

Garsus Vardas Lietuvių 
Skolinimo ir Budavo- 

jimo Draugijos
Linki kiekvienam šėrininkui 
smų Naujų Metų ir dėkavoja 
už dalyvavimų šiame biznyje 
tais metais.

jiems 
perei

46 Serija atsidarė Gruodžio 4, 1925

A. S. CZESNA SVET.
4501 So. Paulina Street

Prašome kiekvieno šėrininko atsives
ti naujų narių.
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♦M*** Laimingu Nauju Metu
Linkime visiems

THE PULLMAN ICE & SUPPLY CO.
llOth & Halsted Street

J. A. BRENZA, Prezidentas
A. A. ENZBIGIEL, Sekretorius-Iždininkas

NAUJIENOS, Chicago, III.
. ...... . , r,----- -t——- -į,------- į į-

žvėris ir žmogus evoliuci
jos mokslo šviesoje

(Tęsinys iš 4-to pusi.)

Gamta nei maž nepaiso, ar 
kam patinka toks tvėrimo bu- 
(ku’ ar nepatinka, ji tik eina 
mivo didžiu amžinuoju keliu 
vinkli tverdama ir naikinda
ma. gimdydama ir marindama

kaip Odisėjams moteris' ku- 
n nakčia išardo, kiek per die- 
nUi išliūdžiu— gamtai patinka 
tnnzTW gaminimas ir naikini- 
nut^r

“(ramia nežino nei viršpri- 
gimtos pradžios, nei tąsos, sa
ko Buchneris; jinai, viską gim
dydama ir viską prarydama, 
Pati yra pradžia ir pabaiga, 
gaminimu ir mirtimi. Iš savu 
pajėgų ji pagamino taip vad. 
tvėrimą, ir sutvėrė žmogų 
kaipo tvėrimo vainiką; savo
mis pajėgomis jinai pasiims jį 
vėl atgal, kada jos gyvenimo 
vieta, žeme, bus pabaigusi 
savo prigimtinį gyvenimo pro
cesą amžiname pasaulių bėgy”, 
le išliesy mes tinime džiaug
tis matydami, kad iš mirties 
dulkių kyla gyvūnėliai dėl 
pasilinksminimo : auloj švie
soje ir dar labiau, džiaugtis 
matant kaip iš tokių dulkių 
krūvos minties šviesa žaibuo
ja, ir dar daug daugiau džiau
gi i*' žinant gamtą galinėtą pa
gaminti tokias esybes, kurios 
Įstengia išmatuoti jos pačios 
gelmes gražiai pasąkė Bolli- 
ger’it. čia tai ir yra daug di
desnis ir gražesnis stebuklas; 
ji- yra kaipo realis didžiųjų 
gamtos jėgų stebuklas, kur to
li prrviršina pramanytąjį, fan
tazijos produktą “tvėrimo” 
stebuklą.” K

kiamaisiais tikslais turi buti 
vis didesnis materialių sunke
nybių apgailėjimas, kuriais 
mums gyvenimas pakiša po 
kojų; kėlimas apšvietimo, ži
nojimo; sumažinimas ligų ir 
vargų; panaikinimas karų ir 
neturto; darbas žmonijos la
bui, kad tuomi sumažinus ir 
sušvelninus žiaurią būties ko
vą ir panaikinus nežinojimą 
bei prietarus ir tt. ir ii., kurie 
jį daug daug kartų padarys 
laimingesnių ir galingesniu, nei 
įvairių prietarų globojimas.

“Iši ikro mes stovime dar Iik 
civilizacijos angoje1, >Mes anaip
tol nepastebime jokių ženklų 
prieinančio galo, o lik'priešin
gai, troškimas praplėsti žino
jimą pastatome laike yra au
gęs, rodos, su vėjų greitumu. 
Ir yra dar gana daug dalykų, 
apie kuriuos musų filosofija 
dar nei nesapnuoja, ir daug 
radinių, kurie paamžins jų iš
radėjus, o žmonijai atneš nau
dą, apie ką mes šiandien, gal 
būt, ' nei nuovokos neturime. 
Mes vis dar 'galime sakyti su 
.1. Ne\vton’u, jog mes, Jyg kū
dikiai, pamary tai čia, tai ten 
atrandame nepaprastai lygų 
tilnagelį ar gražų šmalžį, kuo
met didysis teisybės okeanas 
dar visas neatidengtas prieš 
mus tel.egali. Tokiu bildu “žvilg
terėjimas į praeitį mums /kve
pia ateičiai kilniausių vilčių” 
— teisingai pasakė Lub-, 
boce’as*).

*) Lubbocc. Prehistoric Time 
(Priešistorinis laikas).

(GALAS)
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Atlantic Laundry Co. 
1643 W. 47 St. 

Tol. Yards 3109

Nauja landrė jūsų apielinkėj. At
neškite savo skalbinius ir persi
tikrinki!? patys. Musų patarnavi
mas yra geriausias. Mes paimam 
iš namų ir dastutom, jei reikia.

ncpiivalome i musų 
’amta žiūrėti vidur-motina 

amžio scholastikų arba kad ir 
dabartiniu teologų akimis, kil

ią aiškina ir 
Mes kaipo 

moderniškieji 
. kurie 
didelio 

prietarų tinklo, ir tukime į ją 
žiūrėti kaipo jos kilmės ir 
laisvi sūnus, stengiau lės vis 
daugiau ir daugiau ją pažin
ti, norint kartu tuomi\ geriau 
sunaudoti gaiingasias \ jėgas 
savo labui. Turime vik dau
giau stengtis ją pamilti kai
po motiną, šitos savo didin
gosios motinos galingąsias jė
gas pavergt, įjungt jas ir 
liept joms veiki, o jds\ tau 
padarys didžiausius darbus\ 
nei maž nesipriešins, tik mo
kėk ! \

rie labai paikai 
pataria 
tokie
ir kultūros žmonės, ’ 
įstengė išsipainioti - iš

niekinti, 
kaipo

ir

mūšų 
ku- 

pana\ 
musų 

tai ši- 
to-

Nors mes ir esame 
pra-pra-praibočių ainiais, 
rie buvo tokioje ar 
šioje padėty kaip 
laikų gyvuliai-žvėrys,
tai tačiau nereiškia, jog 
dėl ir turime jų pėdomis eiti 
ir aklai pasiduoti iš jų pavel
dėtiems blogiems palinki- 

mams, silpnybėm* ir netobu
lumams. šiandieninis moderniš- 
kasai žmogus, kaipo homo lio
vus, neturi būti kaipo koks 
viršgamtinių jėgų niekingas 
vergas arba įrankis, kurs gali 
arba net turėtų būti visaip 
engiamas, mėtomas ir mėtomas.

Žmogus turi būti žemėje kai
po aukščiausias valdovas arba 
viešpats, kurs dėl savo aukš
tai išvystytos nervu sistemos, 
dėl .proto pajėgumo turi tas 

jėgas daryti vis di- 
ir galingesniais savo 

Ateities* žmogaus sie-
dėsniais 
tarnais.

Pirkite Blatz-Mihvaukee

Del Geriausių Pasekmių
Pardavimui Visose Krautuvėse

MALT«“mdP5 
aTJ ppOOUCTS COmpan,

* T. .; Nieko 
trolos

§ No.

