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Prūsija sumokės Hohen 
collernams 30 miliony

31 dienos at- 
visi leidimai

devyni
ir dvidešimt keturi su

Prancūzai pavargo beka 
liaudami Morokkoj

Trockis didžiuojasi sovie 
ly padarytu progresu

Loucheur nori daugiau 
popierio frankų

Darbiečiai smerkia perse 
klojimus komunistu

popierinių 
dolerių), 
popierio 

padidinti

guber- 
bet savo 

esą tokios:

ir darbininkų iš- 
Mes turime iš jo 
kaip patiems dir- 

; jo vardu 
ir dukterys

Chicago, III. Ketvirtadienis, Gruodžio-December 3 d., 1925

Kovoj su policija devyni as 
mens užmušti, dvidešimt ke 
turi sužeisti

Kauno miesto Tarybos pir 
mininkas areštuotas

Socialdemokratas* 
renka auky

Sirijos druzai žygiuoja 
Damasko linkui

Fašistų vadai, nužudę Ma 
tteotti, išteisinti

Matteotti užmušė

pasiruošę pulti
Damasko gyvento-

Išbėg-o j Vokietiją su 
82,000 litų

gruod.
garsus

LONDONAS, gruod. 2. — 
Del peYsekiojimo komunistų 
Anglijoj ir pasmerkimo dvyli
kos komunistų vadų kalėjimui, 
darbiečių vadas, Ramsay Mac- 
Donald, pasiūlė parlamentui pa
reikšti papeikimą valdžiai, bet 
pasiūlymas buvo 351 balsu 
prieš 127 atmestas.

turėsią mokinti

Leidimai bažnyčios vynui 
irgi atšaukiami

Trys vyriausi žmogžudybės kal
tininkai ir fašistų viršilos 
teismo nubaltinti

PARYŽIUS, gruod 
jasis Francijos finansų ministe

sias
esąs
rus,

Finansų ministerio siūlomą in 
flacijos planą parlamenta 
aštriai smerkia.

Naujoji Francijos valdžia nori 
daryti taiką*su riffiečių vadu 
Abd-eLKrimu

Dabar Rusija dar mokinasi iš 
kapitalistų, bet veikiai kapi
talistai

BUENOS AIRES, Argentina, 
gruod. 2. — žinios iš LaPazo 
skelbia, kad ką tik {vykusiais 
rinkimais Bolivijoj, respublikos 
prezidentu tapęs išrinktas Her- 
nando Šilęs, o 'viceprezidentu— 
Abdor Saavedra, abudu respub- 

leL Ūkininkų partijos. Rinkimai
I praėję ramiai.

Ispanijos karo direktore 
tas pasitrauksiąs

lamentė pasiūlė projektą išleis 
ti dar 8 bilionus 
frankų (820 milionų 
tuo bud u norėdamas 
frankų cirkuliaciją
viso iki 59 bilionų (2,360 milio
nų dolerių).

Šitokiai franko inflacijai te- 
čiau abudu parlamento sparnu 
aštriai priešinas.

Siūlo angliakasiam 
sąlygas, kurias pastarieji jau 
kartą atmetė.

MADRIDAS, Ispanija, gruod
1 lavos agentūros žįnio- 

Ispanijos diktatorius Pri 
mo de Rivera patvirtinęs pra

apgu 
konsulą
nors an

Britų Indija, 
Kaliniams pakėlus 

žemutinėj 
asmens buvo

KAI NAS, lapk. 7. “So
cialdemokrato” redakcija įkūrė 
aukų fondą sumokėti 1000 litų 
pabaudai, kurių Kauno miesto 
ir apskrities karo komendantas 
šiomis dienomis uždėjo kalba
mo laikraščio redaktoriui. Į 
tą fondą jau įnešti 400 litų, 
kurie surinkti įvairiose organi
zacijose ir pas privačius asme
nis.

areštuotas.
Jančevskis

Tarybos

Siųskit per Naujienas 
PinigusLietuvonantKalėdų

WASIIINGTONAS, gruod. 2. 
m— Iždinės sekretoriaus asisten
tas ‘Andrews ir prohibicijos 
komisaras Blair andais paskel
bę, kad visi -leidimai alkoho
liui, duoti įvairioms įstaigoms 
ir profesijų žmonėms, nuo 
gruodžio 31 dienos atšaukiami, 
dabar vėl paskelbė, kad nuo tos 
pačios gruodžio 
šaukiami, taipgi 
bažnyčios vynui

Kadangi iki

SAN DIEGO, Cal., gruod. 2. 
— Dviems Jungtinių Valstijų 
laivyno aeroplanams susimušus 
ore, 3,000) pėdų aukštumoj, ir 
nukritus į San Diego jūrių 
įlanką, užsimušė du aviatoriai, * algų pinigus 
kapit. Shepherd ir Įeit. Chris 
tian.

gruod. 2. 
Cornberg 

savo seną 
kad maši- 
Automobi-

RYGA
Maskvos 
įlgą Trockio kalbą 
vietų koncesijų 
mininkas giriasi 
džios

Chicagai ir apielinkei oficia 
lis oro biuras šiai dienai pra
našauja-. /

Aplamai gražu; mažumą šil
čiau; stiprokas, didžiumoj pie 
tų vėjas.

Vakar temperatūra siekė 
nimum 32°, maksimum 41°

Šiandie saulė teka 7 
džiasi 4:20 valandą.

GALESBURG, III.
— Farmerys John 
bandė “krenkiuoti” 
automobilį, užmiršęs 
ną paliko “gyroj”. 
lis šoko ant jo if užmušė

Du laivyno aviatoriai 
užsimušė

“Jeigu mes nebūtume priešų 
apsiausti,” sako Trockis, “jeigu 
Amerikos valdžia nekištų no
sies į musų vidujinius reikalus, 
ir jeigu tarptautinis tribunolas 
nelaikytą savo serijų Europoj, 
tai tuos 500 milionų aukso rub
lių mes galėtume suvartoti nu
sipirkti daugiau traktorių. Bet, 
to nežiūrint, mes ir taip jau 
artinamės prie lokios gamybos 
normos, kokia buvo prieš karą, 
tiek pramonėj, tiek žemės ūky.”

Pasak Trockio, 80 nuoš. pra
monės tebėra dar valdžios ran
kose, valdžia kontroliuojanti 
75 nuoš. vidaus prekybos, 100 
nuoš. užsienio prekybos, 100% 
transporto ir 100 nuoš. bankų. 
Tie skaitmens parodą, kad Ru
sijos ūkis stiprėjąs, 
sija mokinasi iš 
kaip savo gamybą 
bet nepraslinkus 
metams kapitalistai 
pasimokinti iš Rusijos 
kė Trockis.

Latvija, gruod. L 
Izviestija išspausdino 

kurioj s o 
komisijos p.r- 

s.o vietų val- 
i padarytu dideliu plogre- 
Pas.ik Trockio, populariau- 
šiandie vardas Rusijoj 
“Fordson”, taip popula- 
kad valstiečiai savo vaikus 

krikštiją “Fordsonais”, luo ati
duodami garbės tiems tūkstan
čiams traktorių, kurie per pra
eitus metus buvę išdalinti ūki
ninkams.

“Bet Fordas”, sako Trockis) 
“yra Amerikos kapitalistas, mi- 
lionininkas 
naudotojas, 
pasimokinti 
btis traktorius, bet 
revoliucijos sūnus 
neturėtų savęs teršti

“Ateinančiais metais mes 
manome importuoti dar 18,- 
000 traktorių, o 2,000 traktorių 
pasidirbti nuosavuose fabrikuo
se. Galų gale svetimus trakto
rius mes tikimės pakeisti gry- 

l’žuot pirkus iš

KAUNAS. ‘ Uosto Valdy
bos kasininkas Fricas Bolz iš
tuštinęs Uosto Valdybos kasą 
ir paėmęs iš Lietuvos Banko 

viso apie 82.000 
litų išbėgo į Vokietiją. Policija 
seka.

LONDONAS, gruod. 2. 
Daily Expresso Paryžiaus ko
respondentas praneša:

“Pusiau oficialiai pranešama, 
kad naujoji ‘ Francijos valdžia, 
pilname sutarime su Ispanija, 
stengsis kiek galint greičiau 
atsteigti taiką Morokkoj savo 
tarptautinių traktatų ir ^utar-j 

ukštas čių pamatu, pripažindama Rif-| 
>, kaip f o kraštui autonomiją.” ,,al savaisiais

kapitalistų, juos gamins musų 
darbininkai savuose milžiniš
kuose fabrikuose”,

‘Dabar Ru- 
kapitalistų, 

padidintu 
nė keliems 

es jau 
pareiš-

JDabar nakty į lapkričio mėn./ 
13 d. p. .lančevskis 
Kodėl — nežinia, 
yra Raseinių apskr 
narys ir Viduklės valsčiaus Ta
rybos pirmininkas, išrinktas 
nuo dvarininkų ir krikščionių.

Prieš kiek laiko buvo žinių, 
kad Riffo vadas, Abd-el-Kn- 
mus, esąs pusi ruošęs daryti 
taiką sąlygomis, kurios nedaug 
kuo skyrėsi nuo francuzų-ispu- 

sąlygų. Vyriausia kliūtis, 
trukdžiusi tuojau padaryti tai
ką, buvus ta, kad iš trijų kovo
jančių pusių no viena nenorė
jus pirma pradėti derybų, idant 
tuo nenukentėtų jos prestižas.

Jeigu gi dabar Francija nu
tarė pradėti pertraktacijas, tai 
gali būt, kad dar šią žiemą tai
ka bus padaryta.

Kasyklų savininkai sakosi 
norį tartis

BEIRUTAS, Sirija, gruod. 2. 
—1 Sukilusiųjų Sirijos druzų 
būriai žygiuoja Damasko lin
kui, pasiruošę pulti miestą. Da
masko gyventojuose pasireiškia 
panika, žmonių minios 
tusios svetimų kraštų 
tus, maldauja kokios 
saugos.

Amerikos konsulas 
gavo iš \Vashinglono 
jų išsiųsti amerikiečius sauges- 
nėn vieton, kadangi francuzui 
pasiruošę bombarduoti svetim
šalių kvartalus, jeigu sukilėliai 
įsiveržtų į miestą.

Pranešimai sako, kad Has- 
bajos apielinkęj įvykus smar
ki kova tarp francuzų ir druzų. 
Prancūzų aviatoriai bombar
duoja priešą iš oro.

Sukilėliai esą
miestą
juose reiškiasi panika

AR NORI Kį PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

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

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

Parduokit kas jums nereika- nešimus, kad greitu laiku mili- 
lingas per paskelbimus Naujie- tarinis direktoriatas Ispanijoj 2

KAUNAS, lapkr. 7. • Sąry
šy su tuo, kad dabar ( išpuola 
1905 mc-tų revoliucijos 29 metų 
sukaktuvės, Kaune Ir priemies
čiuose šiomis dienomis buvo 
platinamos komunistų prokla
macijos lietuvių ir žydų kalbo
mis.’ Jose darbininkai ragina
mi surengti gedulo demonstra
cijas iir aplankyti žuvusių 1905 
metais darbininkų kapus.

BERL1NAS, gruod. 2. By
lai su buvusiu kaizeriu Vilheh 
mu llohencollernu* ir visa ilo- 
hencollernų šeimyną pabaigti, 
Prūsijos finansų ministeris pa
teikė įstatymo sumanymą, ku
riuo einant ex-kaizeriui paveda
ma iki gyvos galvos gražiausia 
Homburg-von*der-l loebe pilis 
su puikiu ir dideliu sodu, netoli 
Frankfurto, ir be to Prūsija 
sumoka Hohencollernams 30 
milionų markių (7>/j miliono 
dolerių).

Buvusiam kronprincui, Frid
richui Vilhelmui, paliekama jo 
Gels dvaras Silezijoj, ir' Cici- 
lienhof pilis netoli Potsdamo. 
Homburgo ir Cicilienhofo pilys 
pasiliks tėčiai* valstybės nuosa
vybe.

I1ENDAYE, Franci j os-Ispa- 
nijos sienoj., gruod. 2. — Gau
tos čia žinios iš Madrido sako, 
kad gresiąs urnai įvykti val
džios krizis.

Filipinai, gruod.
2. Del neramios padėties 
Kinuose, šiandie išplaukė iš čia 
į šanhajų dar trys Jungtinių 
Valstijų karo laivai.

Karo laivas McCormick iš
plaukė į šanhajų praeitą šešta
dienį, ir tuomet buvo duota i- 
sakymas dar trims laivams Lu
ti pasiruošusiems plaukti, jei 
butu reikalo.

ROMA, Italija, gruod. 2. — 
Kaip ir reikėjo laukti, visi fa
šistų viršilos, kurie buvo kalti
nami dėl paskerdimo pana 
mento atstovo Matteotti, sočia 
listo., tapo teismo išteisinti.

iYys vyriausieji sąmoksli
ninkai: Rossi, Marihelli ir Fi- 
lippelli, kurie buvo fašistų par
tijos lyderiai ir turėjo ai 
vietas valdžioj, ir kurie 
kad teismo tardymas parodė, su 
organizavo visą Matteotti nu 
žudymo planą ir pasamdė pen 
kis banditus jam nudaigoti, bu 
vo teismo pripažinti nekalti 
nes ne jie savomis rankomis jį 
nužudę, ir nužudyt nenorėję, o 
tik pasamdę kitus- |ten kis as
menis, kad jie MatUottį suim
tų, išgabentų kur nors, ir 
grandiniais surakintą laikytų, 
idant jis negalėtų parlamento 
posėdžiuose dalyvauti. Visa 
kaltė dėl tos žmogžudybės tatai 
krinta tiems penkiems pasam
dytiems asmenims, kurių var
dai yra: Amerigo Fumini, Albi
no Volpi, Giuseppe Amleto Po- 
veromo ir Augusto Malsena. 
Teismas pečiau randa, kad ii 
tieji negalį būt kaltinami dėl iš 
anksto apgalvotos žuiogžudy- 
bės: jie nužudyti atstovą ne
norėję, tik kai jis, jų suimtas, 
kovojęs, stengdamasis nepasi
duoti, tai jie jį nužudę.

Tuo budu pabaigia galutinai 
byla dėl bjauriausios istorijoj 
žmogžudybės, kurion buvo ve
liamas ir patsai vyriausias fa
šistų galva, Mussolini.

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

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

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

BURWASH, Anglija,
— Sunkiai susirgo 

busiąs pakeistas nauju ministe- anglų rašytojas, Rudyard* Kip 
rių kabinetu. lling.

Kasyklų savininkai siūlo savas 
taikos

Be to buvusiam 'kaizeriui ii 
kronprincui paliekama pui 
kiausips pilys gyventi.

Maišto vadas nori taikytis

( ŠANHAJUS, Kinai, gruod. 2. 
— Praneša, kad Čihli provinci
jos gubernatorius, gen. Li Tin- 
ling, buvęs Mandžurijos vado 
Čang Tsolino rėmėjas, bet pas
kui prieš jį padaręs maištą, 
mūšiuose šantunge pralaimė
jęs, dabar kreipęsis i čang 
Tsoliną, norėdamas su juo vėl 
susitaikyti.

Armija daug suąda

Trockis sako, kad išlaikymas 
raudonosios armijos ir laivyno 
ateinančiais metais pareisiąs 
daugiau kaip 250 militmą doie-

? >> "

NAUJIENOS 
tur Lithuaniah Daily Nrw«

’DBl lSHED BV LlTHdANlAN PUBLISKINC CO
1739 SoutK I laLtcd Sti^etę Ckicago, Illinoii 

Telephone Jtoo««veli 8500

[Pacific and Atlantic Photo]
Jo Davidson, pagarsėjęs skulptorius, stovi prie John D. Ro?l 

efeller’o biusto, kurį jis padalė.

RANGUNAS 
gruod. 2 
maištą. 
Burnoj, 
užmušti 
žeisti.

Vienam kaliniui, pasmerktam 
mirties bausmei už žinogžudy- 
bę, vadovaujant, kaliniai nu-1 
veikė sargybą ir pagrobė gink-1 
lūs. Urnai atvykus policija ap
siautė kalėjimą, ir kovoj su 
maištininkais penki kaliniai ir 
keturi policininkai krito užmuš- 
tį, o dvidešimt kalinių ir ke
turi kalėjimo sargai buvo su-» 
žeisti. Tarp užmuštųjų buvo 
ir riaušininkų vadas.

