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Nesileis prohibicininkams
šnipinėt ambasadose

Papa nori visuotino
bažnyčių susirinkimo

___ ...

w

ir legacijose \Vashingtone, už
sienių diplomatai stipriai pasi
piktinę. Kolkas viešo pareiški
mo dėl to jie nepadarė, bet pri
vačiai jau keletas įtakingesnių
doplimatų išsitarė,
kad jeigu
“prohibicijos ligoniams” butų
leista kišti savo nosį į ambasa
das, tai dėl to kiltų rimtų ne
malonumų. Vienas diplomatų

ROMA, Italija, gruod. 18. —
Pasak laikraščio Tribūna, da
bartinis papa Pius XI. planuo
[Pacific and Atlantic Photęj
jąs vėl atnaujintj, visuotinį ka
(po kairei), New Yorko policijos komisioMichael
talikų bažnyčias
susirinkimą,
kurs buvo nutrauktas 1870 me
nieriaus vvyriausias brolis, kalbasi su adv. Thomas F. Bogota
tais, kai Romos i>apoms buvo
Michael laba r sėdi kalėjime, kr.dangi jis yra nežiūrimas kaipo
atimta jų pasaulinė valdžia.
Shea su perskelta galva buvo rastas
užm
Timothy Shea užmušėjas.
Slaptoj konsistorijoj vakar
netoli nuo
t'namų.
papa pasiūlęs, kad susirinkimui
butų
pateiktą
išspręsti du
svarbių svarbiausi katalikų |>aaauliui klausimai:
vėlai vakare a .ir neina h inurnus, kurių, ma-į
dvieju posėdžių,
tyt, jaučia didžiuma ,ju.>ą pro-'
1. Visų krikščionių bažnyčių konvėncijon alvvl
suvienymas.
kesiu kairiasparnių deleguotas hibicijos ag. iitų, kili jie maloj
2. Išlyginimas

klausimo Ro dviejų

moj, susidariusio dėl papos sa
vanorio išsitrėmimo protestui,
kam Italijos karalystė atėmė iš
šventojo tėvo jo pasaulinę val
džią.

Francijos industrialislai
siūlo pagalbą
Planuoja
gauti iš Amerikos
bankininkų 1 bilioną dolerių
paskolos valdžiai
PARYŽIUS, gruod. 18. —
Francijos stambiųjų pramoni
ninkų komitetas* vakar atsilan
kęs jias respublikos prezidentą
Doumergue ir premjerą .Briandą ir pranešė jiems, kad žy
miausieji šiaurinės
Francijos
pramonininkai nutarę bandyti
pagelbėti valdžiai, įsiskolinant
jai 1 bilioną dolerių iš Ameri
kos bankininkų.
Tą paskolą
jie garantuosią visais Francijos
fabrikais ir 10 nuoš. jielnų.
Tas planas stipriai suįdomino
prezidentą, premjerą ir finansų
ministerį Doumerą, kuriam da
lykas buvo paaiškintas, ir tarp
jų bei prameni ninku eina to
lesni pasitarimai.

Daugiau Francijos ka
riuomenės Sirijai
BEIRUTAS, Sirija, gruod.
18. — Tripoly išsodinta dar du
tūkstančiai francuzų kariuome
nės, kuri siunčiama į
llomsą
dalyvauti kovoj prieš sukilėlius
šiaurinėj Sirijos daly.
Francuzų vyriausybė įsakė
Damasko gyventojams atiduoti
visus savo ginklus prieš sausio
1 dieną.
_

komitetas
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Priimta visa eilė nezohucijų ge
rinti
prekybosysantykiantfs
tarp visos Amerikos nrašių <

Francijos pramonininkai
:• ruod.
18. —Del senatoriaus
B c a .<
siūlos pagelbėti valdžiai rezoliucijos,
kad iždo departa
mentas padarytų tardymą apie
svaiginamųjų gėrimų vartojimą
bilionu dolerių
svetimų valstybių ambasadose

“Mes to nepakęstume, ir mū
’risipažino kalti, nes negerai šy valdžios mib parems. Prosupratę klausimą dėl propor hibicijos įstatymą mes laikome
cinės atstovybės.
juokinga afera. 'Pečiau, kol $io
krašto žmones nori patys iš sa
PHILADELPH1A, Pa., gr. 81. vęs juoktis, mes nieko negali
— Skilusi siuvėjų International ni? jiems prikišti. Bet jeigu bu
^adits Garmcnt \Vorkers uni tų bandoma tą įstatymą pri
mesti ir mums, tai jau butų
jos konvencija tapo vėl
kitas dalykas. Kai mes esame
lyta.
Kai 1(19 kairiasparnių dele- tarp amerikiečių, suprantamas
dalyku-, mes turime jų įstaty{atai apleido konvencijo
savojntų klausyti. Bet savose legacinitingą laikyti, likusieji 15!i jese mes es-ime savoj t; ritoriunijai ištikimi delegatai tuo- ..joj. ir čia niekas neturi teises
jau perorganizavo koiiven/iją maišytis, kol mes nedarome neir tęsė posėdžius toliau. Po ivJgminių kitiems. Aš nekalbu

*

W .
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Visos Amerikos Komer Neįsileidžia Amerikon ru
cijffs kongresas
su kunigaikštienės

Diplomatai sako,
kad butų
“trubelio“, jei
amb.isadose
bt.ndytų ž urėti gėrimų

Komunistai grįžo atgal į Inter
national L. G. W. konvenciją
Papa norįs atnaujinti baž Komunistai grįžo atgal
siuvėjy konvėncijon
nyčios susirinkimą
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įP/rmos ir Didžiausias

Chicago, DL šeštadienis, GruodŽio-Dec ember 19 d., 1925

Kaina 3c

Rupi suvienyti krikščionių baž
nyčias u* išspęsti papų pašau
tinęs galios klausinių
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Ši laida susideda iš 2 dalių

Nematyt galo kasyklų Anglijos įtakos vyravimas
Miniuku streikui
Arabu kraštuose

NEW YORKAS, gruod. 18.—
Ką tik pasibaigęs
čia Visos
Amerikos Komercijos kongre
sas priėmė visą eilę rezoliucijų
ugdyti geresniems santykiams
tarp visų trijų
Pietinės, Vidurinės ir siaurines. Viena tokių
rezoliucijų
projjonuoja daryti pastangų,
kad Kanada
butų priimta į
Visos Amerikos Uniją kaipo
pilnas jos narys, — lygiai kaip
ir visos kitos Amerikos konti
nento politinės
vienelos, —
taip kad ta unija butų ištikrųjų visos Amerikos unija.
Kitos kongreso priimtos re
zoliucijos proponuoja
įsteigti
Panamos Respublikoj Bolivaro
universitetą, kaipo
paminklą
Latinų Amerikos išvaduotojui;
įsteigti nuolatinę
tarptautinę
parodą Panamoj; įsteigti Yorktowne. Va., tarptautinį forumą
nacionaliniams ir internaciona
liniams kongresams, kaipo pa
minklą v a kaiv pasaulio laisves^
lųimėjimui; stengtis dėl preky
binių sutarčių tarp Uitrinų Amerikos kraštų ir
Jungtinių
Valstijų, idant padidinus tarp
jų komercinius susisiekimus;
įsteigti Panamoj
tan>tautini
“Plattsbui Ru,” arba verslo tapylimo mokyklą užsienių din-,
voms.

negau

Zizianova, vedus kampaniją ne
va prieš sovietus, esanti so
vietų agentas

PARYŽIUS, gruod. 18. —
Amerikos konsulas Paryžiuj, p.
Bigelow, atsisakė vizuoti rusų
kunigaikštienės Zizianovos pas
iirtą važiuoti į Juhgtmes Vals
tijas. Zizianova pernai važinė
jo Amerikoj, vesdama kampaiti
ją neva prieš bolševikus Ket \s
tikrųjų ji veikus sovietų nau
dai, kaipo jų agentas.
Konsulas Bigelovv sužinojęs
iš autentingų šaltinių, kad kuni
gaikštienė Zizianova karo me
tais buvus areštuota. Petrogra
de kaipo centralinių valstybių
(Vokietijos) agentas ir ištrem
ta į Sibirą, bet dabar ji esanti
sovietų valdžios
agentas, ir
praeitais metais, po priedanga
neva anti-bolševikinės propa
gandos Jungtinėse Valstijose ir
Kanadoj, ji iš tikrųjų stengusis
Įsteigti santykius su įtakingo
mis amerikiečių draugiomis ir
atskirais asmenimis
sovietų
naudai.

Graikai nužudė du Bul- <
garijos piliečiu
• SOFIJA, Bulgarija, gruod.
18. —• Bulgarijos vyriausybei
pranešta diplomatiniu
keliu,
kad ties Monastiru graikai su
šaukti du bulgaru, graikų karo
lauko teismo pasmerktu

mir-

tie.M- bausmei dėl dalyvavimo
komitadžų (partizanų) žygiuo
se.
.
s

mo. Ki.mitelas pareiškė, kad, na.
Kasyklų savininkai pasiryžę iš
girdi. įvykęs nesusipratimas:
leisti bilioną dolerių anglia LONDONAS, gruod. 18. —
Blea.se spiriami
Ankštame ryšy su Mosulo si
Penki Denvero bankai
jie, tai yra pasitraukusieji iš
kasių unijai sutriuškinti
tuacija, Azijoj padaryta naujas
Senatorius Blease betgi pa- •
bankrotavo
konvencijos delegatai, negerai
“
deal
”
—
su
Anglijos
pinigų
j
pasiryžęs
“
nenusileisti
”
.
Jis
supi ate dalyką. Iš unijos pre
Vahabitų vadas ir Už kritikavimą aviacijos daly DENVĘR, Colo., gruod. 18.—
zidento Siegmano pranešimo reiškė, kad jeigu, girdi. Jung PHILADELPHIA, Pa., grho- pagalba.
anglies Nedžo sultanas
Ibn Saudas,
jie supratę taip, kad propor tinių Valstijų prezidentas ne- džio 18. — Kietosios
kų suspenduotas iš tarnybos Vakar tiyą vietos bankai užda
likerių
ant
savo
kasyklų
darbininkų
streikas
gakurs
išvijo
iš
Hedžazo
karalyscines atstovybes klausimas ne galįs turėti
rė savo duris: Drovėrs Nation
penkeriems metams.
busiąs leistas visuotiniam bal stalo, tai tuo labiau m1 galį būt lįs dar ilgai nusitęsti, sako Tmg- t ės, pirma karalių Huseiną,,, i °
al bankas, Broadvvay National
prezidentas
paskui
karalių
Ali,
dabar,
kaleista
vartoti
gėrimus
“
foreiliakasių
unijos
]
savimui, kaip kad buvę pir
WASHINGT0NAS,
gruod. bankas ir North Denver ban
Kasyklų
savininkai,
sadangi
pastarasis
dar
tebesilaineriams
”
.
Lewis,
miau sulygta. l*fisitraukiLsie.|i
f
,
118. - Kapitonas William Mit- kas, o šiandie bankrotavo dar
i ko jis,
iš leist i nors ko
delegatai dabar, pamatę savo,
... pasiryžę.
Jeddoj,
paskutiniame chell, kurs, ypač
po orlaivio du: Capitol Hill State bankas
n-i Inhoną dolerių, knd tik su- Hedžazo teritorijos gabalėly,— shenandoah katastrofos, aštriai ir Metropolitan State bankas.
klaidą, norį grįžti atgal kon-triuškinus angliakasių•’
uniją.
...........
unl)lu 1 sutiko
sutiko Alį
Alį “nupirkti". Perka-. kritikavo jungtinių
Valstijų
vencijon.
Ruošdamos
ilgai
kovai,
kuri
mųjų
pinigų
suma
neminima,
Konvencija, žinoma, sutiko
Gavo pakvietimą.
karo aviacijos dalykų vedimą,
■galinti
nusitęsti
iki
ateinančių
bet
yra
žinoma,
,
kad
nesenai
kairiasparnius vėl priimti.
kaltindamas oro jėgų adminis
A
18.
—
metų
rudens,
o
gal
ir
iki
pavaIbn
Saudas
gavo
LONDONAS,
gruod.
Anglijos
Atsakydamas
kairiasparnių i
WASH1NGTONAS,
jjruod.
traciją dei nekompetencios ii
Daily
Alai!
gauta
iš
Tientsino
sarlo
1927
metų,
pnija
dabar
a
pį
e
500,000
svarų
sterlingų apsileidimo, ir kuris dėl to bu-118. — VVashingtont)
delegacijai unijos prezidentas
valdžia
apsigyni-1
(2^2
miliono
dolerių)
kad
įvykusiame
organizuojanti
savo
;
subsidi- vo atiduotas karo teismui, va-1 gavo Tautų Sąjungos pakvivtinurodė, kad kairiasparniai išėję žinia
iš konvencijos pirmiau, ne kad Kinų generolų mūšy Jangtsuno mą. Bet nors streikas ir il- jos, kaipo atlyginimą už ta’i. kar tapo pripažintas kaltu dėl mą dalyvauti priruošiamoj nuklausimas dėl proporcinės at sritv du tūkstančiai kiniečių ginusiai nusitęstų, unija paru- kad jis išlaikė taiką Arabijoje. nesubordinacijos. Jis nuteigta siginklavimo konferencijoj Gestreiki ninku
Pašalinus Ali, Ibn Saudas da suspendavimu iš tarnybos pen- nevoj.
stovybės buvęs paimtas svar buvę užmušta ir sužeista. Jang- pinsianti fondų
\
Kova
gi
ba

tsuno
sritis
yra
tarp
Pekino
ir
šeimynoms
šelpti.
bar
patampa
viršiausiu
valdo

styti. Jis pareiškė, kad jeigu
keriems metams, ir per visą tr į
lsianti vedama iki paskutinio vu didelės Arabų karalystės, laiką jam nebus mokama jokios
jie norį grįžti atgal.
jie turi Tientsino.
Japonai valdo Mukdeną
• galo.
užimančios plotą nuo Persų už algos.
grįžti kaipo unijos draugai, c
'LOKIO, Japonija, gruod. 18.
takos ir Mesopotamijos sienos Nuosprendy sakoma, kad teis- ’
ne jos ardytojai.
Japonijos kariuomenė vakar, \V ASIIINGTON AS,
gruod. iki Raudonosios jūros, ir susi mas pasielgęs
“Jokios taikos negalės būti”
švelniai, atsi
paėmė
Mukdeną,
Mandžurijos
siekiančios
sienomis
su
Britų
18.
Nauju
ambasadorium
pasakė pirmininkas,
“kol jus
žvelgdamas į gerus kalnnaųiojo
sostinę,
pilnai
Į
aavo
rankas.
mandatine
l
’
žujordonio
terito