Pasilinksminimas dėl
ilgų žiemos K vakarų

nėra malonesnio, kaip klausytis gražioj Vic- 
ir Victor Rekordu ir tai yra pasilinksminimas 

visos šeimynosdėl

Tikrai 
Naujus

78328

No. 78358

No. 78382

išgirskite šiuos
Victor Rekordus

Tarptautiškas Nepaprastas 
kvartetas

J Kainavilio Varpai—Valsas
t Mylimųjų Sadisius
Jonas Butėnas

I Dul Dul Dūdelė
/ Stovi Maišas
Kirilloff’o Balalaikų Orkestrą
5 Sniego Gėlių—Polka 
t Ant Baikalo—Vairas

Ki” ,

10”

usto
Kaina

.75

maKiekvienas pardavinėto jas, Victor produktų 
Joniai pagros jums šiuos rekordus. Pilnas kata! 
pareikalavtis dykai. Reikalaukit nuo pardavinėtojo.

c t.r o 1 a.
- *« 2/ J^.7 Victor Talking Machine Compa^y. CamdtiMl A 

MIS MASTIS,W«' VklH T.kiM MmM.. C. Cmw4. Ud Mrt.m!

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

E. J, McOuaid
5822 So. Racine Avė. , 

Tel. Wentworth 0209 ir
Englewood 4760 I

-

& Heatinf Co. 
C4ttag« Grw* Av.

Pilnai j vedam. 24 mėn. 
ifimok. Plumbinua įve
dama. piKiauHiai. Pa
imam bile iA kur. Tai- 
Honie boileaiuz.

ŠILAM and HOT WATER
ATI NG PLANTS

>1 ,. .1—..... .

Ar turite KOSULYS?

Kodėl neparpėginti

Severas 
Cough Balsam.

Gera, saugi ir patikėtina 
gyduolė nuo kosulys.

\ '1 
Kaina 26 ir 60 centai.

Nuo persalimo nėra 
nieko geresnio, kaip

Severa’s 
Cold and Grip Tablets.

Kaina 50 centai.

Tos dvi gyduolės yra geriausiai dėl 
kosulio, pergalimo ir užkimimo. <

Pirmiausiai kreipkis j aptieką.

Linksmų ir 
Laimingų Naujų Alėtų 

Rėmėjams ir Draugams

DR. ROSS NAUJA IR PA 
GERINTĄ SISTEMĄ

I GYDYMO IŠGYDO
į Kraujo, pūslės, Šlapumo, privatinės, sla« 
I tos, užsendintos ir uikrečiamos ligos vii e 

išgydomos

Vartojami saugiausi ir geriausiai 
žinomi metodai

W. F. SEVERĄ CO. 
0 CEDAR RAPIDS, IOWA

Lai **AIN- hm expelleris 1
'r 'Praveja Skausmus! »
Trinkite greitai taip, kad Sis

W stebėtinas linimentas persisunktų 
per odą j pat tą vietą, iš kur 
paeina^ nesmagumai. 
Ca>n-Ęxpelleris palengvina kraujo 

kepimą ir atsteigia normali 
kraujo tekėjimą gįsfonus.

35c ir 70c vaistinėse. Tėmykite, kad butų 
Inkaro vaizbaženklis ant pakelio.

F. AD. RICHTER & CO. 
Berry & South 5th Sts. 

Brooklyn, N. Y. •

LIETUVON

Naujos nupigintos kainos ten ii at- 
pral S klesoj iki Kauno ir atarai $208 
iki $215, j KlaipCdų $181 iki $186, 
pagal laivą.

GERA NAUJIENA. Naujas S. V. 
(statymas pavelija atlankyti Tėvynę 
ir būti metus, paskui be kliūčių grįžti 
Amerikon nežiūrint kvotos. >

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
M^JEŠTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND, 
PITTSBURGH, ARABIC siūlo grei
tą kelionę j Cherbourg, Southampton, 
Antwerp. Daug laivų išplaukia kas 
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, III.

DR. S. A. BRENZA
4608 So. Ashland Avė.

914
pagerintas

tiaoaitroaiatiatitnrn i

I G. BURBA
Sveikinam visus savo pažįstamus ir kostume- 

rius su Naujais Metais, linkim linksmų naujų metų 
ir laimės ant ateinančių metų., Mes esame labai dė
kingi už atsilankymų pereitais metais ir busime 
linksmus pasimatyti ateinančiais metais.

Pranešimas ir Užkvietimas 
Kostumerių

Pranešame, kad mes esame prisirengę užganė
dinti visus jūsų reikalavimus. Dabar prasidės links
mas laikas, kiekvienam bus reikalinga visokių dra
panų. Pas mus randasi vėliausios mados drapanos 
ir. patarnavimas geriausis; mes užganėdinam visus. 
Ant visokių iškilmių, balių ir vestuvių padarom ant 
užsakymo geriausias dreses’.

G. Burba Cloak Store
3214 So. Halsted St., Chicago, III

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

1053 MilwauKee Avė.
Ant Xelow.skio aptiekos. Tel. Armitage 3988 

Valandos nuo 1(1 ryto iki 4:80 po pietų ir nuo 6 iki 
9 vakare. Nedėlioj nuo ii iki 12 dieną

Šviesą ir pajiegą suvedame j 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. Boulevard 7101,1892, Chicago

DK. B. M. ROSS 
Atsakantis 

Specialistas 
įsteigta 30 metų

ir tikras Europinis L»- 
escide gydymas ■'tei
kiama. Vienatinis ar
dymas nuo sifilio duo
damas ui f“
temą kainą

tiktai trumpam laikui
nua

Ugydtius
Daugiausiai chroniikų ligų paeina 

kraujo ir užkrečiamų ligų. Kad 
jas nebandykit senais budais. , 
VYRAI I Spenalis serum gydymas 
tojarnas su geru pasisekimu dėl 
stiprumo silpnėms vyrams. Jo gaivinant 
jėga veikia stebuklingai ant gilių, nervą 
ir kraujo, suteikdama stiprumą silpniems 
ir sunykusiems vyrams. Dr. Ross gydytos 
kambariai kasdien pilni ligonių.

JIS TURI 30 METŲ PATYRIMĄ 
k jau iAgydė tūkstančius žmonių, tai *ig 
užtikrinimas sergnatiems, kad jie gaus r» 
rą gydymą. Vienatinis geriausiai įrengtas 
ofisas Jungtinėse Valstijose. Detimtis gy
dymui kambarių. Kraujo ižbandymas ir la
boratorijos egzaminacija dykai su gydymu.

Patarimas Dykai
Atsakantis medikalis patarnavimas suteiks 
jums sveikatą ir laimę. Geriausis gydy
mas. Pigiausios kainos. Greičiausias gydy
mas. Ateikit šiandien.

atgavima

DR. B. M. ROSS
25 So. Dearbom St. 

kampas Monroe St. Chicago 
Vyrų priėmimo kambarys 506. Moterų jr» 
ėmimo kambarys 508.

Penktas Augštas, Crilly Namas 
25 METAI TAME NAME

Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto iki • 
vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 1 dienų. Pi 
nedėliais, seredomU ir subatomia nuo m 
ryto iki 8 vakare.

Matai Kas Dedasi?