KAUNAS, lapkr. 14. [Lž]:— 
Išėjus metams lietuvių frakci
jos 'l'arybos pirmininkas p. 
Merkis buvo pamainytas lenkų 
frakcijos kandidatu p. Jančevs- 
kiu. Trečiaisiais metais eidavo 
tas pareigas žydų frakcijos na
rys. Tokia dėjosi tradicija 
Kauno Miesto Savivaldybėj. 
Lietuvių “katalikų” frakcija 
pirmininką renkant reikalavo, 
kad pirmininku butų vėl lietu- 

šiol bažnyčios vis. 'Taryba nesutiko ir išrin- 
vynui leidimus galėdavo gauti ko lenkų ir žydų balsais lenkų 
ne tik kunigai ir rabinai, bet ii frakcijos marį p. JanČevski. 
kiti asmens, tai pasirodė, kad i 
tie “kiti asmens” naudodavus 
leidimais butlegeriavimo biz- 

• • Innn.
Nuo naujų tmetų leidimai 

bažnyčios vynui bus duodami 
tik kunigams ir rabinams, ii 
tik apribotam kiekiui.,
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PH1LADELPH1A, gruod. 2.
— Atmetę • Pennsylvanijos gu
bernatoriaus Pinchoto pasiūly
ta^ taikymos su streikuojan
čiais angliakasiais sąlygas, ka
syklų savininkai pasiuntė gu
bernatoriui laišką, kuriame jie 
pareiškia, kad jie norį taikytis 
su angliakasiais — i 
natoriaūs siūlomomis 

(sąlygomis, kurios
angliakasiai turį tuojau grįžti 
į kasyklas dirbti taja pačia al
ga, kokia jiems buvo mokama 
prieš streiką; atnaujinti dery
bas dėl algos nustatymo; kon
traktas penkeriems metams; 
ginčai, kurie nebus Išspręsti 
per trisdešimt dienų nuo dery
bų pradėjimo, palikti išspręsti 
bendrai abiejų pusių Komisijai.

Lygiai tas pačias sąlygas ka
syklų savininkai siūlė anglia
kasiams dvejetas savaičių at- ris, Louis Loucheur, vakar par 

tečiau United Mine 
vadai jas atmetė.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III



(L. Arkadskio feljetonas 
raštyje “Echo”)

Nepaskelbtas 
atsakymas

► ►> L, K. VYTAUTO BENAS
Rengia
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►i , Sukatoje, Gruodžio-Dec. 5,1925 I

►

►
►I 
* 
►J

M. MELOAŽIO SVETAINĖJE
2242 W. 23rd Place

K 
M

►i
i. Programas prasidės 8 valandų 

‘ < » / • •
Šitas koncertas bus vienas iš puikiausių. Kurie 

atsilankys, tie džiaugsis, o kurie nebus, tie gailėsis.

x Prie to dar bus duodami 5 dalykai dovanomis, 
$36.00 verčios. Po programui šokiai prie geros Or- 
kestros. •’ Kviečia KOMITETAS ■».

------------------------------- - -------------- -j---------------
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ti

Lietuvos Gintarė M
*

M

K
k Kalėdų Dovanoms
> H

IM

Ilgi žibantį karoliai, nuo............ ........  $18 iki $25
Trumpi žinanti, sverianti 90 gramų nuo $20 iki $30 
Trumpi žibanti, sverianti 30 gramų, nuo $5 iki $.10 
Trumpi žibanti, rundirii/O gramų, nuo .... $5 iki $8 
Balti, neperšviečiami, nuo ......  $15 iki $20
Branzelietai, labai įvairaus išdirbimo, nuo $2 iki $4 
Moteriškos .sagutės, nuo...........K........ $1.50 iki $2.50
Guzikai į rankogalius, sidabru apdirbti, nuo $4 iki $5 
Špilkos j kaklaraikščius, nuo...... /.............. $1 iki $2
•Rašomoms plunksnoms koteliai, nuo ......  $2 iki $3
Cigarnyčios, del'papirosų, nuo..........$1.50 iki $2.50
Cigarnyčios, dėl cigarų, nuo...................... $2 iki $4

Pasiskubinkite, pakol yrą iš ko pasirinkti.
Kreipkitės į

IS 
M 
H 
H

M 
N 

Vi

H

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

1739 So. Halsted Street
Klauskite A. RYPKEVIČIAUS
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXZXXXZXXXXX1

Aš labai gailiuos, kad “Echo” 
bendradarbis, rinkdamas šian
dieninę anketą tarpe bankierių, 
neatsikreipė į mane. Aš spren
džiu, kad mano atsakymai, jei
gu ir nebūtų pretendavę į pil
kumą ir objektyvumą, tai, vis
gi, nebūtų buvę be tam tikrų 
pamatavimų.

—Tamstos nuomonė kaslink 
susidariusios padėties?

Skaitau ją žingeidžia, nors 
pasekmių laukiu pirrii devynių 
mėnesių. »

— Kame tamsta matai krizio 
priežastį ?

—Eksporto 'viršijime impor
to ir atbulai. Alano nuomone, 
musų eksporteriai turėtų už- 
parduoti mūsiškius importe- 
rius ir paskui išvažiuoti patys.

- Ar tai išeitis?
—Puikiausia. Tamsta t su

prask pats: importerių nėra, 
cksporlerių taipgi, pirkėjams 
veikti nėra kas, pinigai guli 
bankuose, niekas nieko nereika
lauja ie visi patenkinti.
i - -O gyventojai?

Nesirūpinkite: 
pinigai — tuojaus 
gyventojai. O 
padauginimą 
jau ne dalykas 
tikos. Politika 
prie ko.
) - Tamstos pažiūra i ateitį ?

—Į savo asmenišką — labai 
pesimistine: bijau, kad į ketu
riasdešimtus metus prileis iš
plauti kepenis.

-Alus žingeidauja i 
mas, kuo išsiris krizis?

—Sunum, ar dukrele? 
nau.

—Ar manai tamsta, 
apie naujus metus kas nor 
s i keis?

-Manau. Didelis įtarimas 
pas mane kaslink oro: tikriau
sia bus šalčiau, negu dabar.' 
Neperdaug tikiu ir kalendoriui: 
manau, kad nuo naujų metų 
vietoj 1925 bus 1926-i.

—Ar tamsta manai, kad javų 
realizavimas kaiką duos?

Taip. Dargi žinau kam.
—Kam būtent?
—Paukščiams.
- Kokiems paukščiams ?
—O štai tiems, apie karius 

pasakyta: nesėja, nepjaują, o 
realizavimu naudojasi.

Kokią gi tamsta

kame yru 
atsiras ir 

klausimas apie 
gyventojų, tai 
finansinės poli-

Neži

»

Kas tai yra-----
‘‘ŽMONIJOS ISTORIJA”

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

Leidžia “Dirva” — kas iškalno užsiprenumeruos 
gaus už $2.00 (ir 25c. už persiuntimų).

Didžiausias veikalas už tękius pinigus!
- Prepumeratorių vardai tilps toje knygoje. —<- 

(Reikalaukit cirkulioro dykai, paaiškinančio apieknygą).

“GALIŪNAS”
Drama iš Lietuvių pasakiškų kovų su žmogužiais senovės lai
kuose. Irgi leidžiama prenumeratos kelhi, kaina dabar tik 25c. 
Po išspausdinimo bus 50<x ar 75c. ’•

“DIRVOS” KNYGYNAS
3352 Superior Avertąe, Cleveland, O.

X

Valet thE SAFETY RAZOR KURIS 
Aiii-nSfmn patsai galanda savo blades MUIUJUU|J ♦ pUnag autfita8 |L00 lr $5 00

RaZOr Pardavimui viaose krautuvėse kuriose 
Sharpent ItselF !»>■<’u “to m a Raror. Ir Blato

NAUJIENOS, CHcigo, m. Ketvirtadienis, Gruod. 3, *25
v*

Įnik

o

suokta

O

/

s

K».

i}■•>

klausi

,ij
$

te

te 
te

<f>jS
3><l> 
fe 
<IS<L

•l

ki

NORĖDAMI 
PIRKTI. PARDUOTI AR MAD • 
NYTJ VISADOS KREIPKITfiS 
PAR MUS. TAS JUMS BUS, 

ANT NAUDOS.
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NAUJIENOS

, Artinasi Kalėdos. Kiekvienas pagal seną 
įprotį pradeda rūpintis kokią Kalėdų dova
ną suteikti savo giminėms ir draugams?!
Geriausia Kalėdoms dovana — NAUJIE
NOS. ?
Gavęs žmogus Kalėdoms Dovanų NAUJIE
NAS, džiaugsis visą metą. Netik, kad 
džiaugsis, bet turės/didžiausią naudą,— 
ęalės daug pasimokinti, patirti.
NAUJIENOS jam bus tikru ir geru drau
gu per visus metus — kasdien.
Jei nenorite užrašyti NAUJIENAS me
tams, galite užrašyti pusmečiui, net ir ke
liems mėnesiams.
f Lietuvą labai pa ranku užrašyti SU BA
LOS NAUJIENAS. Lietuvoje žmonės 
NAUJIENAS labai mėgsta. SUBATOS 

‘ NAUJIENOS Lietuvoje $2 metams, Ame
rikoje SUBATOS NAUJIENOS metams

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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SKAITYTO JAU!
PAREIKALAUK S AU KATALOGO IR 

PASIRINK SAU DOVANAS
DYKAI D ĘL JŪSŲ — z

rasite visokių dalykų, 
visados pageidaujate.

i

\

809 W. 351h SI., ChicagUį
Tel. Ik levard 0611 ir 0774

PADAROM PIRKIMO IR PAR-' 
DAVIMO RASTUS.

Pasekmingai siunčiam pinigus U 
Parduodam Laivakortes.

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

E. J, McQuaid
5822 So. Racine Avė. «

Tel. Wentworth 0209 
Englewood 4760

Štai Budas Išgydyti 
Rupimą

—Tamstai, kaipo 
riui? štai ta: kairėn, 
rių, paskui ant laiptų.

Tuom musų pašnekesys bai
gtųsi. Tai butų mano pirmas 
atviras išėjimas finansinės po
litikos srity. /

Verte Leonas Vitkauskas.

<1,000,000 
užmokė jome kad 

sustabdyti 
Šalčius

Užmokėjam $1,000,000 už Hill’s Cas- 
carn-Bromido-Qiriiiino dėlto, kad tai L'C' 

i.. iSrnatn.H būtinu gydyt šaltį. 
Jlill’p sustabdo šaltį j 24 valandas. Jis 
sulaiko {•ripą į 3 dienas.

Veikia pilnai. Netik sustabdo šaltį; 
bet išmeta lauk jo nuodus. Paliuosuojn 
vidurius — suvikrina visų. kūną.. Jis bu 
tveria spėką atgaivint, jfisų gyventi ai.

Šaltis dalykas rinitus. KasmeKiš šal 
čio priežasties mirštu virš 150,000. Pra
dėkite ir jūs kartu su šalčiu; Neleiski 
te .jam įsikibti. Sulaikykite jį su Hili’s. 
Turėkite po'ranka. Kuo greičiau jm1 
pradėsit, tuo greičiau šalčiui bus galas. 
Visos aptiekoa parduoda Hill’s.
Tikrai Gauk Kalna SOc

CKCJR* > (ĮlilNINE
Raudona su paveiksiu

Jau atėjo 
Kultūra No. 10

Kaina 45c
Galima gauti

OFISE
1739 So. Halsted Street

IIIM
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1,000

Kataloge 
kurių jus 
Jr tuos daiktus jus gausit DYKAI. 
Kataloge jus rasite budus kaip ir 
kur apmainyti kuponus į dovanas.

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

Ddugink savo kuponus 
prisiųsdamas naujų skai
tytojų ir rinkdamas juos 
kitokiais budais.
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Puikus Paties Namie Gydymas. Kuri 
Kiekvienas Gali Vanoti Ant Bile Ko
kio* Kupturos Dideles Arba Mažoji

Nieko nckaunuoja bandymas
Su rupturn žmonės visoje šalyje yra tie

siog nuatebinti »tel>ėUnoniis pasekmėmis la
bai paprastu bu<lu gydyme rupturų. kuris 
nt.siunė iamus dykai kns tik reikalauja. Sis 
stebėtinas llupįurij ^Gydymas yra tikra pa
laima žmonėms su rupturomis: vyram-, 
moterims arbą valkam^. Yra paskelbta* 
kaipo pasekmiiauausias budus, koks kadis 
buvo išrastas ir visokie diržai ir palaiky
mui yra nereikalingi.^

Nedaro skirtumo kaip bloga ruptura yra, 
kaip ilgai jus ją turite arba kaip sunku 
užlaikyti: nėra skirtumo kiek rųžių diržų 
jnu jus esate vartoję, tegu) niekai nesu
laiko gauti šį DYKAI GYDYMĄ. Gal būt 
jus manote, kad jus negMąpte niekur pa
gelbės arba juiių ruptura yra taip didelė 
kaip kumštis, ši puiki sistema sukontro
liuos ją ir užlaikys vietoje, tiesiog jus nu- 
sistobčsite su tokiu magišku veikimu. Taip
gi pagelbės išgydyti ir tas vietas, kar ruV- 
tura išėjo kiaurai, tijp kad greitai jus ga
lėsit lengvai drbti bile kokį darbą, išrodys, 
kad jus niekad neturėjot rupturos.

Jąs galit gauti dykai bandymą tų puikią 
gydančių prirenginių, ' tik atsiųskit savo var
dą ir adresą pas W. A. COLLINGS, Ine, 
44 C. Coiiings Building, Watertown, N. I. 
Nosiųskit pinigų. Bandymas yra dykai. Ra
šykit tuojaa šiandien. Gal nereikės 
jums nešįpti diržą visą amžių.
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Adresus

StateMiestas*
Ifepildyk ir siųsk Naujienoms

Garsinkities “NAUJIENOSE”

“Save” reiškia gelbėti; išgel
bėti; išganyti; paliuosuoti; ap • 
saugoti; nedaleisti; pasinaudo 
ti; čiedyti — bet šitame atsiti
kime Reiškia ne daugiau, ne ma
žiau, 4<aip: taupyti ir pasinau 
doti.

Taupyk kuponus iškirpdama^ 
iš Naujienų kasdieną — ir pa
daugink juos atnešdamas nau
jų skaitytojų. , .
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L.S.S. Pildomasis Komitetas:
i. J. Čeponis, -I13S Archer Avė.
J. šmotelis, 1060-1 Edbroeke Avė., 
A. Vilis, 2241 N. Wostern Avė.
J. Vilis, 2135 N. Spaulding Avė.
M. Jurgcllonienė, 1739 S. Kalstei! S f.
P. Grigaitis, 1*39 So. Halsted St.
A. Grcbclis. 10225 Poiry A ve.

— visi Chicago, 1)1.

LSS. VIII Rajono Centro 
Komitetas:

Pirmininkas - J. Vilis, 2135 North 
Spaulding Avė., Chicago, III.

Sekretorius M. («, Mauricas, 43.33 
S. Faii'fieid Avė.,’ Chirago, III.

Finansų sek r. -- 0. Banienė, 1729 W.
Monroe St., Chicago, III.

Kasierius A. Lekavičių, 2101 W.
Division St.

A. Itypkovi.-ia, 1 r. 1 7 N. hvini? Avc.

Nuliui Ona Vilione ir A Vilis.

seserims kelių j tikrą apšvielą. 
L. S. S. kuopos susirinkimas j. 
vyks sausio mėli. 1 d., 1926 m., 
lygiai 2 vai. popiet, po nume
riu 1324* Klizabeth Avė. Atei
kite, draugui, ir prisirašykite.

L. S. S. narvs., •

Baltimore, Md.
i ——.........

L. S. S. 1J kuopa rengia ferus.

I.ituvip Socialistu Sąjungos 
Ll-ta kuopa visuomet remia ii 
rems kultūros darbą lietuvių 
tarpe. Socialistai mate, kad 
rt-ikiii šelpti M ariumpolds Tlcuilv 
Gimnaziją, tiul 11-ta kuopa pe

reitą kovos mėnesį parengė fė-

LSS 81 KUOPOS MITINGAS

LSS <81 kuopos susirinkiiiias 
įvyks alpinanti šršladipuj. gruo 
<lžio 5 d., lygiai kaip 8 vai. va
karo, Liuosybės svel., 18214 
VValiansia Avė. Nariai prašomi 
laiku susirinkti, nes gruodžio 
G d'. įvyksta mu*ų kuopos rie
kiamas 20 metų Lietuvos žmo
nių sukilimo prieš caro val
džią sukaktuvių minėjimas, 
pi ie kurio reikia tinkamai pri
sirengti. Mitingui pasibaigus 
prclekciją laidys J. Mickevi
čius. —J. Lapaitis, rast.

HenrojTlTOidai
LIETI VIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJA <I.DLI>.) 

