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Baltasis T eroras
Balkanuose

Turkų moterys nori var- 
tot bažnyčias pamokoms

Didelis skandalas Kansas pro
hibicininkų organizacijoj

Baltasis teroras siaučia
Balkanų valstybėse

Smerkimas tariamų revoliuci- 
ninkų Rumunijoj; Bulgarijos 
sostinė — gyvi kapai

Turky moterys kovoja dėl 
šviesos ir progreso

Moterų sąjunga reikalauja tei
sės laikyti pamokas moterims 
turkų bažnyčiose

VTENNA, Austrija, gruod. 11. 
— žinomas f rančų zų rašyto
jas Henri Barbusse, kurs buvo 
nuvykęs į Rumaniją ir dalyva-

KONSTANTINOPOLIS, Tur
kija, gruod. 11. — Turkų mo
terų sąjunga pradėjo kovą su 
tikybos direktorium, Esadu Be-

Skandalas prohibicininkų 
organizacijoje

Aukšti Kansaso valstijos valdi
ninkai kaltinami dėl grafto

TOPEKA, Kaus., gruod. 11. 
— “Sausaus kaip ragas“ Kan
saso prohibicininkų lagery ki’c 
didžiausias skandalas. Du aukš
tieji valstijos valdininkai ir 
buvęs žinomos \ prohibicininkų 
organizacijos, Kansaso Anti- 
Saloon Lygos superintendentas, 
kaltinami dėl grafto ir išaikvo- 
jimo tos organizacijos pinigų 
savo politiniams tikslams.

D-ras John G. Schaibly, kurs 
dabar laikinai ėjo pareigas 
Anti-Saloon lygos superinten
dento, padaręs tos organizaci
jos dalykų tardymą, kaltina jos 
viršilas, būtent, valstijos aukš
čiausio teismo teisėją Richardą 
Hopkinsą, generalį valstijos 
prokurorą Charles Griffithą ii 
buvusį Lygos superintendentą 
Fredą Crabbę, kad organizaci
jos pinigus jie suvartoję savo 
politinių kampanijų išlaidoms 
padengti. Taip, generalis pro
kuroras išeikvojęs $3,739.00 or-

[Vacific and Atlantic Photo]
Elizabeth Simpson su savo vyru. Ji tapo išrinkta’ Higham 

(Anglija) miesto majoru. Gi jos vyras tarnauja' miesto taryboj 
kaipo klerkas.

yo ten pastarojoj tariamų revo- 
liucininkų byloj Tartar-Bunare, 
dabar parvykęs į Vienną sako, 
kad visose Balkanų valstybėse, 
tarp jų ir Vengrijoje, siaučiąs 
toks nežmoniškas “baltasis te
roras“, kad jis darąs gėdos vi
sam krikščionių pasauliui.

Barbusse sako, kad toj taria
mų revoliucininkų byloj R u ma
nijos valdžia negalėjus prista
tyti jokių dokumuųęiiuų įrody
mų, jogei kaltinamieji veikę su
lig Maskvos instrukcijomis. O 
Sofija, Bulgarijos sostinė, atro
danti kaip tikri kapai. Ten 
kiekvienas asmuo, kurs duoda 
informacijų apie viešpataujan
čias sąlygas, rizikuojąs savo 

’ gyvastį.
[Telegrama iš Bucharesto 

gruodžio 3 skelbė, kad karo tri
bunolas šisinave, Rumanijoj, 
pasmerkęs mirties bausmei aš
tuoniasdešimt penkis Besarabi
jos valstiečius, kaltinamus dėl 
dalyvavimo maište Tartar-Bu- 
nare. J

j u, reikalaudama,’ kad unijos 
narėms butų leista laikyti kal
bas moskėse [luj’kų • bažnyčio
se. 1

Tikybos direktorius sako, 
kad jis negalįs* nieko atsakyti 
moterims, kol jos nepaaiškins ą 
jam kai kurių klausimų. Ar jos 
norinčios panookslininkauti. ai 
prakalbas laikyti? Jei jos no
rinčios būt pamokslininkėmis 
tyi turinčios įrodyti, kad jos 
turinčios tam reikiamo sugėlė 
jimo; o jei norinčios kalbas ar 
paskaitas laikyti, tai tam esą 
joms atdari klubai ir mokyklų;.

Moterų sąjungos pirmininkė 
Mezihe Hanum atsako direkto
riui Esad Bejui taip:

“Jei pamokslus sakyti reiš
kia tik kataloguoti tikybos dės
nius, tai jau tikriausias daly
kas, kad musų sąjungos nariai 
nenori būt pamokslininkėmis. 
Neapšviestos musų krašto mo
terys perdaug ilgai buvo at
stumtos nuo progreso ir švie
sos. jas dengė storas fanatizmo 
šydras, antmestas joms tam
sių kunigų pamokslais. Musų

ganizacijos pinigų; aukščiau
sias teisėjas Ilopkins — $1,» 
190.0C, o buvęs Anti-Saloon 
Lygos superintendentas (’rabbe 
gautus iš piliečių pinigus “šla
pioms“ vietoms “sausinti“ tie
siai pats sau pasilaikęs, nieka
da jų organizacijos kasai neati- 
Javęs.

Naujojo Persijos karaliaus 
. karūnavimas

Buvęs minteteris pirmininkas 
Bahlavi patampa Persų ša
chu. \

TEHERANAS, Persija, gruo
džio 11. — Ateinantį pirmadie
nį Teherane bus karūnuotas 
naujas Persijos karalius, buvu
sia ministeris pirmininkas Rė
za Chan Pahlavi.

Buvusia Persijos valdovas, 
šachas Ahmedas Kadžaras, bu
vo pašalintas nuo sosto praei
to spalių mėnesio 31 dieną.

Jurininkai laimėjo depor
tavimo bylą

* «
Unijos vadai, kurie neteisingai 

buvo laikomi kalėjime, 
trauks valdžią tieson

MELBURNAS, Australija,
gruodžio 11. Aukštasis teis
mas šiandie patvirtino Austra
lijos Jurininkų unijos pirminin
ko Tomo Walsho ir sekreto
riaus Jakobo Johanseno apelia
ciją prieš Australijos valdžios 
nuosprendį deportuoti juos. By
los prieš jurininkus išlaidas 
turės padengti Britų valdžia. 
Abudu jurininkų unijos virši
ninkai tapo paleisti iš kalėjimo.

Organizuotieji Australijos 
darbininkai neapsakomai džiau
gias šituo bylos laimėjimu.

Jurininkų unijos vadai žada 
įnešti bylą prieš valdžią ir rei
kalauti satisfakcijos už padary
tą jiems nuoskaudą ir neteisin
gą laikymą kalėjime.

Meliono komp. nesumokė
jo 4 ir pusę miliono taksu
Bet Mellon juk yra valstybės 

pinigyno sekretorius

WASHINGTONAS, gruod.
11. — Senato komisijai, tirinė- 
jančiai vidaus pajamų biuro 
dalykus, to biuro komisaras 
Blair prįpąžjųo, kad Gulf Oil 
korporacija nesumokėjus fede- 
ralių taksų nuo 1915 iki 1919 
metų. Suma nesumokėtų tak
sų siekianti 4,590,385 dolerių. 
Valstybės pinigyno sekretorius 
Andrevv Mellon yra tos Gulf 
Oil kompanijos kompanas.

Gaudymas “negeidžiamu” 
ateiviu Meksikoj

MEKSIKOS, MIESTAS, *;r. 
11. — Policija pradėjo medžio
ti ir gaudyti “negeidžiamus“ 
svetimšalius, tarp Jų amerikie
čius, ispanus, francuzus, italus, 
sirus ir kiniečius. Visi suim
tieji bus policijos priežiūroj 
per penkioliką dienų, ir jei jie 
per tą laiką nepasistengs gauti 
darbo ir dirbti, bus deportuoti.

sąjungos tikslas yra pasiekti 
mases tų tamsių, neapšviestų 
turkų moterų, kurių negalima 
pasiekti nė per klubus, nė pei 
mokyklas. Jos reikia šviesti, 
pamokinti naujiems turkų mo
terų uždaviniams.“

Sirijos sukilėliai puolė 
Damasko miestą

Puolimas buvo atmuštas; sep
tyni puolikai buvo* užmušti

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
si t greičiausia.

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

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie-

BEIRUTAS, Sirija, . gruod. 
11. — Praneša, kad sukilėlių 
būriai vakar buvo du kartu įsi
veržę į Damasko miestą, bet 
abudu kartu buvę francuzų kul
kosvaidžių ir artilerijos ugnim 
atmušti ir išvyti. Septyni su
kilėlių buvę nukauti ir kelio’: 
ka sužeisti.

50 darbininkų kūnų išim
ta iš kasyklų

i BIRMINGHAM, Ala., gruod. 
• 11. — Iš Overtono kasyklų 
No. 2, kur vakar įvyko baisi 
ekspliozija. iki šiol jau išimta 
penkiasdešimt užmuštų darbi

ninkų kūnų. Keleto dar pasi- 
'gendama. Kai kurie užmuštie- 
1 ji yra taip baisiai sudraskyti, 
kiti vėl apdeginti, kad visai ne- 

' galima paginti, kas jie. Už
muštųjų giminės visai nepri
leidžianti prie suguldyti) kūnų 
ieškoti tarp jų savųjų.

Linčavimas negru 
Jungtinėse Val- 

• stijose
DETBO1T, Mich., gruod, 10. 

— Federalės Kristaus Bažny
čių Tarybos komisijos 'praneši
mu, šiemet iki lapkričio 15 die
nos Jungtinėse Valstijose buvo 
nulinčiuota 14 negrų.

Kontestas simfonijai

Fašistai panaikina 
sveiki n imąsi ran

kos padavimu
ROMA, Itailja, gruod. 10. — 

Sveikinimos rankos spaudimu 
ir kepurės ar skrybėlės 'pakėli
mu tapo fašistų valdžios oficia
liai panaikinta visoj - Italijoj. 
Nuo šios savaitės visi viešųjų 
ir valstybės įstaigų tarnauto
jai ir mokyklų vaikai, susitik
dami su savo vyresniaisiais ir 
su kits kitu, sveikinsią tik deši
nės rankos kilstelėjimu, kaip 
kad buvo paprotys senovės 
romėnuose.

Diogene, štai kur tei
singas žmogus!

Del Cieplako Lie- 
tuviiĮ-Lenki) bro

lybes
Nebus tos “brolybės“, kol Len

kai negrąžins Lietuvai Vil
niaus, sako ChicagieČiai

Chicagos Daily News vakar 
įdėjo šitokį lietuvių organizacu 
jų vadų pareiškimą:

“Daily News gruodžio I die
nos leidiny paduodama, kad 
Vilniaus arkivyskupas, kunigas 
Jonas Ciepliak, trokštąs atstei- 
gti draugingumą tarp lietuvių 
ir lenkų.

“Leiskite mums 100,000 Chi
cagos lietuvių vardu priminti 
tą faktą, kad jo malonybė ar
kivyskupas Ciepliakas yra len
kas, ir kad jo misija šiame kra
šte yra grynai politinė, kurios 
tikslas, matyt, yra uždengti 
Amerikos žmonių akis nuo tik
rosios padėties Vilniuje.

| “Vilnius yra senoji Lietuvos 
'sostine, jos kultūros ir valdžiom 
centras, bet dabar jį laiko ne
teisėtai užėmusios ginkluotos 
I/enkijos jėgos. Del tos prie
žasties tarp Lietuvos ir Lenki
jos tebėra kaip ir aktualiu ka
ro padėtis.

“Visa, ką turi l>enkija pada
ryti, kad draugingumą atstei- 
gus, tai sugrąžinti Vilnių tam 
kraštui, kurio dalimi jis visa
dos buvo. Kitaip negali, būt 
jokios taikos.“

Pareiškimą pasirašę J)r. k. 
Draugelis, Amerikos Lietui iT 
Tautinės Sandaros pirminin
kas; Stanley Kodis, Lietuvių 
Visuomenės Darbo Sąjungos 
pirmininkas; Joseph J. Ilert- 
manoviez, Amerikos Lietuvių 
Prekybos Buto vicepirminin
kas; Dr. S. Biežis, Lietuvių 
Daktarų Draugijos pirminin
kas.

“BrutaJny liet“
To patirs pareiškimo tekstas 

buvo įdėtas ir Chicagos Daily 
Journal’o ketvirtadienio leidi
ny, tik vietoj Daily News iš
spausdinto paskutinio sakinio: 
“Kitaip negali būt jokios tai
kos“, Daily Journale pasakyta: 
“Jo malonybė arkivyskupas 
Ciepliakas žino, kąd kol grobis 
pasiliks vagies rankose, bet ku

Municipaliniu rinkimu 
Norvegijoje daviniai

Komunistai, nežiūrint stiprios 
jų agitacijos, buvo visur su
mušti. 1

OSLO, Norvegija, gruod. 11. 
— Ką tik jvykusių visoj Nor
vegijoj municipalinių rinkimų 
daviniai rodo kad visur laime- 

9 

jo demokratinės ir konservati- 
nės partijos. Įvairios partijos 
kooperavo prieš komunistus, ir 
pasekmė buvo ta, kad komunis
tai niekur nelaimėjo, nežiūrint 
to, kad jie vedė nepaprastai 
stiprią priešrinkiminę kampani
ja. , ’

Rado Vilnių išneštus 
jurininku kunus

KARDIFF, Anglija, gruod. 
10. — Iš Port Elizabeth, Pietų 
Afrikos, praneša, kad ten rasta 
krantan išplautu du jurininkų 
kunu. Pažinta, kad tai pasken
dusio Britų garlaivio Compe- 
titor įgulos nariai. Garlaiviu 
Competitor savaitę atgal pa
skendo jūrėse ties Pietų Afri
kos pakraščiais. 'lik keliems 
žmonėms pavyko valtimi prisi
griebti krantdj o likusieji tris
dešimt astuoni įgulos žmonės 
žuvo.

Chicagiečių dosnumas 
“propagandai prieš 

Lenkiją”
Chicagos Dziennik Zvviązko- 

wy paduoda šitokią žinią iš 
. Variuvos:

“Iš Kauno praneša, kad lap
kričio 20 dieną vietos Vilniaus 
vadavimo komitetas gavo iš 
lietuvių draugijos Chicagoj 17,- 
000 dolerių, ^rinktų aukomis 
propagandos įrieš Lenkiją tik
slams.“

ri kalba apie draugingumą yia 
neįmanoma.“

Vietos lenkų Dziennik Związ- 
koivy, ištisai atsispausdinęs pa
reiškimą iš Journalo vakarykš
čiame savo leidiny, be kita pa
stebi :

“Už tokį (arkivyskupo Ciep- 
liako) ištiesimą prietelingos 
rankos li^uviams vietos lietu
viai atsake jam ’brutališku laiš
ku.“

Į Subsidija Britu kasyk
lų pramonei

Prohibicijos agentas 
nušovė žmogų

PITTSBURGI1, Pa., gruod. 
10. — Policija areštavo prohi
bicijos agentą Josephą Tobasco, 
kaltinamą dėl nušovimo vieno 
darbininko, Dimitro MiČašino, 
aštuonių vaikų tėvo.

Prohibicijos agentas teisinas,, 
kad anksti rytą jis išgirdęs lyg 
ką norintį įeiti j jo namus. Nu
ėjęs pažiūrėti jis pastebėjęs 
ties namais žmogų. Jis palaikęs 
jį plėšiku, ir Šovęs.

LONDONAS, gruod. 11. — 
Britų parlamentas vakar nuta- 

! rė paskirti dar 9 milionus sva
rų (45 milionus dolerių) subsi
dijos anglies pramonei. Praeito 
rugpiučio mėnesį buvo tam pa
čiam tikslui paskirta 10 milio- 
nų svarų (50 milionų dolerių).

Audros trukdo kelionę

ŠERBURGAS, Francija, gr. 
9. — šiandie atplaukė čia iš 
New Yorko garlaivis Aquita- 
nia, sūvėląvęs 14 valandų. Ke
lionę sutrukdė didelės vandeny
ne audros. įmonių tačiau nie- 

i kas nenukentėjo.

NEW YOKKAS, gruod. 11.— 
Musical America skelbia kon- 
testą Amerikos simfonijai su
komponuoti. Kompozitorius, 
laimėjęs kontestą, gaus $3,00!) 
prizą. Sprendėjų komisijon įei
na ir Chicagos Simphonijos ve
dėjas Frederick Stock.

« .'JW teRps;
(’hicagai ir apielinkei oficia- 

lis oro biuras Šiai dienai pra
našauja:

Aplamai gražu; maža atmai
nos temperatūroj; stiprokas, 
didžiumoj vasaros* vakarų vė
jas.

j Vakar temperatūra vidutiniš
kai siekė 87° F.

I Šiandie saulė taką 7:08a lei

džiasi 4:19 valandą.

SHENANDOAH, Jowa, gruo
džio 10. — Vietos krutamu jų 
paveikslų teatro savininkas (,. 
J. Latta, pasirodo, yra toks 
teisingas žmogus, kokių reikia 
su žiburiu ieškoti. Jo nusistaty
mas toks: jeigU' krutamu jų pa- 

I veikslų teatro savininkas ma
ino, kad jo rodomas paveikslas 
yra no good, tai jis turi ir sa
vo publiką įspėti, kad neitų 
žiūrėti. Tokio nusistatymo jis 
ir laikosi. Dabar jis gavo, kru
tamą) į paveikslą, kurs bus per 
dvi dieni rodomas. Bet pavėi- 
kslas ne koks. Latta tatai pa
skelbė vietos laikraščiuose įspė
jimą publikai, ir ties savo teat
ru iškabino plakatą, pranešda
mas, kad “rodomas paveikslas 
— niekai“. Suprantamas daly
kas, kad tuo jis daro sau dide
lių nuostolių, bet jis sakos ne
norįs, kad žmonės mokėtų jam 

.pinigus, o negautų pasitepki- 
Inimo.

Siuskit per Naujienas 
Pinigus Lietuvon ant Kalėdu 

L
Jau dabar yra laikas pradėti siųsti do

vanas savo giminėms Lietuvon ant Kalėdų. 
Juo artyn prieš šventes, tuo darosi dides
nis susikimšimas persiuntimą 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 į musų 
raštinę arba j bilę vieną sekamų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 8. Halsted St. 
rUPIKAIčIO APTIEKA, 233 East 115 St. 
RENOšIAUS APTIEKA, 1616 West 47 St.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St, Chicago, UI.

■BHI ........
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įžanga 50c y patai 
KOMITETAS.

Sekmadienį, Gruodžio 13 d., 1935 m.
Meldažio svetainėj, 2242 W. 23-rd Place, Chicago, III.

Programą išpildys Jaunuolių Orkestrą, p-1? Aid. Grušaitė, smuikininkė ir p-lė Gen. Sidiškaitė, daini 
rinkė.
I tadžia 7:30 vai. vak.

Visus maloniai kviečia atsilankyti

[korespondencijos

llacine, Wisc.
t '-J—J— 

/ . t J •* ’
Iš lietuvių veikimo

Lapkričio 29 d/ 3 vai. 
plėtrą, Turrier salėje įvyko

JI PRAŽUDĖ $3000
Chicago* mieste yra visokių sukčių ir gerų įkalbinėto jų, kurie moka par
davinėti netikrų staką. Jie paima pinigus nuo mažų investuotojų ir išmai
no juos j be vertės stakų ar bonus. Jei jus vesite biznį su jais, jus tikrai 
pražudysit savo pinigus.

• f ’ • » I C ’ ltJ K *

Našlė darbininkė, kuri užlaikė savo tris kūdikius ir uždirbu mažų algą 
sunkiu savo darbu ir saugiu taupymu, sutaupė $3000, dėl apsisaugojimo 
nuo ligų ir senatvės.

Nedoras salesmenas prikaįliejo jai išmainyti tuos pinigus į bevertį Htakų, 
kurį jis buvo begalo išgyręs; kaipo pasekmė, ji pražudė visus save įveMtuo- 
tus pinigus. \ ' • »

Augščiau minėtas atsitikimas turėtų būti jums pamokinimu; dd savo nau
dos ir apsisaugojimo turėki! reikalus su atsakančiu ir saugiu banku.

_> n .U • ’
Viršininkai didžiausio banko VVest Sidėje, Kaspar State Bank; 19*00 Blue 
Island Avė., Chicago, 111., yra visuomet pasirengę jums patarti dykai, kas 
link investmentų. Musųztrisdešimties penkių metų krn«ervatiškO'bankinio 
biznio parodo, kad yra saugus bankas dėl jūsų taupymų ir investmentų. ;

Hiiiiiuiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiinioiiiira

$10,000.00 DOVANU
Metropolitan State Bankas

Minėdamas 10-ties Metu Jubilieją suteiks savo kostumeriams 
dovanu $10,000.00 vertės, tarpe kurių yra ,

1. Automobilius 5 pasazienų
2. Radio
3. Washing Mashine, (Skalbiomoji mašina)

Apart šių dovanų bus duodama dar 101 kitokių.
Atsilankykite Jubilėjaus laike ir apturėsite puikią dovaną.

(STOKIT ŠIANDIEN | MUSĮJ KALĖ
DINI TAUPYMO KLIU8A
(Chmtmas Savings Club)

Šitas K Ii ubas pagelbės Jums sutau
pyti savo pinigus ateinantiems metams, 
kuriuos gausite su nuošimčiu prieš Ka
lėdas ir galėsite pavartoti tuos pinigus 
Kalėdinėms dovanoms ir kitiems Jūsų 
reikalams, {stokit į vieną ar daugiaus iš 
musų patogių klesų, pradėdamos su 2c. 
ir augščiau^

Dabar laikas siųsti pinigus Lietuvon 
šventes.. Siųskit tuojaus.

METROPOLITAN STATE BANKAS siunčia pinigus į visas šalis: 
Pigiai, Saugiai ir greitai.

Jei nori, kad nueitų prieš

Metropolitan State Bank
Po Valdžios ir Chicago Clearing House Priežiūra

2201 West 22nd Street < Chicago, Illinois
Banka bus atdara šį vakarą iki 8:30
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jarsinkitės

po
- . pa" 

vyzdingas bendras (parengimas 
dviejų kaimyninių iniestelių 
Kenoshos if Racine lietuvių. 
Gamta tuo syk atsiuntė neti
kusį orų — visų 
šlapdriba; susirinkę ♦ 
nariai iš ryto dejavo, 
šių mažos pasekmes', 
išėjo priešingai. 3:80 
pietų pradėta pildyti 
programas:

Lietuvių Dramos Kliubo na
rinį sulošė komedijų “Nuo Au
sies lig Ausies”;'vaidino šie as
menys: burbulas Justinas 
Vijūnas, Braškia *— J. Busis, 
Bimba — S. fciuplinskaa švilpa 
— A. šiltonas, tarnas — S. Mb- 
ckus. Lietuvių kalbos vaikų 
mokyklėlės mokiniai sulošė 
veikalų “Dūšeles”, juokai; vai
dilomis buvo Diedas Vaitų 
V-inciukas, Boba ■— Onutė Glie- 
biutė, Šimas Antaniukas 'by
la, Joniukas Mockų Stasiu
kas. i

dieną snigo 
komiteto 
kad bu- 

vienok 
vai. po 
sekantis

Jaunų Lietuvaičių Choras, 
vedamas p-les Pranės Grimaly- 
tės, sudainavo šias liaudies dai
neles: “Kiškelis,” “Sėjau Rū
tų”, “Aš Vaikiukas,” “Jurgis 
Verkia”, “Eisim Broleliai”. Ve
dėjas M. Kasparaitis padarė 
trumpa' paminėjimą 20 metų 
sukaktuvių Vilniaus didžiojo 
lietuvių Seimo. Paminėjimui to 
lietuvių tautos tsvarbaus įvykio 
publika sustojus, bendrai su 
jaunomis lietuvaitėmis sugiedo
jo Lietuvos himną, Po to p-lė 
Adytė Marginto skambino pia
no solo, o p-lės i V>tytė ir Alek
sandra Nunovaitės ir Idilija 
Dzendželėtaitė triėse skambino 
pianą. ..

Užbaigus vietiniams pildyti 
progamo antrą dalį programo 
išpildė atvykę sičiai iš Keno
shos SLA. kuopos Dai
lės Ratelis. To ratelio choras, 
po vadovyste getb. Stasio Vai
telio sudainavo dvi 
sas choras
“Einu per dvarelį”, p-lė Lucija 
Balšaitytė dainavę Ringių kalbo
je solo, p-ni Jalinpvskienė dai
navo solo “Mano laivas”, p-lė 
Nora Klimiutė skambino ukule- 
le ir drauge dainavo 
kalboje dviem
orkestras iš 20 ypatų, 
p. Račiui, išpildė keletą gražių 
gabalėlių. Ant užbaigos kank
liavo duetą mandolinos ir gita
ros 
kos 
kus 
šis
baigtas 6 vai. vak. Atėmus sė
dynes prasidėjo šokiai prie lin
ksimos Grimalių orkestro^ ir 
tęsėsi iki 11 vai. nakties.

Kaslink aktorių tiek turiu 
pasakyti, kad man žiūrint at
rodė gerai viskas išpildyta; 
mums, raciniečiams, mažiau 
matomi žmonės kenoshieČiai 
dalyvavę prograiįę atrodė., kad 
labili gerai atliko kiekvienas iš 
jų savo užduotį. Atvykusioms 
svečiams patiko mus, raciniečių 
pildytas programas, ypač sve
čiai džiaugėsi Jaunų, Lietuvai
čių dainomis, kad čia augęs 
jaunimas taip tvarkiai ir orga
nizuotai lavinamas lietuvių 
dvasioje.

dainas vi-
Z

Jgu ilgu” ir

anglų 
atvejais. Stygų 

vedant

broliai Tetiošofai tris muzi- 
gabalėlius. Gustas Venc- 
rodė magiškus stebuklus, 
įvairus didelis programas

Publikos tiek apsčiai prisi- 
---------------------- ;------------------------------------------------- | rinko, kad kitiems ir vielos ne- 

y < V ▼ Y*Y Y—< W Y Z\ /"M 'teko; tai mat ką tai reiškia 
0 I S H Įj H L| bendras parengimas dviejų ko-

A Y jfžbk JL JCdlJL Y honijų — adventas visai likosi
r ■ - «----------- ,-------------- ------------------ ----------

_________   _____ ;—------------- i------------- r- (Seka ant 3-čio pusi.)

Lietuvio Auditorijoj, 3135 So. Halsted Street
---- —JZT ... .  .......... -.................................. .

KONCERTAS IR PASKAITOS
Lietuvi* Tautiška Parapija

FrU 33-ios ir Union Avė., (Chicago, III.
I Turengia Koncertą ir Paakuitaa

.Subaloj, Gruodžio 12 d., 7 vai. vakM 1925
Kalb's Dr. S. Biežis ir kiti. Visi geros valios žmonės maloninki

te atsilankyti čionai, išgirsite jdomias temas. Priegtam bus puikus 
koncertas, kinis atsikartos kožnos subatos vakarais iki Kalėdų. Jžan- ' 
ga liuosa.

Nedalioj, Gruodžio 13 d., 1 vai. po pietų bus laikomas priešme- 
tinis susirinkimas, paiapijos svetainėje. Yra daug svarbių dalykų ap- 
larimųj ir valdybos rinkimas. Visus kviečia KOMITETAS'

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8952

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

‘ ~ CHICAGO, ILL.

DOVANOS KŪDIKIAMS KURIE ATEINA SU TĖVAIS

ir pilno 
užbaigimo 
užbaigimo 
yra nepa- 
kitais. Jis 

prirengtas,

■Stiitz Racer • » •

Del gražumo 
mechaniško 
šis maroon 
automobilius 
lyginamas su 
yra pilnai 
taip kaip parodo šis

Xcik- $16.75

Mama Lėles
Horsman lėles, 20 colių 
augščio, aprengtos baltai, 
su žaketuku ir kepuraite, 
tikrais garbinuotais plau
kais. Vaikams tikras 
džiaugs
mas $4.98

NORĖDAMA 
PIRKTI. PARDUOTI AF M AI-1 
NYTI VISADOS KREIPKITftS į 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS. A

i. L FABION AS Cb

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

PADAROM PIRKIMO IR PAR- J 
DAVIMO RAŠTUS. ’ 

Pasekmingai siunčiam pinigus ir* 
Parduodam Laivakortes.

Tel. Republic 8135

Paul Hanuska
6653 So. Claremont Avė.

Kontraktdrius - Plumberis. Darau 
visokį darbą pigiomis kainomis.

* 4 4

Baisikeliai

sikelio

Puikus baisikeliai, ena- 
mel užbaigimo, stipriai 
padaryti, tubular plieno, 
turi vieno šmoto bai-

Su
Šios čampioninės 
rogeles

Rogeles 
superior stearing gear.

$1.98galvą
$9.75

PETER BARSKIS
“NAMAI PUIKIAUSIU RAKANDU”

1748-50 West 47th St., Phone Yards 5069, Chicagro, III.
Atdaru vakarui a iki Kalėdų

PIRKITE KALĖDŲ DOVANAS IŠ MUZIKOS SRYT1ES t".' " I- E":"

Virš 50 Fonografų pa
sirinkimai, taip pigiai

kaip $27.50

Vienatinė vieta ant North-We*»t Side yra, kur galima gau
ti: visokių muzikalių instrumentų, rekordų ir volelių dd 
Piano. Vietiniai gyventojai gali gauti labai teisingą pa
tarnavimą ir pigiau pirkti negu vidurmiestyje: Kerniaus 
seka sąrašas visų rekordų, kurie tinka dėl Kalėdų, bet 
mes turime didžiansj pasirinkimą visokių kitų rekordų, 
kurių nėra šiame sąraše.

Kun. S. J. Struckus, Tenoras 
10” 75c.

16024-F

16025-F

16026VF

GI oria
Kuteli

Tėvynės Kalėdų Giesmės
O Tu, Palaiminta Kalėdt) Naktis 
Ateikite Čia, Jus Ištikimieji

Šventoji Iškilmingoji Naktis
O, Ištikimoji Pušis

E-4915

16029-F

Daržely Alyvų
Jėzau Kristau

Maloniausias

Nauji Lietuviški
Rekordai >

Juozas Švildauskas
Atneša Dedas

Kukulių Viedrą 
^Oi, Motute Ma!

Jonas Butėnas,
Basso

Gul šiandieną
. Sveikas Jėzau Mažiausias

E-7256

(Gulbranien Trade Mark)
Ea sy f Play

Sb ei»y to pėdai a baby can do it Būt 
alio eaiy to fl»j vmU—^\^ exprewion

Nationally 
Priced

The price» are 
the šame 
everybody, 
everywhere in 
the U. S. Three 
models:

$285

Biskį 
Vartoti

Cdumbijos Orkestrą
Polka
Polka-Mazurka GULBRANSlsN

VJ Player-Piano
REICHARDT PIANO CO. ĮSTEIGTA 1892

1311 Milvvaukee Avė., prie Paulina St. Phone Armitage 0200, C hicago

16030-F

Su dainomis ir laidotuvių apeigomis Po vadovyste A. VANAGAIČIO
Pradžia 8:15 vai. vak.

Po vaidinimo šokiai.
Tikietai $1.00 ir $1.50
Kviečia BIRUTE

\
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TIKTAI DEL
SMAGUMO

Peoples Bank
*

Gerai žinomas bankas tarpe 
lietuvių visoje Amerikoje sa
vo stiprumu ir Keru patar
navimu.

