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tenka Anglijai Kinų generolai įspėjami 
mušiu arti Mukdeno ir 
M.mdžurijos gelžkelio

nuo
arti

Sovietai neatsisaką mokėt'
TOKIO. Japonija, gruod.

— Oficialiai pranešama.

Rusijos skolų

Japonija skubotai siunčia savo 
kariuomenę į Mukdeną

Tautų Sąjunga atidavė 
Losulą Did. Britanijai

Padarė taip, kaip Anglija norė
jo; ji gauna turtingus Mosu- 
lo naftos šaltinius

Rusija neatsisakanti mo 
keti savo skolas

Amerikos nusistatymas davęs 
rusams vilčių susitarti < 
skolų mokėjimo

GENEVA, Šveicarija, gruod.
16. — Tautų Sąjungos taryba _______ „__ ___
pagaliau padarė taip, kaip Ang- stovais, sovietų užsienių reika- 
lija norėjo, kad ji jos ginčą su 
Turkais dėl Mosulo išspręstų. 
Taryba kaip vienu balsu iš
sprendė palikti Mosulo kraštą 
padalintą taip, kaip kad taryba 
pirmesniame savo susirinkime 
Briusely nustatė sieną, sulyg 
Anglijos reikalavimais. Anglija 
tuo budu gauna turtinguosius 
Mosulo naftos šaltinius, 
ji taip labai pageidavo.

Ta gi Mosulo dalis, kuri pa
liekama Turkijai, neturi jokios 
ekonominės vertėj -s..

Pretekstu tuip Mosulo ginčą 
išspręsti Tautų Sąjungos tary
bai patarnavo Sąjungos komi
saro, generolo Laidonero, pra
nešimas apie tariamus turkų 
žiaurumus krikščionių gyvento
jams Irako pasieniuose.

Turkai baisiai nepatenkinti. 
^Jų delegacija ruošias apleisti 

Genevą. Delegacijos pirminin
kas, Tevfik Paša, sako, kad 
generolo Ijaidonero pranešimas 
apie baisius turkų žiaurumus 
krikščionims esąs melas, ir jis 
klausia, kiek gen. l^aidoner ga
vęs už tai iš anglų atlyginimo.

PARYŽIUS, gruod. 16. — 
Pasikalbėjime su spaudoj at-

16. 
kad 

(Japonija pasiuntus 1,000 savo 
kariuomenės iš Korėjos į Muk
deną, Mandžurijos ąostinę, ir 
kad rytoj busią pasiųsta iš Kiu
žiu dar 2,500 kareivių saugoti 
ten japonų ir kitų svetimšalių 
gyvybę. *" Japonija pasiuntė Ki
nų generolams, vedantiems tar
pusavio karą, įspėjimą, kad jo
kių musių nebūtų Pietų Man
džurijos gelžkelio zonoj, abipus 
per dešimt mylių į nuo gelžke
lio.

r Japonijos kariuomenė taip- 
Ijau žiūrės, kad jokių mūšių 

. nebūtų Mukdeno aplelinkėj per 
dėl šešias mylias nuo miesto.

Visoms japonų kariuomenės 
dalims įsakyta laikytis griež 
čiausio ncitralump kiniečių tar- 
pusavio kovose.

Pinigai plaukia Į Jungtinių 
Valstiją kasą

kūnų

tų ministeris čičerinas, kurs 
dabar lankosi Paryžiuje, pasa
kė, kad Rusija pripažįstanti sa
vo skolas užsieniams ir neatsi
sakanti mokėti jas. “Mes tik
stengiamės rasti priemonių sa-1 Septynios valstybė 
vo skoloms mokėti,” pareiškė 
čičerinas. “Kraujo iš akmens 
juk neišspausti. Bet Amerikos 
nusistatymas davė mtlms dides
nių vilčių galutinai sutvarkyti 
musų finansines problemas už
sieny. Amerika i 
skolininko pajėgumą 
tai yru visa, ko mes 
tai mes įrodysime 
susitardami dėl savo 
kėjjmo Francijai.”

(ričerinas pareiškė,

sumokėjo 
skolų $95,253,000; Lietuva 
sumokėjo $45,678

Gaisras sunaikino ligo
ninę; 175 išgelbėta

PARAMUS BOROUGH, N. 
J.f gruod. 15. — Kilęs vakar 
gaisras sunaikino čia Home of 
Divine Providence ligoninę, jos 
koplyčią'Tr dar vieną ligoninės 
triobesi. Ligoninėj buvo 175 
nepagydomi ligoniai, bet visi 
jie buvo išgelbėti, subėgusiems 
miestelib gyventojams pade
dant. Ugnies padaryti nuosto
liai siekia per 700,000 dolerių.

AR NORI KĄ PARDUOTI, 
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

Naujienos pagelbės jums. 
Desėtkai tūkstančių Naujienų 
skaitytojų ieško bargenų Nau
jienose ir skaito klasifikuotų- 
•i skelbimų puslapius kasdie

ną. Parašykite į Naujienas ką 
turil parduoti, o pirkėjų atra- 
sit greičiausia.

ima domėn 
mokėti. O 
norime, ir 
pasauliui, 

skolų mo-

' kad so
vietų Rusija trokštanti atstes- 
gti draugingus santykius su 
Jungtinėmis Valstijomis. “Kai 
tik mes susitaikysime su Fran- 
cija dėl savo skolų, mes tuojau 
duosime naujų pasiūlymų Jung
tinėms Valstijoms. Mes pasi
ryžę priimti valstybės departa
mento statomas sąlygas dėl pri-' 
pažinimo Rusijos, — pripažinti 
savo skolas, susilaikyti nuo ko
munistinės propagandos Jung
tinėse Valstijose ir užtikrinti, 
kad Amerikos piliečiai, kurie 
atvyksta į Rusiją, turės tinka
mą musų teismų apsaugą. Ru
sija, kaip kad Jungtinės Vals
tijos, nežada stoti nė Tautų 
Sąjungom nė dėtis prie tarp
tautinio teismo.”

čičerinas pasakė, kad preky
biniai interesai, praradusieji 
savo pinigus per Rusijos revo
liuciją, negalį laukti savo nuo
stolių atlyginimo. Komercinės 
skolos esą skirtingos nuo vals
tybės skolų. , i

Naujojo Persijos šacho 
Pehlevi karūnavimas

TEHERANAS, Persija, gruo
džio 16. — Riza Chan Pehlevi, 
kurs praeitą sekmadienį priėmė 
iš medžliso (parlamento) Persi
jos šacho karūną, vakar buvo 
su didelėmis iškilmėmis pri
saikdintas prieš parlamento na
rius.

Savo kalboj naujasis šachas 
pasakė, kad jis pašvęsiąs visas 

‘savo jėgas Persijos gerovei ir
kai- progresui.
žod-i Prisaikdinimo ceremonijose 
dau- dalyvavo visi svetimų kraštų

Italijos diktatorius busiąs 
mirsiąsverstas 1926, jis

1927 metais

No, 296

Ką Paryžiaūs\ Vatikano ultimatumas 
pranašai pra-\ Lietuvos kunigam 
našauja 1926

metams
nu-

[Pacific and Atlantic Photaj
Red Top, gaidys iš, Masion, Ind., kuris dabar randasi Chica- 

gos parodoj (Coliseume). Jis kainuoja $3,000.

Ulstero milicinlnky maiš- Franeuzai vėl bombardavo 
tas plečiasi Damasko miestą

Maištininkai užgrobė ginklų Daug. sukilėlių druzų užmušta; 
sandėlius; oficierus laiko įka- taipjau keletas frapeuzų kri- 
lintus ! to.

BELFASTAS Airija, gruod.1 JERUZOLIMAS 
16.— Ulsterio specialių milici- gruode 16. 
ninku neramurtiai didėja. Maiš- Šimai sako, kad 
trilinkai užvaldė kareivines Bel
faste, Londondery iri Ballycast- 
le ir užgrobė .ginklų sandelius, 
oficierus laikydami arešte.

Milicininkai protestuoja 
prieš paleidimą jų iš tarnybos, 
kadangi krašte siaučia nedar
bas ir jie, netekę tamybos, tu
rėtų atsidurti bedarbių armi
joj. .Jie dėl to reikalauja, kad 
jeigu jau speciale milicija lik
viduojama, tai valdžia, paleis
dama juos iš tarnybos, turi su
mokėti kiekvienam jų po ’2()0 
starų sterlingų (l,0('o d^eriu)

Graikija priima Tatiiy^S^j“11”" 
jungos sprendimą

gruod. 
Septynios svetimos vais
tu rp jų ir Lietuva, vakar

Valsti-

ha poli-Kunigija kryžkelėje
tika ir svietiški drabužiai, 
arba kunigavimas ir sutanai.

KAUNAS, lupk. 27. [LŽ].~ 
Kaip žinoma, nesenai 
buvo iškeltas kunigų drabužių 
klausimas, kuriame kunigai 
bandė įtikinti visuomenę, kad 
jiems visai jau pribrendęs lai
kas apsivilkti civilinius drabu
žius ir paviršiniai nieko nesi
skirti nuo civilinių>-asmeųų. Ta 
polemika pasiekė Vatikaną.

Mums praneša visai patikimi

spaudoj

Du Paryžiaus pranašai, ma- 
(lam Fraya, baske, ir musjė 
Raymond, vengras, laikrašty 
Petit Journal paskelbia savo 
pranašavimus ateinantiems me
tams. štai kai kurie jų prana
šavimai:

Italijoj 1926 metais busią di- šaltiniai, kad Lietuvos vyskupi- 
delių politinių audrų. Diktato- ja gavusi Vatikano parėdymą, 
rius Mussolini busiąs nuvers
tas; jis mirsiąs 1927 nietais.
Sekamais jio perversmo metais 
Italijoj busią palyginamai ra
mu.

Numatoma netikėtų aviacijos 
išsirutulojimų ir keletas sėk
mingų skridimų per Atlantiką.

Vėžio ir džiovos ligos busią 
nugalėtos 1926 metais.

Jokios revoliu/ijos' Francijoj 
nebusią; busiąs7keletas 
amžiaus kabinetų, bet 
pabaigą krašto, padėtis 
ti žymiai pagerėjus.

Antra po Italijos, daug nera
mumų turėsianti Didžioji Brita
nija; jo^ kolonijų kraštuose 
kilsianti revoliucija.

kuriame popiežius siūlo Lietu
vos kunigijai: arba būti kuni
gais ir nešioti nustatytus ilgus 
drabužius, arba politikuoti 
apsirengti kaip jie nori.

šiuo ultimatumu lietuvių 
nigija pastatyta kryžkelėj,
artimiausia ateitis parodys, ką 
ji pasirinks: Dievą ar Mamo
na. Trečio kelio nėra.

ir

ku-
ir

trumpo
i metu •
l V ’

busian- Penki angliakasiai žuvo 
ekspliozijoje

VVASHINGTONAS, 
16. - 
tybės 
sumokėjo Jungtinėms
joms dalis savo skolų bendra 
suma $95.253,371. Didžiausią 
sumą sumokėjo Anglija, būtent 
$92,310,006. Kitos valstybės su
mokėjo šiaip: Belgija $677,132; 
Čechoslovakija $1,500,000; Suo
mija $180,000; Lietuvą $45,- 
678; Lenkija $500,000 Vengri
ja $39,611.

Palestina, 
Gauti čia prane- 

praeitą naktį 
druzai vėl padarę puolimą Da
masko miesto dalies, vadinamos 
šagur. Puolikams atmušti 
franeuzai pavartoję artileriją, 
kulkosvaidžius ir aeroplanus. 
Miestui buvę daug žalos pada
ryta bombardavimu. Daug dru- 
zų buvę užmušta; kritę ir keli 
franeuzai.

fąs aukštas Lenką vai 
dininkas areštuotas

SEATTLE, Vv.sn..
16. — Telegrama iš Tacomos 
praneša, ’-:<i.d V/ilseson Coal 
and Coke kompanijoj kasyklo
se, ketui fasdešimt: mylių į žie
mos rytus nuo Tacomos, įvy
kus smarki ckspliozijK kurios 
I renk i angliakasiai buvo uzYnuš- 

PA RYŽIUS, gruod. 16. .--Ji, o. šeštas skaudžiui sužeistai.
Vietoj n'zignavusio Loucheuro, Ekspliozijos priežastis nepaduo- 
finansų ministerio |>ortfelį pri- dama, 
ėmė, premjero Briando kairi-, 
namas, senatorius Pauiy Dou- • 
mer, senato finansų komiui j cs 
pirmininkas. .

Doumer-nąujas Frakcijos 
finansų ministeris

gruod. 16.

Priteistą ( sumokėti bulgarams 
sumą tikis padengti repara
cijų sumomis

Aeroplanas su 5 pasažie 
riais nukrito į juros

ANTOFAGASTA, Čilė, gruo
džio 16. Netoli nuo čia vakar.ATĖNAI, Graikija, gruod. 16. džio 16. Netoli nuo čia vakar 

— Graikijos vyinaušybė pa-Į nukrito į jūres didelis aeropla- 
siuntė notą Britų ministeriui, ’ nas su dviem aviatoriais ir tri- 
pranešdama,. kad ji priimanti mis pasažieriais, taip jų dvi 
be sąlygų Tautų Sąjungos nuo- moterys ir vienas vyras. Vyras 
sprendi dėl graikų-bulgarų in- užsimušė, o visi kiti buvo pavo- 
cidento. Notoj pareiškiama bet- jingai sužeisti.
gi vilities, kad ta suma, kurią 
Graikija turinti sumokėti Bul
garijai, galėsianti būt padeng- • 
ta reparacijų sumomis, kurių 
Bulgarija kalta Graikijai.

Traukinys užmušė

Anglai apie Lietuvą

VARŠUVA', gruod. 16. - 
i Vyriausybės įsakymu tapo areš
tuotas Hubert Lindę, buvęs

Švedijos premjeras 
įspėja prohibici- 
‘ ninkus

Bažnytininkas pa
smerktas už 

plėšimą

STOKI 1OI (MAS, Švedija, gr.
Lenkijos finansų ministeris ir 16. — Švedijos premjeras San 
jiasto taupomųjų kasų driekto- dler, pats būdamas 
rius. * Kaltinamas dėl pasiglem- kas, įspėja uoluosius 
žimo didelių sumų valdžios pi- prohibicininkus, kad tuojau į- 

vesti krašte visišką svaigina-

blaivinin-
krašto

DENVER, CoĮo., gruod. 16. 
— Vietos Kriminaliame teisme 
pasibaigė byla Loreno l'nder- 
woodo, bažnytines ‘mokyklos 
mokytojo, kaltinamo dėl plėši
mo žmonių gatvėse. Keletas 
asmenų pažino jį kaipo plėšiką, 
kurs juos buvo sulaikęs gatvėj 
ir apiplėšęs. Prisaikintieji tei-

Kadangi jis negalėjo užsista-.mųjų gėrimų uždraudimą nėra sėjai pripažino mokytoją kai-
Y • « — Y . •> 1 • 1 A T   ___ __  • t _

tyti reikalaujamos kaucijos, 
Lindę pasodintas kalėjime.

Traktoriai su inunšaino 
varyklomis •

MONTGOMERY, Aki., gruo
džio 16. —Munšaįninkama ne

štai netoliCHARLESTONr lll„ gruod.1 stoka sumanumo.
16. — Illinois Central trauki- nuo čia laukuose . prohibici.įoy 
niui sudaužius automobilį buvo agentai užtiko ir konfiskavo du 
užmuštas juo važiavęs 
pilietis John Robinson.

vietos

| LONDONAS, lapkr. 26. [El
ta]. — Londono žurnalas’“Sta- 
tist” įdėjo platų straipsnį apie 
Lietuvą. Pirmoj vietoj “Štat- 
ist” nurodo, kad Lietuvos da
bartinės sienos neatsako jos 
istorinėms, etnografinėms ir
naturalėms ekonominėms sie
noms. Istorinis, o dalinai ir 
ekonominis Lietuvos centras
Vilnius yra okupuotas lenkų.
Okupuota Lietuvos sritis suda
ro beveik vieną trečdalį Lietu
vos jos dabartinėse sienose. 
Tai aiškiai parodo, kad Vil
niaus sričių okupavimas suma-' lis oro biuras Šiai dienai pra- 
žiną Lietuvos ekonominius 
sursus.

I Čičerinas pas notimei'Sfue

šalčiai Iowoj

gruod. 
sulaukė 

Kai kur

DĖS MOĮNES, Iowa, 
16. - Iowos valstija 
pirmų žiemos šalčių, 
temperatūra nukrito 10 laips
nių žemiau zero.

&Q_RFI.Si
Chuagai ir apielinkei oiicia-

galimybės, žmonės aplamai to- tą. 
kiam uždraudimui nepritaria.

Jam gresia kalėjimas nuo 
penkerių iki keturiolikos metų.

^s:

traktorių, prie kurių buvo įtai
sytos kilnojamos degtinės va
ryklos.

Namams įgriuvos dar 
bininkas užmuštas

NE\V YORKAS, gruod. 13.— 
Darant remontą namams 47-oj 
gatvėj, netoli nuų Fifth Avė., 
įgriuvo lubos, užberdamos aš
tuonis darbininkus. Kai paga
liau griuvėsiai buvo atkasti, 
vienas darbininkas rasta už
muštas, kiti gi septyni buvo 
skaudžiai sužeisti.

Siuskit per Naujienas 
PinigusLietuvonantKaledu

Klasifikuotųjų skelbimų 
nos: vienas colis (apie 30 

vienui dienai. $1.05,___
flfiau kaip vieną dieną 92 centai diplomatai. 
Ld70ą;nT^t1Prd.k,’jimai1 NEW TORKAS. gruod. 16. 
r»n /o centų už coli į diena. J ~ 

n „ i.. i.n i . m — telegrama iš Madrido skel-Parduokit kas |tims nereika-,. , 7 . , . w
M.uas per paskelbimus Naujie- bia’ knd «m^«dor1US Moore 

nose pranešęs Ispanijos karaliui,
kad jis rezignavęs ir tuojau sąrą 'Oičeriną, kartu su amba-| 
grįšiąs į Jungtines Valstijas. sadorium Rakovakhr.

re- našauja:
Didžiumoj apsiniaukę ir ne- 

nusistojęs o i-a s ; šalta; 
uis, didžiumoj vasaros 
vėjas.

GENEVOS POLICIJOS VIRŠI
NINKAS NUSIŽUDĖ

vlrtviti-
vakarų

PARYŽIUS,, gruod. 1-6. — 
Prezidentas Doumergue priėmė 
sovietų užsienių reikalų komi- kai siekė 26q F.

GENEVA.
13. -— Vakar 

policijos viršininkas 
Jis buvo kaltinamas

Šveicarija, gruod. 
nusišovė CSenevos 

Veltinei; 
dėl emim&

Vakar temperatūra vidutinis- kyšiu iš patvirkimo namų, ku- 
delegatai j 

šiandie saule teka 7:12, lei- Tautų Sąjungą ieškodavę pasi- 
džiasi 4:20 valandą. I linksminimų.

Iriuose, sako, įvairus

i

1

Jau dabar yra laikas pradėti siųsti/do- 
vanas savo giminėms Lietuvon ant Kalėdų. 
Juo artyn prieš šventes, tuo darosi dides
nis susikimšimas persiuntimo įstaigose, Jr 
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

Iš kitų miestų reikalaukite fnusų apli
kacijų, o vietiniai kreipkitės tiesiog j musų 
raštinę arba į bilę vieną sekamų skyrių:
AUŠROS KNYGYNAS, 3210 S. Halsted St 
HTPIKAIČTO APTIKKA, 233 East 115 St 
RFNOAIATTS APTTFKA. 1616 We«t 47 St

1739 So Halsted St Chicago, III.
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Svirplys

Nejaugi? ,y- ištaisytas

Vokietijos

ėdasi?

kiekvienam

kas iškalno užsiprenumeruos

Naujienose Garsijikites NaujienoseGarsinkities

DYKAI

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dykai Dykai

50X1

VaikamsVyrams Moterims

DEPARTMENT STORE
South Halsted

visų 
kurie

karalių ?— 
mokykloj

pažiūrėsite j Lietuvos 
j dabartinę jos padėt j

Kalėdų Baksiu 
kai su kiekvie

nu pirkiniu

tiis guus^
,..L. |2.50

Šlubos šliperiai, padaryti iš geriausios rųšies vai 
loko ir gerais 
su vilnoniais pamušai 
verti $2.25, po

Krautuvė atdara 
, kiekvieną va

karą iki 
Kalėdų

Š514-16 Roosevelt Kd 
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

pabaiga bus
—Svirplys.

Gražuti 1926 Kalendorius dykai 
su kiekvienu pirkiniu laike šio 

išpardavimo. /

Knygą: AMERIKIEČIAI LIETUVOJE, vertes už ...........
J<ny£ą: APYSAKYMĖL1AI Iš GYVULIŲ GYVENIMO
Knygą: MUZIKOS ŽODYNĖLIS ............... .1...............w...4
Knygą: TE AKOM A arba SAUGOKITE Akjs prie šviesos 
Knygą: NOVEL1S, Graži apysaka ...a................    1...
Knygą: ĮMONIŲ LIGOS labai gera moksliška knyga ... 
TZ • f ' IL’ I I A I 1 tirt O !/• I t1 O t flO V T 1 tl k 1 »Y1

žiuri 
kykla 
sienos; 
nos

susuko moky
ti kur da vargajnistrų 

sugriebęs

labai 
bet vidurys visai nena 

Ištaisyk jį tamsta.
Aš su tuo. pilnai sutin- 
visgi vidurio neištaisy

Greaselesfi 
menų 
nas

Pasinaudoke
La- ■ >•>;<_

Auksine

32,7 E. Street
“Sandayoa’' vieną. exumplioriu siunčiame pasižiūrėjimui

Perkant dėl * įsos šeimynos, perkant savo draugams, tolimesniems ir arteaniems, U. ------ . ----- ,
Mes galime pagelbėti jums su ta metine problema. Mes suteikiame sugestijas ant šio puslapio Tiktai keletą naują 
mhnome

Tel. Be levard 0611 ir 0774 
PADAROM PIRKIMO IR PAR.