įtom

“Save” reiškia gelbsti; 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 iškirpdanias 
iš Naujienų kasdieną — ir pa
daugink juos atnešdamas nau
jų skaitytojų.
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Atsišaukimas
A. B-vės šėrininkus

A. B-vės direktoriai pasi- 
butinai įvykdinti šėrinin- 

k ariame butų 
didumas

ryžo 
kų suvažiavimą, 
reprezentuojama didumas už
sirašiusių ir pilnai užsimokėju
sių šėrus šiame metiniam susi
rinkime, ar tai ypatiškai per 
susirinkime dalyvaujančius še
ri ninkus. 
Centrą 
teiktas

Kad 
tikslo, 
Jurašus su šėrininkų vardais, 
pavardėmis ir adresais kokį 
Centre randasi, į kiekvieną ko
loniją, su prašymu, kad gavu« 
šieji surašus tuoj aus. sušauktų 
vietos šėrininkų susirinkimus 
ir paaiškintų svarbumą prisiun- 
timo savo atstovų ar perdavimo 
savo pamainų Centrui. Tatai 
visi kurie gausite pakvietimus 
dalyvauti vietiniuose šėrininkų 
šaukiamuose susirinkimuose bū
tinai dalyvaukite.

šįmet pamainos kaip ir kiek
vienais metais jau yra išsiunti
nėtos kiekvienam pavieniui šė- 
rininkui tokiu adresu kokį Cen
tras turi, liet į keletą dienų po 
išsiuntinėjimui laiškų su pamai
noms, paštas mums 
arti poros tūkstančių laiškų dė
lei persikėlfrno iš

ar per prisiųstas j 
ar šiaip kam kitam į- 
pamainas (proxies). 
atsiekus pageidaujamo 
direktoriai išsiuntinėjo

sugrąžino

tos vietos 
kurioje gyveno užsirašiusis šė- 
rininkas, nepamainydamas 
savo adreso Centre. Taigi iš 
šešių tūkstančių šėrininkų, su- 
gryžusių laiškų proporcija yra 
didelė. Dėlto šiuomi atsišauki
mu meldžiam kuogreičiausiais 
mums prisiųsti savo teisingus 
adresus, kurie nesate pamainas 
gavę, idant galėtume suspėti 
prisiųsti jums tą pamainą.

Bendrovės šėrininkų metinis 
suvažiavimas vykdomas sausio 
19 d., 1926 m.; laiko mažai te
beliko; dėlto visi sukruskite 
darban. Jei bus šiame susirinki
me kvorumas, tai daug permai
nų bus galima įvykdyti.
Lietuvos Atstatymo Bendrovė,

291 Eight Avė., New York,

A. B. Strimaitis
Sekretorius

CHICAGOS 
ŽINIOS

Senas kontraktorius 
nužudytas

Jo pati prisipažino pasanuižiusi 
žudeikas, kad gauti jo pini
gus.

budavojimo 
Baltimore 
užmuštas 
Brandon 
vietos, kur

63 metų, 
kontrakto- 
Ave., ras- 

laukuose

rasta mi- 
vaiko Franks lavo- 

jis buvo

namu 
rius, 9238 
tas vakar 
ties 94 ir 
netoli tos 
lionieriaus
nas. Spėjama, kad 
kur kitur užmuštas, tik čia pa
mesta jo lavoną. Netoli gulėjo 
kirvis, kuriuo, spėjama, jį už
mušta. Tečiaus jo veidas buvo 
nuplautas, kad nebūtą kraujų.

Tuojau* South Chicagos po
licija suėmė jo anūką Floyd 
VVinfred Nusbaum ir pradėjo jį 
tardyti, kadangi jis davė ne 
vienodus, liudijimus. Taipjau 
išklausinėta nužudytojo pačią 
Elizą, jo sūnų Roscoe ir pasta
rojo pačią. Išsiaiškino, kad se
nas kontraktorius turėdavo 
nuolatinių barnių su savo pa
čia dėl turto. Suimta ir vieną 
kaimyną, bet delko, policija ne-
skelbė.

Visa policijos domė buvo 
kreipiama į anūką Floyd, kaip

r —-----------------------

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

jįg&į

[Pacific and Atlantic Photo]

Grace Bernice Day, kuri nudegino rūgštimi savo vyrui 
Darby Day Jr., iš Chicagos, veidą. Ji buvo nuteista už tai į 
kalėjimą, bet gruodžio 14 d. tas nuosprendis tapo panaikintas ir 
ji dabar yra liuosa.

po 50 gal. alkoholio, taigi viso 
atgabenta 30,000 galionų alko
holio.

Urminė kaina alkoholio buvo 
po $9 už galioną, bet kada atė
jo šis siuntinis, tai kaina į dvi 
valandas nupuolė iki $6.50 Pa
gaminti gi alkoholio galioną 
Philadelphijoj kainavo 40c. Jis 
parsidavė čia vidutiniškai po 
$7.50 už galioną, tokiu budu 
Philadelphijos munšaineriai pel 
nė $218,000 ant $12,000 inves- 
tmento. žinoma,, 
pašalinės išlaidos 
liai, papirkimai 
prohibicijos 
sis su kitais

, Sakoma, 
atvyko kaip
chicagiečiams teks 
per Naujus Metus, 
vimo nesutrukdys 
prohibicijos agentai, i

yra didelės 
geležiiike- 

politikierių, 
dalinima-

butlegeriais ir t. t. 
kad 
tik į

tas alkoholis 
laiką ir kad 

jo ragauti 
jei to raga- 

Chicagos

SARPALIUS REIKALAUJA 
GALUTINO ATSAKYMO

urnai nužudytojo pati Eliza, 58 sprendžio. Formalinio paskel- 
metų, prisipažino, kad ji susi- bimo apie tai nėra, bet taip da- 
tarė su trimis žudeikomis k ve suprasti kaltinamųjų advo- 
tie nužudė jos vyrą, kad paskui katab Jeigu nebus 

jo turtą, nauja apeliacija, tai 
stieji ir nuteistosios 
kalėjimai! bėgyje 
dviejų savaičių.

Butų daug geriau, sako Sar- 
palius, kad Požėla be jokių iš
sisukinėjimų stačiai pasakytų, 
jog jis nenori su manim ris
tis.

Pasak Sarpaliaus, yra juo
kingas Požėlos reikalavimas 
paristi jį du ar net tris kar
tus į valandą. Požėla esą jau 
du metu išgyveno Amerikoj ir 
išmoko amerikoniškai ristis. O 
kai dėl sunkumo, tai juk Po
žėla ritosi su daug sunkesniais 
už save.

Reikia pastebėti ir tą, kad 
musų lietuvių biznieriai pra
deda buli mandagesni, žinoma, 
ir gudresni. Jie netik kad sten
giasi savo kostumerius užga
nėdinti, bet ir per laikraščius 
sumano tinkamai savo drau- 
gus-kostumierius pasveikint su 
Kalėdų šventėmis. Tas gražu.