Centro Sekretorius — K. Matuliauskas, 515 (’arrollton Avė., Baltimore, .Aid,
rus ir likusį pelną $80 pasiun
tė Lietuvon snšelpimui Hcalrr 
Gimnazijos. Nors klerikalari

20 mėty kovos už laisvę
šiemet sukanka lygiai 20 mo

tu nuo to laiko, kai musą gim
tajam krašte prasidėjo liaudies 
kova už laisvę.

Socialistu, revoliucionierių ii» < 
susipratusioj ų darbininkų bū
reliai jaut ir prieš tai1 buvo dar- 
bavęsi, skleisdami miniose lais
vės idėjas ir statydami pavoju n 
savo gyvybę. Nevienam jų te
ko pražūti už žmonių gerovę. 
Bet 1905 melais jau sujudo 
plačiosios žmonių minios ir sto
jo prieš Rusijos carizmą.

Jeigu šiandie Lietuva yra nu
sikračiusi svetimo jungo, tai 
mes už tai turime būt dėkingi 
tiems kovotojams, kurie dvide
šimts metų atgal iškėlė revo
liucijos vėliavą. Jie pramynė 
kelią į nepriklausomybę.

Pirmąja didelę kovą už sa
vo laisvę laetuvos žmonės jau 
laimėjo. Despotiškas Rusijos 
jungas yra nuverstas. Vienok 
nepriklausomoje Lietuvoje at
sirado nauji despotai — kleri
kalai. Veidmainingai dengda- 
miesi krikščionybės skraiste, 
šie Lietuvoj išnaudotojai, 
ažuot vykinę Kristaus meilę, 
žiauriai persekioja ir kankina 
darbininkų veikėjus ir slopina 
kiekvieną laisvės kibirkštį.

Bet tegu jie neužmiršta, koks 
likimas ištiko carą Mikę, už 
kurio sveikatą kunigai laikyda
vo pamaldas bažnyčiose. Ap
sidirbę su carizmo jungu, žmo
nės sugebės nulaužti ragus ir 
klerikaliniems despotams. Lie
tuva bus ne tiktai nepriklauso
ma, bei ir laisva I

šių dvidešimt-metinių Lietu
vos sukaktuvių minėjimas turi 
įkvepi i nuims naujos energijos 
kovai už laisvę. 1‘aigi visi Chi- 
cagos lietuviai darbininkai, ku
rie neapkenčiate vergijos ii 
priespaudos, skaitlingai lanky
kitės į? sekančius revoliucijos 
sukaktuvių paminėjimus:

%

L. S, S. 81 kuopa rengia pra
kalbas Liuosybės svel. (North- 
Sidėje), gruodžio m. 6 d.

L. S. S. 4 k p. rengia pra
kalbas Mildos svet. (Bridge- 
porte), gruodžio m. 11 d.

L. S. S. VIII rajonas rengia 
didelį vakarą su teatru, prakal
bomis ir dainomis Lietusių Au
ditorijoje, gruodžio 20 d.

M. J. M.

Grand Rapids, Mich.
žodis lituviams darbininkams.

šiame mieste pirmiaus buvo 
stipri Lietuvių Socialistų Są
jungos 51 kuopa. Skaldymas, 
kurį padarė komunistai, ją la
bai susilpnino. Daugumu lie
tuvių darbininkų šioje koloni
joje dabar nebeprikiaC.so nie
kur. Komunistai, kurie svajo
jo savo ‘‘naujomis idėjomis’ 
surevoliucionizuoti ir sujungti 
po savo vėliava visą darbiniu 
kiją, neatsiekr nieko. Musų 
visuomenes judėjime jie ne
sveika nė dalelės to, ką pir- 
nuaus svėrė nesuskaldytoji so
cialistų organizacija, i i

Ir taip, didelės lietuvių dar 
bininkų minios palieka neorga
nizuotos. Bet be organizacijoj 
beturčių klasę negali kilti nei 
ekonomiškai, nei morališkai. 
Musų "kolionijoje dabar, daugu
mai darbininkų nepriklausant 
niekur, negalima nei surengti 
prakalbas arba paskaitas, nei 
šiaip vykdinti kokį nors plates
ni švietimo ir lavinimosi darbą. 
Iš tokių neorganizuotų darbi
ninkų naudojasi tiktai žmonių 
mulkintojai ir kapitalistai.

Todeį jau laikas kiekvienam 
šio miesto lietuviui darbininkui 
rimtai pagalvoti. Argi mes ga 
lime taip toliaus gyventi? Esa
me išnaudojami. Turime ko
vot už geresnį būvį. Bet kaip 
gali pavienis darbininkas atsi
spirti prieš savo darbdavį, ku
lio rankose ir kapitalas ir po
litinė jėga? Pasipriešinsi jam, 
jisai tave išmes iš darbo, ir 
nors badu mirk. Taigi be or- 
ganizacijos darbininkui nėra 
vilties.

Bet darbininkai nesiorgani- 
zuoja dėlto, kad jie nesupran- 
ta savo reikalų. Jiems reikia 
gerinus apsišviesti ir išmokt 
suprast savo padėtį, kas yra 
galima tiktai tuomet, kai darbi
ninkai sueina, išdiskusuoja j- 
vairius savo gyvenimo klausi
mus, pasidalina mintimis >ii 
kits kitam nurodo, kokius raš
tus yra naudinga skaityti, ši
tam tikslui tarnauja socialistu 
organizacija. Ji yra darbinin
kų mokykla.

Grand Rapids’e mes turirtle 
tokią organizaciją. Nors, kaip 
minėjau, •_ komunistai suskaldė 
ir susilpnino L.,S. S. 51 kuopą, 
vienok ji ir po šiai dienai ne

sunaikino tą kultūros įstaigą, 
bei jie nepajėgs sunaikinti lai
svą mintį, Ir laisvą mokslą. At
eis laikas, kad Mariampolėjc. 
bus tokia gimnazija, ir moki
niai laisvai mokinsis.

Gruodžio 12 d. I 1-ta kuopa 
vėl rengia iėrusf ir, jeigu liks 
pelno, tai kuopa ir vči sunau
dos jį Lietuvos žmonių labui. 
Taigi, kurie baltimoriečiai skai
tysite šį mano pranešimą, at
eikite į forus ir paraginkite ki
tus. Kurie buvote 14-tos kuo
pos lėruose, iškurnėjote gražių 
rankom išsiuvinėtų daiktų, 
šiuose foruose Ląis da gražes
nių išsiuvinėtų ir mėgstu daik
tų. Todėl-nepamirškite gruo
džio 12 dieną ateiti į Lietuvių 
svetainę, prie Hollins gatvės.

• —Z, (iapšys.

L. S. S. VIII Rajono Cent
ro Komiteto Posėdis

Lapkričio 11 d. “Naujienų” 
name įvyko Lietuviu Socialistų 
Sąjungos Aštunto Rajono Cent
ro Komiteto posėdis.

Posėdi atidarė organizatorius/ 
drg. J. Vilis, lygiai 8 vai. Da
lyvavo, be organizatoriaus, da 
ir šie draugai: M./J. Mauricas, 
dr-gė Banienė, LefopviČiuM, Ryp- 
kevičius • ir A. Vilis.

•

Skaityta tarimai iš praeito 
komiteto susirinkimo ir vien
balsiai priimta. Toliaus, svars
tyta rajono vakaro rengimas, 
kuris įvyks gruodžio 20 d. J ko
misiją tam reikalui paskirta 
draugai A. Lekavičius, A. Vi
lis ir M. J. Mauricas.

Nutarta sekančią rajono 
konferenciją šaukt sausio mė
nesio pradžioje. Diena konfe
rencijai bus paskelbta vėliaus

Apsvarsčius dar kai kuriuos 
klausimus,, posėdis užsidarė 9 
vai. vakaro. * •

M. J. Mauricas,
' VIII Rajono sekręt.

L.. D. L. D. VIRŠININKŲ 
. NOMINACIJA.

; Lietuvių Darbininkų Litera
tūros Draugijos centro sekreto
rius, drg. K. Matuliauškas, iš
siuntinėjo kuopoms nominacijų 
blankas, viršininkų rinkijnui 
1926 metams. BUnkos turės 
būt sugrąžintos sekretoriui iki 
gruodžio mėnesio 25 dienos.

Labai didelis kentėjimas nuo He- 
tnorrholdų yra greitai prašalinama, 
vartojant Caduni Ointment.
Jei jus negalite gauti Cadum Oint
ment savo aptiekoje, tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, C'ompany, 
576 b'ifth Avenue, Ncw York.

K B

Mrs.MlCHNIEyiGZ-VIDIKIENE 
AKUŠERKA

3101 So. Halsted St., kampaa 31 gat.’
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika 
vusi Ponnsyi 
vanijos ligon 
bučiuose. Sąži 
ningai patar 
nauja, visokio 
Re ligose prie* 
gimdymą, laik* 
gimdymo ir po 
gimdymo. t

Už dyką pa 
tarimas, dar i* 
kitokiuose rei 
kaluose motę 
rims ir mergi 
noms kreipki tįS», o muite pu Kelbų.

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

PRAšALINKIT
SKAUDAMĄ GERKLĘ 

SU TERPENTINU

Kuomet skaudu jums gerklę, kad 
jus vos tik galite praryti - kuo
met skauda geriant vandeni, net ir 
kalbant •— atsiminkite, kad šis pau- 
jas išradimas gyduolių suteiks jums 
pageidaujamą pagelbą.

Gydanti jėga Turpo, Terpentino 
Ointmentas, prašalins skaudėjimų iš 
jūsų gerkles! Jų magišku jėga da- ■ 
siekia tiesiai | skaudamų vietų iri 
prašalina visas nereikalingas atma
tas - paliuosuoja visas sutinusius 
vletaš.

Mokslas suko, kad niekas nepa- 
gelbsti taip greitai, kaip terpenti
nas, Naujas išradimas, Turpo, sujun
gia visas 'l'erpentino misteriškai gy- j 
danėias jėgas sykiu su kitomis gy 
dunčiomią jėgomis. Su tokiu stebėti
nai greitumu veikiu Turpo, kad jei- 
M,-L4 puteinuto kvutinv* !><-•-
veik urnai galite pastebėti lenięvcnn, 
kvėpavimų. Jos nepadaro pūslių, ne
nudegina ir nenudažo.

Nevaikšeiokit su skaudama gerkle! 
Nusipirkite Turpo šiandien. Nebū
kite be šio Terpentino Ointmento, 
kuris turi savyje kitos atsakahėias 
gyduoles, Menthol ir Kumpavų. Tur
po 35c ir 70c slovikėlis visuose ap- 
tiekose. The Glessner Company, 
Findlay, Ohip.

3
Tel. Blvd. 8181

IM. Woitkiewic«’
BANIS

AKU6ERKA 
’asekmingai pa 

ĮĮĮ arnauja mot®- 
’ms prie gimtb- 

o«, patarimai 
rai moterim* 
merginoms. 
3113 South . 
Halsted St.

^DR. HERZMAN-**

“American Appeal”
si liovė veikusi sulig savo išga
le. Praėjus bolševikiškam 
kvaituliui, daugumą ir tų, kurie LIETUVONF

Nuo Naujų Metų socialistų 
partija, kaip žinia, pradės leis
ti savaitraštį “The American 
Appeal,” kubo vyriausias re-

anąmet musų kuopą ardė, 
šiandie jau mato, kad jie pa
darė klaidą. Musų organizaci
jos principai pasirodė teisin
gais. Mes sakėme, kad tik per

daktorius bus Eugene V. Debs, 
o redakcijos reikalų vedėjas 
drg. King.

Metini to laikraščio prenu
merata bus $1.00. Reikia ti
kėtis, kad piimas jo numeris 
bus ypatingai jdomus. Todėl 
kiekvienas draugas, kuris gali 
angliškai skaityti, turėtų užsi-

vienybę ir apšvietą darbininkai 
gali pasiekti geresnes ateities, 
ir mes tą pat j sakome dabar. 
Ir ar tai ne tiesa? Ką laimė
jo tie, kurie mėgino eiti darbi
ninkų vienybės Ardymo keliu 
Ir koks gali būt kitas betų r-* 
čių klasės idealas, jeigu ne so
cializmas?

prenumeruot “American Ap
peal” tuojaus. Kreiptis reikia 
j Socialiai Party National Of
fice, 2 53 U’ashington Blvd., 
Chicągo, III. i y

Bo t<v LSS. kuopos yra kvie
čiamos parsitraukti po kiek ga- 
lint didesnį laikraščio kopijų 
skaičių išplatinimui.

Taigi, mes kviečiame protau
jančius lietuvius darbininkus 
rašytis į musų organizaciją ir 
darbuotis su mumis. Turėda
mi dauginus jėgų, pajėgsime 
greičiaus išsklaidyti tuos du
rnus, kuriuos pučia į akis dar
bininkams įvairus demagogai, 
ir parodysime musų broliams ir

Naujos nupigintos kainos ten it at
gal 3 klesoj iki Kauno/ ir atgal $203 
iki $215, j Klaipėdą $181 iki $186, 
pagal laivą. * ,

GERA NAUJIENA. Naujas S. V. 
įstatymas pavelija atlankyti Tėvyne 
ir būti metus, paskui be kliūčių grįžti 
Amerikon,nežiūrint kvotos.

Musų dideli laivai milžinai, kaip 
MAJESTIC, didžiausias pasauly, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAND, 
PITTSBURGH, ARABIC siūlo grei
tą kelionę į Cherbourg, Soutliampton, 
Antwerp. Daug laivų išplaukia kas 
savaitė.

Visi musų 3-ČIos klesos keleiviai 
rfauna 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 St. Chicago, III.

Gerai lietuviams žinomas per 15 
, metų kaipo patyręs gydytoja*, 
Chirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniška* il
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metųdus !*• Ita-
tokiu.i elektrob piietuisua.

Ofisas' ir Laboratorija: 1025 W.

I8th SU netoli Morgan St.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 

ir nuo iki 7:30 vai. vakare.
į Dienomis: Canal 

3110. Naktį 
Dreael 0050 

Boulevard 4186
3235 ,S. Halsted St.

Va).: 9- 10 iš ryto ir po 8 v. I

Telefonais!

LIETUVIAI DAKTARAI

Lietuviai Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS

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

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

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1316

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

Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.
„ Į ---------------------------- *

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No./State St. Room 844 

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

Bridgeporto Ofisas 
3335 So. Halsted St.

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

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

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St.
Telefonas Canal 2552

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

DidrIA dtiugyhė nrln'.mių parimi 
nuo' prasto matymo.
Muku Kvcikata, muaŲ pnHiHrkl- 
mnx ir dažnai pati nryvtiHtiH 
priklauao nuo Kk.iiataUH, gero 
ir amairauH reKėjinio.

DR. G. SERNER O. I).
Lietuvis Akių Specialistas

3333 So. Halsted St.
VąlandoK: , nuo 1 iki 9 

Nedalioj: nuo 10 Iki 1
Akiniai $5 ir aiigščiau

JOHN B. BOROEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

69 W. Washington St. Room 1311' 
Telephone Dearborn 8946 

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

Namų Telefonas Republic 9600

j. P. VVAITCHES
ADVOKATAS

Roselando Ofisas:
Tel. Pullman 6377

10717 So. Indiana Avenue
Miesto Ofisas: 127 N. Dearborn St. 
Ruimas 1420; Tel. Dearborn 6096 
Valandos: Mieste iki pietų; Rose- 
lande po pietij ir vakare.
SPECIALISTAS egzami navoj ime 
abštraktii ir nuosavybes teisėse. 
Taipgi veda visokius sudus.

V. W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

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

Vak, 32^3 S. Halsted St„ Chicago 
' Tel. Yards 4681

i h

Namų telefonas Yards 1699 
Ofisb Tel. Boulevard 5913 
DR. A. J. BERTASH

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

pietų ir 6 iki 8 vakAre.

Telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

DR. CHARLES SEflAL
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
4729 So. Ashland A ve., 2 labo* 

Chicago, Illinois 
Specialistas džiovos 

Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikų ligų. * 

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

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

Telephone Yards 0994

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

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 9 
vakare. Nedėliomis nuo 1C 
iki 12 dienų.

Res. telephone Hyde Park 4000
i ............ .. i i ......... J

Tel. Boulevard 0537

DR. MARYA 
D0WIAT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandps nuo 8 iki 12 dieną, 
<i iki 8 vai. vak. Nedaliomis 

8 iki 2 vai. po pietų.

nuo
nmA. L. DAVIDONIS, M. D.

4643 So. Michigan Avė., • 
Tel. Kęnwood 5107

Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto; 
nuo 5:30 iki 7:30 vakare.