DAVIMO RAŠTUS. ' 
Pasekmingai siunčiam pinigus 

Parduodam Laivakortes.

Lėlės — Lėles

knygos są pažymėtomis kainomis yra du tkart 
as jas L

Nelauk ilgai

Vaikams 
Dresiukes

Naujausių stvlių vaikų yel- 
vet Novelty Plaid Dresiukės 
— Crepe dc Chene, naujau
sių švylių, ilgomis rankovė- 
m s — taipgi vilnonių Crepe 
ir šilkinės dresės, vertos ma
žiausiai $8, dabartiniame iš-

Z?’, $4.95

—Ar ištaisys dabartiniai Lie-skriaudas ir priespaudą? Ne! 
tuvos viešpačiai tuos istorijos Jeigu “Ne!” tai ir šios ma- 
lapus, kur bus kruvina ranka no pasakėlės vidurys negali būt 
Užrašyti jų visi šių dienų
giai?” Ar nuplaus “jie tą gėdą Tik telieka tikėtis, kad Lia
uno Lietuvos vardo, ką šiandietuvos, kaip ir šios pasakos, anot 
uždėjo? Ar dovanos jiemsliberalo žodžių 
Lietuvos darbo žmonėliai savo graži!

gaus tas džiaugsis ir patars savo ‘draugams 
irpk Šitą skelbimą ir įdėjęs į

Kūdikiu Vilnoniai 
Sveteriai

Itužavi, Mėlyni, Bąlti ir mai
šytų spalvų, verti $2, dabar 
tiktai DOa

Nosinukai dėl 
Motery ir Vaiky
3 colių gražus Kalėdų 
baksiukai, padaryti iš ge
riausio materiolo, su gra
žiais kraštukais, Rijūnai 
balti arba apsiuvinėti, su 
spalvuotais kraštukais, 
turime visokių kainų nuo 
$1.35 bakseliui, C! 1 C 
net iki U

Dykai Dykai
Atsineškite šį kuponą, gausite 20 
auksinių štampų dykai prie kiek
vieno pirkinio.
Dykai kuponas Dykai

Ma-Ma kalbančios 
lėlės, didelės, nesu
daužomos galvos, 
visos 'aprengtos la
bai gražiai, vertos, 
2.98 dabar Jg

Moterų Gryno 
Šilko Pančiakos
Visokių spalvų tfHb 
moterų gryno šil- 
ko pančiakų, ga- m 
rantuotos, kad m 
suteiks gerų. <le- Mn 
včjimą, vertos iki MM. 
$2, visokių inie- 
rų. Sampelinės W
pančiakos, visos ™
yra llibai geros, 
pardavimui po ■ v U

Gražys Ančvalkiai
Padaryti su medalion išsiu- 
vinėjimais iš vidaus, labai 
ginėjai išmarginti, kvalduo- 
tais kraštukais, spalvos ro
žinės, mėlyni, balti, auksi
nės, lužavos, 45 colių pločio, 
paprastai 98c, d* 4
dabar du už M> ■

z. Taupyk kuponus iškirpdamai 
iš Naujienų kasdieną — ir pa
daugink juos atnešdamas nau
jų skaitytojų.z
4 nu IJUUIUįuįlrjuli ■ i

Kalėdą Perfiumą Setai
Stalėti i Kalėdinius bakselius, kai ku- 
tjOHO setuose yra 7 rųšių veido paude- 
rlo, perfiumų, to lėto vandens, da'ntų 
mostelės, kvepiam io muilo, plaukų to- 
niko, vęrtės $2, dabar x ifl* 4
parsiduoda po ■

(lę nors menkų šviesos kibirkš
tėlę, nes juodi, plėšrus, ilguna- 
giai nakties šikšnosparniai vis
ką draskė ir naikino... •

Verkia žmonėliai, lieja gailias 
ašarėles, laukia giedrios saulu
tės, o dangus vis niaukiasi ir 
niaukiasi...

Vieną gražią dieną didžiulis 
laivas įplaukė į verdantį Ame
rikos uostą, o ketvertas drau
gų skubėjo pasitikti grįžtančio 
iš “krajaus”. savo draugo Mo
tiejaus. Kiekvienam, mat, no-

Rankšloščiai dėl Kalėdų
Didelės mieros, storos rųšies, naujausių išmar- 
ginimų, dviejų spalvų, kad pritiktų prie kitų 
rankšluosčių. Sudėti j gražius Kalėdinius bak
selius, visų spalvų, dabar 88c

1905-^1925

Svarbios Sukaktuvės

jo lupų apie savąją gimtinę.
Bet ilgai jiems teko dai.ytis, 

kol pagaliau pamate audžiu vu- 
sią begriaužiančią. juodos duo
nos plutų. Motiejaus drobinę 
sermėgą.

Ant jo rankų mėlynavo išsi
pūtę, kruvinos vėžės, nuo sa
vosios motinėlės geležinių pan
čių, o Sulysusį veidą raižė tvir
tas tautiškas v giintinėles ant
snukis....

—Nejaugi 
ketverto draugų pervėrė širdį 
netikėtas klausimas.

—Nejaugi tai tiesa!?!
> Ir kiekvienas ketverto Motie
jaus draugų pasijuto, kaip jų 
širdyse kaž kas nutruko, stal
gu atšalo, sustingo...

VL<as ketvertus skubėjo grei
čiau ant kdklo išreikšti gilų 
užuojautos jaUsmą dsavo neail- 
mingąjam Motiejui.
Užušiliat 25. VIII. 2o d.
P. S. Vienas tautininkas libe
ralas Lietuvoje, perskaitęs šią 
pasaką, man pareiškė:

Pradžia ir pabaiga 
gražios, 
turėjus.

Taip, 
k u, bet 
siu... a

Jeigu 
pradžią, 
ir kiek ^pagalvosite apie ateitį, 
tai pamatysite,* kad Lietuvos 
pradžia buvo labai graži, o vi
durys, t. y. dabartinis momen
tas — visai nenatūralūs...

Moterims Šilkinės 
Bliuskos

Naujausios šilkinės motery bllus- 
ilgoniis rąr.ko- 
• spalvų, visų 
iki $15, dabar

$1.98

kos, trumpomis ir 
vėmis, gražiausių 
mielų, vertos net 
parduodamos po 
$5.98 ir net po

Dykai Dykai
Vaitam, žaidimų wriat laikrodukai. Gražus kišeniniai veidrodi) 
kai. Saldainiai, duodami dykai vaikams laike šio išpardavimo.

Dykai Dykai

Vaiką Bath Robes
Pasiūti iŠ žinomo Bacon ma
teriolo, mieros iki 16, su šil
kinėmis juostomis, jibinais 
trimuoti, verti CO QC 
po $5, už

oJvenFREI

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

Išdirbėjas Išparduoda Tojleto Reikmenis 
Viso 8,750 Šmotą ■■■ Kz

■ Perfiumai, Toileto vanduo, Talcum Pauderis, Plaukų pomada, 
3 Mostis, Veido pauderis, Maudynės druska, Veido tepalas, Lupų 

tepalas, Blakstėnų tepalas, Veido cream, Vanishing cream, 
—1 cream, Massage cream, ir šimtai kitų toileto reik- 
jie yra padaryti iš geriausios rųšies materiolo, kiekvie- 

dalktas vertas mažiausiai 50c. Jei nebusite užga- 10c 
ledinti, grąžinsime pinigus, dabar po

Visęs
tesn^
jns įsigyti „ . . , .. .
konvtftą su money ovderiu ar Čekiu siųsk šiuom antrašu:

SANDARA
Boston 27, Mass

Kas tai yra-----
“ŽMONIJOS ISTORIJA”

Tai yiu puikiausiu paveiksluota, 51)11 suvirk puslapių knyga 
pradedanti apsakyti žmonijos gyveniiną a|it žemės su pradžia 
jos vystymosi iš žemesnių gyvuirų, apsako plačiai tą šiose die
nose svarbų klausimą, Evoliuciją.

\ * xLeidžia “Dirva” — kas iškalno užsiprenumeruos 
gaus už $2.00 (ir 2$ę. už persiuntimą).

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

(Reikalaukit cirkuiioro dykai, paaiškinančio apie knygą).

“GALIŪNAS”
Drama iš Lietuvių pasakiškų kovų su žmogėdžiais senovės lai
kuose. Irgi leidžiama prenumeratos keliu, kaina dabar tik 25c 
Po išspausdinimo bus 5Cc. ar 75c.

“DIRVOS” KNYGYNAS
3352 Supcrior Avenuc, Cleveland, O.

Rusiško# ir Turkiškos Vanos
12th STREET

Tel. Kedzie 8952

Motiejus ir stebisi. Mo- 
kaip mokykla: suolai, 
bet be langų, ant šje* 

vietoj žemėlapių šventųjų 
paveikslai, o pamokas dėsto su 
bizunu rankoje policijuntas, ir rejosj^ ką nors nuujo išgirsti iš
jam prituravoja iš 
importuoto vienuolė.

— Kiek Lietuvoje 
Į pnklause “naujosios 
mokytojas.”

• - Tiek, kiek kunigų; plius 
5(M) importuotų iš Faterlando 
vienuolių, plius 540,000 pavasa
ringųjų vyrų ii* moterų ir mi
nus vienas supaperėjęs jėzui
tas — atsakė Motiejus.

—O jų armijos sąstatas?
--1,000 musulinčikų, plius 

50,000 cnatlyvųjų mergelių.
—Meluoji 

tujas 
eskadronas 
Motiejų nubloškė į paį kalėji
mo vidurį.

Čia pasibaigė Motiejaus ke
lionė^ rūpesčiai...

Čia jis rado visus savo drau
gus, su kuriais dvidešimts me
tų atgal kovojo už Lietuvos 
Laisvę, o paskiau kartu žvan
gino pančius į snieguotąjį Sibi
rą. čia buvo ii* visi tie, kurie 
burnojo ant Perkunauskio, kam 
jis pušinėlį iškirto; bet 
daugiausia buvo tokių, 
nenorėjo klebonams savo 
šios” aukoti.

------- 0OO------
Praslinko keletas metų. Daug 

kas pasauly pasikeitė. Tik Mo
tiejaus šalelė, kaip ir seniau, 
tebetunojo vergijos, neteisybių 
ir priespaudos griuvėsiuose.

Nieks jos negalėjo pažadin
ti iš gilau^ miego, nieks nega
lėjo ir nearįso įleisti J tą šalę-

Dvidešimties Metą Lietuvos Revoliucijos 
ir Lietuvią Socialistą Sąjungos 

SUKAKTUVES
Rengia LSS. VIII Rajonas

Nedėlioj, gruodžio 20,1925 
Lietuvių Auditorijoj

3135 South Ha|bte<b Street

Pradžia 7:30 vak. Įžanga $1, 75c ir 50c
Vaičkaus Dramos Teatras suloš dramą “laisvės Kovoto

jai”; kalbės Redaktorius P. Grigaitis, Po programų! bus šo
kiai. Kviečiame vistB; darbininkus ir darbininkes dalyvauti Sia
me dideliame apvaikščiojime. RENGĖJĄ!

tai yra metine problema vyrams ir moterims. Kiekvienas narys šeimynoje turi būti neužmirštas, ir jus tankiai pamanote: ką NAUJO reikia jiems suteikti, 
pagelbėti jums su ta metine problema. Mes suteikiame sugestijas ant šio puslapio liktai keletą naujų (loy^ąjį kurias galite suteikti. Mes darėme ką galėjome geriausio, kad suteikus jums šį metą geriausio kaip galima ir mes 

kad mes šį metą galime jums suteilyi naujausių ir geriausių dalykų, ir geriausias dovanas dėl visų pigiausiomis kainpmis.

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Proga I
Už du dolerius ir pusę gausi keturis 

dolerius. Skaityk atydžiai:
Kas prisius rfu dolerius ir pusę su šiuom skelbimu 
pedįinetą laiko laikraštį ‘'SANDARĄ” vertės už .......

*z GAUS KNYGOMS:

Vyrams ir Moterims 
Bath Robes

Pasiūti iš Bacon audeklo — Terry 
audeklo ir su šilkinėmis druželė- 
mis, su kvietkomįa patternai, in- 
di.ioniško išmaririnimo, su šilku 
atsiuvinėtais kraštukais, visų mie- 
rų, vertės nuo $15.93 C O Qfi 
ir yra po jlfaivO

Kalėdoms Saldainiai
Geriausios rųšies ir tinkami 
saldainiai dėl Kalėdų, dabar 
tiktai pergabenti iš dirbtuvėm, 

svaro už 191An

NORĖDAMI
PIRKTI, PARDUOTI AP M AL 
NYTI VISADOS KREIPKITE 
PAS MUS. TAS JUMS BUS 

ANT NAUDOS.
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<W/# •
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Nuo SpuoėŲ
Cadum Ointment prašalina spuo

gus ir padaro odą minkšta ir dailia. 
Jis turi minkštinančią, antiseptišką 
ir gydančią jėgą, kad prašalinus iri- 
taciją iš sykio. Cadum Ointment taip
gi yra geras nuo pučkų, šlakų, su
skirdusios odos, slogų išbėrimų, uŽ- 
gavimų, jsidrėskimų, išlierimų, skau
dulių, nudegimų, karščio, dedervi
nių, šašų, niežėjimų ir taip toliau. 
Jei jus negulite gauti Cadum Oint
ment savo apliekoje, tai siųskite 35c 
pas The Omega Chemical, Company, 
576 Fifth Avenue, New York.

[KORESPONDENCIJOS
Grand Rapids, Mich.

Lietuvių Dailės Choro 
koncertas.

tančią sielą.” Tai ir Juškienei 
neliko kito daryt, kaip tik mel- 
sties už Juozo “sielą.” Nuei
na pas kunigą ir užperka mi
šias- su egzekvijomis, pastato 
tuščią karstą, — buk Čia Juo- 

i^zas guli, žinoma, visą tai ne-
Sunų ir buvo už dyka ir kunigas gavo 
Kadangi tinkamą atlyginimą. To pa

buvo mhn'ma, maldų visos davatkos ir davat-
(Vilt..-.

TERPENTINAS 
SUSTABDO, 

KRUPĄ

Geras abelruun naudojimui 
linimentaa

Pain-Expelleris
Kuomet reumatirmas ar neuralgija 
vargina jut, {Įtrinkite skaudamas 
vietas iiuo atsakančiu šeimyniniu 
iinimentu ir tuojaa pajausite paleng
vinime.
3Sc ir 70c bonka vaietinBee. Tirny- 
kite, kad butų Inkaro vaiabaienkjia 

. F. AD. RICHTER & CO. / 
k Berry A South Sth Sta. L 
k Broeklyn, N. Y. iffl

Saltj^
Sustabdo į dieną
Pora, dožų ITilPs sustabdo Šalt j — į 

24 valandas.
Sustabdo ir galvos skaudėjimą, karš

ti, gripą, paliuosuoja vidurius, suvikri- 
na visą kūną. Tr nepalieka blogą pa
sekmių. t

šaltis, dalykas rimtas. Kasmet nuo 
šalčių priežasties miršta virš 150,000.

Nežaiskite su šalčiu. Nusipirkite tik
rą HillN ir vartokite Šalčjtn užklupus. 
Visos aptiekos parduoda
Tikrai Gank

ašaroj
Raudona Dėžė

Hill ’s.

UININE
su paveikslu

Gruodžio 6 <1., L. I). Chor 
surengė koncertą I 
Dukterų svetainėje, 
apgarsinimuose 
kad dainuos apart lietuvių da kinai nuėjo dar į namus ant
ir du svetimtaučių chorai. Vai- pietų ir dar pasimeldė už Juo- 
tent nišų ir ukrainų. lodei ir zo sielą. Po visko, visi mano 
žmonių susirinko pusėtinas bu- dabar jau, kad mirusio siela 

lengvinus yra, visos davatkos 
sako, kad yra danguj, kas ne, 
bet Jvezas tai yra, z nes visą 
laiką sirgo Išlodavo.

Bet kažin koks nenaudėlis, 
besivažinėdanias, užsuko ir j 
Kankakee beprotnamį. Gi žiu
ri ■— J. Juška bevaikščiojąs po 
beprotnamį. • Paklaustas kas 
jį čia atvedė ar atvežė, atsakė, 

į kad pats nežinąs kaip jis pa
kliuvęs. “Mat, kada 
kiaus pas pažystamus 
V.f 119 gat., Chicago, 
kutį pagėrėm “vaino” 
to laiko nežinau kaip 
kliuvau į. šitą vietą,” pasakoja 
Juška. Dabar ir Juškienė ne
žino kas daryt. Viskas pada
ryta kaip dėl mirusio, o čia Juo
zas* atsirado ir dar beprotnamy. 
“Klaida” padaryta, bet atšaut 
ir nelengva. Kad atšaukus, reik 
viską atkalbėti, ir poterius, ii 
mišias su egzekvijomis atgiedo
ti iš antro galo. Betlkunigat 
vistiek jau nebegrąžins pinigų. 
“Latsa fonių.” Kad Juškienė 
butų užpirkus mišias, kad at
sirastų gyvas, tai butų dideliau 
si “stebuklai,” bet kad ji pir
ko, kad Juozo “sielai” butų ge
naus danguj, o čia ėmė ir 
gyvas atsirado. Tik dabar tu
ri daug vargo, nes iš Kankakee 
netaip lengva, pasiliuosuoti, 
kaip lengva yra į\ten pakliut.

—penas Senelis.

Terpentinas tiesiai per odos sky
lutes įsigeria į sužeistus raumenis 
krutinės ir gerk’ūs. Sustabdo be-, 
veik iš sykio visus .susikimšimus, 
kurie užgula ant kūdikio krutinės 
ir gerklės. SųprAntaina, paprastas 
terpentinas • degina ir turi stiprų 
kvapą. Bet į Turpo — Terpentino 
Ointmoilns — deginimas ir nema
lonus kvapas yra pi^išalinlas. Ir 
gerai išvalytus '1 erpentinas į Turpo 
suteikia dar geresne pagelbą negu 
žalias tęrpentinas. Turpo nelik su
teikia timą pagclba bet jeigu 
patepat su turpo kūdikio gerkiy, 
kuris serga krupu, prašalina kru- 
pą. Laikykit Turpo visuomet na
mie, už 35c. ir 7(Jc„ slovHteliai par
duodami bilo lankiojo apliekoje. 
The Glnssner Companv. Flndlev, 
Ohio.

relis.

Naujos nupigintos kainos ten ii at- 
al 3 k lesu j iki Kauno ir atgal $203 
ei 1215, j Klaipėdą $181 iki $186,

Kaip aštuntą valandą pasiro
do \amžinas organizatorius už 
pirmininką ir pasakė kam ir 
kokiu tikslu surengtas šis kon
certas, pasakė, kad visas pelnas 
skiriamas Lietuvos politiškiems 
kaliniams ir kad plačiau publi
kai pasakyti apie Lietuvos poli
tiškų kalinių padėtį pristatė už 
kalbėtoją “draugą Sakalauską.”! 
Tas .išėjo nešdamasis visą pun- 
|dą ‘‘Laisvių” ir pradėjo aiškin
ti apie komunistų kalinių kan
kinimu. - Kad kankinama, tą 
jau visi žinome, bet visgi Sa
kalauskas pasirodė labai vien
pusiškas, tartum, kad tos visos 
kankynės vien tik komunis

tams, apie kitų partijų politiš
kus prasikaltėlius tai nė žode
lio, o tuo tarpu Lietuvos kleri
kaline reakcija persekioja kitas 
Įiaitijas nė kiek nemažiau už 
1 omunistus, o ypač socialdemo
kratus, ką parodo ir paskiau
sios žinios iš Lietu vos apie 
nubaudimą d. aKirio, apie su 
Į eitas riaušes Liet. Universite
te priešais socialistus studen
tus, kurių žymesnieji sukišti į 
kalėjimą, o^sakalauskas nė 
per pusę !upų/a\ie tai 
minė. \

Pabaigus SakaĮauskui 
t i prasidėjo programas, 
yramas susidėjo veik vien iš 
,’ainų, išskiriant keletą gabalė
lių piano. Dainininkai dainavo 
visi neblogai, tik ukrainų cho
ras nekaip sudainavo.

—Gulbiniškis.

Mahomed Rėza Khan, 7 metų 
amžiaus, naujojo . Persijos val
dono sūnūs. Kurią dieną j b 
gal bus Persijos šachas.

Siųskit Naujienas 
Lietuvon — tai bus 
brangi dovana. ,

Mis. MICHNIEVICZ-ViOlKIENF
AKUŠERKA

3101 Su. Halsted 
Tel. Yards 1119 
Baigusi akuše 
rijos ' kolegiją, 
ilgai praktika 
vusi PennM 
vanijos 
bučiuose Sąž 
ningai pata« 
jauja, visoki. 
<e ligose pri*-* 
gimdymą, laik 
gimdymo ir r»< 
L’”’mdymo

Už dyka 
'arimas, dsr 
kitokiuose rū
kaluose moli 
rims ir mergi 
noms kreipk 
tfis, jo rasite i> 
^elbą 
I

Valandos nu 
s ryto iki 1 p< 
pietų, nuo 6 ik 
0 vai vakare.

St., kampas 31 gai

ligm

Pel. Blvd. 3138 
L Woitkiewicz« 

BANIS
AKUSERKA 

asekmingai pa- 
arnauja' mote 
iips prie gimdy- 
»o, patarimai 
vkai moterim*

Halsted St.

DR. hERZMAN~»»

neužsi-

k aibe-

Lietuviai. Advokatai Pranešo IB
• I knrl nS nnrkėlimi savo Ofisą i i

aš lan- 
Antaną 

1)1., biš- 
ir nuo 
aš pa-

K.GUGIS^ JOHN B. BORDEN
ADVOKATAS,

Miesto ofisai 
127 N. Dekrborn St„ Room 1111-12 

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

3323 So. Halsted St. 
Tel. Boulevard 1319

Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. Idek- 
iona vakarą, išskyrus ketvergę 
Nedėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

(John Bagdziunaa Bėrden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

69 W. VVashington St. Koom 131 
Telephone Dearborn 8946 

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

Namų Telefonas Republic 9600

Kad aš perkėliau savo Ofisą j 
naują vietą, po No. 3265 South 
Halsted Street, kampas 33rd 
Street.