: w •
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Daugelis žmonių prisideda prie 
musų Kalėdinio Kliubo, kad da-, 
siŽinojus kokis smagumas pasi
daro. kuomet apie mėnesį prieš 
Kalėdas jie gauna iš musų ban
ko čekius visokių sumų pinigus. 
Prisidėkit prie musų Kalėdinio 
Kliubo dabar. (įaukite sau sma
gumą sujungtą su pelnu. 
Veikite dabar.

ninRLIS RANKAS 
ant kampo

47 St. ir Ashland A v.
Chicago

GROJIKLIAI - PIANAI
$2

Į SAyAlTE

Paskutinės 3 Dienos

Į fii'iara z 
• angim

Grojikliai-Pianai. . . . .. . $200
NEREIKIA PINIGŲ ĮMOKĖTI

Ju ų sena j pianas arba fonografas paimamas kaipo Imokėjimas

Kad išba'gu. mu:ų didelį staką naujų, vartotų, sampelinių Grojiklių 
Pianų, mes nusprendėm suteikti publikai 30% nupiginimo. Musų sta- 
ke jus rasite žinomų IJdirbčjų: Cable, Straubė, Seyboldt, Krehling, 
Kurt Zina n ir daugelį kitu.

60 DIENU DYKAI IŠBANDYMAS
rxĄ7yz A f 101 mielių, Pastatoma Liampa, Benčius, pivrTZ A t 

Uždangalas, (’abinet ir dastatymas 17 I IV211

AMERICAN PIANO SALES CO.
1722 So. Ashland Avė., netoli 18th Street -

Atdara vakarais. Atdara nedčiio j nuo 10 ryto iki .» po pietų

>444 4*4 4 4 4 t« 4 4444 44'444'4^ 
fiEXTRA SALE EXTRAį 
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Tiktai 14 dienų bus parduo

dama už numažintas- kainas, 
geras ir teisingas patarnavi
mas pirkime deimantų ir kito
kių auksinių daiktų.

Turiu didelį pasirinkimą dei
mantų, la ik rodė! ų, laikrodžių 
edų ir sidabrinių daiktų tin- 
amų dėl Kalėdinių dovanų.
Kolej dar nee ate Kalėdinių 

lovanif pirkę, atsilankykite pas 
mane. Gausite pigiau negu ki
tur. Atsilankiusieji bus pilnai 
užganėdinti.

KORESPONOENGIJOS
(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

pamirštas. Publika, kaip laike 
programa, taip ir per šokius ra
miai užsilaikė. Dar sąskaitos 
nėra suvestos, bet matyti liks 
rengėjams gražaus pelno.

Gruodžio 2 d. 8 vai. vakare 
įvyko Lietuvių Dramos Kliubo 
susirinkimas. Padaryti šie tari
mai: 1. Atsimesti nuo komunis
tų išsvajoto draugijų sąryšio; 
2. trečiadienio vak a iv į lavini
mosi programą įdėli mokinimą- 
si lietuvių kalbos ir rašybos; 3. 
atsiradus sniegui ruošti* vaka
rėlį sniege pasivažinėjimą ir 
čiužinėjimąsi; 4. tuojaus po 
Kalėdų ruošti vakarėlį Turner 
salėje su programų ir šokiais.

1926 metams išrinkta valdy
ba: pirm. M. Kasparaitis, pa- 

'gelbininku J. Vijūnas, prot. va
istininku M. Petkiutė, fin. rašt. 
'Jonas šilt’onas, ižd. Matas Mat- 
kus. Vedėjais lavinimosi vaka
rėlių M. Kasparaitis, M. Pet
kiutė. A. Tiltonas. Prisirašė 
trys nauji narini --- Juozas Mi-
sevičiUS, Ona Žilevičiūtė, Morta 
Kavaliauskaitė. Kliubo visi rei
kalai ir veikimas 
riausiai.

Į Lapkričio 26 d. 
l'nion salėj buvo
kavonės Dienoje puikią vaka
rienę iš šokius. Grimaliai, ačiū 
jiems, tarnavo dykai kaipo mu
zikantai; svečių prisirinko net 
perdaug. Patį rūmą, stalus ir 
valgius viską puikiai priruošė 
p-lės Mikalina ir Pulkerija Pet- 
kiutės. Svečiams susėdus į 
stalus sakė trumpas prakalbė- 
les M. Kasparaitis, M. Matkus, 
A. Tiltonas, J. Tiltonas. Daly
vavę svečiai labai užganėdinti 
tuo linksmiu vakarėliu.

eina kuoge-

šis kliubas 
s u ruošęs Dė-

po 
Vė 

jie

Lapkričio 22 (L įvyko A. L. 
S. 35 kuopos susirinkimas, 
D. Kliubo kambary, 3 vai. 
piety. Kuopos valdyba išda- 
daug raportų ir pranešimų; 
tapo priimtais su pagirimu,

kad valdyba veikia. Nutarta ap
imti parkes dėl piknikų. Nutar
ta sudaryti draugijų sąryšį iš 
šių kuopų: SLA. 100 kuopos, 
TMD. 121 kuopos, L. D. Kliubo, 
Jaunų Lietuvaičių Choro ir 
Vaikų Mokyklėlės. t Sąryšio 
tikslas bus ruošti bendrai va
karėlius ir pelną skirti propor- 
cionaliai. Iš tokio veikimo turės 
būti naudos visiems.

Juozapas A. Rizgen
3331 So. Halsted St., Tel. Boulevard 6561

m f t f t r * r t f 1111LttftvvttMM

šviesą ir pajiegą suvedame į senus ir naujus namus, taipgi dirb
tuves. Cnsh arba ant išrpokėjimų.

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

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

ri

fflNJL

Vau r EyES
Mutum Co., ppc H. S., 9 E. Ohio Sc, Chicago

švarios, šviesios, Svei
kos, Gražios Akys

Tai yra puikiausias tartas 
Murinę yra išvalantis, suminki- 

tinantis, atšviežinantis ir 
nekenkiantis.

Jams patiks jisai 
Knygutė “Eye Care” arba MEye 
Hpsntv’\ Dykai pareikalavus.., ... o

Tol. Lafayette 0.176

47th & Talman Av
"FILLING STATION"
Jonas Baltutis, Sav.
Texaco Gasoline

Visiems “geso” pirkėjams bus duodami Coupons—ženkleliai per
kant nemažiau 5 galionus “geso”. Sutaupė 8 tokius “Coupons” gaus 
vieną galioną aliejaus arba už 12 “Coupons” gaus 5 galionus gezollno.

Taigi lietuviai, paremkit savo tautietį šiame 
biznyje. >

asu

Lietuviai Advokatai
r

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 1311

Valandos: nuo 6 iki 8 v. ▼. kiek* 
ieną išnkyrua k.«t.-v4»rgE^
Nedaliomis nuo 9 iki 12 ryto.

JOHN B. BORDEN
(John Bagdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

69 W. VVashington St. Room 131 c 
Telephone Dearborn 8946 

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

Namų Telefonas Republic 9600

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.
Nedėtiems nuo 10 ryto iki 12 

Yarde 0141
Bylos visuose teismuose. — Ab
straktai — Ingaliojimai. — Pat- 
kola pinigų 1 ir 2 mergišiams

J. P. WAITGHES
ADVOKATAS

Rosclando Ofisas:
Tel. Pullman 6877 

10717 So. Indiana Avenue

Miesto Ofisas: 127 N. Dearborn St. 
Ruimas 1420; Tel. Dearborn G096 
Valandos: Mieste iki pietų; Rose- 
lande po pietų ir vakare.
SPECIALISTAS egzaminavo] ime 
abstraktų ir nuosavybės teisėse. 
Taipgi veda visokius sudus.

JOHN KUCHINSKAS
LAWYER

Lietuvis Advokatas 
2221 W. 22 St. 

arti Leavitt St. 
Telefonas Canal 2552 

Valandos: 9 ryto 'iki 8:30 vakare 
Seredoj ir Pėtnyčioj nuo 9 iki 6 
Nedalioj nuo 10 ryto iki 1 V. p. p.

Lapkričio 22 d. parapinėj sa- 
sej buvo užbaigtuvės bazaro. 
Baigėsi paprastai — vieniems 
ašaros, kitiems džiaugsmas, bet 
iš šalies žiūrint, tai visiems ta
me bazare dalyvavusiems, jzpač 
tiems, kurie pardavojo įvairius 
tikietus, bėgiojo po stubas ir 
kitur, na, ir surinko netoli 
dviejų tūkstančių dol., garbės 
nedaro patiems ubagams bū
nant rinkti aukas Romos trus- 
tui, kuris ir taip pakankamai 
turtingas. Tai vis neišmanėlių 
darbas.

Komunistai lapkričio 15 d. 
buvo parsikvietę žinomą barz
dos revoliucionierių Jukelį; jis 
kiek sveikas keikia lietuvius ir 
Lietuvą, kam lietuviai yra lie
tuviais, o Lietuva ne Rusija. 
Kelkis sveikas sau, mes lietu
viais gimėm, tokiais ir mirsi
me. —M. Kasparaitis.

METROPOLITAN. 
ELECTRIC SHOP 

šviesos ir dratų suvedimas. 
Fikčeriai ir elektros reikmenys.

2215 W. 22nd St„ Chicago * 
Phone Canal 2o91

K

St„ kampas 31 gal.

DR. HERZMAN

Telefonais i

Mrs. MIGHNIEVICZ-V10IKIENE’
AKUŠERKA

3101 So. Halsted
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše
rijos kolegiją; 
ilgai praktika 
vusi Penimy i 
vanijos ligon 
bučiuose. Sąž) 
nlngai patai 
nauja, visokio 
se ligose prie* 
gimdymą, laik* 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyka pa 
tarimas, dar I • 
kitokiuose re> 
kaluose mote 
rims ir mergi 
noms kreipk 
tės, o rasite pa 
gelbą.

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

Tel. Blvd. .1138 
M. Woitkiewicz- 

BANIS
AKUŠERKA 

’asekmingai pa- 
arnauja mote- 
ims prie gimdy
mo, patarimai 
’ykai moterims 

• merginoms.
.3113 South 
Halsted &t.

J|į Paveikslai

Gerai lietuviams žinomas per lt> 
metų kaipo patyręs gydytojas, 
hirurgas ir akušeris.

Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir valkų paga> 
naujausius metodus X-Ray (r ki
nkius elektros prietaisus.

Ofisas ir Laboratorija: 1025 *
nth St., netoli Morgan 84.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietų 

ir nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.
į Dienomis: Can» 

8110 Naktį 
Drexel 0950 

Boulevar^ 4186
3235 S. Halsted St

h!.; 9—10 iš ryto ir po 8 V. e.

DR. G. SERNER O D.
Lietuvis Akių Specialiais*
3265 So. HalMted St.

Valandom: nuo l Iki 9 
Nedaliomis: nuc 10 Iki 1

Akiniai $5 ir augščiau

Bu Krutamu I’avelkblų 1‘ajrelha, 
Mokalo ir Gamtų* Stebuklai y- 
ra atgabenami tiesio* pas mti- 
aų duria. Jų vertė priklaus 
nuo musų sugebunio nlA'eiai ir 

vaizdžiai jos pamatyti.

LIETUVIAI DAKTARAI
V. W. RUTKAUSKAS 

Advokatas
29 So. La Šalie St., Room 530

Tel. Central 6390
Vak. 3223 S. Halsted St., Ctiicago 

Tel. Yards 4681

A. E. STASULANI
ADVOKATAS 

77 W. Washington St. Room 91) 
Tel. Central 6200

Cicero Ketvergo vakare 
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8221 
Ant Bridgeporto Seredoj nuo

v, v S u bato j nuo 1-7 v. v. 
1236 S. Halsted St. T. Buul. 6787

A. L. THOMAS 
LIETUVYS ADVOKATAS 

12037 Normai Avė. 
Tel. Pullman 7097 

Veda bylas visuose teismuose, 
Abstraktai, morgižiai.

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

3464 So. Halsted St. ' 
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.

telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

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

y

i A. L. DAVIDONIS, M. D.
1643 So. Michigan Avė., 

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

nuo 5:80 iki 7:30 vakarė

DR. CHARLES SEGA:
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
•729 S«». Ashland Ave„ 2 labi. 

Chicago, Illinois
Specialistas džiovos

Moteriškų, Vyrišku ir- 
Vaikų ligų

OFISO VALANDOS;
Nuo 19 iki 12 vai. ryte, noo 2 iš 
l vai po piet ir nuo 7 iki 8:80 vai 
'akaro Nekėliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 12 vai. pc piet 
Telefonas Midway 2880

Telephone Yards 0994

DR. MADRIDE KAHN
4631 Sb. Ashland Avė.

Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die 
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki » 
vakare. Nedėliomis nuo 11 
iki 12 dieną.

Res. telephone Hyde Park 4000

l ei. Boulevard 0587

DR. MARYA 
DOVV1AT—SASS

1707 W. 47th St.
Valandos nuo 8 iki 12 dienų, nou
6 iki 8 vai. vak. Nedaliomis nuc

8 iki 2 vai. po pietų.

O tiso tcle Boulevard 9698
• ’1 Rezidencijos tel. Dreael 9191

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurgas 

specialistas Moteriškų, Vyniką. 
Vaikų ir visų chroniikų ligų 

■•finas: 3103 So. Halsted St. Chirag- 
arti 81st Street

Valandos, 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne 
deijuinis h šventadieniais 10—12 cilea

DR. 1. E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

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

JOSEPH V. MOCKUS
ADVOKATAS

5349 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385 

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

Namų Tel.: Hyde Park 8895

Tei. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

Ofisas vidurmiestyj: 
Room 1726 

CHICAGO TEMPLE BLDG. 
77 W. VVashington St. 

Cor. ^Vashington & Clark

JOHN T. ZURIS 
ADVOKATAS

J05 W. Monro® St.
Room 1414

Nuo 9:80 ryto iki 5 vai. vakare 
Tel. Randolph 4242

Res. 6629 Cha m pi a in Avė.
Tel. Midway 8639
Nuo 7 iki 9 vakare

A. MONTV1D, M. D
1579 Milwaukee Avė., Room ZOV 

Kampas Morth Avė. ir Robey Si 
Valandos: 1 iki 3 po pietų, 6 ik: 
8 vakare. Tel. Brunswick 4988

3421 So. Halsted St.
Valandos: nuo 1.0 iki 12 ryte

Namų telefonas Spaulding K8.H8 
Ultraviolėtinė Šviesa ir diathermia 4

Jt» abrjojj akimis, pasiietraek
Or.AJR. BLUMENTHAL

Optumetrtrt 
Tel. Boulevard 6487 
4649 8. Aahland A».

Kampa* 47-to* 
ant 2 lubų

DR. M. J.SHERMAN
Specialistas moterų ligų 

1724 So. Loomis, kampas 18 Ir Bia- 
Island. Ofiso valandos nuo 2 Od 4 
no pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakar*,.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Te! Fairfax 6858

ANGLYS-KOKSAI Į
flirtai rvatMaiialzie •Mes pristatome tiktai geriausios 

rųšies anglis. Musų atsvėrimas 
vra garantuotas per Chicago Coal 
Merchants Association, atsveri 
mas per Liscenced City Weigh- 
manth.

E, J. McDuaid
5822 So. Racine Avė.

Tel. Wentworth 0209 b- 
Englewood 4760

Vi

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

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

tį, arba savo išnežiotojui sykj į mėnesį ir bus apmainyta j tikrus 
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytojas ar skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą 
Kas dieną ir ne daugiau per mėnesį, kaip kad buha 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 segamai^

Už metus—150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—85.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareik*lavinto.

Atkirpk čia ..•*«.•••••• «••«.
D"ta: Gruodžio 12, 1925 ’ ,

; Garsinkities Naujienose
Z

•*
■asBi

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
M 
M
M 
M

2 4454 So. Western Avė. j
N Valandos: J
m nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare. J xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dr. Lawrence P. Slakis
DENTISTAS

Valandos:

DR. G. L. MADGE 
Moderniškas Dentistas 
'Prieinamos Kainos 

4930 W. 13th St. 
Valandos 9-12, 2-4, 6-9 
Phonc Cicero 49 Cicero

DR. M. T. STR1KOL 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAI 

1601 S. . Ashland Tel. Boulevard 
7820. Res., 6641 S. Albany Avė. 
lel. Prospect 1930. Ofiso valan 
los 2-4. 6-8 Nedalioj 10 Iki 12 d.

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Vezelis

LIETUVYS DENTISTAS 
4712 S’o. Ashland Ave^ 

, near 47th Street 
/ CHICAGO

Res. 6600 S. Artesian Avė.
1 Phone Prospect 6659 

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

1821 So. Halsted St„ 
Chicago, III.

I ■ , . • v

y

LIETUVIŠKA APTIEKA
MRS’. A. Z1MMERMAN 

Savininkė
Dovanos Kalėdoms

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

Brighton Park Aptieka
4251 Archer Avė.,

Phone Lafayette 6149
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NAUJIENOS
The X iihuaniau Daily New» 

0u.Jinhed Daily Except Suuday 
*y tb« Lithuanian N«wa Puk Ca. Im.

UtsImoHjimo kaina:
Chicago je — paštu:

Metams ........................   $8.00
Pusei metų ---- ---------------------   4.00
Trims mėnesiams ............    2.00
Dviem miaetiams __________  1.50

edltor P. OHIGAITI3 Vienam minėsiu! _____ ,75
Chicagoje per nešiotojus 1

Viena kopija _____   3e
Savaitei --------------------    18c
Minėsiu] ..........................  , , 75c

171« Soaih Haluted StroM
* Chicafo, III.

Telephoae Rooaievalt 8500
Subscription Ratas i

$8.00 per yaar in Canada.
€7.1)0 per year outside of Chicago.
$8.00 per year in. Chicaao.

8c. per copy.

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paštu:

Metama ..........................   $7.00
Pusei metų ................................  8.50
Trims mėnesiams .................... 1.75

Entered as r Seoond Claaa Mattel 
March 17th, 1914, at tha Poat Office 

"hieago, III., ttnder the act of 
Nktth 2nd 1879.

Dviem mėnesiam ....................   1.25
Vienam mėnesiui __ ....___ .......... 75

Lietuvon ir kitur ušsieniuose: 
(Atpiginta)

Metams* .................................... .. $8.00
Pusei metų .................................  4.00
Trims mėnesiams .................... 2.00
Pinigus reikia siųsti palto Money

orderiu kartu su užsakymu.

Naujienos eina kasdien, išskiriant 
sekmadienius. LeidŠia Naujienų Ben- 
drovi, 1789 So. Halsted SL, Chicago, 
III. — Telefonas: Roosevelt 8590.

laudami, kad ji paliautų terorų prieš kitaip manančius 
žmones ir palengvintų likimų politinių kalinių Rusijoje. 
Šitam žmoniškumo balsui pritars kiekvienas padorus as
muo. Bet ypatingai yra svarbu susipratusiems Ameri
kos darbininkams, kad ir jų vadai dalyvauja šitam 
proteste. •'

• Politinė priespauda ir teroras bolševikiškoje Rusijoje 
yra aršesni net, negu fašistinėje Italijoje, Cankovo val
domoje Bulgarijoje, Horthy’of Vengrijoje arba klerikali
nėje Lietuvoje. Ir kas blogiausia, ta žiauri bolševizmo 
politika yra vykinama “revoliucijos” ir “proletariato” 
vardu! Kol šitaip dėsis Rusijoje, tol negalės būt pasau
lyje darbipinkų vinybės, nes protaujantys darbininkai ne
pritars despotizmui ir neis išvien su tais, kurie jį remia.

Kas geidžia suvienyti darbininkų klasės jėgas, tas 
privalo kelti balsą prieš bolševikų terorą.'

C1EPLAKO VIZITĄ KUNIGAMS MARIJONAMS
* • t < .

• ••••• v
e e e e < •

KODĖL “DRAUGAS” NIEKO APIE JĄ NEPRANEŠA?
• • e o • te
• •••••

SLAPTINGI SANTYKIAI TARPE MŪSIŠKIŲ 
IR LENKIŠKŲ KLERIKALŲ.

• • • • • 
PAVOJUS LIETUVAI.
••••••

PROTESTAS PRIEŠ TERORĄ SOVIETŲ RUSIJOJE.

(Apžvalga
«!■ I — 

DIDŽIOJO VILNIAUS SEIMO 
NUTARIMAI.

1905 m. gruodžio 4-5 dd. įvy
ko didysis Vilniaus Seimas, ku
riame dalyvavo apie 2,000 žmo
nių iš įvairių Lietuvos kampų.

Pereitą nedėldienį lenkų arkivyskupas Cieplak lan
kėsi Chicagos lietuvių Aušros Vartų parapijoje (Vest- 
saidėje), kurią veda Marijonų zokono kunigai. Kode! 
apie tą vizitą nė vieno žodelio nepraneša “Draugas”?

Ar ne juokingai elgiasi to laikraščio redakcija? Die
na iš dienos ji deda po ištisą špaltą žinių iš “amžinojo 
miesto — Romos”. Ji labai rūpinasi .painformuot savo 
skaitytojus apie tai, ką veikia ir kalba įvairus itali joniški 
kardinolai ir kupigai, gyvenantys už tūkstančių mylių 
nuo Chicagos. Bet apie tai, kas dedasi čia pat po jos 
nosia, ji tyli!

Aišku, kad “Draugas” stengiasi ką nors tokio pas
lėpti nuo žmonių. ’ J;:-- . •

Seimą atidarė Dr. Jonas Basa
navičius. Vienintelė aiškų pro
gramą turinti srovė Seime pa
sirodė socialdemokratai. Juo 
diskusijos tęsėsi toliau, tuo so- 
cialedmokratų įtaka labiau di
dėjo, ir pagaliau, antrą posė
džių dieną jau ir visas Seimo 
vadovavimas perėjo į socialde
mokratų rankas. Tvarką vesti 
teko drg. St. Kairiui, ir jisai 
pirmininkavo, iki Seimas užsi
darė.

Vilniaus Seimo priimtieji nu
tarimai buvo kone kopija tų re
zoliucijų, kurias socialdemo
kratai pravesdavo masiniuose 

Cieplako vizitą visi Chicagos lietuviai buvo labai su- 
siinteresavę, kuomet pasklido žinia, kad Romos papa iš
vien su Lenkijos valdžia paskyrė jį Vilniaus arkivyskupu, 
ir kuomet jisai pats paskelbė spaudoje, kad jo svarbiau
sioji misija esanti sutaikyti “brolius lenkus” su “broliais 
lietuviais”.

Tuo tikslu, kad šitą lenkų ir lietuvių “brolybę” įvy
kinus, Cieplakas juk ir lankė lietuvių parapijas Chicago- 
je. O tuo tarpu musų kunigų spauda nesiteikė apie tai 
nieko pranešti visuomenei!

Kai iš vietinių anglų laikraščių mes patyrėme, jogei 
lenkų arkivyskupas jau atlankė su savo “brolybės misi* 
ja” vieną lietuvių parapiją, tai mes stebėjomės, kodėl apie 
tai nerašo “Draugas”. Bet pamanėme, kad jisai gal tyli 
dėl to, jogei Marijonai su tos parapijos klebonu pykstasi. 
Vienok paskiaus Cieplakas atvyko ir pas pačius Marijo
nus. Čia jau negalėjo būt jokio pamąto užtylėti tokį at
sitikimą. Jeigu Marijonai vis dėlto apie jį nieko nepra
neša savo organe, tai visuomenė turi teisę manyti, kad 
tame Cieplako atsilankyme buvo kas nors negera, apie

darbininkų ir valstiečių mitin
guose. Jie skamba taip:

I.
Pripažindami, jog dabartinė 

caro vyriausybė yra pikčiausiu 
musų priešu; jog dabar prieš 
tą vyriausybę pasikėlė visi ru
sų valstijos kraštai; jog geres
nį gyvenimą galima įgyti tik 
laimėjus kovą su senąją. tvar
ka, susirinkime dalyvavusieji 
lietuviai nutarė:

Šviestis, rištis ir stoti kovon 
drauge su sukilusia visų Rusi
jos tautų liaudimi.

II.
Kadangi Lietuvos gyventojų 

reikalai pilnai gali būti užga
nėdinti tiktai prie tikros musų 
krašto autonomijos (savival
dos) ir kadangi norima, idant 
ir kitos Lietuvoje gyvenančios

ką musų kunigai nedrįsta nė kalbėti viešai. * Inž. Vytautas Kolokši

Iš Geležinkeliu Praeities
(Tęsinys)

O tuo tarpu musų visuomenei yra svarbu žinoti tiesą.
Lietuvių kunigija taip čia, taip musų tėvynėje smur

tu veržiasi vadovauti tautai. Lietuvoje šiandie turi val
džią savo rankose ir ji deda visas pastangas laikyti ją ir 
toliaus. Kunigija stengiasi diktuoti Lietuvos vidaus ir 
užsienių politiką.

Ar gali tad musų visuomenė nepaisyt, kokiuose san
tykiuose lietuvių kunigai stovi su Lenkijos klerikalizmo 
atstovais? Jeigu ji nepaisytų, tai vieną gražią dieną ji 
gali išvysti, kad visa Lietuva jau yra lenkiškų grobuo
nių maiše!

Nėra ko sąve apgaudinėti. Pavojui, kuris grasina 
Lietuvos nepriklausomybei, reikia žiūrėti tiesiog į akis.

Romos papa, kaip patys musų klerikalai viešai pripa
žįsta, yra “anti-lietuviško nusistatymo”, t. y. Lietuvos 
priešas. Jisai kiekviename ginče, kuris kyla tarpe Lie
tuvos ir Lenkijos, remia lenkus. Jisai nesidrovėjo iškil
mingoje sutartyje (konkordate) sankcionuot net žiaurų 
Želigovskio plėšimo darbą — Vilniaus pagrobimą. Taigi 
iš papos pusės tegali Lietuva laukti sau tiktai skriaudos.

Dabar papa, vykindamas savo pro-lenkišką politiką, 
paskyrė lenkų arkivyskupą valdyt Vilniaus krašto lietu
vius katalikus. Ir musų kunigai ne tiktai jį priima, bet 
ir turi pu juo kokias tai slaptybes, apie kurias jie bijosi 
painformuot publiką! Jeigu taip, tai nėra jokio užtikri
nimo, kad jie neišpildys visa, ką tiktai jiems įsakys Roma 
ir Cieplakas, — nors tai reikštų ir pragaištį Lietuvai! 
Reikia budėti. ' -

Anądien “Naujienose” buvo pranešta, kad žymiau
sieji Amcrikcs veikėjai — universitetų profesoriai, dar
bininkų vadai (jų tarpe ir Debsas su Ma’ireriu) ir demo
kratijos atstovai — parašė laišką sovietų valdžiai, reika-

Kiek tas uždavinys atrodė 
lengvas teorijoje, tiek jis pasi
rodė sunkus praktikoje. Tam 
uždaviniui patenkinamai iš
spręsti praktikoje reikėjo dar 
daugiau per 50 m. nepaprasto 
geriausių tų laikų technikinių 
jėgų įtempimo.

1759 m. Glazgo universiteto 
studentas Robinzonas kalbėjo 
apie garo mašinos pritaikymų, 
ratams vežti. Tuo. pat metu 
Williams Murdakas Anglijoje 
pagamino garo vežimą, lempa 
kūrenama, 1769 m. prancūzų 
inžinierius žoferas Kiunlo (Cu- 
gnot) patiekė sumanymą pasta
tyti medinį, garu varomą veži
mą su 3 mediniais ratais — 1 
priekyje, o 2 užpakaly. Vežime 
buvo įrengtas garinis katilas ir 
2 mašinos su statmenimis gari
niais cilinderiais, sukančiais 
priešakinį dantuotą ratą. Pir
mieji bandymai buvo padaryti 
Paryžiaus gatvėmis 1770 m., 
bet vežimas pasirodė labai ne
vykęs. Jis buvo sunkus, važia
vo silpnai, greitumo turėjo apie 

klm. į vai. ir todėl diskredi
tavo /paniekino) pačią mintį 
pakeisti garo jėga arklius. Kiti
mo vežimas ir dabar tebėra

i tautos galėtų pilna laisve nau
dotis, Lietuvių suvažiavimas 
nusprendė:

Reikalauti Lietuvai autono
mijos su Seimu Vilniuje, išrin
ktu visuotinu, lygiu, tiesiu ir 
slaptu balsavimu, neskiriant ly
ties, tautos ir tikėjimo.

Toji autonomiškoji Lietuva 
turi būti sudėta iš dabartines 
etnografiškosios Lietuvos, kai
po branduolio, ir tų pakraščių,
kurie delei ekonomiškų, kultū
riškų, tautiškų arba kjtų prie
žasčių traukia prie to branduo
lio, ir kurių gyventojai priklau
syti prie jo panorės.

Kadangi susirinkę Vilniuje 
ant lietuvių7 suvažiavimo Suval
kų gubernijos lietuviai vienbal
siai pripažino reikalingu drau
ge su kitų gubernijų lietuviais 
kovoti už autonomišką Lietuvą, 
tai suvažiavimas nutarė, kad 
Suvalkų gubernijos lietuviai 
turi būti priskirti prie autono
miškos Lietuvos.

Santikiai su kaimyniškomis 
Rusijos šalimis turi būti pa
remti ant federacijos pamatų.

III. 
I

Kad įgyti autonomiją, pir
mučiausiai reikalinga yra galu
tinai sugriauti dabartinę pri
spaudimo tvarką. Tam tikslui 
reikia vienyti visas Lietuvos 
politiškųjų partijų ir pavienių 
ypatų pajiegas. Susivienijus 
namieje, pridvįra mums jungtis 
su visomis Rusijos tautomis, 
kurios padeda gijauti tą tvar
ką, o kol kas reikia: nemokėti 
jokių mokesčių, uždarinėti mo
nopolius, neleisti vaikų į rusiš
kas pradedamąsias mokyklas, 
net į Kaimo,'Vilniaus, Gardino 
gubernijose valsčius, teismus ir 
visas kitas dabartines valdžios 
įstaigas, neleisti savo brolių į 
kariuomenę, reikalui prisėjus 
streikuoti visiems darbo žmo
nėms miestuose ir sodžiuose.