Ispanijai
šiandie
nominuota
nepaliausite savo begėdiškų atrekordus didžiojo .karo metais.
akų, fjavo dnibstymų purvais, Japonų kariuomenės vyresny Ogden H. Hammond, iš N°w- rija ir Francuzų Sirija.
' Naujienos pagelbės
jums.
Ibn Saudas yra, žinoma, An
'
savo niekšiškos taktikos dras be pranešė maršalui Čang Tso- Jersey.
Keturi
vaikai
žuvo
Desėtkai tūkstančių Naujienų
glijos įnagis, o todėl jos [įtaka
kyti darbininkų
organizaciją linui, kad j Mukdeną jis nega
namų gaisre
skaitytojų ieško bargenų Nau
dabar vyrauja
visuose arabų
Tie dalykai turi būt vieną kar lįs sugrįžti kitaip, kaip tik ar
jienose ir skaito klasifikuotų
kraštuose, nuo Tarpžeminių iki
tą pabaigti, — pabaigti ant vi ba visiškai nuveikęs savo opo
HOLDEN, Mas s., gruodu 18. jų skelbimų puslapius kasdie
Arabijos jūrių, išskiriant vien
sados, nes kitaip
negales būt nentą ir patapęs neginčijamas
Siriją, kuri dabar yra sukilus — Anksti šj rytą gaisras sunai ną. Parašykite į Naujienas ką
sandaros ne tik musų unijoj, nugalėti)jas, arba kaipo pabėkino piliečio John Hoey gyve turit parduoti, o pirkėjų atra
prieš Francuzų režimą.
bet ir visame Amerikos darbi
namus namus,
kuriuose žuvo si! greičiausia.
ninkų judėjime.
Reiktų, kad
Chuagai ir įpielinkei oficia
ugny taipjau ir jo keturi vai
jus galų gale suprastumėte, Triukšmas Cechoslova- lis oro biuras šiai dienai praMažosios Antantės kai. Tėvai ir kiti du jų vaikai Klasifikuotųjų skelbimų kai
kad su savo nedora taktika jus
našauja:
kijos parlamente
nos: vienas colis (apie 30 žod
susirinkimas
buvo išgelbėti.
toli nenueisite ne tik musų
žių) vienai dienai, $1.05, dau
pavakari
Niaukstosi; apie
organizacijoj, bet prakrisite ir
V1ENNA. Austrija, gruod.
BELGRADAS,
Jugoslavija,
giau kaip vieną dieną 92 centai
Amerikos darbininkų judėjime. 18. — Telegrama iš Prahos sa- gali būt sniego; truputį šit
BORDEAUX,
Francija,
gr.
ruod.
18.
—
Sekama
Mažosios
j dieną; asmenų paieškojimai
kur jus norite, kad jūsų balsas (ko, kad čechoslovakijos prem čiau; stiprokas, didžiumoj žie antantės konferencija
Praeitą naktį čia sudegė ,po 70 centų Ož colį j dieną.
įvyks 18.
mos vakarų vėjas.
butų išgirstas. Užtikrinu jus, j eini i Svehlai ir jo naujajam
Ragusoj, Jugoslavijoj,
sausio biržos rumki^ garsus savo ar
Parduokit kas jums nereika
kad šitaip sakydamas aš vado- kabinetui vakar
pasirodžius
Vakar temperatūra siekė mi 15—16. Busią svarstoma mo- chitektu ros i
u. Kūmai buvo lingas per paskelbimus Naujie
vaujuos autoritetu įtakingiau- parlamente vokiečių nacionalis- nimum 9°, maksimum 26°
ratais. Nuosto- nose.
narkistinė agitacija Vengrijoj pastatyti 17
šių Amerikos darbininkų judė- tai, komunistai ir slovakai pa- šiandie saulė teka 7:13, tri- ir santykiai tarp Rusijos
,ip 10 miliai siekia daugiau
jime žmonių.”
kėlę didžiausį triukšmą.
džiasi 4:21 valandą.
Balkanų valstybių.
lionų frankų.

Aviacijos kapitonas
Mitchell - kaltas

2,000 kiniečiu krito

AR NORI KA PARDUOTI,
PIRKTI AR PAIEŠKOTI

G R A S.

e

Rytoj - Visi Dalyvaukite 1905 Metų Paminėjimo Iškilmėje
LIETUVIU AUDITORIJOJ
3135 South Halsted Street

S

“LAISVES KOVOTOJAI”

X
i

Pradžia
6 vai.
vakare

CHICAGOS
ŽINIOS

DIDELIS ISTORIŠKAS TEATRAS

SCHOOL HALL SVETAINĖJE,
I

GERBIAMOJI VISUOMENĖ!
Nepraleiskite progos nepamatę fiio puikaus perstatymo, nes Bet
liejaus ČJLaįnvIė yra vienas iš gražiausią Istoriškų atsitikimų, ir Tea
trališkas Kliubas Lietuva, deda visas savo pastangas, kad šį veika
lą k nepuikiausiai atvaidinti ir atsl lanku šią publiką užganėdinti.
Kviečia visus T. K. L.

Keturių veiksmų drama

Stato Scenoj
TEATRALIŠKAS KUUBA.S/UhTtVA

Smulkios Žinios

4Bth ir So. Honor© St.
Pradžia 7:30 valandą vakare

*

Nedėtioj, Gruodžio 20 d., 1925

Rytoj, 2:80 vai. po piet, West
Hali, Ashland Auditorijos na
mo, bus didelės socialistų pra
kalbos,, kuriose kalbės žymiau
si socialistų darbuotojai — se
nelis Eugene V. Debs. Morris
HiUųuit, James H. Maurer, ir
kiti. Visi darbininkai kviečia
mi į šias prakalbas atsilankyti.

F.'J. TUT’IKAITIS

IŠKILMINGAS ATIDARYMAS
Šeštadieny, Gruodžio 19,1925

NORĖDAMI

PIRKTI, PARDUOTI AE MAI
NYTI VISADOS KREIPKITĖS
PAS MUS.
TAS JUMS BU8
ANT NAUDOS.

Rytoj vakare Liet. Auditori
joj bus vaidinama '‘Laistės Ko
votojai”, paminėjimui 25 metų
sukaktuvių Lietuvos revoliuci
jos. Visi atsilankykite į tų gra
žų vakarų.
PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAŠTUS.
Pasekmingai siunčiam pinigus h
Parduodam Laivakortes.

Naujoj Vietoj

537 West 1201h Street
WEST PULLMAN

CHICAGO

Aptieka yra labai puikiai išpuošta.

Atsilankę svečiai bus maloniai priimti
Kviečiame visas ir visus atsilankyti.

Taipgi čia randasi NAUJIENŲ Pinigų
Siuntimo Skyrius. Priimami skelbimai ir pre
numerata už NAUJIENAS.

RYTOJ

POŽĖLA TRENIRUO

SIS SU KETURIAIS

Rytoj d vai. po pietų K. Po

Kviečiame Jumis į Musų

KALĖDINI

KLIUBĄ

žėla treniruosis su
keturiais
ristikuis. Jis sparčiai rengiasi

UKSTANČIAI žmonių šioj apielinkėj pri
klausė prie musų KALĖDINIO KLIUBO

prie ristynių, kurios neužilgo į-

1925 metais, o dabar jie gavo ekstra pini

vyks Clevelande. —rL.

gų dėl švenčių. Jie kas savaitę taupė padė-

sekamą gruodžio mėnesį ekstra pii
Naujos klesos dėl musų Kalėdinio Kliubo
1926 metams jau yra sudarytos, Nariais
gali tapti kiekvienas: moterys, vyrai mer-

gaitės ir vaikai. Neatidėliokite, PRISIRA

1905-1925

bios Sukaktuvės
Dvidešimties Metų Lietuvos Revoliucijos
ir Lietuvių Socialistų Sąjungos

SUKAKTUVES
Rengia l.SS. Vili Rajonas

Lietuvių Auditorijoj
3135 South Halsted Street

Pradžia 7:00 vak. Įžanga $1, 75c ir 50c
Vaičkaus Dramos Teatras sulos dramą “Laisvės Kovoto
jai”; kalbės Redaktorius P. Grigaitis. Po programų! bus šo
kiai. Kviečiame visus darbininkus ir darbininkes dalyvauti šia
me dideliame upvaikščiojime.
RENGĖJAI

DIDELIS METINIS BALIUS

Amerikos Lietuvių Piliečių
Kliubo susirinkimas bus septintadieny, gruodžio 20 d., MoKinley Parko svetainėje, lygiai pil
nių valandų po1 pietų,
manau,
kad nariai kaip
ir visuomet
mokės atlikti savo pareigų sulyg Kliubo, tai yra skaitlingai
atsilankys į susirinkimų ir ku
rie turi savo draugų
atsives,
kad juos prirašius. Steirgkimes
auginti kliubą kaip-iuvriais taip
ir finansais.
Nepamirškime,
kad dabartinio musų gyvenimo
apystovos verste
verčia, kad
mes lietuviai bu tume organi
zuoti ir turėtume sau už obalsį
“organizacijoj galybė”. Nepai
sant to, kad dabar kliubas tuvi
apie du šimtus narių ir tik apie
trys metai kaip suorganizuotas,
o visgi jau suspėjo daug nau
dingo darbo nudirbti. Per kliu
bo pasidarbavimų apie 16 narių
patapo šios šalies piliečiais, be
to surengta keletas prakalbų
ir vienu ar kitu budu pagelbė
ta visiems kuriems tik buvo ga
lima pagelbėti.
—Kliubo Koresp.

Musų bankas atdaras Utariiinke ir
Subatoj iki 8 valandą vakare

Mihvaukee ir Ashland Avės
CMICAGO, ILL.

Metropolitan State Bankas
Tvirtas Kaip Uola
DĖLTO KAD:
Yra po priežiūra Illinois Valstijos
Valdžios;
Yra po priežiūra Chicago Clearing
House Association;
Jos šėrininkai ir direktoriai yra bizny
je prityrę žmonės.

Rengia Liet. Pasilinks. Draugiškas Kliubas

Ketverge, 31 Gruodžio-December, 1925

Norlli Šitie
Paskaita ir debatai

AUDITORIUM SVETAINĖJ
Kampas Grand Boulrvard ir Michigan Avė, Indiana Harbor, Ind
Prasidės 7 v. vakare ir tęsis iki vėlybai nakties.
Kviečia L. P. 1). KLIUBAS.

rxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxkxxxxxxxxxxxx

Lietuvos Gintarai
Kalėdų Dovanoms
Ilgi žibanti karoliai
Trumpi žibanti, sverianti 90 gramų

Trumpi žibanti, sverianti 30 gramu
Trumpi žibanti, rundini, 20 gramų
Balti, neperšviečiami
Branzelietai, labai įvairaus išdirbimo
Moteriškos sagutės

Guzikai j rankogalius, sidabru apdirbti.

Špilkos į kaklaraikščius v
Rašomoms plunksnoms koteliai
Cigarnyčios, dėl papirosų
Cigarnyčios, dėl cigarų
Pasiskubinkite, pakol yra iš ko pasirinkt
Kreipkitės į

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street
s Klauskite A. RYPKEVIČIAU
xxxxxjzzxxxxxxxx^z^xxxxxxxzxxxxxxxjpa^ xxxxxxxxxxx

Alei fir Junievicz j
Diamondš Eipertas i

ŠYKITE TUOJAU.

Rytoj, gruodžio 20 d., 8 vai.
vakare, Liuosybūs svet., 1822
Wabansia Avė., įvyks LMSA.
2 kuopos surengtos paskaitos ir
debatai.
Paskaitų skaitys inž. B. Simokaitis. Paskaitai pasibaigus
i bus debatai.
Debatuos .K. J.
Semaška su J. Lazdauskiu. I>e-'
batų tema bus: “Kų krikščiony-j
bė gera davė žmonijai?” Taigi,
debatai bus irgi gana įdomus, i
nes vienas turės prirodyti, kai
gera krikščionybe davė žmoni
jai. o antras
kad zji nieko1
gera nedavė.
K. J. Semaška j
laikys teigiamųjų

pusę,

o J. '

Lazdattskis neigiamųjų.
Kaip i
vienius, taip ir kitas, yra oner-1
gingai nusistatę debatuose. Pa-,
sižiurėti šitų debatųt manoma, i
kud atsilankys skaitlingai pub
likos.

Debatoriams yra nustatytas
tam tikras kalbų laikas, o pas• .
kui bus leista ir
klausimu kalbėti.
Liet. Moksl. Susi v. Aid. 2
kuopa po Kalėdų tankiau rengs
paskaitas ir debatus Taipjau
musų studentai pasirengę yra
bet kuriai draugijai duoti paskaitą arba prakalbų pasakyti
—Kp. Valdyba.

ir Perviršis $300,000.00
Banko Turtas Virš Trijų Milijonų Dolerių
s Kapitalas

Al6x R. Junievicz
3317 So. Halsted Street
CHICAGO, ILL.

Pranešam Visiems Lie
tuviams Tautiečiams (
UžkvieČiam visus atsilankyti ir iš
girsite rfaujus
Orthophonic Victor
VictrolasYir Rekordus. Tikrai yra ste
buklingi. Išimtais tuksiančių žmoųės
atsilankė.! Labai stebisi kaip taip ga
Ii padaryti gražias Dainas ir šnekė
jimus. /

Jei dar neturi musų bankinės knygutės, tai išsiimk jų
tuoj aus, padedamas nors $1.00

METROPOLITAN STATE BANKAS, atlieka visas bankines pareigas ir
siunčia pinigus Lietuvon ir į kitas šalis; skolina pinigus ant namų;
ir taip toliau; apdraudžia nuo ugnies ir audros; parduoda aukštos
rųšiės morgičius, kurie neša 6%; išrendavoja apsaugos dėmutes
“SAFETY DEPOSIT BOXES”.

Dar Laikas Įstoti i Kalėdinį Kliubą
x Pasirinkite bent vienų
25c gausite ateinančioms
50c gausite ateinančioms
$1 gausite ateinančioms
$5 gausite ateinančioms

Kaip deimantą perkat ne nuo
experto, galit lengvai padaryti
klaidą dėl vertės. Deimanto
carat yra kiek turi sverti. Mes
sakom carat akmuo, kaip jus sa
kytumėt uncija pipirų ar sva
ras cukraus. Bet akmuo kur
sveria carat gal būt taip žemos
vertės kaip $50 arba taip aukš
tos kaip $1,000. Tai priklauso
nuo to, kaip akmuo yra nute
kintas, koks jo gerumas ir ko
kli' jo spalva ir koki jo Jjrilrancija ir, taip tųlijių
yra ne
kožųas gali pasakyti apie delmantų venę, bet jisai paima
cxpi*rtą kurs guli paimti vieną
akmenį ir įpasakyti jo tikrą prertę; kiek Jisaii yra verias. Del to <
yra labai svarbu eiti pas cxpertądeimantų, kaip perkant dei
mantą ne kokį kitą daiktą per
kant turi taip užsitikėti žinan
čiam ir teisingam pardavėjui.
Jūsų Jeweleris Alex Junievicz, j
jisai yra expertas, jisai- pats ir.
perka deimantus nuo cxpertų.Į
Dėlto jisai žino kiek sveria, į
kokia spalva ir kiek vertės. Del-,
to eikit pas Alex Junievicz dei-’
mantų pirkti; jisai visada tari Į
naujausios mados deimantų«'zie-1
dų dideliame pasirinkime, visa
dos turėkite »minty pirkti dei-l
mantą pas

iš sekančių klesų ir mokėdamas kas savaitę
$12.50
Kalėdoms
Kalėdoms

$25.00

Kalėdoms

$50.00

Kalėdoms

$250.00

Tai ląbai yra naudinga kožnam
vienam/išgirsti ir persitikrinti koki:
yra nauja muzika ištobulinta, taip
suljatYt, nėi koks Muzikališkas Instru
zflentaš negali bytinti
Orthophonic'
Victor Victrolas. Malonėkite atsilan
kyti, mes parodysime už dyką, kad
gerai suprastumėt visi, kiek yra skir
tumo paprastų gramafonų arba Vic
tor Vjctrola. Mes užlaikome visokio:
stylos ir žemiausias prekes. Taipg
h>JWctor Rekordus visokių kalbų už
latKome krautuvėje,
daugiau kaip
30,000. Taipgi pasiunčiame orderiu:
kožnam pareikalavime, nemažinus pu
sę tuzino. Kašt mes apmkame. Pa
reikalaukite katiilogu mes prisiusi
mc.