DR. G. SERNER
L Lietuvis akinis specialistas į 
L 3265 S°* Halsted Street i 
a R
1 Vai. 10 ryte ki 8:30 vgk. 1 
M Ned. nuo 9 iki 12 ryto K

*’ iniai $5 ir aukščiau įi

/eiai lietuviams žinoma* pei *. 
.■etų kaipo patyręs gyUy</»p* 
uiuigas ii akuaeria
Gydu staigiau ir chiuoieka* t> 

kas vyrų, moterų ir vaikų 
lujausiu.-/metodua X-Ray ,ir k 

’Muh elekt o" prietamuF /
Ofisai ii LaboratorijH /•

-dk ■''t., netoli Mui gan ot
VALANDOS; Nuo Mi—1* P.«..

• nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.
' Dienomis Cai,M 

iHteįuuam 8110 Nakl'
(I 'Dreael 0960 
* Boulevard 41 a*

3235 S. Halsted Si
• i R 10 iš ryto Ir po 8 »

, ■ .... ■■■■ ■ ■ .
irti CHĄRLES SEGA!

Praktikuoja 18 meta* 
Ofisas 3

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS 

Miesto ofisas
190 No. State St. Room 844 

Tel. Statė' 3225
Valandos nuo 9:80 iki 4:80 vai. 

Bridgeporto Ofisas 
3335 So Halsted St.

Vakartis nuo 6 iki 8
Nedalioms nuo 10 ryto iki 12

I Yards 0141
Bylos visuose teismuose 
atraktai — Tngaliojimai 
kola pinigų 1 ir 2 morgičiams

vai.

j. P. WAITCHES
ADVOKATAS

Roselando ■ Ofisas:
Tel. Puljman 6377

10717 So. Indiana Avenue
Miesto Ofisas: 127 fi. Dearborn St 
Ruimas 1420; Tel. Dearborn 6096 
Valandos: Mieste iki pietų; Rose- 
landc po pietų ir vakare.
SPECIA LISTAS egzaminavojimė 
abstraktų ir nuosavybės teisėse.
Taipgi veda visokius sudus.

k J

LIETUVIAI DAKTARAI
Namų telefonas Yards 1699 
Ofiso Tel Roulevprd 5913
DR A-.l. BERT ASU
, ,3464 So. Halsted St.
‘tlau vaiaiidub nuo i iki 3 po 

pietų ir 6 iki 8 vakare.

Ab- 
Paa-

JOHN MINSKAS
LAWYER

v W. RUTKAUSKAS 
Advokatas

29 So. La Šalie St„ Room 530
Tel. Central 6390

ak 8223 S. Halsted SU Chicago 
Tel. Yards 46K1

Hieinna.s Buuievard 1939
DR. S. A. BRENZA

Ofiso Va.'andob.
9 iki 12, 1 iki 3 dieną
ir 6:30 iki 9:30 vakare

1608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St. Chicago. III

Chicaeo. Illinois 
Specialistas džiova 

Moteriškų, Vyrišku 
Vaikų ligų

• '<n VAI čNlu 
Nuo 16 iki 12 vai ryta, m.

■ i i><> piei ir nuo t iki 8.8<' 
VnJčltomic nt, 'C v*< 

dos ryte iki 12 vai. p< pfc' 
Telefonas Midwav n

’ olephnnp Yards 0994

DR. MAURIOE KAHN
4631 S’o. Ashland Avė

J tisu Valandos, nuo 10 iki 12 die 
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki 
vusaie. Nedėlluini* nuo |i
iki 12 diena. *

Reb. telephone Hyde Park 4OUU

Boulevard 0587

DR. MAKIa 
D()W1AT -8AS

pagal iuivą.
GERA NAUJIENA. Naujas S. V. 

įstatymas pavelija atlankyti Tėvynę 
ir būti Olėtus, paskui be kliūčių jrrjžti 
Amerikon nežiūrint kvotos.

Musų dideli laivai miltinai, 2aip 
MAJESTIC. didžiausias pasauly. 
OLYMPK', HOMEM1C. LAPLAND. 
I’I'H ’SHUROtl. AltAKIC siūlu grei
tą kelionę j Cherbourg, Soutliampton, 
Antwrrp. Daug laivų išplaukia kas. 
savaitė.

Visi m,įsų <-čiu.» klesob aeleiviaj 
gauna ataiuiu* kambariui, dviems, 
keturiem*- a» šešiems žmonėms Pa
togumai. puikus maistas ir manda 
gumas

Kreipkitės pn» mus vietinių agen
tų arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

Indiana Harbor, Ind

Lietuvis Afvokataa
2221 W. 22 St.

arti l^avift ^t.
Telefoną* Canal 2552

Valandos: 9 ryto ikb 8:30 vakari 
Fredoj Ir Pėtnyčioj nuo 9 Iki b 
Merlėlinj nuo 10 ryto iki 1 v. p. p.

A. E. STASULANI
ADVOKATAS

11 VV *\asmngt«»n St. Room 91» 
Tel. Central 6200

Cicero Ketvergo vakare 
1917 W. 14 St. Tel. Ciceko 822< 
\nt Bndgeporto Seredoj nuo 
» * v v Subatoi nuo 1-7 v. • 
1236 S. Halsted St. T. B‘»ul SISI

1707 VV. 47th SL
. aiandos nuo 8 iki 12 dieną,

>k> 8 vai vak. Nedėliotais
K iki' 2 vai. po pietų.

auv 

QU<

I.ietuvLs iA numirusių prisikėlė.

A. L. OAVIDONIS, M. D
1643 So. M’chigan #Ave„

PAVLAVICIA 
U n d e r t a k e r s G o., 
Automobiliai vestuvėms, 

krikštynoms ir t. t. 
Granus parduodam pigiai 

3238 So. Halsted St., 
Phone Boulevard 7667 

Rezidencija Boulevard 9828

Skaitytojas gali pamanyti, 
kad čia kas juokus krečia. Kas 
gimsta, tas ir miršta ir miręs 
dauginus nesikelia, i Tik vieni 
I iblistai tiki, kad daugiau ne
it‘mirs ir kurie mirė, tuoj kel
sis. Pas katalikus yra kitokia 
mintis — prieš “sudną dieną” 
visi kelsis iš numirusių. Bet 
pas mus vienas lietuvis, Juozas 
Juška, kėlės iš “numirusių” ir 
visai nelaukęs “sudnos dienas.” 
.1. Juška išėjo iš , savo namų 
3604 Deodor gt. pradžioje rug
sėjo nflen. ir nuo to laiko niekas 
nežinojo kur jis dingo. Jo mo
teris jieškojo jj visur, bet nie
kur negalėjo rasti ir visos pa
stangos nuėjo niekais. Paga
linus p-ia Juškienė nutarė, kad 
Juozas jau yra miręs. Ar kas 
nužudė, ar pats nusižudė, nes 
Juozas vis sirguliuodavo ir ne
buvo vilties, kad pagys.
katalikus yra paprotis melstis 
už numirusius ir už “nemirš-

Pat

11 
i ei.

<241

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

VnlcRTHis
S. Halsted St. Tel. Yarda 0062

7—9 v. v. apart Panedilio ir 
Pėtnyčioe.

~ ....... .........——
A. L. THOMAS 

UETUVYS AIVOKATAft 
12037 Normai Avė 
Tel. Puilman 7097

Veda bylas visuose teismuose.
Abstraktai, morgičlai.'

i-tunai. Gydytoja* ir Ch)ru>ą.». 
•i,e< ialistas Moteriškų, Vyrišk

Vaikų ii visų chroniškų hv 
<103/4o Halsted SiDR. 1. E. MAKARAI 

(lydytojas ir Chirurgas 
10748 So. Michigan Avenue 

VALANDOS ' 2—4 dieną 6 3<r 
8:80 vąkare 

ifiso telefoną,- Pullman 1193 
Namų telefonas Pullman 0349

Tel. Dearborn 9057

A. A. SLAKIS
ADVOKATAS

* Ofisas vidurmiestyj:
Room 1726 \

CHICAGO TEMPLE BLDG 
77 

Cor.

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.

A. MONTV1D, M. D.
1579 Mi|waukee Avė.. Room 2U* 

Kampai* North Avė ir Robey Si 
Valandos! 1 iki 3 po pietų 6 iki 
♦i vakare Tel Brunsvvick 4988

3421 So Halsted St
Valandoj: nuo \10 iki 12 ryte

* Namų telefonas Spaulding S683 
Ultravioletinė šviesa ir diatherminU———----------——J

Namų

W. Washington St. 
VVashington & Clark

Tel.: Hyde Park 8395

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

Boulevard 868(5
Res. 6504 So. Artesian

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

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

Kasdien

Dr. A A. Roth

■h liuuii.* ii dveiil<*tUeiHoUB IV—am

l)r.AJl. BLLMEN lUAi
I **l Boulevan) 
4649 S. Aahiaito <

Kampas 4 < Mm 
ant 2 lubų

DR. M. J. SHERMAN
Specialislaa moterų ligų 

1724 So Loomis, kampas 18 ir Bla* 
(sland. Ofiso valandos nuo 2 ib < 
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai vakar*.

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel Fairfai 685U

Phone Canal 1713-0241 
Res Midway 5512

DR. R. C. CUBKEtt,
GIUIltAJAS IR CHIKLKGAs

Kampas Uaiuėy ir 24 2ft. 
\jtisu vai. uuu Z iki 4 kasdien, 
l'anedelj u ketverge nuo 8 iki b v.

ANGLYS - KOKSAI
Mes pristatome tiktai geriausios 
rųšies anglie. Mueų atsvėrimas 
yra garantuotas per Chicugo Coal 
Merchante Associution, atsvėri
mas per ‘Liscenced City Weigh- 
nanth.

E. J. McQuaid
5822 So. Racine Avė.

Tel Wentworth 0209 Ir • 
Ungkwood 4760

illlllllllfflllllilllllllllllllllllllllllllllll^

Pranešimas

Tel. Hepublic 8135

Paul Hanuska
6653 So.

Del šėrininkų Garsus Vardas 
Lietuvių Skolinimo ir Budavo- 
jimo draugija (spulka) Loud 
Name Building & Loan Ass’n. 
Pranešam, kad tapo suvienyta 
Garsus Vardas L. S. ir B. 'D-ja 
(spulka) su Biruta S. 
Draugija ir tapo 
svetainė,
Kęselio svet. į Anton Czesnas' 
Svetainę, 4501 So, Paulina St. I 
Pirmas susirinkimas arba mo
kesčių vakaras gruodžio 18 
dienų, 1925 m., 8 vai. vakare, 
A. Czesnos svetainėj, 4501 So. 
Paulina St.

ir T. 
permainyta 

bus perkelta iš P.t

Claremont Are.-
KontraktoriuS - Plumberia. Darau 
visokį dtrrbą pigiomis katnnmis.

Jei nori turėt 
nuolatinę draugą — 
Skaityk Naujienas.

No. 2573 Mažai 
Smagi iš lengvos 
Sukirptos mieros nuo 8 metų iki 16 
metij. 8 metų mergaitei reikia 2 yar* 
dų 40 colių materijos.

Nonnt gauti vieną ar daugiau virš 
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti 
paduotą blankutę arba priduoti pa- 
ryzdžlo numerį, pažymėti mierą ir 
Jikiai parašyti savo vardą, pavardę 
ir adresą Kiekvieno pavyzdžio kaina 
15 centų. Galima prisiųsti pinigus 
irba krasoa ženkleliais kartu su už
sakymu Laiškus reikia adresuati:

Naujienų Pattem Dept., 1789 So 
Halsted St.. Chicago, 111.

mergaitei suknelė, 
šilkinės materijos;

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

tį, arba savo išnešiotoiui sykį į mėnesį ir bus apmainyta į tikrus 
United Profit Sfraring kuponus, sekamomis taisyklėmis:

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

Prenumeratoriams gaunantiems Naujienas per paštą, apart kas-

3 Dr. Lawrence P< Slakis
m DENTISTAS
m 4454 So. Western Avė.
M Valandos:

nuo 10 ryto iki 9 vai. vakare, f xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

DR. G. L. MADGE 
Moderniškas Dentiatas 

Prieinamos Kainos 
4930 W. 13th St. 

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

NAUJIENOS

i739 S. Halsted 
siu |deuu Ib centų

siųsti man pavyzdi No.....

Mierua ...............  per krutinę

Pattem Dept

ted Si., Chicagu, Ui 
centų ir prašau ut

; '.L .
(Vardas Ir pavardė)

iMioataa b vaiat.)

Direktoriai,

■j'’«iiiiiiiiiiir2!j;iiiiiiiiiiii<Hiiiiiii Garsiilkilės Naujienose

dieninių kuponų dar duodama priedo sekamai.
Už metuo—150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—85.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.

......  ...... Atkirpk čia ..........................................

r
f*1 DR M, T. STRiKOL

GYDYTOJAS IR CHIRURGĄ.* 
»«0> S. Ashland Tek Boulevard 
7820 Res.. 6641 S. Mlilny Avė. 
' i ProHpert 1930 Ofiso valan

> 4 6. \ Nedėliok UI iki IV d 
>■, ..... . 1 1 ■ ■"*

Data: Gruodžio 17. 1925
ijičt Buuievaid '642

LJETUVYS DŽNTIS'i AS 
4712 So. Ashland Ave„

c©” PORATfO/y 
™ PRESENTFOR 
UNITED PROnT-S^įtv^Uį 

SENDJMM<ĄMf K EPAI P TO

RING CORPORAIION
VOflK.N.Y. * .

attttKu. o«.<«4: M* v<fc>K

near 47th Street 
CHICAGO

A rtesian
> prospečt 55!
Tel ’CanuI ffc

Res. 6600 S
Phon

Ofiso
DR. P. 
r. ydytoj \ s

»K2I <■> li.,1
Ci|>c*Ko\

A ve.
6659

T A TORIS
(HIRI’RC. \S

Butkus Undertaking
Co., Ine.

P. B. Hadley, Licen^d 
710 West I8th St_ Chicago, III

Viskas, kas reikalfnga prie pa 
grubų veislng<»h kainos (ienai, 

zMU> puJiiriittv imu*. Leiskit mun,-
urlln'bt. juili'- itiil'U'l IIIO 

doje. Tel. Canal 3J61

LIETUVIŠKA APTIEKA
MflS. A. ZIMMERMAN 

Savininkė
Dovanos Kalėdoms

Importuoti perfumni, toilet setai 
i” kiti dmktai. Ateikite pasirinkti 
už nupiažintą kainą.

Bri^n Park Apliska
I‘hon«* Lafayette 6149
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NAUJIENOS
* he i ilhuaiuaa Baily

M »lwh«vi Rtc«pt Snndhty
y the l.ithuauiun W«*** Pute. C*. Jm.

__ Edttor P. GBIGAHT9
17M So«tb HaUted 84r*et 

Chicago, IU.
T*le*ho*« Rooaovelt MfO

flubacription Ratas: 
$8.00 per year in Canada. 
17.00 per year outside of Chicago. 
18.00 per year in Chicago. 

! 3c, per copy.
*• ,, f »■» »* . ■—... ■ „ ■ ■ . ■ , —

Entered aa Second Claa* Mattel 
Mtarch 17tb. 1914, at t be Post Office 
'f "hicago, IU., under tbe act of 
Mi ssh 2nd 1879.

Uisimokijimo kaina:
Chicagoje — paštu:

Metam* ...................................... J8.00
Pusei metų .................................... 4,09
Trim* tnlnealnm* .................... .. 2.00
Dviem miaarlam* _________ Z 1.6(J
Vienam mtaetiui ......  ,75

Chicagoje per nešiotoju*:
Viena kopija ............................  8r
Savaitei . ..................   "18c
M*naaluj ...... _....... 75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje,
paštu:

Metams .... 4...............   17.00
Pusei metų .................  8.50
Trims mėnesiams 1............   1.75
Dvįem mėnesiam ...................... 1.25
Vienam mėnesiui ..................... ^.. .75

Naujienos eina kasdion, išskiriant 
.sekmadieniu*. Leidžia Naujienų Ben
dro vi, 1739 So. Halated St., Chicago, 
11L — Telefonas: Roosavalt «5t®. 5

Lietuvon tr kitur užsieniuose: 
(Atpiginta)

Metam* ......... .......................... 4 $8.00
Pusei metų ........................... ....4. 4.00
Trims minėsi am s .................. 2.00
Pinigus reikia ilųsti palto Money 

orderiu kartu su užsakymu.
-T ,« ....... .L11. ■ ............... ........ U.... 1. ____ V!.

SUKLUPO DAR VIENAS “FINANSINIS GENIJUS”

NEIŠRIŠAMAS FRANCUOS FINANSININKŲ 
UŽDAVINYS

X • • w • —

ČIČERINOINTERVIEW SU “TRIBŪNE” ATSTOVU 
Ii

PILNAS NUSILENKIMAS WASHINGTONUI
Kito Francuos “finansų genijaus” žvaigždė užgeso.
Vos spėjo p. Loucheur, “turtingiausias Francijoje 

žmogus”, sušildyti finansų ministerio kėdę,’ kaip parla
mento komisija parodė jam duris. Vargšas, jisai nedrįso 
net stoti savo projekto ginti prieš viso parlamento susi
rinkimą. Galindo po savo šilkine skrybėlė ir uždarė duris 
“iš lauko pusės”.

Visai nesenai toks pat likimas ištiko ir p. Caillaux. 
Tik pastarasis daugiau smarkavo ir privertė rezignuoti 
visą kabinetą.

Franci jos finansininkai nori padaryt stebuklą: pa
daryt iš nieko pinigus.

> Nieką iš nteko padaryt galima, bet pinigų — ne.
Kadangi Francija turi baisybę skolų, kurias reikia 

mokėt, ir užlaiko milžinišką armiją, ir veda karą dvie
juose kontinentuose, tai ji turi surasti šaltinį, iš kurio 
kasdien plauktų pajamos tų visų išlaidų padengimui.

Tas šaltinis dabar'gali būt tiktai mokesniai ir turto 
konfiskavimas. Pirma Francija galėjo dar Verstis pasko
lomis, bet šiandie jos kreditas jau yra išsemtas iki dug
no. ' , ' >

Jeigu Franci jos finansininkai nenori nei liesti stam
biųjų kapitalistų turtus, nei apkrauti žmon.es dideliais 
mokesniais, tai jų uždavinys yra neišrišamas. Kam čia be 
reikalo dar laiką gaišinti!

- .. !..■ . _ _ _ --------- >V

Po Loucheur’o nepasisekimo, .sako, .busiąs pakvies
tas valstybės iždą tvarkyti koks nors nacionalio bloko šu
las. Valdžia tuo budu tikisi sumažint savo oponentų skai
čių parlamente.

Tatai jai gal ir pasiseks. Bet kas iš to? Jeigu už nau
jo finansų ministerio planą ir balsuos dauguma atstovų, 
tai pinigiški keblumai nuo to dar neišnyks. Valdžiai rei
kia pajamų, o ne skaitlinių ant popiėros! Pakankamų gi 
pajamų jai gali duoti tiktai padidinti mokesniai ir kapi
talo kontribucija. ’•

Kol nesusidarys valdžia, turinti drąsos pastatyti 
valstybės interesus aukščiaus už privatinių savininkų 
egoizmą, tol iš visų finansiniij kombinacijų jokios naudos 
neišeis. *

Francijos socialistai senai tatai supranta ir dėlto jie 
griežtai atsisako dalyvauti valdžioje, iki nebus priimti 
tam tikri jų reikalavimai. Atsakomybė už nesugebėjimą 
tvarkyti krašto finansus puola išimtinai ant buržuazinių 
partijų. ‘

lJ -rir - —»—»-■■■ 1 3 y

Chicagos “Tribūne” korespondentas turėjo inter- 
view (pasikalbėjimą) su Rusijos užsienio reikalų komisa
ru, čičerinu. Tame pasikalbėjime oficialia spvietų vald
žios atstovas pareiškė, kad Rusija sutinkanti atlyginti 
senąsias savo skolas Amerikai ir išpildyti kitas Jungti
nių Valstijų sąlygas dėl Rusijos pripažinimo.

čičerinas sako: *
“Mes sutinkame išpildyti sąlygas pripažinimui (so

vietų valdžios), kurias nustatė valstybės departa
mentas: pripažinti musų skolas, susilaikyt nuo ko- 
munistinės propagandos Jungtinėse Valstijose ir duo
ti užtikrinimą, kad Jungtinių Valstijų piliečiams, ku
rie keliauja į Rusiją, Rusijos teismai suteiks pilną 
apsaugojimą, atsitikus nesusipratimui”.

■ 1 1 L. - ■ H

Tai yra pirmas šitoks aiškus bolševikų pareiškimas, 
kad jie yra pasiryžę taikytis su Amerikos valdžia.

čičerinas, be to, paskelbė laikraščiuose, kad sovietų 
valdžia jau oficialiai kreipėsi, tuo reikalu į*Washingtoną. 
Kadangi savaitė laiko, atgal Maskvos įgaliotiniai .jau val
gė pietus New Yorke su Wall-stryčio bankininkais ir ka
pitalistinių trustų viršininkais, tai aišku, jogei bolševi
kų susitarimas su Jungtinėms Valstijoms yra netolimas.

Mes manome, kad tai nėra bloga. Tai yra net neiš
vengiama. Bet jeigu Maskva daro taiką su Washingtonu 
ir su Wal’-ctryčiu, tai kuo tuomet pavirsta visa komunis
tų propaganda už “pasaulio revoliuciją?” Veidmairiybe 
ir darbininkų mulkinimu!
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Beždžionių bylos belau
kiant Lietuvoje

Spalių \18 d. Lietuvos uni
versiteto salėje prof. E. Lan
dau skaitę'paskaitą, pavadin
tą “Biologiškoji reliativybūs 
teorija”.

Dėlei tos paskaitos Aleksan
dras (rideni, tarp kitko, rašo:

“Nuo kurio laiku 'Darvino 
teorija pasidarė tuo pečiu, nuo 
kurio pradeda šokti dvasi
nė jr politinė reakcija visame 
pasaulyj. Po beždžionių proce
so vėliava Amerikoje, pavyz
džiui, ėjo kova prieš pasauli
nę mokyklą ir mokslo dėsty
mo laisvę.