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

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

Cicero Ketvergo vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8221 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo 
6-8 v. v. Sukatoj nuo 1-7 ▼. V. 
3236 S. Halsted St. T. Boul. 6737

Ofiso tel. Boulevard 9698 
Rezidencijos te). Dresel 919),

Dr. A A. RothDR. I. E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

10748 So. Michigan Avenue 
VALANDOS: ‘2--4 dienų. 6:30- 

8:30 vakare.
Ofiso telefonas Pulhnan 
Namų telefonas Pullman O3T0

W. Washington St. 
Washington & Clark

A. A. OL1S
ADVOKATAS

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

tais
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062 

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

A. L. THOMAS 
LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė. 
Tel. Pullman 7097 

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgičiai.

*

Kusun Gydytojas ir Cbirurgaa 
Specialistas Moteriškų, Vyrišku, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų 
Ofisas: 3103 So. Halsted SU Oucaga 

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

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj; 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDjG.
77 

Cor.

JOSEPH V. MOCKUS
ADVOKATAS 

5349 So. Herhutage Avenue 
Tel. Hemlock 1385 

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

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

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

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

Namų telefonas Spauldirlg «688 
Ultravioletinė šviesa ir diathermia 

. ..... .....  i ■ ............ ■ ' ■■■<

Tel.: Hyde Park 8895Namų

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana.

Boulevard 3686
Res? 6504 So. Artesian 

Tel. Hemlock 2374
DR. J. P. POŠKA

‘ Gydytojas ir Chirurgas 
3133 So. Halsted St.

Vai. 9—12 dieną, 7—9 vakare 
Kasdien

DR. M. J. SHERMAN 
.Specialistas moterų ligų 

1724 So. Loomis, kampas 18 ir Bl«« 
(sland. Ofiso valandos nuo 2 fld 4 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakare. 

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel. Fairfax 6353

Daugybe dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
Iškirpk šį kuponą kasdieną ir priduok Į Naujienų ofisą ar j sto

tį, arba savo išriešiotojui sykį j -mėnesį ir bus apmainyta į tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

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

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

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

...........................  ;..... J,. Atkirpk čia ......................... .............. . ......  
Data* G*uod?io 3. 1925........... '

Dr. Lawrence P. Slakis 
DENTISTAS / 

4454 So. Western ’ Avė.
Valandos:

H 
M

M 
H

nuo 10 ryto iki 9 Vai. vakare, r xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Phonc Canal 1713-0241 
Res. Midway 5512

DR. R. C. CUPLER, 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Kampas Oakley ir . 24 Qt.
Ofiso vai. nuo 2 iki 4 kasdien.
Panedėly ir ketverge nuo 3 iki 8 ▼.

♦ - ——

DR. M. T. STRIKOL,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Į 4601 S. Ashland Tek Boulevard
7820. Res

• Tel. Prospect 1930.
dos 2-4, 6-8. Nedalioj 10 iki 12 d.

6641 S. Albany Avė. 
Ofiso valan

Butkus Undertaking 
Co., Ine.

P. B. Hadley, Licensed 
710 West I8th St., Chicago, III.

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

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVYS DENTISTAS 
4712 S'o. Ashland Ave^ 

noar 47th Street 
CHICAGO

Res. 6600 S. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659 

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

1821 So. Halsted St„ 
Chicago, III. 

1 i      r ——  . ***

LIETUVIŠKA APTIEKA
MRS. A. ZTMMERMĄN, 

Savininkė
Visoki vaistai ir patarimai kaip 
juos vartoti. Receptai išpildomi su 
atsargumu. Visoki toilet setai ir k i 
ti reikalingi daigtar dėl vyrų, mo
terų ir merginų. Visada kreipkitės! 

Brighton Park Aptieks
4254 Archer Avė.,

Phonę Lafayette 6149
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drovė, 1789 So. Halsted St, Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8590.

Uialmokijlmo kaina:
Chicagoje — pafttu:

Metams .............................
Pusei metų .......  »• • • •
Trims mėnesiams ....
Dviem maneliams  ....
Vienam minėsiu!  4...

Chicagoje per aeiiotojusi 
Viena kopija _ ______

Savaitei ......................... a.----- -  18c
Mineaiui ...... a........... ...........   75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
Mitu:

Metams’...................................... $7.00
Pusei motų . ............................... 8.50
Trims mėnesiams .................... 1.75
Dviem mėnesiam ...................... 1.25
Vienam mėnesiui ...L.......................76

Lietuvon ir kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams . ........ $8.00
Pusei metų’.........  ........................ 4 00
Trim! mlnagiamit .................... 2.00
Pinigus rtflkik siųsti palto Money

ardedt kartu* sp uisakymu. (

..... $8.00
.......^ 4.00
____ 2.00
____ 1.50
_______.75
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“LOCARNO DVASIA- .EUROPOJE • r

SMURTO POLITIKOS PASEKMĖS.

TURI IŠNYKTI SMURTAS DARBININKŲ TARPE.

TIK SUSIVIENIJĘ, DARBININKAI IŠKOVOS 
SOCIALIZMĄ.

Europoje, sako, dabar viešpataujanti “Locarno 
dvasia”,.

Užvakar septynių didžiųjų valstybių atstovai, susi
rinkę Londone, pasirašė sutartis, kurios buvo padarytos 
mažam Šveicarijos miestely Locarno. Jos uždraudži^ 
tarpe tų valstybių karą ir sutaiko Santarvės šalis su Vo
kietija. Pastaroji pasižada tuojaus įstoti į Tautų Sąjun
gą, ir Santarvės valstybės prižada jai duoti nuolatinę 
vietą vyriausiame Tautų Sąjungos organe, taryboje.

Locarno sutartys dalinai atitaiso tuos blogumus, ku- 
riuos buvo padariusi Versalės taikos konferencija. '

Jos nepašalina jų visai. Grobį, kurį didžiojo karo per
galėtojai pasiėmė iš nugalėtųjų šalių, jie joms negrąžins. 
Už tą vargą ir suirutę, kuriuos žmonija iki šiol iškentėjo 
dėl Versalėje padarytųjų neteisybių, niekas atlyginimo, 
žinoma, neduos. • z

Bet vis tik yra gerai, kad Europa susiprato bent da
bar paliauti tą prievartos ir smurto politiką, kurios ji lai
kėsi per septynerius metus.

Jeigu Versalės konferencijos vadai butų turėję tiek 
sveiko proto, kiek Locarno sutarčių autoriai, tai didžio
jo karo žaizdos jau senai butų užgijusios. Visa pasaulio 
istorija butij ėjusi kitokiu keliu.

Bolševizmas Rusijoje, fašizmas Italijoje, reakcijos 
šėlimas Vengrijoje, Ispanijoje, Balkanuose! ir daugelyje 
naujųjų valstybių — visa tai buvo galima tiktai ačiū tai 
smurto politikai, kurią vedė Europoje karą laimėjusių
jų šalių valdžios.

To smurto pasekmių dar ir dabar pasilieka labai 
daug, ir reikės ilgų metų, iki jos bus visiškai pašalintos.

Svambiausia tečiaus, kas šiandie turi fupėti darbi
ninkų klasei visose šalyse, tai — kad butų kaip galint 
greičiaus likviduotas tas pakrikimas darbininkų judėji
me, kurį pagimdė karas ir smurto “taika”; •

Šioje valandpje nėra pasaulyje beveik nė vienos ša
lies, kur darbininkai nebūtų suskilę j dyi ir daugiaus prie
šingų partijų. Jos tarp savęs dažnai kovoja pikčiaus, ne
gu su darbininkų išnaudotojų partijomis! Šitaip daly
kams stovint, darbininkų klasė negali pasiliuosuoti.

Turi būt atsteigta darbininkų klasės vienybė taip po
litinės kovos lauke, kaip ir ekonominėje kovoje.

• /

Bet darbininkų vtenybė negali būt mechaniška. \Toks 
“v^jnybes” pavyzdys, kokį mes matome Rusijoje, kur vie
na partija turi visas teises, p visi kiti darbininkai neturi 
jokių teisių, kovojančiam už laisvę proletariauti netin
ka. Tokia “vienybe” gali tenkintis ųegut vergai.

Tikra darbininkų vienybė turi būt paremta bendru 
idealu ir nuomonių pagerbimo principu.

Bendrą idealą šiandie jau turi milžiniška dalis dar
bininkų. Jisai yra socializmas. Net ir tie/larbininkų sluok
sniai, kuriuos Rusijos bolševikai sukurstė priešu socialis
tus, nedrįsta atvirai niekinti socializmo idėją. Kad ir jie 
supranta tą idėją savotiškai, bet jiė jo& neatmet^

Bet ko labiąusia darbininkams trūksta, tai ~ mokė
jimo sutartinai veikti ir bendrai kovoti už savo klasės 
reikalus. 9 * ' ' ,

Veikt bendrai darbininkai tegali tiktai tuomet, kai 
jie moka pagerbti kits kito nuomonę,. Ne tai yra svarbu, 
kad visi darbininkai vienaip galvotų apie kiekvieną daly
ką — nes tai yra ir negalimas daiktas; tarpe milionų 
žmonių nuomonių skirtumai yra neišvengiami; bet svar
bu, kad jie nesistengtų kits kitam prievarta brukti savo 
įsitikinimus.

Kuomet šitokia dvasia užviešpataus tarpe darbinin
kų, kuomet? jie susitarimu, o ne smurtu spręs visus tar
pusavinius ginčus, tai vidujinė kova darbininkų klasėje

FKTOTKMJS, CTTčIgo, ffl.

re

ne
su-

mėn. 25 <1. čechb-Slo- 
įvyko parlamento rin- 
Galutiniai jų daviniai,

RINKIMAI ČECHO-SLOVA- 
KIJOJE.

išnyks. Jie tuomet galės visas savo jėgas suvartoti kovai 
už socializmą. ' * /< .

Susivienijusi darbininkų klasė užtikrins ramybę ir 
taiką pasauliui šimtą kartų geriaus, nęgu Locarno su
tartys !

31 (21); čechų
- 29 (52);

Spalių 
vilkijoje 
kimaf. 
kaip rašo atėjusieji iš Europos 
laikraščiai, yra tokie:

Cechų agrarų (žemės savi
ninkų) partija pravedė 45 at
stovus (pirma buvo 42); ko
munistai 42 (27); čechų liau
dies partija —1 
socialdemokratą i
čechų nacional-socialistai <- 28
(27); žemdirbių sąjunga '— 21 
(13); slovakų liaudies partija 
— 23 (11); vokiečių socialde
mokratų — 18 (29); čechų na- 
cional-demokratų - - 13 (22); 
čechų pramonės partija - 13
(6); vokiečių krikščioniškųjų 
socialų —- 12 (9); vokiečių na- 
cionalė partija - - 10 (10)-vo
kiečių nacional-socialistų — 6 
(5); vengrų krikščioniškųjų( delegaciją 
socialų — 4 (4); lenkų sąjun
ga. — 1 (—); rusinu ūkio są
junga —. 1 (—). ,

Svarbiausia' rinkimų išvada 
yra ta* kad čechų partijos, iš 
kurių susidėjo koalicine valdžia, 
neteko daugumos. Kad išlai
kius valdžią cechų partijų ran
kose, į koalieją turės būt i- 
traukta Vnažų-mažiausia dar 
viena partija, veikiausia — ce
chų, pramonės partija.

Binkimai parodė žymų, bal
suotojų sudėsi nė j imą. Pastebė
tina, kad visos dešiniosios par
tijos čecho-Slovakijoje padidi
no savo atstovų skaičius, ypa
tingai klerikalai ir nacionalis
tai. \ \

Slovakų liaudies partija (va
dovaujama katalikų kunigo 
Hhnkos) daugiaus, negu pa
dvigubino savo atstovybę, pra
vedama 23 atstovus vietoje 11. 
čechų liaudies partija (katali
kų klerikalų) laimėjo 31 atsto
vą vietoje 21. Žemdirbių są
junga pravedė 24 vietoje 13. / 

Taigi tie rinkimai reiškia 
aiškų reakcijos laimėjimą. Tam 
priežasčių yra daug, 
džiausioji bus ta, 1 
Slovakijoje eina 
kova. Tautinis antagonizmas 
tenai toks aštrus, kad net, dar
bininkai, nežiūrint savo socia
listinių pažvalgų, nesugeba iš
sitekti vienoje partijoje. Smar
kiausia kova eina tarpe čechų 
ir slovakų, bet taip pat aštriai* 
kovdja ir cechai su vokiečiais.

Antra labai svarbi reakcijos 
laimėjimo priežastis yra dez
organizacijos darbas, kurį varo 
komunistai. Pažymėtina, kad 
kartų su atžagarei viškomis par
tijomis didelį pasisekimą rinki
niuose turėjo ir komunistai. 
Tiesa, jie nėra stipresni už abi 
socialdemokratų (partijas, bet 
tarpe atskirų frakcijų jie už
ima antrą vietą.

Amerikos 'komunistų spauda 
dėlei to fakto kelia didelį 'triuk
šmą, girdamasi “komunizmo 
augimu” čecho-Slovakijoje. A- 
pie tai jau ir lietuvių komunis
tų organai suspėjo prirašyt il
gas špaltas. Bet jie nepažy* 
mi dviejų dalykų. Viena, to, 
kad tas komunizmo pasiseki
mas reiškiasi kartu su reakci
jos stiprėjimu, Taigi, darbi
ninkams iš to visai nėra ko 
džaugtis.

z\ntra, komunistų laikraščiai 
užmiršta, kad dabartiniai če- 
cho-Slovakijos rinkimai į parla
mentą nerodo^ ar tenai komu
nizmas prOgreąuoja, ar regre
suoja. Senasis čecho-Slovaki- 
jos parlamentas buvo išrinktas 
1920 metais, kuomet tenai ko
munistų partijos dar nebuvo. 
Tie 27 atstovai, kuriuos komu
nistai turėjo senamjąin parla
mente, buvo atsimetę nuo so
cialdemokratų frakcijos po par-

Bene di- 
kad čechų- 

aštri tautų
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J. Všbts. f

Mokykla, Bažnyčia ir Mokytojas
, ti j parlamentą, kaipo komuni 
|tai. Todėl apie komunistų ir 
[Socialdemokratų jėgų keitimąsi 
[negalima spręsti, lyginant da
bartinius rinkimus su 192(1 me
tų rinkimais.

Po socialdemokratų partijos 
suskaldymo rihkimai Čėcho-Slo- 
vakijoje buvo tiktai 1923 me
lais, kuomet buvo renkamos sa
vivaldybes. Jeigu tuos rinki
mus palyginti su dabartiniais 
rinkimais į parlamentą, tai, 
Kaip pažymi Europos spauda, 
komunizmas. /čecho-Slovakijoje 
jau nedaro jokio progreso, prie* 
šingai vietomis jisai neteko 
daugelio savo pasekėjų. Stiprė
ja Čecho-Slovakijoje tuo tarpu 
tiktai klerikalai ir nacionalis
tai.

Šis tas iš Kauno

[Pacific an/i Atlantic I’hotoj

i Gustavo Carranzo,* “intelek
tualų kulto” įsteigėjas West- 
chestery, N. Y.

z
Jį nesenai išvijo iš to miesto, 

kadangi jo “kultą” labai pamė- 
gusios jaunos merginos.

Komp. Vanagaitis parašo į- 
domių dalykų “Naujienose.” 
Mah patiko *jo projektas, ka(t 
Chicagos lietuviai siųstų savo 

‘ i pas ^bankrutuojan
čius Varšuvos ponuš ir nupirk
tų iš jų užgriebtą musų sosti-

Well, aš patarčiau padaryt 
mažą repeticiją: “Naujienose” 

lyra sukrauta keli šimtai gra
žiausio lietuvių kalba leidinio 
“Vilnius.” x Pirmiausia reikia 
albumas išpirkti o paskui, be- 

!abejo, atsiras daugiau pirkėjų 
pačiam Vilniui. Prie to reikia 
manyti, kad ateinantį metą pa
sikeis Lietuvos valdžia, kurį a- 
merikiečiams pagelbės tą ope
raciją atlikti.

------- XXX------- -
Stebuklų autorius Bučys Kau

no universitete įrodinėdamas 
“Dievo esybę” porina:

“Titaniko pasažierai girtuok
liavo — Dievas padare stebuk
lą, juos nuskandino. Kur žmo
nės pradeda ištvirkti - - ant jų 
vulkaną arba žemės drebėjimą 
užleidžia. Arba, pavyzdžiui, 
aš pats: iki penktai gimnazijos 
klasei daug meldžiausi, bet li
kęs ant antro meto penktoj 
klesoj nustojau melstis. _ Tuo
met .mane Dievas 'paliko ant 
trečio meto . Aš padąriau at
gailą ir nuėjau į kunigus.”

“Lietuvos žinios” dęl tb da
lyko pąstebi: »

k “Tie Visi stebuklai tai yra 
menkniekis, bet didžiausis ste
buklas yra tame, kad-žmogus 
nebaigęs gimnazijos gali būti 
universiteto rektorium...”