“Conservatorie dės Artset-Me- 
tiers” muziejuje. Garo mašinų 
išradėjus pradėjo pašiept, jiems 
nebepasitikėjo, o jų pasisekimai 
davė tūliems progos pasityčioti. 
Daug žmonių tais laikais vertes 
krovinių vežiojimu ir supranta
ma jų baimė prieš tokį didelį 
konkurentų, kaip garas. Nežiū
rint i tai reikalas pagerinti kro
vinių vežiojimo priemones pra
moningose šalyse augo ir dideli 
prekybos centrai dar daugiau 
pradėjo jungtis arkliais naudo
jam ų_ bėgių keliais. Bet įais 
keliais greitumas neprašoko 10 
—15 klm. j vai. Keliai buvo už
versti krovinių; keleivių vežio
jimas sunku būva sutvarkyti. 
1784 m. Džemsas Wattas vėl 
pakėlė klausimą apie pakeitimą 
arklių jėgos garu, aprašė va
žiuojančią garo mašiną ir paga
mino savo garvežio projektą. 
Bet toji mintis senai buvo nu
stojusi pasitikėjimo ir projeli
tas nebuvo išnaudotas. 1786 m. 
Oliveras ;Ewansas Amerikoje iš
rado garinį vežimą paprastiems 
keliams ir prašė jam privilegi
jos, bet negavo, nes išradimas 
pripažintas nesąmon-’.. 1796 m. 
Ewansas ištobulino savo vežimą

[Pacific and Atlantic Photo]

Siamo karalius Maha Majira- 
vudh, kuris mirė lapkričio 26 d. 
Kadangi jis neturėjo vaikų, tai 
sostą užėmė jo brolis, princas 
Sukodaya.

ir gavo privelegiją, bet nė Ame
rikoje, nė Anglijoje nerado žmo
nių, kurie duotų lėšų vežimui 
pastatyti; po 3 metų jis surinko 
pinigus ir vežimą pastatydino, 
kuriuo paskui važinėjo Fila
delfijos gatvėmis. Visos jo pa
stangos sudaryti bendrovę iš- 
naudot jo vežimą pramonei liko 
be pasekmių. 1802 m. Treviti- 
kas, Marduko mokinys, ir Vi- 
vianas Anglijoje (Trevithick 
and Vivian) patentavo garo va
goną. Bet jis nelygiais keliais 
ėjo blogai. Tada jį pradėjo leis
ti bėgiais, kas ir pasisekė po il
gų mėginimų. Jo modelis yra 
dabar “Patenl muzeum at South 
Kensington”. 1804 m. jie padarė 
tikrą garvežį, kuris galėjo vežti 
traukinį su 10 tn. pakrovimo it 
skuba ligi 7^ klm., į vai. Gar- 
vežis turėjo gulstinį garo kati
lą, buvo 4 ratais, su gulstiniu 
garo cilinderiu, įrengtu prieša
kyje ir paslėptu katilo vidury. 
TrevitikAs^pirmu kart pritaikė 
perdirbo garo išleidimą j gar
vežio kaminą (dirbtinis trauki
mas), nors to dalyko reikšmes 
jis nežinojo. Reikia pažymėti, 
kad tų laikų inžinieriai buvo 
įsitikinę, kad lygiais bėgiais 
sunkių krovinių vežti negalima, 
todėl Trevitikas padėjo šalia 
bėgių medines lentas, i kurias 
turėjo įsispausti, įkibti vinių 
galvikės, įmuštos į ratus. Kiti 
gi tam tikslui darė garvežiams 
dantėtus ratus, turėjusius kibti 
į dantūtas vėžes, pritaisomas 
tarp bėgių. Aišku, dantų var
tojimas buvo labai nepatogus 
ir darė pavojingą kiek nors pa
didintą greitumą. Tiktai 1812 
—lįr m. • inžinierius Bleketas 
(Blackett) pirmas nurodė gali
mybę leisti sunkiuosius trauki
nius nedantėtais bėgiais. Tuo 
budu prietaras buvo išsklaidy
tas, ir klausimas apie tolimesnį 
garo vartojimą buvo žymiai pa
lengvintas.

1812 m. Blenkiuoonas ir Čap
linas pastatė mašinas su dantė- 
tų ratų sistema. Ir tiktai 1814 
m. liepos 25 d. įžymus Georgas 
Stefensonas pirmas padare ban
dymus su garvežiu, turinčiu ne- 
dantėtus, lygius ratus ir pritai
kė jį dirbtuvių keliams prie Niu- 
Kastlio. Garvežis jau galėjo 
traukti 60 tn. su skuba apie 6 
klm. į valandą. Toji skuba buvo 
be galo maža ir Stefensonas tu
rėjo daug darbuotis savo gar
vežiui ištobulinti kol pagaliau 
182.5 m. rugsėjo 27 d. naujai 
atidarytame geležinkely Stokto- 
nas-Garlingtonas pasirodė nau
jas garvežis su skuba 6 anglų 
mylių, t. y. apie 10 klm. į vai., 
traukiantis 6 vagonus anglių ii 
22 keleivių vagonus bendro svo-‘ 
rio 90 tn. Tai ir buvo primas 
garinis geležinkelis visąme pa
sauly! 1827 m. pabaigoj Pran
cūzijoje inžinierius Markas Be
genąs (Seguin) Sent-Etieno ke
lio direktorius, ir beveik vienu 
metu Butas Anglijoje poėmė, 
patentus išrastiems jų vamzdi

niams katilams, kas leido padi- 
dinti katilo kaitinimo paviršių. 
Tas išradimas turėjo didžiausios 
ir sprendžiamos reikšmės gar
vežių statybai, nes leido staty
ti galingus garvežius su geriau
siu kuro šilumos išnaudojimu. 
1829 m. Liverpul-Mąnčesterio 
kelių B-vč paskelbė konkursą su 
premija 500 sv. sterlingų už ge
riausią garvežį. į šias garsias 
istorines rungtynes buvo pa
tiekta 5 gravėžiai, bet iš jų tik 
3 buvo bandomi, būtent: Ste- 
fensono MRakieta” (“Rocket“ 
Štephenson), Britveto ir Erik- 
sono “Naujiena” (Novelty) ii 
Grakuorto “Nepalyginamas” 
(Sanspariel, Hackvvorth). Pre
mija buvo pripažinta Stefenso- 
nui. Stefensono “Rakieta” ne tik 
patenkino visus konkurso rei
kalavimus, bet juos prašoko, 
nes jo garvežis galėjo eiti 22— 
23 klm. į vai. ir pakelti 133 tn. 
krovinių, t. y. 5 kartus daugiau, 
negu pats svėrė. Konkurso sąly
gos reikalavo tik 16 klm. per 
vai. ir trigubo krovinių svorio. 
Stefensono garvežis visiems įro
dė naujo geležinkelio vertę. Ste
fensonas išnaudojo 3 principus: 
lygius, o ne dantėtus, bėgius, 
perdirbo garo išleidimą į kami
ną ir vamzdinį katilą. Nuo to 
laiko prasideda skubota gele
žinkelių statyba Anglijoje.

Georgas Stefensonas
Minėti trys principai sudaro 

ir iki šiol garvežio statybos pa 
grindą.

Tuo budu, Georgas Stefenso
nas (1781—1848) teisingai gali 
būti pavadintas geležinkelių tė
vu. .Jo vardas turi būti žino
mas kiekvienam. Stefensonas 
buvo prasto anglių (! kasykloj 
darbininko sūnūs ir pats iš pra
džios buvo darbininkas. Paskui 
dėl savo gabumų ir nepaprasto 
darbštumo pakilo iki lordo Be- 
wensworto anglių kasyklų di
rektoriaus vįetos. Be geriausių 
tais laikaiš garvežių statybos 
jis organizavo 1823 m. nuosa
vas garvežių dirbtuves, o |824 
m. pastatė mašinų dirbtuves. 
Jo nurodymais ir sumanymu 
pastatytas pirmas geležinkelis 
su keleivių vežiojimu tarp 
Stonktono-Darlingtono. Pirmas 
jis panaudojo lygius bėgius ir 
ištobulino jų konstrukciją.

Nuo to laiko Stefensonas va
dovavo svarbiausių geležinkelių 
statybai Anglijoje, statė jiems 
mašinas ir dažnai tam tikslui 
būdavo kviečiamas į kitaš šalis.

Puikiausiu ir sąžiningiausiu 
jo bendradarbiu buvo j u sūnūs 
Robertas Stefensonas (1803— 
1853), garsus anglų inžinierius. 
JU taip pat statė savarankiai 
geležinkelius, pastatė daug žino
mų tiltų, iš kurių garsiausis ka
bantis tiltas Niu-Kastle (High 
Level Bridge) ir kiti. Robertas 
Stefensonas buvo autoritetu ge
ležinkelių statyboje ir beveik 
visos Europos šalys kreipdavos 
į jį dėl patarimų.

Gelež(nkcliai kitose šalyse
Georgui Stefensonui priklau

so pirmas Vokietijoje pasirodęs 
garvežis “Adler”, svorio apie 6 
tn., paleistas 1835 m. į Niuren- 
bergo kelią. Stefensono garve
žio tipo pastatytas Vokietijos 
garvežis “Saksonija” 1837 m. 
Leipcig-Drezdeno geležinkely. 
1841 atidaromos Boizigo dirbtu
ves Berlyne. 1846 m. Egestorfo- 
Hannovere, švarckopfo— Berly
ne, Richardo llartmano Chem- 
nįce, Genšel & sūnūs (Henschel 
&*Sohn) Kaselyj, kurių pirmas 
keleivinis garvežis “Drache” iš
leistas 1848 m.

Rusijoj pirmas garvežis buvo 
pastatydintas žemųjų Tagilų 
kalnų Demidovo dirbtuvėse ži
nomo tų dirbtuvių mechaniko 
Efimo čerepanovo sunaus. Po 
kelionės 1833 m. į Angliją grį
žęs pastatė tais pačiais metais, 
tėvo padedamas, nedidelį garve
žiuką, vežantį ne daugiau 3 to
nų krovinio su skuba 12—16 
kilm. į vai. 1835 m. Čerepanovai 
tėvas ir sūnūs, pastatė antrą pa
našų garvežį, didesnį, vežantį 
iki 16,5 tn. krovinio.

Amerikoje pirmą garvežį pa
statė Kuperas (Cooper) 1829 
m. su kai kuriais patobulini
mais.

Taip ėjo garvežių statybos 
darbas visose šalyse.

Naujas uždavinys
Praėjo jau 95 ilgų darl’o me- 

tų, per kuriuos technika be pa
liovos vis ėjo pirmyn, ištobulin
dama atskilas garvežio dalis ir 
išrandamu speciales jų serijas-

Musų laikais keleiviniai gar
vežiai su skuba iki 120 klm., o 
prekiniai 55—65 klm. į vai. su 
traukimo jėga nuo 7500 iki 
14000 klg. ir daugiau, tarnybi
niu svoriu iki 200 ir daugiau 
tonų, su darbu iki 1100—200{L 
arklio jėgų — nebesudaro jau 
retenybės, žinoma ir išorinė 
garvežio išvaizda tiek pasikei
tė, kad jis nebepanašu^ jau į 
senas primitingas mašinas. Bet 
nereikia pamiršti, kad skuba ir 
garvežio galingumas ekonomi
niu atžvilgiu yra naudingas ta
da, jei jis aikvoja juo mažiau 
kuro, kurio kaina vis kyla. Dėl
to technikai susidarė naujas už
davinys — išrasti priemonių, 
kad ekonomingiausiai butų var
tojamas kuras. [“L.”]

(Pabaiga)

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

Pamatykite pas
JOS. F, BUDRIK, 

3343 So. Halsted St
> -"-rr——-............

Pirkite jūsų dovanas Kalėdoms 
šiame aukcijone ir sutaupyki! 

pinigų. Visas stakas 

AUKCIJONIS 
IŠPARDAVIMAS 
C. P. KAZLAUSKIO 

4632 So. Ashland Avė. 
Tapo nupirktas Dan Fine

Stakas suside
da iš $60,000 
vertės geros 
rųšies deiman
tų, laikrodė
lių. auksinių 
daiktų, sidab

rinių indų, peilių ir muzikališkų 
instrumentų.

Pirkiniai šventėms parduodami 
ant Viešo Aukcijono. Subatomis 
pardavimai 2 vai. po piet ir 7 vai. 
vakare. Kitas dienas 7 vai. vakare.

DOVANOS VISIEMS DYKAI
Deimantinis žiedas duodamas 

DYKAI kiekviename išpardavime. 
Visas stakas turi būti parduotas 
nepaisant kainos. Ateikite anksti 
ir išvengkite susigrūdimo.

SII AM and HOT .VATER f

HEAT1NGPLANTS
Pilną! jvedarn. 24 mūn. 
išmok. Plumbinua įve
damas pigiausiai. Pa
imam bile Ui kur. ’l'ai- 
aome boileriu,.

Iriaogie Plcnbing 
t Heating to.

6512 Grova Ar.
Darda. B7»3. F«Ha« 71 »7 
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Garsinkitės Naujienose
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Alfonso Dode

Ištrauka iš .moters laiško, rasto 
Notre Oame Dės Champs gatvėj |

...Ką kainuoja būti žmona ar
tisto. Ak, meilute, kad tai aš 
bučiau žinojus!... Išsivaizdink, 
kuomet man tekdavo skaityti 
katalioge tuos tolimus antrašus 
tyliose gatvėse Paryžiaus pak
raščiuose, aš visuomet persi- 
statydavau sau ramų namų gy
venimą, pašvęstą menui ir šei
mynai, ir, išanksto nujausda
ma, kaip aš busiu užvydi, aš 
sakydavau sau: “štai kokį vy
rą aš norėčiau turėti! Jis butų 
visuomet su manimi, ištisas 
dienas mes praleistume kartu, 
jis prie savo paveikslo arba 
stovylos, aš — šalę jo su kny
ga arba siuviniu tylumoje dirb
tuves”. O, nekalta vargšelė! 
Aš tuomet neturėjau suprati
mo apie tai, kas tai dirbtuvė, 
ir ką per žmones ten galima 
sutikti! Niekuomet, pažiurė
jus į stovylas tų begėdiškai de
koltuotų deivių, man neateida
vo galvon mintis, kad gali ras
tis tiek drąsi moteriškė, kad... 
Kitaip, prašau tavęs tikėti, aš 
nė už ką nebūčiau išėjus už 
skulptorio! O, ne, nė už ką! 
Reikia pasakyti, kad namie,.vi
si buvo prieš šias vestuves, ne
žiūrint* turtingumo mano vyro, 
jo jau pagarsėjusio vardo ir 
puikaus viešbučio, kurį jis pa
statė mums. Aš viena to norė
jau, jis buvo taip puikus, taip 
gražus, taip pilnas dėmesio. 
Tarpe kitko, aš rasdavau, kad 
jis perdaug maišosi į mano rū
bų eiles ir susišukavimus: “Pa
kelkite gi tamstos plaukus aug
ščiau, štai taip...” ir jis įbes- 

davo į mano čiuptą kokią nors 
gėlelę taip mokančiai, kaip ne
padaryti pačiai geriausiai mo
distei. Prisipažįstu, tokis pri
tyrimas pas vyrą yra įtartinas, 
ar ne tiesa? Reikėjo manyti... 
Bet, tu puti pamatysi; klau
syk.

Mes grįžome po musų vestu
vių kelionės. Kol aš rengiausi 
apsigyvenimui savo puikiame, 
taip mielai parengtame viešbu
tyje, tame žavėtiname rojuje, 
kuris tau pažįstamas, mano vy
ras tučtuojau po atvažiavimo 
ėmėsi darbo ir ištisas dienas 
praleisdavo dirbtuvėje, ne na
mie. Vakare, grįždamas jis 
su karščiu 1 pasakojo man 
apie stovylą, kurią rengė bu
siančiai parodai; siužetas jos 
buvo “rymietė išeinanti iš mau
dynės”. Jisai troško perduoti 
marmure lengvą drebulį odos, 
susiduriant su oru. drėgnumą 
plono audinio užmesto ant pe
čių ir įvairius kitus puikius 
dalykus, kurių aš nemenu. Sa
kant atvirai', negaliu sakyti, 
kad .aš viską atminčiau, kuomet 
ji& pradeda pasakoti apie 
skulptūrą; bet visgi aš, tikė
dama, sakiau jam: “Tai tikrai 
bus puiku!” ir aš jau vaizdi- 
nausi save kelelyje, nupiltame 
smulkiu smėliu, su pasigerėji
mu bežiurrinčia veikalą mano 
vyro — puikiausį baltą marmu
rą, ryškiai išėjusį tamsiai-ža- 
lioje drapiruotėje, o aplink ma
ne girdisi šnabždėjimas: “žmo
na autoriaus!”

[Pacific and Atlantic Photo)

Edonard Horemans, kuris lai
mėj biliardo čempionatą Chica- 
goj, sumušdamas pasaulio čem
pioną Jake Schaefer. Horemans 
yra belgas, 36 metų amžiaus.

Galų gale vieną gražią die
ną, žingeidumu žinoti, kaip to- 
i nuėjo musų rymietė, aš su

maniau pasirodyti netikėtai jo 
dirbtuvėje, kurioje iki šiol dar 
nebuvąu. Tai buvo mano pir
mas išėjimas iš namų be vyro, 
ir aš pasistengiau pasirėdyti!

Mažos durys žemutinio augš- 
o, išeinančios į sodną, buvo 

< laurą i atviros, aš įeinu, einu 
tiesidg ir... išsivaizdink mano 
įpykimą!,,. matau, mano vyras 
baltais marškiniais lyg akmenų 
rašytojas, išsiblaškęs, rankos 
išteptos moliu, ir prieš jį mote
ris, — augšta moteris, stovi 
ant pakilimo beveik be drapanų 
ir taip rami tame aprėdale, lyg 

tai butų paprasčiausias daly
kas. Suplėšyti, biaurųs skar
malai, dvejetas biaurių pusba
čių ir apskrita skribelaitė hu 
pasileidusią plunksna numesti 
šalę jos ant kėdės. Visa tai aš 
spėjau įžiūrėti taip į vieną se
kundą, taip kaip tu supranti, 
kad aš galvatrukščiai sprukau 
bėgti.

Atjenas norėjo ką tai sakyti, 
stengėsi sulaikyti mane; bet aš 
su išgąsčiu atšokau nuo jo 
biaurių rankų ir nulėkiau pas 
mamą. Tu gali sau išsivaizdin- 

'ti mano pasirodymą! “Ak, Die
ve mano, kas su tavimi, vaike 
mano?” Aš papasakojau ma
mai, ką aš kątik mačiau, apie 
tą baisią moterį, apie jos apsi
rengimą, ir aš verkiau, ver
kiau... Mama, baisiai suerzinta, 
stengiasi mane nuraminti ir 
aiškina, kad tai tikriausia buvo 
pozuotoja.

“Kaip? bet tai baisu! Kodėl 
gi man nesakė apie tai prieš 
vestuves?” Čia nesavy įbėga 
Et jenas ir savo keliu stengiasi 
priversti mane suprasti, jog 
pozuotoja ne tai, ką kiekviena 
kita moteris, ir kad prie to dar 
skulptorius niekaip negali ap
sieiti be pavyzdžio.“

Bet jo tikinimai1 mažai vei
kia į mane, ir aš. pareiškiu, 
kad nenoriu turėti vyru žmo
gų, kuris praleidžia ištisas die
nas akis į akį su asmenimis 
panašios rųšies. “Paklausykite, 
drauge mano”, sako jam varg
šė mama, kuri stengiasi viską 
atitaisyti bendram pasitenkini- 
mui, ‘‘ar negali tamsta, pa
klausydamas tamstos • žmonos, 
pakeisti tą pavyzdį storo popie
rio pavyzdžiu?” Mano vyras 
įpykusiai kramto usus. “Tai 
negalima, mieloji matuše!” 
“Betgi, drauge mano, man ro
dosi... Juk pas modistes yra gi 

galvutes iš storo popierio, ku
rios tarnauja apdirbimui skri- 
belių; aš manau, kad jeigu ga
lima padaryti galvą, tai galima 
ir...”

Matomai tai visai negalima. 
Bent 'Etjenas stengiasi įrodyti 
mums tai labai įtikinančiai, įsi
teigdamas į įvairiausias smulk
menas ir iškerdamas savo pai- 
škinimus įvairiais tefcnikiniais 
žodžiais. Pas jį buvo tokia ne
laiminga išžiūra! Šluostydama 
ašaras, aš iš šono pažiūriu j jį 
ir matau, kad mano vargas jį 
baisiai skaudina. Galų gale, po

IR VĖL ŠIMTAI LAIMINGĮI ŠEIMYNŲ GĖRĖSIS PER SlAS KALĖDAS IR 
KIEKVIENĄ OlENį PO KALĖDŲ

Kimball Pianu Muzika
Peoples Furniture Co.

PIANU KRAUTUVĖSE
A TEGUL IR JUSU ŠEIMYNA GERĖJASI TUO PAČIU 

DŽIAUGSMU. ATEIK I PEOPLES PIANU KRAUTU- 
VES IR UŽSISAKYK KIMBALL PIANĄ KALĖDOMS

begalinių sprendimų, nutarė, 
kad kadangi pavyždis būtinas, 
tai kiekvieną kartą, kaip jis 
ateis, aš taipgi busiu ten, Šalę 
su dirbtuve kaip tik buvo ma
žas kambarėlis, iš kurio aš la
bai patogiai galėjau sekti, bū
dama neužmatyta. Tu pasakysi, 
kad gėda užvyduliauti link to
kio tvarinio ir ypatingai rodyti 
savo užvyduliavimą; bet, dūše
lė, reikia pergyventį tuos jaus
mų sąjūdžius, kad apie juos 
kalbėti. .

(Tąsa ant O-to pusi.)
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Šiandie Atidarymas
Naujo lietuvių biznio

Groserne ir Bučernė *
Dankevičius įsteigė puikią bučemę 

ir grosernę Bridgeporto apielinkėje. 
Šviežiu ir rūkyta mėsa, visokis gro- 
sąris, vegetables ir vaisiai!

Švari vieta, greitas patarnavimus 
ir žemos kainos.

Atsilankykite šiandie, tai busite 
nuolatinis musų kostumeris.

Kviečia

Charles Dankevičius
1125 W. 31st Street

,TU6*

Kiekvienam pirkėjui duo
sim dovaną—gražią stik
linę vazą de! fruktų.

______________________________ y

M. J. Matulauskas
3356 So. Halsted St.

Chicago, Illinois
musų 
vięną

KIMBALLPIANAS (bile modelio) bus nemirš
tanti dovana jūsų namams. Jis suteiks tą džiaugs
mą ir nemirštantį įspūdį kokio jokia kita dovana 
negali duoti — teikti.

rw

I Udeiis pasirinkimas gražiausią iUkįąių marš
kiniu ir pigioH kaino* pančiakų: Vilnonių ir 
i Ūkinių, Kakalraiščių Kražiai sudėtų ir gra
žius taksiukus ir su gražioms skepetėlėms, 
gražių pirštinių ir kitokių dalykų.

Visiems Duosim Dovanas
Geriausia vieta yra pirkti Kalėdines dovanas šioje krau
tuvėje. Mes užlaikome didžiausi pasirinikimą visokiu 
Kalėdiniu dovanu, kaip tai dėl vyru, moterų, mergai
čių bei vaiku*

Gražios moterims ir merginoms 
pančiakos visokių spalvų sudėtos į 
labai gražius baksukus. Labai tin
kamos dėl dovanų.

t

| Moterims
Didelis pasirinkimas rankinių 
krepšeliu naujosios mados. Labai 
yra tinkamų dėl Kalėdinių dovanų.
11 .............—------ —■ ■ 1 1
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Čia mes užlaikome visokių kitų ap
sirengimui dalykų, dėl suaugusių 
ir mažų vaikų.

KIMBALL GROJIKL1AI PIA
NAI yra apkainuoti labai Že
mai palyginus nu jų augščiau- k 
Hios rūšies padarymu. Style 

£ir‘3 $650

dailaus riešuto medžio,$575
naujo grojiklio piano, įrengimas 
su rolėms, benčiu, šėpele ir liam- 
pa. Dabar parsiduoda musų 
krautuvėse už specialę žemą 
kainą. Viskas $298

Didelis pasirinkimas moteriškų 
pirštinaičių, labai mažoms kai
noms.

Visi atsilankiusieji busit užganė
dinti musų teisingu ir mandagiu 
patarnavimu.

SU KIMBALL GROJIKLIU PIANU, tėvas ir 
motina praleistų linksmiausias valandas, nes 
KIMBALL grojiklis pianas teiks jums geresnę 
muziką kuri pagelbės užmiršti kasdieninius rūpes
čius ir visuomet atves ant pasigerėjimo gyvenimo 
kelio. KIMBALL PIANAS bus motina ramintoja 
jūsų namuose ir vien tik dėl tobulumo ir meliodiš- 
kumo savo balso Kimball Pianai viešėjasi amžinai 
tarpe pusę milijono Amerikos šeimynų.

ANT KIMBALL PIANO jūsų vaikai galės grei
tai pramokti pirštais skambinti ir jie turės progą 
nuo pat kūdikystės pripratinti savo nervus prie tei
singo balso — gaidų, kas jiems pagelbės įsivystyti 
į pasekmingus pianistus teikiant jų ateičiai didžiau- 
sį džiaugsmą ir laimę. Dėlto geriausi muzikos mo
kytojai vartoja ir pataria vartoti Kimball pianą dėl 
pripratimo prie teisingų gaidų — skambėjimo.

Ateikite j musų pianų krautuves šiandien ir pasiskirkite Kimball Pianą arba 
kokį tik jus norėtumėt piano, nes mes turime visokių, už labai prieinamas kai
nas. Musų grojikliai pianai apkainuoti šiaip:

$268, $345, $395, $450, $480, $575, $650
* Priimam senus pianus ir gramofonus į mainus. 

Parduodam ant lengvu mėnesiniu išmokėjimu.
Krautuvės atviros vakarais iki 9 vai. ir nedėlioms pagal

t ARGE STOR“

FUfiSl

Pianų Krautuves
4177-113 Archer Avm

M. KEZES, Vedėjas

w 
sutartį.

1922-32 So. Halsted Street
J. NAKROŠIS, Vedėjas
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Ištrauka iš moters laiško, 
rasto Notre Daine, Dės 

'Chauips gatvėje
(Tąsa nuo 5 pusi.) 

-- --------- . •..................... . ... ■ ■ ■ r

Pavyzdis ture jo ateiti sekan
tį rytą. Aš apsiginkluoju visu 
savo drąsumu ir įsitaisau savo 
kampely su būtina sąlyga, kad 
pasigirdus pirmam mano leidi
mui i sieną vyras tučtuojaus 
atleys pas mano.

Vos liktai aš įsisėdai!, kaip 
pasirodo tas atlaikius pavyzdis, 
tokis sunaikintus ir menkas 
kad aš su nusistebėjimu klau 
siu savęs, kaip aš galėjau už 
vyduliauti lyginant moterį, ku 
ri vąikščioja gatvėj be mansė 
eiti ir bjaurių. senu žaliu sali 
ku su nusvirusiais skarma 
lais. Na, dusele mano, kuo
met aš pamačiau, kad tas tva 
vinys nusimetė savo šaliką ii 
drapanas vidury dirbtuvės 
taip ramiai ir su tokiu begėdiš 
kurnu. — tai į mane paveiki 
taip, kad aš negaliu išreikšti 
Mane smaugė piktumas!..,* Be! 
džiu į sieną... Etjenas ateini 
Aš baisiai išbalus ir visa drt 
bu. .lis juokiasi iš manęs, tj 
lutėliai mane ramina ir grįžt, 
prie savu darbo.

[Pacific and Atlantic Photo]
K. H. Cooke iš Washigtono, 

15 metų amžiaus. Policistu jis 
,au tarnauja 61 metus.

Dabar moteris stcVi pusiau* 
uogė, atmetus už nugaros sa- 

’O paleistus, sunkius, žibančius 
linukus. Tai jau ne tas men
kas tvarinys, kurį aš mačiau 
keletą minučių pirm to. tai be-

GAUKIT DOVANŲ NUO 
KALĖDŲ DĖDUKO

Pii.idškite prie musų
Kalėdinio Kliubo

.'to turime skyrius, kurie tinka kiekvieno žmogaus kišenini

SOUTH W£ST TRUST & SAVINOS BANK
351 h Street, Archer & Hoyne Avenues

Vai. tijinė įlanka — Chicago Clearing House Priežiūroj 
Resursų virš $5,500,000.00

JOS. J. KRASAUSKAS, Vedėjas Naujo Biznio Department© 
PINIGUS SIUNČIAME I EUROPĄ KALĖDOMS 

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

veik stovyla, nežiūrint j jos 
nuvargusią ir vulgarišką fizio
nomiją. Mano širdis susispau
dė, bei aš pergalėjau save ir 
nieko nepasakiau. Staiga gir 
džiu garsų balsą vyro: “lytiną 
koją... traukit kairią koją!” 
Ir, kadangi pavyzdis nesupran
tą, jis prisiartina prie jo ir... 
Akt čia aš neišlaikiau ir pabel
džiau. Jis negirdi. Beldžiu dar 
kartą, beldžiu iš viso vieko... Šj 
kartą jis atbėga surauktais an
takiais. visas apimtas darko 
karšt Ine.

“Mieloji Aiinanda, buk gi 
supratinga!” Bet aš negaliu bū
ti supi’iitinga: visu ašarose aš 
pasilenkiu prie jo peties ir kar
toju, “O, drauge mano, aš ne
galiu to pernešti, negaliu, ne
galiu../’ Neatsakydamas man, 
jis greit išėjo į dirbtuvę, pada
lė ženklą tai baisiai moteriškei, 
ji apsirengė ir išėjo.

Keletą dienų Etjenas nėjo 
dirbtuvėn. Visą laiką jis /lik
davo su manim, visai neišeida
vo iš namų, dargi nenorėjo ma
tytis su savo draugais; jis bu
vo begaliniai geras ir meilus 
man, bet pas jį buvo tokia nu
liūdusį išžiūra! Kartą aš labai 
nedrąsiai paklausiau jo: “Mie
lasai, tu nebedirbi daugiau?” 
į ką gavau atsakymą: “Nega
lima dirbti be pavyzdžio.” Pas 
mane neužteko drąsos reikalau
ti, kadangi aš jaučiau savo kal
tę ir jaučiau, kad jis turi pa
matą ant manęs pykti. Betgi, 
neužilgo malonumu ir švelnu
mais aš atsiekiau to, kad jis 
pažadėjo grįžti į dirbtuvę ir 
pasistengti baigti, stovylą, bet... 
kaip jie tą vadina? iš atmin
ties; žodžiu, einant mamos bil
du. Kas dėl manęs, tai aš ran
du tai pilnai galimu; bet jis 
vargšelis, kentėjo neapsako
mai! Kiekvieną vakarą jis pa
reidavo namo suerzintas, nesa- 
vy, tarsi sergąs. Aš tankiai 
aplankydavau jį dirbtuvėj ir 
kad truputį pralinksminti jį, 
sakydavau visuomet: “žavėti
na”; tikrumoje gi, reikia prisi
pažinti, stovyla ėjo tolyn ma
žai, aš dargi netikra, kad jis 
ją dirbo; įeinant aš visuomet 
rasdavau jį^gulinčiu ant divo- 
no, su pypke dantyse, arba 
lx»rutuliuojantį iš molio rutulė
lius, kuriuos jis su įnirtimu 
siuntė į prieš esančią sieną.

Kartą po pietų, kuomet aš 
buvau dirbtuvėje ir žiurėjau į 
tą nelaimingą, tik pradėtą ry
mišką ponią, kuri taip ilgai ne
galėjo išlipti iš maudynės, ma
nyje staiga kilo beprotiška 
mintis. Rymietė beveik vieno
do su manimi ūgio... Galima, 
nesant kitos išeities...

Saugokitės
Šalčio

Šaltis reiėkla pavoju. Vien nuo pneu
monijos kasmet miršta 150,000. Nesu
skaitomus kitos bėdos kjla iŠ salėjų.

Sustabdyk šaltį pačioj pradžioj, grei
čiausiu ir veikliausiu būdu. Imkit 
Hill’s Cascara Broniide-Qninine. Jis šftl- 
tį HU.tnbdo j 21 v.. I., o Rrlpu j .1 <Jio-
•ins. .Tj dabar mitionni vartoja, nes per 
?5 metus nieks nerado geresnio būdo 
Šnnikint šaltį.

Netikėkit menkesnėms gyduolėms ka
lu galit gaut Šitą. Visos aptiekos pur- 
hioda Hill’s.
'Ikrai C^auk Kaina 30c

OSCNftB QME
..^ddona su paveikslu

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM
Jau atėjo 

Kultūra No. 10
Kaina 45c 

Galima gauti 
NAUJIENŲ 

OFISE
1739 So. Halsted Street

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIM
SIUSKIT PER 

NAUJIENAS 
PINIGUS LIETUVON 

To prašo Lietuvos žmonėsir 
taip pataria Lietuvos bankai

Garsinkitės Naujienose

DOVANA, KURI NIEKUOMET NEBUS UŽMIRŠTA <nūilOfę

žinomi

pagerintas

'© 19^4 CuLOBAHStH CO.