“Bet Suvienytos Valstijos 
pasaulinė valstybė. Ten prieš 
Bryaną stojo Clarcnce Dar- 
rowr Jie turėjo lygius šansus. 
I kiekvieną iš atsilikusių val-
slijų smūgį pažangiosios 
valstijos atsakydavo tokiais 
pat smūgiais.

“Kas kita Lietuva. Valdan
čioji Lietuvos Seimo didžiuma 
- yra klerikalinė ir reakcinė. 
Karingo kliro svoris, gal būti, 
niekur nebuvo toks didelis, 
kaip Lietuvoj. ‘Valdžios auto
ritetas’ kontroliuoja visus po
litinio ir (Ikonom i n io Lietuvos 
gyvenimo reiškinius tokiose 
absoliučiose formose, kokiose 
paslapties absoliutas (kliro 
diktatūra) kontroliuoja .savo 
ganomųjų širdis ir dusias.

“Tokioms sąlygoms esant 
prof. Landau išstojimas įgyja 
pavojingo pobūdžio visam kul
tūriniam Lietuvos vystymuisi, 
Kas gi gali laiduoti, kad koks 
nors greitasis dabartinės Sei
mo daugumos atstovas remian
tis prof. Landau paskaita ne- 
ineš j^atymo sumanymo už
drausti dėstyti v evoliucijos te
oriją Lietuvos Universitete?

“Ir dar daugiau.
“Jeigu Danvinas meluoja, 

o šv. Baštas liesą sako, ar tat 
nereiškia, kad šv. Baštas visa
da teisus? 1

‘^Logiškai imant, tokia išva
da, žinoma, per skubi, tačiau 
ne visur ir ne visada logika 
privaloma. Būva atsitikimų, 
kada tereikalinga tik proga 
prikibti, o tolinti savanoriai 
atliks savo darbą!

“Tatai geriausiai įrodo tas 
iškilmingas džiūgavimais, ^u 
kuriuo ‘Echo,’ ‘Rytas’ ir atei
tininkai nusitvėrė už lekcijos 
Įrodinėjančios \ šv. Rašto ne
klaidingumą.

“Dūliai to atrodo, kad si 
prof. Landau paskaita, z savo 
galimais daviniais, yra neko- 
legiališka mokslo darbo kole
gų pasaulišku atžvilgiu, Ta- 
čiiiu aš mielai pripažįstu šį 
prof. Landau pasirodymą esant 
labai palankų Kauno sutano
tiem^ profesoriams. x

“Visa tai dar nereiškia, kad 
Darvinas neklaidingas ir kad
jo teorija butų koks tikėjimo 
simbolis, kuri reikėtų pripa
žinti be kritikos. Laisvas ty
rinėjimas absoliuto nepripa
žįsta. Mokslo, darbas reikalau
ja visa kuo abejoti, net prof. 
Landau tame skaičiuje.

“Ir darvinizmas turi daug ir 
labai rimtų priešininkų. J r jei
gu prof. Landau butų paskai
tęs savo lekciją larptautinia-
1TK: gamtininkų suvažiavime ai
bent Kauno 'universiteto fa-

“Sakysime, prof. Landau so-1 
cialistų ir komuiųstų nemėgsta 
(be • to, jie jo paskaitos dėl j 
aukščiau išdėstytų priežasčių 
ir neorganizuotų). Tačiau nuo' 
socialistų ir. komunistų iki 
ateitininkų gražių plotų dis
tancija.

“Nejaugi šitokiame tarp' jų 
atstume neatsirado grynai mo
ksliško nepartinio ratelio, ku
ris butų pasiėmęs organizuo
ti prof. Landau lekciją visuo
meniškai ir profesionališkai! 
padoriose formose, jeigu ger
biamasis profesorius jau taip 
norėjo patiekti savo ‘patyri
mus’ ir ‘išradimus’ ‘visiems su
prantamai” apspręsti pripuola
mai, mokslo atžvilgiu, audito
rijai. \

“Jeigu dabar platus sluok
sniai šj “mokslišką” vietinio 
antidarvinisto pasirodymą įver
tins, kaipo tendenciją, ir turiu-

[Pacific and Atlantic Ph^tę]
Margarita Alcahali, kuri at

siskyrė nuo savo vyro Anglijos 
kunigaikščio. Ji yra viena žy
miausių asmenų Ispanijos mo
terų judėjime. Dabar ji lanko
si Amerikoje. f

tį pašalinių tikslų, laisvo mok
slo atžvilgiu, tai tegul ’ prof. 
Landau jų nepasmerks.

“Jis pats davė tam pagrin
do, „savo laiku neatsiliepdamas 
dėl laikraščių jo paskaitos re
cenzijų tendencingumo ir pa
vesdamas savo lekcijas orga
nizuoti politiškai organizaci- Į 
jai, turinčiai visiškai apibrėž
tą klerikališką ir reakcinę re
putaciją.’’ '
Tokia tai visuomeninė ir peda

goginė tos paskaitos pusė. Da
bar pažiūrėkime kokių išvadų 
prof. Landau savo paskaitoj 
priėjo. “{Lietuvoj” p. M. Pk. 
sako, kad prof. Landau šioje 
paskaitoje “stoja prieš darviniz
mą, tiek senąjį, ortodoksiškąjį, 
tiek ir prieš bet kurį naujesnį 
jo pavidalų, ir net - prieš evo
liucionizmą apskritai. Tokia 
prof. Landau pozicija nekiek 
nenustebins (?) to, kuris seka 
paskutinių laikų biologijos* 
mokslo pažangą.” . ,

Gi pats prof. Landau “Liet. 
Žiu.” ra^o; “Vartojant žodį ‘re- 
latyvumas’ aš tuo tik norėjau 
vaizdingai parodyti, kad dėl 
manęs biologijoj nėra, absoliu
tinės sąvokos: ‘aukščiau’ arba 
‘žemiau’. Aš manau, kad tas 
ar kitas gyvūnėlis visumet tik 
reliatyviai stovi ‘aukščiau’ ai 
‘žemiau’ organizmų klasifika
cijoj. Kartoju dar sykį, gali
mas daiktas, kad aš klystu, 
bet mano nuomone kiekvienas 
gamtos įsai tvėrimas yra abosliu- 
tiškas galutinai užbaigtas. Bet 
kiek-vienas savotiškai. Iš čia 
dėl manęs logingai išplaukia 
mintis apie ‘reliatyvumą’ są
vokos ‘aukščiau,’ ‘žemiau’ gy
vulių pasaulyje. Vienintelį ką 
aš neigiu, lai Haeckel’io mo 
kslą. šituo atžvilgiu aš ne vie
nas, paminėsiu O. Hė/twigą, 
^V. Johanseną, G. Sergi.

“Rusiu evoliucijos problema 
įdomina ne tik Vakaru Euro
pos, bet ir SSSR ir pasirodęs 
tenai antidarvinis darbas prof. 
L. S. Bergo (Bomogenesis) 
Petrapily 1922 m..suįdomino

kultetp’ posčdyj, tai musų prie
kaištams npbutų buvę vietos.

“Pirmuoju atveju (tarptau
tiniame suvažiavime) prof. 
Landau butų gavęs sprendžia
mą įvertinimą, o antruojuNiL 
vėju butų išgirdęs kokią nors 
kritiką. ' '

“O jis, net ne moksliško 
disputo tvarka, o tik nenagri
nėto, nesvarstylino pranešimo 
forma, paskaitė populiaria 
lekciją! be to dar, ateitininkų 
suorganizuotą.

“Kaip žinoma, ateitininkaį, 
yra studentą organizacija, tu
rinti visai aiškią politišką fi-

visus savo teorija.';
Kitoj vietoj prof. Landau 

sako: “Aš polifiletikas t su ir 
kaipo toks esu šalininkas gar
saus Italijos mokslininko Giu- 
seppe Stengi.”

Iš p. M. -Pk. tos paskaitos 
aprašymo, ir iš palies prof. Lan
dau žodžių susidafo toks įspū
dis, jog šių dienų mokslininkai 
neigia ne tik darvinizmą, ale 
ir rūšių evoliuciją apskritai, 
llc't ar taip išlikrųjų yra? Ne, 
priešingai: šiandien nesurasitf 
ne vieno žymesnio mokslinin
ko (biologo), kuris nepripa
žintų rųšių evoliucijos. Dr. 
Vernon Kellogg savoj ku-ygoj, 
vardu “Evolution’iAakp:

“I do not know of a single, 
living biologist of high ropute

and ,1 do not determinC 
repulf1 on a. reųuired basfs oi 
a bvlief in evolutiort! wlity 
does not ‘ believe in ovolution 
as a / proved part of scientific 

HuMAvledge. It is ąs \vell-proved 
a part as many othcr paris, of 
this kno\vLdge that we all

ziouomiją. leadily accepl.” (p. U5).

O prof. Joseph McCabe savo 
knygoj — “The Triumph oi
Evolution” — sako: “šiandien 
nėra ir bėgiu pastarųjų 20 me
tų nėra buvę pasaulyj nė vie
no evoliucijos kklusimu .auto
riteto, kuris bet kiek abejotų 
apie evoliucijos teisiągumą.'"

Kaip tai? — paklaus nuste
bintas skaitytojas, - visiwžy- 
mrsnieji mokslininkai pripa
žįsta evoliuciją, o tuo tarpu 
prof. Landau atmeta ją, besi
remdamas, pasak p. , M.( 
“paskutinių laikų biologijos 
mokslo pažanga”.

Pažiūrėkime, kiek tame tvir
tinime yra tiesos. Prof. Lan
dau sakosi esąs šalininkas 
“garsaus Italijos mokslininko 
(Ir. Sergi.” Kas per viena- yra 
tas Sergi? Romos universiteto 
antropologijos profesorius, ku
ris maž-daug prieš 30 metų [);y 
raše veikalą apie viduržemių 
rasės paėjimą, šįų dienų žy
mesnieji antropologai Sergi te
orijai nepriduoda jokio>-^svar- 
bos. t ę

įnikime dabar * antrą garse
nybę — Oskar Hertwigą. Prėf. 
Hertvvig’o veikalai pasirodė 
irgi prieš 30 metų suvirsimi. 
Be to, jis kritikavo Haeckeiį, 
bet ne evoliucijos sąvoką.

Ir tai vadinasi “paskutinių 
laikų biologijos mokslo pažan
ga”! Remtis autoritetais, kurie 
buvo garsus prieš 30 metų ir 
jų pagalba griauti evoliucijos 
mokslą tai ištikrųjų labai 
keista. Bet taip daro ne vien 
tik prof. įkandau, ale ir visi 
antiitvoliucioninkai. Jie pap
rastai remiasi ipokslininkais, 
kurie jau senai yra numirę, ir 
kurie kritikavo dažniausia dar
vinizmą, lx?t ne evoliuciją. O 
reikia pasakyti, kad bėgiu pa
starųjų 30 metų surinkta ne
įmanomai ( daug faktų, kurie 
patvirtina rųšių evoliucija.

Anlievoliucioninkai labai 
mėgsta minėti vardus sekamų 
mokslininkų: Broca, Ųuatrela- 
ges (pastarojo autoritetu re- 
m*asi G. Sergi), Dawson, (hven, 
Lydekker, Max Mtieler, Fahrė, 
prof. Vircho\v, etc. Visi tie 
mokslininkai jau senai yra 
mirę. Jų nuomone evoliucijos 
klausimu šiandien tiek tereiš
kia, kiek nuomone George Ste- 
phensono (garvežio išradėjo) 
apie Jokomotivo galimybes. Siv- 
vo laiku jie buvo žymus moks
lininkai, bet remtis jų autori
tetais šiandien, užtylint tą fak
tų, jog jie jau senai mirę, yra 
nesąžininga. Tuo sudaroma 
įspūdis, jog tie evoliucijos prie
šininkai ir Šiandien tebegyve
na. (

Prof. Landau su pasigerėji
mu mini tą faktų, jog ir So
vietų Rusijoj atsiradęs antidai'- 
vinistas prof. Bergo asmenyj. 
Tačiau jis nė per pusę lupų 
neprasitaria apie tai, ar prof. 
Berg yra priešingas lik darvi- 
ijiznuiį, ar evoliucijai' apsliri- 
thi. "Tenka dasiprotėti, kad 
prof. Berg priešinasi darviniz
mui, Bet ne nvoliucijai.

Prof. Landau, matyti, nėra 
žinomas tas lakias, jog Rusi
joj antidaninistų netruko Ir 
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pirma. Prieš 40 metų Rusijoj 
buvo labai populiarus du anti- 
darvįnislai Stčachovas ir Dani- 
levskis. Pastarajam iiž darvi
nizmo griovimą caro valdžia 
suteikė net paaukštinimą (ga, 
ir prof. Landau susilauks pa
aukštinimo nUo krikščionių 
valdžios). Už darvinizmą stojo 
prof. K. Timiriazevas, kuris 
prieš porą metų numirė Mask
voj. Kova tęsėsi keletą metų ir, 
ant galo, antidarvinistal pra
laimėjo: neįmanomai gabi prof. 
Timiriazevo pluksna paėmė 
viršų polemikoje. 4iet delei to 
prof. Timiriazevui teko nuken
tėti: valdžia jį pašalino iš Pet 
rovskio instituto, kur jis cje 
profesoriaus pareigas.

Reikia pasakyti, jog prieš 
darvinizmo skleidimą ' stojo ii 
tuolaikinė cenzūra. Ypač pasi
žymėjo darvinizmo persekioji- 
inu “Miša” lx>nginovas. Gra
fas A. K. Tolstojus pašventį 
K onginovui eilėraštį, kurio da
lis skamba sekamai:

Polno, Miša, ty ne setui: 
Bez c h vos ta tvoja ved ž...a, 
Tak tebe obidv nedtt /f '
V tom, čto bilp do potopa. 

Vschod nauk ne v vaisei

mendelizmo, penkti neo-lainalr- 
kizmo, etc.

Taip tai dalykai stovi Xb evo
liucijos mokslu šiandien. Prof. 
Landau evoliucijos mokslo puo
limas, žinoma, neturės jokios 
reikšmes mokslo pasaulyj. Juo
ba, kad tas profesorius savo 
argumentuose yra taip jau ne
sąžiningas, kaip ir visi kiti an- 
ti-evoliucininkai: jis griauna 
evoliuciją, prisidengdamas au
toritetu tų mokslininkų, kurie 
iš esmės evoliucijai’ nebuvo 
priešingi, bet kritikavo tik dar
vinizmą (piky. Fleischmann, JI. 
de Vries, et6) Vienok Lietuvoj, 
kaip p. Alenksandraą^ Gidoni 
įspėja, tai gali pagimdyti savo 
rūšies liezdžionių bylą. Reikia 
neužmiršti, jog iš Lietuvos mo
kyklų knygynų jau ir dabar ta
po ištraukta N. Rubakino kny- 
>a — “Iš tamsios praeities į 
Šviesią ateitį”. Tai buvo pada
ryta krikščioniško švietimo mi- 
aisteriaus įsakymu. Taip daly
kams esant, nieko nebūtų nuo
stabaus, jeigu krikščionys de- 
nokratai pravestų įstatymą, 
kuriuo butų draudžiama moay- 
4 evoliucijos mokslas. —K. A.

[vlasti, 
Mv ich zerna tolko seem. 
I Kbperriik ved otčasti 
Ikizošiohia s Moiseem.

Ty-ž evreiskoe predanje 
S vidom nianiuški lėlėj a, 
Ty-b už dolžen v zasedanij 
Zajiręjtit i’ Galilėja.

Esli-ž ty dopustiš zdravo, 
„Čto volny v nauke mnenija 

' Tvoi kontrol s kakogo 
pFava ?

Byl H ty pii sotvorenij?

(Gana,, Miša, tu nemūrmėk 
juk be uodegos tavo s..., ta 
tau nėra skriaudos tame, ka 
buvo iki tvano. Mokslo pažangi 
ne tavo valioj, mes t ii ji s&< 
las sėjam. Juk ir Koperniką? 
dalinai nesutiko su Maižiešiu 
Tu žydišką padavimą, aukle 
rupestingumu lepindamas, pri 
valėtumei posėdyj uždrausti ii 
Galilėjų. Jeigu tu sveikai pri 
leisi, kad mokslo klausimai 
nuomonės yra laisvos, tai kokii 
tu turi teisę uždgti savo kont 
rolę? Ar buvai tu prie sutveri 
mo?) /

Tiek apie antidarvinistini 
kovą Rusijoj. Dabar eik imi 
prie darvinizmo. Kaip šių dieni 
mokslininkai žiuri į Darvino te 
oriją? Nemažas jų skaičius 
yra tęs nuomones, jog darviniz 
mas neišaiškina pilnai nauji 
rųšių atsiradimą. Kaip ' žinia 
Darvino teorijos vyriausias dė 
snis yra tas, jog naujų rųšių 
eyoliucijoj svarbiausi fakloria 
yra kova dėl būvio ir natūrali
nė atranka. Tarp gyvūnų nuo 
lat pasireiškia įvairąyiipas (nųi 
krypimai nuo tipo) ir kovoj de 
būvio laimi tie, kurie gėriai, 
prisitaiko prie aplinkybių. Va 
dinasi, nuolat eina natūralini 
atranka: žūva tie, kurie nepri 
sifaiko prie aplinkybių, o išlie
ka gyvi tie, kurie iš priežas 
ties įvairavimo įgija kurių nors 
ypatybių, kas padeda jienjs 
kovoje dėl būvio. 'Jos ypatybės 
yra paveldimos naujų gentkar- 
čiy, ir čia natūralinė atranka 
savo darbą dirba — geriau prie 
aplinkybių prisitaikiusiems lei
džia gyventi, o kitus sunaikina. 
Tuo budu per ilgą laiką gyvū
nai jgįja žymiame laipsnyje 
naujų ypatybių; kitais žodžiais 
sakant, jie kinta. Jas kitėji
mas ir natūraline atranka, su
lig Darvino, gali privesti prie 
to, jog iš fienos gyvūno rųšies 
išsivysto kila-^pryvuno i'ųšis.

Tokia‘tai darvinizmo esmė. 
Tačiau nemažai mokslini-nkų 
skaičius sako, jog darvinizmas 
neišaiškina patenkinančiai rū
šių evoliucijos. Vienok tai dar 
nereiškią, jog jie evoliucijos są
voką atmeta. Atpenč, jie yja 
dideli evoliucijos šalininkai. 
Mokslininkai šiandien ginčijasi 
ne dėl evoliucijos teisingumo, 
bet delei to, kokios priežastys 
gimdo evoliuciją. Kai dėl evo
liucijos priežasčių, tai moksli
ninkų nuomonės išliesų yra la-j 
bai pasidalinusios: vieni laikosi 
darvinizmo, kiti lamarckizmo, 
treti dcr-Vjįes teorijos, ketvirti

Pastabos
Rašo žmogus.

Musų varguoliai yra turtin
giesiems tiktai darbo gyvuliai, 
r niekas jų gyvenimo negeri- 

i. Jiems tenka patys sun
kieji darbai, jų dalis blogių- 
ilogiausias maistas ir butas. Ir 
/isgi šie varpjšai gamtos įga
lėti dalyvauti gyvenimo links- 
nybėse! Prie nelaimių, skur- 
to pagimdytų, reikia priskirti 

-įailaimes, padaromas karo, cu- 
Tučių ir tautų neapykantos.

I — XXX--------

“Jeigu visuomene nori pa
dūkti aukštesnio tobulumo, tai 
■i turi panaikinti atskirų žmo
nų nuosavybės instinktą.

—-----XXX------

“Lygus darbo ir nauobs pa- 
>kijrstymas panaikins priespau- 
los ir intrigų dirvą. Panaiki- 
lę nuosavybę, mes panaikinsim 
vagystes ir plėšimą: įvedę ly: 
rybę, mes išvengsirn slėgimo 
ir nesantaikos 5’ 'Joks tarp 
žmonių protingas bendrAdarbia- 
zimas galės įvykti tiktai prie 
socialistinio surėdymo.

—---- XXX----

Suomių “‘Suomen Laulu” cho
ras kuomet šimet atlankė Lie- 
.uvą, tai vienas to choro rašy
tojas šiaip ’ aptašo Lietuvos 
gamtą, \ “Mums besiartinant 
traukiniu prie Lietuvos, mus 
/isus aįėmė smalsumo jaus
mas. [Pervažiavę sieną, mes 
iidžiai susidomėję, prisikisouie 
visi pril vagonų langų, tikūda-7 
miesi p imatyti ką nepapraš^, 
gal būti fantastiška. Ypač k is 
mus suomius sužavėjo perva
žiavus Estijos ir Latvijos sie
nas, tai Lietuvos girių žahimė- 
lis ir puikumas. Lietuvoj dar 
dideli girių protarpiai, kaip sa
los,’apsuptos žydinčių pievų; 
kalpiokščiai pasikeičia lomomis, 
protarpiais žėri ežerai, — visa 
tat sudaro mums ūpo, ir mes, 
ūpo pasigavę suteikiame š ai 
šaliai šitokio pažymio: “veik 
tas pats, kaip ir pas mutf Suo
mijoje!”

GULBRANSEN.
Vienatinis Pianas, kuris- groj; 
roles su jūsų purių išreiškimi 
Lengvai grojate, išduoda graži 
garsų ir aiškų balsų taip pat ka 
su rankom grojant. Galima pirl 
ti mokant $3.00 į savaitę.

Pnmatykitc v;ts
JOS. F. BUDRIK, 

334.3 So. Halsted St.

%25c5%25bemon.es
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revoliuci-

programas, 
j akį visų-

LIETUVIŲ DARBININKŲ LITERATŪROS DRAUGIJA (LDLD.) 
Centro Sekretorius — K. Matuliauskas, 515 Carrollton Avė., Baltimore, M<1.