/' -•------XXX--------
“Kauno Naujienos” ir dien

raštis “Echo” aprašo naujas 
Marijonos Rakauskaitės pažam 
gas ir laimėjimus. 1 
tybinės operos solistė 
na padarę stebėtinai 
pažangos lošime...
Liuosomis valandomis
Lietuvių Kliube, ji netįk pas 
nieką pirmyn neprašo, bet ir 
Kiprui “forų” duoda.

----- XXX-----  ,/
šėlstanti klerikalinė reakcija 

Šiauliuose areštavo abu pažan
giuosius redaktorius: Socialde
mokratinio “Darbininkų Bal
so” red. Janušį jr laisvamaniš
kų “Šiaulių Naujienų” red. Le
oną Vitkauską.

Kaune:
Bortkevičienę, 
Kairį ir “Lietuvio 
bražiejutę. 
nubaustas,
Bizūnas” uždarytas, 
polės “Šešupės Bangos

Mari j o- 
didelės 

biliardo, 
lošdama

Liet, žin.” red. F. 
aS:-I)em.” red.

‘ i” red. Am- 
Telšių “žemaitis” 
Alytaus “Dzūkų 

Mariani- 
į” kon

fiskuotos, red. Stiklius pasodin
tas. žodžiu, tikrdi krikščioniš
kai demokratiška laisve Lietu
voj viešpatauja!

L'. Merikontas.

Redakcijos Atsakymai
Pilięs Sargui. Ačiū ąž ži

nutę, bet apie tą 
buyo rašyta, .tad 

tijos skilimo; jie nebuvo išrink-!1 nebesunaudosime.

koncertą jau 
jūsų žinutės

Pastabos
Baso žmogus

kata-Kaip tik kokioje šalyje 
likų tikėjimas įgauna "galią, 
tuojau sujungia valstybę* su 
bažnyčia. Taip pavyzdžiui yra 
Lietuvoje, taip yra Ispanijoj, 
taip yra/Lenkijoj. Katalikų ti
kėjimas glaudžiasi ten, kur yra 
galia. Belgijoj dabar katalikai 
labai glaudžiasi ir koketuoja su 
socialistais, nes katalikai mato, 
kad socialistų galia Belgijoj sti
prėja, užtat katalikai prie stip
resnių jau ir pradeda šlietis.

\ j. . v 7

Katalikų tikėjimas uždrau
džia skaityti bile kokias kny
gas, kurios kritikuoja katalikų, 
tikėjimą. Katalikų tikėjimas 
-labai priešinasi gimdymo kont
rolei. Katalikai nori, kad gim
dymų butų kuoddugiausiai. Ka
talikai tuo spekuliuoja. Jie .pia
no, kad katalikų bus daugiau
siai vaikų ir tie vaikai bd< iš
auklėti katalikiškoj dvasioj, 
savaime suprantama, kad 
kelių gentkal'čių visuomenė

Bet
troški-

sidarys katalikiška, 
manau, jogui katalikų 
iriai vargiai

tai 
už 

pa- 
‘aš

išsipildys.
❖ ❖

švietimo darbas si-
griaunamas. Ge-

Lietuvoje 
stematingai 
rėsnieji mokytojai keliami kur 
Į užkampius arba gujant iš 
mokyklų; tuo tarpu visokie ke
rėplos paliekami mokyklose, 
kurie sistematingai demorali
zuoja jaunų moksleivių sielas. 
Lietuvos geresnėse mokyklose 
paliekami tokie mokytojai, ku
rie nuduoda esą geri katalikai 
ir... g^jri baltakės mėgėjai. Ir 
tokie katalikai-gii tuokliai mo
kytojai ditr ir kyšius ima nuo- 
mokinių už suteiktus gerus pa
žymėjimus.

+ ❖
Lietuvos ūkis dėl nevykusios 

kademų politikos įra ir pražu- 
tin eina. Kademai netvarkė 
krašto pajamų, dėl išlaidų 
jiems galva neskaudėjo. Lie
tuvoj mokamos didžiausios al
gos kunigams; milionai litų iš
leidžiama 
policijai, 
džiausiąs 
zacijoins.
perka puikiausius namus savo 
atstovybėms Paryžiuje, 
ne. . Kauno ministeriai 
jik automobiliais.

•slaptajai ir viešajai 
Kademai Suteikia di- 

pašelpas savo organi- 
Lietuvos vyriausybė

Berly- 
važinS-

miešto0 tuo tarpu Lietuvos 
suklypusios Irobelkos savinip- 
kas moka šimtus litų mokesčių 
j metus už savo nuo vėjo pu
čiamą “nekilnojamą” turtą. 
Nuo tokių bėduų žmonių net 
po du kartu lupa mokesčius. 
Dabar Lietuvos kraštas 
na sunkų ūkio krizą; ' 
sergu sunkia liga.

t gyvo- 
kraštas

• š tolo, kartais jau doriniai pra
lojusį puti (melagį, vagį ir 
p.), išrauk tas piktas šaknis, 
šauklėk žmogų. Mokėk, moky
tojau, prieiti prie to mažutėlio!

Dėlto mokytojas turi dagi ir 
labai daug mokyti*, turi be 
naliovos tobulintis, turi būti 
.isaupsiškai išsilavinęs, pažin- 
i įvairias pažiūras. Mokytojas 

jokiu budu neprivalo būti vie
našališku, . apsamanojęs savose 
pažiūrose, o mažutėliams ne

mokytoją, kuri nėra ga- 
tinkamo mokslo, net ne- 
kai kurie reikiamo cenzo, 
išauklėti toje pačioje je-

nekalto^ dvasios 
yra mokytojas.

Taigi bažnyčia jokiu budu 
negali būti doros mokytoja — 
jinai reikia šalinti iš mokyklų. 
Jei kas nori jos mokyti — lai 
mokosi, niekas nedraudžia. Bet 
prievarta versti tikėti į mis
tiškas pasakas, tai gryniausias 
absurdas. Jei bažnyčia nori bit- 
ti doros mokytoja, tai lai 
formuojasi iš savo pamatų 
tada ir galės mokyti, bet 
dabar, 'l ik pamanykite, ko
lauktumėm iš ateinančios kar
tos, jei pavestumėm auklėjimą 
i šių laikų dvasiškijos rankas. 
(Nesakau, kad visi blogi: yra 
daug dorų, protingų, bet jie 
suvaržyti karbonais, net per
sekiojami, o didelei daugumai 
tai rupi tik spekuliacija, val
džia, pinigėliai; rupi ilgesnis 
viešpatayimas, mokykloje tesi
rūpina įskiepyti tik savas min
tis, o no plačią pasaulėžvalgą). 
Tiesa, yra dorų dvasiškių ir 
nedorų a ukleto j ų-mok y toj ų.
Bet suąku kalbėti apie dabar
tinę 
vusi 
turi 
yra
zuitinėje dvasioje, lemiamoje 
caro kumštimi, arba dabartine 
seminarijų disciplina. Juk kiek 
vienas žino kaip yra rengiami 
dabartiniai auklėtojai. . t

Vienok koks nėbutų dabarti
nis mokytojas, v& tik jo jau 
platesnė pasaulėžiūra arba 
bent nevaržoma kanionais, nė
ra taip vienpusiškas, kad ak
lai tikėjus kas patiekiama, dėl
to ir gali daugiau gyvenimo 
žinių suteikti savo auklėti
niams. mokykla yra židinys, 
mokslo skleidėja po visą pa
saulį, 6 siela tos mokyklos, ku
ri ją valdo, tvarko, veda, auk
lėja ateitį, 
mažulėlius
Koks bus mokytojas, tokia ir 
mokykla, s mokiniai; o kokia 
bus mokykla, tokia ir tauta, 
smoĮiija. (Užtat ir pavojinga 
įsileisti į mokyklą kenksmingo
ji dvasia). Nuo mokytojo vis
kas priguli. Kokius jisai iš- 
auklės, tokiais ir liks visam 
gyvenimui; beto, jie vėl auk
les ateinančius žmones. Dėlto 
mokytojo darbas yra vienas iš 
prakilniausiųjų, ątsakomingiau-' 
šiųjų žmonijoj. Surask, jei ge
ras, kitą tokį luomą, kuris tu
rėtų savose rankose pasaulio 
ateitį. Aišku, kad" nerasi. Ne 
vienas gal pasakys: nugi baž
nyčia! Ne ,bažnyčia turi darbo 
jau su suaugusiais, tuijinčiais 
protą, dėlto jau jam ne taip 
lengva įkalti kokią nors mintį; 
beto, bažnyčia auklėja tiktai 
(įvadiniai žmogų (nors stengia
si ir visą mokslą sugriebti į 
savo rankas). Bažnyčios moks
las i reikalingas dabar nėt bū
tinai, kol d«r minios yra tam
sios, išauklėtos be jokių mo
kyklų, o vien temafė panieką, 
mušimus, vargą. Jei toki, tamsi 
minia neturėtų tokio karšto ti
kėjimo, ^nebu t įj taip sufanati
zuota (įbauginta ateinančio 
gyvenimo pasakingais velniais), 
tai ištikrųjų gąl tektų sulauk
ti didcliausio suirimo arba vi
siško sugedimo, bet kuomet 
žmonija bus išauklėta kaip rei
kiant, tai bažnyčia turės pati 
savaime išnykti, kaip išnyko, 
ar nyksta daugybe tikėjimų, 
jau atgyvenusių savo, laiką, <5 
su, ja išbyks — kurie dailiai 
kalba, bėl ne taip daro. Juk 
ir žmonyse jau žinomas prie
žodis taikomas kunigams: “Ne
žiūrėk ką 
kau...”

Mokyklai 
bas atlikti: 
jąją kartą,
kas blogo padaryta dabartinių 
“bankininkų” 
Žmonija ’ jau 
neturi /pasitikėjimo 
Bet svarbiausia, tai 
auklėjimas. Atvedė 
bijantį net svetimo

darau, bet ką su

didelis dar- 
auklėti nau-

tenka
ne tik
bet ir taisyti tai

kad vaikai kuo- 
mintinai kaltų, 

žinių 
turi 

viso- 
kad

mistiškų legendų, nes juk kas 
kurtą kūdikystėje įskiepinamą, 
vėliau sunku arba ir visai ne- 

b ■
galima išrauti.

Yra patirta, kad daug bau
ginu moko geras pavyzdys ne
gu ilgėliausias pamokslas*. Juk 
valkelių akys nuolat atkreip- 
lo.< į mokytoją, dėlto jisai ir 
turi būti doras. Vaikus turi 
mokinti doros ne žodžiais (taip 
lai sau moko bažnyčia), . bet 
ravo asmenišku gyvenimu. Mo
kytojas turi ne sausai mokin
ti, nežiūrėti 
daugiausiai
bet turi suteikti daugiau 
kaip savarąnkiai dirbti, 
išmokinti kaip kovoti su 

gyvenimo kliūtimis,
siejęs gyveniman netaptų kaip 
jurininkas viduryj juros be 
vairo. Turi įkvėpti darbo pa
mėgimą, kad išėjęs iš mokyk
los žinotų, jog tik darbu gali
ma visa atsiekti. z

Bet mokytojas tik tuomet 
galės ką gero nuveikti, kuo
met be paliovos patsai mokin
sis, tobulinsią; stovintis van
duo pasmirsta, nesekąs gyve
nimo atsilieka. Juo labiau at
siliks mokytojas nesilavinda- 
nu's, bet manydamas, kad ką 
išmoko, tai jau ir gana. Ne, 
mokslas neturi galo. Mokyto
jas privalo visa kuom domėtis, 
o ypač savo srities mokslu. Tu- 
r’ pažinti psichologiją ne tik 
vaikų, bet ir tautų, visos žmo
nijos ir net gyvulių. Tik tokiu 
budu bus galima suprasti vai
kas ir bus galima prie jo pri
eiti; bus sužadinamas jame 
pasitikėjimas savimi ir aplin
kiniais.

Ar turite KOSULYS?

Kodėl nepamėginti

Severa’s 
Cough Balsam

k Gera, saugi i? patikėtina 
gyduolė nuo kosulys-.

'Kaina 26 ir 60 centai.

Nuo peršalimo nėra 
nieko geresnio, kaip

Severa’s
Cold and Grip Tablets.

. Kaina 30 centai.
r 1

Tos dvi gyduolės yra geriausiai dėl 
kosulio, pergalimo ir užkimimą

Pirmiausiai kreipkis j aptioką.

su sutanomis.
demoralizuota, 

niekuomi. 
mažutėlių 
mažutėlį, | 
žmogaus*
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CHICAGOS Apkaltino 10 
bombininkų LiSr-j h Ratelius..

ŽINIOS
Teisėjas Sullivan nutei

sė pikietuotojus .
kalėjiman A

“Injunctionų” teisėjas Denis 
E. Sullivan, kuris pasižymėjo i 
injunetionų išdavinėjimu prieš 
streikierius ant pirmo pareika
lavimo, ilgai kentė didžiąusį ne
smagumą, negalėdamas davinė
ti injunetionus, bet daugiau

mas valstijos įstatymus, jis nu
teisė 8 streikierius kalėjimui) 
ir užsimokėti pinigines pabau-

Inj unctionus buvo su.stab
džiusi valstijos legislatura, ku
ri priėmė įstatymus, leidžian
čius -ramų pikietavimą streiko 
apimtų dirbtuvių. Bejiegis li
ko ir teisėjas Denis E. Sulli
van, kuris delei tų įstatymu, 
turėjo atmesti keldlą prašymų 
injunctioiių.

Tečiaus jis ilgiau to nebega
lėjo pakęsti ir paskelbęs, kad 
leidžiantis ramų pikietavimą įs
tatymai yra nekonstituciniai, 
nuteisė aštuonis streikierius. 
kurie pikietavo Ossey Bros, 
drabužių sankrovą prie Max- 
well ir Halsted gatvių, kalėji- 
man nuo 10 iki 30 dienų h 
užsimokėti nuo $50 iki $200 pa1 
baudos. Jie visi prisipažino 
pikietavę tą sankrovą, bet rė
mėsi ^įstatymais, kurie ramų 
pikietavimą leidžia.

Teisėjas Sullivan savo ilga
me nuosprendyje sako, kad lei
džiantys pikietavimą įstatymai 
yra nekonstituciniai, nes pra
sižengtą su tuo valstijos kors 
titucijos paragrafų, kuris s^iko, 
kad žmogaus gyvastis, laisvė ar 

• nuosavybė negali būti atimto 
be tam tikro įstatymais numa
tyto kelio, v Čia gi esąs laisvės 
varžymas, nes Ossey Bros, at
sisakius savo klerkams mokėti 
uninę algą ir tiems klerkams 
sustreikavus, ir pradėjus pikie- 
tuoti tą sankrovą, tos sankro
vos biznis per pusę sumažėjęs. 
Prieš pikietuotojus išduota in- 
junetioną, bei streikieriai nepa 
liovė pikietavę, remdamiesi 

t<į jie 
neva’ 
dabar 

Tei-

naujais įstatymais. Už 
liko patraukti teisman 
už teismo paniekinimą ir 
tapo nuteisti kalėjimai!,
sėjo Sullivan nuosprendžiu, pi- 
kietavimas esąs “minios tironi
ja.”

Sankbovų klerkų unijos biz
nio agentas 
ko nuteistas 
man 
dos, 
Tom 
Sam 
Sam
Sidney Goldblatt, visi Ossey 
Bros, darbininkai, gavo po 10 
dienų kalėjimo ir po. $50 pabau
dos.

Harry VVinnicb Ii- 
30 dienų kalėji- 

ir užsimokėti $200 pabau- 
o kiti septyni klerkai — 

McGregor, Sam VValler, 
. Krakovv, Krank Boskey, 
Pesais, Morris* Segal ir

Kadangi Dr. 1. G. Berko- 
witz ir Dr. C. A.\Cumming», 
159 N. Dearborn St., pripažino 
jį esant pilnai sveiku ir kitų 
daktarų išgydytu, s u kuo jis 
nenorėjo sutikti, George Hay, 
21 m., 110 Fiftli Avc., bandė 
nušauti abu daktarus^ bet tapo 
nuginkluotas ir atiduotas poli
cijai.

t 'žvakar grand jury, kuris 
tyrinėja bomibininkų darinio 
tę, išnešė apkaltinimą > prieš I 
dešimt bombininkų, kurių

Prakilnus darbas
\ -?*■-------— \

šelpti Lietuvos našlaičius ir 
Vieni yra kaltinami padėlioji- aukoti jų reikalams yra musų
nu. Limibų, o kiti samdyme pareiga ir ja turėtumėm atlik
tam tikrų žmonių tas bombas te, nes to reikalauja žmonišku- 
doliiJi. tarp apkaltintųjų yra mas. Mes tą gerai žinome ir 
keturi; kuriuos pasisekė su- nritnnii'. Bet gal ne vie

kam man šelpti 
kad mes

savo

pasisekė su- su]Marttame. 
imti jiems padėjus bombą prie'nu3 pasakys 
vienos n k rovus. Jie prisipa-. Lietuvos našlaičius, 
žino, kad bombų dėliojimus turime čionai, Amerikoj, 
via jų užsiėmimas, nes jie gau-. našlaičius. Musų, lie 
na nuo jų samdytojų po $21K) Į priežodis sako, kad kas nori 

randa.
Ku- 

'!ric mano, kad nereikia šelpti

už kiekvienoj bombos padčji-'Kif mušti, tai ir lazdą 
mų. Kiti apkaltintieji yra dau- jjeį jr |azda turi du, galu.
ginusia barzdaskutyklų savi 
ninku asociacijos viršininkai 
kurie bombų' pagelba versda
vo nenuolankius barzdaskuty k- tuvai 
lų savininkus dėtis prie jų aso
ciacijos ir pildyti tos asocia- 
cijos patvarkymus, 
yra apkaltintų ir barzdaskučių 
unijos viršininkų.