$450.00 $530.00 $650.00 $715 00 $875.00 $1,275

xxxx

fa our paper

Parei

Krautuvė atdara kas vakaras iki 9 vai. Nedėlioj iki 2 valandą po pietų

Jos. F. Budrik
3343 So. Halsted St.

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

Moterų paauksuoti laikrodėliai nuo $4 iki $15 
Moterų pilnai auksiniai laikrodėliai nuo $1( 
iki $150.
Vyrų laikrodėliai nuo $6 iki $75.

DR. ROSS NAUJA IR PA 
GERINTA SISTEMĄ 
GYDYMO IŠGYDO

gintari 
nuo

nswick Radiola

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

• Darykit tai ir Jus

CHICAGO, ILLINOIS

Mes turime didelį pasirinkimą naujų Kalėdinių rolių ir rekordų 
kalavus atsiunčiame katalogą.

Kiekvienas atsilankęs į musu krautuvę gaus puiku šie 
ninį kalendorių dykai.

26 šmotii sidabrinis setas nuo $6 iki $90 
už setą.
Didelis pasirinkimas sidabrinių indų viso-

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

ir tikra* Europinis La- 
escide gydymai* s’£e4* 
k Lama. Vienatinė tar
dymus nuo sifilio duo
damas ui E E 
temą kainą O

tiktai trumpam laikui

ligų paeina ni*» 
Kad Ugydiiue

Eversharp paišiukai nuo

Šeimos troškimas 
visuomet buvo 
gauti Gulbransen 
pianą. Suteikite 
tą dovaną ant 
šių Kalėdų. Tai 
bus labiausiai at
mintina dovana. 
Jus busite nuste
binti pirkimo iš
lygų parankumu. 
Ateikite tuoj, kol 
mes turime pil- 
niausj tų pianų 
pasirinkimą. Ki
taip jus galite 
apsivilti, kai pra
sidės galutiniai 
Kalėdų pirkiniai. 
Kainos:

“Kas vadinama aplamai gra
žia koja?” staiga aš paklau
siau vyro. Jią ėmė aiškinti man 
tai labai plačiai, nurodydamas 
kartu ko dar truko jo stovylojo 
ir ko jis negalėjo atsiekti be 
pavyzdžio... Vargšelis, su kokia 
nuliudusia išžiūra sakė jis tai!., 
žinai tu, ką aš padariau? Na, 
kągi, tuo blogiau... Aš drąsiai 
parinkau drapiruotę, kuri mė
tėsi kampe, nuėjau į savo kam
barėlį, ir paskui,, kol jis'vis 
. ar žiūrinėjo savo stovylą, aš 
tylutėliai, nesakydama nė žo-

Geriausios Kalėdų 
Dovanos Šeimoms

džio, atėjau ir atsistojau prieš 
jį ant estrados, tose pat drapa
nose ir toj pačioj pozoj, kaip 
tas baisusis pavyzdis.

Ak, meilute, ką aš jaučiau, 
kuomet jis pakele galvą! Man 
norėjosi juoktis ir verkti... Aš 
buvau susigėdinusi ir raudona... 
Ir paskui tas prakeiktas audi
nys, kurį reikėjo taisinėti iš 
visų pusių!... Vistiek... Etjenas 
buvo taip laimingas, taip džiū
gavo, kad aš greit nurimau. Iš
sivaizduok sau, jis atranda..

t Vertė Leonas Vitkauskas

Be abejojimo, jus 
stengiatės suteik
ti savo šeimai 
puikiausią Kalė 
du dovaną, kokią

Brunswick Radiola yra žinoma visame pasaulyj 
kaipo “Stebuklas”. Jos operavimo paprastumas, pa
jėgumas pagauti tolimų radio lėktuvų programus ir 
tono švelnumas suteikė džiaugsmą ir apšvietą šim
tams tūkstančių šeimų visose pasaulio dalyse. Par
duodama parankiomis išlygomis. Kainos nup

$245 iki $550

Atnaujinkit Savo Jaunystę
Didelė paslapties tragedija gludi 

90% Žmonių tai yra nesulaikomas 
žengimas senyn ir tai priguli ijuo "j- 
proėių ir sveikatos. Mes sestame 
kasdien ir nėra jėgos to sulaikyti. Bet 
mes galime prašalinti tą jautimą so 
uatvūs vartojant Ramogland, geros 
Gyduolės grąžinimui atgal jaunys
tės. Ramogland yra kombinacija rei
kalingiausių gilių, serumo Jr reika
lingų chemikalų, kurių stoka žmogui 
restant. Nusipirkite bakselj 38 tab- 
letų tiktai už $1. Atsiųskit money 
orderi arba pinigais pas Ramogland 
Laboratories, 523 W. Madison St., 
Chicago, III. U. S. A.

st xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Klausyk ir Tėmyk
0 Polam 1

štai kiek kuponų gausit už 
kiekvieną atneštą ar atsiųstą 
paštu naują skaitytoją:
Už metus   150 kuponų 
Už pusę metų   75 kuponus 
Už tris mėnesius .... 35 kuponus

Moterų perliniai karoliai nuo $1 
iki $50.
Taipgi didelis pasirinkimas 
nių ir krištolinių karolių 

iki $50.

KIMBALL PIJANAI
Del tobulumo savo balso yra 
pamylėti ir didžiai išgirti per 
Išgarsėjusius artistus ir muzi- 
los 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

RUANU KRAUTUVES

Fontanines rašymui plunksnos 
nuo iki ffOft

Kraujo, pūslės, Mapumo, privatinės, šia < 
tos, užsendintos ir užkrečiamos ligos vU< 
ifegydomos.

Vartojami saugiausi ir geriausiai 
metodai

A OK. t>. M. ROSS
* Atsakantis

Z, Specialistai*
Ą įsteigta 30 metų

A Daugiausiai chroniškų
* kraujo ir užkrečiamų ligų.
i ja.-* nebandykit senais budais.
9 VYRAI! Specialia serum gydymas yra var- 
*•* tojamas su geru pasisekimu dėl atgavime 
. stipruma silpnoms vyrama. Jo gaivinanti 
£ jėga veikia stebuklingai ant gilių, nervų 
’ ir kraujo, suteikdama stiprumą silpniems 

ir aunykusletns vyrams. Dr. Rosi gydymo 
į>t kambariai kasdien pilni ligonių.

X JIS TURI 30 METŲ PATYRIMĄ
£ ir jau išgydė tūkstančius žmonių, tai ’rą
* užtikrinimas sergnatienu*. kad jie gaus •• 
*' rą gydymą. Vienatinių geriausiai {rengtu 
įi ofisas Jungtinėse Valstijose. Dešimtis gy- 
♦.* i dymul kambarių. Kraujo iftbandymas ir la

boratorijos egzaminaeija dykai su gydymu.
$ Patarimas Dykai i
. Atsakantis medikai!* patarnavimas suteiks 
įf jums sveikatą ir laimę. Geriausia gydy- 

♦* mas. Pigiausios kainos. Greičiausias gydy- 
z i maa. Ateikit iiandien.

! DR. B. M. ROSS
35 So. Dearbom St.

kampas Monroe St. Chicago
V Vyrų priėmimo kambarys 606. Moterų yrt- 

ėmimo kambarys 608.
S Penktas Augštas, Crilly Namai 

25 METAI TAME NAME
A Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto Iki I 

vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 1 dieną. Po< 
z, nedėliais, sered orais ir subatomis nuo U 

ryto iki 8 vakare.
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KaliniŲ skaičius didėja
Bridwell kalėjimo viršinin- 

xas Graham paskelbė, kad nuo 
įvedimo prohibicijos, skaičius 
kalinių tame kalėjime nuolatos 
didėja. Vien nuo 1923 m. ka
linių skaičius užaugo net 300 
nuoš. 1923 m. vidutiniai kalinių 
būdavo apie 300, o 1924 m. jau 
1.750, šiemet gi skaičius siekia 
net 2,305. “Ir sausieji sakyda
vo. kad prohibicijos įstatymai 
uždarys kalėjimus pastebėjo 
vienas aldermanų.

Pasak Graham,, wmažiausia 60 
žmonių kasdie gydosi Bride- 
well ligoninėj nuo alkoholio. 
Prohibicijos draugijos nuolatos 
prašančios kalėjimo statistikų, 
bet kada jis pasiunčiąs, tai nie
ko daugiau apie jas negirdys.

Pašovė plėšiką 
žmogžudį

Užvakar vakare du‘ plėšikai, 
prisistatę valdžios agentais, ban 
dė apiplėšti Louis Romėnė ga
liūną prie 3523 EI lis Avė. Ro-4 
mene jiems pasipriešino ir plėši
kai jį nušovė. Paskui jie ramiai 
iškraustė registerj ir pasivogę 
prie durų stovėjusį automobi
lių, pabėgo.

Bet turbut jie saliune mažai 
pelnė, kad už poros valandų jie 
užpuolė aptieką prie 1435 W. 
59 St. Bet čia juos užklupo po
licija, kuri vieną plėšikų, 
Matthevv Lusk, 7240 Lowe 
Avė., pašovė ir suėmė, o kitas 
plėšikas pabėgo. Lusk tapo Ho- 
mene žmonos ir kitų saliune 
buvusių žmogių pažintas kaipo 
Romėnė užmušėjas. Pas jį 
taipjau rasta Romėnė pini
gus ir ten pavogtąjį automo
bilių. •

Kaip lotą vertės kyla
Hinkamp and Co. nesenai 

atidarė subdiviziją prie 79 ir 
\Vestern Avė. gatvių. J vieną 
dieną ta kompanija pardavusi 
lotų vertės $1,500,000. Sakoma, 
kad biznio lotai VV'estern gat
vėj dabar parsidavinėją po 
$400 už pėdą.

79 gatvė irgi yra didelio biz
nio gatvė, visa gi apielinkė bus 
apibudavota apartmentiniais 
namais. Skersai nuo Sears, Ro
ebuck and Co. namo, prie 79 
gt., stovi “bungalovv”, kuris 15 
metų atgal buvo nupirktas už 
$8,000. Dabar tas namas ta- 

.pęs parduotas už $58,000.
Daugely atsitikimų lotai prie 

VVestern ir 79 gatvių laike pa
starųjų šešių mėnesių pakilo 
nuo 3 iki 10 kartų savo vertėje 
ir kas tada pirko, tas gerai pel
nė. Esą vienas kampas, kuris 
4 metai atgal buvo nupirktas 
už $6,000, dabar tapęs parduo
tas už $181,250. Bet,biznio lo
tai ir dabar nuolatos kyla ir 
dar yra progų ant jų gerokai 
Uždirbti.
• / ___ ______

Nušovė plėšiką
Plėšikas įsilaužė j American- 

ttalian Bestaurant prie 422 N. 
Riish St., ir pastvėręs vien “ni
kelius” iš elektrikinio piano, 
jau rengėsi bėgti., kuome^ jį' 
užklupo policistas Edvvard 
Mash ir plėšiką ant vietos nu
šovė.

Smulkios žinios ____ . t
Illinois prekybos komisija įsa

kė l>ėgy trijų metų sudėti visus* 
naujus gatvekarių bėgius Cice
ro miestely.

Policija užvakar suėmė 8 
žmones ir tuo suardė tris plėši
kų saikas/ Vienos šaipos narių 
buvo ir jauna moteris, Mrs. 
Llllian Martz, 19 m., kuri pa
gelbėdavo apiplėšti tuksikabų 
šoferius ir gaudavo lygią dalį.

Jau penki žmonės pasimirė 
ligoninėj dėl gaisro hoteįy prie 
28-30 So. Canal St.

?

Sportas
RYTOJ RISIS POŽĖLA, PLĖ

STINA IR KITI

r
t į. '

.-.y :• x- . •?»?..>?

SMIRSK

Rytoj Armory svetainėje (34 
ir Wentworth Avė.) 8 vai. vak. 
risis K. Požėla • su “farmeriu” 
McLead-u, Bill Demetrai su 
George Mac k ir svarbiausioj 
poroj Marin Plėstina, “nekaru- 
navotas” pasaulio čempionas, 
su. “olandų levu” Tam Draak.

Požėla juokauja, sakydamas, 
kad gal Sarpalius atvyks į ris- 
tynes, ir ten padarys iššaukimą 
trims ristikams.

ATLETŲ KLIUBE SVARBUS 
TREN1RAVIM0S

Rytoj ketvirtą valandą po 
pietų įvyks svarbus treftiravi- 
mos Atletikos kliube. Be kitko 
Sciotto, išvažiuodamas į St. 
Louis, paskutinį kartą parodys 
kaip jis gali lankstyti geleži. N.

Kitty Gilhooley tapo nuteista 
penkiems metams kalėjimai!, o 
jos vyras Willie dešimčiai metų 
ir užsimokėti $10,000 pabaudos 
už pardavinėjimą narkotikų. 
Pas j uos namuose rasta dau
giau $200,000 vertės įvairių 
narkotikų.

Lietuvių Rateliuose.
Cicero

Komunistai gavo nosį.

Gruodžio 4 d. įvyko Raudo
nos Rožės Kliubopriešmetinis 
susirinkimas. Susirinkimas bu
vo gana skaitlingas ir ateity 
panašus turėtų būti šaukiami 
Liuosybės svet., nes p. Luktos 
svetainė yra peę maža ir delei 
didelio užsikimšimo negalima 
yra rimtai reikalų svarstyti.. 
Tad ir šiame susirinkime daug 
ko nenutarta, tik išklausyta 
komisijų raportus iš kliubo vei
kimo. x

Tarp kitų raportų raportavo 
ir komitetas rengimui protesto 
mitingo. Pats komitetas iš
reiškė, kad į ‘tokį “monkey 
business” kliubo vardas /dau
giau neturėtų būti kišamas. Ži
noma, komunistėliams tai labai 
nepatiko, bet nė vienas jų ne- 
dryso teisinti savo prietelius. 
Ateityje jokie komunistų atsi
šaukimai kliube sau vietos ne
ras. Jeigu tai pareikštų ‘Visos 
musų draugijos, lai musų Mas
kvos tavorščiai nebegalėtų dau
giau draugijas apgaudinėti -i 
paskui iš jų tyčiotis. /

Buvo kalbėta ir apie kitus į- 
vairius dalykus — nepabaigtus 
ir naujus ir nutarta šaukti ne- 
paprastą susirinkimą visiems 
tiems ir lai gana svarbiems rei
kalams svarstyti, o tų reikalų 
yra daugybė. Mat kliubas yra 
darbštus tad ir visokių reika
lų atsiranda. Kliubas be kitko 
yra sumanęs įsigyti savo namą, 
kuris jam yra labai reikalingas.

Valdyba sekamiems metams 
beveik ta pati liko; tai rodo, 
kad ji gerai dirba kliubo nau
dai. Tik kai kada kilubo gąl- 
va kiek nusideda prieš. tulus 
įstatymus, kas susirinkimuose 
kartais daro nekokį įspūdį, Dar 
geras dalykas nutartas, — tai 
turėki savo korespondentą. Va
dinasi, ir plačioji visuomenė 
turės progos susipažinti su 
kliu Imi veikimu ir jį įvertinti.

—Ne Korespondentas.

Roseland *
Gruodžio 8 d. Aušros kam- • 9

bariuose įvyko Draugijų Sąry
šio delegatų susirinkimas. De
legatų buvo 26 iš 16 draugijų. 
Priėmus protokolą, sekė rapor
tai. 'Sątrauka jų y ra. tokia: 
Sąryšis stovi gerai finansais, 
turi pinigų ir banke pasidėjęs 
atsargai; jo vakarėlis įvyko 
lapkričio 28 d., davė pelno $70; 
dvi prelekciji įvyko, trečia ren
giama gruodžio 14 d., Aušros 
kambariuose, tema: Darvinas 
ir jo mokslas. Aiškins inžinie
rius K. JAugustinavičius; Auš
ros kambariai pertaisyti ir per- 
maliavoti, atrodo gražiai.

Nutarta surengti vakarą sau
sio 24 d., Strumilo svetainėje. 
Tam darbui išrinkta komisija. 
Ji įgaliota rengti teatrą ir šo
kius. Jeigu veikalo negautų, 
patarta surengti koncertą ir 
šokius. Nepamirškite atsilan
kyti į vakarą. Susirinkimas 
buvo ramus, jo reikalai svars
tyta rimtai.

Sąryšio metinis susirinkimas 
įvyks sausio 12 d., Aušros kam
bariuose. Kiekviena draugija 
prisiųskite delegatus. Jame 
bus renkama valdyba, knygiai 
ir įvairios komisijos. Knygos 
iš Aušros knygyno išduodamos 
kiekvieną savaitę, vakarais, 
antradieniais ir penktadieniais. 
Jeigu kuygiui pasitaiko kurį 
vakarą būti knygyne, galite 
gauti knygų ir kitais vakarais. 
Knygos išduodamos dykai pasi
skaityti nan.o, užstačius kauci
ją kiek knyga verta. Be kny
gų Aušros knygyne galite pa
siskaityti įvairių laikraščių. 
Visi kviečiami lankyti Aušros 
knygyną ir jame skaitytf laik
raščius ir knygas. Juos skai
tydami, kurie įpratę prie mun- 
šaino ar kozyrų, nustosite blo
gą paprotį. Darbininkai, kurie 
lanko Aušros knygyną per dau
gelį metų, yra liuosi nuo visų 
prietarų; jiems nesivaidina ra
guoti, naguoti, kaip tiems, ku
rie. stovi nuošaliai Aušros kny- 
gyn0: . J iii

• —D. S. Sekretorius.

18-tos gatvės apielinkė
Darbininkų Lietuvių Sąjunga 

laikė priešmetinį susirinkimą 
gruodžio 4 d„ A. Bagdono svet., 
1750Union Avė. Pirm A. Tom- 
kevičiui atidarius susirinkimą 
skaityta ir priimta protokolą. 
Buvusio baliaus komisija pra
nešė, kad balius davė $120 pel
no. Ligonių raportas priim
tas; yra tik viena ligonis. Nu
tarta rengti kitą balių toj pa
čioj svetainėj, būtent Dievo Ap- 
veizdos.

Po ‘to sekė rinkimas vaidybos 
sekamiems metams. Pirminin
ku tapo išrinktas senasis —s 
A. Tomkeviče, vice pirm. — Jo
nas Valantinas, raštininku A. 
Gurskis (655 W; 18 St.), iždi
ninku — Juozas Smukšta, fin. 
rašt. L. Antanaviče, kasos 
globėjais — Pr. Margeviče ir 
Benediktas Mineika, korespon
dentu — Gasp. Pokeltis. Ko
respondentas pasižadėjo dau
giau parašyti į Naujienai apie 
draugijos veikimą.

Nutarta per du mėnesiu pri- 
ėminėti naujus narius į draugi
ją be jokios įstojimo mokės ties 
— dykai. Kas nori įstoti į ši
tą draugiją kviečiamas yra at
eiti į draugijos susirinkimus, 
kurie yra laikomi kas pirmą 
pirmadienį vakare, A. Bagdo
no svetainėje. Draugija yra 
turtinga, jos turtas siekia $3,- 
153.15. Susirinkimas buvo la
bai ramus ir visi rimtai svars
tė draugijos reikalus. Malonu 
yra dalyvauti tokiuose susirin
kimuose. i —Narys.

Draugystė Meilės Lietuvių Am. 
laikys priešmetinį susirinkimą 
subatoj; gruod. ’2 d., 7:30 v, 
v., papiastbj svetainėj prie 
1900 So. Union Avė. Draugi
jos nariai privalote pribūti lai
ku, nes yra daug reikalų. Bus 
renkama valdyba sekamiems 
metams ir bus duodami garbes 
ženklai — žiedai tiems na

riams,, kurie išbuvo draugijoje 
10 metų ir neėmė ligos pašei- 
pos. Tokių narių mes turimę 
septynis: J. Vedečkis, J. Taut
kus, A. Zamaitis, P. Vertelis, 
P. Balnus, K. Pikčiunas ir J. 
Jusčius. Taip jau bus tariama 
apie mirusį draugą Joną Ber
notą. Nariai kiekvienas atsi
veskite ir naujų narių, nes tai 
bus paskutinis šiemet susirin
kimas, kuriame nauji nariai 
bus priimami už numažintą įs
tojimą. —Valdyba.

Brighton Park
Brighton Parkas auga ne die

nomis, bet valandomis. Pažiū
ri — tuščia vietą, mažai žmo
nių apgyventa, štai žiūrėk -j- 
jau žemes verčią mašina, kni
sa žemę ir jau auga didžiulis 
namas, krautuvė arba kokia ki
ta vertelgystės vieta.

Štai ir nepajusta kaip tary
tum grybas po lietaus atsidarė 
didelis teatras prie Archer ir 
35 gatvių, talpinantis &,000 
žmonių, didžiausias teatras į 
vakarus nuo vidurmiesčio.

Pradėjus teatrą statyti, di
rekcija paskelbė kontestą sura
dimui geriausio vardo teatrui. 
Iš daugelio kontestantų laimėjo 
penkiolika. Pirmas prizas $100, 
kiti biletAis. Išrinktą vardas 
Mid-VVest. Tarpe kontestantų 
buvo ir vienas lietuvis, J. Kuz
mickas, laimėjo trečią dovaną.

Teatras turi gero pasisekimo, 
geriau sakant, netikėto pasise
kimo. Rodoma paveikslai ir 
vodevilius. Programas keičia
mas trys kartus savaitėje.

Lietuviai ir gi plaukte plau
ke į šią apielinkę. Jie stato 
sau namus, perka krautuves ir 
veda prekybą. Jau yra taip
gi ir profesionalų, — daktarų 
3 ir advokatų 2. Daugiausiai 
tai jau — grosernės ir bučer- 
nės.

Netaip senai/.į čia parėjo ir 
t‘ ' Jf

keli bridgeportlečiai, tarpe ku
rių J. Kuzmickas-Uktveris pir- 
kq/krautuvėl^ prie 3302 W. 38 
PI. ir Vinca^' Bernotas — prie 
3404 Archer Alfe.

šv. Raštas sako, iš kur žmo
gus kylą, į ten ir sugryžta (p. 
Meldažio žodžidl). Taip atsi
tiko ir su p. M. Zimmermanu. 
Jis ilgus meiušf turėjęs aptie
ką Brighton Parke, išėjo kitur 
“laimės ieškoti,” bet radęs ar 
neradęs, jau ir vėl Brighton 
Parke; šį kartą jis yra jau su 
Venta Drug Co., 4135 Archer 
Avė. ‘ir jau migruoja vaistus.

Tą patį galima pasakyti ir 
apie kitą, tai p. J. Mereckį; 
pabuvęs Detroite sugryžo Chi- 
cagon aptiekoriauti. v

“Keistučio” ir “Brighton Pk. 
Atletikos ir Paš.” kliubai, yra 
didžiausi kliubai bei draugijos 
Brighton Parke. Pirmą vietą 
užima “Keistutis,” kaipo di
džiausias, seniausias, tvirčiau
sias kliubaą. Tik pastaruoju 
laiku “Keistutį” patiko nelai
mė: keli nariai mirė, keletas 
serga, o ir vidujiniai kivirčiai 
kiek sudraikė dirksnius senio 
“Keistučio.” Ant kiek teko 
girdėti, tai buvęs “Keistučio” 
prezidentas p. J. Sholtemen 
traukiąs kliubą 4 teismą už ne- 
atlyginimą jam už parašymą 
Kliubui konstitucijos. Jeigu 
teismas bus, tai jis bus lietu
viams gana svarbus, Sholtemen 
yra įteikęs kliubui griežtą rei
kalavimą — laišką ir reikalau
ja atsakymo iki 25 dienai šio 
mėnesio; jeigu kliubas nesu
tiksiąs jam atlyginti, reiškia— 
teismas. ^Tuomet lietuviai, po 
teismui, žinos kiek draugija 
turi mokėti ar nemokėti už pa
rašymą konstitucijos.

Antras — Brighton Park At
letų Pašelpos Kliubas. čia 
daugiausiai jaunimas. Jie vis
ką ir kartu nieko ,nedirba,’(tik 
bAlius ir niusltaradus -rengia, 
tai ir viskas. Narių turi virš 
poros šimtų, > didžiumoj gana 
jauni vyrukai — net miela žiū
rėti, bet darbuotei tki nežinią 
driko rfelimpa. Kasoje turi 
virš $1,600. Dabar žiemos se

zonas, verttėtų su kokiomis 
paskaitomis, savitarpiniu lavi
nimosi, choru, scenos mylėtojų 
rateliu, atletika ar kuo nors ki
tu užsiimti. Kliubas, vienu žo
džiu, nieko kaip ir nenor veik
ti. štai ir pereitame susirinki
me viską ką atliko, tai išrinko 
darbininkus baliui n komitetą 
rengimui maskarado, kuris į- 
vyks už dviejeto mėnesių. Nors 
ir pirmininkas paminėjo, kad 
jau laikas pagalvoti apie kokią 
nors kliubo darbuotę, *bet na
riai taip lengvai ir šaltai pro 
ausis tai praleido.

Toks kliubąs, su jauna siela 
ir protu,, gali gana daug gero 
padaryti sau ir visuomenei ir 
savo kliubui. Vyrai, kaip mi
nėjau, geri, mandagus, geri lie
tuviai, galėtų žemę pajudinti.

Kliubo valdyba šių metų yra 
pirm. P. Sholtemen, rašt. p. 
Cžusenis, — fin. rašt. Giedrai
tis, ižd. Mažienis.

Ateinantis kliubo susirinki
mas, tretį penktadienį gruodžio, 
bus metinis ir bus renkama val
dyba. Susirinkimai atsibuna 
p.p. Maženių svetainėj, prie 
Kedzie ir 39 gatvių.

—Raganius.
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1 eatras- 
Muzika

Iš Birutės

Naujienų Laivakorčių Sky
rius gavo sekamą laišką:

“Gerbiamieji: —
“Rašau Tamistoms ir prane

šu, kad musų imigrantė Kazi
miera Laucaitis laimingai atvy
ko pas mus gruodžio 4 d., 1925. 
Dėkavoju širdingai už lamistų 
pasidarbavimą ir mielaširdin- 
gumą.

“Mrs. A. Janulis, 
“9 Egther Avė. 
“Carrich, Pa.”

------------------- --------- -—-- —

Pranešimai

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU -!i’ECIALlSTA8

Paiengvins aldij įtempimą, kuris 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
miglino, akiu aptemimo, nervuotu 
mo, skaudamą akių karšti, atitaiso, 
kreivas akis nuima kataraktą, ati- 
Luko trumpregystę ir totiregyst< 
t'iirenka teisingai akinius. Visuo- 
-e atsitikirfiuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Ak’* 
niai nuo $4.00 ir augičiau. Vai: 10 
iki vai. Nedčlioi 10 iki 1 vai. p. p.

1545 West 47th Street

Rytoj vaidinimas.

l’aigi rytoj, lygiai 8:15 v. v., 
Lietuvių Auditorijoj musų “Bi
rutė” pradeda vaidinįmą “Kęs
tutis ir jo Mirtis.”

Chicagiečiai! Jūsų “Birutė” 
prašo, kad ten būtumėt punk
tualiai ir netrukdytumėt, jei
gu pavėluosit į vaidinimą ir 
pasigailėkit tų, kurie atėjo su 
atsidėjimu pasižiūrėti. Tai bus 
pirmas tokis savos rųšies vai
dinimas, dar niekuomet Chica- 
goje nevaidintas ir tos giesmės 
negiedotos. Pats kamp. ir ar
tistas Vanagaitis vaidina Kęs
tučio rolę. Jau to pakanka 
paminėti, kad jo asmuo šioj 
rolėj yra nepavaduojamas. Pa
simatysim visi rytoj Lietuvių 
Auditorijoj. —D. M.

“Genovaitė” Vaičkaus 
Dramos Teatre

Mažai yra tokių veikalų, ku
rie taip patiktų vaikams, kaip 
“Genovaitė.” Daug dalyvau
jančių žmonių, scenerijų puoš
numas ir įvairumas ir kostiumų 
gražumas vaikučius stačiai ste
bina. Todėl gruodžio 13 d. at
eidami į Hull House teatrą pa
sižiūrėti “Genovaitės” pastaty
mo, pasiimkite ir vaikučius; tai 
jiems bus geriausia dovana, nes 
dabar kaip tik artinasi dovanų 
laikas — Kalėdos. Tikietai nuo 
35c.

Vaidinime dalyvauja P. Ten- 
džiulytė, J. Gulbinienė., J. Vaič
kus, M. Kasparaitis, J. Briedis, 
K. Širvis, Palėkas, J. Preikšą, 
J. Buragas ir kiti. —y.

Kas, ką, kur, kaip ir 
kada rengia, veikia 

ar kviečia.
KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 

LEISTI $100.00?
Atsakymas: $100.00 ant syk ir 

$6.00 j metus per visą 
likusi gyvenimą.

Kiekvienas musų praleistas dole
ris sudaro nematomą juostą cen
tų ir kiekvienas centas atlieka 
tam tikn| darbą. Praleisdami cen
tą paskui centą, doleri paskui do
lerio, mes greitai praleidžiamo 
šimtą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

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

Naujienų. Spulka. uždirba po 
$6.00 gryno pelno ant kiekvieno 
$100.00 — pajnislyk kiek jūsų 
šimtas uždirbtų jei Alaikytumėt ji 
čia per '20 mėtų?

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

NAUJIENŲ SPULKA, 
1739 So. Halsted St.

Bridgeport. — Draugyste Teisybės 
Mylėtojų laikys savo priešmetii.i su
sirinkimą nedėlioj, gruodžio 13 d. 1 
vai. po pietų Mark White Sųuare svet. 
prie 2^-tos ir So. Halsted gat. Visi 
nauji nariai-rės malonėkite, būtinai 
laiku susirinkti, nes yra daug svarbių 
reikalų aptarti ir bus rinkimas val
dybos.—'Raštininkas.

Birutės Kalno Draugijos priešmeti
nis susirinkimas įvyks subatoj, 12 d. 
gruodžio-Dec., 1925 m., Chicago Liet. 
Auditorium, 3133 So. Halsted St., 7:30 
vai. vakare. Yra daug svarbių reika
lų dėl aptarimo ir rinkimas naujos 
valdybos 1926 m.—J. Balčiūnas, pirm.

Town Lake.—Dr-stė šv. Stanis
lovo V. ir K.• priešmetinis susirinki
mas įvyks sekmadienį gruodžio 13 d. 
1925 m. Pirmą v. po pietų. Šv. Kry
žiaus parapijos svet. prie 46-tos ir So. 
Wood gat. Visi nariai privalo susi
rinkti, nes bus rinkimas naujos val
dybos 1926 metams.

—F. T. Puleikis, sekr.

Dr-stė Lietuvos Vė:liava Am. No. 1 
laikys savo priešmetinį susirinkimą 
sekmadienį, gruodžio 13 dieną, 1 vai. 
po pietų Davis Sųuare Park svet. 
prie 45 ir 'So. Paulina gatvių. Malo
nėkite visi (įrabgai 3r draugės atsi
lankyti, nes bus renkama valdyba 
ateinantiems 1926 metams ir turime 
daug svarbių reikalų apsvarstyti.

—F. Matuza, raš.