Mūsiškiai “Komunistų
Pranokėjai

Jau šeši, su viršum metai, 
kaip Amerikos lietuvių darbi
ninkų judėjime veikių vųdina- 
mieji “komunistai” Jie atsi
rado antroje pusėje 1919 metų, 
po Socialistų Partijos skilimo, 
ir gyvuoja iki šiol, nors savo 
organizacijos vardą, programą 
ir taktiką yra daug kartų kei-

Kai tas •"komunizmas” pas 
lietuvius užgimė, tai daugelis 
žmonių manė, jogei tai esanti 
kokia tai visai nauja, niekuo
met musų istorijoje nebuvusi 
politikos srovė. Ir patyj "ko
munistai” gyrėsi, kad jų pro
gramas tai paskutinis revoliuci
jos mokslo žodis.

O betgi tai yra klaida. Vi
sai panašus judėjimas buvo pa
sireiškęs pas Amerikos lietu
vius darbininkus jau septynio
lika metų atgal.

Tai buvo, būtent, daug triuk
šmo pridariusi Socialistų Sąjun
goje “Lietuvių Socialistų Revo
liucionierių Organizacija,” susi
dariusi 1908 m.

Jos vadai buvo,Gaigalas, ža- 
garas-Kišonas, Iheikštas ir A. 
Bernotas, kurie tuo laiku gyve
no 
priKlausė 1-jai L. S. S. kuopai, 
Dauguma jų ir jų pasėjkėjų 
(paV> J. Pečiukas, J. Bagdo
nas, DrylTngas ir k.) atsiskyrė 
nuo 1-ios kuopoj ir susiorgani
zavo į atskirą! kyopą, gavusią 
iš Centro nunJerį 13. Septy
niolika žnioniiv, susimetusių į 
šitą 13-tą kuopą, ir pradėjo 
skelbti naują “socialistiškai-re- 
voliucionišką” evangeliją lietu
viams darbininkams. •

Tryliktoji kuopa pirmiausia 
pasirodė savo palinkimą kelti 
kivirčus. Ji ėmė ieškot prieka
bių prie. L. S. S.* sekretoriaus 
ir oficialiu Sąjungos organo, 
“Kovos,” redaktoriaus. Pas
kui, įsidrąsinus, ji pradėjo sa
vo susirinkimuose’ir prie kito
kių progų niekinti visą socia
listų organizaciją ir jos princi
pus. Sąjungos sekretorius, P. 
Dubickas, pasitaręs 
draugais (’entre. - ją 
braukė.

Iš to kilo didelis lermas Są
jungoje. Vieni nariai stojo gin
ti 13-tą kuopą nuo sekretoriaus 
“despotizmo,” kiti pritarė Cent
rui. Pačioje 1-joje kuopoje, ku
riai priklausė “Kovos” redak
torius, administratorius ir L.

nuomonės

’hiladelphijoje ir pradžioje

su kitais
už lai iš-

administratorius 
sekretorius, 

griebtai pasidalino, 
tas (J. O. Sirvydo 
mė 13-ios kuopos 
nierius

; min’iais darė rezoliucijas prieš 
(’.entrą, rašė protestus ir siun
tinėjo laiškus į visas kuopas, 
reikalaudami, kad išbrauktajai 
kuo )ai butų sugrąžintos teisė* 
ir l ad sekretorius butų nubau
stas už “sauvaliavimų.”*■ V

'triukšmas tęsėsi iki ketvirto 
L. !’>. S. suvažiavimo, kuris įvy
ko 1998 m. gegužės mėn. 10, 
11, 12 ir 13 dd., ir neva likvi- 
dav > kivirčius, “sutaikydamas” 
abi( vi frakcijas. Jisai priėmė 
13-ios kuopos pareiškimą, kad 
ji nepritarianti ^iems “pavie- 
niens” savo nariapis, kurie Tiie-I * 

t kino Sąjįfngos principus, ir pa-j

brolis) rė- 
‘revoliucio- 

ir su kitais savo vien

naikino Centro sekretoriaus pa
tvarkymą apie šios kuopos iš
braukimą. Bet kadangi vy- 
riausiose L. S. S. įstaigose pa
siliko' patys asmens, prieš 

kuriuos vedė kovą Gaigulo-Za- 
garo-Bernoto frakcija, tai vai
dai neužilgio atsinaujino.

Tuos vaidus dabar ėmė kurs
tyti J. O. Sirvydas per “Vieny
bę Lietuvninkų,” kurią jisai re
dagavo, pasitraukęs 1907 m. iš 
“Kovos.” 
per visus 
sekančiais 
džiausią 

'Tryliktosios kuopos 
cionieriai” 
cagos “Lietuvą,” siųsdami jai 
savo pranešimus ir polemiškus 
straipsnius. Pagaliau, betgi tie 
triukšmadariai • su visa savo 
garsiąja ”13 kuopa” apleido 
Sąjungą. Bernotas gi. kuris 

j varinėjo intrygas organizacijo
je, dirbdamas, kaipo zęceris, 
"Kovos” spaustuvėje, buvo at
statytas iš darbo. Tuomet Są
junga ėmė aprimti.
“Lietuvių Socialistų Revoliucio

nierių” principai.
Dabar pažiūrėsime, kokius gi 

principus skelbė 
goji frakcija.

Tuo metu, kai 
ginčai dėl 13-ios 
kimo, 
Juozas Baltrušaitis, 
visą eilę dokumentų, įrodančių 
jos nusižengimus prieš L. S. S. 
programą.

Jisai susekė, kad Gaigalo-ža- 
garo-Preikšto 
kuopa mėgina 
naują organizaciją 
"Lietuvių Socialistų Revoliuci
onierių”. 1908 m. balandžio m. 
24 d. “Kovoje” tapo ]>ėi’spaus- 
dinla sekantis^tos organizacijos 
programas:

“1. Mes leikalau jame pa- 
naikįt pryvatišką nuosavibę; 
tei yra kad žeme ir dirptu- 
vies prigulėtu visuomenei, o 
ne povieniams ypatom.

“2, žeme turi būt dirbama 
bendrei (komunističnei), dir- 
ptuvies teip pat turi prigulet 
visuomenei. bet ne povie
niams ypatoms.

"3, Niekas neturi 
naminius valstiečių, 
miesto darbininku 
jie teip rėdosi, keip jiems pa
tinka.

‘4, Parlamentas neturi tie
sos and visuomenes užtraukt 
jokiu mokesčiu, be pačių gy- 

• ventojų tos šalies nutarimo.
“5, Parlamentas neturi 

sprendžiamaji balso, o tik pa
tariamąjį.

“6, Panaikint nuolatinių 
kariuomenia, jos vieton įvest 
žmonių milicija.

“7, Panaikint muitus, 
kitokius pakelemosius 
kesščius.

“8, Panaikint vaizbą 
kybą. “N.” Red.)

“Čia mes Socijalistai 
liucijonierei isstatom ‘maksi
mum' programą, if už aukš
čiau nuroditus reikalavimus 
nestosim kovoji; kolai nebū
sim pilnai j.ų yšgavi. Nes 
niekas mum nedos laisvies, 
keip tik mes susikuopi į vieni 
bę keip vienas žmogus pai^ei- 
kalausim yšpildyt mųsu 
netu reikalavimus.

“Mes visados stosim 
darb’ninkų susipratimą,

Ir vaidai nesiliovė 
1908 metus ir ėjo 
metais, keldami di- 
suirutę Sąjungoje, 

revoliu-
kreipdavosi ir į Chi- 

Lietuvą,

ta triukšmin-

“Kovos

Sąjungoje ėjo 
kuopos i.šbrau- 

redak torius, 
paskelbė

vadovaujamoji 
sudaryt visai 

po vardu

kištis į 
ar tai 

reikalus,

ir 
mO-

(pre-

Revo-

mi-

už 
kad

socialistų revoliucio- 
nusistatymo išeina ant- 

jų principas: 
parlamentui ir 

parlamento 
bei “buriu-

kiek vienas darbininkas pla- 
čei žynotų ir suprastų kas 
jos skriauldia, tik tuomet su
stoji į viena tvirta armija; 
sugriausim pasauki prispau
dimą ir kapitalistų sauvalę.

“Salin su įstatymais, šalin 
su buržuaziška laisve. Te gy
vuoja socijališka 
ja.”
'lai gana platus 

Skaitant jį, puola
pirma tai, jo autoriai stato be
veik tik “maksimum” reikalavi
mus, t. y. tą, kas tiesiog veda 
prie visuomenės perversmo ir 
“komunistično” surėdymų. Apie 
darbininkų būvio pagerinimą 
dabartinėje tvarkoje jie nekal
ba.

Iš šito 
nierių
ras pamatinis 
priešingumas 
visiškas atmetimas 
leidžiamų įstatymų 
azUkoH laisves***.

Kiekvienas, kuris 
truputį susipažinęs 
nų “komunistų” idėjomis’, pri
pažins, kad tie principai suda
ro šių dienų “komunizmo” 
branduolį. /

Kiti toje pačioje “Kovoje” 
paskelbtieji dokumentai rodo 
net dar ar imesnį anų metų 
“socialistų revoliucionierių” gi
miningumą su dabartiniais bol
ševikiškais “komunistais”.
Priešingumas socialdemokra

tams.

yra bent 
su šių die-

šių/dienų “komunistai” sten
giasi griežtai atsiriboti nuo vi
sa, kas tiktai primena socialde
mokratus \ arba jų teorijas; 
prieš socialdemokratus jie lak- 
tinai kovoja smarkiau, negu 
prieš kurią kitą partiją. Lygiai 
tą pat mes matome ir pas 13-os 
kuopos pagimdytus 
revoliucionierius”.
rius J. Baltrušaitis
(aukščiais paminėtam numery
je) įdėjo sekamą vieno “sočia- 
išto revoliucionieriaus

socialistus
Redakto-
“Kovoje”

laiška
šiuomi 

R. Bro
ką mes

“Malonus Drauge, 
siunčiu tamstei L. S. 
gramą ir taktiką, už 

kovot, kolei ne-
išpilditas musų 

programa. Musų 
visai skiriasi

pasišventem

‘iMaksimum’ 
reikalavimai 
nuo Socijal-Demokratų. Mes 
savo programe reikalaujame 
Socijalizacijos dyrptuvių ir 
žemes, kas 'keip žinome kapi
talistams nepatinka. Socijal- 
demokratai sako jog musu 
galutinas tikslas yšbalsuot 
(!) parlamentą tei atstovai 
socijal-demokratai būdami 
parlamente, tei je mum duos 
viską ką. xtik mes reikalausi
me. . X

“Bet didžei nabagei apsiri
ko tame sumanime, nes kada 
kapitalistai turės savo ran
kos visą ką, tei pasistengs ir 
į parlamenta pakliut, jie mo
kės prisišliet prie darbinin
kų, nes beveik visi socijalde- 
mokratai yra dvarininkais ir 
Fabrikantais, tei jau jie jo
kiu budu geroju mums neti- 
dos.

• “Dar 
ko, jog 
suteiks
tokius įstatymus, 
gins darbininkų 
Juokingas dalykas kad jie 
patis sau butu priešeis: Nes 
ten nebus darbininkas, tik 
kapitalistai.“
Skaitant šitą “kritiką# so

cialdemokratų, tuoj aus prisi
mena tie “argumentai” prieš 
socialdemokratus, kuriuos savo 
špaltose diena iš dienos karto
ja Brooklyno -‘Laisve” ir kiti 
Maskvos davatkų 
čia 
mai 
“apį 
stot! 
mą,
sti socialdemokratus “kapitalis
tų reikalų gynėjais”, 
mas* yra tiktai kalbos 
ir rašyboje.

Kitam tos pačios 
žmogaus laiško jau 
ir šmeižimą kitų šalių 
tų.

socijaldemok ratai sa- 
parlamentas mums 
visą malonią, išleis 

kurie ap- 
reikalus.

šlamšteliai.
'mes matome tą pat| prasi- 
ymą, kad socialdemokratai 
raudinėją darbininkus”, 
pmi už parlamentinį veiki- 
ir tą patį mėginimą paver-

Skirtu- 
stiliuje

odoj os1’ 
randame 
sočia lis- 

Ve kas tenai sakorfui:

“Mes matom
Francuzijoj, ten žmones ko
voja kad galėtu siųst savo 
atstovus į seimą, ir Socialistą 
Prezidentą išrinko, bet argi 
turi laisvę. 1907 m.. Sustrei
kavus darbininkams, siuntė 
Prezidentas miliciją maišyt 
streiką.”
Tai, žinoma, yra ignoranto 

pasaka, nes Francija dar nic-* 
kuomet neturėjo socialisto pre
zidento. Bet visai panašias ig- 
norantiškas pasakas juk ir 
šiandie nuolatos skleidžia apie 
įvairių šalių socialistus visa 
“komunistų” spauda.

Kadangi tie “socialistai revo
liucionieriai” gyrėsi tuo, kad 
jie stato tiktai “maksimum 
programą”, tai jie vadinosi taip 
pat ir “makslimalistais”.

Liepos 17 d. 1908 m. mes 
randame “Kovoje” dar sekančią 
žinią apie juos:

“ ‘Lietuvos’ N. 27
Vliliji.-s Audrius raSc 
šiais metais ‘susitvėrė 
socijalistiška 
lietuvių ts

Dėbso IMiEiiojaiiias 
, Savaitraštis ’

• t ' "7........ .
Naujas ąocialistų ’< savaitraš

tis, “American Appeal*’, kurio 
Vyriausiuoju redaktorium bus 
drg. Eugene V. Debs, pradės 
eiti nuo Naujų Metų. Prenume
ratoriai, kurie užsisakys jį tuo- 
jaus, gaus pirmą numerį sa- 
sio 1 d. arba (jei paštas nene
šios tą dįeną laiškų) ant ryto
jaus. Svambu yra, kad prenu
meratos butų išsiųstos prieš 
gruodžio 24 d., nes kitaip laik- 
laščio administracija negalėtų 
suspėt sutvarkyt ekspediciją.

, Tikimasi, kad pirmo numerio 
išsiplatins 200,000 kopijų.

American Appeal” 
t šešiems • mėne- 

šOę. Adresas: 2653

. DM, Mieli.
Aukos Socialdemokratams

tūlas 
kad 

nauja 
c rganizacija 

pavadinta

cijGnierių Organizacija.” ši
ta organizacija kovosianti ne 
už ‘respubliką demokratišką, 
kurFpas i rodanti taip pat des- 

•potiška. kaip ir monarchijos, 
bet kovos už, nuvertimą des
potizmo, jo vieton stengsis į- 
vestl komunizmą (kitur sa- 

* ko ‘kooperatyvišką’ surėdy
mą), panaikinimą privatiš- 
kos nuosavybės.’ Soė.-revo- 
liucionieriai maną, kad ‘nėra 
ko laukti nuo parlamentų’, ir 
tuo skiriasi, esą, ‘šitoji parti
ja nuo kitų socijalistiškų 
parlamentariškų 
jų.” . .
Čia jau matome 

“komunizmo” ir 
demokratiškai 
ygiai, kaip pas bolševikus^

Nuo savęs “Kovos” redakto
rius prie tos žinios pridūrė Ši- 
;okią pastabą:

“ ‘Komunizmas’ tai 
potkino anarchizmas; 
parlamentarizmas’ — 
Prancūzijos pusiau^narchis- 
tiškus sindtkalizinas. Tokiu 
budu iš to neaiškaus M. A. 
pranešimo matyt tik tas, kad 
ta ‘partija’ —- tai nuduotoja 
Rtfsijos soc. rev. partijos ir 
jos kairiojo sparno — maksi
malistų.” " ;

Su šitp «k Baltrušaičio pasta
ba reikia sutikti. Lietuviški 
1908 metų “socialistai revoliu
cionieriai” arba “maksimalis- 
ai”, iš tiesų, skelbė programą, 

sudarytą iš anarchizmo, sindi- 
caiizmo ii* Rusijos liaudininkų 
(eserų) idėjų mišinio.

Bet mes matėme, kad jų pro
gramas visuose pamatiniuose 
punktuose yra kaip du lašu 
vandens panašus į šių dienų 
“komunizmą”. Panašus dėl tos 
paprastos priežasties, kadv <la- 
lartinis bolševikiškas “komu
nizmas” yra 
sindikalizmo 
mo mišinys,

Taigi šių 
?ruscikos ir

organizaci-

reikalą vima 
priešingumą 

respublikai, —

Kro- 
‘anti- 

tai

(žagaras-J<išo- 
iandie “tebesidar- 

su

prie 
ir 

jau

irgi anarchizmo, 
ir rusiško eseriz- 
daugiaus niekas!

dienų Bimbos, 
Andriuliai tik reny

je j e yra niekas kita, kaip Gai- 
galo-žagaro-Preikšto-Bernoto i- 
dejų įpėdiniai 
nas, beje, ir č 
buoja” vienojv partijoję
“komunistais”.)

Yra keista tečiaus, kad 
“komunistų” ‘ prisišliejo 
Juozas Baltrušaitis, kuris
septyniolika metų ah>al mokėjo 
“Kovos” špaltose gana nuosa
kiai pakritikuot “komunizmo” 
ir “anti-pariamentarizrrio” ne
sąmones! Iš socialdemokratų 
principų gynėjo jisai pavirto 
fanatišku socialdemokratijos 
niekintoju. Pasirodo, kaip žmo
gaus protas kartais gali nusil- 
pti!

Redakcijos Atsakymai
Gulbiniškiai, Labai ačiū. 

Bet įdėt tiks geriau sekančiam 
numeryje. Prašome ir tolinus 
rašinėti. Butų pageidaujama ir 
žinučių iš vietinio socialistinio 
judėjimo.

Metinė “ 
kaina $1.QO 
siams 
Washington Bįvd., Chicago, III.

Patartina sąjungiečiams, kad 
jie ne tiktai sau užsisakytų tą 
(lig. Dėbso redaguojamą laik
raštį, bet taip pat užrašytų j j, 
kaipo Kalėdų dovaną, savo 
draugams. Tai bus daug nau
dingiau ir gražiau, negu fundyt 
cigarų arba kendžių baksą!

Laisves Kovos Sukaktuvės
.šį sekmadienį, gruodžio 20 

d., Chicagos.lietuviai socialis
tai ir pažangioji visuomenė 
švęs 20-metines sukaktuves ko
vos už Lietuvos laisvę. Tuo 
tikslu yra rengiama Lietuvių 
Auditorijoje teatras “Laisvės 
Kovotojai” ir prakalbos.

Nėra reikalo Čiona? nė agi
tuoti, kad į tą vakarą ateitų 
kiekvienas socialistas ir Chica- 
gos ir afhelinkių. Bet vertą 
priminti draugams, jogei jų pa
reigą yra taip pat pakalbinti ir 
visušl savo pažįstamus 
vau t ii šitoje šventėje.

Beveik visą savo 
maistą protaujantys 
darbininkai Amerikoje
per paskutinius 20 metų iš tų 
idėjų, kurios buvo paskelbtos 
1905 metais Lietuvos žmo
nėms sukilus prieš caro despo
tizmą. Taigi tie svarbus revo
liucijos įvykiai turi būt tinka
mai paminėti.

<laly-

dvasios 
lietuviai 

sėme
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Mes, detroitiečiai, atjausda- 
mi Lietuvoje pažangiosios dar
bininkų visuomenės1* suhkią ko
vą su dabartine klerikalų val
džia, sumanėme prisidėti savo 
centais, parinkdami aukų tarpe 
LSS. 116 kp. Varių ir simpati- 
zatorių. Aukas skiriame Lietu
vos Socialdemokratų fondam 
Aukavusių vardai: P,, šlapelis 
$5.00, d. P. Miltonas’$5X)0, P. 
Kaušius $5.00,' J. Strazdas’ $5., 
P. Sadula $2,* V. GJmbris 
J. Palionių $2, F. Joženae 
S. 'Gintautas' $1, K. Būtis 
A. Štraždas $1, A. Pieteris 
J. Pilkas $1, J. Viškontas 
J. Lukas $1, J. Žukauskas
J. Klemerauskas $1, A. Miku- 
lienė $1, A. Vaičaičiutė 50c., S. 
Dirmaitienė 50c., Januškevičiui 
50c., T. Žekonis 50c., P. Butkus 
50c., J. Overaitis 50c.

SykitK aukų pasidaro $40.00.
Aukas $40 gavau ir pridėjęs 

tik-ką sudėtas Naujieniečių au
kas, siunčiame Lietuvon.

—J. Šmotelis,
L. S. D. R. F. iždininkas.
,l‘!" 1,1" ■«**’ *’

$2,
$1,
$L

$1,
$1,

Ar turite KOSULYS?

Kodėl nepamėginti

> Severa’s 
Cough Balsam.

Gera, saugi ir patikėtina 
gyduolė nuo kosulys.

Kaina 25 ir 60 centai.

Nuo pergalimo nėra 
nieko goresnio, kaip

Severa’s 
Cald and Grip Tabletė*

Kaina 30 centai.-i 4

To» dvi gyduolės yra geriausiai dėl 
kosulio, pergalimo ir užkimirnb.

Pirmiausia! kreikia j aptloką.

W4 SEVERĄ CO 
CEDAR RAPIBS, IOWA

Tel. Lafayntte 4223
Plumbiner, Heaiinfir 

Kaipo lietuvis, lietuviams visados 
^tarnauju kuogeriausial.

M.Yu5ka,
3228 ^V. 3Hth v Chicago, III. 
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H ILietuvos Gintarai
Kalėdų Dovanoms

Ilgi žibanti karoliai

?Trumpi Žibanti, sverianti 90 gramų
"rumpi žibanti, sverianti 30 grAmų

Trumpi žibanti, rundini, 20 gramų
Balti, neperšviečiami’
Branzelietai, labai įvairaus išdirbimo
Moteriškos sagutės
Guzikąi į rankogalius, sidabru apdirbti,
Špilkos j kaklaraikščius
Rašomoms plunksnoms koteliai
Cigarnyčios, dėl papirosų
Cigarnyčios, dėl cigarų

Pasiskubinkite, pakol yra iš ko pasirinkt.
Kreipkitės į

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

Klauskite A. RYPKEVIČIAUS✓ \ .