Barzd Jjįk u t y k 1 ų savi ninku
'usociaci jtks prezidentas (ller-| 
nann Linnemann. manoma, Į 
nusižudė. Nors jis nebuvo su
rištas tiesioginiai mi bombų 
dėliojimu, bet visgi buvo tar
domas. Tas j jį tiek paveikė, 
kad jis prapuolė, palikdamas 
raštelį, kad jis negali pergy
venti to paniekinimo ir keti
na nusižudyti. Vėliau prie 
ežero kranto rasta jo kepurę.

Nežiūrint apkaltinimo 10 
bombininkų, tą pačią naktį ta
po padėta bomba prie restora
no lies 831 Maxwell St., kuri1 
betgi sprogdama didelių nup- 
stoliu nepadarė. ;

šiemet prie namų ir biznių! 
šsprogdinta jau 200 bombų. 
I'arp nukentėjusių yra ir vie-Į 
nas lietuvis Josepb Yuknus,* 
prie kurio restorano tie- 
S. Halsted St., kovo 27 d. 
gi buvo padėta bomba.

[Pacific and Atlantic Photo]

*' Kap. Juan de la Ciei’va iš 
Londono išrado' naujos rųšies 
aeroplaną.

Lietuvos našlaičių, tie 
klysta, jie daro skriaudą Lie- 
__ i, atsiminkime gerai, kad 
sVeikiausis jaunimas atkeliavo 
į Šį kraštą ir čionai atsivežė 

I, 0 
bejėgius ir našlaičius paliko te-, 
nai skursti. Pasilikę vieni su 
ginklais šalį gynė nuo prie

isi! ir daugelis jųjų žuvo už 
Lietuvos laisvę, o kiti žemę 
dirbo ir gamino maistą^ Jie 
turi teisę reikalauti musų, a- 
merikiečių, pašelpos. Mes iš
girdę jų prašymą prisidėkime, 
prie rengiamo bazaro, nedėlioję}tJ 
gruodžio 6 d., Mildos svet., kas 
su rankdarbiais, kas su dova
nomis ar pinigine auka. •Do
vanas bazarui siųskit A. Valan- 
čauskienei, 3246 So. Halsted 
St., aukas siunčiant čekius ra
šykit vardu ižd. P. Balickienės, 
siųskit gi .M. Žalpienei, 927 W. | 
34th M. —M. Z. I

labai

i ^l’Pj^u|sveikiausias Lietuvos spėkas 
11A t m v . ...

kambariuose. Tema: “Darvi
nizmas.” Skaitys inž. K. Au-'' 
gustinavičius. Visi atsilanky
kite, nes7 prelegentas pasakys 
daug įdomių .dalykų. Pereitą 
žiemą jis čia laikė keletą pre- 
lekcijų, kurios 
patiko ir buvo 
komos.

—D

žmonėms labai
skaitlingai lan-

ir

S. Sekretorius. 
Party.” ‘ *

. Seredoje, lapkričio 25 d., p- 
nia Julė Butinienė surengė $a- 
vo namuose Bunco Party 
“Toweha” Kliubo Labdarybės 
Fondui, žmonių prisirinko la
bai daug, apsėdo net aštuonis 
“Bunco” stalus. P-ia Butinie- 
nė paaukojo dovanas ir valgius 
dėl šito naminio baliaus. Pel- 

; no atliko apie $16, nes buvo 
’ i mokama įžanga. Labai širdin

gai dėkavojąm p-iai Butėnienei 
’ už tokį gražų pasidarbavimą 

labdarybės riaudąi.
i )

Eina gandas, kad kita narė, 
būtent p-ia M. Balsienė, nenori 

I atsilikti nuo p-ios Butinienės 
1 labdarybės žingsniu. Taigi ir 

Draugijos D. L. K. Gedimi-i ji žada surengti “Bunco Party,” 
no rengtasis vakaras 22 d. lap bet ne savo namuose, o "kokio-

Roseland
“Dėdė Atvažįąvo.

Strumilo svet., puikiai 
nusisekė. L. S. M. Batelis vai
dino “Dėdė Atvažiavo?’ Vaidi
nimas išėjo gana gerai, 'nors 
Ievutės, tarnaitės, rolėj p-ią 

. : už 
d‘rbęs Vaiandos prieš vaidinimą greį- 

gek zuikelio tai bėgdama prie savo gara- 
suyažinetas^ (^jaus, pargriuvo ant’cementi- 

l," nio tako ir taip skaudžiai susi- 
,IĮ ] Bose- trenku kad mažai galėjo paju- 

jis neužilgo jį^i (je§jnę panką ir jau ke
linta diena kaip nieko negali 

vu’ dirbti su ta ranka; tečiaus ne
žiūrint susižeidimo ir skausmo, 

■ji vaidino gerai Scena buvo pa
puošta gražiomis L. S. M. Ka

ltelio dekoracijomis, kurios pub- 
patiko. . žmonių buvo 

ir draugijos nariai džiau-

□oltono lietuvis užmuš- kllc10’ 
tas automobilio

Dilkas, 15 ni., gvve
nęs prie 127 ir Indiana gatvių, yjenglienę x patiko nelaimė: 
DoltoilC, dcll bimilkas, dilbęs vnlnrubia nrioS V.-iirlinimn < 
Illinois ( 
dirbtuvėse, 
automobilio prie 130 ir India-I 
na gatvių. Nu veži 
hill ligoninę, kur 
ir pasimirė.-

Kada trokas, kuriuo jis 1 
žiavo, atsimušė i kokią tai per-j

4‘Bu«CO

I

LIETUVIS AKIU SPECIALISTAS

lietuvius alsi-
stengsimės SU

skausmo 
Su mušt

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

Paiengvins akių įtempimą, kuri* 
esti priežastimi galvos skaudėjimo 
svaigimo, akiu aptemimo, nervuotu 
mo, skaudamą. akių karfttį, atitaiso 
kreivas akis, nuima kataraktą, ati 
tniro trnmpregystę ir toliregyst< 
Prirenka teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da 
rprr.as su elektra, parodančia ma 
____"..22_____  Specialė atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: lt 
iki 8 vai. Nediliol 10 iki 1 vai. pK r

1545 West 47th Street
Phone Boulevard 7589

DR. B. M. ROSS 
Atsakantis 

Specialistas 
[steigta 30 metų

Daugiausiai 
kraujo ir užkrečiamų ligų. Kad 
jas nebandykit senais budais.
VYRAI I Specialia serum gydymas 
tojumas su geru pasisekimu dėl 
stiprumo silpnoms vyrama, 
jėga 
ir I

yra vai. 
atgavima 

Jo gaivinant
i veikia stebuklingai ant gilių, nervij 
kraujo, nuteikdama stiprumą silpmen* 

ir sunykusioms vyrams. Dr. Ros* gydymo 
kambariai kasdien pilni ligonių.
JIS TURI 30 METŲ. PATYRIMĄ 

ir jau iigydė tūkstančius žmonių, tai 
užtikrinimas sergnatiems, kad jie gau* t* 
rą gydymą. Vienatinis geriausiai įrengta* 
ofisas Jungtinėse Valstijose. Dešimtis gy
dymui kambarių. Kraujo ilbandymas ir L- 
boratorijos eg%aminacija dykai nu gydymo.

Patarimas Dykai
Atsakantis medikalis patarnavimas suteik* 
Jums sveikatą ir laimę. Geriausi* gydy
mą^. l'igiaubios kainos. Greičiausia* gydy
mas. Ateikit Šiandien.

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

kampas Monroe St. Chftago 
Vyrtj priėmimo kambary* 60G. Moterų yz 
ėmimo kanr^jury* 508.

Penktas Aųgštas, Crilly Namas 
25 METAI TAME NAME

Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryta iki I 
vakare. Ncdėiioj nuo 10 iki 1 dienų. P». 
nedėliuis, seredomis* ir subatomi* nuo 11 
ryto iki, 8 vakare.

- iė tikras Europinis L0- 
escide gydymas s' jo 
kiuina. Vienatini* gy
dymas nuo sifilio dus
damas už f?
žemą kainą

tiktai trumpam laikui 

chroniškų ligų pueina nu* 
išgydžius

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimas dantų be 
Bridge geriausio aukso, 
p Jei tom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame, visą savo darbą, i) 
žemas musų kainas. Sergėkite save 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikata*

1545 West 47th Street
A^hlanH

---------- 1 - - r - ——----------- .------------------ p- 
vaujama gengė visur rems pa- xxxxxxxxxxx£xxxxxxxxxxxxxx 
vuosius. Stengsis ir į Susivie-' 
ntjimą neįsDeišti kitokių, aparti 
raudonųjų. Tik bėda tame, I 
kad ir tų raudonųjų yra ma
žai, o ir didžiuma 
gramotni ir jokiai 
gijose nėtinka.

Tarėsi ir apie 
namo bendrovės, 
das pareiškė, kad 
bendrovę per keletu metų ir 
nieko negalėję padaryti. Mat 
raudonieji biznieriai lenda tik 
ten, kur gali pasinaudoti, o 
bendrovėje to negalima pada
ryti. Keli metai atgal jie bu
vo užvaldę bendrovę, bet nie
ko nelaimėjo ir patys ją aplei
do. Jie dabar nori visiškai 
pasivergti S LA. kuopą, bet ka- 
tfa pamatys, kad ir ten pelnyti 
negali, tai paty,s apleis kuopą.

—Prūdelis.

jų yra ne
vietai drau-

Nauja Lietuvių Valgykla
Brighton Parke atsidarė nau

ja lietuvių valgykla. Valgiai 
gaminami lietuviški -ir ameri
koniški. • Savininkė yra- ponia 

i Juzefą Ulbikienė. < Valgių ga- 
'mintoja p. Augcnija Slagis, ži
noma kaipo geriausi virėja.

At
dara iki pirm?.i, valandai link
ti i s. Kviečiam?
lankyti. Mc- 
teikti savi; draugams geriausi 
patarnavimą.

HOME COOKING 
RESTAURANT

Mrs. Jos.cfa Ulbikienė
! savininkė

4102 Archer Avenue 
Arli California Avė.

xxxxxxxzxxxxxxxxxxxxxxxxxx

užkariavimą!
Bet j ų va- į

jie valdę visnda yra švltži valgiai

KIMBALL PIJANAI
Del tobulumo savo balso yra 
parpylėti ir didžiai išbirti per 
pagarsėjusius artistus ir muzi
kos ekspertus. Vien tik su Kim- 
ball grojikliu pianu galite gra- 
jiti gaidas teisingai ir girdėti 
geriausiai ištobulintą piano mu
ziką. ' •

Parduodam ant lengvų išmo
kėjimų

PiJANĮI KRAUTUVES
(ItpM nni o-to pusi.)

Girdėjimas Atgaunamas
Apkurtimas ir galvos užimąs 

prašalinamas labai tankiai į 
24 valandas . \

Apkartimas ir didelis uži
mąs, galvoje yra labai greitai 
prašalinamas vartojant V1REX 
compound, pirmiau žinomą, 
kaipo Katile Snake Oil. I 
žinomas namų gydymas yra 
vartojamas daugiau kaip ket
virtos dalies nfiliono žmonių 
paskutiniose dviejuose metilo- 

VIREX compound veikia

a: , romas su elcktr 
hLS tinusias klaidas.

ant žmonių visokio am- 
kur jis pagelbsti labai 

ligose tankiai į 21

■į^nOtfC’

DR. ROSS NAUJA IR PA
GERINTĄ SISTEMĄ 

GYDYMO IŠGYDO
Kraujo, pūslės, žlapumo, privatinis, *la. 
u>h, užsendintu* ir užkrečiamos ligos vii- 
išgydomos. t .

Vartojami saugiausi ir geriausiai 
Žinomi' metodai

914
pagerintas

606
se. 
taip, kaip magija savo greitu
mu 
žiaus, 
sunkiose
valandas.

M r. ,J. 
sako: “ 
žiaus 
tinė.® 
amžiaus, 
rudelio 
stumo nuo mano ausies, 
vartojau VJREX ir dabar gir
džiu laikrodėlio takšėjimą liet 
ir kitoje pusėje kambario.”

Tokie puikus raportai atei
na iš vkso pasaulio, nes VIREX 
compound yra vartojamas 54 

ir bedarbių yra daug ; kitose šalyse, ir jis lengvai ga- 
Pullmano prekinių vagonų dirb-! Ii būt vartojamas jūsų pačių 
tuvė prie 103 gatvės tapo visai: namuose, 
uždaryta, nes užsakymų neturi j 
ir keli šimtai darbininkų liko 
be darbo.v Kiek žinoma, ta
dirbtuvė bus uždaryta per vi
są žienik. Sunku yra tiems
(Įarbininkams, kuriuos ant žie
mos išmetama iš darbo, kuomet 
ir kitur darbo negailima gauti,' 
o ir pragyvenimas irgi labai 
brangus yra. %

Pasažierihių- vagonų dirbtuvė 
irgi mažai tedirba ir keliolika 
šimtų darbiiiiukų paleista iš 
darbo. Nors vietos biznierių 
laikraštis ir.'mmina žmpnes, 
kad Pullmano kompanija turin
ti daug užsakymų, bet kaip iš
rodo, Pullmano darbininkai tu
rės labai nelinkiųnias Kalėdas.

Skvermasi į draugijas.
Musų raudonieji biznieriai 

subruzdo daryti kokusus ir 
tartis kaip išrinkti savuosius į 
vietinių draugijų valdybas. 
Martynas jau sutino trijose 
draugijose kandidatuoti j §ek- 
retorius, o jo pagelbininkas, če 
ke|įių čempionas, V dviejose. 
Zone gi pareiškė, kad jos vado-

je didelėje svetainėje. Išrodo, 
kad pelno, bus gražaus. Tai
gi velijame p-iai Balsienei dide
lio pasisekihio savo užmanyme.

, —dvorespondentė.
Darbai.

iJ. W.( Kuplt, iš Texas, 
“Aš esu 68 melų am- 

ir likau kurčias nuo šil- 
kaip turėjau 4 metus 

Aš negirdėjau laik- 
taksėjimo 12 colių at- 

Aš

šioj 
silpnai

apielinkėj darbai eina

Mes esame pilnai įsitikinę, 
kad VIREX atgaus jūsų girdė
jimų greitai ir kad supažindin* 
Ii jumis su šiomis • puikiomis 
gyduolėmis, mes atsiųsime di-

Wennersten’s
Bohemiani Blėnd

bandoma

ristikų
Žmonių

UNCLE

%
u

bus ftrud- 
v., Aušroš

EINAMA PRIE PABAIGOS

pagražina Dr. i).

ratais ir liko už-..i-daug
gėsi, kad L. S. M. Batėlis kas-

labai “ukvatijas”. Vienok ma
noma, jog prieš Kalėdas sporto 
tnegrSjai turės progos pamatyti Trečia prelekcija 

j nepaprastai geras ristynes. —Z džio 14 d., 7:30 *v.

Garsinkitės Naujienose

Wabash Avė., neišlaiko lygs
varos ir nukrito po užpakali- 
niais treko 
muštas ant vietos 
c ė \Villiani Sammis, 3012 Par- .i,, ■ • . * j * • i • L
nell Avė., kuris ispradžiu bu- z, ... ..... , / * ... .Gedimino rengiamus /Vakarus,vo sulaikytas, bet po poltci- TTi. ...... ,,. * ... . 1 . i Užtai kiti ir vadina tuos vaka-
ios lardtmo liko paliuosuolas. .. _ .J 1 irus mėtinėmis iškilmėmis.

1 — Kep.