Kūčias teko praleisti pas pp. 
Pakulius prie 
būrio ir* prie 
vakarienes.

ji galėtų paveldėti 
Policija tuoj aus suėmė Marion 
Stringham, 28 m., jo pusbrolį 
Edvvard Gose, 2947 E. 96 St. ir 
dar ieško John \Valton Winn. 
Našlė Eliza prisipažino, kad jie 
yra tikrieji žudeikos ir kad 
sutartis apie jos vyro nužudy
mą buvo padaryta Stringham 
namuose. Ji susitarė, kad VVinn 
kartu su Stringham ir Gross 
nužudys seną kon trak torių ir 
kada ji gaus pinigus, tai ji iš
važiuos kartu su Winn. Winn 
yra 43 m. amžiaus ir sėdėjęs 
Jolie^lžtejiiBK1* *’ ■"* **

Daktaras nusišovė
Dr. Albert Chauncey Eycle- 

shymer, 58 metų, buvęs Illinois 
universiteto medicinos fakulte
to dekanas, taipjau 
netyčiomis nusišovė 
muose Oak Parke,
mas šautuvus medžioklei, 
kaip nors užgavo šautuvą 
slenkstį, šautuvas išsišovė 
daktaras sukrito mirtinai 
šautas.

rašytojas,

visi nutei- 
turės eiti 
ateinančių

Daug munšaino 
šventėms

puolimus Nau- 
ir daboti, kad 
butų pasitikta

Čikagos butle-

rengiasi daryti 
juose Metuose 
Naujus Metus 
sausais,, tečiaus 
gerjąj rengiasinįie labai šla
pių Naujų MeftP'Esą užvakar 
iš Philadelphijos tapo atgaben
ta į Maywood ir Oak Park net 
8 vagonai alkoholio. Ten butle- 
geriai alkoholį iškrovė į savo 
vežimus ir išsivežė namo pirm 
negu spėjo atvykti prohibicijos 
agentai. Kiekviename vagone

savo na-'buvo po 75 statines, laipinančias

jis r
Į ■ 

ir > 
pa- ,

80 moterų eis kalėjimai! 
už pikietavimą

Jos nuteistos už pikietavimą 
laike moterų rūbų siuvėjų 
streiko. 7 vyrai irgi nuteisti

80 moterų ir merginų turės 
eiti kalėjimai) už pikietavimą 
laike pereito moterų rūbų siu
vėjų streiko. Jos visos liko 
nuteistos nuo 5 iki 40 dienų ka- 
ėjiman 'ir jų nuteisimą dabar 
patvirtino apeliacijų teismas. 
Be to dar yra nuteisti už tą 
>atį dalyką ir 7 vyrai.

Veikiausia ne(bus duots nau
jos apeliacijos į augščiausį tei
smą delei apeliacijų teismo nuo-

Dr. J. Shinglman 
4930 W. 13th Street 

Tel. Cicero 49
Linkiu visiems draugams lietu

viams I.aimingų Naujų Metų

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP

Šviesos ir dratų suvedimas.
F ikčeriai ir elektros reikmenys.

2215 W. 22nd StM Chicago
Phone Canai 2591

. Tel. Republic 8135

Paul Hanuska
6653 So. Claremont Avė. į 

Kontraktorius - Plumberis. Darau 
visokį darbą pigiomis kainomis.

Neuižsimoka beireikalo 'bur
nas aušinti, sako Sarpalius: te
gul Požėla stačiai pasako, jog 
jis bijosi manęs, ir bus at
liktas kriukis. —Z.

Li6iiidl| RatelIlIOSt;
Bridgeportas

Kaip praleidom Kalėdas ir kaip 
lauksim Naujų Metų.

Žmonės bėdoj a, kad šiemet 
prastai eina'darbai ir t. t. 
prisižiūrėjus kaip žmonės 
met pirkosi sau reikmenys 
draugams prezentus, taipgi 
rint omeny 
biznieriai 
suteikė kur
brangesnius kalendorius, 
rodo ką kitą.;

Bei 
šie- 
bei 
tu-

kad šiemet musų 
savo kostumieriams 

kas gražesnius ir 
visai

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
V'.W

3514-16 Roosevelt Rd 
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

12th STREET
Tel. Kedzle. 8952

visi draugijėles #nariai ir dadg 
jų draugų. Bet suaugusių buvo 
mažai, daugiausia buvo vien tik 
Vaikučių motinos. Vaikučiai dai 
navo, deklamavo, taipjau grie
žė nedidelis, bet geras jaunuo
lių orkestras. Jaunosios Birutės 
chorą vedė p. P. Sarpalius. 
Dainavo vaikai lietuvių dainas 
gerai. Taipjau gerai ir dekla
mavo. Orkestras ’ irgi sugriežė 
Lietuvos himną ir keletą leng
vesnių muzikos kurinių, taip
jau griežė šokiams ir žaismėms. 
Be to kalbėjo ir Dr. Zimontas, 
papasakojęs vaikams Lietuvos 
kalėdinę pasakėlę.

• * I '

Visą gi laiką vaikai žaidė ir 
šoko. Suaugusieji mažai daly- 

. vavo šokiuose- ir žaismėse, pa- 

. likdami linksmintis vieniems 
vaikams. Prieš išsiskirstant vi
si dalyviai liko apdovanoti sal- 

,‘dainiais ir vaisiais. Vaikai su- 
. dainavo dar Lietuvos himną, 
i tuo vakarėlis ir baigėsi. —M.

DR. VAITUSH, O. D. 
LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

Palengvins akių įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptenJmo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso, 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati- 
laUo trumpregrystę ir toliregystą. 
Prirenka teisingai akinius. Visuo- 

atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 10 
iki 8 vai. Nedalioj 10 iki 1 vai. p. (k.

1545 West 47th Street
Phone Boulcvani 7589

šaltis siekė I

gražaus svečių 
gardžios kūčių

nyčioj 
mišių, 
kuris

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.

t. Jurgio laiž
ant “'bernelių”

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

ANTISEP
TIKAS’ 

Apsaugoja 
ir Prašali
na Gerk
lės Parpi
mą. Skau- 

. dėjimą ir 
i Kosėjimą.

Jaunosios Birutės “Kalėdų 
Eglaitė”

?6 d., Mark
Jau-

Kalėdų ryte 
buvau 
Man patiko orkestras, 

laike mišių "prie choro
Tik reikėjo pučiamuo

sius instrumentus leisti sil- 
niaus, smuikos gi grieže pui
kiai, choras irgi gerai giedo
jo ir į laiką įstodavo. Sako, 
kad St. Jurgio parapijos cho
ras prie pp. Sabonio ir Saurio 
da geriaus giedojęs. Naujas 
dudorius, p. Rakauskas, balso 
nedidelio, bet dudoja gerai. 
Pralotas sakė pamokslą. Jis sa
ke, kad laikuose prieš Kris
taus gimimą žmonės kentę di
desnį vargą, negu dabar. Pa
tarė turėti kantrybės, gyventi 
su viens kitu meilėj ir t. t.; 
“bedievių” neminėjo ir nekei-

Naujus Metus lauksim su 
muzikų. Pp. Paliulis ir Jucius, 
Bridgeporlo valgyklų salinin
kai, yra pasamdę orkestrus, 
kurie pradės griežti šiemet ir 
baigs tik kitų metą. Beiškia, 
ne viicn valgysime minėtose 
valgyklose, bet ir gerai pasi
šoksime. Taip ir reikia.

žemaičių Sūnūs.

/ (Tąsa ant 8-to pusi.)
■1

KIMBALL PIJAMAI
Del tobulumo savo balso yra 
pamyjėti ir didžiai išgirti per 
pagarsėjusius artistus ir muzi
kos ekspertus. Vien tik su Kini-, 
bąli grojiklįu pianu galite gra- 
jiii gaidas /teisingai ir girdėti 
geriausiai ištobulintą piano mu
ziką.

Parduodam ant lengvų išmo
kėjimų

PIJANĮJ KRAUTUVES
šeštadieny, gr.

Wfiite Sqjiare svetainėje 
noji Birutė savo nariams ir jų 
draugams buvo surengusi Kalė
dų Eglaitę. 'Vakaras pasitaikė 
labai šaltas — i____ ____
10 laipsnių žemiau zero, bet ne
žiūrint didelio šalčio, susirinko

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

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimai dantų be skausmo. 
Bridge geriausio atrkso. musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
temas musų kainas. Sergėkite savo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1545 West 47th Street
Nnioii Ashland Av«.