Roseland.—Draugijų Sąryšio, kuris 
palaiko AuKros kambarius, trečia pre- 
lekcija įvyks Gruodžio 14 d. 7:30 vai. 
vakare Aušros kambariuose 10900 S. 
Michigan Avė. Prelekcijos tema 
“Darvinizrąąs”. Ją aiškins jnžinie-- 
rius K. Augustinavičius. Visi atsilan
kykite j prelekciją paskirtu laiku; iš
birsite iš jos daug įdomių dalyką.

—Rengimo Prelekcijų Komoje.

Prakalbos su paveikslais jvyks 
nedėlioj, gruodžio 13, 8 v. v., Hay- 
mond (Jiapel, 816 \V. 31 St.

Kviečia švietimo Draugija.

D-stės Liet. Dukterų susirinki
mas bus gruodžio 13, 1 vai. po 
pietų, paprastoj svet. Bukite visos; 
yra daug reikalų ir rinkimas nau
jos valdybos.

A. Juozaitienė, rašt.

SPECIALIS PRANEŠIMAS
Northridčs lietuviams

Pbone Boulevard 7589

Lietuvių Dentistas patar 
naus geriau. -'■■■

Traukimas dantų be tkausmo. 
Bridge geriausio aukso. Su musų 
pleitom galima valgyti kiečiausią mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir 
temas musų kainas. Sergėkite tavo 
dantis, kad nekenktų jūsų sveikatai.

1515 West 47th Street
N»‘ijli Ashland Ava.

DVIGUBA VERTĖ SIENI
NIO KALENDORIAUS

Senos Lotynų eilės para
šytos 2,000 tūkstančiai me
tų atgal nemirtino poeto 
Horace: “Tas laimi visus da
lykus, kuris sumaišo nau
dingą su pakenčiamu”. Nė
ra pavojaus nužengti į už
miršimą. Trinerio Sieniniai 
Kalendoriai dėl 1926 metų
yra puikus pavyzdys šios 
tiesos. Yra labai puiki de
koracija dėl jūsų namų. 
Kuomet tik jus pasižiūrėsi
te j šitą puikią jauną moti
ną žaidžiančią su savo kūdi
kiu ir tą sodną, kuris randa
si jos užpakalyj, jus turėsit 
įspūdį šios scenos, kaipo di
delį šviesos spindulį. Bet 
Trįnerio Sieninis Kalendo
rius taipgi yra naudingas 
priminimas. Žmonės tan
kiai nepaiso savo sveikatos 
šiomis dienomis. Jei jiems 
reikia pagelbos, tai sieninis 
kalendorius primins jiems 
švelniai, kad Trinerio Kar
tusis Vynas yra gera gyduo
lė nuo prasto apetito, užkie
tėjimo ir panašių skilvio 
trubelių, kad Trinerio Lini- 
ment prašalina Reumatizmą 
ir neuraigiškus skausmus 
ir/kad Trinerio Cough Se- 
dative yra nepalyginamai 
gera gyduolė nuo slogų. Jū
sų aptiekorius arba parda
vinėtojas gyduolių suteiks 
jums vieną tų puikių Trine
rio Sieninių Kalendorių, ar
ba atsiųskite 10c. dėl paden
gimo persiuntimo iškaščių, 
adresuokite: Joseph Triner 
Company 1333 S. Ashland 
Avė., Chicago, 111.
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Lietuviu vaikas grieš 
per radio

-—-•-■---t-

Pp. Juozo s ir Antoninos Blo
žių sunuš, “Jaunos Birutės” 
narys, smuikorius Ern. Bložis, 
yra pakviestas griežti per ra
dio. , \

Šiandie, gruodžio 12 d., kaip 
7 v. vakare, jis smuikuos iš 
W. F. K. 6. stoties, prie Wood- 
land 46 gatvių.

Lietuviams patartina pasi
klausyti jauno smuikoriaus.

—-Raganius.
- -------------- į—1-----------

Gryžta iš Lietuvos
Naujienų Laivakorčių Sky

riaus patai’navimu, laivu, Bui
tie, White Star linijos, gryžta 
iš Lietuvos p-niu Ona šurkienč. 
Ji pribus į New Yorką gruodžio 
14 d. P-ia šurkienė buvo išva- , 
žiavus j Lietuvą su Naujienų 
ekskursija.

Visi čionykščiai lietuviai kvie
čiami būtinai atsilankyti subatoje, 
gruodžio 12 d. j Liuosybės svetai
nę, 1822 \Vabansia Avė., 7 vai. va
kare. Reikalas labai svarbus — įsi
gijimas Northsidės lietuviams nuo
savos svetairtės. Namas jau suras
tas; šiame susirinkime tik bus 
klausimas apie pirkimo budus it* 
kapitalo sukėlimą. Todėl kam rupi 
lietuvių budėjimas šioje miesto 
dalyje, būtinai atvykite į šitą su
sirinkimą. Susirinkimą kviečia 
Norlhsidės Lietuvių Draugijų Są
ryšis. —Komitetas.

Drr.stė Palaimintos Lietuvos lai
kys priešmetinį susirinkimą sek
madieny, gruodžio 13 d., Lietuvių 
Auditorijoje, 3133 S. Halsted St. 
Pradžia 1 vai. po pietų, šio susi
rinkimo svarlm yra tame, kad bus 
renkama nauja valdyba dėl atei
nančiu metų, todėl nariai yra mel
džiami laiku ir skaitlingai atsi
lankyti ir atsivesti naujų narių, 
nes tai yra paskutinė proga įstoti 
už vieną doleri.

Ig. Žilinskas, rašt.

Garfeild Park Lietuvių V. ir M. 
Pas. Kliubas laikys priešmetinį su 
sirinkimą gruodžio 13, John' En- 
gels sVet., 3724) W.' Ilarrison St. 
Pradžia 1 v. p. p. Malonėsite visi 
Mitiruii utsi lankyti, nes yna daug 
naujų apsvarstymų ir bus renka
ma valdyba dėl 1926 melų. Dabar 
yra galima jstęti į Šį kliubą lik uz 
vieną - dolerį. —Raštininkas.

(Tąsa ant 8-to pusi.)

Pranešimas
Del šėrininkų Garsus Vardas 

Lietuvių Skolinimo ir Budavo- 
jimo draugija (spulka) Loud 
Name Building & Loan Ass’n. 
Pranešam, kati tapo suvienyta 
Garsus Vardas L. S. ir B. D-ja 
(spulka) su Biruta S. ir T. 
Draugija ir kų>o permainyta 
svetainė, bus perkelta iš P. 
Kęselio svel. į Anton Czesna:. 
svetainę, 1501 So. Paulina SI. 
Pirmas susirinkimas arba mo
kesčių vakaras gruodžio 18 
dienų, 1925 m., 8 vai. vakare, 
A. Czcsnos svetainėj, 4301 So. 
Spaulding St.

Direktoriai.

miiiiiiiiiiiiiiiiiHiiin
-ĮĮ- j-r- r , — -——

......... . ■■ ■ ■■

Tol. Lafayette 4223
Pluihbing*, Heating’ 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
įsitarnauju kuogeriausiai.

M. Yuška, i 
3228 W. 38ln Chkaęti, I|l.

i
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PRANEŠIMAI
(Tąsa nuo 7-to pusi.)

ISRENDAVOJIMUI ĮVAIRUS SKELBIMAI
Chicagos Lietuvių Draugijos Sa

vitarpinės Pašelpos susirinkimas 
|vyks nedėlioj, gruodžio 13 d., 2 
vai. po pietų. Zvenzek Polek svet., 
1315 N. Ashland Avė. ylai narini 
malonėkite susirinkti laiku. Ypa
tingai privalo atvykti tie, kurie 
persikėlė į naujas vietas. Jie būti
nai turi priduoti savo antrašus, 
nes kiekvienam reikės išsiuntinėti 
likietus dėl baliaus.

X. SaikuR, rašt,
i *18-tos gatvėn apielinkė. — SI.A. 

129 kuopos susirinkimas įvyks 13 
d. gruodžio, ' 12:36 vai. po pietų, 
Dvorak Park svet., prie Cullcrton 
ir May gatvių. Visi nariai rnnto- 
nčkite atsilankyti; turim svarbių 
reikalų.

ANT RENDOS storas su pagy
venimu. igiiiui didelis dėl olselio 
biznio arba ((ei kriaučiaus ir bar- 
bėrio; taipgi dei phimbcrio ir dėl 
kitokio biznio geras, bet panašių 
biznių arti nesiranda. Pašauk nuo 
8 rvto iki 4 po pietų.

Tel. Imfayotto 8821

RENDAI 5 ruimų rialas ir gara
žas vienai mašinai. Fialas karšiu 
vandeniu šildomas, įrengimai visi 
moderniški. Renduosiu ir dviem 
Šeimynom. Garažas rendai dėl 2 
mašinų. 3329 Auburn Avė. Kreipki
tės į krautuvę. Elnių remluoti 
kreipkitės 6630 So. Talman Avė.

Tel. iTospect 3938

—Valdyba.

Side. — D-ro Vinco Ku- 
Dr-jos susirinkimas ivyks 

7:30 vai. vakaro,
West 

dirkos 
12 d. gruodžio, .uv »«•. 
Meldažio svet. Visi nariai malonė
kite pribūti; turime svarbių rei
kalų. —Valdyba.

PARENDAVOJhMUl fintai 
I>o 4 ir 5 kambariir; renda po 
$16 ir $23. Yra gasaa ir elekl- 
ra.

Tel. Humboldt 1815 
1817 Winnebago Avė.

Tel. Yards 7282
BRIDGEPORT PATNTING 

čt HDW. CO, 
Malevojain ir popieruojam. Už- 

. laikom malevą, popierą, 
stiklus ir t. t.

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

Tel. Lafayetle 5153-6438

RUBIN 8R0S.
NAMU STATYTOJAI

3804 So. Kedzie Avė.
CHICAGO

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

REIKALINGI pardavėjai. Ga- 
uždirbti nuo $100 iki $150 j 

savaitę. Atsišaukite pas. 
MILLER BROS.

11241 S. Michigan Avė., 
Roseland

——II ■ IĮ ■ I I

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA Fordas žiemi

nis, 2 pasažierių, 
coupe, 1925 senumo labai pi
giai. Atsišaukite, 2 lubos fron
tas. 3300 S. Union Avė.

vadinamas

‘PARDAVIMUI PARDAVIMUI NAMAI-ŽEMF
Svarbi Naujiena

Jieškantiems grosernės arba ken
džių Storo, kur vertės yra $900. Iš 
didelės prieždsties moteriškė priver
sta parduoti už $370. Lysas,yra ant 
2 metų. Rendos $37 j mėnesį, 3 kam
bariai gyvenimui. Veikite greitai. Tu
ri būti parduota į tris dienas, 
informacijos pasimatykite su .

J. Namon
Real Estate Investments 
2418 W. Marųuette Rd. 

Arti Western Avė.

PABDAVIMU1 bučornės tik- 
ceriai, ice box, kaladė, kounte- 
ris, mėsos maliklis, vogus, len
tynos, registeris. Atsišaukit 
tuojau.

5758 S. Robey St.

BARGENAI DEL TIKRŲ 
PIRKĖJŲ

Del

5 kambarių medinė co'ttage, ce
mentiniu pamatu, gera vieta ir trans- 
ęortaclja, kaina, $2750, viskas cash. 

'uri būti parduota iki gruodžio 15, 
Voikit greit, verta $4006.

Susivienijimas Lietuvių Amerikoje 
129-ta Kuopa rengia puikų koncertą 
su šokiais, sekmadieny), Gruodžio 
(December) 13 dieną, 1925, M. Mel- 
dažio svetainėj, 2242 W. 23rd Place, 
Chicago, UI.

Programą išpildys Jaunuolių Or
kestrą, p-lė Aldona Grušaitė korne- 
tistė ir smuikininkė, ir p-lė Genovai
tė Sidiškaitė dainininkė, p. J. M. Lo- 
caitis kalbės apie S. L. A. naudingu
mą ir t. t.

Visus maloniai kviečiame atsilan
kyti ir linksmai laiką praleisti, nes 
įžanga labai nužeminta. Kainą tik
tai 5Oc ypatai. '

Komitetas

JIESKO KAMBARIŲ
PAIEŠKŠAU kambario 

Humboldt parko arba 
Irving Park. Butų gerai, 
butų apšildomas.

PIRKIT PLUMBINGA PAS MUS 
IR SUTAUPYKIT 35% 

Mes parduodame visiems olselio 
kainomis

Levinihal Plumbing Supply Co„ 
1637 West Division SU 

netoli Marshfield

PARDAVIMUI Velie automo
bilius, 5 pasažjerių. 
už $150. Kreipkitės 
rašų: , .
1333 So. 49th Avė.,

Klausk Mr. J. Goditus

Parduosiu 
šiuo ftnt-

Cicero, Iii.

prie 
prie 
kad

6504 S. Maphnvood Avė.

SIŪLYMAI KAMBARIU
Lietuviu Tautiškos parapijoH prie 3.">-tos ir Un.on Avė., Chicugo, Iii. 

nedalioj, gruodžio 13 d., 1 vai. po 
pietų atsibus pnešmeiinis snisirln- 
kimas. Yra daug dalykų apsvars
tyti ir valdybos rinkimai. Visi esa
te kviečiatni. —Komitetas.

PASIRENDAVOJA apšildytas, švie
sus kambarys dėl vieno arba dviejų 
vaikinų, nevartojančių svaiginančių 
KČrymų. Norime grauti gerus, pasto
vus vyrus. Su valgiu arba be valgio.

. 13D Manmette Road 
Tel. Engivwoo<l 149(1

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios gijos įvai

riems nėriniams; kaina: 4 uncijų 
malkos 35c., 38c. ir 40c. Vilnonios 

I skiautės vaikams, kaina’ nuo 65 
centų iki $1.00. Marškonios gi
jos, kaina 1000 jardų nuo 10c. iki 
45c. Mano tavoras parsiduoda nuo 
35c. iki 50c. pigiau negu kitur.

Atdara Hienomis, vakarais. Sekma
dieny) po pietų.

, Frank SelemonatiČius 
504 W. 33rd St. Prifi Normai Avė.

PARDAVIMUI Hupmobile au
tomobilius, 5 pasažierių, 14)23 
melų, 5'0()O mylių išvažinėtas. 
Parduosiu pigiai. Atsišaukit

M. Zalatorius
2422 W. 691h St., Chicago

Roseland.—Amerikos Lietuvių Pi
liečių Kliubo visi nariai esate kvie
čiami ant priešmetinio susirinkimų 
kuris įvyks Panedėly, Gruodžio 14 d. 
1925 m. 7:30 v. 
158 E. 
svarbių

v., Strumilos svet.
107th St., Roseland, III. Bus 
svarstymų.

—W. Kristopaitis, rašt.

PASIRENDAVOJA šviesus 
apšildytas kambarys ant II lu
bų, vienam arba dviem vaiki
nam su ar be valgio. Vaijšų nė
ra.

2315 So. Oakley Avė.

KRAUTUVIŲ FbRčERIAI
Grusernių, Bu- 
Černių, Deliknte- 
sen, Restauruo
tų, Kendžių, Be
kerotų. Musų

' specialumus Geras patar- 
_na vi mas, žemos kainos. 

Sos i neims, 1912 So. State St.

TIKTAI PRANEŠIMAS 
MOTERIMS!

L. S. S. VIII Rajono posėdis įvyks 
pirmadienį, Gruodžio 14, 7:30 v. vak. 
Naujienų šame, 1789 So. Halsted St. 
Visas komitetas kviečiamas atsilanky
ti, nes turime prisirengti prie sekan
čio Rajono vakaro.—N. J. Mauricas, 

VIII Rajono sekr.

LIETUVIŠKAS HOTEL1S naujai 
.taisytas, su elektros šviesoms, ge- 
iausla vieta dėl darbiai ūkų apsi

gyventi, vyrams 
valgiu arba be 
H8 į savaitę su valgiu 

PETER GADEtKO 
1606 So.

arba moterims; 
valgio, $3 ir

Halsted St.

su
$4.

PARDAVIMUI eupe Ponias 
ant 2 pasažierių, gerame 
vyje. Parduosiu pigiai.

Atsišaukit
T. KASPER 

1917 5. Halsted St.

1922, Buick, 6 cilinderių,
ring .............................

1923, Buick, 5 pasažierių,
linderių, sedan, ......... !

1923, Buick,
coupe ......................... $650

1924, Dodge, 5 pasažierių, sė
dau .......................... $650.

sto-

YRA PROGA gauti už pusę 
kainos keptuvė duonos ir kek
sų, geras biznis arba priimsiu 
pusininką; taipgi mainysiu ant 
namo arba lotų ar ant morgi* 
čių. Su reikalu* kreipkitės:

315 So. Western Avenue

i PEČIAI. Galutinas * išpardavi
mas geriausio pasirinkimo |>er- 
faisytų pečių, giminiai pečiai, 
kombinuoti galiniai ir augi
niai pečiai. Puikus bargenas.

1411 Mihvaukee Avė.

PARDAVIMUI arba mainymui 
grosernė ir bučernė sii vieno augš- 
lo murinhi namu. Yra krautuvė ir 
4 kambariai i.š užpakalio, 2 karų 
garažas, savaitinių įplaukų 8509. 
Visus šviežias stakas , 

f JOHN KLARIC, 
1206 \Vest 18th Street

28 flatai ir 2 krautuvės, mūrinis 
namus, pečiumi šildomas, pirmos kle- 
sos padėjime, morgičių, $55,000, ven
dų, $1100 j mėnesį, lotas 200x125, 
kaina, .*100,000, cash reikia $20,- 
J00. Mainysime j išmokėtą farmą, 
našesnį namą arba gerus lotus su 
ui mokėjimu. (Frank Pupin).

J. B. SCHNEEBERGER 
&CO.

2403 West 59th St.
hospect 2401.

arba pas A. GRIGAS
3114 So. Halsted St.

Tel. Boulevard 4899
NAMAI-2EME

PARDAVIMUI gasinis pe
čius dėl virimo ir kepimo. Par
duosiu už teisingą pasiūlymą.

Kreipkitės:
9946 S. Throop St.

PARSIDUODA Malt and , Hop.s, 
cigaretų, cigarų ir. saldainių krau
tuvė. Biznis išdirbtas per 6 me.us. 
Renda pigi, 4 kambarini pagyve
nimui. Lysas ilgas. Pardavimo 
priežastį patirsit ant vietos.

Golden Malt Extract Co.
133G S. Cicero Avė., Cicero, 111.

PARDAVIMUI harbernč naujos 
mados, dviejų krėslų, geriausioje 
vietoje Rogers Park, pigi renda.ton r-

$200 2 metams lysas.
4 ci-
$500 

pasažierių,

Kreipkitės:
7067 Glen>wood Avė. 

Phone Prisegate 1649

BRIDGEPORTO LIETUVIAMS:
•'Naujienas" pradedama išnešioti 

nuo 8-čios valandos ryto. Lietuviai 
gyvenanti nuo Morgan iki VVallace ir 
nuo 35-tos iki 31-mos gatvės yra ap
rūpinami “Naujienoms ’ gana anksti. 
Už “Naujienas” galima mokėti sykį 
i savaitę arba sykį į mėnesį. Gyve
nanti pažymėtame zone, o da neap- 
rupinami ankstyvomis “Naujienomis” 
tuoj praneškite šiuo adresu: Aušros 
Knygynas, 3210 So. Halsted St. (Tel. 
Boulevard 9663).

IŠSIDUODA furnlčiuotas kam
barys, šviesus, švarus ir šiltas. Sti 
valgiu ar be valgio; prie to yra 
garažas, arli fabrikų ir karų lini
jos. Galima matyti nuo 4 iki 8 vai. 
vakare kasdien, 2 lubos priekis.

Mrs. A. Danila
3534 S. Parncil Avė.

ASMENŲ JIESKOJIMAI

RENDAI kambariai dėl pakelei
vių, katrie atvažiavę iš kitų įnirš-' 
tų ir katrie čia gyvena. Arba dėl 
moteries su maža iamilija. Kam- ■ 
bariai šildomi ir pigus. Yra elekt
ra. '

703 \V. 21 Place,' Chicago, III.
Ant paskutinių lubų ir fronto.

Naujai išrasta mašina plo
vimui drapanų. šis 
nereikalauja elektros 
kios kokios spėkos 
l Henka tiktai įdėti 
tą plovimui driipanų 
jisai atlieka didelį darbą ir su
teikia 100' i nuošimčių pagel- 
hą plaunančiai moteriškei dra
panas Ateikit ir pamatykit 
savo akimis pas laikrodininką 
ir smuikų taisytoją

S. Stoskos
3143 So. Halsted St.

ATEIK pažiūrėti kiek verta 
mano grosernė. Aš parduosiu 
už jūsų kainą arbas mainysiu

ar kito- 
pagelbos. 
į papras- 
boilerį »r

K. ANDREJONAS

UUII »•••••♦••••••••• y . •» * V
1923, Hupmobile, 4 pasažierių,' ant fo, ką jus turite.

1056 W. 32 St.
Ateikit tuojaus

coupe ......... •
BUICK MOTOR CO.

Vartotų karų dept.
2031 Cakimet Avė.

Calunlet 5711
—r

RAKANDAI.

PARSIDUODA saldainių krau
tuvė. Pardavimo priežastis 
turiu du bizniu.

Kreipkitės:
1737 S. Union Avė.

PARDAVIMČ1 5 kąmbąrių 
rakandai, phltihs ir gramofo
nas, taipgi li(ingato\v, pigiai. 
Namie nedėliok ;

5727 S. Ėoomis St.

PAIEŠKAI’ savo brolio Antano 
^Vaitkaus ir sesers Adolfinos. Pa
reina iš Kauno rėd., Telšių apsk
ričio, Adomaičių sodos. Pirmiau 
gyveno ('hieagoj, Iii., o dabar ne
žinau. Meldžiu atsiliepti ant šio 
ndriso

John \Vaitkus
125 Clinton St., Milwaukee, \Vis.

PASIRENDAVOJA šviesus, ga
ru apšildomas kambarys dėl vie
no ar dviejų vaikinų ar merginų, 
arba ženotai jaunai porai prie 
laisvų žmonių; vaikų nėra. Gali
ma matyti visada ant 2 lubų.

6611 S. Artesian Avė.
Tel. Hemlock 3579

and 
Gents, 

and Children’s Furnishings. Better 
merchandise for less money.

1735 S. Halsted St.

BARGAIN Store; come in 
convince yourself. Ladies,

PARDUODAME labai pigiai 5 
kambarių puikius rakandus, kaip 
naujus, 8 šmotų jiktloro setas, 2 mie
gamo kambario qetai, grojiklis pia
nas, radio, 7 šmotų valgomo kamba
rio setas, kaurai, liampos ir daug ki
tų dalykų. Pigiai, dalimis.

1611 W. 55th Street ,

, PARDAVIMUI grosernė, ci
garų, saldainių ir visokių maž
možių, laikom? geroj biznio 
vietoj.

Kreipkitės:
4643 Wentworth Avė.

ISRENDAVOJIMUI
ANT IŠNUOMAVIMO

Lietuvių Auditorija Sekan
čias Dienas, Gruodžio 16— 

19—23 25 (Kalėdos) 
ir 30-tą

Draugijos arba rengėjai 
norėdami nuomuoti virš mi
nėtos dienas, Kreipkitės

J. P. EVALDAS, Sekr. 
840 West 33rd St. e

PASIRENDAVOJA bekarne 
ir Storas iš priešakio; gera vie
ta ir panaši labai dėl to biznio 
ir antras storas ^šale dėl kurpto 
arba kito kokio biznio; vieta 
randasi ant tyro oro. 10 — 15th 
Avė., Melrose Park, III.

PASIRENDAVOJA Storas su 4 pa
gyvenimui kambariais naujame kam
piniame name šiltu vandeniu šildo
mas. Taipgi pasirendavoja flatas iš 
7 kambarių dėl daktaro arba kito ko
kio profesionalo.
3220 W. lllth 8t. Mt. Greenwood, III.

RENDAI 6 ruimų flatas ant 
trečių lubų. Yra elektra, gasas, 
maudynės. Renda pigi. Klaus
kit krautuvėj.

3158 Wallace St.
' Tel. Okland 3112

RENDAI Storas, geras beau- 
ty parlorui, Jaučiui ar parke
riui. Klauskit krautuvėj. 

3158 VVallacc St.
Tel. Okland 3112

PARENDAVOJIMUI Kambarys 
dėl vedusios poros ar našlės, kad ir 
su vaiku. Kambarys yra apšildomas. 
Gera vieta.

2924 W. 39 Place 
CHICAGO

i Išvalyta Kepurė prieš Kalėtlas jus 
1 išrodysit 100 nuošimčių geriau. ir 
' mes žinome kaip jas pataisyti. Mes 
esame ekspertai.

Little Star Hat Cleaners
Boulevard 0179 3328 So. Halsted

JIESKO DARBO

PARDAVIMUI visi namų .rakan
dai — forničiai. Parduosiu sykiu ar
ba Šmotais. Sykiu randasi gana ge
ras Parlor Sėt, Victrolas ir gera siu
vama mašina. Kam reikia gerų for- 
ničių, pasifkubįnkite įsigyti — gau
site už gana prieinamą kainą. Kreip
kitės vakarais ir subatoje visą die
ną. 3106 So. Halsted St., 2-ros lubos.

PARDAVIMUI ice cream par- 
loras ir delikatesen krautuvė, 
yra ilgam laikui lysas, geroje 
vietoje, daromas geras biznis. 
Parduosiu už tinkamą pasiūly
mą. 2812 W. Marųuette Road, 
Tel. Prospect 3389.

BARGENAS
PARSIDUODA 6 ruimų bunga- 

low, karštu vandeniu šildoma, dar 
neveik naujas. Viskas įrengta pa- 
<al naujausios' mados. Randasi Mar- 
juettc Manor. Savininkas ant vie
tos. Taipgi gali pirkti ir rakandus.

. 6223 S. Francisco Avė. ,

t) kur bėgi, tamsta!
O pas K. Valaitį. Aš mačiau, 

kad jis turi 3 fintų narna, 1 ma
šinai garažą, lotas 50 X125, vieta 
Mapleyvood avė ir 40.St. ir jis nofl 
ri mainyti ant 6 ruimu cottuae ar 
bungalosv, ir kad butų Brigliton 
Parke. Norėdami pirkti, parduoti 
.irba maldyti namus, biznius gnu, 
šit teisingą patarnavimą.

3404 So. Morgan St. 
Tel. Yards 1571

ŽIEMOS BARGENAI 
Turi būt parduota šią savaitę

7146 S. Maple\vood Avė. nau
das 5 kambarių mūrinis bun- 
7alcw, karštu vandeniu šildo
mas arždolo grindys ir kieto 
medžio trįiningai, vėliausia 
plumbingas, didelis kambarys 
ant viškų, vietos dėl gulėjimo 
2 vyrų, lotas 3(1x125, kaina 
$7800, cash $1500. Kitus pi
giau negu renda. Atdara dėl 
apžiūrėjimo dienomis ir pėdė- 1 • • ♦1O.L

7146* So. Maplcwood Avė.

PARDAVIMUI 7 kambarių cot- 
tage, 2 kury garažas, arba mainy
tu ant mažo biznio. Parsiduoda 
(eroj vietoj lotaš 94 St. ir Ist 
4ve. Pasiskubinki t, gausit barge- 
oą.

33.>7 S. Lowe Avo.
1 lubos

PARDAVIMUI 3 lotai ir 2 
coltage, 5 6 kambarių. Bar- 
genas. Randasi pusė bloko į 
pietus nuo Archer Avė.

Atsišaukite:
•1836 So. Ridgesvay Avė.

BIZNIAVAS- lotas ant 67-os 
netoli Westcrn Avė. Savinin
kas apleidžia Chicago, parduos 
už geriausį pasiūlymą.

A. DARGIS
726 W. 18th Street

MOBTGECIAI-PASKOLOS
ANTRI MORGIČIAI

Nuteikiami ant 6% palūkanų 
Tąipgi perkame Trečius Morgičiua 

_ ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT 

CORPORATION
3804 South Kedzie Avė., 

Lafayette 6738
I ............................II Įį ■

’ MOKYKLOS
PARDAVIMUI biznio kam 

oas, 2 augštų mūrinis namas, 6 
kambariu flatas, yra skiepas, 
karštu vandeniu šildomas, 2 ka
rų garažas, geroje vietoje. 
3righton Parke. Vieta tinkama 
5ilę kokiam bizniui, krautuvė 
labai’ tuščia, savininkas mieste 
kaina $13,500, cash $2,500.

. 4055 Archer Avė.

/.....................■■■■'■...........

VALENTINE 
DRESSMAKING ) 

COLLEGE
Kursai Designing, Dressmuking, 

•skrybėlių dirbimo ir siuvimo. Kle- 
soa dienomis ir vakarais. Atsi
šaukite, rašykite arba telefonuo- 
kite dėl tolimesnių informacijų.
2407 W. Madison, Chicago, III.

Phone Seeley 1643
M. E. HUTF1LZ, Manager

L
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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 naują būdą mokinimo L& 
veskio Mokykloje klesose ir per 
laiškus (correspondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.

LEVESKIS’ SCHOOL x 
Preparatory and Commercial

3301 So.'Halsted St^ Chicago, UI. 
(kamp. 83-čios gatv., 2-ros lubos)

CXTXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXZy

. .. - u -..4^

PARDAVIMUI 2 augštų mū
rinis namas, su nesvaiginamą 
jėrįmų parloru, geri fikčeriai ii 
yra laisnis, nebrangiai.

7007 So. Racine Avė.

PARDAVIMUI kriaučių šapa; 
išdirbta vieta pėr 5 nietus. Garu 
apšildoma. Kliningo užsimoku po 
$35 j savaitę ir naujų orderių už
tektinai. Listas ilgas.

Kreipkitės:
Naujienų Skyrius

3210 S. Halsted St. No. 273
PARDUODU savo 10 kambarių 

rakandus. Turi būt parduoti tuo
jau. Padorų, valgomo kambario ir 
iiiiegruiinių setai, keli Wa’nut kar
ietai, Įtampos, deskos, langų Už
laidos ir kiti dalykai.

5355 S. Michigan Avė.

PARDAVIMUI 2 aukštų medinis 
namas, 4—4 kambarių. Yra ga- 
sas, elektra, cemento 7 pėdų beiz- 
mentas; viskas* gerame stovyje. 
Pirkėjas gali tuoj gyventi arba pa- 
renduoti vieną fialą. 522 W. 46 
PI. Kreipkitės 7608 So. Peoria St. 
Tek Trianglc 5244.
—- ---------------------------------------------------- — ■........................i

ANT pardavimo 5 kambarių na
mas, medinis; yra elektra ir gasas 
ir visokie kiti parankumai. Par
duosiu pigiai arba mainysiu ant 
luto ar grosernės. Malonėkite at
sišaukti kam butų reikalinga. Sa
vininką galima matyti visados.

510 W. 43 Place

PAIEšKAU darbo už buče- 
rį, esu patyręs tame darbe. 
Kalbu lietuviškai, lenkiškai ir 
angliškai. Kam reikalingas

NAMŲ SAVININKAI, kurie tu
rite šildomus namus su garu arba 
vandeniu, apvynioki!, pečių ir dū
das su Asbestas. Sutaupysit pusę 
anglių. Kurie norite, galite patys d___

j11-]!*. toks žmogus, meldžiu atsišauk- 
dy- ti. Tel. Hemlock 2753.

apsivynioti, aš * parduosiu 
daug pigiau šį tavorą, negu 
gautumėt patys. Patarnavimas 
kai.

ti. Tel. Hemlock 2753.
b\ JANCHUS, 

3108 W. 59 St.
Tel. Republic 0899 

Šaukit vakarais po 5:30

RENDAI kambarys dėl vy
ro su valgiu ar be valgio; ga- 
i u apšildomas.