Jau. įvyko dvi Draugijų Są- 
1 ryšio, palaikančio Aušros Kpy- 

rengiamos prelekcijos. 
Skai- 

Tauti- 
Antra 
20 d.

Lietuvių sunkiojo svorio čem- (rvno 
pionntas dar niekam nepnk au- pirmoji |juv(| , kr 9 d 
so. Vieni mano, kad jis prikišu-* 
. o K. Sarpaliuk,. kiti nesutinka 
iu ta* nuomone. Dabar
ukabinti Sarpalių su vienu iš 

geriausiųjų lietuvių

tė Julius Švitra, lemoj: 
ninkai ir kitos sriovės. 
prelekcija buvo lapkr. 
Skaitė J. Jukelis, kaip jis pats 
sakė, “referatą,” temoj: žemės 
klausimas Lietuvoj, 
buvo vidutiniai.

liktai už $1, iškolektos kaip 
das l a lys,, dykai dėl išbandymo 
per dešimtį dienų. Jei pasek
mes nebus užganėdinančios, 
gydymas nekainos niekt).

Nesiųskite pinigų lik jū
sų vardą ir adresų pas V1KEX 
Company, 1304 (>atcway Sta
tini!, Kansas City,'Mo., ir gy
duolės' bus atsiųstos tuojau. 
Vartoki! jas pagal paprastų 
nurodymų. Jei gale 10 dienų 
jūsų girdėjimas neatgautas, jū
sų galvos užimąs nepranyks, 
lik atsiųskit jas atgal, o jūsų 
pinigai bus grąžinami be klau
simo. šis pasiūlymas pilnai ga
rantuotas, lodei rašykit šian
dien ir pabandykit šias ‘ pui
kias gyduoles.

(Skelbimas)

Siuskit pinigus per >
NAUJIENAS

BILLY’S

Silly

OPT\kA\%T\C
ABOV'V “VVk^

KIU\-\OM

C-C>N1X^^V

UOtO MAYAV

VAPk\\_ tOOUVV)
B^AUG,

VVENNERSTENS 
yra lengviau priren

gti ir jis turi genesnį skonį. 
Yųs pamėgsite jį!

Henning Wennersten Inc.
29G0 LAWRENCE AVĖ.. CHlCAGO

PAVLAVICIA
Undertakers Co.,
Automobiliai vesK^ėms, 

krikštynoms ir 1.1. 
Grabus parduodam pigiai 

3į38 So. Halsted St., 
Phone Boulevard 7667

Rezidencija Boulevard 9828

.030(0!

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Klausyk ir Tėmyk
z 0 Polam

' <■

BRING" yOUR

and

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

Darykit tai ir Jus

Štai kiek kuponų ,• gausit už 
kiekvieną atneštą ar atsiųstą 
pa^tu naują skaitytoją:
Už metus ...........150 kuponų
Už pusę metų   75 kuponus 
Už tris mėnesius .... 35 kuponus

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

“ŲO'jJ CAKJ
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NAUJIENOS, ChiragO, m KetvirtaiŲonis, Gruod. 3, ’25

Lieluvių Rawiiuose,
(Tąsa nuc 5 pusi.)

Bridgeportas
Jaunoji Birutė

PRANEŠIMAI ’ IBRENOAVOJIMUI

■ North Side
Persiskyrė su Šiuo pasauliu 

lapkričio 30 M-, 1925 m., apie 
S vai. ligonbutyje. Turėjo am
žiaus '•12- metus.' Paliko di*- 
džiam nubudime du brolius: 
Martiną ir Ambrozėjų Grigus. 
Taippal paliko vieną pusbrolį 
Vincentą Kulikauski, katras rū
pinasi lui<l<»tuvčms, Amerikoje. 
Lietuvoj paliko 3 brolius, ir I 
sesei į. i*a> jo iš Lietuvos, Kau
no i ėdy bos, Kėdainių apskričio, 
Airiogalos parapjjos, Pagyne- 
vių viensii džio. Kūnas pašarvo
tas, 3244 So. Morgan St. ,

Laidotuvės įvyks Petnyčioje, 
Gruodžio 4 dieną, apie 8 vai., 
į šv. Jurgio Bažnyčią. Po pa
maldų bus nulydėtas į Šv. Ka
zimiero kapines.’ Užkviečiame 
yisus gimines, draugus’ ir pažį
stamus dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdę,
Broliai jr Giminės.

Laidotuvėm 
borius A. Masa 
4139.

Minėkime Lietuvos revoliucijos
20 metų sukaktuves.

šį vakarą Įvyksta Jaunosios 
Birutės dainų pamoka Ir tėvų 
susirinkimas. Tėvai turėtų su
sirinkti kųoskaitlingiausio, nes 
išgirsite raportą orkestrus i • 
Kalėdų Eglaitės rengimo komi
tetų. ' . *

Birutės Kalno draugija rengia ifl- 
kilmingą vakarienę <lel pagerbiamo 
narių, kurie nėra ėmę pašalpos iš 
draugystės per III metų. Vakarienė 
įvyks Gruodžioi 6 <1., Nedėlios vaka
re, Chicagos Lietuvių Auditorijoj. 
Pradžia 6:30 vai. vak. Kviečiame vi
sus atsilankyti į šią iškilmingą va
karienę. Bus priimami j draugiją 
nauji nariai veltui.

Kviečia KOMITETAS

ANT' RENDOS 5 kambarių (lutas, 
ant antro floro, 
Parke) Namas i 
rankmnai vėliausios mados, 
nebrangi.

MBS. ŠATKAUSKIENĖ 
3340 So. Halsted Street 

Tol. Boulevard 3652

randasi Brighton 
mūrinis, yra visi pa- 

, remia

PARDAVIMUI 
dei7 ^Valymo ’špar- 

DAVIMAF

NAMAI-ZEME

patarnaus gra- 
Iskis, Tel. Blvd.

Dar priešu 1905 metus Lielu- 
vos pažangieji žmones slaptai 
gabendavo iš užsienių lietuvių 
kalba leidžiamus laikraščius ir 
knygas ir platindavo tarpe mie
sto ir sodžiaus gyventojų. Ga
ro valdžia (lėliai to labai dūko. 
Tokius Lietuvos propagandis
tus caro žandarai šaudydavo, 
areštuodavo ir įkalindavo. Ne 
vienas musų viengentis tapo 
l>ašautaš, sumuštas arba įkalin
tas. Bet 1905 metais prieš 
caro valdžią 
jos kraštai, 
ir Lietuva.
pradėjo šaukti ir rinktis į sei- vienas kitam ranką. «Gailų, kac 

susirinki- tėvai-nesirūpina savo vaikais ir 
nesistengia juos pamokinti ii

sukilo visi lluaai- 
Neatsiliko nuo to 
Lietuvos žmonės

Kalakutų Diena

A. Žukauskas, bučeris, 3808 
SO. Lowe Avė., praleidęs links
mai su draugais šventę^ sugrį
žęs vėlai namo liko apiplėštas 
prie pat nifmų. Atėmė auksini 
laikrodėlį ir $16 pinigais.

“Silvercup” duonvežiui pada
lė “hold-up” 7 vai. ryto, atim
dami du šimtus dolerių.

Aut 33-io Plaee lietuvių vai
kėzai (kiti juos vądiha lietu
viškais plėšikais) bemanevruo- 
dami su revolveriais, peršovė

Lygos metinis sushinkl- 
Ketvlrtadienį, Gruodžio 

(Doc.f 3, 8:00 vai. vak., Mark White 
Sųuarp svet., prie 30th St. ir Hal
sted. Visi nariai malonėkite susirink
ti. Bus valdybos rinkimas ateinan
tiems 1926 metams. Yra ir šiaip svar
bių reikalų aptarimui.

— Valdyba.

L. S. J 
ma.s įvyk

■" —-    • 1 >— --------- -- —

HENDON nanjaiirios mados
5 knjnbarių 
abiejų pusių, 
renda 
įlinką

rlatav šviesa iš 
Arli gatvękariu. 

pigi; galima matyt sąvi- 
visudos;
S. 18 Avė., Cicero, III.

šiaip viešusmus ir
mus. Lietuvos revoliucionieriai 
šventadieniais pradėjo mieste- Šiaip suvaldyti.
liuose laikyti prakalbas. Lietu-i Kito vėl biznieriaus sūnūs 
vos Žmonės pradėjo vyti iš vie- pasigavo ^vo pinigus, nusipir- 
tų caro valdžios agentus, pra
dėjo kurti valsčių savivaldy
bes naujais pamatais, pradėję 
steigti lietuvių mokyklas, užda
rinėti degtinės 
lt.

Birutės generalė praktiku įvyks 
Gruodžio 3 d.. 8:00 valandą vakare, 
Maik White Sųuare Parke, ant 30tos 
gatvės ir So. Halsted St. Dabar jau 
paskutinį kartą registruosime narius 
ir tik tie dalyvauk veikale, kurie at
lankys ant šių praktikų.

’ — Valdyba.
•------- -—— ■ /

Chicagos Komitetas Lietuvos Naš
laičiams šelpti rengia Bazarą, Ned., 
Gruodžio 6-tą, 1925, Mildos svet., 
3142 So. Halsted St., Pradžia 7 vai. 
vak. Kviečiame visus prisidėti su 
rankdarbiais arba aukomis ir atsi
lankymu. — Valdyba.

monopoliu."*- ii

ko seną Forduką ir susirinkęs 
33-čio Place’o "gengę”, išdūmė 
kur tik jo Fordas nesą.’ Bet tė
vui laiku pranešta ir policija 
juos pagavo kol dar nespėjo 
išsįmufinlį iš miesto.

T. I). M. L. Brolių ir Seserų prieš- 
mptinis susirinkimas įvyks Pėtnyčios 
vakare, Gruodžio 4 d., 7:30 vai. vak., 
F. Shedvilo svetainėje, 841 Kensing- 
ton Avė. Visi nariai malonėkite at
silankyti, nes turime daug svarbių 
dalykų apsvarstyti. Taipgi atsiveski
te naujų narių prisirašyti.

.1. Valančius,

ĮVAIRUS SKELBIMAI
MUSŲ KALENDORIAI
šiuomi pranešam visiems Chica

gos ir apielinkių lietuviams ’ biz
nieriams, kad pas mus galite užsi
sakyti įvairių sieninių kalendorių. 
Hangers, \Vall Pockels, J)eLuxe ir 
Cut Oats, taipgi da turime labai 
gražių naujų liųtuvišk’ų kalendorių. 
Musų kalendorių kainos gana pri
einamos — nuo $12 iki $25 už 100. 
Pas mus randasi didžiausias ka
lendorių pasirinkimas. Reikale ka
lendorių telefonuokite mums — 
prisiusime agentą su sampeliais ar
ba dėl platesnio pasirinkimo pri
bukite patys vpatiškai šiuo adresu:

AUŠROS KNYGYNAS, 
321(1 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard t)663

Kad liuli prisirengusiems dėl 
musų didelio Kalėdinio išpardavi
mo, mes dabar norime numažinti 
didelę dalį savo stako, biskį var
totų augštos rųšies (irojikhų Pia
nų, dar pigesnėmis kainomis negu 
mums kainavo. Mes atiduosime iš
mokėjimais net po $2 j savaitę. 
Fonografai, Vargonai, Upright Pia
nai taip pigiai kaip po $1 į savai
tę. 'Tarpe Ių netikėtų hnrgonų mes 
pasiūlome, sekamus:
Sliroeder* & Sons, elccti ir Grojik- 

lig pianas, kainavo $95(1 
bar ................. .....

Pianistu Grojiklis pianas
Ių), kainavo $700, dabar 

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

Columbia (irafonolu, kainavo 
dabar .. .*...........................

Tahle fonografas, kainavo $25 iki 
$50, dabar t..................... '. 85

(aibinei fonografai, kainavo $75 iki 
$150, dabar"..................... $29

Upright Pianai (garantuoti), kai
navo $200 iki $100, dabar . $45. 
Jus sutiksite su mumis, kad tai 

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

National I’ianft Stores
2332 W. Madison St.

Bungalow už $5,000
Pardavimui nauja, 4 kam

barių mūrinė bungalow, ran
dasi 3 blokai nuo Marųuette 
Parko, jmokėt tik $500/ 
Klauskit pas savininkę.

809 W. 69th St.

Sek r.

į .BAGDONAS BROS.
MOVING, EXPRĖSSING & ČOAL 

PIANO MOVING EXPERTS 
Long distance handlinęr.

Turime daug metų patyrimą. 
3238 So. Halsted St.

Tel. ros. Yds 3408—Blvd. 7667 office

(la
ši 70 

(88 no- 
81 10 

8125, 
$20 

8200 
$40

2 gyvenimu už $9,800
Pardavimui naujas mūri

nis namas, 4-5 kambarių, 
randasi netoli Marųuette 
Parko, tik $2,000 įmokėt. 
Klauskit pa8 savininkų. 

809 W. 69th St.

.PARDAVIMUI bučerne ir 
groserne, geras biznio kampas; 
daromas didelis biznis. Parduo
siu pigiai. Priežastis pardavimo 
— nemoku dirbti to darbo.

3935 So. California Avė.
Tel. Lafayette 4903

BARBORA BATUAK1ENĖ 
Po pirmu vyru žilevičienė
Musų mylima motinėlė persi

skyrė su šiuo pasauliu sulauku
si 50 metų amžiaus. Gruodžio 
2 dieną, 1925, 3 valandą no pie
tų. Paėjo iš Kauno rėdybos, 
Telšių apskričio, Žarėnų para
pijos, šaušilės kaimo. Ameri
koje išgyveno 20 metų.

Paliko dideliame nuliu'liyie 
vyrą Jurgį, 2 sunu: Stanislovą 
V Aleksandrą, dukterį Bronis- 
lavą. Lietuvoj brolį Adomą Be- 
renį ir seserį Juozefą Rumbu- 
tienę. Kūnas pašarvotas randa
si 10528 Edbrooke Avė., Rose- 
land, III.

Laidotuves įvyks ’Subatoj, 
Gruodžio 5 d., 8 valandą ryto 
iš namų j Visų šventų Parap. 
bažnyčią, kurioj įvyks gedulin
gos p^nlaldos už velionės sie
lą, o iš ten bus nulydėta į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visus gimines, draugus ir 
paž štamus nuoš*rdžiai kviečia
me dalyvauti laidotuvėse.,

Nuliūdę liekame, 
\ yrąs. Sunai 
ir Dutdo

Laidotuvėse patarnauja gra
bo* ius Eudeikis, Tel. Yards

Visiems tiems 
minėti LSS. 81 
vakarėlį, kurs įvyks gruodžio 
6 dieną (ateinantį sekmadienį), 
Liuosybės svet., 1822 \Vaban- 
sia Avė. Be Dr. A. •Montvido 
kalbos bus dainų, muzikos ir 
šokiai. 1

įvykiams pa- 
kuopa rengia

Brolybes Kliu be

Socialistas.

Lietuvių Piliečių Brolybės 
Kliubas Amerikoje surengė pui 
kų vakarą Mildos svetainėje. 
Pasekmės buvo geros, liko dar 
ir pelno. Tiktai kažin kode] pas 
kliubiečius nėra gero, susitari
mo. Nedėliojo, lapkričio 29 d. 
turėjo įvykti susirinkimas, bet 
valdybai nepribuvus taip ir iš 
siskirstė nieko nenutarę. Dau
giau domės į kliubo reikalus, 
kliubiečiai — o viskas bus 
rai. .

Roseland, UI. — SLA. 139 
priešmetinis susirinkimas 
Ketverge, Gruodžio 3 d., 1925 m., 
Stiumilos svetainėje.' Pradžia 7:30 
vai. vakare. Bus rinkimas kuopos 
/aldybos ir nominavimas centro val
dybos. Susirinkimas svarbus, todėl 
bukite visi. Atsiveskite ir 
.ių prirašyti'.

kviečia

ge-

kuopos 
atsibus

naujų pa

Valdyba

Tel. Yards 7282 ? '
BRIDGEPORT PAINTING 

& HDW. CO.
Malcvojam ir popieruojam. Už

laikėm malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

PRIVERSTAS parduoti savo gro- 
jiklj pianą iš priežasties išvažiavi
mo iš miesto. Grojiklis pianas ver
tas $900, parduosiu už $150, 125 
voleliai, beorius ir kabinetas, iš
mokėjimais '$50 cash ir po $10 į 
mėnesį. NAGA1TIS

6512 S. Halsted St., Ist floor

PARSIDUODA FARM A 80 akrų 
žemėn su visais budinkais ir visais 
gyvuliais, 4 melžiamos karvės, 2 te
lyčios, 2 arkliai, 2 paršai penimi ir 
viena veislinė kiaulė, 65 vištos, vie
na# turkey. Yra 200 bušelių komų, 
100 bušelių avižų, 16» bušelių rugių, 
12 tonų dobilų, 50 bušelių bulvių, 40 
bušelių obuolių ir visos tulšys dėl 
Žemės apdirbimo, 1M mylia ligi 
miestuko. Didelis sodnas, pro sodną 
bėga upelis. Parduosiu viską kaip 
yra augščiaus pažymėta už $2 700; 
priežastis pardavimo: noriu greitai 
j Europą išvažiuoti. Daugiau infor
macijų norinti žinoti, galite kreiptis 
vpatiškai prie savininkės M. KLAS- 
TAW, 3156 So. VVallace St., Chica-. 
go, III., 3 -čias augšta.s užnakaly. O 
ieigu per laišką, tai kreipkitės pas 
savininką.

kT. K LĄSTĄ W 
Luther, Mich.

t / P. O. Box 2.