■.ISTERINE 
T H R O AT 
TABLETS

fftfaae by 
luunbert Phartnarul Co„ Saint Louia, U. S. A.

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

SKAITYTOJAU!
PAREIKALAUK SAU KATALOGO IR 

PASIRINK SAU DOVANAS 
DYKAI D EL JŪSŲ -

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

C AT HO.H63

Vardas

Adresas

Miestas . Statc

Iftpildyk ir siųsk Naujienoms

IMPERFECT IN ORIGINAL



NAMAI-2EME

GERIAUSIA PROGA

MOKYKLOS

30 DOLERIU 7 kambarių

r

kuris turi 
vanas. Pirmas fla 
ei atidarymo gro- 

grosernių arti nėra

Vaičkaus Dramos Teatras
arba , dieny*l R°. I rrank S• MU* i m* vir i c

JIESKO DARBOKlaidu pataisymas

j a sų JIESKO PARTNERIŲ
Kvartetu.,

REIKIA DARBININKŲCicero
MOTERŲ

2.25
ISRENDAVOJIMUI

REIKIA DARBININKU
VYRŲ

c i a n ic

b ui

Kas 
su-

JUOZAS KUZMKKAS- 
UKTVERIS

Bo- 
susirin kimus 
sausio 8 d.

Lietuvių Baluliuose

Sausio 3 d. liuli House Teat
re bus juokų vakaras, nes Vaič
kaus Teatras statys labai links
mą komediją “Gyvi nabašnin
kai”. Vaidinime dalyvaus žy-. 
minusi teatro vaidilos, būtent: 
Pola Tendžiulylė, Konradienė.' 
V. Sankunas, V. Brie< 
Stasiūnas ir .1. Buragas

Norintieji linksniai vakarą 
praleisti, atvykite j Hull House. 
Pradžia 7 vai. vak. Bilietai nuo 
35 centų. —Y. ’

IAS JANKUS, žymus veikė- tas Juoz. Takažauskas, vice- 
ias ir dailės mylėtojas pirm. — S. A. Stankeviče, nut, 

I rast, ir koresp. K. P. Devei
kis, finansų raštininku B. 

iTuinaviče, iždininku -i— Leo 
Švėgžda, iždo globėjai — 
J. Rainis, J. Klimas ir J.‘ Ma- 
ceikis, maršalka — A. Grops- 
tas. Susirinkimai yra laikomi 
kas trečią nedėldienį kiekv. mė
nesio, 1 va), po ’ pietų, Liet. 
Liuosybes name. —K. P. D.

(Tąsa r.uo 7-to pusi.)

Gruodžio 20 d.. Liet. Liuosy- 
bės name Įvyko prie.šmetinis 
Draugystės Lietuvos Kareivių 
susirinkimas. Susirinkimas bu
vo skaitlingas ir sėkmingas. Įs
tojo keturi nauji nariai., jų tar
pe du vietos biznieriai-bučeris 
Vencpolis ir duonkepys Miliau
skas. Vadinasi, Įėjo musų tar
pai! dar du pramonininkai. Tai 
yra labai gerai, nes kuri drau
gija turi dauginus biznierių, tai 
geriau* visame kame ir sekasi.

u pasauliu su ai 
kęs 17 melų amžiaus, gnu 
džio 28 <1., 1925, 12:10 va
r\(e. Paėjo iš Kauno 
Puksebų kaimo, Tvėrių par 

apskr. Amerikoje 
26 metus. P 
nuliūdime b 

—į Amiliją, 
ietų Histrienę ir švo- 

gerį Pranciškų, pusbro 
.Sandrą. Lietuvoj tėvelj 
seserį.

Kūnas pašarvotas i 
312 E. Ken.sington Avė. 
singtmi. Laidotuvės 
kclverj<e. gruodžio 31, 
8 vai. bus atlydėtas 
šventų bažnyčių, kur 
gedulingos pamaldos už 
jionio sielų, o iš 
lydėtas į šventi 
kapines.

Visus gimines,

Telšių 
gyveno 
įleliamt1 
zapų, seserį

I

BLAD1SLOVAS

rrd

Kvn-

Visų

ve-

draugus ir

lirė džiova 28 d. gruodžio, 
un., sulaukęs 31 mvtų 

amžiaus. Velionis paėjo Va
nagaičių kaimo, Leckavos pa- 

Mažeikių ;tpskr. Ve- 
tur būt giminių netu- 

uvoj paliko tė-

atsibus sausio 
e iš 
Tau-St. į 

lietuvių kapines.
palaidojimu rūpi

nas \ \l Mostavičia. Prašo
mi pažįstami ir draugai da- 
hvauli laidotuvėse.

I iekatne su pagarba
lovas ir Marcelė 

Ma.stavičiaL .

junpatiškas

Geresnis Ir Pi
gesnis Už Ki
tų Patarnavi
mas.

J. R. Eudeikis Komp.s
PAGRABŲ VEDĖJAI 

Didysis Ofisas:
1605-07 S. Av

Tel. Yards 1741 ir 4040
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. lafayette 0727 

SKYRIUS
4UOI We»t lith St., Cicero. 

Tel. Cicero 8094.

NAUJIENOS, Chicago, III.

PRANEŠIMAI ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

dalyvaus
Lietuvių

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 
LEISTI $100.00?

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

likusj gyvenimą.
Kiekvienas inusų praleistas dole

ris sudaro nematomų juostą cen
tų ir kiekvienus centas atlieka 
tam tikrą darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame 
šimtą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite lai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų Jums jei pildė* 

uždirba po 
kiekvieno 
kiek jūsų 

laikytumėt jį 
su sekretorių 

, o nuo jo su- 
(laug.’nsis

PAIEŠKA U savo sunaus Edvardo 
Pečeliūno, 10 metų amžiaus, 
žinot, praneškite man. .roa tu 
nau atsiliepk.

Barbora Pečeliūnienė 
8466 Vinoenres Avė.

Chicago, III,

Naujienų 305 num., 29 d. gr., 
itilpusioje Chicagos Komiteto 
Lietuvos Našlaičius Šelpti bu
vusio bazaro 6 d. gruodžio ats
kaitoje matoma per keno nors

( hieagos neapsižiūrėjimą įsibriovė kele- 
(.h.cagos Įas stambių klaidų, kurias 

Littuvių Draugijos vakarč-kon- ineldžiu pataisyti, būtent: 
eeite, nedėlioję. sausio 3 d. 
VVicker Park Didžioje svetm 
nėję.

1 Tarp aukavusių vardų 'yra 
praleista sekanti: A. Yuodvir- 
šienės, stalui užtiesalas $2.00

J. .Gulbinienės, rankinis 
krepšelis ir rankžiedis ....

11. Rodgers, moteriška
skrybėlė .........  2.00

S. Serbenkis., gyva antis l.Ot
Taipgi yra pasakyta: S. žolie

nė Keistutis 50, turi būt: S. žo
lienė.

Pasilikusiuose dalykuose yra 
praleista: S. šohenės Birutės 
st(^ylė.lė, Z. žilvitienės du uz- 
boniukai.

Komisijos parašuos yra: A. 
Valinčienė, turi būt A. Valan- 
čięnė, ir Z. Žirbitienė, turi bu t 
Z. žilvilienė.