XXXXWUCI33XXXXXXXXXXXXXXXXXrXXXXXXZXXXXXXXXXXXXXXXX
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NAUJIENOS
Kalėdų Dovana
Artinasi Kalėdos. Kiekvienas pagal senį 
įprotį pradeda rupiptis'kokią Kalėdų dova
nų suteikti savo giminėms ir draugams?! 
Geriausia Kalėdoms dovana — NAUJIE
NOS. z
Gavęs žmogus Kalėdoms Dovanų NAUJIE
NAS, džiaugsis yisą metų. Netik, kad 
džiaugsis, bet turės didžiausią' naudą, — 
galės daug pasimokinti, patirti. _ 
NAUJIENOS jam bus tikru ir geru drau
gu per visus metus - kasdien.
Jei nenorite užrašyti NAUJIENAS me-z 
tams, galite užrašytu pusmečiui, net ir ke
liems mėnesiams,
{ Lietuvą labai paranku užrašyti SUBA- 
TOS NAUJIENAS. Lietuvoje žmonės 
NAUJIENAS labai mėgsta. SUBATOS 
NAUJIENOS Lietuvoje $2 metams, Ame
rikoje SUBATOS NAUJIENOS metams

NAUJIENOS
1739 So* Halsted St., Chicago, 1U

AMAAAAAAAAAAAA.
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6 NAUJIENOS, * ęhtcaęo, 111. KM v., Gruodžio 17 d., 1925
Vladas Peržinskis.

Du Pasauliu
buvo žadėjęs ateiti pas 
Stavinskius truputi ank- 
l»o dešimties; reiškia, 
reikėtų jau skubiai prau-

iš t teismo 
rado plieš- 

jis po pietų 
keletą kli-

Grįžęs temstant 
namo, Zavadskis 
kambaryje, kur 
priiminėjo žmones, 
jentų, ir besikalbėdamas su jais
užtruko iki vėlaus vakaro. Jis 
taip nežmoniškai nuvargo, kad 
vos suprato tai, ką jam kalbė
jo, ir, atsakinėdamas po dešim
tį kartų iš eilės į tuos pačius 
naivius ir nereikalingus klausi
mus. vis turėjo sukaupti visas 
valioji jėgas suvaldyti jį apė
musiam susierzinimui. Kada 
galop, išėjo pa^eutinis klijen- 
tas, buvo jam po pusės dešim
tos. Zavadskis įėjo į kitą kam
barį ir nenusivilkęs krito į lovą.

Kaip tik šį vakarą jis tikėjo 
nuvykti į balių. Inžinierius $ta- 
vinskis su žmona są 
vardo dieną 
maskaradinį 
kvietė mažą giminių ratelį 
pačius 

Snus.
Kalelius, ir pats Zavadskis bu
vo jo iniciatorius.

Bet šią minutę perspektyva 
visą naktį linksmintis Ir, svar
biausia. maskaradinio kostiumo 
apsivilkimo procesas jo visai 
neviliojo. Praeitą ifaktį jis at
sigulė keturiomis, 
mis ryto jau vėl 
stačias, 
viršijo jo 
lėto šaltų dienų netikėtai užėjo 
atadrėkis. 
sumišęs su

žydamas i s lovoje.
Jis 

ponus 
sciau, 
dabar
slis ir pradėti taisytis. Bet jam 
truko jėgų'. Visas jo kanas 
taip pasunkėjo, kad jis gulėjo 
bejėgis, užmerkęs akis, negalė
damas pasijudinti.

J kambarį įėjo aštuoniolikos 
metų vaikinas tipingu Varšu
vos gatvės vaikino veidu.

- Pone, ji 
paklausė jis

s miegale? — 
puse balso.
nieko neatsakė.
ceremonijų priėjo

.... _a/<> dukters 
rengė pas save 
vakarą, j kurį 

ir 
artimiausius pažysta

sis projektas kilo dar pe»

o devynio
tu rėjo būti 

nuovargisfizinis 
jėgas. Be to, po ke-

Nuo ryto lijo lietus 
šlapiu sniegu, kuris

vo kenksniingesnis už pati di- 
džiausį šaltį, ir Zavadskis, va
žiuodamas taip toli iš teismo 
namo, taip sušalo, kad ir dabar 
tela-jautė silpną peršalimą.

“Alau rodosi, kad aš apsiri
siu inlluenza,” pamanė jis, rą

Ta rims be 
prie lovos.

-Jau greit bus dešimts va
landų. — pridėjo jis garsiau.

— Ko čia rėkauji? Dega, ar 
ką?... Po pusvalandžio mane 
pabudink... Ir čia, meldžiama
sis, nesisukinėk! {suriko Za
vadskis, suerzintu tonu ir nu- 
sigrįžė veidu į sieną.

Jis iš tikro manė truputį už
migti, manydamas, kad tai už 
vis geriau jį suramins, nes jis 
gerai jautė, kad lokio bjauraus 
dvasios stovio priežastis buvo 
paprastus fizinis nuovargis. Ne 
kartą jam tekdavo nemiegoti 
keletą naktų paeiliui, bet jis 
nervų energija atnaujindavo 
išeikvotas jėgas, o dabar nervai 
kaip tik ir atsisakė jo klausyti.

Ta byla teisme jį taip sujau
dino... šią- dieną jis gynė teis
me jauną piktadarį, kurį karo 
teismas nuteisė nužudyti. Za
vadskis iš anksto to laukė, bet 
nežiūrint į tai, ir dabar, kaip 
visada, kai pirminipkas, aukš
tas, sudžiūvęs generolas, ofi
cialiu, ramiu tonu perskaitė 
nusprendimo formulą: “mirtis 
per pakorimą”, jis staiga paju
to, Kad visas kraujas šoko jam 
j galvą, ir, užmerkęs akis, ne
jučiomis pasilenkė, lyg smūgio 
laukdamas. Ir tą pačią minutę 

nesuprantamas,

graudingas, širdingas jausmas 
šiam jaunam piktadariui. Aki
mirksnį jis pergyveno toki jau
smą. lyg ir jo tikrą brolį kar
tų. Tuojau, žinoma, jam tai 
pasirodė perdėtu sentimentaliz
mu, nes jau kcrs-ne-kas, o jau 
šis plėšikas niekieno užuojau
tos neužsipelnė. ' Nežiūrint to, 
jo Veidas, beprasmis, be išraiš
kos, apaugęs šviesiais, garba
nuotais plaukais, vis stojo prieš 
jo akis ir jis negalėjo nuvyti 
nuo savęs tos šmėklos. Ir da
bar, kai jis gulėjo patamsyje, 
veltui stengdamasis nors minu
tę užmigti, kas kartas jo akims 
vaizdavosi karo teismo posė
džio salė, oficieriu baliaus sa
lė, iš kurios, kai jis nuvažiavo 
į posėdį, kareiviai tik ką iššlavė 
spalvuotus “konfeti” skrituliu
kus, kaž kokio pasilinksminimo 
liekanas, kuris užsitęsė iki vė
los 
su 
jo 
tai
ties šešėlis, jo sielą apėmė sle
giantis, sunkus jausmas: iš ko
kių kvailų, juokdariškų kontra
stų viskas aplinkui dedasi, ži
noma, tai buvo “literatūra,” 
bet jis negalėjo jos atsikratyti. 
Norėdamas suvaldyti sukandi- 
nimą, jis stengėsi galvoti ifr 
tižiais, bet ir tai jam nesiseki 
Sakiniai, kuriuos jis logiiMi 
sugalvodavo prote, vis buvue- 
davd i atskirus nesurištus žo
džius, ir iš šių žodžių išplauk
davo neaiškus, bet pilni skaus
mo jausmai ir paveikslai.

nakties. •— Dabar budelis 
virve čia šoks šmėštelė- 
jo galvoje mintis, kai jįs 
pamatė, ir, lyg ir šios min-

Pranešimas mastė jis

Pranešu visiems savo rėmėjams, kad mes 
savo ofisą perkėlėm į naują vietą

Musų <>li ;:s bus atdaras visada tas pačias valandas. Nauj< 
vieta yx»<:

4559 So. Paulina Street
m o.Visoki patarnavimai bus atliekami, taip pat gerai; dar geriau, 

negu, kad pirma buvo, — nes Čia yra patogesnė vieta.
Mes siunčiame pinigus j Europą, prirengiame visokius legalius 

raštus, darome visokius apdraudimus ir parduodame visokias nuo
savybes. *

REAL ESTATE
45.59 So. Paulina Street

Telephone Yards 0145

MUSŲ KRAUTUVĖJ
*

*■

*

>
 t f t j

 f f 111
 f 

f
 m

ii*
• 

_

NAUDINGOS KALĖDŲ DOVANOS
Kuomet prisiartino šaltas oras, yra daug sniego ir ledo, 

yra labai geras ir užganėdinantis dalykas, kad jūsų kojos yra 
gerai apautos ir apsaugotos nuo šalčio. Todėl apsaugojimui sa
vęs ir savo kūdikių pirkite
Čeverykus — Šliperius — Kaliošiiis — 

Šilkines ir Vilnones Pančiakas-

Mes piirduodšme labai prieinamomis kainomis.
Mes nepakelem musu tavoių kainų prieš Kalėdas. Ant 

kiekvieno tavoro yra aiškiai pažymėtos kainos ir vienodos kai
nos dėl visų.

Duodame dykai dovanas kiekvienam kostuineriui

A. J. PIERZYNSKI
PUIKI AVALYNĖ

1720 W. 47th Street, Chicago, III.
i o ii i i i A iorro t >41 i w

į kambarį vėl įėjo tarnas.
—Atsiprašau, pone, zjau pra

ėjo pusė valandas.
Gerai? Duok man vandens 

nusiprausti.
Jis gren atsikėlė iš patalo ir 

skubiai ėmė vilktis Iš pra
džių jis visas apsipylė šaltu 
vandeniu, ir tai iš karto atgai- 
vino ir sužadino jį. Jis paju
to alkį. Bet jis nebegalėjo nė 
minutės gaišti, ir šis nervin
gas skubėjimas pakėlė jo nuo
taiką. — žinoma,

apsirengti ir eiti j balių 
tai vienintelis, turįs prasmės, 
dalykas. Jei aš. panorėčiau, 
kiekvieną piktadarį pakorus, 
daryti atgailą; tai turėčiau pir
mas pasikarti. — Tai kad jis 
staiga vėl pasijuto, linksmas ir 

ięs, teikė jam malonu- 
Nervai atgavo lygsvarą, 
ritas išsemtas,” burbte

lėjo jis puse balso, pristumda- 
' mas lempą prie veidrodžio, kad 
geriau save apžiurėjus.

Valekai, kuri dabar valan
da?

—Jau penkios minutės vie
nuoliktos, atsakė jam tarx 
nas iš kito kambario.

Duok kostiumą, po penkių 
minučių aš turiu išeiti.

—O aš jus budinau, pone.
—Gerai, gerai.., paskubėk gi 

dabar.
Zavadskis rengėsi į balių su 

franeuzišku direktorijos laikų 
kostiumu. Jis labai gerai jau
tėsi taip apsirengęs ir, kai po 
minutės, visai persivilkęs, jis 
nuo gąlvos iki kojų apžiurėjo 
save veidrodyje, jį apėmė tuš
čias, baliaus džiaugsmas. Jis 
pažiurėjo į tarną, kuris stovė
jo šalia veidrodžio su lempa 
rankoje.

—Na ką, gerai?
—Ponas atrodo, lyg iš teat

ro. 1
šiuo kitos gadynės kostiu

mu apsivilkęs, Zavadskis pasi
juto visai kitokiu žmogumi. 

J Per vieną minutę jis užmiršo 
viską, kas slėgė jo sielą. Jis 
dabar norėjo tik be rupesnių, 
linksmintis ir patikti gražiajai 
inžinieriaus dukteriai. Visi, 
taip sakyt, jau laikė jį panelės 
Stavinskytes sužiedotiniu. Jis 
pats dar to gerai nežinojo, bet 
kai būdavo su ja, jo sieloje 
slankiojo kaž koks neaiškus, 
bet malonus jausmas, panašus’ 
į gėlių kvapą.

(Bus daugiau)

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

PIANU IŠPARDAVIMAS
Už Žemiausias Kainas Visame Chicagos Mieste
Augštos rūšies ir gerai žinomi pianai -■ kaip tai: Kimball, E. P. Johnson, Seeburg, Gulbran 
šen, Marshall, Bradford, H. C. Bay, Hinzie, Kerzheim ir daug kily. Siame išpardavime jus su

Gėdysite nuo $200.00 iki $400.00 ant piano jus pirksite šiose krautuvėse
PEOPLES FURNITURE CO., darydami milžinišką biznį, daug perka ir parduo

da ir darydami biznį ne vien iš pianų, bet pianus laiko kaipo “side line” dėl patarna
vimo savt^kostumeriams, visuomet šios krautuvės gali parduoti už žemesnę kainą, 
negu bile kita vien tik pianų krautuvė, kuri tik daro bizni vien iš pianų.

Matykite šiuos bargenus šiandien, nepraleskite šios progos. Nusipirk grojiklį 
pianą už $298.00, o pinigus, kuriuos sučedysite nuo $200.00 iki $400.00, pasidėkit i 
banką įel kitu reikalų. . . . -

Bargenas! Bargenas! i
Pilnas aukštos rūšies groiklio piano įren- • i 

girnas, kuris visur parsiduoda nuo $600.00 iki I 
$700.00. Musų Krautuvėse nupirksit už $298.00.

Puikus Grojiklis Pianas. Pasirinkimas vi
sokio baigimo, Riešuto, Aržuolo arba Raudon 
medžio, turintis vėliausius pagerinimus — labai 
lengvai grojija ir išreiškia gera muzika, pilnai 
gvarantuoti, su šiuo pianu duodame dykai lem
pą, rolėms šėpelę, suolelį ir 25 vo- 
lėlius. — Sis visas įrengimas

Tik nepalyginkit šio piano padarymo su 
pigiais pianais.
Parduodam ant lengvų mėnesinių išmokėjimų.

V
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y KITAS NEGIR DĖTAS BARGENAS!
Gražiausi grojikliai pianai E. P. Johnson, Marshall, Bradford, Drochmann negirdėtai nupiginti $495 

Lengvi išmokėjimai.

w IS Išpardavimas vartotą ir pertaisytu 
Piany už mažiau kaip pusę ju vertės.

t

I • II M
Tanas .

■

....$ 95
. $125.
. $145.
$150.

. $195j

$450 Stuart uprigh
$475 Kingsbury Cabfinet Grand

$550 Davis & Sona'upright 
J600 Staruk Pianas.................
$650 Kerzheim Groiklis Pianas
$450 Gulbransen Gro. mažai vartotas $240.'

$850 Starck Pianas, kaip naujas.......$248.
$900 Seeburg ^Elektrikinis Pianas .. $350,
$530 Gulbranson Gro. mažai vartot. $290.
$700 Kimball Gro., demonstratorius $395.

$1000 Garleton Electrikos Pianas .... $400.

Ir daugiau kitokių bargenų.

KIMBALL pasaulyje pagarsėję pianai parsiduoda už žemiausias kainais, kaipo 
augščiausios ryšies grojikliai pianai. Style 42 ir 43 tik $650.00. .

Ant lengvą i šmokėjimų '

Didžia tįsis Rinkinys Kalėdinių Rolių ir Rekordų Lietuvių Kalboj

'Krautuves atviros Vakarais iki 9 vai.
T

/ LARGE^I

ard*ar£

PIANU KRAUTUVES
1922-32 So. Halsted St
Prie 19th PI. \

4177-83 Archer Ave.1
Kampas Richmond St.
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Lleiuviil Raitiiiuust,
Bridgeport

Pašovė plėšiką

tikro
kul-

Apkaltino šerifą
ap-

•A

Kūčių vakarieneVieša

PLĖSTINA, POŽĖLA IR 
DEMETRAL LAIMĖJO

kalbama,' kad lie- 
amerikonėja, kad

va- 
prieš

rutėj 
griešti 
menių,

ledų Ėglaitę,. ir atsivesti 
vaikus, nes tai bus vaikų 
te.

Ketv., Gruodžio 1? d.

Visi nariai ir'draugijų atsto 
vai kviečiami dalyvauti. —-M.

Pamokos buiųi kas 
(subatą) nuo 2 iki 
piet, Mark White 
voom”. Mokytojauja 
nas.

dienų » atgal, policija 
\Valter W. Britton, 
prezidentą Metai Po-

Puoladarbininkus

Visi
ir ypač

Šeštadieny, girinkimo liksiąs ir bus

I vai. po 
>q. “ciub 
K. Baro-

1/ŪĮ)- gijų, kurios ylwfl»0iitarusi<)$ pri- 
Ka-j sidėti prie Vasario 16 d.

Praeitoj nedėlioj įvyko Ar- 
inory svetainėj (prie 31 gal.) 
listyitės. Picstinn paritof Ačą, 
Požėla McLeodą, o Demetrai 
Macką.

ųuette Park, Brighton Park, 
To\vn of Lake, Englevvood ir, 
k.

tj.is ir smarkumas dingsta. Po- rodžius savo tėvams ką jie yra sidėjusių draugijų ir tų dčau- 
žėla sako, kad jis nesibijo Sar- 
paliaus, o Sarpalius sako, j 
jis nė per nago juodumą nesi 
bijo Požėlos,

išmokę. Bus ir muzikos.
jog jau bus šokių ir žaismių. ____ t__  __

ledų -Eglaitės vakaras bus ant- vaikščiojimo, susirinkimas. Su-

Bridgeporbė yra tūkstančiai 
lietuvių svaikų. Kodėl juos ne
prirašyti į Jaun. Birutę? Cm 
jie mokinsis, lavinsis. O ir 4e-^ 
vai žinos, kad jų vaikai yra* 
geroj Vietoj, kur juos gražiai
lavinama, ir kad nelaksto gat-

Dabar Jaunoji Birutė bando vėmis, kur persiima negerais
organizuiyti ir savo orkestrą iš įpročiais ar yra nuolatiniame
jaunuolių. Pąčioj Jaunojoj Bi- pavojuje, nes gatve nėra vieta 

yra nemažai mokančių vaikams. Mokestis yra visiems
. , .i • • , ■ i . . ..

KAS BUS? 
1————— 

čemiponų daug, bet 
čempiono nėra. Visi smarkai!-! 
ja, bet kuomet reikia ristis '

■Mk

CHICAGOS 
ŽINIOS

Keletą 
pastvėrė 

; centralinį 
ilishers unijos ir tos unijos lo- 
; kalo biznio agentą John Wer- 
.lik ir nusigabeno pas valstijos 
’ prokurorą, kur neleidžiant 
jiems su kuo nors susižinoti ir 

Į neprileidžiant advokato, juos 
! aštriai klausinėjo apie streiką 
iCribben & Sexton krosnių“ dirb
tuvėje ir kaltino ju^s, kad jie 
.buk esą padarę suokalbį tą dir- 

Augščiatįsias teismas paliuosa- bluvę išsprogdinti. Betgi apie 
vo spešelninką “deki stokos tai netikėtai sužinojo jų drau- 
įrodymų”. Igai, pranešė jų advokatui, ku-

  uis prigrūmojo, kad jis kreip- 
Augščįausias valstijos teis- sis į teismą. Tokiu budu po - - - “ *----------------I 1 • 1 1 1

Spešelninkas Bisclioff iš 
teisintas augštesnio 

teismo

Jaunoji Birutė
Čia jau nuo kelių melų gy

vuoja vaikų draugijėlė “Jau
noji Birutė”. Bet Lridgeportie- 
čiui turbūt mažai apie ją zmo 
ar mažai savo vaikais rūpina
si, kad toj draugijėlėj mažai 
Bridgeporto lietimų vaikų ma
tyt.

Tokiu budu po 
mas išteisino ir paliuosavo gar- penkių valandų kamantinėjimo 
sųjį sfiešelninką Raym^nd J.'prokuroras turėjo juos paliuo- 
Bischoff, kurį žemesnis teis-^suoti, bet prigrūmodamas, kad 
mas buvo nukišęs nuo 1 iki 10 jis juos dar pagąusiąs.
me(ų kalėjimai). Savo nuo- Cribben & Sexton Co. išdii> 
sprindy augščiausias teismas La “Universal” krosnis (pe- 
mrkrT kad duoti teismui įrody- čius); streikas joje tęsiasi jau 
mai prieš Bischoffą yra neuž- kiek laiko ir streikieriai mano^ 
lėktini, kad pripažinti jį kaltu kad ji atsidūrė labai kebliame 
ir nuteisti kalėjimai). Nėgi padėjime, jei ji stveriasi tokių 
augščiausias teisina- nesugrą- ' kovos priemonių su, streikie- 
žino Bischoffo bylos žemesnių- riais. 
jam teisumi, kad tų bylą iš- 
iiauju nagrinėti. Tokiu budu 
Biscbolfas lieka visai paiiuo* 
Kilotas nuo atsakomybės ir nie
ko daugiau prieš jį nebus vei
kiama.

Bischofl’as, kuris nunešė gal 
milionus dolerių ir lietuvių 
darbininkų pinigų, buvo 1921 
m. apkaltintas už prigaudinė- \Vorkers 
jimą žmonių. Jis * x J x ‘ * 
ciją, pasiliuosavo 
naujo pradėjęs varyti spešelų 
biznį, Bet jis išnaujo tapo ap
kali i olas. Tada jis pabūgo ir

Angeles. Jo bliu buvo na
grinėjama kovo mėn., 1925 m. 
prieš teisėją Lindsay. Jis tapo 
nuteistas kalėjimai), bet dabar 
augščiausiojo teismo nuospren-Į 
džiu 
nuo

Paliuosavo nuteistus 
rubsiuvius pikie- 

tuotojus
Aukščiausias valstijos teis

mas Springfielde -paliuosavo ke- 
turius Amalgamated Clothing 

i narius, kuriuos Rock 
užsistatė kau- Island teismas buvo nuteisęš 

ir buvo iš- kalėjimai! už pikietavimą Da
inei Boone audinyčių, kad pri
vertus jas ' pripažinti darbinin
kų uniją. Dvi moterys pikie- 
tuotojos, Berlha (Tddvvell ir 
May Nichols buvo nuteistos 30 
dięmj kalėjiman, ^o Marcus L. 
LlSedeke ir Jack Torch 60 die

nų. .

tapo vi>ai paliuosuotas 
atsakcmybėsi išteisin- 

nes esą nebuvę užtektiną 
įrodymų jo nuteisimui.

r^^Calleit buč 
way 
daunėj. Bet 
puolimo laukė 
gęs prie jo. 
rėjo paslėpęs 
plėšikas priėjo prie

o patį J-učeiį uždarė le- 
Gallcit tokio ūž
iu buvo prisiren- 
Jis lodaunėj tu- 

revolverį ir kada 
registerio,

jis pradėjo į plėšiką šaudyti, 
perverdamas jį keturiomis 
komis.