Eagle Music

Co»

3236 So. Halftted* Si

Metropolitan State Bank
Seniausia it Didžiausia Lietuvių Valstijinė Banka Amerikoje

2201 West 22nd Street
Šis Bankas atdaras iki 8:80 vai. vakare

Chicago, Illinois

Chicago, III.

l’rašalinkit Užkiotiejimą
Nujol prašalins ir apsau
gos užkietiejimą. .lis yra
žarnų pravalnintojas —
bet ne laxative — neskau
dina vidurių. Veikia ge
rai. Nėra kitų tokių kaip
Nujok Bandykit šiandien.

Gruod. 19, 1925

NAUJIENOS, Chicfigo, m.
Maža ką pamokinamo
galėjo
žmogus pasemti ir iš savo dicvų pavyzdžių, nes jie, sulig jo
supratimu, turėjo savyje visas
jame pačiame esamas ydas l>ei
silpnybes tik daug didesniame
maštabe.

žus,' kuriais kėsinosi niislopin-’/’
Ii visokią laisvą mintį, ir pri- l
AKUšERKA
verstiną ugnimi bei kardu kri^
iįįuA} J 'A
kščionybės platinimą tarp te
3101 So. Halsted St., kampas 31 gal
, <■' -|»-J JI
besančių dar stabmeldžių. Kal
Tel. Yards 1119
Baigusi akuše
vinas, pav. kankino ir degino
rijos kolegiją;
daugybę žmonių už jų įsitiki*
ilgai praktika
vusi
Penasy I
ninuis. Krvžuočini su krvžiaus
Visa tai laipsniais ardė stab
vanljos
ligon
ženklu ant savo apsiaustų gin
bučiuose.
Sąži
meldžių tikybą ir priruošė žmo
(Tęsinys)
ningai
patar
platino krikščionių tikybų
niją priimti didį
krikščioniu klu
nauja, visokio
tarp musų broliškos
ši minės
je lijęose prie*
mokslą.
Užtat,
kui
musų
eros
Įtaikiu budu, pav.: laisvu žogimdymą, laike
Prūsų, pergalėjo,
pavergė ir
gimdymo ir po
d žiu. spauda, organizacijomis, pradžioje galingai visam pasau ištautino juos. Iš
OulbranMn Tradv Mark
Tolimesnėj gyvenimo istori 1 susirinkimais
gimdymo.
liui suskambėjo didis Kristaus sės jie sutiko tokį griežtų pair t.t. '
GULBRANSEN.
jos eigoj žmogus, susipažinda
žodis,
jis
nesutiko
rimto
pasi.
,
Už dyką pa
Vienatinis
Pianas, kuris ^roja
l šių laikų kultūringas žmo
,
.
sipi icsirniną, kad, nugalėti jų roles su jūsų pačių išreiškimu, tarimas, dar Ir
mas su aplinkiniu pasauliu, ga
priešinimo. Jam . priešinosi 1
,
platinamas Lengvai grojate, išduoda gražų, kitokiuose rei
Įėjo pastebėti, kad gamta visgi gus iškraipė nei savo papras vaidilos, jausdami gemančiame 1 <lt hU^< ,<1’ J
kaluose
mote
garsų ir aiškų balsą taip pat kaip
čiausių gamtos reikalavimų pa
Kristaus mokslas buvo jiems su
rims
ir
merxi
> nėra taip žiauri b-a nepermal
rankom grojant. Galima pirk
tenkinimą. Valgio reikalavi
noms
kreipki
nekenčiamas.
Tačiau
taikos
ke*
ti
mokant
$8.00 l savaitę.
daujama, kokia gali pasirodyti mą jis patenkina išlepintu ra žinok Jį" - šaukė jie, nesutšs.
o
rasite
pa
Pamatykite pas
k^elbą.
pirmu žvilgsniu. Jis galėjo- į- jumu. prarydamas tiek maisto prasdami, kad didi idėja nega liu krikščionybe xbuvo įvesta
JOS. F. BUDRIK,
sitikinti, kad su gamta kai ka i dalykų bei gėralų, kiek pakak lima lAikryžiucti, nes ji nema Lietuvoje bi jokių idiiičių ir t.t.
Valandos nu<>
«
ryto iki 1 po
3343
So.
Halsted
St
da galima susikalbėti ir tada1 tų dešimčiai alkanųjų. Daugi ri. Priešinosi jam taipgi pa
(Bus daugimi)
pietų, nuo 6 iki
ji darosi maloninga bei linku nimosi reikalavimų jis pastatė saulio valdovai, įspėdami jame
<4 vai vakare.
si prie visokių kompromisų; i tokią siaurų vaga, kurioje jis I pavojų savo valdžiai. Bot ma
5?
dėl to reikia tik arčiau ji pa jokiu, budu negali išsitekti;* bet I -es
jam nesipriešino, kurie už
KREIVOS
žinti ir prie jos prisitainkinti. šie granito
krantai, dirbtinai ’i l,<»riai Paimdavo kankinių
AKYS
Pav.: nuo šalčio*
puikiausiai išgalvoti šių laikų prietarų, ne-j mirtį. “Eikite pas Mane visi
IŠTAISOMOS
galime apsisaugoti, pridengus sugeba sulaikyt galingos natū 1 pavargėliai ir Aš suraminsiu
savo kūnų žvėrių kailiais ai* ki ralus srovės ir ji, negalėdama ius!” Ir žmonės ėjo į tų mei
tu bet kokiu
menkai perlei- plaukti paprastu budu, (prosti linga šaukimą, ir gaudavo tokj
džiančiu šalima drabužiu; nuo tucija), nieko bendro su dau moralį susiraminimą, kokio dar
DR. G. SERNER
(John Bagdziunas Borden)
lytaus galima pasislėpti, pri ginimosi tikslu neturinčios. Vi- niekuomet nebuvo matę. Mora
Lietuvis akinis specialistas
ADVOKATAS
LIETUVIS ADVOKATAS
3265 So. Halsted Street
taisius ant savo bakūžės lėkš iškai natūralūs reikalavimas lė krikščionybės reikšmė buvo
69 W. VVashington St. Room 131r
Miesto ofisai
Telephone Dearborn 8946
tų stogų, nuo kurio vanduo nu ‘•upi n lis savo karta varžomas labai didele, nes ji skelbė visų 127 N. Dearborn SU Room 1111-12
Vai. 10 ryte iki 8:30 vak.
Tel
Central
4411.
Va),
nuo
9-4
Vakarais
2151 W. 22 St. nuo 7 iki 9
Ned. nuo 9 iki 12 ryto
bėgs dėl savo svorio; patrynęs ’škrai pytos visuomenės nuo žmonių lygylię, brolybę, meilę
Gyvenimo vieta:
Telephone Roosevelt 9090
kitų į kitą du smalingo medžio monės, nepalankių ekonominių bei kalčių atleidimą.
Akiniai $5 ir augščiau
šios
3323 So. Halsted St.
Namų Telefonas Republic 9000
Tel. Boulevard 1315
gabalėlius arta sudavus titna sąlygų ir esamos
pažiurps į idėjos buvo ne vien tik teore Valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiekgu į titnagą galima gauti ki teisėtus bei neteisėtus vaikus tinės. bet giliai įpuolė į tikin ■ ieną vakarą, Išskyrus ketvergą.
birkštis ir sukurti ugnis, tin Juoda rezultate nesuskaitomą čiųjų sielas ir tvirtai
buvo
Nerišliomis nuo 9 iki 12 ryto
kama susi šildyti, maistui ga- 'augybę prasikaltimų, vaikžud- vykinamos
Ke- i '—
gyvenime,
ADVOKATAS
minti ir metalams tirpinti, iš lysčių bei pamestų
tikinženklu
kūdikių. lia rodančiu
Roselando Ofisas:
po to galima padaryti į* >avo šaltu, šiurkščiu ir bešir- tiems
buvo , kryčius ir jo
Tel. Pullman 6377
vairus įrankiai ir t.t. Dar dau- Ižiu alsinešimu visuomenė iš aukštieji idealai, “šiuo perga10717 So. Indiana Avenue
ADVOKATAS
ą
giau, žmogus, be to, pastebėjo lantevtų
buvo
krikščionių
oballėsi
’
’
kūdikių
darču
Miesto ofisas
Miesto Ofisas: 127 N. Dearborn St.
kad gamta kartais galima pri 'rasikaltčlius, kuriuos paskiau sis ir jie užkovojo
pasaulį;
190 No. State St. Room 844
Ruimas 1420; Tel. Dearborn 6096
Namų telefonas Yards 1699
Tel.
State
3225
Valandos:
Mieste
iki
pietų;
RoseZ
Ofiso Tel. Boulevard 5913
versti sau tarnauti. Pav.: pri raudo, apkaįa pančiais, kiša į persekiojama krikščionybe vir
landė po pietų ir vakare.
Valandos nuo 9:30 iki 4:30 vai.
DR. A. J. BERTASH
taisius prie laivo burę galima alėjimus ir r.u:sin*«ii galabija to viešpataujančia.
SPECIALISTAS egzaminavojime
Bridgeporto Ofisas
abstraktų ir nuosavybės teisėse.
3464 So. Halsted St.
3335 So Halsted St.
kaip šunis-valkatas ir t.t.
Taipgi veda visokius sudus.
Vakarais nuo 6 iki R vai.
Tačiau
masės
nedaaugo
dar
Ofiso valandos nuo 1 iki 8 po
tumu varyti jį vandens pavirpfetų ir 6 iki 8 vakare.
NedSJiems nuo 10 ryto Ud 12
Bendrai sakant, kultūringas
Yards 0141
ftumi; smarki upės srovė, gali ‘magus daug pavojingesnis, ne ligi Kristaus mokslo ir iškrai
pė jį. Kryžiaus ženklu jos pa Bylos visuose teismuose. — Ab
ma priversti sukti malūno ra it plėšrusis gy\ul.%s,
V. W. RUTKAUSKAS
kuris dengdavo ir inkvizicijos lau- straktai — Ingaliojimai. — Pas
telefonas Boulevard 1939
tus ir t.t.
kola pini erų 1 ir 2 morgiėiams
Advokatas
•ckuoract neiškr.nnt? s ivo naDR. S. A. BRENZA
29 So. La Šalie SU Room 530
teėda
Ofiso Valandoš:
Panašus išradimai- reikalavo urilių geismų:
Tel. Central 6890
9
iki
12, 1 iki 3 dieną
Vak, 3223 S. Halsted SU Chicago
įtenlpto ilgų amžių žmogaus iek jam reikia; geria kol nu
ir
6:30
iki 9:30 vakare
Tel. Yards 46S1
minties darbo. T'ai buvo žmo nalšina troškimą; patelė, ne
4608 S. Ashland Avė.,
iurėdama
pavojaus
gyv;
gumi gamtos užkariavimas, ku
Netoli 46th St.
Chicago, Jll
ina
savo
vaikučius
ir
t.L
___________ Bu-:
ris įvykdavo atkakliai žingsni.*
LAWYER
A. E. STASULAN1
paprastai
mekonJ
’
amas
sotus
po žingsnio ir galų gale prive
ADVOKATAS
Lietuvis Advokatas
dė žmoniją prie dabartinės kul ' 'pavojingas; o sotus gyvulys-!
77 W. VVashington St. Room 91)
Tel. Central 6200
tūros. Tačiau
žmogaus pu mogus yra pavojingesnis už
Cicero Ketvergo vakare
4643 So. Michigan Avė
arti Leavitt St
seikta aukšta kultūra, davus1* ’kaną vilką, nes jo apetitai
4917 W. 14 St. Tel. Cicero 8221
Telefonas
Canal
2552
Tel. Renwood 5107
jam galimybę patogiau Įsitai .•eturi ribų.
Ant Bridgeporto Seredoj nuo
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ry
Valandos: 9 ryto iki 8:80 vakare
6-8 v. v. Subatoj nuo 1-7 v. v.
s\li ir palengvinti sau darbe
Scredoj ir Pėtnyčloj nuo 9 iki 6
nuo 5:80 iki 7:30 vakare.
III.
3236 S. Halsted St. T. Boul. 6735
Nedėlioj nuo 10 ryto iki 1 ▼. p. p.
mažą. įtaką padarė Į jo dorą
Šių laikų žmogus,
apsitaisęs1 Arčiau pasižindamaA su įreiškiniais-,
mados kostiumu, mažai visgi vairiais gamtoj
DR. 1. E. MAKARAS
A. L. THOMAS
piimykšiis
žmogus
vjj
l.
’
biau
kuo skiriasi nuo savo laukinio
Gydytojas ir Chirurgas
LIETUVYS ADVOKATAS
protėvio. • Jis/ dargi daug pa Įsitikindavo, kad jų daugumoje
10748 So. Michigan Avenue
12037 Normai Avė.
VALANDOS:
2—4 dieną. 6:30Tel. Pullman 7097
vojingesnis už pastarą jį, nes visiškai nėra nieko ncpapraslo
8:30 vakare.
Veda bylas visuose teismuose,
ADVOKATAS
savo aukštos kultūros dėka ga ir kad dėl to nėra j-ikn» reika
Ofiso
telefonas
Pullman 1193
Abstraktai, naorgičiai.
lo
juos
dievinti,
lai
o
privedė
Namų
telefonas
Pullman 0349
•
n
8.
Lg
8glle
Bu
Koom
2001
li padanli daug daugiau pik
Tel.
Randolph
1084
—
Vai.
nuo
M
to. Pirmykštis žmogus, pav., iš piuorgvo prie dievų nuvai
Vakarais
JOSEPH V. MOCKUS
savo kardu, jotimi l>ei strėlo- nikavimo. Dievai dar ilga lai
3241 S. Halsted St. Tel. Yards 0062
7
—
9
v.
v.
apart
Panedilio
fr
ADVOKATAS
mis galėjo išsyk atimti gyvy ką po to pasilikdavo savo vie
A. MONTVID. M. D.
5349
So.
Hermltage Avenue
Pėtnyčtos.
lose,
imki
komi
.savo
.
ištikimų
bę tik vienam žmogui, o mes,
1579 Milwaukee Ave„ Room 20H
Tol. Hemlock 1885
tarnų
Auidilų,
turinčių
iš
jų
Kampas
North Avė. ir Robey St
Valandos: 9 iki 5 po piet. Vaka
susipažinę
su sprogstančiais
Valandos:
1 Iki 3 po pietų, 6 iki
rais Utam., Ketv. ir Sub. nuo 6-9.
gaminiais, vienu akimirksniu daug naudos, bet tau niekas
8
vakare.
Tel. Brūnsvrick 4983
Ned. 9 iki 1-mai. Prirengia viso
Tel. Dearborn 90i>7
Nunaikinam tūkstančius. - I*ir- daugiau rimtai jais n tikėdavo,
3421 So. Halsted St,
kias legališkas popierat.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte.
myještė vergija niekis, sulygi ')alaikvd<inias su jaid vien tik
Namų telefonas Spaulding 8683 '
nus su musų laikų ekonomine formaliu.- santykius sul’g sena
Ultravioletinė šviesa ir diathermia
JOHN T. ZURIS
L---------------- —----------------- ---------- - *
vergija, kai vergas, būdamas .tmintimi bei papročiu l’ai priADVOKATAS
ADVOKATAS
Ofisas vidurmiestyj:
tarytum visiškai laisvas, turi vedė 7’non’ją prie tikybinio inBoulevard 8686
Room 1726
Tikyb:i< dvapilną teisę laisvais mirti badu deforenl i>mo.
105 W. Monroe St.
Res. 6504 So. Artesian
CHICAGO
TEMPLE
BLDG.
Room
1414
arba lėčiau nuo nepakeliamų >i<'- pak.’limaa masėse prade.,n
Tel. Hemlock 2874
77
W.
Washington
St.
Nuo
9:30
ryto
iki
5
vai.
vakare
f:stebimas tie retkar-l
darbų,
skurdo ir surištų su Imt.
DR. J. P. POŠKA
Tel. Randolph 4242
Cor. Washlngton & Clark
Gydytojas ir Chirurgas
jais- ligų. Pirmykštis vergas, eit is, . iii ildamas tik trumpam
Res. 6029 Champlain Avė.
3133 So. Halsted St.
Tel. Midway 8639
sustiprėjęs, galėjo lengvai nu I likui. j t v., kokių , nors visuo
Namų Tel.: Hyde Park 8896
Vai.
9
—12 dieną, 7—9 vakare
Nuo 7 iki. 9 vakare
‘ Kasdien
galėti savo poną, nuo kurio jis menės nelaimių įtakoje. Vaidi
mažai
tesiskyrė, o šių laikų loms vis dažniau prisieidavo
■ ■
; .......... ....
tikybinį
vergui tai padaryti daug sun dirbtinai palaikyti
IXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
kiau, nes Jo ponas protinges upa masėse puikia šventyklų No.u2575. Elegantiška suknia, ge^
nis bri gudresnis už jį. Jeigu architektūra, diemvaldybių be;1 ra baliuje ir svečiuosią. Gali .ją
jam kartais ir pavyksta atsi- apeigų iškilmingumą, veikiančių pasisiūti iš šilko, aksomo arba iš
DENTISTAS
"
sunkesnės
materijos.
Sucirptos
kratvti varžančių jį pančių, Į masių vaizduotę dviprasmiais nileros 16 metų, 36 ir 12 colių per
4454 So. Western Avė. *
Daugybe dovanų kiekvienam Naujienų skaitytojui
krutinę.
36
mieraj
reikia
3%
yarorakulais,
stebuklais,
baugini