—K. Katkevičienė

Laiškai Atėję Nauįieny 
Ofisai!

i žymus 
] t ė jas.

juokdai ys 
dalvvaus

, cerle, nedėlioj.
\Virkrr Park Didžioje

ir šposų krė- 
Chicagos Lie- 
vakare- kon- 
sausio 3 d.,

Prašome kuogreičiausia juos 
atsiunti

t Taip bent yra pas 
rodė ir paskutinis 
mitetas raportavo, 
pelno liko $110.15 
padėką visiems rėmėjams,\ ypa
tingai pramonininkui Jurgiui 
Jaškunui. Raportas vienbalsiai 
užgirtas. Vadinasi, viskas ei-

mus. Tai pa
balius. Ko- 

kad gryno 
ir pareiškė

draugystės narini laikosi obal- 
sio “Savas pas savą”. To obal- 
sio laikosi kitos tautos ir turi 
iš to naudos, bet mums, lietu
viams, tas obalsis tebėra sveti
mas, nes mes dar iš Lietuvos 
esame pripratę turėti reikalus 
tik su svetimaisiais, daugiausia 
žydais. Dar ir dabar pas mus 
tebeveikia posakis: “A, ką jau 
pas lietuvj nupirksi, tai pasi- 

(džiaugsi; su žydu bent paside
rėti galima.”

Bet ta padėtis pamaži keičia
si, pasidekavojant spaudai ir 
organizacijoms. Dabar jau tu
rime daug lietuvių biznierių ii 
Įvairių profesionalų, ir susipra
tę lietuviai visados kreipiasi 
prie lietuvių. Jeigu visi lietu- 

Iviai prigulėtų tik savose draugi
jose ir sutartinai veiktų, tai bu- 
j tų dar geriau ir mes butumem 
dar stipresni.

Dr-stes Liet. Kareivių reika
lai stovi gerai ir pati draugija 

lyra rimtai vedama. Nutarta 
'rengti kokią iškilmę, nes ran
dasi draugų, kurie turi gauti 
dovanas už neertiimą pašel|>os 
per 10 metų. Didžiuma balsų 
nutarta rengti šeimynišką va
karienę. Išrinkta ir rengimo 
komitetą, kuris paskirs ir vaka
rienei laiką. Vakarienėje galės 
dalyvauti kaip vyrai, taip ir 
4r»6terys ir vaikai, bet prie val- 

hu gaminimo 
.Aš vien tik vyrai. Vadinasi, 

nors nauja. Vakariene ke
tina L tj |abai gera, tad jos ir 
lauksime. .

( niformos draugai raporta
vo, kad turi 22 draugus. Sekan
tiems metams krinkta.% naujas 

(vadas, S. A. SUnkeviče, vrašti- 
ninku Pet. BemoM 
draugai pareiškė 
čiais metais bus veiklesni.

Rinkta ir naują dr-jos valdy
bą 1926 m. Pirmininku išrink-

Adomaitis P. 
Beliackas J. 
Bercos, Mike. 
Cheponis J. J. 
Dumbrauskaitė A. 
Gregits Frau k 
Jokaitis J.
Ktingis Konstancija 2 
Krasneck Chas. 
Kružas Juozapas 
1 Jpčius Stanley w 
Mack F.
Pačkauskas Vincas 2 
Pocevičius S. 
Paplauskienė I\ 
Plonis Tony 
Petkus John 
Petronis Anton 
Rudis D. 2

Rupert, Elsie 
Ribskaitė Aleksandra 
Shimkus P. 2 
Sakalas J. 
Shimkus A. 
Sokolovvski S. 
SJuz T. . 
Šilai kis K. 
Stonkus »Tony 
Mrs Auna Tamson (special

delivery) 3
Zalpis A.
Daug laiškų dėl Box 632.

Pranešimai
Kas, ką, kur, kaip .ir 

kada rengia, veikia 
ar kviečia.

Chicagos Lietuvių Draugijos S. P. 
metinis Vakaras-Koncertas atsibus 
Nedėlioję, S'ausio-Jnn. 3 d., 1926 m., 
\Vicker Park Didžioje Svetainėje, 
2010 W; North Avė., arti Robey ir 
Milwaukee Avė. Programas pras:dės 
6:30 vakare. Vertėtų nei vienam lie
tuviui nepraleisti šio žingeidaus va
karo, nes tikriname, kad atsilankiu
si publika ras sau užganėdinimų, 
kaip tai: muzika, dainoms, kąlboms 
h Kitoms įvairenybėmis. Po gausin- 

< gam programai, Sarpaliaus .orches- 
11’ patarnavimo tra jųj 12 nakties linksmins atsilan

kiusią publika savo sutartinos muzi
kos melodijoms. Visi Chicagos lietu
viai kviečiami atsilankyti į šitą įspū
dingą vakarą, kuriame neabejotinai 
rasite savo sielos patenkinimų.Kviečia Ch. Liet. Dr-jos Vakaro 

Rengimo Komitetas.

3. Uniformos 
kad ateinan-

— Ketvergi) va- 
31 d.Angels Hali, 

3720 Harrison St., Naujų Metų su
laukimui rengiama A. Ž. V. I). 
’ieluViškos vakaruškos sti progra
mų, po vadovyste A. P. Stulga. 
Programų išpildys palys nariai. 
Tėvai malonėkite atsilankyti visi, 
o katrų vaikučiai priguli, atsives
kite ir pašalinių. Pradžia 7:30. 
įžangos nebus. Kviečia Komitetas.

Garfleld Park 
kare, gruodžio

tumėt juos į batiką ar spulką? 
Naujienų, Spulku.

$6.00 gryno pelno ant 
$100.00 — pamislyk 
šimtas uždirbtų jei 
čia per 20 metų?

Ateik ir pasitark 
apie taupymo budus, 
žinosi kaip greit < 
doleris.

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 80. Halsted St.

Ciceros Lietuvių Raudonos 
žės P. Kliubo metinis 
atsibus antrų pelnyčių 
iš priežasties Naujų 
draucamįjĮialonekite atsilankyti į 
susirinkimų, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarti. —Valdyba.

-i- r >Ą
Hurnboidt Park Lietuvių 1’. Kliu- 

bo metinis susirinkimas įvyks Sere- 
doj, Gruodžio 30 dieną, 7:30 vai. va
kare, 3310 Eveigi'een Avė., Chicago, 
111, Visus narius meldžiu dalyvauti, 
nes bus valdybos rinkimas dėl 1926 
metų. Taip, ir apielinkės lietuviai 
prisirašykite prie šio kliub*.

—- A. Walskis, Sekr.

Didelis Balius, rengia Draugys- 
Teisybės Mylėtojų, sauslo-.lan. 
I., 1926 m., Chicagos Lietuvių 

Auditorijoj. 3132 S. Halsted SI. 
Pradžia 6:30 vai. vakaro.

Kviečia visus Komitetas.

iė

Tautiška Draugystė Lietuvos Duk
terų rengia iški.'mingą maskinį ba
lių SUbatOJ, •> <i
7 vai. vakare, 
svt tainėj, 
Į Žano a lik

sausio-.I aniiui'y 2 d., 
tautiškos parapijos 

35 Si. ir Union Avė. 
511 rentų.

Kviečia Komitetas.

Tautiška parapija prie 
Union Avė., Chicago, HL, 

rengia puikų balių nedėlioj, sausio 
3 d., 1020, 6 vai. vakare. Visi be 
skirtumo esatį* užviesti. Malonėki
te atsilankyti.

Lietuvių 
-os ir

—Komitetas.