Federalinis grand jury 
kai- išnešė apkaltinimą 
Cook pavieto šerifą Peter Hoff- 
man, buvusį pavieto kalėjimo 
viršininką Wesley \Vestbrook ii 
17 kitų asmenų už suokalbį tik
siu paniekinti teismo nuospren
dį, duodant perdaug dideles lai
svės kalėjime butlegeriams La
ke ir Druggan. Taipjau West- 
lifook tapo apkaltintas už ėmi
mą kyšių, o Lake ir Druggan. 
kurie prisipažino, kad jie su
mokėjo $22,500 už savo laisvę 
kalėjime, tapo apkaltinti už ky
šių davimą. -

Iš visų apkaltintųjų reika
laujama po $3,000 kaucijos.

Penki žmonės užmušti
Pereitą šeštadienį įvairiose 

Chicagos dalyse, daugiausiajbar- 
niuose, liko nušauti ar 
nudurti penki žmonės.

BJ

Turi chorą

“Jaunojoj Birutėj” priklau
so apie 50 vaikų berniukų 
ir mergaičių. Veik pusė vaikų 
vra iš kitu kolonijų M ar*

kūčių vakarienė susidės net iš Į 
12 įvairių gardžių "patrovų“. 
Taipgi bus muzika^ 
Kalėdų Eglaitė.

Kadangi vakarienė 
žojoj svetainėj, tai 
reikalinga užsisakyti 
ba tikietą nusipirkti
Katkevičienę, 2859 W. 40 
Telefonas Lafayette 7882. 
keto kaina $1.25 y pu tai. -

šokiai ir

bus nia- 
išanksto 

vietą 
pas

ar- 
K. 
St.

S.

akyse 
kuo- 

p. Va- 
Ištie-

Štai Budas Išgydyti) 
. Ruplurą

yzrn it M

1

Vaikai renkasi kas ketvergą 
Mark Wbite Sųuare svetainėj. 
Ten būna dainų painokos n 
paskui lietuvių žaismės. Vai
kai noriai pamokas lanko, gra
žiai lietuviškai dainuoja, o 
paskui ir pasižaidžia. Dainų 
mokina p. P. Sarpalius.

Organizuoja orkestą x

[Pacific and Atlantic Photo]

Cromer, Anglijos ka
raliaus cenzorius. Jo ga
lioj yra uždrausti staty
ti Anglijos scenoj ame
rikoniškus veikalus.

Daug ašarų publikos 
galima buvo pastebėti, 
met ant scenos pasirodė 
nagaitis Kęstučio rolėje,
sų tai buvo griaudingas mo
mentas. Vanagaitis pergyveno 
tą rolę ir paliko m užmirštamus 
įspūdžius. Labai įspūdingai at
rodė ir, vaidelyčių procesija, 
kuri perėjo per visą svejainę, 
apsistodamos ant scenos prie 
aukuro. Gana geras buvo vai- 
dvlo v rolėje p. Gcldbutas.

Dailės Mylėtojas.

vieną ar kitą instru- 
o jei prisidėtų dar ir 
, kurie ikįšiol prie 

Jaun. Birutės nepriklausė, bu
tų galima sudaryti neblogą vai
kų orkestrą. I žsirašyji galima j 
kas ketvirtadienis, laike dainų Į 
pamokų.

Lietuvių kalbos pamokos
Nesenai Jaun. Birute įvedė 

ir lietuvių kalbos pamokas, ku-| 
rias lanko apie »poras desetkųl ' 
vaikų ir noriai mokinasi lietu-j 
vių kalbos. Mokinių skaičius 
nuolatos didėja. Pamokos yra 
atviros visiems ir jas gali lan-i 
kyti visi vaikai, kurie jau mo
ka angliškai skaityti ir rašyti.'

Rengia Kalėdų Eglaitę
Dabar Jaunoji Birutė stro-j 

piai rengiasi prie Kalėdų Eg-' Rytoj 
laitus. Tai bus pirmas Jaun. I 
Birulės pasirodymas šiame su-« Rytpj 
zonų. Vaikai mokinasi gražių joj Lūs 
dainų ir deklamacijų, kad pasi-; davimo

Roseland
Raudonųjų biznierių skomas.

Pulkui Paties Namie Gydymas, Kurj 
Kiekvienas Gali Vartoti Ant Bile Ko
kios Rupturos Didelės Arba Mažos

Nieko nekaunuoja bandymas
Su rupturn žnio(idu viaoje/ kalyje yru tie- 

»iog nu»teb!nti stcAKitiiiomin pa ekmėmiu la
bui paprastu budu jtydyme rupturų, kuria
ntHiuntiumat dykai I ii tik reikti Inu ju.^ fiiv 
Hteb^tinus Uupturų Gydymu* yri tikra pu ; 
laiinn žrnončm hu rujitOromlsp vyrama, 
moterimi arka vaikam t. Yra pankeJbtaH 
krtlpo paHokmingiau iia.i būdas. koka kada 
laivo išrastus ir visokie diržai ir palaiky
mai yru nereikalingi.

Nedaro skirtumo kaip bloga rupturn yra. 
kaip Ilgai jus ją turite arba kaip sunku |ą 
užlaikyti; nėra skirtumo kiek rųšių diržų ( 
jau jųa esate vartoję, tegul niūkus • nesu
laiko gauti *| DYKAI GYDYMĄ. Ga) būt 1 
jus manote, kad jus negausite niekur pa- 
geibo* arba jūsų ruptura yra taip didelė i 
kaip kumktis, Ai puiki sistema sukontro
liuos ją ir užlaikys vietoje, tiesiog jus nu
sistebėkite su' tokiu magišku veikianti. Taip- j 
gi pagelbės išgydyti ir tas vietas, kur rup
iu ra išėjo kiaurai, tuip kad greitai jus ga-! 
lėJlt lengvai drbti bilę kek| darbų, išrodys, 
kad jus niekad neturėjot rubturos.

Jus galit gauti dyku! bandymų tų puikių 
gydančių prirengimi), tik atsiųskit savo var
dą,-' ir yliesų pas W. A. COLLINGS, Ine., 
4«<>.' Collinąs Uuilding, Watertown, N. Y. 

zKesiųskit pinigų. Bandymas yra dykai. Ra
šykit tuojau -- šiandien. Gal nereikės 
jums neiioti diržą visų amžių.

KIMBALL PIJANAI
Del tobulumo savo balso yra 
pamylėti ir didžiai ■ išgirti per 
pagarsėjusius artistus ir muzi
kos ekspertus. Vien tik su Kim- 
ball grojikliu pianu galite gra- i 
jiti gaidas teisingai ir girdėt) Į 
geriausiai ištobulintą piano m u- • 
ziką.

Parduodam ant lengvą išmo-. I 
' ' kėjimų

PIJANy KRAUTUVES
-BtnaHOff'

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

Kadangi dabar yra pabaiga 
metų ir kadangi visose draugi
jose yra renkamos valdybos se
kantiems metams, tai musų 
raudonieji biznieriai sumanei 
naują skymą. Jie vienur lenda 
į draugijas bei kuopas ar kliu- 
bus ir agituoja, kad butų iš
rinktas ir korespondentas, ku-

i

PETRONĖLĖ KIELLA

DR. VAITUSH, O. b 
LIETUVIS AKU1 •'PEC1ALISTA.

Mikąj mylima dukrelė persi
skyrė sti šiuo pasauliu sulauku
si. 8 metų amžiaus, Gruodžio 
13 dieną, 1925, 7:05 valandą 
ryte. Gimė birželio įl9, 1917, 
Chicago, v III.

• ’ * r. . J
Paliko daleliame nubudime 

tėvus Ignacą ir Bronislavą ir 
2 seseris, Bronislavą ir Gena- 
vaitę. Kūnas pašarvotas randa
si 11121 So. Sawycr Avė., Mt. 
Greenwood, III.

laidotuves įvyks Ketverge, 
Gruodžio IX 8 valandą ryto iš 
namų į Visų šventų bažnyčią, 
Roseland, 111., kurioj įvyks ge
dulingos pamaldos už velionės 
sielą, o iš ten bus pulydėta j 
ftv. Kazimiero kapines.

prieinama tik 15c. į mėnesį.
Jaun. Birutė jdu daug yra 

nuveikusi. Dabar ji bando dar ris atstovautų draugiją, kliubą 
geriau susitvarkyti, kad gale- bei kuopą. Jie renka kores- 
jus dar daugiau nuveikti. Or- pondentais ir nemokančius ra- 
ganižatorius p. M. Vaiflyla, dir- syti, bile tik jo vardą butų ga- 

’į ba su didžiausiu atsidėjimu,!įima naudoti.* Raudonųjų biz- 
i kad kuogeriausia draugijėlę (nierių tikslas yra tas, kad su- 
> sutvarkius, kad vaikai iš jos įdarius korespondentų biurą.

Visi korespondentai turės būti 
po tef biuro kontrole (geriau 
sakant cenzūra) ir visos žinios 
iš Boselando ir apielinkės, tu
rės būti priduotos cenzūrai. 
Kurios bus geros raudonąjain 
bizniui tos bus siunčiamos 
‘Laisvėn” ir “Vilnin,” o is ku
rių žinių biznio padaryti bus 

negalima, tai tos bus siunčia
mos į gurbą. Be to, jei jiems 
pą^sęktų tverti.,,tpRį biurą, 
tai jie galėtų naudoti ir tų 
draugijų vardus, kurias minėti 
korespondentai atstovautų ir ži
noma, jei kas mėgintų kontro- 
bandos keliu prasilenkti su cen
zūra, 
visų 
prieš 
prieš 
cenzūros Koyfcspondencija, 
lėtų protestuoti ir skelbti rezo
liucijas, sakydami, kad netei
singai buvo rašyta ir tokių bu
du galėtų suvedžioti publiką. 
Be to, jie galėtų ir biznį dary
li, nes šioje apielinkėjo mažai

Palengvins aklų (tempimą, kuri 
esti priežastimi gaivos skaudėjimi 
žvelgimo, xakiu aptemimo, nervuotu 
mo, skaudamą akių karštį, ątitaisc 
kreivas aki - nuima kataraktą, ati 
lai/.o trumpregystę ir toliregysU. 
Prirenka teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da- 

■ orr.as su elektra, parodančia ma
giausias klaidas. Speciali • atyda a!
kreipiama į mokyklos vaikus. Ak’- 
aiai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 1<) 
ki 8 vai NedšKol 10 1ki 1 vai p. i .

1545 West 47th Street
fhonc Roulevr.r'd 7589

“i kuodidiiausios naudos 
ir kad priklausimas prie zjos 
jiems butų didžiausias sm&gu- 

; mas. Jis jau išmokino vaikus 
I daug linksimų lietuvių žaismių, 
duoda paveikslų iš įvairių ša- 

I lių gyvenimo, p net norima 
i duoti ir kratomųjų paveikslų.

Vaikus galima prirašyti kas 
ketvirtadieni, dainų' pamorox 

1 s.e. Visi bridgeportiečiai veski
te savo vaikus i Jaunąją Biru
lę, visiems užteks vielos, b ir 
patys vaikai’džiaugsis, kad ir 

į jie priklauso tini gražioj vaikų 
1 draugijėlėj. —Bal.

Visus gimines, draugus ir 
pažįstamus nuoširdžiai kviečia
me dalyvauti laidotuvėse.

Nubudę liekame,
Tėvas, Motina ir Seserys

Laidotuvėse patarnauja gra- 
borius Eudeikis, Tel. Yds 1741.

svarbus susirinkimas

vakare^ Liet. Auditori- 
svurbtiM Vilniaus Va- 
Komiteto, prie jo pri-

tada tas cenzuos biuras 
tų draugijų vardu, kaip 

korespondentą, taip ir 
tą laikraštį, kur tilptų be 

ga-

o vienok kuo- *ą dieną Kalėdų, 
mel reikia ristis, tai juodu ne- gruodžio 26 d., Mark Wbite| 
sirita. ■ Sųuare didžiojoj Svetainėj. |č

Komaras sake 
bijo su lietuviais
uedėlioj Erelnugas jį sulamdė 
ir jis išvažiavo į New Yorką.

Kalbama, kalbama, bet nie-; vaikų veikimu, _ . . 
ko nedaroma. Kad gi, ant galo,} yra kviečiami'atsilankyti 
miLsų čempionai pradės tarp 
savęs ristis? —D.

ap- 
| svarstyti kaip geriau prisireng
ti prie Nepriklausomybės Die- 

jog jis nesi-• j imas su biletais, kuriuos rei- nes apvąikščiojiino. > 
ristis, betlkia įsigyti iškajno; jų galima 

gauti pas visus Jaunosios Bi
rutės narius. Visi, kas domisi 

tėvai 
į Ka- 
savo 

šven-

(Tąsa ant 8-to pusi.)

Visokių naujiehybių ir su- 
mainmių daugiausiai Ghicago- 
je atsiranda, štai šiemet bū
rys veiklių moterų Sandaros 
25 kuopos rengia viešą kilčių 
vakarienę gruodžio 24 dieną, 
(’J;. Liętuvių Auditorijoj, auk 
Bridgeporto.

T’os kuopos pirmininkas p. 
ir komosijos na- 

vaikams yra Jau-;res pp. Balickienė, Zolpienė, 
labai reikalinga, Galickienė, Katkevičienė ir Žil

uos čia jie išmoks lietuvių dai- vitieiiė visus kviečia abi lanky
lių ir savo gimtosios kalbos. ti ir sako, kad jų. rengiama

Kviečiame visus
Jaunoji Birulė nesitenkina 

į tuo ką ji turi. Ji norėtų turėti 
savo tarpe dar daugiau vaikų. 
Labai daug 
tuvių vaikai
tėvai negali su jais susikalbę- S. Valančius 
Ii. Tokiems 
nu j i Birutė

I AKA $>OL\CVV(M<4

—1%

IKI?

naujiehybių ir su-

k į

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

Traukimus dantų be tkaushto. 
ridge geriausio aiptįp. Su musų 
įeitum galima valgyti kabiausią mal

dą. Gamatuojame visą save darbą, ir 
temas musų kainas. Sergėkite 
tentis. kad nekenktu ’ufu sveikata

1515 West 47'h Street
♦Ii '

KAZIMIERAS* L1DŽ1US
Musų mylimas' v^ ras ir tė

velis persiskyrė su šiuo pa
sauliu sulaukęs 36 metų mn- 
žiaus, gruodžio 16 d. 1925, 
Paėjo iš Kauno rėd., Rasei
nių apskričio, Kvedainių pa
rapijos. Amerikoje išgyveno 
17 metų. (

Paliko dideliame nuliūdi
me moterį Oną po tėvais Au- 
gautaltę, 2 dukteris: Aldoną 
ir J osetiną, 3 brolius: Domi
ninkų, Mikolą ii’ Liudviką.

Kūnas pašarvotas randasi 
3715 Euvled Avė., Berw$‘n, 
III, Laidotuvės įvyks Mfliatoj, 
gruodžio 19, 1.30 vai. ]>o pie
tų iš namų bus nulydėtas j 
Tautiškas kapines.

Visus gimines, draugus ii 
pažjstąmus nuoširdžiai kvie
čiame dalyvauti laidotuvėse.
. Nuliūdę liekame, 

z Moteris, Dukterys
ir Broliai

Laidotuvėse patarnauja gra- 
Porins Eudeikis Telefonas 
Yards >741.

DIL ROSS NAUJA IR PA 
GERINTĄ SISTEMĄ 
gydymo išgydo

Kraujo, pūslės, 
tos, u'žser.Jintoą, ir 
iitCydpmoB. ’ *

Vartojami baugiausi ij^ ueriausiui > 
žinomi

asas — šlapumo, privatinė*, 
uikrtt'ianion livoa vti.Sira

Mantjkgus

Geresnis Ir Pi
gesnis Už Ki
tų Patarnavi
mas.

J. R. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas: 
4605-07 Š. Hermitage Av. 

Tel. Yards 1741 ir 4040 
SKYRIUS

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayettč 07k7 

SKYRIUS
4904 West 14th St., Cicero. 

Tel. Cicero 8094

Skelbimai Naujienose 
duoda1 naudą dėlto, ; 
kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

metodu*

914 ■ v

pagerinti^

606
Ir tikras Europinis '.ji 

«*clde pydymas r 
kiama. Vięnatinjf 
dymaa nuo sifilio 4uc 
dainai Ui f
iv m* kainą

tiktai trumpam laikui
i nu 

Kad iiiry<.'

Vlt b M. ROSS 
Atšaka ntis 

Specialistas 
įsteigta 30 metų

DaugiauHiai chroniškų ligų paeina 
kraujo ir užkrečiamų ligų. I' ‘ 
jaa nebandykit šertai* budala. 
VYRAI! Spątiutia serum 
tojumas uu ffėfv 
stiprumo siip.v 
jėga veikia »l 
ir kraujo, mi&ikdama stiprumą 
ir sunykusienK 
ktynbariai kasdien pilni ligonių.
JIS TURI 30 METŲ PATYRIMU 

ie Jmu ISuy.lė t ukstan flus įmonių, tai -- uktlkrinimas serąnBtlema. kad lt® «nu* 
>'4 gydymų. Vienatinis geriausiai jren, t» 
oftsiu Jungtinėse Valstijos*. Deiimtis g) 
dymui kambarių. Kraujo išbandymas ir ! 
borAtąrljos egzeminheija dykai «u gydy įsu

Patarimus Dykai
medikalis patarnavimas autui 

Bvąlkata ir laimę. G>-riauais gj-dj 
PigiuUBloB kaino*. Greičiauaius K>di 
Ateikit JHandien.

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

kampas Monroe St. Chicago
.Vyrų priėmimo kambarys 606. Moterų jr 
ėniimo kambarys 608.

PcnktaH Augšfas, Crilly Namas 
25 METAI T^.ME NAME

Ofino valandos kasdien nuo 10 rytq ii’, 
vakare. Nedėlioj nuo 10 Iki 1 dieną, 
ncdėliiis, sere<h;mi» ir Mihatomie nuo 
ryto vakare.

pasisek Imu
Ils vyram*.
bukliiiKai ant

Kyttymaa 
Jai
o
Kilių.

ataa\ irr
Kaivin lu

tu r» 
silpni *n>

vyrama, Dr. Ro*« gy<! m

AtHHknntiH 
j ūmi 
mn». 
man.



T

(Tąsa r.uo 7-to pusi.)

naujienos; ęhfcago, iii.
....... . ......................................... .A,,,. '...............

PRANEŠIMAI
200.

r.ges”.

Ui
Rėmė

Iš Birutės
Bruožai

parko nvotamę, krip 8 y. v. bus Į tlia|jait mažiausia 20(Mmonlų kad tik geras dalykas tęstųsi 11- 
U.n.iiZu r<nwh/>l lAu Irt t A 111«..... .

pat
to

publika buvo tos nuo- 
kad Birute ką davė, tai

-'••■v 
tamBimą.

REIKALINGAS
PATYRUS 

BUDĖJUS.
1 'Kreipkitės: 

į 8M W. 20 St.

adieny, 
ak re, 
lalsted 
Mitinai 
ne, nes

“Good 
pack-

ketvir- 
7:30 vai.

nori kad 
tigtų ir

) ards 7282
BRIDGEPURT PAINTING 

& hDVV. CO.
M ai e vo jam ir popieruojam.

luiK* <i rnuievų, pupierą 
-riklus t t

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

20 d., Lietuvių Auditori- 
bus labai gražus ir sma- 
vakaras. Vaičkaus Dra- 
Teatras, paminėjimui 20

KALĖDINĖ KAMPANIJA
Uždirbkite» •t?70 iki Ka’ėdų u 

dalį arba pilną laiką, vyrai arb; 
no’erjs. P.’lnas instrukcijas ga. 
te gauti pėtnjėioj. 7:30 V. I. vak r

. Romu 416
160 N. La Šalie St.

Klauskit Adv, Managerio

Pasakyta ir padaryta, 
te garsino, kad prade* 
8:15 v. v. Ir ji pradėjo

lėtus 
tokių biletų Birutė išsiuntinė
ja apie

H K 1'1 l'Ll MHIN64 PAS VII 
IR SUTAUPYKIT 35%

Mes parduodame visiems olseh< 
kainomih

l.cviiithal Plombine curnh ('<» 
1637 West Divislon SU 

netoli Marshfield

j Birutės parengimus;

Bitutes merjraičių ijęr vyrų prak
tikos įvyks 17 d. gruodžio, 8 vai. 
vakare, M rk \Vbilc Sų. Purk, ant 
*0 gatves ir S. iialsteū St. Dabar 
r vėl atsidarė pro?a Birutėje na”- 

‘’ėirs narūnus prisirašyti. Kurie 
norite pristoti, malonėkite• atsilan
kyti, bo no ilgai ta proga bus.

Valdyba.

uždirba po 
kiekvieno 
kiek Jusu 

laikytumėt jį 
u 7
iitark su sekretorių 

, o nuo jo su- 
dauginsis jūsų

. Clucagiečiai! Birutė

Birutės repeticijos. Ten juos 
sutiks biruliečiai sveikindami. 
Todėl visi dainuoti!

PRANEŠIMAS MO1ERIMS
Pursiduodu vilnonius gijos įviu 

ciems nėriniams; Kuiną: 4 unciji malkos 35c., 38c. ir 40c. Vilnonio 
skiautės 1 vaikams, kaina nuo 6 
ęntų iki $1.00. Marškonios 

jos, kainu 1(100 jardų nuo 10c. ik 
I5r. Mano luvoras parsiduoda n< 
i*>e. iki 5Oc. pigiau negu kitur

Atdara dienomis, vakarais. Sukina 
dienyj po pietų.