w
Valandos:
tai visgi ilgai jam netenka vieš
dų 40 colių materijos ir % yardo
Iškirpk
šj
kuponą
kasdieną
Ir
priduok
j
Naujienų
ofisą
ar
j
sto

3
nuo
10
ryto
4ki 9 vai. vakare.
patauti, nes valdyti jis nesuge mu, juodinančiais pamokslais skirtingos materijos apikakliui ir
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxtxxxi
ti, arba savo išnešiotojui sykį ) mėnesį ir bus apmainyta į tikrus
rankovėms apsiūti.
United Profit Sharing kuponus, sekamomis taisyklėmis:
ba. Paprastai greit jis paten ir t.t.
Vienas skaitytojas ar skaitytoja turi teisę gauti tik vieną kuponą
ka į naują dar blogesnę įvai Tačiau tokiu budu negalima Norint gauti vieną ar daugiau virš
kas dieną ir ne daugiau per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidų.
nurodytų pavyzdžių, prašome iškirpti
rių prašaleivių bei apkaišusių buvo daug atsiekti,
DR. M. T. STR1KOL
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito. Kuponai be datų nepri
Tiesa, paduotą blankutę arba priduoti paimami.
Priduodant
kuponus
apmainymui,
turi
būt
priduodama
var

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
fanatikų ideologų vergija, pdv., žmogaus ūpas galėjo laikinai yzdžio numeri, pažymėti mierą ir
das pavardė ir adresas skaitytojo.
t
J60I S. Ashland
Tel. Roulevaru
Napoleono, Trockio, Lenino ir nakilti visokių iškilmių įtakoje, jikiai parašyti gavo vardą, pavardę
Prenumeratoriams gaunantiems Naujienas per paštą, apart kas
/820. Res.. 6641 S. Alhany
|
ir adresą Kiekvieno pavyzdžio kaina
dieninių kuponų dar duodama priedo sekamai.
kt. Šiuo žvilgsniu visiems ge bet, sugrįžęs damo prie savo 15 centų. Galima prisiųsti pinigus
l el. Prospect 1930. Ofiso valan- Į
Už metu®—150, už pusę metų—75, už tris mėnesius—$5.
2-4. 6-8 Ne.l^lloj 10 iki 12 d
rai žinomi Prancūzijos bei Pu- naprastų apystovų, žmogus vėl irba krason ženkleliais kartu su užKatalogai su tūkstančiais dovanų dykai ant pareikalavimo.
akymu. Laiškus reikia adresuati:
sijt.s pi.vyzdžiai yru labai ivš- darėsi indiferentišku prie savo
................
Atkirpk čia ...»—.......... ..
........................
Naujienų
Pattern
Dept.,
1739
So
Da*a
’
Gru^dž-'o
19
1925
kųy. šalys, kurios vengdarics dievų ir jo atsine^imas* prie jų
Halsted St., Chicago, III.
Office Boulevard 7042
revoliurijų, žengė taikaus pro tebeliko toks pat formalis, kaip
Dr. C. Z. Vezelis
greso keliu, pasiekdavo geres ir prieš tai. Daug tam padė NAUJIENOS Pattern Dept.
LIETUVYS DENTISTAS
nių rezultatų, nors šis kelias davo ir patys
4712 So. Ashland Avė.,
1739
S.
Halsted
St.,
Chicago,
III.
vaidilos, kuęie
^vv^cORPO'frATro^
near 47th Street
ir atrodo ilgesnis. Antrų pusę daugelyje atsitikimų gobšus,
čia fdedu 15 centų ir prašau at>*^
PRESENT FOR RŲ^HTVT
CHICAGO
vertus, visokių rųšių bei laips veidmainingi ir turėjo savyje ■oųstJ man pavyzd} No..............
UNITED PROFn?SJ&I^RM
nių vergtu valdytojai
privalo dar daug kitokių ydų. “Haruė
PfUPAIDTO Zfc
•EN
nuolat atminti, kad juo smar r>ex, harupicem eum vidissetj Mieroa ........... —__ ..... per krutinu
Res. 6600 S. Artesian Avė.
FCORPORATION
kesnė būna
priespauda, juo
Phone Prospect 6659
riderocoepiti” (vaidilos susitik
0 14$ arauKn. O» »•«•*: rtfw <J .
(Vardas ir pavardė)
stipresne prieš ją reakcija, už dami paslaptingai šypsosi) —
Ofiso Tel. Canal 0257
tat, besinaudodami vergais, jie pastebėjo romėnai; paprasto:j
DR. P. Z. ZALATORIS
neturi atimtkųuo jų galimybės
GYDYTOJAS (R CHIRURGAS
nublika nebe
pamato galėjo
1821 '-u llxlHt<*(| St.,
i M lestas b vaisi.)
ieškoti smay) likmicK pagerinti manyti, kad
i
Cbicago, UI.
jie kvailina ję.

Lietu viai Advokatai
K. GUGIS JOHN B. BORDEN

* j. P. WAITCHES

K. JURGELIONIS

MADOS

LIETUVIAI DAKTARAI

JOHN KUCHINSKAS

1

'■

-T"-
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A. A. OLIS

A. A..SLAKIS

u Dr. Lawrence P. Slakis f

i

v mh

*uįWf>-ir

AKUfiERKA
pa
moteprie gimdy
mo,
patarimai
dykai moterims
ir merginoms.
8113 South
Ha|sted S’t.

^DR. HERZMAN-**
Gerai lietuviams žinomas per 15
metų kaipo patyręs gydytojau,
chirurgas ir akušeris.
Gydo staigias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal
naujausius metodus X-Ray br ki
tokius elektros prietaisus.
Ofisas ir Laboratorija: 1025 W.,
Ibth St., netoli Morgan 84.
VALANDOS: Nuo 10—12 pietą
ir nuo 6 iki 7:80 vai. vakare.
i Dienomis: Canal
8110; N aktj
Telefonais:
Drekel 0950
Boulevard 4186

3235 S. Halsted SL ,
v. v.

Vai.: 9—10 iŠ ryto Ir po 8

DR. CHARLES SEGAL
Praktikuoja 18 metai
Ofisas
\ 4729 So. Ashland Avė., 2 labo*
Chicago, IlliMte

Specialistas džiovos
Vaikų ligų.
OFISO VALANDOS:
Nuo 19 iki 12 vai. ryte, nuo 2 iki
I vai. po piet ir nuo 7 Iki 8:80 vaL
vakaro. Nedaliomis nuo 10 valan
dos ryte iki 12 vai. po piet.

Telefonas Midway 2880
Telephone Yards 0994

DR. MAURICE KAHN
4631 So. Ashland Avė.
Ofiso Valandos: nuo 10 iki 12 die
ną, 2 iki 3 po pietų, 7 iki »
Vakarę.
Nerišliomis nuo 10
iki 12 dieną.
Res. telephone fjyde Park 4000
tel. Boulevard 0587

DR. MARYA
D0WIAT—SASS
. 1707 W. 47th SL
Valandos nuo 8 iki 12 dieną, nuo
6 iki 8 vai. vak. Nedaliomis nat
8 iki 2 vai. po pietą.
_

Nusikaltimas ir Kova
su Juo

Tel. Blvd. 3138
M. WoitkjewiczBANIS

Mrs. MICHNIEVICZ-VIOIKIENF

Ofiso tel. Boulevard MOS
Rezidencijos tel. Drezel 9101

Dr. A A. Roth
Rusas Gydytojas ir Chirurpa
Specialistas Moteriškų, Vyrišką,

tfisas: 3103 So. Halsted S
arti 81st Street
vnianuuo, *

~

o

lelioinib ir šventadieniam 10—12 dMA
Jei abejoji akimis, pasiteirauk

Dr.A.R. BLUMENTHAL
Optometrtot
jfRNk Tel. Boulevard 6487

Kampas 47-toe
ant 2 tūbą

DR. M. J. SHERMAN
Specialistas moterų ligą
1724 So. Loomis, kampas 18 ir Blae
Island. Ofiso valandos nuo 2 iki 4
po pietų ir nuo 7 iki 9 vai. vakarą.
Telefonas Canal 1912
Naktinis Tel. Pairfaa 6858

Phone Canal

1718-0241

Res. Mldway 5612

DR. R. C. CUPLER,
U1DI1UJA& IK CHIRURGAS
Kampas UaiUe; u 24 ai.

Ulisu vai. nuo 2 iki 4 kasdien.
Funedėly ii ketverge nuo 8 iki b V.

DR. G. L. MADGE
Moderniškas Dentistas
Prieinamos Kainos
4930 W. 13th St.
Valandos 9-12, 2-4, 6-9
Phone Cicero 49 Cicero

■■■■<*

-------------

Butkus Undertaking
Co., Ine.
P. R. Uadley, Licensed
710 M’ėst I8th St., Chicago. III
Viskas, kas reikalinga prie pa
grabų. Teisingos kainos. Geriau
sius patarnavimas. Leiskit lininis
•>>gfl|i0ti jums nubudimo valau
doje.
Tel. Canal 3161

------------------- ----------------------------------

LIETUVIŠKA APTIEKI'
MRS'. A. ZIMMERMAN
Savininke

Dovanos Kalėdoms
Importuoti perfumai, toilet setai
ir kiti d-iktai. Ateikite pasirinkti
už numažintą kainą.

Bristoli Park Aplieto
4251 Archer Avė.,
Phone Lafnyette 6149
l - - -........................

-

< '<•

*

Ik. V. VirSila

4

NAUJIENOS
The 1 ithuanian Daily New»
l'u.'hdhed
Daily
Etcept Suiiduy
<»*. the Litbuaiiiau K«wa l*uk c<. Uc.

Kdiur P. GRIGAITIS
1739 Soath Halated 81tm4
s.__ Chicago, IU..
TdoboBo Rgoeovalt 8590

*
18.00
$7.00
$8.00
8c.

Subscription Ratas»
per year in Canada.
per year outside of Chicago.
per year in Chicago.
per copy.

UisimokSjlmo kaina:

Chicago je — paštu:

Metams .......................................... $8.00
Pusei metų ..... ..........
„ 4.00
Trims ininesiams .... ............... 2.00
Dviem mineeUmc
ijiU
Vienam minėsiu! ..................
.75
Chicaguje per netiotojuai
Viena kopija ----------------------- 8c
Savaitei ...........
18c
Minėsiu! ........
75c

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje,
paštu:
Metame .................................
$7.00
Pusei metų ................................. 8.50
Trims mėnesiams ......
1.75
Dviem
mėnesiam
...................
...
1.25
Entered as Second Clasa Matter
Vienam mėnesiui —....................... 75
M ore h 17th, 1914, at tha Post Office
jf '’hieago, III., ujuder tha net of
Lietuvon ir kitur užsieniuose:
Mi .vh 2nd 1879.
(Atpiginta) ,
Metams .................................... - $8.00
Naujienos eina kasdien, iiskiriant
Pusei metų ................................... 4.00
^kmadienius. Leidžia Naujienų Ben
Trims mėnesiams -.................. 2.00
dro vj, 1789 So. Halstad St., Chicago,
Pinigus reikia siųsti pašto Money
III. — Telefonai: Rooaevelt 8o$Q.
orderiu kartu su užsakymu.

NAUJIENOS, Chicago, III.

Šeštadienis, Gruod. 19, 1925

Socialdemokratų sušauktasis Darbininkų ir Valstiečių Suvažiavimas vadina tą tikslą, dėl kurio kovot Lietuvos žmonės sukilo 1905 metais, “žmonių valdoma Lietu
va.” Ir jisai nurodo, kad atatinkama šitaip valdomam
kraštui valstybės forma turi būt respublika.
Nėra jokios abejonės, kad šis Suvažiavimas tiksliau
ir pilniau išreiškė plačiųjų Lietuvos masių troškimus, ne
gu bendrasis seimas. Jo nutarimų dvasioje ėjo žmonių
judėjimas tiek Lietuvoje 1905 metais, tiėk Amerikoje,
kuomet revoliucijos atbalsiai pasiekė šį kraštą ir išjudi
no Amerikos lietuvių visuomenę.

tevą! Jį iššaukė aiškiai pric- ‘bambizais”, kaip jie patys ir šiaip visokiais švaros dar
S;^tJ.?.CtUvai popiežlaus nu’ šiandie pravardžiuoja neprigul bais. Jo pareiga buvo kirsti

įstatymas.
Bet ne toki
didvyriai yra
musų dvasiški tėveliai, kad jie
turėtų drąsos eiti tiesiu keliu.
Jie bijo, kad ištikimieji Romai
žmonės neimtų
vadinti juos

ir pristatyti virtuvėn malkas.
Senasis Gaspardas darbavosi
virtuvėje ir kūreno ugnį. Jų
nuobodus, monotoniškas darbas
kartais buvo pertraukiamas ar
ba kortavimu, arba kitokiu ko
kiu žaidimu.
Niekad 'uodu
nesiginčydavo - visuomet bu
Guy de Maupasant.
vo ramus ir taikus.

miegos bažnyčios kunigus.
tMusų kunigai stengsis, kaip
iki šiol, pataikauti ir popiežiui
ir Lietuvos žmonių
upui. Jie
sėdės ant dviejų kėdžių — kol
nenugrius žemėn!