Simpatiškas — 
Mandagus — 
Geresnis Ir Pi
gesnis Už Ki
tu Patarnavi 
mas.

J. R. Eudeikis Komp. 
l’AGRABV VLWAI 

Didysis Ofisas:
1605-07 S. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
4904 West 14th StM Cicero. 

Tel. Cicero 8094.

Dr-tės Tautiškos Lietuvos 
Seserų pirmas šį sezoną maska- 

I radinis balius buvo gana skys
tas. Kodėl taip? Spėjimų yra 
j visokių, bet tikroji priežastis 
I veikiausia bus tame, kad šiais 
llgikais uždarbiai yra mažį, o 
visko brangenybė yra neišpasa
kyta, tad prie tokios padėties 
apie balius nėra ko ir manyti. 

'Seniaus baliai duodavo pelno 
'šimtais,’ o dabar gerai, jei lie
ka dešimkė, kita. Tad čia drau
gystės yra susiburusios remti 
viena kitą ir kurios tai prakti
kuoja, tai ir laimi visados; bet 
kartais išrinktieji komitetai pa
miršta atsilankyti, arba 'pa
kvietimai nepasiekia i laiką, tai 
ir. parama nusiU'Ukdo. žinoma, 
tai priklauso nuo valdybos ir 
nuo visų narių, šiame vakare 

i kelios draugystės ir kliubai irgi 
dalyvavo.

Munšaino auka.
Vienas lietuvis nuo 33 gatvės 

skaitėsi vienu iš tvirčiausių vy
rų ant Bridgeporto,- kuris sa
kydavo, kad jo pė velnias nei 
veiks, betik munšainas. 1/ to 
dėl paskutiniu laiku jis mauk 
davo kiek tik gaudavo. Bet pe 
įeitą panedėlį ir paveikė: par
krito ant aslos ir daugiau ne
besikėlė, o vakare atidavė “die 

liki-, 
lau

vams dūšią.” Tok i s pat 
mas ir kitus munšainerius 
kia. —Japu-.Iahnis.

Klaidos pataisymas

Liet.

S. L. A. 109-tos kuopos 
nis susirinkimas įvyks 
Gruodžio 4 d., Meldažio svetainėje, 
ygiai 7:30 vai. vakare. Bus nomina- 
vimas kandidatų Į Centrą Valdybą 
ir rinkimas kuopos Valdybą. Visi na/ 
•iai kviečiami būtinai dalyvauti.

— Valdyba.

priešmeti- 
penktadienį, PIRKIT PLUMBINGA PAS MUS 

IR SUTAUPYKIT 35% 
Mes parduodame visiems olselio 

kainomis
Letintfad Plumbing Supply CoM 

1637 West Division St., 
netoli Marshfield

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

2993 W. ^Ist 1M.
Tel. Roosevelt 8240

Brighton Park. — S. L. A. 176 kp. 
svarbus susirinkimas, Gruodžio 4-tą 
d., 7:30 va). vak., Jokantų name, 4138 
Archer Avė. Bus nominacijos į Pil
domąjį Tarybą ir kuopos Valdybos 
rinkimas sekantiems’ metams.

Kuopos Raštininkas

ASMENĮ) JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU Joe Rudis. Pa

eina iš Lietuvos Kaušelių kai
mo, Plungės valsčiaus. Turiu
svarbų reikalą, Prašau atsišauk- I 
ti. JOE GRIGAL, 1446 So. Ash- 
and Avė., Chjcągo, III. i

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilhonios 

riems nėriniams; kaina: 
matkos 35c., 38c. ir 40c. Vilnonios 
skiautes vaikams, kaina nuo 05 
centų iki $1.00. Marskonios gi
jos, kaina 1000 jardu nuo lOč. iki 
45c. Mano tavoras parsiduoda nuo 
35c. iki 50c, pigiau ‘ negu kitur.

I Atdara dienomis, vakarais. Sekma- 
dienyj po pietų.

Krank Seleinonavičius 
504 W. 33rd St. Prie Normai Avė.

gijos įvai-
4 uncijų

PARDAVIMUI

FIKČERIAI, 
PIGIAI. '
1135.Si Sangaman St.

PA J IEŠKAU savo pusbrolio Anta
no Balkaičio iš Verpenos miestelio 
Kelmės Filija), Raseinių apskričio. 

<ą tik esu atvykęs iš Lietuvos 
norėčiau susižinoti.

JUOZAPAS BALKIS
11628 So. Wentworth Avė.

ir

Tel. Lafayette 5153-6438

RUBIN BROS.
NAMU STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CH1CAGO

PARSIDUODA arba mainy
siu groserne. ir bučerne geyoj 
apylinkėj, Cach biznis. Išdirb
tas per ilgus metus.

3932 S. RockvvelJ St.

JAI’ SUPYKAI’! Atiduosiu be
veik už dyką 160 akerių farmą, 
30 akerių ariamos, 80 ak. miško, 
73 mylios nuo Chicagos, Indiana 
valstijoj, stuba I ruimų, sodnas, 
geras vanduo. Kaina $4,000.00 ir 
ant lengvo išmokėjimo.

B. R. YASULIS,
I 371)8 Deodnr St.

EAST CHICAGO, IND.

PARDAVIMUI . lotai labai 
augančioj sekcijoj South West 
Side. Atiduosiu pigiai greitam 
pirkėjui.

Tel. Prospect 6046

ITALIŠKOS ARMONIk6s

Me. iMirbinėjume ir importuojame vi»o- 
kių rųiių pirmo* kietos rankom* dirbtų Ita- 
HJkų Armoniką geriausių pasaulyje. De
šimčiai metų garantuotos. Musų kainos yru 
malęsnčs negu kitų išdirbinėtojų. Dykai ar
monikų instrukcijos pirkėjams. Reikalaukit 
DYKAI katalogo.

R U ATT A SERENELLI & CO. 
817 Bluc Island Avė., Dept. 40, Chicago, III.

Sekmadienio vakare 
Liuosybės Namo B-vės 
vakaras irgi menkas buvo. Me
tai baigiasi, šėrįninkai turės 
“gražų” raportą iš savo rengia
mų vakarų. Vyrai bukite vy
rais, nes kitaip viską moterys 
užvaldys; štai ir šiame vakare 
didžiuma publikos buvo 
rys ir jaunos mergąitės.

. 1 >ra.uxy«l-Os Lietuvos K!ai-ci- 

viii buvusio baliaus aprašyme 
netyčiomis praleista vardas 
Draugystės Apšvietus Vyrų< ir 
Moterų, / kaipo dalyvavusios 
tame baliuje in corpore. Už tą 
atsiprašau. —Sekr. K. P. D.

JIEŠKAU savo brolių Jono ir 
Alfonso Simonelių. Jie gyvena Ka
nadoj, Montreal: turiu svarbų reika
lą. Prašau jų pačių arba kas juos 
žino, pranešti. Busiu dėkingas.

P. SLMONELIS 
71G E. 92nd Place 

Chicago, III,

KRAUTUVIŲ F1RČERIAIGroKorrtiKj, IAvi- 
Černių, Delikate-

£ scn’ Restauran- 
tų, Kendžių, Be- 
kernių. Musų 

H specialumas Geras patar- 
—v na vi mas, žemos kainos. 

Subiheims, U)12 So. State St.

PARSIDUODA restaurantas. 
Visas arba pusė. Vieta gera, 
priežastis, partnerių nesusitai
kymas. Kreipkitės tuojaus, gau
site bargeną. „

2414 W. 47th St.

NAMAS ant pardavimo, 5-5 kam
barių, mūrinis, viskas naujos mados, 
parduosiu pigiai, Nupi’ksit su mažu 
jmokėjimu, nes savininkas gyvena 
kitame mieste.

MRS. ŠATKAUSKIENĖ 
3340 So. Halsted Street 

Tel. Boulevard 3652

MORTGECIAI-PASKOLOS

mote-

Pranešimai
KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PĘA 

LEISTI *.100.00?
Atsakymas: $100.00 ant syk jr 

$6.00 j metus per visą 
likusj gyvenimą.

kiekvienas mujų praleistas dole
ris sudaro nematomų juostą cen- 
!ų ir kiekvienas centas ątlieka 
tam tikrą tdarbą. Praleisdami cen
tų paskui centą, dolerį paskui do
lerio, mes greitai praleidžiame

APSJVEDIMAI
PAJIEŠKAU apsivedimui mergi

nos nuo 20 ligi 30 metų. Aš vaiki
nas 32 m., ne geriantis ir ne rūkan
tis. Su pirmu laišku malonėsite pri
siųsti paveikslą, kurį ant pareikala
vimo grąžinsiu. A. F. Box 32, 1739 
So. Halsted St., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ ir MOTERŲ
VISOKIOS RŪŠIES DARBAI

Kuomet jums reikia darbo, šau
kite telefonu West 4308. O kuomet 
norite dirbti, atsišaukite 20 So 
Western Avė. ,Mums tuojau reikia 
ianitorkų prie apvalymo ir viso
kių maišytų darbų. Pasiinatykit 

su mumis šiandien.

MAINAI’ bučernę ir grosir- 

nę ant namo, loto arba auto- 
mobiliaus, nėra skirtumo km 
randasi, kokioj miesto daly; 
turiu išmainyti šią savaitę, biz
nis yrui geras ir pelningas, ne
mokantį biznio išmokinsiu. 
Perskaitęs šį apgarsinimą šauk 
Boulevard 3856. Agentam ir 
už 
kit

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

5»- kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION 
3804 South Kedzie Ate., 

Lafayette 6738

MOKYKLOS

cash neparduosiu. Negaiš- 
laiko.

George Zaksas
3325 S. Lowe Aye.

VALENTINE 
DRESSMAKING 

COLLEGE

<........ ■' ■' ' I ■■■■■! I
Tel. Lafayette 4223

Plumbing, Heatirig 
Kaipo lietuvis. lietuviams visados 

>>tarnauju kuogeriauslai.
M. Yuška,

1228 W. 38th Chicago, III.

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

šviesos ir Uratų suvedimas. 
Fikčeriai ir elektros reikmenys.

2215 W. 22nd St., Chicago
Phone Canal 2591 

L ■..................  >

štai visiems svarbus dalykus. Javo Tento
Pereitais metais buvo daug kai- dirbtidėl kitų, 
bama apie pakėlimą kainos 
Liet. Liuosybės Namo B-vės 
Šerų, bet galų gale palikta se
nąją kainą —po $25 už ščrą.
Bet esu tikras, kad nuo ateinan 
čių metų kaina bus pakelta ma
žiausia $10, nes senesniesiems 
šėrininkams yra skriauda par
davinėti šėrus ir dabar senąja 
kaina. Tad kas manote ir gali
te, pirkite serus dabar, prieš 
Naujus Metus, o su laiku pa

sidžiaugsite iš gražaus pelno.
Todėl raginu, visus pirkti šėrų 
kiek kas gali, o ne palikti kaip 
iki šiol. Dar yra daug š.ėrų 
neparduota ir tai duoda progą 
B-vei pakliūti į kelių žmonių 
rankas. AŠ esu daug sykių pri
minęs šėrininkams, kad reikia 
budėti'ir dirbti visiems išvien, 
tada neapsivilsime, o ir bendro
ve puikiai bujos.

I — Koresp. K. P.D.

Atsitolinkite tai, kada jus pralei
džiate pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei padė- 
tumėt juos j banką ar spulką?

Naujienų. Spulka. uždirba po 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno 
$100.00 — paniislyk kiek jūsų 
šimtas uždirbtų jei laikytumėt j| 
čia per 20 metų?

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

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St.

Nuo 10 ryto iki 8 vai. vakaro.

Jaunų Vyrų* Draugiškas ir Paftelpi- 
nis Kliubhs laikys priešmetinį susi
rinkimą Gruodžio 3 d., 8 vai. vak., 
(Ketverge), Chas. Šhatto svetainėje, 
1843 So. Halsted St. Draugai malo
nėkite visi kyku susirinkti, nes tu
rime rinkti naujų valdybų sekantiems 
metams.

Kviečia Vaidyba

Lietuvių Rytinės žvaigždės Pašel- 
pinis ir Pasilinksinihimo Kliubas lai
kys mėnesinį susirinkimą , Gruodžio 
3 d., (Ketverge), 8 vai. vak. Visi 
kliubo nariai malonėkite atsilankyti 
ant šio susirinkimo. Yra daug svar
bių reikalų.

— M. Chepul, Sekr.

JIEŠKAU apsivedimui merginos 
arba moteries; gali būti ir biedna, 
aš nepaisau, pas manęs nieWo ne
trūksta; aš turiu farmą. Malonė
kite atsišaukti laišku.

CHAS. LINGIS 
Bagley, Mich.

įSRENŪAVOJIMUl’
RENDON 6 kambarių cottage 

$21. Randasi pusė bloko nuo 
Archer Avė..

Atsišaukite:
4836 So. Ridgeway Avė.

ANT BENDOS 6 kambarių Ha
las, vandeniu apšildomas, prie gat- 
vekarių linijos. įlenda pigi. Gali
ma matyti Dile kada. Nepraleiskit 
šios progps; galima ir furnivius 
pirkti.

4417 So. Artesian Avė.
% bloko W. nuo Western Avė.

ANT rendos 4 kambarių fla- 
taš, antros 
yra elektra, 
Atsišaukite.

3245
Tel. Michigan 0724

lubos, iš fronto 
gasas, renda

Parnell Avė.

pigi.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė, 4 pagyvenimui kambariai ir ga- 
radžius. Yra tono vifcai naujas 
trokas. Pardavimo priežastį patirsi
te ant vietos.

' 172.7 So. Union Avė, 
Canal 0552

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

Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager

RElKAįLlNGAS porteris \ į 
restaurantą. 'Puri būt patyręs 
tame, darbe. 
’ Atsišaukit.

7359 S. Western Avė.

RE1KĄL1NGAS darbininkas 
prie ūkio darbo, 30 mailių nuo 
Chicagos,* katras moka. važiuo
ti Fordo troką. Darbas pasto
vus. Kreipkitės tuojaus.

J. Bagdonas 
950 W. 33 St.

RAKANDAI
PARDUODAME - kibai pigiai 5 

kambarių puikius rakandus, kaip 
naujus, 3 šmotų paiioro setas. 2 mie
gamo kambario setai, grojiklis pia
nas, radio, 7 šmotų valgomo kamba
rio setas, kaurai, liampos ir daug ki
tu dalykij. Pigiai, dalimis.

1611 W. 55th Street

lihivCtl. ■n

PARSIDUODA grosernė ir kend
žių krautuvė iš priežasties nesutiki
mo šeimynoje. Parduosiu pigiai. Tu- 

'riu apleisti Chicagą. Kreipkitės kuo- 
greičiausiai. Kas pirmesnis, tas lai-' 
mes.

2418 W. Marųuette Rd. 
Arti Western Avė.

NAMAI-2EME
ant išmainymo 6 natų 

ro namas/ gražioj apielinkčj, 
nysiu ant mažesnio nairto 
fanuos'. 2 flati. 
lotų arba biznio 
ti i ‘

i

niu
rnai- 
arba 

ų namą mainysiu ant 
,________ilo. Kurie norite pirk-
arha mainyti kreipkitės pas

A. GRIGAS
3114 S. Halsted St.

Tel. Boulevard 4899

cnxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

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

LEVESKIS’ fiCHOOL 
Preparatory and Commercial 

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

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy

PARDAVIMUI 3 lotai ir 2 
cottage, 5-6 kambarių. Barge-1 
nas. Randasi pusė bloko į pie
tus nuo Archer Avė.

Atsišaukite:
4836 So. Ridgeway Avė.

/

PAMOKOS
LIETUVIŲ'KALBOS 

Dideliems ir Mažiems
Utarninkais nuo 7 iki 9 vai. vak.
PėtnyČiomis nuo 3 iki 5 po pietų

J. L. BRIEDIS
2846 Emcrald Avenue

Einu ir j namus 
Telephone Victory 7372

js* t.