I'iunk SelemonaviČius 
<04 \V 33rd Si. Prie Normai At

SLA 36 kp. rengia dideles pra- 
ilbas ketverge, 17 d. gruodžio, 

Mildoj svet., 3142 S. Halsted St. 
Pradžia 7:30 vai. vak. Kalbės ge
riausi Chicagds kalbėtojai. Kvic- 
•5 a visus • tsilankyti prakalbų ren

ino komisija.

MOVING, EM’KESSING A COAi 
PIAND MOVING EXPERTS 

Ixing difltance handling.
Turime daug metu nat» rimą.

3238 So. Halsted St.
Tel. res. Yda 3408-Blvd. 7667 offlce

Vilniaus Vadavimo Komiteto ir 
prisidėjusių prie jo organizaijų vi- 
ųot:nas susirinkimas įvyks penk

iadieny, gruodžio 18 d,. 8 v. v., 
’ ietuvių Auditorijoj. Visi narlM, 
Iraugijų delegatai ir šiaip užinte- 
•esuoti asmenys yra prašomi atl
ankyti. Svarbiausi! d’enotvarkėr. 

nu”ktu bus Vasario 16 dienos ap- 
va:kščiojimas. —Sekretorius.

navėlavo.. Mat jie manė, kad gai, o jei prastas — 
bus “lietuviškai" pradėta, — kuogreieiausia užsil 
apsiriko, nes Birutė visuomet džiaugiasi Pgerai dar, kad greit 
nuskirtu laiku pradeda. užsibaigė.”

Lieiuvių Rateliuos
kas skaito “Laisvę” bei “Vilnį 
o kada jie pradėtų kišti viso
kias žinias bei pranešimus į 
“Vilnį” ir “Laisvę” ir jeigu 
žmogus jųjų neskaitydamas pa
sisakytų nieko nežinojęs apie 
]>anašius dalykus, tai jie saky
tų, kad kas nori žinoti kas 
Roselande darosi, tai turi užsi- 

’ rašyti tuos du raudonųjų biz
nierių organus, ir tada jau ga
lėtų padaryti biznį.

Bet jus, raudonieji biznieriui 
atsiminkite, kad čionai yja ne 
sovietų Rusijos diktatūra ir ne 
Lietuvos klerikalų juodasis kry
žius, tai jus burnos korespon
dentams neulimsite ir cenzū
ros neįvesite, ir iš to biznio ne
padarysite. Vietos publika jau 
suspėjo jumis pažinti. —Rep.

/orBILIOUSMESS

T eatras Muzika
Visa 

monės, 
buvo nauja, gerai priruošta ir 
įspūdinga, bet permažai. Biru
tė šį kartą, matyt, prisilaikė 
angliškos patarlės: 
thinsrs come in šmuli

Laike šokių muzikai apti
lus pasigirdo didelis klegėsis. 
Vienam kampo kas tai suriko: 
“Tai Padaužo.?!” žmonės pra
dėjo rinktis, bet nieko nepa
ini tč. Mat Padaužos populio* 
r s ir visi įdomaujasi juos pa
matyti.

KIEK KAINUOJA ŽMOGUI PRA 
LEISTI $100.00?

AtHakymaa: $100.00 ant syk ir 
$6.00 į metus per via* 

likusį gyvenimą.
Kiekvienas musų praleistas dole

ris sudaro nematomą juostą ern- 
ą ir kiekvienas centas atlieka 

.am tikra darbą. Praleisdami cen- 
ą paskui centą, dolerį paskui do- 
erio, mes greitai praleidžiame 
•imtą ir iAsiunėiame savo centus 
Urbti dėl kitų.

Atsiminkite iai, kada jus pralel- 
Ižiatc pinigus. Atsiminkite, kiek 

pinigai uždirbtų jums jei padč- 
Ymėt juos j banką ar spūlką ?

.Naujienų. Spulka. 
6.00 gryno pelno ant 

rlUO.UU — pamislyk 
mitas uždirbtų jei 

•<a per 2Q inety?
Ateik ir pas.'.__

įpic taupymo budus, 
nosi kaip greit < 

doleris.
NAU’IENŲ SPULKA, 

1739 So. Halsted St.

jVAIByS SKELBIMAI 
BAGDONAS BROS.

Gražus vakaras atei 
nantj sekmadienį

Artistas J. VAIČKUS
Vaičkus yra pionierius Lietuvos teatro. . Su tokiu 

atsidavimu, jis dabar dirba sukūrimui nuolatinio lietuvių 
atro Amerikoj. Jam jau pasisekė sukurti Chipagoje Vaič
kaus Dramos Teatrą, kuris duoda vaidinimus kas sekmadienį. 
Ateinantį sekmadienį jo Teatras vaidins dramą “Laisvė? Ko
votojai” Lietuvių Auditorijoj, ‘ L. S. S. VIII Rajono vakare. 

'Vaidinime dalyvaus ir pats artistas J. Vaičkus, taipjau ir jo 
teatro premjere, artistė Pola Tendžiulytfi ir k.

prašo 
Jus ateiti ir padėti jai dainuoti. 
Daber vėl atsidaro naujų na
rių priėmimas nes bus rengia-' 
muši prie naujo veikalo. Savo 
rėmėjų Birute ir jos vedėjas 
p. Vanagaitis prašo koopera
cijos; jei kur žinote kokį nors) 
’ainininkų, prašome prisiųsti 
šandie į Mark Whitc Sųuare

Ateinantį sekmadienį, gruo 
džio 
joj, 
gus 
mos
metų sukaktuvių pirmosios Lie
tuvos revoliucijos, suvaidins 
gražią 4 veiksmų dramą “Lais
ves Kovotojai,” d. Grigaitis pa
sakys trumpą, bot gerą prakal
bą ir paskui iki hakties vė!umo* 
bus šokiai, griežiant gerai or
kestrai.

Kiekvienam verta dalyvauti 
tokiame gražiame vakare ir įa 
matyti Vaičkaus \Teatrą vaidi 
nant šį gražų veikalą iš laikų 
Lietuvos kovos už nepriklauso
mybę. * Ypkč kad įžanga yra 
kiekvienam prieinama — 50c, 
75c ir $1. Tikietus iškalno 
galima gauti “Naujienose.” kj 
gražų vakarą rengia LSS. VIII 
Rajonas. * —V■•kis.

Smulkmenos

Lietuvos Socialdemokratų 
4 Fondo < hie aęros kuopos 
netinis susirinkimas įvyks 

gruodžio 17 d., 7..», 
Naujienų name, 1739 So.

St. Kviečiu visus narius 
dalyvauti šiame susirinki- 
yra svarbių reikalų.

N. J. Mauricas, sekr.
Dvidešimties Metų Lietuvos 

Revoliucijos Sukaktuvės 
Taipgi ir dvidešimties metų Lie

tuvių Socialistų Sąjungos Sukaktu- 
ės. Toms didelėms sukak* uvėms 
aminėti, LSS. VIII Rajonas ren
io dide j vakarą, kuris įvyks ne- 

lėlioj, gruodžio 20, 1925, Lietuvių 
ditorijoj 3135 So. Halsted St. 
ičkaus Dramos teatras suloš dra- 

<ią “Laisvės Kovotojai”. Kalbės 
'IcdaK'orius P Grigaitis. Po gra
žaus programo bus šokiai iki nak- i 

es vėlumos. Jžanga 50c„ 75c. ir1 
1, Kiekvienas trokttan is laisvės 

r kovojąs už ją turėtų atsilankyti.
/ Rengėjai.**

REIKIA OARBININKįl
VYRŲ ir MOTERŲ

Su virš 800 Chicagos 
ės pub'ikos pereitą j’vkmadic- 

:į pripildė Lietuvių Auditori- 
ą, kad pamatyti Birutės vai- 

« a * I V >*•

rink ti

BCECHAM'S 
PILLS

ė visuomet pateikia ką tai 
• ifiujo. Savo skaitlingu atsilan
kymu publika parode, kad mo
ka įkainuoti Birutes nuopelnus.

Maskvos garbintojai spėria
jai rengė tą pati vakarą, pa- 
kviesdami grupę visų artistų, 
kad jiems atvaidintų du aktus 
‘!La Traviata” operos, garsin
simi, kad tai “mūsiškiai”. Jie' 
turbūt manė, kad pakenks Bi-j
rutci.4kt parodė tik savo ne-. Buvę Birutes pastatyme “Kei- 
susiįratimij, fanatizmų ir savo^tučio Mirties” dabar tik ir kal-

I ba apie tai. Visi gėrisi vai- 
idinimu ir dainomis, lik gailau- 

Bii’U- ja, kad visą tai trumpai tęsėsi, 
kaip Tai jau ^htfuis įrodymas gero 

punk- pastatymo, ne^, kiekvienas nori.

Musų konsulas p. Žadeikjš 
• su javo žmona ir su juomi ke
letas Birules narių rėmėjų 
L^ngė vidun jau šviesas gesi

nant. Greitu žingsniu žingsnia
vo paskui 1 irutietę, kuri 
dė jų vietas. Vadinasi, 
konsulrs visgi suspėjo.

Buvę gi Vaičkaus teatre irgi 
kalba apie Vaičkaus vaidinimą 
Goliaus kalėjime. Chicagiečiai 
dar niekad lietuvių vakaruose 
nėra matę tokio puikaus vaidi
nimo. ri,ū> <

Northddč« Jaunuolių draugijėlės 
"Bijūnėlio” tėvu susirinkimas ivyks 

etverge gruodžio 17 d., 8 vai. va- 
'•aro. Lhiosi bės svet.\ 1822 Wa- 
ba’-si-' avė. Visi tėvai yra kv’eč'a- 
nr dalyvauti tame nepaprastame 
us’rinkhne, kur bus svarstoma 
varb’ausi draugijėlės Bijūnėlio 

-ei! a’ai. —Valdyba.

REIKIA DARBININKŲ
VYRŲ

NAMAI-ŽEME

pas

MORTGECIM-PASKOLOS

MOKYKLOS

PARSIDUODA minkštų geri
nu įstaiga su 5 kambariai iš 
užpakalio.

Kreipkitės:
4100 Wentworth Avė.

(correspondence) Pinte- 
paaiškinimų klausk asmeniš

CORPORATION 
$804 SontJj f^erlzie Ava., 

**—Imfayette 6788

Madison, Chicazo, UI.

ANT IŠMAINYMO 2 fl tų muri- 
h namas. 5—5 kambarių. Mainy- 
u į bungalow arba j gerą cot’age, 
mas randasi Brighton Parke, 

‘sušaukit, pas savininką. Mrs. A. 
atkauskienė, 3340 S. Halsted St., 
e’. Boulevard. 3652.

DIDELIS Bargcnas. Parsiduoda 
augštų mūrinis namas, netoli 

' rųuette Parko, pusę bloko nuo 
arų. Gerai įtaisyta, karštu van- 
3 iu šildomas. Atsišaukite 
ontraktorių

Jonas Paulus
4638 S. Washtenaw Avė.
Tel. Lafayctte 3151

Ketv., Gruodžių 17 d, 1925

PARDAVIMUI
PARSIDUODA bųčcrne ir 

grosernė, gera vieta, nėrapbu- 
černių aplinkui per 4 blokus. 
Nauji fikčeriaj, cash biznis.

1444 W. 74th SI.
Tel. Ventworth 6751

PARSIDUODA' bučernė ir 
;roserne, maišytų tautų ap 
cnta apielinkė. Biznis išdirb- 
s gerai, 4 kambariai, pagy- 
jnimui; renda pigi.

1235 S. Kedzie Avc.

RESTAURANTAS 
mui; pigiai nupirksi t, dėl part- 
lerių nesutikimo. Vieta gera.

Krpipkit&s:
1510 W. Harrison St.

PARDAVIAU! Gents Furn’sh’ng 
'ii’uvė laikom-’ visokiu «mu’k- 
enų. Vin’a išdirbta. Gausit bar- 
'-a Priežastis padravimo — ne- 
•*»«k»tP.
Kreipkitės:

5(18 AV. 81 St.

REIKIA automobilių sales- 
menų, yra gera ateitis, gere 
įpielinkėj, pardavinėti dviejų 
•ųšių gas karus. Pageidaujam 
atyrę, arba išmokinsime n< 
latyrnsius, kurie turi gabuni 
laruavinėjime. ♦

4143 Cottage Grove^Ave.

TE'KIA patyrusių vyrų pr 
Arklių ir šiaip darbininkų 
jeležies atkarpų jardą. Gera 
, ga ir nuolat darbas.
jiter-SUte SteeFand Supply G

4030 S. Wells St.

’<as norite pirkti, par
duoti arba mainyti, va

žiuokite pas
F. G. LUCAS & CO. 
ausite teisingą ir grer- 

tą patarnavimą
IŠSIMAINO naujas b zinavas na- 
as Brighton Parke, Storas su tri- 
•'s fintais, mainysiu ant dviejų 
dų namo, bungak)\v arba far- 
os netoli nuo Chjcagos. 
PARSIDUODA arba išsimaino 
lupinis muro namas, parduosiu 

: $11 800 arba mainysiu aut cot- 
uze to’iąus iš Chicagos kad ir su 
Tais lotais, arba ant buČernės 
■ loto.
PARSIDUODA trijų flatų muro 
mas, parduosiu už $8,800 arba 
ainysiu ant mažesnio namo to
lis nuo miesto,** arba ant bučer- 

"s, rnėtaurano arba ant kitokio 
rdo. Su viršminėtais relliaDis 

. cipkites pas

F. G. LUCAS & CO.
4108 Archer Avenue 

Phone T afayette 5107

»SmtŲ JIESKOJIMAI
JFŠKAU John Grame), jis 

• ’iilba icckreminčj, * T dūrinė 
dAly miesto. Jam palikau laiš
ke Naujienų ofise, 1739 South 
Halsted. St., CJiicago.

AUTOMOBILIAInuro 
musų

i Ateinantį sekmadienį chica- 
gieČiai irgi turės gražų vakarą. 
Liet. Auditorijoj bus vaidina
ma drama “Laisvės Kovotojai.” 
Joje svarbią rolę vaidins senas 
artistas-my lėtoj as J. Briedis, 
kurio vaidinimo didžiuma chi- 
cagiečių nėra matę jau per dau
gelį metų.

PARDAVIMUI didelis trokas. 
o/keisis, baras, lentynos ii 
ce boksis. Parduosiu sykiu ar
ia atskirais šmotais. Kaina 
irieinama. George Brotts, “■ 

3500 S. Union Avė.
Tel. Boulevard 3787

Ar jus tikėsite, ar ne, bet 
vienas trečdali.-' visos publikos 
tai buvo birutiečiai. Mat per 
dvidešimt metų Birutės gyva
vimo jie kuomet nors yra ak
tyvi ii dalyvavę chore. Dal>ar 
jiems labai maloniu sueiti ir/ 
pasikalbėti apie smagius, pra-Į 
leistus laikus. Uuvo net tj-ys 

ex-prezidentai: Dūda, Digris ir 
Oliš.

!5E

ISRENOAVOJIMUI
ANT RENDOS kambarių fia 

taš ant antro augšto, yra visi įtai 
symai, vėliausios mados skalbyk 
los ir sklcjuis, reiicto« $35 i 
sj. Atsišaukite, **

3340 S. Halsted St.
Tel. Boulevard 3652

RAKANDAI
mpiie-

PARDAVIMUI

raaesimai ĮVAIRUS SKELBIMAI

3932 S. Rockvell St.

GROSERNP
roj vieloj ant kampo. Parduo
siu pigiai už cash ar mainysiu.

PARSIDUODA bučerne ir 
grosernė. Senas išdirbtas biz
nis, lietuvių kolonijoj.

Kreipkitės:
1618 Union Avė.

Didžiuosiuose krutamųjų pa
veikslų teatruose šią savaitę ro
doma:

Roosevelt — “The Phantom 
Opera;
thes,” Capital 
of the Bees,” 
Knockout”, Mid-West
Luck,” Uptown — “The Mid-
shipman,” Harding ir Senate— 
“Irish Luck.”

Chicago — “Fine CIo-.
— “The Keeper 
Tivoli — “The 

‘Urish

ir buėernč ec

įrbo, rankiodami kėdės 
vietą šokiams, 

pavyko padaryti j

PART>AVIMUI 5 kambarių 
'akančlai, pianas ir gramolo- 

nas, taipgi bungalow, pigiai 
Namie^nedėlioj.

RiENDAl 4 ruimai, šviesus, 
gražiai įrengti, gasas, elektra; 
kibai patogus dei mažos šei
mynos. Renda $13 į mėnesį.

3717 Parncll Avė.

APLEIDŽIU BIZNĮ ANT VISADOS
Pirkite Kalėdų dovanas dabar kada yra išpardavimas už 

pigiausias kainas.
laidelis pasirinkimas Silkini ų marškinių, 

Jers^y arba Crepe, vertės $8.00, parsiduoda 
tik už $4.95

IŠDUODAMA du puikus kamba
riai naujame name vedusiai porai 
ar vaikinam. Yra elektra, telefo- 
• as, maudynės. Garu šildoma. Ga
lės vnrtot ir kičiną. Graži ąpielin- 
kč, gera transporlacija. x

6419 S. Westem Avė.
* 2 lubos \

ANTRI MOgGIčIAI 
įteikiami ant 6% palūkanų 

'aipsri perkame Trečius Morgičius t — 1__ A._____

PRIVERSTAS parduoti savo gro- 
jiklį pianą iš priežasties išvažiavi
mo iš miesto. Grojiklis pianas ver- 
t s $900, parduosiu už $150, 123 
rolcliai, ber.čius ir kabinetas iš
mokėjimais $50 cash ir po $10 i 
mėnesį. NAGA1TIS

6512 S. Halsted St.. Ist floor

Daug visokių pasirinkimų Kalėdinėms dovanoms už labai 
žemas kainas. Ateikite šiandien, 

i '
3228 South Halsted Street

Storas išrendavojimui Ir visi įrengimai parsiduoda.

Biznieriai!
Kostumeriai iš jūsų nori Kalendorių — 

Kalėdoms Dovanų .
Jeigu dar neturite kalendorių, tuoj galite 

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

Aušros Knygynas 
0 So. Halsted Street 
Tel. Boulevard 9663

Visų vaidelyčių rūbai laivo 
jų pačiu siūti, gi vyrų gedu- 
l’ngi apsiaustai buvo paruošti 
gerai žinomo birutiečio Pui
šio. Visu* kostiumus pagamin
ti .birutiečiams kainavo po $2, 
vąjlinasr jie sutaupė Birutei 
mažiausia $130. Ištiesų reikia | 
stebėtis iš tų žmonių pasišven
timo dailei ir iš jų energijos.

Aulinių teatruose ši^ savaitę 
permainų nėra.

Chateau teatrė, North Sidėj,
šią. savaitę eina “Just Married.”

Illinois teatre paskutinę sa
vaitę eina “Music Box Revue.” 
Kitą savaitę eis “Ziegfield Fol-

> lies.” ’
Princess teatre Sekamą sa

vaitę pradės eiti garsaus rašyto 
jo Sudermanno “Magda.”

Birutiečiai sušilę ir išsipai
šinę 
ir darydami 
Jiems 
pusę valandos, bet Auditorijos 
diiekcija nutarė imti $10 už 
prša’inimą Icrdžlyį Jie tam 
iik !ui duodą džianitorių, •ku
liam tas darbas atlikti užimtų 
mažiausia tris valandas. Pasa
kykit jus man, gerbiamieji, 
kur čia teisybė?1

Birutės nariai rėmėjai pa
sielgė kaip tikri Birutės drau
gai. Kuomet pritruko vietų ir 
daugelis atėjo su $2 bilietais, 
rėmėjai mielu noru užleido1 

, jiems savo vielas. Birutes na
riai rėmėjai moka į metus po 
$10. Už tą j ir gauna po du bi-1

• .Jį...............t
LDLD 19 kp. priešmetinls susi

rinkimas bus ketverge, gr. 17 d. 
Naujienų name. Bus centro vaidy
bos nomlnavimas, kuopos valdybos 
rinkimas ir k. Visi nariai prašomi 
atsilankyti. —Sekretorius.

SIŪLYMAI KAMBARIĮĮ
RENDA1 kambarys, šiltas; 

vienam vaikinui be valgio.
Kreipkitės: 

1718 S. Halst St 
2 lubos

DIDŽIAUSIAS GROJIKLIŲ PIANŲ 
/ IŠPARDAVIMAS CHICAGOJ
Turime pardavimui daug vartotų 

ir sampellnių pianų. Turi būt par
duoti, kad padarius vietos musų kam
bary dėl naujų Kalėdinių pianų Par 
davimo kainos $145 lengvais išmokė 
jimais. Jei jus atsinešite š| skelbimą 
su savim, mes duosime jum» gražia 
Kalėdų dovaną, 100 rolelių ir cabinet 
bengiu.
NATIONAL PIANO STORES, Ine.

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

VALENTINE 
DRESSMAKING 

COLLEGE
ursai D<*signing, Dreųsmuking,

skrybėlių dirbimo ir siuvimo Kle- 
.os dienomis irA vakarais. Atsi- 
aukite?^pišyki’vė nrba telefonuo- 

kite dėl tolimesnių informacijų
107 W.

■ Phone Seeley 1643
M. E HUTF1LZ, Maname r

Roselard. — L. S. S. 137 kp. su-, 
sir'nk’mhs bus Gruodžio 16 d., 7:30 
vai. vak., J. šmotelio namuose. 10604 
Edb’Ooke Avė. Nariai ir norintis pri
sirašyti kviečiame atsilankyti.

ANGLU KALBA 
v ra labai svarbu mokėti kiekvie 
<Hir> \ try ved arčiam šioje Šalyje 
Kurie kajKa gerai angliškai visur 
turi pasisekimą ir pirmvbę. Ang
lų kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stės, pilietybės ir daug kitų daly
kų gali lengvai ir greitai išmok 
ti pagal naują būda mokinimo' l^e 
veskio Mokykloje klesose ir pe» 
laiškus 
nių 
kai arba laišku \ 

k Mri'otziat dixLfJVESKIS’ Šr>lO(»’ f 
eparatory and Commer. .at , 

Nted Si.. Chicnto, III 
M gutv., 2-ros lubos1
XXXXXXXXXXXXXXX7