Dažnai senasis Gaspardas im
davo šautuvą ir eidavo medžio
ti ožkų.
Ne kartą jis sugrįž
Pažvelgę į šių dienų Lietuvą, mes randame, kad ne
davo grobiu nešinas. Tada bu
maža dalis tų revoliucijos obalsių jau yra įvykinta.
,
Lygiai kaip ir daugelis kitų gal penkis mėnesius vienu! To vo tikra šventė, švarcnbacho
Lietuva jau įgijo teisę pati save valdyti. Vietoje au užeigos namų, esančių Aukšto liau beinant, Gaspardas Haris viešbutyje. Vieną rytą jis pa
tonomijos, ji turi net visišką nepriklausomybę. Tik Vil siose Alpėse, palei pat- ledy pradėjo pasakoti pereitos žie siėmė šautuvą ir išėjo. Buvo
nus, švarenbacho viešbutis pri mos atsitikimus. Tada jis gy dvidešimt aštuoni laipsniai šal
■K Vf. S—»Wg.i.!
M
,’J.» .■ >11 ,H
m’!. ■ ■■'.LBLĮĮimgm
nius jai tapo išplėštas!
glaudžia keleivius, keliaujančius veno su Mykolu Konoiium, ku čio. Saulė dar nebuvo užtekė
Savo
valdžios
forma
Lietuva
šiandie
yra
demokrati

LIETUVOS AMONIŲ OBALSIAI PASKELBTI 1905 M
Gemmi tarpukalnių, šešis mė ris jau buvo per senas, kad jusi, taigi medėjas tikėjosi ras
•
•
•
• ' •
•
nė, t. y. žmonių valdoma, respublika. Visi jos piliečiai nesius jis esti atadaras: jame galėtų praleisti dar vieną taip ti *savo grobį palei Vildštubelio
be skirtumo luomo, lyties, tautos ir tikėjimo turi lygią gyvena Jono Hoserio šeimyna. vargingą žiemą. Jiem dviem viršukelnūje. Ulrichas, pasili
'
TEISĖ VALDYTI SAVE.
Bet lig tik sniegas pradeda nebūdavo ilgu: kiekvienas at kęs vienas, gulėjo ligi dešimtos
balsavimo teisę.
•
'•
•
•
•
įto
Lietuvai šituo atžvilgiu pasisekė geriaus, negu rusų dengti viršukalnes ir nuėjimas likdavo savo darbo dalį ir žais valandos. Iš prigimties jis bu
‘
LAISVĖ VISOMS TAUTOMS.
darosi vos galimas — dami trumpindavo nuobodų lai- vo miglus, bet dabar kažkodėl
•
•••••
tautai ir daugeliui kitų tautų, gyvenusių senosios cariš pakalnėn
Ulrichas Kunsi, nuleidęs negalėjo užmigti. Jam vis rojįr tuoj moters, tėvas ir tre ką.
kos
Rusijos
teritorijoje.
Dabartinėje
Rusijoje,
dar
nėra
jetas jaunikaičių 'iškeliauja į akis, klausė, nuolat manyda- dėtj akyse, kad jo senasis drau
VISŲ LUOMŲ LYGYBĖ.
visuotino balsavimo, ir ta dalis jos piliečių, kuri turi tei Lioešo miestelį, esantį pakalnė mas apie tuos, kuriuos paliko gas krinta į bedugnę. Atsikė
•
•
•
•
•
to
«
•
•••••
Viešbutyje pasilieka tik Gemmi tarpukalnio gale, Ne lęs papusryčiavo kartu su Sa
sę rinkti atstovus į vadinamąsias “tarybas” (sovietus), je.
ŽMONIŲ VALDOMA LIETUVOS RESPUBLIKA.
renka juos ne tiesiu budu ir ne slaptai. Jie “balsuoja” senas prityręs kalnų vedėjas, tožilgo jie pamatė savo viešbu mu, kuris leidom dienas ir nak•
e
o
o
e
•
•
e
to,
o
e
e
Gaspardas Haris su savo jaunu tį, tokį mažą atrodantį, kaip tis, guledaipas palei ugnį. Pasrankų
pakėlimu
ir
išrenka
rinkikus,
kurie
paskui
renka
KOVA DEL LIETUVOS LAISVĖS TEBEINA.
draugu, Ulrichu Kunsi ir dide juodą tašką didi'ulgje sniego kui jam pasidarė liūdna ir baikitus rinkikus, ir tik šie, pagaliau, renka atstovus. O liu kalnu šunimi, Samu. Li juroje. Štai 'juodu jau vidu su vienam tokioje tuštumoje,
Laikas bėga greit. Nepajusime, kaip praeis gruo valdžią kontroliuoja ne atstovai, bet tam tikros partijos gi pat pavasario gyvena tie je. Gauruotas šuo, Šamas, šo Čia jis pasiėmė kortas ir, norė
dama satsikiatyti neramiomis
džio mėnesis, kurį Amerikos lietuviai yra pasiskyrę Lie centras. Tai yra ne demokratiška, bet despotiška tvar trys pasaulio padarai tame snie kinėdamas pradėjo glamonėtis mintimis, pradėjo jas pašyti.
prie jų.
“Matai, sunau,” giniame kalėjime/
tuvos revoliucijos sukaktuvių pažymėjimui. Todėl ne ka. ’ < , >
Ga
tarė senas Gaspardas, ■— “da Nerimastis vis didėjo.
T£i
buvo
diena,
kad
Hoserio
pro šalį bus čionai dar kartą paminėti tuos obalsius, ku
bar mes jau neturime moterų, lutinai jis išėjo laukan, norė
šeima,
•
besiartinant
žiemai,
tu

Vienųk, kad ir Lietuvos žmonėms jau pavyko iškovot
o reikia pasigaminti ką nors damas eiti pasitikti savo drau
riuos prieš 20 metų iškėlė sukilusioji prieš savo despotus
rėjo
iškeliauti
į
Lįoešą,
Tris
demokratinės valdžios formą, šios turinys dąr toli gra
pietų, taigi eik pavirink ir pa gą, kuris ketino apie ketvirtą
Lietuvos Ijaudis.
. ♦ i an ‘ '*
mulus,
apkrautus
įvairiais
kro

Jau trejetas
siskųsk bulvių.”
Ir neužilgo valandą grįžti.
Jie buvo paskelbti dviejuose dideliuose Lietuvos žmo žu nėra pilnai demokratiškas.
viniais, vedė Hoserio sumįš. Jo abudu, susėdę prie didelio me savaičių, kaip Ulrichas nebuvo
Lietuvos respublikos konstitucijoje užtikrintosios pi ana Hoserienė ir jos duktė Elz
nių suvažiavimuose: Lietuvių Seime ir Darbininkų ir
dinio stalo, skaniai srėbė savo atvykęs ant krašto uolos, nuo
liečių
laisvės
šiandie
yra
dažnai
varžomos
arba
ir
visai
bieta
sėdėjo
ant
ketvirtojo.
Ho*
Valstiečių Suvažiavime, kuriuodU abu įvyko Vilniuje,
kurios matyti Lioešas. Dabar
darbo viralą.
sutrempiamos.
Tos
priespaudos
našta
gula
daugiausia
seris,
lydimas
dviejų
liekančių

jis užsimanė nuvykti/ ten pir
gruodžio 4-5 dd. ir gruodžio 6 d. 1905 metais.
t
iricliui
Rytojaus
d'iena
jų,
kurie
pasižadėjo
juos
ly

ant pečių darbininkams ir neturtingiemsiems valstie
miau, nei pasukti keliu, vedan
galo
ilga.
Kunsi
pasirodė
be
dėti ligi pašlaičių, ėjo paskui
čiu į Vildštrubelj.
Ir Lioešas
Kaip vieųas, taip ir antras tų suvažiavimų iškėlė rei čiams.
tuo tarpu, kai Ulrichas, žiūrė buvo dabar apsnigtas. Negali
jas.
Kunigija su savo špitolninkais įvedė šitą priespaudą Kartas nuo karto Ulrichas damas pro langą, savo žvilgs
kalavimą, kad Lietuva, kaipo kraštas, turėtų teisę pati
ma bdvo pastebėti nė namų,
nepriklausomoje
Lietuvoje
—
ta
pati
kunigija,
kuri
1905
niais
varstė
kalnų
viršūnes,
se

Kunsi, palikdamas llošerį ir se
save valdyti.
uždengtų balta sniego uždanga. c
Lietuvių Seimo Vilniuje nutarimas tuo klausimu metąis rėmė caro valdžią, kuomet žmonės < buvo sukilę nąjį GaspardąA artinosi prie nasis Haris ramiai, atrisi
Truputį pažiūrėjęs, pasuko į
prie
pečiaus
rūkė
pypkę.
X
mulo,
nešančio
moteris,
kartais
prieš ją.- Todėl, kaip prieš 20 metų Lietuvoje ėjo kova
dešinę, čia jis priėjo Leomerskamba taip:
<
x
'
aupie
pietus
jaunasis
išėjo
1
ragindamas jį tankinti savo
no ledyną.
Priėjęs pri^ pat
prieš carizmą, taip dabar ji eina prieš klerikalizmą.
kan,
ir
eidamas
tarpukariu,
' “Kadangi Lietuvos gyventojų reikalai pilnai gaElzbieta žiurėjo į
Jedyno, jis sustojo, abejodamas,
Dabar, kaip ir tuomet, pirmose eilėse kovotojų už žingsnius.
• Ii būti užganėdinti tiktai prie tikros musų krašto au- Lietuvos laisvę stovi susipratusieji darbininkai ir valstie besiartinantį tarsi, šaukdama jį ieškojo pėdų, kurias paliko mu ar tik nebus Gaspardas pa
las, nesusis moteris. Taip ei
tonomijos (savivaldos) ir kadangi norima, idant ir čiai. Su jais yra ir protaujančiųjų Amerikos lietuvių savo nuliudusiomis akimis.. Pa damas, jis atvyko ligi tos vie klydęs. Keletą m i n učių pasto
sivijęs' mulą, jis uždėjo r4nką
.
kitos Lietuvoje gyvenančios tautos galėtų pilna lais simpatijos, bendromis jų pastangomis turės būt pasiek jam ant sirenų ir paretino žing tos, kur .^vakar atsisveikino. vėjęs jis v vėl pradėjo žingsniuo
ti, bet-jhu greičiau ir labiau suve naudotis, Lietuvių suvažiavimas nusprendė:
Čia
jis
atsigulė
kniūpsčias
ant
snius.
'
Ponia
Hoserienė
pradė

sirupinęs. Diena baigėsi. Snie
ta to, kad Lietuva butų ne tiktai nepriklausoma, bet ir
krašto
uolos
ir
ilgai
ilgai
Ste

“Reikalauti Lietuvai autonomijos su Seimu Vil laisva!
jo jam pasakoti, -išskaitydama
gas, apšviestas, besileidžiančios
z
<
bėjo
Lioešą'.
Jaunoji
Elrytė
ligi
smulkmenų
visus
žiemos
saulės spinduliais, ’ pasidarė
niuje, išrinktu visuotinu, lygiu, tiesiu ir slaptu bal
dabar
buyo
tenai,
viename
tų
sunkumus ir priemones nuo jų
rausvas.
Šaltas, sausas vėjas
savimu, neskiriant lyties, tautos ir tikėjimo.”
visi “Naujienų” skaitytojai yra kviečiami ateiti ry apsisaugoti. Mat, tai buvo dar pilkų n&meliu.
Bet kuriame ’ ūžė, risdamas paviršium mažus
to (gruodžio 20 d.) į Lietuvių Auditoriją, kur yra ren tik pirmas kartas., kai Ulrichas
er toli,, kad gąlėtų Į |ej0 gabaliukus. Ulrichas kelis
Tą patį reikalavimą, tiktai dar aiškesnėje formoje, giamas vakaras 20 metų Lietuvos revėliucijos sukaktu Kunsi pasilieka aukštumose, atskirti* jo? namelį. I
. Kaip jis
bet niekas, net
norėjo
lipti
žemyn,
kol
dar
bu

išreiškė ir Darbininkų ir Valstiečių Suvažiavimas (kurį vėms pažymėti.
tuo tarpu kai senasis Haris jau
aidas, jo pauksman neatsiliepė.
vo
galima!
keturioliką žiemų išvargęs to
buvo sušakusi Lietuvos Social-Dėmokratų Partija). Ji
Jis vėl pradėjo eiti. Nors sau
Jau saulė pradėjo slėptis už lė dar nebuvo nusileidusi, C&
je
sniegojuroje.
Ulrichas
sai pareiškė:
įlįstai. Sutriuškintų dėl tos pa- Kunsi bemaž nieko nesuprasda aukštos Vildštrubelio viršukal buvo virš žemesniųjų ledynų
’ prastos priežasties, kad tokiai mas, visą laiką atsidėjęs klau nės, kai jaunasis parėjo. So
“Gerų-geriausiu darbininkams ir kitiems skriau
viršūnių, bet slėnių daubos jau
triukšmadarių
unijai
nebūtų
nasis
Haris
rūke.
Matydamas'
sė ir pilnomis ilgesio akimis
džiamiems luomams šis suvažiavimas
to
plikdavo.
Staiga jaunikaiti
kuo atsiremti. Visuomenės o- žiurėjo į jaunąją Hoserytą. sugrįžusį savo draugą, jis pa apėmė baimė. Jam rodėsi, k;id
kį politinį surėdymą, prie kurio kiekvieno krašto
A I
I—j—
pinija jos neužtartų.
Protarpiais
vis pritardavo: siūlė jam. ar nemalonėtų paloš tyla, šaltis, vienuma ir begyvė
gyventojai gali patys valdytis ir patys savo rėikaKOMUNISTAI MĖGINO
Komunistai yra galingi tiktai “Taip, taip, ponia Hoseriene!,” ti kortomis, šis sutiko. Juodu žiema susikraustė į jį, sušaldė
SKALDYT UNIJĄ.
lais rūpintis. Todėl suvažiavimas nutarė kovot už
tol, kol jie ardo svetimas orga bet jojo mintys lakiojo toli to susėdo ąbipus'stalo prieš vienas jo sąnarius, padarydami iš -j^i
nizacijas. Bet pasilik^ vieni, jie li, atsimušdamos plačiuose dan antrą ir lošė gana ilgai kažką negyvą, sušalusią esybę. Apim
tai, kad ir Lietuvos gyventojai galėtų patys savo
vadinama “brisk.” Paskui pa tas baimės, pradėjo tekinas bė
reikalus tvarkyti, tai yra kovoti už politinę Lietu Vakar “Naujenose” buvo pra neturi jokios reikšmės.
gaus skliautuose.
nešta trumpa žinia apie skili
gti namo. Jis mane, kad jam
vos autonomiją (savivaldybę) su seimu Vilniuje, mą 1 International Ladies Gar- Tatai, matyt, gerai supranta Pasiekę- Gemmi tarpukalnio vakarieniavo ir sugulė.
Kita
diena
buvo
panaši
į
pra