Kreipkitės — 1 lubos.
3339 Lowe Avė.

f •

RUIMAS rendai vyram • ar 
merginom./Gera vieta gyveni
mui. Kreipkitės.

3422 S. Ixhvc Avė. 
3 lubos

ANT rendos šviesus kamba
rys, karštu vandeniu 
mas. Su valgiu ar be

Kreipkitės:
10320 S. Wallace

apšildo* 
valgio.

ĮVAIRUS SKELBIMAI
BAGDONAS BROS.

MOVING. EXPRESSING & COAL 
PIANO MOVING EXPERTS 

Long distance hantjling. 
Turime daug metų patyrimą.

3238 So. Halsted St.
Tel. res. Yds 3408—Blvd. 7667 office

PARSIDUODA rakandai, galima 
pirkti visus sykiu arba atskirai po 
vieną. Kreiptis galima vakarais,

PARDAVIMUI restauracija su ne
svaiginamais gėrimais. Geri Įtaisy
mai. Biznis gerai eina; geroj vietoj; 
parduosiu arba mainysiu ant mažes
nio biznio arba ant mažo namo. 
Priežastis pardavimo — esu moteris 
ir perjunkus biznis.

6000 So. State Street

REIKIA DARBININKU 6 nedėlioj iki pietų. Parduosiu la- 
________________ ________ bai pigiai. Pirmos lubos iš priekio, 
VYRŲ ir MOTERŲ iėJ1,uas ^Uia Avo. .

PARDAVIMUI IEKSTRA ĮPLAUKOS, vy
rams ir moterims, $200 ga-. 
lite uždirbti iki Kalėdų už 
kelias valandas vakaro dar
bo. Atsišaukite Subatoj, 3 
vai. po pietų. Room 15, 4 lu
bos, 360 N. Michigan Avė.

BARGENAS
Parsiduoda pirmas rųšies 

Lučernė ir grosernė. Biznis 
caali; puiki kolonija. Pardavi
mo priežastį patirsit ant vie
tos. 5016 W. 16 St., Cicero, III.

. —T”

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKALINGA senyva moteris 
prižiūrėti du vaiku. Vakarais ir 
nedė’dieniais nereikia dirbti; arba 
vedusios moteries, kuri stovi 
mie. Duosime kambarį dykai.

5120 So.' Francisco Avė.
Tel. Hemlock 3336

na*

REIKIA DARBININKU—_ _
. VYRŲ

Grojiklių pianų bargenąi. šis 
pianas beveik naujas, satin užbai
gimo, 88 notų, naujos mądos, ver- 
t s $750. parduosiu už $160, yra 
71 rolelis ir dvigubas benčius. 
Klauskite Mr, Dubrų, .

2332 W. Madison St.z
7

PRIVERSTAS parduoti savo gro- 
liklį pianą iš priežasties išvažiavi
mo iš miesto. Grojiklis pianas ver
tas $900, parduosiu už $150, x >25 
voleliai, benčius ir kabinetas iš
mokėjimais $50 cash .ir ,po $10 j 
mėnesi. ' NAGAITIS

6512 S. -Halsted St., Ist floor

AUKSO MAINAS! Crown Point, 
Ind. miesteli, 2 aug&tų medinis na
mas ant fundamento kur yra saliuno 
biznis ir 5 mimų pagyvenimas už
pakalyje ir 11 ruimų hotelis ant an
tro augšto su 2 lotais prie šono. 
Priežasns — mirtis savininko. Ga
lima nupirkti pigiai arba ir mainys’ 
ant Chicagos prapertSs. Atsišaukite: 
901 West 33rd Street.

Praktiškos Automobilių 
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių me
chanikų ir šoferių. Ateikite pasi- rėngę pradėti. Papai musų naują 
sistemą ir- asmenišką prižiūrėjimą 
jus išmoksite į kelias savaites, ka/p 
atlikti didelius darbus. Darbas kj 
jus mokinsitės, p kaip užbaigsite, tai 
dar geresnis.

Dienomis ir vakarais klesos.
FEDERAL AUTO ENGINEERING 

1507 W Madison St.

PARSIDUODA Royal Blue Store 
grosernė ir fruktų, yra cash biz
nis. Pigi renda. Pardavimo prie
žastis — du bizniai. • Adresas: 

544 Węst 37th Street 
Telcphone Bęulevard 5620 

Ir Lafayetto 4427

PARDAVIMUI bučernė , ir 
grosernė, gera biznio vieta ir 
vienoj iš geriausių apielinkių. 
Biznis daromas cąsh. Pasisku
binki!, gausit baypepą.

7118 S. Western Avė.

RESTAURANTAS parsiduo
da, vienas biznis arba ir su na-REIKALINGA ne seno vyro

prie reslauranto darbo. Valgis m u. Galima mainyti ant ko ki- 
ir guolis.

Atsišaukit - tuojaus.
3815 S. Halsted St.

i to. Priežastis — nemofyi to biz- 
Inio.

4725 So. Kalstė St.

BARGENAS
ANT pardavimo saldainių ir ci

garų krautuvė ir mokyklos reik
menų, pusę bloko nuo mokyklos; 
renda pigi, listas ant penkių me
tų ir penki ruimai pagyvenimui 
prie štoro, Atsišaukit tuojau. Par
duosiu visą arba pusę pigiai. Prie
žastį patirsit ant vietos. ,

Mrs. C. Pctrušįunienė
3329 S. Morp-an St., Chicago

Dviejų augštų mūrinis namas, 
krautuvė, 1—5 ir 2—4 kambarių 
fialai. Yra elektra, gasas, vana, 
rendų $1440 į metus, kaina $10,006, 
cash $8500.

Garlin, savininkas. 2 H.
1348 So. Fairfield Avė.

PARSIDUODA giedančios kar.ar
kos. Gieda dieną ir naktį. Augin
ti giedoriai $5 ir brangesni. Pale
lės $2, kiėtkos $2. Matykit suba
toj ir nedėlioj.

10528 Edbrooke Avė. 
ROSEIANL)

EXTRA Bargenas; parsiduoda 2 
pagyvenimų mūrinis namas, 5—6 
kambarių ir 2 karų pastogė. Par
duosiu labai pigiai. Pardavimo 
priežastis — važiuoju į Lietuvą.

2451' W. 43 St., 2 lubos
(Galima matyti nedėlioi iki 12 

dięną ir vakarais nuo 5.30 vai.

PPARSI DUODA mažaį vartotas 
nailonai cash register. • Mokėta 
$350, parduosiu pigiai. Nuo 1c. iki 
$5; elektra varomas.

Kreipkitės:
623 W. 47 St.

DIDELIS Bargenas. Parsiduoda 
2 augštų mūrinis namas, netoli 
Marųuette Parko, pusę bloko nuo 
karų. Gerai įtaisyta, karštu van
deniu šildomas. Atsišaukite pus 
kontraktorių

Jonas Paulus
4638 S. WashH?naw Avo.
Tel. Lafayetjė 3151

...................................................................... I" ■'

Amerikos Lietuvių Mokykla
3106 So. Halsted St.

MOKINA: Anglų kalbos, lietu
vių kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stės, stenografijos, mašinėlė rašy
mo, prekybos teisių, laiškų rašy
mo, Suv. Valst. istorijos, abelnos 
istorijos, geografijos, pilietystės, 
dailraŠystės, gramatikos, retori
kos, literatūros, etimalogijos, ora
torystės, logikos, ekonomijos, fizi
kos, sociologijos.

MOKSLO LAIKAS:
Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų ir 
nuo 7 iki 9 valandą vakare.

P. S.: Išduodame paliudijimus 
ir diplomus.

„L., ,„
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A Niemojevskis. Laisvą! verte A. Gajunas.

Katekizmo Aiškinimas
— <

Įžengiamosios pastabos I J’M karnlii’'. ku’i ?'ra 
Bet koks mokslas privalo pa-|kyaihnimo i- * 

tenkinti mažiausia bent sekan
čius reikalavimus:

i ir demoralizacijos 
I karalija.

Tesupranta visi tikrąją daly
ko esmę! Del to tat leidžiant 

Į sį raštą į žmones nesistengia
ma iš jo padaryti mokslo vei- 
kalą^kurio tada ne visi supras
ti galėtų. Norima, kad papra
sto darbininko protas ne tik tai 
suprastų, bet ir apgalvotų. Gei
džiama, kad žmonės imtų pa
tys savo protu samprotauti, o 
ne protu tų, kurie kreipia žmo- 
gąus akis į dangų tik tam, kad 
tuo tarpu patogiau kišenių pa
siekus, 

t
Jei atsirasiu žmonių, kurie 

šio kunigų ir vyskupu iškeikto 
rašto nepatars imti rankas, 
tai tik veria juoktis. Tik švie
sos baimė tokius persergėjimus 
skelbia. Verta tada pasakyti 
tiems tariamiems Kristaus se
kėjams, kad Kristus basas 
drauge su savo mokiniais vaik
ščiojo po visą šalį ir... nepra- 
kcikė nė vieno! Taipgi vertė
tų jiems pasakyti, kad Kris- 

klausi I V*HOS tautos «akyse vedė 
ginčus su kunigais ir šventraš- 

kuris žmovais, vadindamas pasta
ruosius tik iš viršaus papuoš
tais kartais. Už tokį tat drą- 

tų. Toks paklausimas yra ne-lsumk ku"ikai R<T
.5, . , mos diktatoriui Pilotui Ir nn-

8’ neS’ žudė. Bet paskui, kai liaudis
1) kiekvienas katekizmas tu- į savo didvyrį ėmė kibte kibti 

ri antraštinio lapo atvirščioje | jie Jojo kančios atvaizdą pasi- 
pusėje vyskupo aprobatą

2) visuose katekizmuose, ar 
tai mažuose ar dideliuose, su
trumpintai ar plačiai parašy
tuose, yra tam tikras skaičius 
taip pastovių tvirtinmių, jog 
net jie yra tais pat žodžiais pa
sakyti.

“Katekizmo,” ne “katekiz
mų,” kritikas ima domėn tik 
tokius tvirtinimus, kurie yra 
visiems katekizmams bendri ir 
visur vienaip pasakyti.

šį raštą stengiamasi parašyt 
populerfai: skiriama jis pla
čioms minioms—liaudžiai. Ši
tai daroma šiuo tikslu: parody
ti tikroji katekizmo vertė. Mu
sų liaudis giliai tiki į Dievą, 
kaipo į šaltinį gėrio, išminties, 
tiesos; meilės ir gailesčio. Ku
nigai gi. savo katekizmo moks
lo veidrody baisiausiai iškraipė 
šį liaudies idealą.

Kada kunigai pasistatė sau 
sakyklų, su kuriomis joki gin
čai negalimi, mes statome pi
liečių protui pajutoms kitokią 
sakyklą, su kuria ištikro gin-* 
čai vesti yra net geistina, liet 
kurios popiežiaus prakeikimo 
perkūnai pasiekti negali.

Pamėgink( Roma, mesti ant 
musų galvų prakeikimą. ži
nok, jog pagoniškojo Perkūno 
žaibai nėra taip nusidėvėję, 
kaip tavo 
To dėliai, 
mus savų 
nojai, kad 
diškai apjuokęs... Metei ją ten, 
kur žmonės dar nesugeba pa
juoka sutikti tavo popierinius 
žaibus ir kur iki 
tis su baime ir 
kiasi prieš tave, 
vą ir šventąjį, 
pasivadinęs, reikalauji sau die
viškos garbės, labiausiai gi 
duokles, kad apmokėjus savo 
ramus, lektikas, sostus, trigu
bas karūnas, tarnus, giesminin- 
kus( griežikus, puikiausius so
dus ir pasakingas. įstaigas. 
Vienuolynų, misijų, 1 parapijų 
pagalba plėši paskutinį skati
kėlį liaudžiai, žinodamas, jog 

•tai dalysi iki tol, kol ta liau
dis yra apkvailinta katekizmu, 
taigi nužeminta ir rami. Jė
zaus Kristaus skelbiamą dan-

1) negali sau prieštarauti
2) negali prieštarauti šalti

niam, iš kurių sėmė sau ži
nias

tą savo. dievišką visa-

A v Dievas v ra teis i n-

3) negali prieštarauti savo 
pripažintai tiesai. i

Tuo tarpu gi tikėjimo ir mo
ralybės mokslas, katekizme iš
dėstytas, skaudžiai laužo šiuos 
paprastus reikalavimus. Vie
nas tvirtinimas neigia kitą; gi 
svarbiausiuose dalykuose kate
kizmas visas nutolsta nuo savo 
tariamojo šaltinio — Biblijos. 
Kas žingsnis ten užtinkame to
kių minčių, kurioms prieštarau
ja kasdieninis 
minčių, jokiu 
kvestijuotų.

nes vien tik dėl savo negabu
mo! Tai kaipgi katekizmas iš
galvojo 
galybę ?,

3. KL 
gas ?

Atss Dievus yra be galo tei
singas, geriems jis duoda dan
gų, o blogus pragare baudžia 

Pasak katekizmo betgi išei 
na,, kad jis nėra teisingas, ne., 
baudžia už savo paties pakini

Sutvėrė žmogų, tu rimt, 
kokio panorėjo turėti. Ne, 
žmogus pasirodė kitoks 
nepavykęs Dievui. Ne

baudžia įį.

*

Anglijos karaliaus motinos Aleksandros laidotuvių procesija.

tikę] imo dalykuose 
moko tik įvairių 
Iš Dievo padaro

musų potyris,— 
kitu mokslu ne-

to viso katekiz-Akyvaizdoje 
mas nustojo buvęs tikėjimo ir 
moralybės mokslas. Geriau 
tiktų jį pavadinus moksiu, ke
liančiu nuolatinių, kaip tikėji
mo taip ir moralybės 
muose, abejojimų.

Bet kyla klausimas:
tai toks yra katekizmas? Juk 
jų turime kelių autorių surašy-

Toks paklausimas yra ne

| darę parsikelia Romon, pasista
to Jį savo altoriuje ir pasiva
dina save... Jojo moksio platin
tojais! Tąjį savo mokslą jie 
sudėstė katekizme, kurį liau
džiai šiandie j galvas kala. 
Skaityk, liaudie, ir galvok ar 
is tikrųjų tas jų katekizme iš
dėstytas tikėjimas ir moralybė 
yra tikėtini. Irgi paklausi? sa
vo sąžinės ar galėjo panašius 
dalykus skelbti ir neklaidingais 
laikyti tas. kuris savo galvą 
už teisybę paguldė

Katekizmo aiškinimas
1. Kl. Kam Viešpats Dievas 

mus sutvėrė?
Ats. Viešpats Dievas mus 

sutvėrė, kad mes Jį pažintume, 
mylėtume, garbintume, 
ištikimai tarnautume ir 
rę danguje butume.

Jam 
mimi-

Taigi, kad garbintume ’. Yra 
tai aiškus primetimas Dievui 
begalinės vėjavaikystės ir pui
kybės, kurią katekizmas laiko 
vieną didžiausiųjų nuodėmių. 
Dievas, mat, sutvėrė visą žmo
niją su jos vargais ir kentėji
mais tik tam, kad Jį garbintų. 
Katekizmas taip nupiepdamas 
Dievą atima Jam kuklumą, be 
kurio joki tobulybė yra negali* 

žmogus neprivalo ką nors 
įgyti, tuo

ma.
daryti tuščiai garbei 
labiau Dievas!

prakeikimo » žaibai, 
popiežiau, nemetei i 
“anotemos,” nes ži- 
butumei save begė-

šioliai kaimie- 
išgastięni len
ką ip prieš tė- 
Dįevo įpėdiniu

Dievas yra visa-
galis ?

Ats. Dievas yra 
Jis gali visa, ko Jis panorės pa
daryti.

Ginčija tai 23 klausimas: 
Dievas panorėjo, kad garbintų 
Jį angelai, gi dalis1 jų pakėlė 
maištą. Irgi tai ginčija Ir 25 
klausimas: Dievai norėjo, kad 
žmonės vaisių iš užginto me
džio nevalgytų, o jie suvalgė. 
Pagaliau šiam tvirtinimui prieš
tarauja 11 klausimas: Dievas 
žmogui davė sąžinę, kuri turė
jo žmogų saugoti, bei patarti 
kas darytina ir kas vengtina. 
Reiškia davė netobulą sąžinę, 
taigi nenumatė! Todeliai yra 
Biblijoj pasakyta “Pasigailės 
Dievas kam leidė žmogų į že
mę” (1 Mozė VI, 6), arba “Nu
žudysiu žmogų kurį sutvėriau” 
(1 Mozė VI, 7).

visagalis.

das. 
tokį, 
nes 
esąs,
žiūrėdamas 
Laikrodininkas padirbo blogą 
laikrodį ir užuot save kaltinęs 
daužo laikrodį. Taip gali elg
tis tik neprotingas vaikas. Su-7 
augusieji žmonės taip nedaro. 
Nejaugi Dievui taip reikia da
ryti?

4. Kl. Ar Dievas yra gailes
tingas ?

Ats. Dievas yra be galo %gai- 
lestingas. Jis mielai atleidžia 
nuodėmes kiekvienam nusidėjė- 
iui, kurs daro tikrą atgailą už 
jas ir taipgi pažadėjo ištiki
miems danguje amžiną laimę.

Kad ištikimieji eina į dangų, 
tai yra paprastasis teisingumas 
— čia jokio gailestingumo nė
ra, tai jiems pridera!

(
5. Kl. Ar Dievas yra neklai

dingas?
At.š. Dievas yra neklaidingas, 

nes nei savęs nei musų negali 
suklaidinti.

dui jį iš ten išvaro ir pasmer- kuris bus į (langų pakeistas. ’ mas perstato mums Dievą, lyg 
<ia mirti ir, pagaliau, bendrai šie senoviški padavimai gąsdi- kokį poną, kuriam reikia “at- 
gailisi kam žmones pasaulin na kaimiečių protą, o juk visa .siteisti,” lygiai kaip tipingą ku- 
eidęs ir miniomis juos skandi- katekizmo moralybė vien bai- nigą, kuris be “užmokesnio” nė 

mė ir remiasi. Labai plačiai 
o vi iz • žmonėse maišosi stora “Peklos8. KL Kam gi Dievas mums . „ ... . . . .

davė mota ' knyga ,šle,sta 1879 mt <,a*'g‘
1 * su Mogilevo arkivyskupo apro-

Ats. Kad galėtume pažinti jo bale. šios knygos 225 puslapy 
tobulybę ir įsakymus. Šv. Teresė apibudindama pra-

Tai prieštarauja 26 klausi- garą taip vaizdžiai išsireiškia, 
inui; žmogaus protas iš Dievo 
valios tapo užtemdytas. Kaip 
tada galima pažinti dieviškoji 
tobulybė, jei pats Dievas mums 
protą užtemdė?

9. Kl. Kam Dievas mums da
vė laisvą valią?

Ats. Kad gerdoju darytume
nedarytume

turime... kraujo 
pakitėjusi įsitiki-

yra tikėjimas?

la...

štai iš- 
melžda

parnesz-

' nigą, kuris be bužmokesnio 
pirštu nepajudins....

13 Kl. Kas yra dangus? 
Kokia bus didžiausia laimė 
danguje?

Ats. Dangus 
laimės vieta, 
danguje laimė bus regeli 
vą per amžius.

Vėl katekizmas daro iš 
vo išdidelį, kuris “regėti 
per amžius” laiko didžiau
sia žmogaus laime. Toks su
pratimas yia į mus dasiplakęs 
iš Rytų Azijos, kur visokie val
dovai senu papratimu turėjo 
valgyti, rtesirodytį paprastiems 
žmonėms, i nesikalbėti su jais, 
kad tuo budu apsupus save pa
slaptimis, sukelti sau kuodi- 
džiausios pagarbos ir kuodi- 
džiasios baimės. Papos l’rbo- 
no įsakymu visi sekamieji 
pnpoš irgi turėjo atsiskyrę 
valgyti. Papos pasirodyihas 
žmonėms yra laikomas lajbid 
iškilmingu įvykiu. šie aristo
kratiški įsivaizdavimai yya per
nešti netik į Dievą, būt ir į 
Jėzų Kristų, Nazareto staliaus 
sūnų, prasčiokėlį, kuris1 ištik- 
i’Ųjy gyveno nuolat liaudyje ir 
jokių ceremonijų nesilaikė.'

14. KL Kas daryti, kad pra
garo išvengus ir dangų užsi
tarnavus Y

Ats. Reikalauja: 1) tikėti į 
visa tai, ką katalikų bažnyčia 
per Dievo lupas apreiškė ir ti
kėti davė, 2) pildyti Dievo ir 
bažnyčios įsakymai, 3) tinka
mai imti šventi sakramentai ir 
1) karštai prašyti Dievo išga
nymą.

Kaip gi tikėti, jei bažnyčia

amžinosios 
Didžiausioji 

Die

Die- 
save

skiriama bausmė? Jei 
dovana, tai to^iu budu 
iškalno vienam suteikė 
kitiems skyrė pragarą.

mokslas?
Ats. Visas apreikštasis Die

vo mokslas yra trumpai surašy
tas knygelėse, katekizmais va
dinamose.

Anaiptol, 
katekizmas 
abejonių,
puikybės pilną esybę, liepiančią 
save garbinti, —' esybę, kuri 
užuot žmogaus protą prablaivi
nti, užtemdo jį ir padarė labiau 
linkstantį į blogą ^iei į gerą, 
kad paskui šį silpnutį žmogelį 
amžinomis kančiomis nubau- 
dus. Toks mokslas demorali- 
zuoja žmogų, neišgano jį, bet 
prislėgęs drauge su kitais pra
žudo gyvenimui, moralybei, 
teisingumui, apšvietai, įvai
riems aukštesniems tikslams 
reikalingą žmogų... Kur tik 
per žmonių sielas perėjo kate
kizmas, ten 
praliejimą už 
n imą!

16. KL Kas
Ats. Tikėjimas yra Dievo do

vana, veikianti į mus taip, kad 
visu tai, ką Dievas mums ap
reiškė ir per katalikų bažnyčią 
tikėti davė, skaitome neklaidin
ga tiesa.

Vadinas tikėjimai yra dova
na! Bet jei šią dovaną tūlam 
Dievas atsisakė duoti, ko deliai 
jis dabar netiki, tai čia ar ga
li būti 
tat yra 
pievas 
dangų,
Delko galų gale visųstipriausio- 
ji, prptingiaiiBioji, visagalė esy
bė Dievas taip be • galo kreipia 
dėmesį į'tai, kad butų tos men
kutės žemės dulkelės- žmogaus 
pripažinta? 9

17. Kl. Ar tikėjimas yra bū
tinai reikalingas išganymui 
gauti ?

Ate. Tikėjimas yra būtinai 
reikalingas išganymui gauti, 
nes kiekvienas protiniai su
brendęs žmogus jei netikės Irus 
pasmerktas.

Plotiniai subrendęs? Vadi
nas protas mumyse vystosi? 
Reiškia katekizmas pripažįsta 
vystymosi dėsnį? Tat betgi 
griežčiausiai prieštarauja 8 
klausimui, kur pasakyta, kad' 
Dievas mums “davė’ protą. 
Bet jei tikėjimas yra “dovana,” 
tai ir išganymas yra toki pat 
“dovana.” Ar tikslu tūlą žmo
gų kaltinti, kad jam niekas jo
kios dovanos nesuteikė? Jei, 
pavyzdžiui, aš apie tą dovaną 
bei jos vertę ir supratimo ne
turiu, tai už ką mane kaltin
ti, kad jos neprašiau! Tikėji
mas yra platus žodis!... Ne
jaugi aš galiu tikėti, kad Die
vas pragare nusidėjėliui velnių 
pagalba “nulupa skūrą ir pa
barstęs druska kepa degančio
se žarijoje...” Netikiu, kad 
Dievas butų toks gyvuliškas, 

Ko- taigi pasak katekizmo už kil-

kad visai nustelbia Kristaus žo
džius apie pragarą.
trauka: “Wiena karta, 
mos nežinau kokiu 
dwasioje urnai stojaus
ta ing pekla. Tiktaj ta numa
niau, jog Diewas borėjo paro
dyti man wieta, kuri galėjo bū
ti griekajs mana užpelnita, ant 
amžino wargo. Ineims ing 
pekla, rodės kajpo ilga siaura 
ulilele, isz kurios nėra Iszeimo,

tą, ko jis norį o 
to, ką jis draudžia.

Tai yra nelaisva 
to tai yra netiesa,

___ . fji žmonės įr angelai padarė se urwa, wedantį *par stora 
rauja aukščiau paduotai ištrau-|tai, ko Dievas visai nenorėjo, mūra ing deganti pecziu. Tej- 
kai iš Biblijos, nes kas “gaili-'Dabar gi yra dm* blogiau, nes, (ingi rodėsi man kad ejnu par 
ši T i 
yra paklydęs. Tai irgi prieš- bausmes padaįp musų vaiią la- wes purvina, kuriame 
tarauja- ir katekizmo mokslui, biau palinkusią į blogą nei į ge- neparmatoma daugibe giwacziu 
kur sakoma, kad Dievas norė- rą. L .... .... .... .......... .
damas “išbandyti” pirmųjų ' tinti, kad jie nusideda? 
žmonių klusnumą ' "daleido,” i juos iča bausti? 
krd butų žalčio gundomi. Per mas? . 
tat juos suklaidino.

6. KL Kokį pamokymą gnu- davė sąžinę? 
name jei Vieeši>ats Dievas yra1; A •_ 
neklaidinga^/ ' V

' kas darytina ir
Ats. Jei Viešpats Dievas yra i Puikiai mus saugojo? 

ih klaidingas, tai i visą, ką jis jei Biblijos Dievas "pasigailė- sziti,* nej suprasti ne galu... 
ui reiškė, neabejodami turime jo” y leidęs žmogų žemėn, tai, tt. 
ti!

kuoaiškiausiai prlešta

valia.
nes pirmie- turėjo pavveikslo ankszta tam-

Bu

iš savojo darbo, tast matyt, j pasak 26 klausimoj Dievas už. bjauriausi ne Iszturėmos smar- n 
rajtęs

Ir kaip dabar žmonės kal-

Kur teisi n gu-

10. KL Kam Dievas mums

mums patartų 
kas vengtina.

ir wisokiu bjauriausiu kirmi
nu. Gale tos uliteles dores 
įlinkimas mūre, su mažu lan
gelių pas kuri turėjau spauzda- 
mos listi, kokes iszkentėįau 
mukus tame kaline baisybes 
netiktai apsakiti, liet Ir tikra 
nurnanimo netropisiu. Jutau 
kad bajsiause ugnis degina ma- 

Bet net ale kajp tai dejos to apra- 
J’ ir 

Taigi mat koks “tiksiu- 
’ aprašymo. Bet dar ne 

galas. 603 pusi. skaitome:
"Pekla ira tievvine ejnancziu 
plačiųjų kiniu, ira amžinu ka
liniu pilnu šerines ugnes degah- 
czios be trukę; wieta didžiau
siu lamsibiu, nes ten ugnis tikt 
degin,.o ne szwet. Pekla ira 
\vieta amžino bada, ir amžino 
troszkimo; amžina karszcze, ii moko prieštarauvimų ? Jei vię- 
amžino sząlcze; amžino kauki
mo, ir amžino griežimo dantų, 
amžina kiajkimo, iszkoliowimo, 
ir amžino nusiminimo despera
cijos, amžino smercze be numi-

neap-’ mas 
darv- 
0 jei

saugojo ir nepatarė kas 
tiųa ir kas vengtina, 
prislėgė mums protą ir 
26 klausimo, padarė mus "am
žino pasmerkimo vertais,” tai 
kur yra sąžinė bausti taip ipen- 
kai apdovanotas esybes? Ku
riam tikslui, kam juos sutvėrė? 
Ar tam, kad paskui juos praga
re kankinti? •

jei šiame apreiškime yra 
prieštaravimų, kaip, pa v., auk
ščiau minėtasis? O toiiau: jei 
pasak 'Mozės pirmos knygos 
Viešpats Dievas pirmąją dieną 
sutvėrė šviesą, o tik ketvirtą
ją dieną šviesos šaltinį arba 
saulę? Senovės Rytų tyrinėto
jai ištyrė, jog senovės žydų su
pratimu saulė švietė ne savo
šviesa, liet šviesa ir tamsa bu-l 11. Kl. Kas yra pragaras? 
vo atskiri reiškiniai. Ir kyla 
tada klausimas bene tik Bibli
joje vietoje Dievo apreiškimo 
telpa senovės žydų vaizduotės 
padarai? 
n< klaidingas Dievas, 
žmonių giminę, kurią vėliau tu-l 
ri išnaikinti, 
supratimus pasėmė iš Biblijos 
O jei ištikrųjų ir tie suprati
mai yra iš žmonių kilę? Ky
la tada klausimas 'bene tik 
Biblija bus sutvėrusi Dievą 
žmogaus paveikslu ir panašu-, Is 
mu paveikslu klaidingojo žmo
gaus, kuris “gailėdamasis” nai
kina savo netobulą darbą? Jau 
čia yra matomas katekizmo su
sipainiojimas ištisoje 
prieštaravimų.

7. Kl. Ai- Dievas yra 
vus ir pažadėjimuose 
mas?

Ats. Taip, nes pažadėjęs tik
rai išpildys.

Ats. Pragaras - amžinosios 
bausmės v«

Štai Dievas ta,p menkai ap->rimo, .ir amžino merdejima be 
dovanotą esybę-žmogų, nusikal- atgaivinimo, amžino kankini- sienas Adomo ainiams

na sykį protą laiko Dievo dova
na, kitą kartą, k. pav., proto 
išvadą—mokslą smerkia? j" 
kiu budu pildyti Dievo u* baž-'njausj supratimą Dievo liksiu 

nusmerktas amžinai kentėti, 
šauksiu tiesos vardan iš juros 
pragariškos ugnies: Dieve, do
vanok, kad per daug gerą ta
ve esant įsivaizdavau...

18. KL Ką išpažysti žodžiais: 
“Pikiu Dievą 'Levą visagalį, 
dangaus ir žemės sutvėrėją?

Ats. Išpažįstu, kad 1) Die
vas Tėvas yra pirmasis dieviš
kas asmuo, 2) kad yra visa
galis ir 3) kad dangų ir žemę 
ir visa, kas yra iš rfceko pa
darė.

(Bus daugiau)

Dievas' 
Jei vi- 

aovanoui esyuę-zmogų, IlUSiaai- j avgaioiuuiv, aminuu- užtemdė
jtus nusmerkia milijonams me- mo beatilse, ir amžino raudo- protą, tai gal taipogi ir kate- 

64 kizmo autoriams? Kad tie au- 
Kur teisingas baus- pusi, randame dar kitoniškos- toriai turi tikrai užtemdytą pro 

“kančių aprašymą: tą labiau į tiesą panašu, nes 
Tolesnėj iszwida anra žmogų, jųjų vienas tvirtinimas ginčija 

im
lias 
Bei 
kac 
ne:

nyčios įsakymai, jei 
mums protą užtemdė?

Taipogi katekizmo,
iievas, tveria gyvam ugny degti? Kur jiiąo be patekos” ir tt.... 

Katekizmas šiuos |sa^as/ . .
mės ir kaltės santykis? kurinį pragaro 
pagaliau katekizme minimas
“gerumas” ir kur “gailestingu-1kuri szatonaj, nulupta isz sku- kitą. Ką reiškia: tinkamai 
mas?” Pragaras vadinama ros apibarste su druska kiape

ix“Gehenna.” Šis vardas yra ki- ant deganeziu žarijų
: “Ge-bep-Hin- 

nom,” kas lietuviškai reiškia 
“Hinomo sunaus slėnys.