Teatrališko Kliubo Lietuva šei
myniškas vakarėlis .atsibus šešta-! 
dienio vakare, satuiio z d., p. La- 
l niurnės svetainėj, 1523 S. Wood 
St. 1‘rndžia 8 vai. vakaro. Visi na-j 
rini i

vakarėlis jtksibi 
kure, sausio z d svetainėj, 1523 f 

Pradžia 8 vai.
narės esate kviečiant
— Komisija.

Ketv., Gruodžio 31 d.,

ĮVAIRUS SKELBIMAI
PRANEŠIMAS MOTERIMS 

Parsiduoda vilnonios gijos įvai
riems nėriniams; Ainna: 4 uncijų į 
mutkos 35c., 38c. ir 40c. Vilnonios i 
skiautės vaikams, kaina nuo 65 
centų Iki $1,00. Marškonios gi- , 
jos, kaina 1000 jardų nuo 10c. iki j 
45c. Mano tavorag parsiduoda nuo 
35c, iki 50c. pigiau negu kitur.

Atdara dienomis, vakarais. Sekma-

Geriausi Nsujy Mėty 
Dovana

IEŠKAU Juozapo Mirono; gir
dėjau, kad gyvena New Yorko 
valstijoj. Prašau jo paties unw, -- u 
kas apie ji žino man pranešti; bu- w * Selemonavlčius 
siu dėkingas. | I r,e Normai Avė

Jonas Domkus, i....... , ■
4516 S. Ilonore St., Chicago, UI. (

PAIEŠKAI' savo pusbrolio Petro 
Tamošaičio. Eržvilko įjarapijos, 
Džiugių kaimo. Girdėjau, kad Ame
rikoj gyvena. Meldžiu atsiliepji.

P. Taniashaitis,
1500 So. 50 Ct., (’icero, III.

LlETUViAITfi baigusi gim
naziją, mokanti rašyti rašoma 
mašinėle j ieško kokio 
siėmimo. Pasiklausti 
Knygyne, 3210 So. 
St., Tel.7 Boulevard

nors už-
Aušrofi
Halsted 

9663 -
PAJIEšKAU partnerio bučerio ir 

groserio biznyje. Priimsiu ir nepa
tyrusį — išmoks pas mane; arba par
duosiu visą biznį geromis sąlygomis, 
Rendos $29.(10 mėnesiui, keturi pa
gyvenimui kambariai prie krautu
vės.

1700 W. Hasting Street

Pirk vieną naują muro, 5 kam
barių bungalow ir dovanok savo 
šeimynai. įmokėk $306. Likusius 
išmokė/ renda. Viskas ąžuolo tri- 
mingai. Tile bath, fumace heat. 

i Viskas naujausios mados. Cemen
tuota gatvė Ir šalytakiai. Randasi 
ant 58-tos gatvės. Kainu tiktai 
$7,850.011.

Z. S. Mickevice & Co.
2423 W. 63rd SI.
Tel. Prospect 4345

PASIRENKA VOJA 
bariai. Remia menesiui

1836 S. Ridgevvąy 
'<> block south

6 kam 
$20.

RENDAI 3 ruimų Haitis, $40 
rendos Į mėnesį. Apšildomas 
garu. Kreipkitės

J. Welička
6559 S. Maple\vood Avė.

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

A. Buchas
2342 S. įLeavitt SI.

Tel. Ganai 1678

St $1000 ,p;iimsite trijų fintų na 
mų, 5—6—7 kambarių, 
elektrą, gasą ir 
tas tinkantis < 
sernčs, nes 
Romios neša $88 į mėhesj.

Savininkas Jok* Shimhel 
3313 So. Halsted St. 

Antras aukštas

REIKIA 10 darbininkų Į ge
ležies atkarpų jardų. Nuolat 
darbas, gera

A įsišauki t

MAINYSIl’ NAMĄ ant biznio lo
to ai* taip ką. Namas trijų Halų. 
Hondos neša $88 į mėnesį.

Savininkas Joe Shimhel 
3313 So. Halsted St. 

Antras aukštus

mokestis.

Lanski 
Roman Avė.

RENDAI \ ruimų, fialas, pečiu-______________________________
mi apšildomas. Ruimai nauji, dm .
negyventi. 6933 S. \Vashtenaw avė.1 REIKIA dviejų vyrų acety- 
Renda prieinamu, šaukit savininką JiQe eutters” į geležies atkarpų 

I). Šidlauskas i jardą. Nuolat darbas, gera mo-
_______9 >ulevtirti 5042 . ; i<esįj8 Atsišaukite:

°647 So. Homan AvenuePARENDAVOJIMUI 6 kambarių; 
fintas. Puikus dideli kambariai, . 
garu apšildomi, šihnųos visada už
tektinai. Rendus tik ’$55 į mėnesį.

950 W. 33rd St. 
3rd floor.

Klauskit Mr. Bagdonas

RAKANDAI

JIESKO KAMBARIŲ

Už 
fialas, tinkantis dėl mažo groserio 
ir kitokių smulkmenų. Yra elektra, 
gasas ir vana. Namas randasi 8136 
Gilberl Ct. Kreipkitės prie 

Savininkas Joe Shimhel 
3313 So. Halsted St. 

Antras aukštas
f

Kurie norite manyti biznį ant 
2 pagyvenimų namo arba 3 iš
gyvenimu muro namų 
apielinkej. Kreipkitės

A. GRIGAS^"
3114 So. Halsted St.
,Tel. Boulevard 4899GROJIKUS pianas, Edison pho- 

nografas, iškimštas parloro setas, 
riešutinis bedruimio ir 
kambario šėlai, bufetas, 
ilžiui, davenport stalas, 
mašina ir indai, pigiai, 9> 
rai $22, liampos $10.

4843 S. Miehiflan Avė.
Kenvvood 2514

valgomo 
veidro- 

siuvitnui EXTRA, 6 ruimų eottage, va
nos, elektra, gesas, kaina $3,500 
cash $500.

K. Valaitis,
3101 S. Morgan SI.
Tel. Yards 1571

kambaryj 
valgiu ar 
ątsiliepti

x REIKALINGAS 
vi naru vaikinui, su 
be valgio. f Meldžiu 
laišku.kuo-' 

Nau-
.............. «iu-
C.hiragos Lielu- 
t pirmųjų lubų 
3131 S. Halsted 

vakaro. įžanga 
maloniai kvie- 
busite užganė- 
ims dalyvumą 

artistai. Kviečia
Komitetas

A. L. Tautinės Sandaros 75 
pa rengia koncertų su šokiais 
jįj Metų vakare, penktadieny, 
šio 1 (į 1926 m,. I 
vių Auditorijoj, ant 

svetainėje, 
radžiu 7 vai. 
y patai. Visus 

alsilanky|i, 
nes vakare 

Chicago.š

pa retu

St. Pi 
50c. ; 
čiame
žymus

North Side. 
jos “Bijūnėlio

- Jaunuolių draugi- 
daiuų pamokos po 

Jankaus atsibuna 
ryto,

1822 Waban- 
nariai irj 
prisidėti 

nurodytu

kas esknuidienis kaip 10 vai. 
I iu ssybčs svetainėj, L.2, 
šia Avė. Visi Bijūnėlio 
norintieji prie Bijūnėlio 
malonėkite kreiptis virš 
laiku. —Komitetas.