nesant senis sugrįžo. Jam* ro
ir jie patys. Nes vakar jau at galą, kur prasideda kelias į Lirenkamu visų suaugusių (pasiekusių 20 metų am ment VVorkers konvencijos.
ėjusią.
Buvo
giedra
ir
šalta!
oešą,
jie
pamatė
platų
platų
dėsi, kad Gaspardas ėjo kitu
žiaus) Lietuvos gyventojų, vyrų ir moterų, lygiai 'Foje trumpoje žinioje sako ėjo žinia, kąd pasitraukusieji iš Alpių horizontą,
Joks
gabalėlis
sniego
neiškrito
išsilenkusį
keliu ir šildosi dabar prię ug
Ladies Garment Workers kon
iš
mėlyno
dangaus.
Po
pietų
lietuvių, žydų, baltgudžių, lenkų ar rusų, lygiai ka ma, kad iš minėtosios unijos vencijos “kairiasparniai” vėl gražiu Bonos slėniu.
Po jų
nies, pasidėjęs prie savo kokonvencijos
(Philadelphijoje)
senasis
Gaspardas
išėjo
pažiū

talikų, pravoslavų ar liuteronų. Rinkdami savo
jų nušautą ožką. Tuojau pasugrįžo ir atsiprašė konvencijos kojomis, neišmatuojamoje gilu
išėjo visi komunistų delegatai,
rėti
erelių
ir
kitų
nepaprastų
moje, mirguliavo Lioešas, kurio
matė viešbutį, kurio kamine nedėl savo išsišokimo!
atstovus į Vilniaus seimą, visi Lietuvos gyventojai, kurių buvo 109.
/
paukščių,
.
nusileidžiančių
ledy

buvo matyti durnų. Jo mintys
Komunistiniai delegatai buvo namai mirgėjo taip, zkaip iš
turtingi ir beturčiai, turi turėti lygų balsą, turi panuose,
o
jaunasis
Ulrichas
y
ei
išsiblaškė. Nusiminęs, dar gi ei
Labai stebėtis tuo įvykiu ne- susirinkę skyrium ir laikė kon- barstyti aguonos grudai beri
tyš iš karto skirtis savo atstovus ir slapta (raštu)
nuvyko
į
galą
tarpukelio
Gemčiau pradėjo bėgti ir pribėgęs
buvo pamato, kadangi visi, kas ferenciją.
Tenai jie pamatu bėje lygumoje. Mulai prisiar
mi,
kad
stebėtų
taip
Jam
malo

paduoti už juoJ savo balsus.”
atsidarė duris.
Šamas prisi
sekė Philadelphijos konvenciją, "kad jau nebėra kas “gręžti”, ir tinę prie tako, kuris kuo iannų
Lioėšą.
Paskui
jie
vėl
lo

kraipydamasis
glaudė prie jo kojų, kad paglo
matė, jogei raudonieji “kairia nutarė įvykinti “strategišką-pa taistingiausiai
šė
kortomis,
išlošdami
ir
praAlpių šlaitų pasiekia mažą mie
stytų, bet senasis Haris nebu
• Reikalaudami laisvės savo tautai, tuodu lietuvių su sparniai” tenai daro baisų sitraukimą.”
lošdami
mažus
daiktelius,
kad
4.________
1 stelį,
esantį pakalnėje, pūsto
vo grįžęs.
Išsigandęs, taip
važiavimai Vilniuje kartu reikalavo laisvės ir kitoms triukšmą ir ant sienų kabinasi, KALBOS-----------------------pa
įvairintų
lošimą.
*'
APIE
ATSIMETIMĄ
jo. Moterys xnušoko nuo mulo
smarkiai apsisuko, tarsi jis Lu
stengdamiesi suardyti unijos
tautoms.
NUO POPIERIAUS
ir atsistoju sniege.
Senasis Vieną rytą Haris atslskėlęs tų pastebėjęs savo draugą, pa
delegatų suvažiavimą.
Del to
Kaip vieno, taip ir antro .suvažiavimo nutarimuose komunistų keliamo triukšnio žydų laikraštis
“Jidische Hoseris atsisveikino. “Sudiev, prižadino savo draugą, šis dirs sislėpusį kampe. Paskui užsi
pabrėžiama, kad kovoje už savo pasiliuosavimą nuo ca viename konvencijos posėdyje Stirnine”, o paskui jį ir kai ku draugai, lig kitų metų” — ta telėjęs pro langą, pamatė di kūrė ugnį, užsikaitė vakarienę
rizmo jungo Lietuvos žmonės privalą eiti bendrai su vi kilo tokia baisi suirute, kad at rie kiti laikraščiai Klaipėdoje ir rė jis “Lig kitų metų,” pakar džiulį pilką debesį, besiartinan kiekvieną kartą likėdamiisis
somis Rusijos ribose gyvenančiomis tautomis./ Be to, vyko miesto policija ir visus de Kaune rašo, kad dėl popiežiaus tojo Haris ir apkabino, išvyks tį į juos. Tuojaus pradėjo tuojau subrukti Gavo senąjį
Dideli sniego gabalai, draugą.
legatus išvarė iš svetainės!
laiško, draudžiančio
Lietuvos tantį saVn šeimininką. Po to snigti.
tie nutarimai sako, kart’savivaldybę iškovojusioje Lietu
Kadangi unijos dauguma, tu kunigams užsiimti politika, da prasidėjo griaudi atsisveikini tarsi baltos putos, iš lėto leis Kartak nuo karto jis išeida
voje visų tautybių žmonės turi turėt lygias teises. Visi rinti konvencijoje 157 delega lis katalikų kunigų ketinanti mo scena.
Kada atėjo eilė dami©*, krito ant ją, apie juos vo pasižiūrėti, ar dar neparei
Ulrichui Kunsi atsisveikinti ir visur kitur, slėpdami po bal na.
Lietuvos gyventojai, be skirtumo tautos ir tikėjimo, tu tus, pasiryžo, nenusilenkti ko atsimesti nuo Romos.
Buvo taip tamsu, kaip
Elzbietą,
jis
pašnabždomis
jai
tu
minkštu
uždangalu
visa,
kas
munistų
terorui,
tai
šie,
paga

ri rinkti krašto seimą. O Darbininkų ir Valstiečių Su
Sausio mėnesyje 1926 m. ke
gali sutemti tik kalnuose, Gątarė
:
“
Erzyte,
neužmiršk
ši

gyva
ir
negyva.
Taip
tęsėsi
liau,
padarė
paskutinį
žinksnį:
tinanti tuo tikslu įvykti kuni
lutinai nustojo vaikščioju at
važiavimas dar prie to pridūrė:
tų
aukštumų.
”
Elzbieta
vos
gir

keturias
dienas
ir
keturias
nak

išėjo iš konvencijos.
gų konferencija.
Tų kunigų
sisėdo prieš ugnį ir pradėjo
balsu ištarė: Neužmir- tis.
Reikėjo atkasti duris ir šildytis rankas ir kojas, svars
“Žmonių valdomoj Lietuvoj neprivalo būt skriau Bet kas toliaus,
priešakyje stovįs Purickis. Jie dimu
v• ,
“dar kartą langus, daryti skyles išėjimui tydamas kas gale į o atsitikti su
džiama jokia, kad ir mažiausia, tauta — nei žydai, Išeit yra lengva, bet ką, iš esą linkę steigti nepriklausomą SIU. “Sudiev
ėjęs, pradėsi?
Tversi naują nuo popiežiaus tautinę bažnyčią. ture senasis Uosel is ir,v pir- viršun* šitos minkštos medžiu- jo draugu.
Galėjo Gaspardas
nei baltgudžiai, nei latviai, nei vokiečiai.
uniją?
Bet ko tuo budu at Mes nenorime tikėti tais pa- minusia eidamas pradėjo žy- gos, kuri už dvylikos vaiandų nusilaužti koją, Įpulti į bedug
“Su kaimynais Lietuva turi susidėti, kaipo ly sieksi ?
jau tampa kietesne už morėno nę, arba sutikti šiaipjau kokią
skalais, nors pamato jiems yra giuoti žemyn.
gus su lygiu, į vieną žmonių valdomą respubliką.”
juodu.‘gyveno, novs nelaimę kelyje.
pasisukus granitą.. . . Dabar, _.
Juk net kun. similkš- i Ir, pirmą kartą
nenuižtii
Grynąi komunistiška
unija nemilžau
Cal jis
kaip
du
belaisviu,
nenAatyobcni
keliui,
jie
išnyko
pasitikusiems
tys
savo
viešose
paskaitose
gy

guli išsitiesęs sniege, sustingęs
Abu suvažiavimu, pagaliau, iškėlė reikalavimą poli Amerikoje butų grynas muilo
tick,
daugiau
nieko
kaip
tik
iš
akių,
šiuodu,
truputį
pasto

tuo, kad
burbulas, kuris susprogtų kaip rėsi amerikiečiams
nuo
tinės laisvės ir lygybės visoms visuomenės klasėms (“luo- t pematant.
Jų
kiek
yra
apie
jų
naąią.
vėję,
nutarė
grįžti
namo.
Iš

Ji nerastų jokio Lietuvos katalikai boikotuoja
mas pagalbos, rūku mas nak
moms”). Juodu reikalauja lygios balsavimo teisės vi pritarimo organizuotųjų darbi popiežiaus paskelbtą bažnyčios kart juodu ėjo koja už kojos, darbu buvo tik ruoša ir šiaip ties ty lumoj e. Bet kur? Kalsiem Lietuvos piliečiams — ponams ir paprastiems žmo ninkų masėse, ir ją be jokių jubilėjų (“šventuosius metus”), tylėdami!. Juk tai buvo baig visokie darbeliai. Ulrichas Kunjuodu pasiliko keturis, ar si rūpinosi šlavimu, skalbifnu
(Tasa ant 5-to pusi.)
nėms, turtingiems ir beturčiams.
ceremonijų sutriuškintų kapila- 'lai yra maištas prieš šventą ta

šeštadienis, Gruod. 19, 1925•;.NAUJIENOS, ChicSgO, III,5 '
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Mes turime vynį marš

kinių didžiausj pasirinkimą. Kalnieriai, kaklaraisčiai,

ir pančiu-

kos.

Lai musų speciališ-

*

Viešbutis

W

(Tęsinys iš 4-to pusi.)

kūmas. Merginos ir mote- 44

rys vra kviečiamos persi•r

%

tikrinti, kad musų šilki-

nes

pančiakos

D(

$1.(MK $1.50, $2.00 ir dau
giau

yra tikrai geriausio

išdirbinio.

ers
r Goods
3108 So, Halsted Street

Lietuvis Kvietku (Gėlių) Augintojas
Jurgis Bakaitis yra vienintėlia lietuvis Chicagoje, gelių augin
tojas. Baigęs botanikos mokslų Europoj ir praktikavęs didžiausiose
firmose ir parkuose Amerikoj. Yra specialistas* gėlių, medžių ir ki
tokių augalų auginime. Jei jūsų medžiai, kvietkos ar kiti ihigalai
ne tarpsta, reiškia serga ir veikiai džiūsta. Kreipkitės pas Jurgi Ba
kaiti, kuris duos patarimą ir pataisys Jūsų augmenis.
Gaukite musų gėlių ant Kalėdų šventės. Mes turime visokių vozonikinių kvietkų. visokio gatunko: nuo paparčio iki rūtos. Mes pard u oriame svholesale kaina lietuviam/;, nes mes jas auginame savo

kvietkinyčiose (Rreen House). Atvažiuokite pamatyti ir pasidžkiugti Eulopiškomis ir Amerikoniškomis kvietkomįs, Pasižiūrėjimas ir
mano patarimas, jums nieko nekainuos. Jus tikrus patarimus dažinu.' itx; ne nuo pardavėjo krautuvėje, bet nuo žinančio lietuvio, savo

gimta kalba. Ateikite ir pamatykite musų Kalėdų, gėles, kurios už

augintos Kalėdoms. Vestuvėms, pagraiuim.s, ar papuošimui Jūsų na

mų parduoda^ne už didžiai žemas kainas. Kreipkitės:

GEO. BAKAITIS '
PLORI8T ANP GKOWER

M.MN OFFICE AM) GKEEN HOUSĖS

2636-41 Herndon Street

v:

Phone Buckingham 2671

**

nai buvo taip tušti, taip pavo
jingi šiose apylinkėse, o ypač
šiuo laikutarpiu, reikėjo dešim
ties vienuolikos vedėjų ir vaik
ščioti kokias astuonias dienas,
kad galima butų rasti Šiose be
ribėse vienų nelaimingąjį.

Pagaliau Ulrichas Kunsi nu
tarė eiti ieškoti Gaspardą, jei
šis ligi pirmos valandos nesu
grįžtų. Neužilgo pradėjo ruoš
tis. Pasiėmė porai dienų maiš
yto, keletą geležinių kukių, ap
sivyniojo apie save ilgą stiprių
virvę, užsismailino galus savo
apkaustytos lazdos ir smaigo,
su kurio pagalba nusileidžiama
nuo aukštų ledynų. • Tuo tarpu
kažkas subildėjo, l’lrichas su
stojęs keletą minučių klausė.
Braškėdama ugnis kūrenosi pe
čiuje, dideils šuo sapnuodamas
urzgė ugnies atkaltoje, o jo
paties širdis taip kaip sieninis
laikrodis monotomiskai tuksėjo
krutinėję.
Atsidėjęs klausė jis dar ke
letą minučių kiekvieną kartą
sudrebėdamas, kai vėjas šniok
šdamas paliesdavo viešbučiu
stogą ir sienas.

richas prižadino bemiegantį 1
Samų, atsidarė durys ir išėjo
Vildštrubelio link. Penketą va-1
landų jis lipo, kabindamasis vis
už naujų viršūnių.
Kapoda
mas ledą, vis aukštyn siekda
mas. Kartais slydo ii’ kabino
si už jau iš anksto užtiestos
virvės, jau senai palikęs šunį
pakrašty vienos labai stačios
uolos.
Jau buvo šešta valan
da, • kai jis pasiekė vietą, kur
visuomet senasis Gaspardas pa
sislėpęs laukdavo savo grobio.

Tuo tarpu p radėjo švisti.
Truputį po truputį dangus pra
dėjo šviesėti. Bet staiga, ne
žinia iš kur atsiradusi aiški
šviesa, apšvietė aiškiai beribes
baltuojančias juras, kurios tę
sėsi daugelį kilometrų aplink jį.
Kartas nuo karto tolimos kal
nų viršūnės darėsi vis rausvesnės ir rausvesnčs, pakol galų
gale, raudona saule išlindo > iš
aukštos Berno kalnų grandinės.