Tokių baisių pasakų pagelba 
šis gązdinama tomi ir kvailą liau- 

slėnys randasi pietinėje Jeru-ldis) atbukinama jos sąžinė ir į- 
zolimo dalyje ir būvą seniau sivaizduoja ji Dievą kaipo šiur- 
sąšlavynas. Tenai, senovėje, pų “baubą,” kuris vi^a tai lei- 
buk tai stabmeldžiai degindavę džia. 
savo dievui Molochui gyvų vai
kų aukas.
supratimas susipynė su ugnies 
supratimu. Rytinėj Jerazoli- 
mo dalyje yra Jozefatos slėnys, 
kas reiškia “Jehd šafet” arba 
išvertus “Jehovė teisia.” ' Įsi

liet kaipgi galime su kate- vaizduodavo sau, jog tame slė- 
kizmišku Dievo pastovumu su- ny Dievas teis žmones, kad nu- 

Vadinas, sa- tikti, jei tas Dievas kas valam sidėjėlius grūs nešvarion Hin-

eilėje

pasto- 
ištiki-

Reiškia nešvarios
Į 12. KL Bas Įvyks su 
kai skaistykloje ji visai 
teis?

Ats. Iš ttb eis dangun.
’ , > . f *. k , ii . . • , i. >

Atsiteis ? ? ? Kas tada 
kia šios maldos žodžiai: 
leisk mums musų kaltes 
iy mes... Kaltės turi tokią pat P^š^i ugnyje 

arba

vėle, 
atsi

ti šventi sakramentai ? 
taip galvoja? Kunigas, 
katekizmo mokslas rodo, 
ir jis yra užtemto proto, 
Adomo ainis! Karštai prašyt: 
išganymo iš Dievo? Reiškia 
ne teisingumas viską nulemia, 
bet malonė? Prašyti, amžinai 
prašyti!?! Taip, iš katekizfho 
Dievo reikia prašyti malonės 
lygią! taip, kaip iš kokio po
no sau malonės. Nes, apskri
tai intent, katekizmas charak
terizuoja mums Dievą ne kaip 
tėvą, bet lyg rųstų poną, ku
riam jei “neatsiteisi,” Ui per

reiš-
At-

kaip amžių amžius spirgins tave lyg

Akių ligoninėj.
Gydytojas, kaimiečiui — A- 

kis visai sutrinta. Teks įsta
tyti stiklinę. y

Kaimietis: — Ee... bradas, 
oka, ponas gydytojau:

ip neapsimoka?
Kaimietis: —- Jei jau nuosa-' 

va akis susitrynė, neišlaikiusi 
Marcės kočielo, tai ką bekalbėti

i,. oo- t ik ii, jei Mjvvas vajau* aiuujcuus uudvuuun iuu'j • *<
gaus karalystę pavertei j lupi- vo rankų darbu nepatfenkin- dą maino savo pienus: sutveria nom arba Qehenon slėnin/ o^kšmę ką ir “skolos

” Taigi katekifc- Sytas visas apreikštasis Dievo apie stiklinę.kų. kvailintojų ir diplomatų pa- tas. baudžia ir skandina žmo-^mogų, pasodina jį rojun, pas-doruosius į Naująjį Jeruzoljj’atsilyginimas.
16. Kl. Kame trumpai sura-

i
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A v. Aharonjun

(.Armėnui pasakojimas)

Jo barzda buvo balta kaip 
gulbės sparnas, ir galva kaip 
pavasary tik ką pražydusi vyš
nia.

Akys mirksėjo palengva ir 
jo silpnumas, nuvargusi šviesa 
vos mirgėjo iš po tankių ant
akių, panašiai naktyj degan
čiam žiburiui, kuris laike auš
ros silpnai alsuoja ir ieško ra
mybės.

Jo juoda kailio kepure užsi
maukė iki antakių, ir plaukuo
tas Azijos ploščius dengė jo 
nugarų.

Jis buvo prakaito žmogus.
Kepurės karštai ir pilkos vin

giuotos palto nugaros linijos 
liudijo ilgą ir darbštų gyveni
mą. •

Sena galva drebėjo ir ištolo 
galima buvo manyti, kad jis 
sprando judesiais nuolat taiso
si kepurę.

Jis turėjo rankoje ilgą laz
dą, nesenai nusiplautą miške, 
jos viršūnė siekė senio petį.

Iš aukštai žiurėjo į jį su ne- 
’ suprantamu pykčiu migla ir vy

stus. rudens dangus, ir įniršęs 
vėjas pripūtė dulkėmis jo akis 
ic^idė jo ilga barzda.

Kada vėjas sustiprėjo, jis 
vienu akimirksniu palinko, ir 
lazda drebėjo jo rankoje; jis 
purtė gitlvą; paskui kairia ran
ka pakėlė ilgo palto skverną, 
išsišluostė iš akių dulkes ir iš
naujo žingsniavo per plačią, be 
žmonių gatv^

Jis žingsniavo greitai, bet 
žingsniai buvo taip maži, kad 
jis negalėjo ilgo kelio nueiti. 
Beto ir vėjas trukdo.

Jis i tai nekreipė domės.
Jis žingsniavo sunkiai ir kal

bėjosi su savim.
Ištarti žodžiai buvo visada 

tie patys:
“Dovanos ... kaip tai nedova

nos ...”
Jis buvo tikras, kad dovanos 

jo sunui.
Jį nuteisė mirčiai. Patyrusiu 

žmonių patarimu tėvas telegra
fu prašė pakeisti mirties baus
mę; jis visai nežinojo, kam jis 
rašo prašymą. Kas buvo para
šyta? 
nijos 
kuris 
karti
vo tikras, kad jis — tas visa
galis žmogus, paliuosuos jo sū
nų.

“Dovanos, kaip tai nedova
nos!....’’ <

Ir tuos žodžius jis pakarto
jo su gili pasitikėjimu.

Tas pasitikėjimas turėjo pa
mato, rimto pamato, kurį isradp 
j iš, pats senis.

Turi dovanoti nes.... kaip tai 
gali gyvą, nekaltą žmogų pa
karti, nužudyti.... žmogus gy
vena ir staiga jo nebėra ... Ir 
kaž kokia tamsuma, kaž kokia 
nesuvokiama beformė užgulė jo 
vargingas smagenis. Tiršta 
migla uždengė jo mintis.... ir

Jis tik žino, kad guber- 
mieste randasi žmogus, 

gali viską padaryti: pa
ari >a dovanot!, ir jis bu-

Dovanos... jis juk yra pra
šęs.... senas žmogus ... septy- 
niosdešimt du metai, žili plau
kai juk turi kiek nors vertes 
pasaulyj.... Kiek metų jis mo
kėjo karaliui mokesnius.,.. Jo 
sūnūs juk tarnavo, buvo karei
vis Ir beto tas jaunuolis tris
dešimti/ metą; jo stovyla, pla
tus pečiai ir akys! Jis yra gra
žios išvaizdos jaunuolis! Kieno 
rankos pasikels?.... žiūrėkite.... 
Kaip gali pakarti ... tokį jaunuo-

— Rytoj ateis atsakymas, ar 
ne taip, pone ?

<— Taip, taip, seni! Na, gi ei
kite dabar!

— Tegul būna palaiminta jū
sų burna! - 
senis.
kokis jaunuolis iš jo yi*a?.... Jus 
tai nepastebėjote, • kai jis yra 
kalėjime; yra juk sunku; bet, 
štai, jei jus norite, išrinkite ale 
šimtą narsuolių, sustatykite juos 
i eilę, štai, tame kieme, ir jie 
visi kartu tegul metasi ant ma
no narsuolio, jus tada pamaty
site... tik išpančiokit kojas...

yra kaip kalnas, kaip Ie
va®. ..

— štai, praeituose metuose,
sodžiuje... r t

Viršininkas pert raukė susi
jaudinusį senį:

— Dovanos, seni, dovanos — 
ir viršininkas nusišypsojo kei
sta šypsena, kurią turi tik val
dininkai ir prie kurių žmogus 
būtinai kaip sušalęs dreba. Se
nis to nepastebėjo, jis bitvo lai
mingas dėl tos šypsenos; padrą
sintas jis troško kalbėti, pasa
koti apie savo sūnų, tarytum 
nuo to pareitų visas sunaus Ii- 
kimas.

Senis nejudėjo, jo veidas Ta
nius, pilnas vilties; jis turi ką 
nors pasakyti; išklausykite vi
si!

Viršininkas jau senai nebe
žiūrėjo į jį, neklausė jo, bet dėl 
kaž ko jo neprašalino.

— Ar jus žinote, pone? Ma
no sūnūs yra nekaltas.... tikrai 
jis yra nekaltas, kaip tik ką gi
męs kūdikis.... jis neapgaus.... 
klauskite.... jei jis turi kaltę, 
Dieve teisk ... taip, Dieve teisk. .. 
ar ne taip, pone?

— Taip, taip ... dabar eik, — 
ir viršininkas dar kartą nusi
šypsojo...

Ir senis t 
langą; jis yra patenkintas dėl 
savo kalbų.

— Kaip jis raudonas!....
— Kas? — klausia nustebęs 

viršininkas.
— štai, ano karvelio krūti

nė.... kaip ji yra graži!....
Vienas karvelis buvo nušilci- 

dęs ant lango ir lesė liekanas.
Viršininkas su nusistebėjimu 

pažvelgė į senį.
— Karvelis yra geras paukš

tis.. Ai kiek jų daug yra!....
Iš kiemo nuskrido pulkas kar

velių, ir staiga pasigirdo pan
čių čerškėjimas, kuris, kaip šau
kiantis protestas įsiliejo j vi
dų pro langą mirtinais drebė
jimais, paliegusiais skambe
siais.

— Oo! išlėkite mano akys, 
te apanka jūsų tėvų akys.... 
kiekvienas juk turi savo tėvą, 
motiną! — suriko jis ir jo akys 
sudrėko ir jis jas (šluostė‘sa
vo ilgo ploščiaus skvernu ...

Viršininko paliepimu ant ga
lo’ ji išvedė.

Tai atsitiko vakar.
Šiandien jis eina išnaujo ir 

jis tikras, kad sekanti telegra
ma turi būti gauta.

“Dovanos.... kaip tai nedova
nos”

Dievas juk ...
. Vėjas siunta kaip įniršęs šuo, 
prašydamas jo siutimą sustab
dyti, dulkės skverbiasi į jo 
nas akis, galva dreba, ir jis 
na, visada eina, ir kalbasi 
savimi.

“Dovanos”....

kąsnelius.
ieškojo viršininko

vėl buvo geros...

NAUJIENOS, Čhlcago, UI........................ ........ ...... .——

sakė šypsodamas 
Ar jus žinote, pone,

nejuda, žiuri į

se- 
ei-
su

“Dovanos, kaip tai nedova
nos ?”....

Vakąr jis buvo tenai — ka
lėjime.

Sake jam, kad dar nėra gau
tas atsakymas, ateiti rytoj.

Jis ilgai neišėjo, bet stovėjo 
t<»j(‘ pačioje vietoje, kaip numi
rėlis, atsirėmęs ant lazdos ir 
plika galva prieš kalėjimo vir
šininką.

jis man grąžina 
Oo, mano 

geras jis yra, po-

sėdinčio prie gretimo stalo; 

toks pat karvelis lesė ant lan
go duonos

Senis
akių.

Ir akys 
kaip vakar.

— Ei, seni! atsakymas at
ėjo.... nuėmė mirties bausmę.... 
bet oo! buvo per vėlai L...

— Atėjo?.... suriko senis, ne
begirdėdamas paskutinių žod
žių.... Garbė tau, Dieve!

-r- Taip atėjo.... bet, gaila — 
perdaug vėlai.

— Vėlai?.... Kaip tai vėlai, 
pone! Buk palaiminta vyriausy
bė! Ar ne vis tiek pat, vieną 
dieną vėliau arba ankščiau? 
Juk nuėmė bausmę...

Vėl užviešpatavo tyla.... Rai
tininkas numetė plunksną, ir 
galima buvo pastebėti, kad jis 
sunkiai alsavo, jis atsirėmė į 
kėdės nugarą, ir žiurėjo....

Viršininkas nebešypsojo dau
giau... Jis pasilenkė, ištraukė 
stalo staliką ir išėmė iš tenai 
poperio paketą.

— štai, šiuos pinigus, tavo 
sūnūs man pavedė jums perduo
ti.... ir nieko kita jis nepasa
kė.... ’ Į

Senis tyliai paėmė sidabri
nius pinigėlius, tris rublius su 
dvidešimt penkiom kapeikom ir 
suspaudė juos rankoje.

— Mano rūpestingasis sunau! 
sušuko jis,
kelionės išlaidas.... 
brangusjs!.... t.
ne! Ar jus leisite, dar „kartą jį 
pamatyti, kad paskui eiti prie 
mano dalykų. .. Buk palaiminta 
vyriausybė!....

Išnaujo užviešpatavo tyla; 
karvelis su raudona krutinę nu
skrido nuo lango; ir vėl pančių 
čerškėjimas, kaip šaukiantis 
protestas, įsiliejo j vidų palie
gusiais skambesiais ir 
į nuirus, nuvingiavo, 
kampuose....

Y ra įstatymas, 
sakė viršininkas nepaisydamas 
jo paskutinio prašymo.'..

— Yra įstatymas, nieko, jjųs 
negalite daryti.... musų pareiga 
taip pat sunki yra.... bet ką da
ryti?... mes esame įstatymų

. praėjusioje naktyj vis
kas pasibaigė.... atsakymas pa
sivėlavo.... gaila!....

šį kartą daugiau buvo kaip 
tyla, kuri užviešpatavo kamba
ry, bet kaž kas kita, kuris al
savo kriokė, ir jo kriokimas 
mušėsi į esančių veidus; kiek
vienas norėjo paslėpti veidą 
dviem rankom arba'įkišti galvą 
i kaž kur..

Senis pažvelgė į viršininką.
“Atsakymas pasivėlavo’’.... 

“yra įstatymas”.... “praėjusioje 
naktyj viskas pasibaigė”.... šie 
žodžiai vėl skambėjo jo ausyse, 
gavo naują prasmę, tarsi žaibo 
greitumu senis ne tiktai aiš
kiai girdėjo, bet matė tuos bai
sius žodžius, ir jie, kaip užgru- 
dytos vinys, sukdamiesi ore at
ėjo ir įsismeigė Į jo kiaušą.... 
Ir paskui, tie pinigai, jo ran
koje.. “jūsų sūnūs davė.... nie
ko kita nepasakė....” Jis jautė, 
kaip tas metalas kiek po kiek 
smeigėsi į jo rankų mėsą; jis 
jautė, bet negalėjo atgniaužti 
rankos. Jis suspaudė 
iki kaulų lūžimo.

Ir baisi tiesa, kaip 
juodas žaltys, kiek po 
sitiesė prieš jo akis; 
juodo plyšio pasikėlė žalčio gal
va, paskui nugara, uodega, ir 
metasi ant senio.

Ir žaltys šypsosi....
Viršininkas pakėlė 

stengėsi nusišypsoti;

"tarnai

subeldė
nuklykė

seni, —

pirštus

didžiulis 
kiek iš- 
štai, iš

galvą, 
bet j is 
kiek povšiandien kalėjimo viršininkas matė, kaip senio akys 

turėjo meilesnį būdą; buvo įdo- kiek platėja, verčiasi, tarytum 
,mesnis ir lipšnesnis; tik nega
lėjo ilgai šypsotis.

Senis stovėjo su nulenkta 
galva, toje pačioje vietoje, lai
kydamas lazdą vienoje rankoje 
ir kepurę kitoje. Jie tylėjo.

Viršininkas rūkė cigarą. Se
nis matė, kaip kėlėsi, pynėsi 
žiedu durnai; jis matė jo deši
nę ranką, kuria jis trynė stalo 
kampą. Senis laukė; jie tylė
jo .. Pasigirdo jauno raštinin
ko tik plunksnos traškėjimas, tinūti.

norėdami visą veidą užimti, 
antakiai pasikelia prie kaktos, 
ir jo žvilgsny yra matoma did
žiulė baisumą, tamsi ir nuožmi, 
kaip be liepsnos rūkstanti ug
nis tamsoje.

Viršininkas nulenkė galvą.
— Mano sūnūs.... nebėra... 

tenai? ištarė senis per sukąs
tus dantimis ir ištiesė ranką 
kiemui, kame čorškėjo arėsian
ti; pančiai, išeinančių pasivaikš-

šeštadienis, Gruod. 12,1925
.. .. " n— 1 i............ -....... ..____  

senį, ii" klykė, verki', kauke.....

Nuo to sykio daugiau nebuvo 
matoma nei galva, nei barzda, 
nei kojos.

Ir žemė motina dejuodama 
alsavo dėl amžino apmaudo.

---- Yra įalatyniae.... kų. d»ry-
atsakymu pasivėlavo.

žaltys apsivyniojo aplink jj, 
k senis svyruodamas, drebėjo' 
jo šaltame, šlykščiame glėbyj.

Viršininkas davė ženklą; ę!u 
sargai palengva paranke jį iš
vedė. j

Durys užsidarę.
Senis buvo gatvėje.
P 928
Vėjas, štaug|*; debesys buvo 

labiau nusileidę žemyn; buvo 
baisi dulkių audra.

Senis atsirėmė prie muro, 
spausdamas „vienoje 
lazdą, kitojė — 
jusius pinigus.

Jis sustojo ir drebėjo, jo vi- 1 
sas kūnas purtėsi; pasvyro prie 
muro, ir jo dantys susispaudė,' 
tarsi norėdami vier^s kitą 
malti.

įniršęs vėjas nunešė jo 
purę ir metė ją į dulkes, 
galva nulinko palerf&va į žemę, 
balta barzda išsiskirstė ant jo 
krutinės, plaukai susidraikę klo
josi ant kaktos ir nusileido iki kaiifikus Instrumentus. Užlaikome 
akių. Lazda krito iš rankų ir, S
pinigėliai — iš jo kitos rankos. ' dų ir visokių kitų muzikos srityje 
Pro nirštus nirma išslvdo dvi- <la,ykų. Taipgi mes\_dirbeme Italia- lio pil kus puma issiyoo avi- nigkas {r RusigkttH Armonikas; tai- 
dešimt penkapeikis pinigėlis ir some atsakančiai 
pasislėpė dulkėse, paskui' sekė Muzikališkus
vienas po kito kiti sidabriniai 
pinigėliai.

Keliai x sulinko; jis šliaužė 
palengva, graibstydamas mūrą, ik 
ir štai jis atsisėdo; štai galva: 
nusviro, nusviro iki žemės, kaip 1 
mirštančios gulbės sparnas.

Ir vėjas rinko žemės dulkes 1 
iš tuščios gatvės, nešė kaupais 
ir būre ant jo, kaip vyšnia žy
dinčios galvos, ant nugaros, 
ant kojų....

Kapinmkų pajėga palaidojo

iš

4

rankoje 
kraujb aplėkė

su-

ke-
Jo1

Toli šlapioje dykumoje, kalno 
šlaite, kame tik nuskrenda ne-

--------- -■ ■ ■ - --------------- -------- M, .

Muzikališkti Instrumentu 
Krautuvė

me per
pelėdos,

me..

Čia

Gramafonai 
nuo 

S7.0Q 
ir aukščiau

yra geriausia vieta pirkti Muzi- 
Instrumentus. -----

Pianus, Vargonus
In-

strumentuj}.

paukščiai numirti, ir Ma- 

vėlyvas naktis verkia 
jo sūnūs guli po že-

vertė Antanas S.

I.IKTTJVON —

užrašykite savo gimi- 
ncnis ir pažjHtamiems 
NAUJIENAS. — Lietu
vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.
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KALĖDŲ DOVANĖLĖS GERIAUSIA 

PIRKTI PAS ŽINOMĄ IR PATI 
. , KIMĄ JUBILIERĄ

MARIJONĄ I. ASTį
4618 South Ashland Avenue

<*r

‘.muH

Armonikos nuo $5 iki $500 
Mes išsiunčiame j visas dalis Suvie
nytų Valstijų. Ant pareikalavimo mes 
prisiunčiame katallogą ųž dyką.

GUS. BALSEVIČIUS 
1722 W. 47th Street 

ChicaKo, III.

Musų Kainos — Teisingos
Parduodame už mažiausią kainą, kur kitur taip negausi. Už
laikome visokius laikrodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius; 
concertinų geriausių, armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirbysčių. 
Balalaikų, gitarų, ir smuikų, kokių tik reikia. Dirbame visokius 
žegklus draugystėms, taisome laikrodžius ir muzikališkus in
strumentus atsakančiai.
Taipgi užliaukau pilną eilę barberinių daiktų, kaip tai britvas, 
mašinas plaukus kirpti ir t. t.

Kalbame Lietuviškai

MARYANI. AST
4618 S. Ashland Av.

CHICAGO
Tel. Boulevard 0595
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Laikrodininkams ir agentams dir
bame

ši 
Lygoj 
rašų:

L. J. LABANAUSKAS 
ekspertas laikrodininkas 

3122 So. Halsted Street 
l’hone Boulevard 8477 

CHICAGO,' 1LL.

LAIKROOŽiypiRBTUVE
Sutaisoma visokį laikrodžiai auk

so, sidabro, rašomų mašinėlių, ra
šomų plunksnų; daroma ingraving, 
taisome visokius muzikalius instru
mentus. Darbas pilnai garantuotas.

•Perkame senų auksų, sidabrų 
(Gold Filled), mokame gerų pre-

SU

vvholesale kainomis.
įstaiga įsteigta 1897 m. 
ir tapo perkelta po šiuo ant-

i
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dAimonds
Pirkit Deimantus Pas Junievicz

Mes
mantų nuo $15 iki 
$800. Laikrodėlių vy / 
tams ir moterims 
\vrist laikrodėlius: 
žiedų, kulionikų, len
ciūgą, auksinių špil
kų, perlų, šaukštų, 
setų, rašomų plunk
snų, sieninių laikro
džių, bačkutes dėl ' 
naminio gėrimo.

užlaikomo dei-

VVENNERSTENS

NRWDESIGN8. BX«
LATEST 8TYLES. ...
Lot ua »how thetn to you.

PIRKITE DABAR DEL
KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ 

APYNIAI ir SALYKLOS sujungti
Bohemian Rųšies

švieži, su pilnu skoniu apy
niai yra įdėti j salyklo išsun- 
kimą, kad užlaikius jų šviežu
mą ir skonį.

Todėl, kad apyniai ir salyk
lus' yra sujungti, WENNER- 
STEN’O yra labai lengvai pri
rengiama. Virinkit tiktai pen- 
kioliką minučių.

*ennerstens

V*'*’

ALEX R. JUNIEVICZ
3317 So. Halsted St., Chicago

Utdu.
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Lietuvos Gintarai
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Globs Upholstering Furnitūra Co.
6637 South Halsted Street 

'l i li'phono V eiit'vortli G81>0

LIETUVIAI IŠDIRBĖJAI AUKŠTOS RŪ
ŠIES SEKLYČIOS SETŲ (PARLOR SETS)

Kam jum riokčt augštas kuinai, kad galite pirkt (Jaug pigiau tiesiog 
nuo išdirbėję. Ateikite pažiūrėti, kurie norite pirkti gerų fu rinčių? Mes 
galime užganėdinti teisingu patarnavimu. Darbų ir materijolą garan
tuojame, musų kostun^riai tų patvirtins. Musų ilgų metų patyrimas, 
geriausias, užtikrinimas, ir užlaikome visokios rųšies namų rakandų.

Kalėdų Dovanoms
• * » •

■< Ilgi žibanti karoliai
Trumpi žibanti, sverianti 90 gramų
Trumpi žibanti, sverianti 30 gramų
Trumpi žibanti, rundini, 20 gramų
Balti, neperšviečiami
Branzelidtai, labai įvairaus išdirbinio
Moteriškos sagutės
Guzikai į rankogalius, sidabruuapdirbtL
Špilkos j kaklaraikščius
Rašomoms plunksnoms koteliai
Cigarnyčios, dėl papirosų
Cigarnycios, dėl cigarų

Pasiskubinkite, pakol yra iš ko pasirinkt.
Kreipkitės į
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NAUJIENOS
.1739 So. Halsted Street < 4
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Kaina 30 ir 60 centai,

Pirmiausiai kreipkis į aptieką

79th ir‘Western
WAKE

CHARLES K. KINDER

Kodėl ne jus

Hinkamp & B©
Vardas

Kreipkitės j

IS SENŲ AUTOMOBILIU 
PADAROME NAUJUS

mais 
lama ? 
mai 
jus

Severa’s 
Gothardol

Maiion Edwards Purk, Bryan 
Mawr kolegijos prezidentė, ku
ri leido studentėms rūkyti.

WAILACE GARAGE
3115 So. Wallace St. 
Telefonas Michigan 0312

W. R. MORSE, Div. Mgr.
308 N. Michigan Avenue 

Telephone State 1192

Dr. J. Maly siūlo karą 
karams panaikinti. 
Milionierius organi
zuoja anti-evoliucinę 
kampaniją.

Jeweler
2422 West 47 Str 

Tol. Lafayette 9760

American Civic Liberties 
Union ragina visuomenę susi
meti tuo reikalu ir tinkamai at
remti tamsiųjų fanatikų pasi
ryžimų kontroliuoti Amerikos 
intelektualį gyvenimą.

jam 1921 m. laike pldučių už
degimo epidemija Vladivosto
ke pasisekė surasti ar išvystyti 
nauji mikrobai, kurie pagim
do nepaprastai pavojingą ligą. 
Ta liga beveik visuomet mirti
mi baigiasi.

Prieliskime, kad Dr. Maly iŠ- 
tiesų yra suradęs tokius mikro
bus. Kuriuo ^udu jais butų 
galima paŠinaudoti karo tiks
lams ?

Sunkumo tame jokio nebūtų: 
reikėtų tik užkrėsti naujos li
gos perais priešo valstybę. Tai 
galima butų atlikti per agentus 
arba orlaivių pagelbą. Tuo 
budu priešo valstybėj išsivysty
tų epidemija, kuri daugiau nu
marintų žmonių, negu butų ga
lima to atsiekti kuriais nors ki
tais karo ginklais. O kadangi 
nauja liga priešingos valstybės 
daktarams nebūtų žinoma, tai 
ir kovoti su ja jiems butų^suu- 
ku. Gi ta valstybė, kuri nau
dotų naujus mikrobus naikini
mui savo priešų, turėtų žinoti, 
kaip su tais mikrobais kovoti.

Visa tai skamba gan fantas
tingai. Ir kai Dr. J. Maly pa
siūlė Jungtinių Valstybių karo 
departamentui savo projektą,

Viską .sutaisojr.e kas tik prie au- 
tomobiliaus reikalinga. Mes turi
me daug metų patyrimo taisyme 
visokių išdirbyščių automobiliui Iš
taisome sulankstytas ašis ir kitas 
dalis. Sutaisome indžmus. Padaro
me viską teisingai ir gerai. • .

krutinėję ir strėnose, nuo 
strėndieglio, užsigavimo, 
įtempimo, štyvumo vartok

Tai naminis linimentas greitai 
palengvina plėšiančius nepa
kenčiamus reumatizmo ir 
neuralgijos skausmus.

KUPONAS
Hinkamp & Coinpany

308 N. Michigan Avė., 
Chicago

Gerbiamieji:
Malonėkite atsiųsti' man 

pilnas informacijas apie jū
sų 79th St. ir Western Avė. 
subdlviziją, be jokios man 
atsakomybės. ;,

George H. Wdlhburn, Bosto
no milionierius ir mirusiojo 
William Jennings Bryano drau
gas, Floridoj organizuoja “ar
miją” kovai su evoliucijos skel
bimu mokyklose. Washbum 
pareiškė, kad busią dedama pa
stangų pravesti įstatymą, ku
riuo butų draudžiama išguldi- 
nėti evoliucijos teoriją. O'tai 
todėl, kad evoliucija griaunanti 
tikėjimą ir bibliją.

Washbum jau paaukavo 
$100,000 anti-evoliucinei kam
panijai ir žada duoti dar tiek, 
jeigu bus reikalas. 'Kampan- 
ja bus pradėta pietinėse vals
tijose. Centras, kuris tai kam
panijai vadovaus, bus įsteigtas 
Washingtone.

Evangelijos skelbimas, kal
bos per radio ir naujas žurna
las - “Crusader’s Champion” 
bus panaudota prieš evoliuciją.

Valstijos legislaturuose bus 
bandoma pravesti prieš evoliu
ciją toks įstatymas, kokį turi 
Tennessee valstija. Eina gir
dai, kad net kongresui bus įduo- • *»
tas anti-evoliucinis bilius svar
styti.

Dr. J. Maly labai rimtai apie 
tai kalba. Jis nurodo į karų 
evoliuciją, į ginklų tobulėjimą. 
Pasauliniame kare labai svar
bią rolę lošė chemikų išradi
mai, ypač nuodingų dujų sri- 
tyj. Bet tai tik pradžia. Atei
tyj toj kryptyj bus padaryta 
dar daugiau išradimų. Bet bai
siausio ginklo, sako Dr. J. Ma
ly, reikia ieškoti bakteriologijos 
moksle.

“Patogeniniai mikro-organiz- 
niai, kurie pagimdo įvairias 
epidemijas”, rašo Dr. J. Maly, 
“yra baisiausi destruktyvė jė
ga. iMikro-organizmai nuvarė 
į kapos didesnį skaičių žmonių, 
negu visos kitos mirties prie
monės kartu paimtos. Daug 
kartų jie pastatė pavojun visą 
žmoniją/’ v

O toliau:
“Antoninuso laikų maras ap

ėmė visą Komos imperiją. Vien 
tik Komoj kas dieną mirdavo 
po 2,000 žmonių. Tirkoji tos 
epidemijos priežastis nėra žino
ma. Gal būti, kad tai buvo bu
boninė epidemija; o gal raupai 
ar dėmėtoji šiltinė.

“Viduramžiuose, Justiniano 
i maras siautė apie 70 metų, ap
lankydamas visas tuo laiku ži
nomas šalis. Kai epidemija išsi
vystė iki aukščiausio laipsnio, 
tai vien tik Konstantinopolyj 
kas dieną mirdavo nuo 5,0001 
iki 10,000 žmonių. Po to epide
mija persimetė į Italiją ir Vo
kietiją. Kai kurių miestukų 
prie Reino išmirė visi gyvento
jai iki vienam žmogui. Paskui 
epidemija sugrįžo į Konstanti
nopolį, kur ji siautė tokiu L 
smarkumu, jog gyventojai ne
bespėjo laidoti numirėlių. Nu
mirėliai buvo kraunami į laivus 
ir vežami į jurą skandinti.

“Bet visos viduramžių epide
mijos blanksta prieš “juodąjį 
marą,” kuris siautė pradžioj 11 
šimtmečio. Nuo to maro žu
vo apie 25,000,000 žmonių. Iš- ! 
pradžių jis siautė Azijoj nuo 
Kinijos iki Kaukazo ir Afrikos

Geriausiu Vieta yra pirkti laikro
dėlius, deimantus ir visus kitus 
auksinius daiktus dovanoms dėl 
savo mylimų draugų. ši lietuvio 
krautuve suteiks'“geriausi patarna
vimą. Taisyme laikrodėlių esmi 
turintis daug metų patyrimo. Ne
užmirškite antrašo, kad prie pir- 
miausio reikalo galėtum lengvai 
atrasti.