Lietuvių Sąjungos
Naujų Metų metinis' 

neįvyks. Į 
lis iiėt-l

Daribninkų 
iš priežasties 
susirinkimas 1 d. sausio i 
Metinis susirinkimas atsibus pėt-j 
nyčioj, sausio 8 d., 7.3(1 vai. vakar, 
ro, A. Bagdono svet., 1750 S. Uąion' 
Avė. Visi nariai turite pribūti, nes 
yra daug dalykų aptarti.

A. Gurskis, rašt. tr <
— Metinis susi- 
kp. įvyks šešta-( 

sausio 2, 7 vai. vakaro, A. 
svet. Visi nariai ateikit, 
valdybos rinkimas.

Valdyba,

West Pullman. 
rinkimas SLA 55 
ilieny, •»
Statkaus 
nes bus

Lietuvių Amerikoje Tau- 
ųbo metinis susirinkimas 

atsibus Uedčlioj, sausio 3 d., I v.' 
po pietų, Lietuvių Auditorijoj, 3133 
S. Halsted St. Visi nariai malonė- ( 
kitę laiku pribūti, nes randas daug 
svarbių dalykų aptarti.

S. Kunevicze, rašt.

Jaunų

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS:
“Naujienas” pradedama išnešioti 

nuo 3-čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki VVąliace ir 
nuo 85-tos iki 31-tnos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms*’ gana anksti. 
lTž, “Naujienas” galima mokėti sykį 
j savaitę arba sykį j mėnesį. Gyve
nanti pažymėtame zone, o da neap- 
rūpinami ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynas. 3210 So. Halsted St. (Tel. 
Boulevard 9663).

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Aš A. URBAN jieškau savo tik- 

i ų 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. Kal
stei! St., Chicago, III. Box 637.

PAIEŠKAI) Onos Urbonienės. 
Turiu svarbų reikalų. Meldžiu pa-| 
ėios atsiliepti ar žinantieji jų duo
ti man žinių.

John Gramai 
-1351 S Arlesian Avė. 

Chicago, III.

J. Bakšis, 
1739 S. Halsted St.

PARDAVIMUI

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ANT RENDOS ruima^ pavieniams 

ar vedimiems. Turiu daug patogų rui
mų, šilti, su maudynėmis ir šiltu van
deniu. Išrendavoju ant dienų, sąvai- 
čių ir mėnesių. Kam reikalingi pa
šaukite:

Tel. beluware 8010

PASIRENDAVOJA apšvies
tas kambarys’ geriems, blai
viems vaikinams prie geros 
šeimynos.

412 S. Sangaman St.
Fiat B 15, 4 f 1.

DIDELLS BARGENAS GROJIKLIŲ I 
PIANU IR FONOGRAFŲ

10 grojiklių pianų, 14 .upright pia-( 
nų, 52 fonografai, 3 vargonukai ir’ 
kiti muzikališki instrumentai paimti 
mainais laike musų Kalėdinio išpar
davimo, Jbus išparduoti į keletą se
kamų dienų labai pigiomis kainomis 
geriems ir atsakantiems darbinin- I 
kams, tik po $1 Įmokėti ir po $1 kas , 
savaitę. Grojikliai pianai už $100. : 
Upright pianai už $25. Phonografai j 
už $10. Vargonukai už $20. Nieko | 
nerokuojame už pertaisymą, rolės,, 
rekordus, benčius ir t. t. Mes apmo-, 
kame už dastatymą.

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

Chicago, 111.

EEIKIA biznio medinį namą 
Brighton Parke; mainysiu bele ant 
kokio biznio, loto arba automobi- 
lihus.
2 kambariai. Remtos $88 į mėne
sį, įnori gage $5,300. Atsišaukit.

Lemi R. Janusz
3252 S. Halsted St.

Tel. Yards 4951

ir

MORTOECIAI-PASKOIOS

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

ANTRI JHORGIČI AI
Suteikiami ant 6% palūkanų.
Taipgi perkame Trečius Morgičius 

ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
3804 South Kedzae Avė 

Lafayette 6738

RENDAI kambariai vyrams arba 
n oterims. Kambariai visi šildomi; 
su pečium ir šviesus. Yra elektra 
ii- pigus kambariai. Su valgiu ar1 
be valgio, arba patys galėsite pa
sigaminti. ' .

703 \V. 21 Place, Chicago, III.
Ant paskutinio aukšto iš priekio

Pąllacc S mok e Shop 
1830 S. Halsted St.

ĮVAIRUS SKELBIMAI

BRIGHTON PARKE BARGENAS
PARSIDUODA arba išsimaino di

delė buČernė su namu arba vienų 
biznį; arba mainysiu ant namo. 
Vieta puiki, apgyventa visokių tau
tų. Pardavimo priežastis — liga.

4065 So. Campbell St.

VALENTINE 
DRESSMAKING 

COLLEGE

Tel. Lafayette 5133-6438

RUBIN BROS.
NAMŲ STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

PRIVERSTAS parduoti savo gro 
jiklj pianą iš priežasties išvažiavi 
iiiv iš miesto. Grojiklis pianas ver 
tas $900, parduosiu už $150, 125 ro 
lėliai, benčius ir kabinetas, išmokė 
jimais $50 cash ir po $10 j mėnesj.

NAGAITIS
6512 So. Halsted St., lst floor

Kursai Designing, Dreasmaking, 
skrybėlių dirbimo ir siuvimo. Kle- 
sos dienomis ir vakarais, 
šaukite, 
kitę dėl
2407 vy.

Phone

Atp
rašykite arba telefonuo- 
tolimesnių informacijų.
Madison, Chicago, Iii. 
Seeley 1643

M. E. HUTFILZ, Manager

BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRESS1NG & COAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handling. 

Turime daug metų patyrimą.
3238 S'o. Halsted St.

Tel. res. Yds 8498—Blvd. 7667 nffice

PARSIDUODA barberne, 2 
kėdžių, biznis senas apie 15 me
tų išdirbtas. Parduosiu pigiai.

Kreipkitės: •
4053 Archer Avė.

PARSIDUODA karčema, pu- 
visa;-geroj vietoj priesė a rl.a 

šapų.
213

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Ui- 

laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

■...............    M

PIRKIT PLUMBINGĄ PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35%

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis •

Levinthal Plumbing Supply Co., 
1637 West Divislon St 

netoli Marshficld

_________________ ryMU ' —1

imperfect IN ORIGINAL !

South Howland Avė.
Kenosha, Wis.

' RETA PROGAPARSIDUODA Naney Bcaiitv 
Shop. Gera, pelninga vieta. Geroj 
apiclinkčj. Parduosiu pigiai, nes 
turiu du bizniu. Negaliu apsidirbti.

11827 S. Halsted St.
Tel. Roo.scvelt 8951

PARDAVIMĮJI pigiai virtu
vės pečius, gašu/ ir anglimis 
kūrenamas, gerame s

Atsišaukite.
12109 \Vallace St.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

ANGLU KALBA 
yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam* šioje šalyj®. 
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 naujų būdų mokinimo Le- 
veskio Mokykloje klesose ir per 
laiškus (conespondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.

LEVESK1S’ SCHOOL 
Preparatory and Commercial 

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

XXXXXXXXXXYnXXXXTXXXYXXX>

VYRAI išmokit barberystės, už 
dirbsit daug pinigų. Mes išmokin- 
sim jus dienomis ar vakarais. Di
delis reikalavimas ir geros algos 
pas mus baigusiems. UŽdirbkit kol 
mokinsitės. Atsišaukit, rašykit ar
ba telefonuokit dėl katalogo

MOLER BARBER uOLLEGE 
105 S. \Vells St. Tel. Franklin 1230