Ulrichas pradėjo eiti. Jie ėjo taip, kaip koks medėjas: at
sargiai, žiūrėdamas pėdas ir
kartas nuo karto sakydamas
savo šuniui. “Ieškok, mano mie
tas ieškok!” 'Kaip jis apvaikš
čiojo visus jam žinomus' kal
nus,

atsisėdęs

Žiurkdamas

į

daubas ir bedugnes, kartais
šaukdamas vilties nustojusiu

Kažkas su balsu, kuris tuojau prapuldavo
perlėkė per aukštuose kailiuose. Galutinai

skambėjo.
šaltis
jo kaulus. Paskui, jausdama
sis apleistu, vandeniu apliejo
ugnį, išgėrė keletą stiklų šiltos
kavos ir pradėjo vaikščioti po
kambarius. Tuo tarpu laikro
dis išmušė pirmą. valandą. Ul-
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jis atsigulė ant ledo ir, pridė
jęs prie jo savo ausį, ėmė
klausyti.

Staiga.jam suskam

bėjo kažkoks balsas.
Jis pa
šoko nuo žemės ir garisai šauk
damas pradėjo bėgti. Bet nie
kas jo šauksman neatsiliepė.
Nusivylęs ir pailsęs, atsisėdo
ant krašto uolos. Apie vidur
dienį valgė pusryčius, pašėrė
savo šunį, taip pat pailsusį,
kaip ir jis pats, ir vėl pradėjo
ieškoti.

■

Wl

W

Atėjus /vakarui, jis vis dar <
ieškojo, jau ir taip tą dieną
<4*1
buvo suvaikščiojęs apie pen
kiasdešimt kilometrų.
Būda
mas toli nuo namų ir negalė •M*
damas be poilsio' toliau keliau
ti, jis išsikasė sniege duobę ir M
ten pasislėpė su savo šunimi, 0i
susivyniojęs į uždangą, kurią
buvo su savimi pasiėmęs. Bet
ir čia miegas nelindo jam į akis: jo mintyse srovėjo įvairus
reginiai, jam, tampė sąnarius
šaltis ir nuovargis. Auštant jis
atsikėlė, jau manydamas,, kad
teks jum mirtį tuose tyrlau
kiuose. , Ta baimė atėmė jam
jėgas ir ‘energiją taip, kad jis
vos galėjo paeiti. *
,
Dabar, jau nieko nelaukda
mas, ėjo namo, kartas nuo kar
to puldamas ir vėl keldamas.
Užpakaly jo, keletą žingsnių
atstu, sekė pailsęs Šamas. Juo H
du pasiekė švarenbachą tik apie ketvirtą valandą vakaro.’
Narna* buvb tuščias. Jaunasis
užiskurą ugnį, truputį užvalgė
ir, nieko nemanydamas užiniK°Dabar jis miegojo gana ilgai
tokiu sunkiu miegu, jog nė
’kanuolių šuuiai nebūtų jo pri
žadinę.
Bet staiga kažkoks
balsas tariantis “Ulrichai,” su
skambėjo jo ausyse. Šaltas pra
kaitas apipylė jo kūną. ‘ O gal
tik susapnavo?
Neužilgo jis
vėl išgirdo tą patį baisų šauks
m

mą.

Iš tikro

A

*

tai buvo šauk

smas
jis negalėjo abejoti.
Prišokęs atidarė duris ir sušu
ko: “Ar tai tu čią, Gaspar
dai,,” bet niekas jam neatsa
kė.
Jokio balso, jokio šnabž
desio nejauno girdėti.
Vien
lik vėjas, vėjas šaltas ir žiau
rus, visa naikinantis, kas tik yra šiose apleistose tuštumose,
šniokštė pro viešbučio kampus:
“Gaspardai!, Gaspardai!, Gas
pardai!” - dar kartą sušuko
Ulrichas ir vėl atsidėjęs klau
sė. Nepertraukiama tyla vieš
patavo kalnuose. Jam pasida
rė baisu.
Skubiai sugrįžo į
viešbutį, užrakino duris, o
.paskui, puolęs ant kėdės, kaip
mažas kūdikis, pradėjo verkti.
Jam buvo aišku, kad jis arba
girdėjo savo draugo balsą, ar
ba neteko proto.
Tai rodėsi
jam taip pat tikra, kaip tik
ra, kad dabar jis gyvas.
Se
nasis Gaspardas kankinosi dvi

M
4
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dienas ir tris naktis ir be abe
jonės, numirė, galvodamas a- je maža aliejaus lempele, iŠ
vieno galo į kitą, atsidėjęs
pie savo draugą.
klausydamas,, ar pareitos nak
Ryte, saulei tekant? Ulrichas ties šauksmas neperskros nakatsipeikėjo.
Jis pasigamini tjes tylumos. Jis jautėsi taip
sau pusryčių, pašėrė šunį, o ne:aimingu, taip apleistu, kaip
paskui, atsisėdęs į kėdę, skau nieks pasaulyje.
Ir iš tikro
dama širdžių nejudėdamas sė jis buvo vienas bituose sniego
dėjo, galvodamas apie senį, gu tyrlaukiuose, vienas du du tūk
lini į sniege.
stančiu metrų aukščiau žemės,
Bet vos tik nakties angelas kur gyveno žmonės, vienas šal
apsiautė kalnus, nepaprasta tose padangėse. Jam užėjo
baimė apėmė jį.’ Dabar jis di- kažkoks noras gelbėtis, bet ne
deliais žingsniais pradėjo vaik- žinojo nei kur, nei kaip. Jam
ščioti savo virtuvėje, apšviesto- •rodėsi, kad reikia bėgti Lioe-

Tel. Republic 8185

Paul Hanuska
6658 So. Cluremont A ve.

Kontraktorius - Plumberia. Darau
visokį darbą pigiomis kainomis.

San; betbtjojo atidaryti duris,
už kurių, jo nuomone, stovėjo
mirtis, kuri vėliau, ar ankš
čiau turėjo pasiūti jam kelią.
(Bus daugiau)

Ą
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7 eatras

Linksmų Kalėdų

Padarykite Linksmas Kalėdas
su Pianu
JF

Muzike

Laimingų Naujų
Metų
VISIEMS!

Visokiu stylių - visokio medžio —
žinomi Gulbransen Pianai. Dirbtuvės
kainos yra pažymėtos ant pianų už-

pakalio. Didžiausia doleriu vertė pianu markete.
T

•

SOL ELLIS

,

J. GULBINIENĖ
Didele scenos meno mylėto
ja, kuri nesenai
vėl sugryžo
scenon ir dabar yra viena
iš
pažibų Vaičkaus Dramos 'teat
ro. Ji ne vaidina, bet tiesiog
gyvena rolėj ir todėl jos vaidi
nimas tiesiog visus žuvėja. Ji
vaidins viena iš svarbiausiu ro
lių ateinantį sekmr.diei.j. nloj,
Lietuvių
Auditorijoj, giežioj
i dramoj “Laisves
Kovotojui”,
kurią Vaičkaus Dramos Teatras
vaidins USS. VIII Rajono vaka
re paminėjimui 20 metų sukaki tuvių pirmosios Lietuvos revo-i
liucijos.
•

PLUMBING AND HEATING SUPPLIES
2118-22 So. Stale Street
Phones: Victory 2454-4356

4600 West 22nd Street
Cicero 130

Didžiausias bargenas aržuolinių var
totu pianų — dėl švenčiu numažinto
inis kainomis, nuo $235 iki
S1R!

NAUDINGOS KALĖDŲ DOVANOS
Kijomet prisiartino šaltas oras, yra daug sniego ir ledo,
yra labkį geras ir užganėdinantis dalykas, kad jūsų kojos yra
gerai apautos ir apsaugotos nuo šalčio. Todėl apsaugojimui sa\ę.- ir -avo kūdikių pirkite

,'4

jf
1

č'everykus — Šliperius — Kaliošius —
ZIPPER KALUSIAI NAUJOS MADOS

•»"«!
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Dideli Bargenai ant Phonographs

MUSU KRAUTUVĖJ

Biskį vartotas phonografas kaina
$35.00
Brunswick vartotas phonografas
60.00
Victor Phonographas, vertas $200.00 75.00
Columbia Console Phonographas
95.00

6 tūbų setai — tolimesnės
RADIOLOS
stotys lengvai gaunamos,>. — Pirkite nuo
Budriko, jus čia gausite inteligentišką Radio patarnavimą.
M. KASPARAITIS
Mes parduodame labai prieinamomis kainomis.
Mes nepakelein musų tavorų kainų prieš Kalėdas. Ant
kiekvieno tavom yra aiškiai pažymėtos kainos ir vienodos kai
nos dėl visu.

Z

W|LSOM SHUE STORE

3

3235 So. Halsted Street
*
1
MM
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didelis scenos meno mylėto
jas, su visa savo siela atsida
vęs scenai ir didžiausiu pasi
šventimu scenai dirba jau ke
linti

metai,

nesišalindamas

jo

kio darbo, visas
sunkenybes
pasiimdamas vilkti ant savo pe-

(Seka

aid

7-to pusi.)

MK

ši Radiola yra su gražiu
cą^net’u

Pilnas pasirinkimas, tūbų- ir kitų reikmenų
Šviežias stakas; visas tavoras naujos ma

dos,
100 Ampere Guminiu Case
Storage Batteries, specialiai
•
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APLEIDŽIU BIZNI ANT VISADOS
Pirkite Kalėdų dovanas dabar kada
yra išpardavimas už pigiausias kainas.

^RK||
jMH

Didelis pasirinkimas šilki- mnnnjdnM
nių marškinių, Jersey arba VU 11 J.rj ■
Crepe, vertės $8.00, parsi- | J Ll1ĮII
duoda tik už
$4.95
lWW!f
’
A-v-( r įJ I s >
Daug vi ūkių pasirinkimu Kalėdinėms
dovanoms už labai žemas kainas.
Ateikite šiandien.

Hn|r||
į*Įį l.n i*\ 1Į Q
\pLM.4

3228 South Halsted Street
Storas išrendavojimui ir visi įrengimai parsiduoda

444444444 4 44 44444444444 4 4«-

Vakarienė su programų
ir paskaitomis

3321 So. Halsted Street
Phone Boulevard 9687

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8952

3514-16 Rooaevelt Rd.
Arti St. Loul* Avė.
CHICAGO, ILL.

16024 Gloria ir Kūtelė
16025 O Tu Palaiminta Kalėdų Naktis
7256 Gul šiandieną ir Sveikas Jėzau Ma
žiausia
26022 Sveikas Jėzau Gimusis ir Linksmą
Giesme Mes Užtrauksim
Indainavo Jonas Butėnas

16023 Aš Išėjau i Girelę ir Vai Varge, Var16016 Leiskit į Tėvynę ir Litai (Lietuvos
Pinigai)
16012 Vilniaus Kalneliai ir Kur Bakūžė
* Samanota
16010 Aš Mergytė ir Nesigraudink Mergu
žėle
16009 Stasys ir Oi Mergele
.

*

Kalėdiniai Voleliai dėl Player Piano
Moterys dėl labo Lietuvių
Tautiškos parapijos, 3501 So.
l'nion Avė., Chicago, III., nedelioj, gruodžio 20 d., 1925, rengiu puikią vakariene . Programas kas lošiamas per vaikučius
muzikališkai * i deklamacijomis
iit dainelėmis, Pi ir to Lti.s įdohiios prakalbi >. Visi be skirlumo dėl labo lietuvystės esate
maloniai kviečiami. Pradžia (i
iv. I'ikirtas 75c.

* Gera ir teisinga vieta pirkti Kalėdų dova- *
Komitetas.
* nas: Deimantų, Žiedų, Laikrodėlių, PerliIlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllffl
niu Karolių ir visokių aukso dalykų

P. K. BRUCHAS

mai

LIETUVON ~
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems
NAUJIENAS
Lietuvos žmones Amerikos
Naujienas labiausia
mėgsta.

FRESHMAN RADIOS
/

tūbų setai kainos: $39.50, $49.50, $60.00
$75.00, $97.50, $115.00, $159.50

BRUNSWICK

7754
7753
8406
4306
4305
4297
8172

Gul šiandieną
Angeliai Gied Danguje
Tyliąją Naktis
Kur Upelis Teka
Karveleli Molinasis
Atjok Berneli Vakare
Gerk, Gerk Girtuoklėli

FONOGRAFAI

REKORDAI

- MUZIKOS ROLELIAI

DABAR YRA PILNAI PARODOMAS KALĖDINIS STAKAS AUKSINIŲ DAIKTŲ

JOS. F. BUDRI
3343 So. Halsted St

3327 So. Halsted St

Chicago
ATIDARYMAS NA UJOS ĮSTAIGOS

LIETUVOS KUNIGAIKŠČIO VYTAUTO SKOLINIMO IR BUDAVOJIMO BENDROVE
4559 South Paulina Str eęt, Chicago, Illinois

pasistatę .nuosava nauja namą, taigi pasinaudok proga, taupyk pinigų ir įsigyk sau namelį taip kaip tūkstančiai Lietuvių jau įsigijo. Tavo parliga yra pradčti taupyti dalį
savo uždarbio, ir nepasijusi kaip sudėsi užtektinai pinigų pirkimui namo, o kitus spulka paskolins.
,
.
Pinigai dedami spulke yra nesaugojami per priežiūrą Illinois Valstijos ir yra sudėti ant taip vadinamų pirmų “Mortgečių”.
Iškilminga atidarymo diena atsibus Gruo Ižfo 19-tą, 1925, tęsis per porą savaičių ir prisirašantiems bus duodama dovana, puikus laikrodėlis, kelių dolerių vertės. Gaus dova
ną ir visi kiti Kliaugai ir rėmėjai, kurie atsilankys tą dieną- pažiūrėti naujos Lietuvių tos rųšies Įstaigos.'
A. J. Kareiva, Pre«M

V. P. Pici zynskjs, RaAt

NAUJIENOS, Chicago, III.