Tegul dusu Doleriai Uždirba Jum Daugiau Doleriu
Štai yra ta proga kurios jys jieškote, kad uždirbus užtektinai pinigu ir likus visai ne- 
prigulmingu. 79th St. ir Western Avenue subdivizfja dabar yra išparduodama per 
HINKAMP & CO. Ji pasiūlo jums šią progą. Ši yra didžiausia proga Chicagoje dėl uždirbimo pini
gų, kokia kada buvo pasiūlyta žmonėms. Pirmi 60 akrai yra išparduoti į pirmutines kelias savai
tes už $2,600,000.00. Vertė žemės pasidaugino 10% iki 25% ir vis dauginasi kasdien. Transportaci- 
ja ant 79th Street yra užtikrinta ir jau čia yra pradėta statyba per HINKAMP & CO.
Atsilankykite ir suteikite mums progą darodyti, kad ką mes sakome, yra tiesa

PIRKIT OABAR!

Bet dabar klausimas kyla, — 
ar galima tais mikro-organiz- 

pasinaudoti karo tiks- 
Dr. Maly, atsako teigia** 

Esą galima sutverti nau- 
mikro-organizmus (naujos 

ligos perus), kurie gali būti la
bai pavojingi žmogaus gyvas-

Louise King, Battle Creek (Mich.) kolegijos studentė, kurią 
sumušė Arthur C. Rich (22 metų), plieno magnato sūnūs. Ridi 
dabai yra patrauktas atsakomybėn už kriminališką užpuolimą. 
Byla 'žada būti nepaprastai sensacinga.

Jis duoda suprasti, jog tai departamentas gan šaltai 
atsinešė į pasiūlymą. Vienok 
Dr. Maly yra įsitikinęs, jog jo 
idėja visai nėra fantastinga. 
Karų užbaigimui, sako jis, rei
kalinga surasti tobuli ginklai. 
Kuomet karas statys pavojun 
visos žmonijos gyvastį, tąsyk 
žmonija atsižadės jo. Gi paci
fizmas yra tik platoniškas ju
dėjimas, kuris neturi jėgos pra
vesti savo idėjas gyveniman.

Bet kas per vienas yra tas 
Dr. J. Maly? Pasak jo paties, 
jis yra Čeko-Slovakijos pilietis. 
Jis baigė Pragos universitetą, o 
vėliau • Maskvoj gavo chemijos 
daktaro laipsnį. 1912 m. rusų 
valdžia pasiuntė jį į Centralinę 
Aziją moksliškiems tyrinėji
mams. Jis aplankė Bucharą, 
Afganistaną, Indiją Ir Tibetą. 
Revoliucijai kilujs, jis grįžo 
Maskvon, kur išdirbinėjo įvai
rius vaistus. Jam buvo paves
ta tirti nuodingosios dujos. Kai 
bolševikiškas pervarsmas įvy
ko, Dr. Maly išvyko į Vladivos
toką, kur išbuvo iki 1922 m. 
Paskui jis gyveno Kinijoj. Bet 
1923 m. jis pasiekė Paryžių, 
kur ir dabartiniu laiku tebegy
vena.

Žodis Lietuviams Sales- 
menams, nuo Hinkamp / 

& Co. atstovo
“Kaip tik aš prisidėjau 

prie Hinkamp & Co. organi
zacijos, aš turiu didelį pasi
sekimą. Dabar mes išpar
duodame didžiausią subdivi- 
ziją Chicagoje ir mums rei
kalinga daugiau lietuvių vy
rų, dėl išaiškinimo lietu
viams tas nepaprastas pro
gas kurias ši subdivizija su
teikia. Atsišaukite ‘šiandien 
ir pasimatykite su M r. 
Morse, Koorn 222, 308 North 
Michigan Blvd. George Tu
ma”.

Suteikite dovanų savo mylimiems kūdikiams 
žemės kavalką dėl Kalėdų. Nei viena dovana 
nepasidaugins vertėje, bet ši dovana pasidau
gins;

i "Nuo Skausmu
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Apie Įvairius Dalykus.

du trečdaliu visų gyventojų. 
Paskui maras persimetė per 
Krymą į Konstantinopolį, o iš 
ten į visą Europą, pasiekdamas 
Angliją, Airiją ir net Green- 
landą. Nuo tos epidemijos kai 
kurie Vokietijos miestai nete
ko keturių penktadalių . savo 
gyventojų. Apskritai imant, 
du trečdaliai žmonių išmirė.”

Tuo budu, Dr. J. Maly ma
nymu, patogeniniai mikro-orga- 
nizmai yra baisiausias ginklas 
žmonėms naikinti.

Ar Jusu 
Oda Niežti 
Arba Dega
Daug kentėjimų nuo visokių odos 

ligų galima prašalinti laiku varto
jant Cadum Ointment. Jis prašalina 
niežėjimą ir degimą .iš sykio ir yra 
labai minkštinantis ir gydantis kur 
tik yra oda sužeista ir paraudonavu
si. Cadum Ointment yra geras nuo 
išbėrimų, spuogų, šlakų, slogų išbė
rimų, karščio, pilės, pučkų, šašų, de
dervinių, niežėjimų, išbėrimų, žaizdų, 
jsidrčskimų, užgavimų, skaudulių, nu
degimų, vabalų Įkandimų ir t. t. 
Jei jus negalite gauti Cadum Oint
ment savo aptiekoje, tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Company, 
576 Fifth Avenue, Nevv York.

WMO-W
ME «

ĄTEIKITOABAR!
KUOMET KAINOS DAR YRA ŽEMOS

Kiti yra įvestavę į šias nuosavybes ir yra uždirbę daug pinigų

Įtaikė pasaulinio karo buvo 
išrasta tokių ginklų, apie ku
riuos pirma niekas nė svajoto 
nesvajojo. Kai vokiečiai pradė
jo vartoti nuodingas dujas, tai 
tarp talkininkų kilo sumišimas, 
nes jie nežinojo* kaip nuo to 
ginklo apsisaugoti. Bet kuriam 
laikui praėjus ' tapo išrastos 
specialės kaukės, kurios gan 
gerai apsaugojo nuo dujų. Tan
kų bei orlaivių vartojimas irgi 
buvo naujanybė.

Karas pasibaigė, bet ginkla
vimosi nepasiliovė. Valstybės 
po senovei lenktyniuojasi, 
geriau apsiginklavus, kad 
jus geresnių ginklų.*-..

Buvo tikra sensacija, 
1920 m. laikraščiai ir žurnalai 
pradėjo rašyti- apie prof. 
Lewiso išradimą. O rašoma 
buvo štai kas: chemijos profe
sorius Lewis iš Northwestern 
univeristeto (Chicago) esą išra
dęs neįmanomai nuodingas du
jas, kurioms duota vardas 
lewisite (liusait). Tos dujos 
tiek esančios nuodingos, jog 
jų pagalba lengva išnaikinti vi
sokį gyvybė. Rašoma net bu
vo, jog keli orlaivininkai tomi$ 
dujomis į keletą valandų galė
tų sunaikinti kurio nors did
miesčio visus gyventojus.

žinoma, tie aprašymai grei
čiausia žymiame laipsnyj buvo 
perdėti. Lewisite dujų ypatybės 
yra užlaikomos paslaptyj. Apie 
jų nuodingumą ir tinkamumą 
karo tikslams tegalėtų tikrų ži
nių suteikti Jungtinių Valstijų 
karo departamentas, ko, su
prantama, negalima tikėtis.

Kaip ten nebūtų, bet vienas 
dalykas yra tikrai žinomas — 
ginklai karo vedimui tolyn vis 
labiau tobulėja. Taip dalykams 
esant, ateities karas turės buti>pakrantėse, sunaikindamas apie 
neįmanomai pavojingas.

“Taip,” atsako J. Maly, che
mijos daktaras. “Ateities karas 
pastatys pavojun visą žmoniją, 
pastatys pavojun gyvastį visos 
organinės gyvybės žemėje. Aš 
kalbu kaipo, vienas, kuris žino. 
Astuonių metų darbu aš pats 
padėjau tam pamatą. |Cada 
nors kuri nors šalis pavartos 
mano išradimą. Tąsyk įvyks 
karas, kuris padarys galą vi
siems karams, arba sunaikins 
žmoniją.”'

W. F. SEVERĄ CO.
CEDAR RAPIDS, IOWA
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SATYRA IR JUOKAIDidžiausias Pasirinkimas
Kalėdiniu Dovanu

Del Padaužų ligonbučio

gyvenime,

etuviu reika

namie padary

Padauža Tarakonas

(Padaužų receptas)

CENTRAL DISTRICT FURNITURE CO.
3621 So. Halsted Str

164 W. Washington St.
pas

■i

operaciją daryti 
Beje, operacijų

taip, kaip ir jus, 
tylano tema bus

matymas reikalauja pagel- 
Gal būt, kad jums reikia aki- 
Pasitarkite su manim šian-

*— Pritaikau taipgi akinius

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

Didelė prakalba, paša 
kyta mažame rusyj

butų
Sandarą reda-

Jisai, tasai klausimas, su 
įvairių konfe

tautiško kraujo 
nusta-

kiekvienas žodis 
“ybės,” “nybės,”

DR. JOHN J.
SME^ANA

AKINIŲ EKSPERTAS 
1801 So. Ashland Avė.I % , •

Kampas 18 gatvės, 8-čias augštaa 
Kambariai 14, 16, 15 ir 17 

Ant Platt’s Aptiekos
Pastebėk i t mano iškabą
Valandos nuo 9:30 iki 

8:30 vakare.

čia rasite daugybę (vairių dalykų Kalėdinėms dovanoms. Kiekvienas 
daiktas yra garantuotas*, ateikite ir persitikrinkite apie daiktų geru
ma ir kainų prieinamumą.

(Pertrauka 15 min, 
dresių).

I: .

Man dabar dar linksmiau pa
sidarč kai išklausėte mano pir-

Kaip sulaikyti lietuvius 
nuo ištautėjimo

mu- 
prie 

raštų.

F. t. BUKAUSKAS
AUKSORIUS ROSELANDE

Pasiūlo dėl Kalėdų didėli pasirinkimą {vairių 
auksinių daiktų;'deimantų, perlų, karolių, žie
dų, laikrodėlių ir t. t. Visi puikus ir naujau
sios mados. Kainos prieinamos. Viskas ga
rantuojamą.

10831 So. Michigan Avė.
Roseland, I1L

Te!. Pullman 6231 r

Padaužų Pastabos apie 
Gerus

sius. Socialistai 
kitus atkalbinėjo, 
Neo-Lithuanijos 
Mes galime tiktai 
kai Kauno studentai pasipuošė 
žaliomis kepuraitėmis, o tai vis 
tautininkų nuopelnas. Musų 
garbingas p. Smetona pinigais 
remia katalikų gimnaziją, tas 
reiškia, jis remia musų patrio- 
tingus tautiečius ir pačią tautą. 
Musų patriotingi studentai su
kėlė muštynes Kauno universi
tete socialistų studentų mitin
ge, kur norėta užprotestuoti 
prieš vaĮdžią, kad ji nepakar
tų žydelio.

Atsiprašau už tai,, kad kalbė
damas apie siurprizų vakarus 
ir aiškindamas 
lūs, nukeliavau net į Lietuvą 
Matote, a^ esu jau ragavęs mu
sų kūmutės - 
tos... “arbatos

Kada oretelis parėjo namo, 
rado overkautą namie.

—Na, kaip tu čia dabar pa
rėjai?

hn visos gorbPamybės jokių rim 
tų dalykų neskait 
daužą 
reiškia, kad jie skait 
skyrių.

3) Butu no ] 
trą perinu lunti 
balo 
skambalininkus 
ninkais. 
mu visas 
pamatytų 
viškų gerbiamybių, 
darbo lietuviškiems 
ninkams ir fotografams 
padirbtų 
paveikslų pikčerius, ’ 
neji karta, pamačiusi 
kių galeriją, kaip bematant at- 
tautėtų. Juk taip?

d) Padaužos priėjo prie išva
dos, kad lengviausias būdas su
laikyti jaunuosius nuo ištautė- 
jimo bus šitas: paprašykime 
jaunųjų, kad jie lietuviškai kal
bėtų, o angliškai nešnekėtų. 
Padaužų prokuroras tam pilnai 
pritaria. Kodėl jam galų ga
le nepritarti, juk tai logiškas 
ir tikrus būdas. Tegul musų 
jaunieji kalba lietuviškai, val
go lietuviškai, šokinėja ir vaik
ščioja lietuviškai, žiopso lietu
viškai, pešasi lietuviškai, kei
kiasi lietuviškai tai ir atliktas 
kriukis.

5) Kai dėl šokių, teatrų, va
karuškų, bažnyčių, saliunų, ka
fešantanų, strytkarių ir kitokių 
dalykų tai galutinai nenutarta 
kąs daryti. Tas klausimas pa
likta kitam kartui. —P.

Didžiau-ds pas i rinkimas puikiausių Btidge Liampų 
specialiai pigiomis kainomis, tiktai po

Gražios skrynios (Cedar Chest), tikro nešuto medžio iš viršaus.
Vidus išmuštas su raudonu cedar flĮACI f) A
Specialiai po *

IIIIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIII^
PASVEIKINIMAS

Tai yra paprasti simptomai 
kuri 
bos.

dien
prie likusių čielų akinių stiklų

Reumatizmas sausgėlų
Nesikankykite savęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėla, 
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu 
— raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę ir 
dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUNI) 
stis lengvai prašalina viršmi 
nėtas ligas, 
gybė žmonių siunčia 
vones pasveikę, f 
paštų 55c. ar dvi už $1.05.

Knyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS”, augalais dydyties, 
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street, 

CHICAGO, ILL.

ant smagenų Padaužų ligoninė
je daroma daugiau, negu kur 
kitur. štai vienas pavyzdis. 
Anuo metu lietuvių bolševikų 
dienrašty rašinėdavo vienas di
delis rašytojas. Jisai, buvo 
įgudęs bolševikas. Padaužų li- 
gonbuty jam pirmam padaryta 
operacija ir dabar jisai Bosto
ne leidžia savo laikraštį ir lu
pa bolševikams kaili prisimy
nęs (Atsiprašome už reklamą, 
— bet tai,, tiktai vienas iš šim
to musų buvusių ir busimų pa
cientų. Turime dar geresnių 
rekordų, bet viskas eina maž
daug konfidencialiai).

10) Tuo tarpu beveik viskas.
Ligonbutis mums atimu daug 

laiko ir energijos. Todėl šiuo 
tarpu' Padaužos prašo ramybės 
bent kol susitvarkykime. Vi
sais reikalais gydymo atvykite 
tiesiai į Padaužų ligohbutį, nes 
kiekvienas Padauža atskirai jo
kių patarimų, apart tų, ką čia 
paskelbiame, niekam neduoda. 
Ligonbutis jau gerokas laikas 
gyvuoja, bet tiktai dabar viešai 
pranešame. Padaužos, matote, 
neprątę girtis.

Padaužų Ligonbučio direkcija:
Prezidentas ir visa 

ministerija. ’

Atwater Kent Radios. pilnai prirengti ir įvedami į jūsų namą, (mo
kėkit tiktai biskį, o kitus lengvais mėnesiniai C19Q 
išmokėjimais, specialiai 4>lvwoUv

Pastatomos ant grindų Kampoj. Didelis pasirinkimas, *| Q
Specialiai po ▼ ■

Dalykas dėjosi ne ten, kui 
“pats Fordas nuvažiavo,” lx?i 
ten, kur “overkautas. pats na 
ino parėjo.” Padauža Tarako 
nas ten buvo ir girdėjo.

■■HOUSE OF HEALTH «■»!
Ištyrimas Kraujo

PAGELBĖS IR PATVIRTINS 
TIKRAI PAŽINIMĄ LIGOS

Del tikro ištyrimo ligos vartoja
me X-Ray ir mikroskopo egzami- 
naciją. Ištiriame šlapumą. Iraują, 
ištiriame spaudimą kraujo, varto
jame visus naujus mokslinius bu
dus dėl tikro ištyrimo ligos, taip
gi atsakant gydymą dėl gerų pa
sekmių. MUSŲ NUŽEMINTA KAI
NA UŽ PILNĄ EGZAMl- ffO 
NACIJĄ yra tikto!

Eiga tikrai ištirta, 
siau išgydytą 
kentėkite ilgiau, 
tojų »|‘ “
HOUSE OF 
fizinio 
navinio,

Turime garbės visuomenei 
pranešti kas darosi Padaužų li- 
gonbuty. Trumpai pagriebus, 
tuo tarpu štai kaip yra:

1) Ligonbutis vos spėjo at
sidaryti, o jau ligonių pilnas, 
ypatingai visokių, anot inteli
gentų, tautos benkarlų, kurie 
stropiai gydoma ir prižiūrima. 
Mums trūksta gailestingųjų se
selių arba šiaip nekaltų panelių, 
kurios galėtų .naudingą tautai 
darbą dirbti 
nyti.

2) Vakar 
gailestingųjų 
šių kursus, 
amžiau 
plaukų spalvos 
arba politinių 
mums visos geros 
dirbti.

Padaužų prezidentui graužia 
širdį šitas klausimas: kaip su
laikyti lietuvius nuo ištautėji
mo, 
kėlė Padaužose 
rencijų, išvykų, mitingų ir stu
dijų. Galų gale surasta tikra- 
sai kelias, kuris, smulkmenų 
nepaduodant, yra šit kokis:

1) Pirmiausia reikia išmo
kinti lietuvių kalbos visi musų 
stiprus ir galingi patriotai. Pa
daužų prokuroras pataria jiems 
apsipažinti su Lietuvos istorija, 
o Padaužų korespondentas sta
čiai reikalauja, kad jie 
moktų ir rašybos.

2) Po antra, reikia visi 
sų tautininkai "pripratinti 
skaitymo kokių nors 
Padaužų iždininkas raportuoja, 
kad jie skaito tiktai dolerius, 
bet Padaužų sekretorius sako, 
kad jie dar ir laiškus skaito. 
Padaužų dvasios vadas nuodug
niai ištyręs praneša, kad mu-

vakare įsteigėme 
seselių arba nur- 
Priimame visokio 

moteris be skirtumo 
ūgio, liemens 
įsitikinimą — 

bv tik nori

iro šalį SI.A c<*n- 
nčiiius Skam- 

kanceliarijos ir visus 
išrinkti virši- 

I'uomot visu garsu* 
lietuviškas pasaulis 
liktorius visų lietu- 

butų daug 
paveikslu 

nes jie 
mot tos pasakos “iš 

jaunes- 
visą pli-

Garbingos poniutės ir ponai: z
Aš jaučiuosi ši vakarą labai 

linksmas - 
gerbiamieji 
išaiškinti lietuvių tautos reika
lus. Taigi klausykite:

Lietuviams atsibodo koncer
tai, baliai ir kiti paibeliai. Ot, 
kas kita lietuviškos vakaruškos, 
kurios kiekvieno širdį taukia 
prie kito širdies 
musų prabočiai, ir mes turėtu
me taip daryti. Bet kas tau, 
mes lekiame j miesto teatrus, 
operą ir kitur. Ot, šis musų 
vakaras tai tikrai lietuviškas. 
Poniutės surengia surprizo Va
karą. savo kaimininkai ar kai
mynui tokioj gražioj vietoj, 
kaip ši — skiepe. Užgesina 
žiburius, pasitinkant atvažiavu
sius svečiu^, užtraukia lietuviš
ko kraujo armonika, lietuviškas 
meliodijas. Tiktai tokiu budy 
mes galime palaikyti lietuvišką 
liežuvį, kad nepradėtų jis ang
liškai makaluoti...

Musų tauta pradėjo bankro- 
tyti materjoliškai, na ne, mora
liškai... apsirikau. Materjoliš
kai, reiškia, materiolas. Kaip 
čia dabar išaiškinus... Ot, sa
kysime, visi lietuviai pradėjo 
kalbėti angliškais liežuviais, o 
lietuviško liežuvio jie jau sar- 
matinasi. Man širdį skauda, 
kai aš matau taip darant musų 
tautiečius. Musų Skambalas 
yra rašomas grynai lietuvišku 
liežuviu (“sakyk kalba” — 
balsas iš svečių). <Tuk laikraš
tis nekalba. Skambale yra 
vartojama moksliški terminai, 
būtent: kone 
užsibaigia ant 
“rybės,” ir tt.

Jeigu tikrai 
musų gazieta Sandara, 
tytų aštresnį frontą prieš so
cialistus ir kai kuriuos nevier- 
nus tautininkus kaip p. Sekys, 
tai musų liežuvis tuoj 
lietuviškesnis 
guoja labai mokytas redakto
rius, aš pats tai žinau. Jis 
kartą sugavo mane Valparaisos 
universitete...

mos dalies kalbą (pridėjęs pirš
tą prie kuktos oretelis atidarė 
savo armonika). Dabar pa
sakysiu, kad reikia rengti siur
prizų vakarus labai dažnai, nes 

j surengus masini ar šiaip viešą 
I vakarą arba vakarienę, niekas 
neatsilanko. Mes bandėme 
rengti savo Skambalui vakarie
nes, bet kad... ot, geriau nesa
kysiu, nieks neišeina... čia kas 
kita: susirinkę draugiškai link
sminamės ir tiek. Man net sal
dų darosi, kada aš matau, kai 
kiti žmonės žino už ko ir kur 
reikia graibytis
Butlegeriai’yra žmones be sąži
nės. Butlegeriams biznį daro 
senberniai. Butlegeriai, kurie 
verda munšainą, yra be vyriš
kumo. Jie yra čiulpikai — 
svetimo triūso; jie nenori dar
bu pelnyt gyvenimą, bet mun- 
šainu. Jie ir patys jį laka.

Mes rėmėm Neo-Lithuanijos 
atstovus, kai jie aukas rinko. 
Garsinome., agitavome ir viso
kiais budais stengėmės apginti 

inuo socialistų. Katalikai juos 
pasitiko su karšta pirštine ir 
padavė jiems karštos meilės 
ranką, nes jie žinojo, kad au
kas renka Lietuvoj statyti klio- 
štorius ir kitus lietuvių tautai 
brangiai kainuojančius triobe- 

priešinosi ir 
kad neremtų 

pasiuntinių.
pasidžiaugti,

Jus galite būt išgydytas
Gera sveikata tai yra 
paslaptis pasisekimo

Visi

vienok Pu- 
prezidentas rūsčiai pa-

Padaužų

3) Gydytojų štabas pilnai 
sutvarkytas. Gaila, kad nega
lime imti lietuvių gydytojų, 
kurie pasižymėję tautos ben- 
kartų naikinimais arba ir tų, 
kurie bolševikams aukas renka, 
bet ką tu čia padarysi: jau tu
rime kiek mums reikią. šių r, 
kad imsime, kai reikės.

4) Dabar, vakar naktį, įstei
gėme kliniką ambulatoriniams 
ligoniams gydyti, t. y. tokiems, 
kurie gali patys ateiti ir pa
prašyti patys išeiti. 0 tokių 
ligonių lenda į ligonbutį be per
traukos. Visas patarnavimas 
maž-daug dykai, jei ligonis at
sineš komunistui arba klerikalų 
arba snaudariečių partijos žen
klelį. Bepartinius mes lupame 
kiek galėdami.

5) Operacijos kambariai vi
sais žvilgsniais modernus ir 
šviesus. Komunistams ir kle

rikalams darome operacijas be
veik dykai, bet nuo snaudarie
čių imame nustatytą mokestį, 
skambalininkus lupame kiek 
galime. Padaužų dvasios va
das visus tinkamai apmarina— 
viskas atliekama be skausmų ir 
be gėlimų, kartais ligonis po 
operacijos dar geriau jaučiami. 

Į Pastaba. Nors daug o- 
peracijų darome, bet graborių 
mums nereikia. Prašome lie
tuviškų graborių mus nebnde- 
riuoti. Apie dantis mes tuo 
tarpu nepaisome, bet liežuvius 
taisome kiek galėdami.

• 6) Farmakologijos skyrių ve
da Padaužų politinių pilių išra
dėjas. Jisai, kaip patyrėme, 
dirba išsijuosęs.

7) Gydome ir per'laiškus. Iš 
kitų miestų jau gavome porą 
tuzinų laiškų, šitą skyrių ve
da Padaužų korespondentas. 
Vėliaus jisai atiduos savo ra
portą.

g) Tyrinėjimų departamente 
turime daug darbo. Tuo tar
pu musų ligonbutis ieško tik
rų vaistų nuo sekamų ligų: 
šmeižto liga, ilgas liežuvis, mi
tingų griovimas, trypimas lai
ke prakalboj, komunistiški po
teriai, skambalomanija arba 
šv. Vidursrovio šokis, netiesus 
vaikščiojimas saidvokais, triuk
šmingos diskusijos restorane 
arba ant atrytų, aukų rinki
mas, pikčerių dėjimas laikrašty, 
kojų . virpėjimas ant steičiaus, 
lindimas prie suflerio budos, il
gas prakalbavimas, vartojimas 
netinkamų žodžių spaudoje, 
keikimas Padaužų, ir kitokių 
organizacijų, mufavimas SLA. 
centro, protestai prieš Lietuvos 
davatkas, steigimas fondų ir 
tt. Ateity turėsime tikrų vais
tų šitoms ligoms.

9) Turime privatinį kambaq 
gydyti visokiems svečiams iš 
Lietuvos. Tuų tarpu šįame 
skyriuje riogso vienas pacien
tas, kuriam ryto vakare Pa
daužų ligonbučio vyriausias chi
rurgas ketina 
ant smagenų.

Sveikinu visus savo gimines, 
draugus ir gerus pažystamus 
su Kalėdų šventėmis ir linkiu 
jiems linksmų ir laimingų 
Naujų Metų ir kuogeriatrio 
pasisekimo- jų gyvenime. Ra
šau šiuos žodžius negalėdamas 
ypatiškai pasimatyti su jumis

Taipgi linkiu Naujienoms 
kuogeriausio pasisekimo sklei
dime apšvietus tarpe darbo 
žmonių.

PRANAS BUIVYl)
201 E. IJniversity Avė.

Champaign, III.

Simpatiškas —
Mandagus — 
icresnis Ir Pi- 

KB "esuis Už Ki- 
tų Patarnavi 
mas..

J. R. Eudeikis Komp. 
PAGRABŲ VEDfiJAI

Didysis Ofisas:
4605-07 S. Hermitage Av, 

Tol. YaiMs 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
į Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
4904 West 14th St., Cicero.

Tel. Cicero 8094. Uipraiome jumis dėl pasikalbė
jimo dykai, nežiūrint dėl ko jus 
kenčiate ir kas jumis gydė. Gy
dome visaei uisinenčjusiai» ligas, 
kaip tai nervų, odos ir kitas sle
piamas ' ligas vyrų ir moterų: reu
matizmą, neuritis, rugfttumus krau- 
juje, ligas Plaučių, Kepenų, Skil
vio, Širdie;-.,, Inkstų, taipgi viso
kias formas slogu ir dusulio. 
Taipgi gydome visokias chroniš
kas ir sunkiai iAgydomas ligas, 
kurių kiti išgydyti negalėjo.

Turimo dideli skaitlių gydytojų 
dėl jūsų patarnavimo, jeigu rei
kėtų daryti pasitarimas kokioje 
nore svarbioje ligoje arba neti
kėtame ataitiklme, atsilankykite 
jmui mumis. Ateikit šiandien I 
Saugokit savo sveikatą l 
“Gali atlikinėti šankius darbus ir 

džiaugtis gyvenimu“ 
“Atvažiavus pas jumis kentėda

mas au uisisenčjueiu kataru. Su 
kiekviena permaina oro, 
davau slogas. Visuomet jaučiau, 
si, sergančiu ir nusilpusiu, 

skilvys, ir kepenys buvo 
je netvarkoje. Kožna rytu 
džiau plėgmą. Žudžiau savo 
kurną ir negalėjau dirbti, 
tojai, su kuriais pasikalbėjau, 
ko man nepagelbėjo. “ 
mėnesių gydymosi 
sveikas, galiu 
džiaugtis gyvenimu. Turėsite daug 
pači jentų U mano...................... “
ir mano pažystamų, 
no, kaip až sunkiai sirgau. 

Linkiu jums didžiausio pasiseki
mo, kurio užsitarnavote, palieku 
tikrai jums aUidavea“. 

WILLIAH C. ALM, 
8044 Grattan Avė.

Turine daug panašiai liudijan
čių laiikų.
K 4 varome Del Kiti) Tą 
Galime Padaryti ir Del Jūsų 

Priėmimo valandos: nuo 9 ryto 
iki 6:80 vakaro. Utarninke, se« 
redoj ir subatoj iki 8 vai. vakare. 
Nedalioj nuo 0 ryto iki 1 vai. 
dieną.

ken*ian«i nuo chronižkų. labai 
sunkių ir silpninau- 
čių ligų. pasinau- 
nokite Ala proga. 
Gydymas ir ligydy- 
m** chronižkų neu- 
ritis, kraujo, odos 
ir skilvio ilgų, yrs 
mano gyvenimo dar- 
bas. Až geriau no- 
riu apsaugoti svei- 
katą žios ialies

■ žmonių. vietoj būti
jų valdytoju. Až ži- 
nau, kad až galiu

. R. Manee suteikti jums ge
rinus j gydymą, koks 

yra žinomas me-dicinos moksle.

“606” ”914”
' TIKRĄ PAGELBĄ

Ičirikimai teisiai | gyslas dėl kraujo 
suirimo. Ičirikimal tiesiai | gyslas pa
darė tikrą revoliuciją medicinos prak
tikoje; ligos iki žiol pripažintos neiž- 
gydomomis, dabar galima su Ii tuo mo
ksliniu hudu iigydyti. Ai vartoju savo 
praktikoje visus vėliausius serumą čią- 
pus, antitoksinus, speciales |čir*kimui 
gyduoles, vėliausiai išrastus ir geriau
sius (rengimus de) greito išgydymo sun
kių ligų. Prisidėkite prie didelio skait- 
liaus užganėdintų ir ilgydytų žmonių, 
kurie kasdien ateina • j mano gydymo 
kambarius. Ateikite šiandien dėl Liegta- 
minavimų dykai.

$10 X-Rav egzeminacija $1
DR. J. R. MABEE

337 W. Madison St., Chicago, UI.

jau yra pu- 
Jcigu sergate, ne- 

remianties gydy- 
ipčliojlmaK Ateikite 

HEALTH dėl tikro 
r laboratorijos iftrfęaami- 
kuri parodys jūsų liną

Puikus plaukai turėtų būti kiekvienos 
moteries pasididžiavimo turtu, bet 
pleiskanos ir naikinimo darbas eina 
ranką rankon.

Raffles
yra pleiskanų mirtinuoju prlelu.

Pnžiurčkit gerai savo plaukus ir gal
vos odą pirm, negu tie paslaptingi 
parazitai pakirs plaukų Šaknis, apdengs 
jūsų galvos odą nešvariomis baltomis 
lupynomis, kas bus priežastimi jūsų 
plaukų slinkimo.

Pirkite bonką Ruffles už 65c 
savo vaistininką Šiandien, arba 
tiesiog per paštą iš laboratorijos.

F. AD. RICHTER & CO.
Bern, & South 5th Sta.

Biuoklya, N. Y.

mo
__1-

mums šiandie dau- 
padčka- 

Kaina 50c. per

“ŠALTINIS 
augalais

Vėl Jgau
Mano 

didelė- 
spau- 
sun- 

Gydy- 
i, nie- 

Po dviejų 
pas jus, esu 

sunkiai dirbti ir
kaiminlnkystėe 

. nes visi ti-