šeštadienis, Giuod. 19, 1)25
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SMAGUMO,
TIKTAI DEL

Kaip prideru tokių svarbių ąu- yra nustatyta kuožemiausia — certas naudai Antano Kvedero, 4<rO'i’t <4>'4'4ir444"4’4'4«'4~4'4
kaktuvių
apyaikščiojimui, ir tik 50c, 75c ir $1, kad vien ren- kurį surengė savo
mokytojui
Laisvės Kanklių choras. Vai
Vai-(ir rengiama tikrai didelį ir gpt- gimo išlaidas padengus..
gražaus vakaro nė.vio- dinta dviejų veiksmų Petraus(Tąsa nuo 6-to pusi.)
žų vakarą. Vaičkaus Dramos j Tokio
‘
Teatras, dalyvaujant
geriau- nūs neturėtų praleisti!> Bukite ko operetė “Adomas ir Jieva”. g.
Čių. Sunku rasti
kitų žmogų, sioms jo artistinėms pajiegoms, visi rytoj vakare,
7:30 vai.,| Solistai buvo: J. Čepaitis, tekuris butų taip scenai pasišven suvaidins gražią keturių veiks- Lietuvių Auditorijoj. Ten bus
1.... noras, Chicagos Lietuvių kvar
tęs ir kuris nesibaidytų jokio mų dramą “Laisvės Kovotoją!”, visi jūsų seni pažystami ir drau teto narys; p. Ivanauskaitė, so
darbo, jei tik jis yra su scena iš laikų Lietuvos kovos už ne- gai ir su jais praleisite links- pranas; Povilas Dauderis, teno
surištas.
O ir vaidinime jis, priklausomybę. Matysite, kaip^mai vakarą ir dar pamatysite ras; Sofija Krasauskįer.ė, “Bi
pu gabia J. Vaičkaus režisūra, Lietuvos valstiečiai kovojo už gražų
“■ vaidinimą.
-•
* *
rutės” dainininkė. Koncertų už 01
daro didelio progreso. Jis ir ry savo šalies laisvę, kaip jie atsi
baigė L. K. choras, vadovau
Daugelis žmonių prisideda prie
toj dalyvaus vaidinime jaus liepė į pašaukimą kovon ir kas
jant A. Kvederui
Simfonijos
orkestro
mingos dramos ‘‘Laisvės Kovo buvo tų Valstiečių ir Lietuvos
musų Kalėdinio Kliubo, (tad daŽmonių buvo apie trys šim
koncertuose
tojai”, kurioj, jis ir pirmiau laisvės svarbiausieji
priešai.
tai. — Reporteris
aiži nojus kokis smagumas pasi
yra vaidinęs ir gražiai pasiro Vaidinime gi dalyvauju artistas
, Pirmutinį koncertą Chicagos
daro, kuomet apie mėnesį prieš
dęs.
\
J. Vaičkus, artistė P. Tendžiu- Simfonijos orkestro šį sezoną
lytė, J. Gulbinienė,* J. Briedis,J| teko girdėti lapkričio 18 d. Bet
Kalėdas jie gauna iš musų ban
J. Preikšą, M. Kasparaiti^ ir ir šiandie puikus įspūdis ma
ko čekius visokių sumų pinigus.
Rytoj bus gražus vaka dabg
kitų. Tai užtikrina, kad nęs vis dgr neapleidžia.
Prisidėkit prie musų Kalėdinio
ras revoliucijos
šis gražus veikalas bus labai
Geriausia žmonėms patiko (ir
paminėjimui
gerai suvaidintas.
M
Kliubo dabar. Gaukite sau sma
ne
be
pamato)
rusų
kompozito

Be to dar kalbūs apie bu VUPETKAS ZDANAUSKAS
gumų sujungtų su pelnu.
riaus
Ipolitow-Ivanovo
kurinis
Musų
mylimas vyras ir tė
šią
Lietuvos
revoliuciją
senas
Rytoj vakare Lietuvių Audivelis persiskyrė su šiuo pa
“Kaukazo
* Veikite dabar.
f
torijoj bus labai gražus vaka- revoliucionierius P. Grigaitis, o iš taip, vadinamo
sauliu sulaukęs 45 metų am
Bruožai
”
,
kurio
cbtlį
“
Kaime
”
žiaus, gruodžio I I <1., 1925 m.
ras, rengiamas paminėjimui 20,paskui bus linksmas šokiai iki
Paėjo iš Kauno rėd., Pane
orkestras grajino du sykiu, o
metų sukaktuvių pirmosios Lie- vidurnakčio.
vėžio apskr.,
Naujamiesčio
publika
norėjo
daugiau.
Taip
parapijos,
Svpinikų
dvaro.
tuvoš revoliucijos, didžiojo Vii- j Kad visi galėtų dalyvauti .41aAmerikoje išgyveno 24 metus.
pat
labai
puikus
ir
“
Sardarų
piaus seimo ir LSS. įsikūrimo, me gražiame vakare,
įžanga
Paliko dideliame nuliudime
Maršas”. Ta muzika daugiau
moterį Evą Iš namų Motikaitę, 1 dukteris, Eleną, Petro
Azijatiška, negu Europine, da
nėlę, Bronislavų, Adelą ir tris
ro kokį tai klaikų, bet nepapra
seseris: Karolini) Meškeiienę,
stai malonų ir žavėjantį įspūdį.
Veronikų
Balnienę,
Juzefų
DIDELIS BANKAS
Starulienę ir tėvelius Lietu
Reikia dar paminėti Šuberto tą
voje. Kūnas pašarvotas ran
ant kampo
garsiąją ir puikią “Serenadą”,
dasi 1312 W. 55th St. Laido
iK
tuvės
įvyks
pirmadieny,
gruo

47
St.
ir
Ashland
Av.
kurią irgi puikiai atliko.
džio 21 <1., 1:30 po pietų iš
Tas koncertas man taip pati
Chicago
namų 4312 XV. 55 St. j Tau
tiškas Kapines. .
ko, kad nusprendžiau nepraleis
Visus gimines, draugus ir
Gerai žinomas'bankas tarpe
ti nė vieno, kuris tik bus duo
pažįstamus nuoširdžiai kvie
lietuvių visoje Amerikoje sa HW
čiame
dalyvauti
laidotuvėse
vo stiprumu ir geru patar
damas už nupigintą kainą (nuo
ai j
ir suteikti mirusiainjam pa
navimu.
15 iki 50c., Lukšai 451). Bet deja,! skutinį patarnavimų.
Nubudę ir pilni gilios siel
lapkričio 25 d. jau negalėjau
vartus liekame
, m a 4 44404 4444i ta 44 44 4 444
gauti nė jokio' bilieto į sekamą
Moteris, dukterys
ir seserys
koncertą, kuris įvyko lapkr. 26
Laidotuvėse
patarnauja
gra(vakare). Užtai pirmadieny nu
borius .1. 1'. Eudeikis. Tele
GAUKIT DOVANŲ NUO
siskubinau nusipirkti bilietą dėl
fonas Yards 1710
koncerto,
kuris
įvyko
ketvirt.
KALĖDŲ DĖDUKO
gruodžio l(Ld.
•
Prisidėkite prie musų
Tą sykį teko girdėti nepap
Kalėdinio Kliubo
rastai puikią Mozarto Simfoni
Mes turime skyrius, kurie tinka kiekvieno žmogaus kišenini
ją D. Major
(Kochel 504). I
Taippat Čaikovskio, “Capricio ’
Italien, Opus 45.”
Pirmadieny,x gruodžio 14 d. I
35th Street, Archer & Hoyne Avenues
aš ir vėl į Orchestra Hali.. Ii ;
Valstijinė Banka — Chicago Clearing House Priežiūroj
vėl gaunu bilietą. Gr. 16 d. ir'
Jte.sur.su virš $5,500,000.00
vėl mano sielai puota... (NekuJOS. J. KRASAUSKAS, X'edėįa.s Naujo Biznio Departmento
rie žmones yra laimingesni už
PINIGUS SIUNČIAMU I EUROPĄ. APSAUGOS šfiPUTfiS
mane, jų tik pilvas tereikalauja
Atdara Utarninkais ir Subatomis nuo 6 iki 8 vakare
Kasdien nuo 9 ryto iki -3 po pietų
maisto...
litdratura', jiems Į
nereikalingi...)
šį sykį teko girdėti čaikovs- ’
kio Simfoniją No 5, E. Minor,1
Opus, 64. Šios simfonijos yi>ač
yra puikus “Valse”, o “Finale”,
tai nepaprastai puikus.
Kitos buvo
Glinkos,
(iš
“Ruslan ir Ludmilla”) Bizeto,
H* 1) vora ko, bet kur čia viską su
minėsi I
\
žmogus besiklausydamas to
kios muzikos viską
užmiršti. '
OVANA įgauna didesnės reikš
Užmiršti kokioj gadynėj ir šaly
mės kuomet ji yra naudinga ir su
begyvenąs... Rodosi, kad gyveni
teikia smagumo.
no “džazo” gadynėje ir ne “beiTaupymo sąskaita arba Kalėdinio
sbolių” šaly, bet kokioj tai Re
Kliubo sąskaita, su pasidėjimu $1
nesanso gadynėj, dailės, ir ide*
arba daugiau, arba 6% Pirmų
alizmo šaly*., šitoks koncertas
Morgičių Auksinių Bonų? padaro dovaną
žmogaus gyvenime, tai yra kaip
oaze. Saharos tyruose... Pailsi
labai reikšmingą Kalėdinio papročio.
Duokite naudingas dovanas?
pavargusi žmogaus siela, atsigaivina mintys...—Rafael Vaitis

i

Peoples

Garsinkities

SOUTH WEST TRUST & SAVINOS BANK

Voel gtate Jįank 1
\jLrl ▼ MIINAUKEE AND NORIU AVENUFS

▼

*>•

B!
‘BANKAS VISIEMS ŽMONĖMS”

Kvedero koncertas

Bank

“ Naujienose

METROPOLITAN
ELECTRIC SHOP
Šviesos ir dratų suvedimas.
FikČeriai ir elektros reikmenys.
'2215 W. 22nd St„ Chicago
Phone Ganai 2a91

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS

-PECIALI8TA3

aKIU

Paleng-vins aki^ įtempimą, kuris
esti priežastimi gaivos skaudėjimo,

svaigimo, akių aptemimo, nervuotumo, skaudamą akių karštį, atitaiso,
kreivas akis nuima kataraktą, ati
teko trumpregystę ir toliregysts
Prirenka teisingai akinius.
Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama į mokyklos vaikus. Ak’niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 10
iki 8 vsl. NedftKoi 10 iki 1 vai. p. p.

1515 West 47th Street
P kone Boukvr.rd 7589

Lietuvių Don tįstas patar
naus geriau.
Traukimas
dantų be tkausmo.
Bridge geriausio auksą. Su musų
pleitorn galima valgyti kiečiausi* mai
stą. Garantuojame visą savo darbą, ir
ženyu musų kainas. Sergėkite savo
dantis./kad nekenktu jūsų sveikatai.

1515 VVėst 47th Street
Ntduli A»klao<’ A

DR. ROSS NAUJA IR PA
GERINTĄ SISTEMĄ
GYDYMO IŠGYDO
Kraujo, pu«l#«,
tos. užfcendintos
išgydomos.

X'urtojaini saugiausi ir geriausiai
■/iiH'tiii metodai

Trečiadieny, gruodžio 16 d.,
Meldažio svetainėje, įvyko kon-

914

X Ida ra utarninkais ir subatoinis iki 8 vai. vakare
Kitomis dienomis iki 4 vai. po pietų

pagerintas

606

4444444444 44 4>444 4 44444*
4411<4 O 4 * 4 4 44 44444444444
-

---

SEXTRA

y*

-- -.......... -

-- ----------

1

SALE

................................

EXTRA

Tiktai 14 dienų bus parduodama už numažintas kainas,
geras ir teisingas patarnavi
mas pirkime deimantų ir kito
kių auksinių daiktų.
Turiu didelj pasirinkimų dei
mantų, laikrodėlių, laikrodžių,
žiedų ir sidabrinių daiktų tin
kamų dėl Kalėdinių dovanų.
Kolei dar neesate Kalėdinių'
dovanų pirkę, atsilankykite pas
mane. Gausite pigiau negu ki
tu?. Atsilankiusieji bus pilnai
užganėdinti.

DR. u. M. ROSS
Atsakantis
Specialistas
įsteigta 80 metų

VIEŠA PADĖKA
JULIJA GRAMONTAITfi

Juozapas A. Rizgen

M

.1.
vilt

ilapumo, privatines,
ir utkrečiamu.* Iikim

3331 So. Halsted St., Tel. Boulevard 6561

♦ t f f f f f 11 f t-t t tl t W t f «111
taipgi dirb-

Pįrmutinė Lietuviu Elektros Korporacija Amerikoje

THE BRIDGEPORT ELECTRIC CO., I n c.
A. BARTKUS, Pres.

1619 W. 47th St., Tel. Boulevard 7101,1892, Chicago .j

Musų mylimu dukrelė per
siskyrė
su šiuo pasauliu
fgruodžio 13, 1925, ir tapo pal
aidota gruodžio 16 d., 1925
šv. Kazimiero Kapinėse. Ta
riame nuoširdų učių klebonui
Driskai už gedulingas pamal
das ir gražų išlydėjimų. Ačiū
gėlių Nukautoj ams,
grabnesianu, mergaitėms, nešusioms
gėles, muzikantams už gra
žių muzika. Ačiū visiems gi
miniems, draugams ir pažys
tamiems už paguodų ir prie;
jautų liūdnoje musų gyveni
mo valandoje. Ačiū graboriui
Eudeikiui <iž gražų ir mandaKų

patuona vimi).

Dar

sykį

ačiū visiems ir visiems ačiū!
Grumentų
šeimyna

ir tikraii Europinis Ln
euclde gydymą* »■ U •
k lama. Vienatini*
dvma* nuoaifilto tao*
dainas ui
(f F1
iemą kainą
tiktul trumpam laikui

chroniškų IIru pneina nu.
DaiiRiaijslalI G
uf krečiamų |igų.
kraujo ir užkrečiamų
ligų. Kad ’1 iigydtiui
jas nebandykit senais bud ak,.
VYRAI! Spc tialis seruin gydymas yra vai
tojamas sTi geru paviyekitnu dėl atgat im
stiprumo silpnoms vyrams.
JG galvin m C
jėga veikia stebuklingai ant gilių, n<rv,
ir kraujo, suteikdama stiprumą silpniem'
ir Hiinvkiisiems vyrams, br. Ross gyd ’n»o
kambariai kasdien pilni ligonių.

JIS TURI 80 METU PATYRIMĄ
ir jau iAgydė tūkstančius įmonių, tai *rw
užtikrinimas sergnatiems, kad jie gaus *
rą gydymą. Vienatinis geriausiai (rengt**
ofisas Jungtinėse Valstijose. Dešimtis gy
dymui kambarių. Kraujo iSlisndymas Ir Hboratorijos egtaminacija dykai su gydymu.

Patarimas Dykai
Atsakantis medikalis patarnavimas suteiks
Gerinusia g/dy
juina sveiksta Ir laimę.
man. Piginusio* kainos. Greičiausias gydy
tnaa. Ateikit šiandien.

DR. B. M. ROSS
35 8o. Dvarbom bt.
kampas Monroe St. Chi<ag<»
! Vyrų priėmimo kambarys
ėmimo kambarys 608.

506.

Moterų

Penktas AugKtas, Crilly Namae
25 METAI TAME NAME
Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto
vakaro. Nedėlioj nuo 10 Iki 1 <1
nedėlinis, neri-domis
rytu iki 8 vakare.

ir

eulodorniH

ik

nuo

i

l
i

NAUJIENOS, Chicago, III

R

MUSŲ SIENINIS KALEN
DORIUS—MUSŲ PASIDI
DŽIAVIMAS

PRANEŠIMAI

lendoriai yra begalo išgiria
mi, bet sieninis Kalendorius
dėl 1926 metų yra vertas dar
didesnio pagvrimo negu pirmesnieji Kalendoriai. Svar
biausia jo paveikslas turi pavydalą širdies: gražią jauną
motiną ir gražų jauną kūdi
kį linksmų vyrą viskas sau-

jVAIRĮIS skelbimaT ' PARDAVIMDI

APSIVEDIMAI

Dvidešimties Metų Lietuvos
Revoliucijos Sukaktuvąs
Taipgi ir dvidešimties metų Lie»
Kiekvienas turi tiesų pasi tuvių Socialistų Sąjungos Sukaktu*
Tonis didelėms sukaktuvėms
didžiuoti, jeigu jis ką nors vės.
paminėti, LSS. Vili Rajonas ren*
padaro labai gero. Kiekvie- gia dide.į vakarą, kuris |vvk«I ne*
gruodžio ’ŽO, 1925, Lietuvių
na narnų šeimininkė bus už- deltoj,
Auditorijoj, 3135 So. Halsted ...
St.
ganėdinta ir dldziuosis Ka- j Vaičkaus Dramos teatras jiuloš dra
mą “Laisvės kovotojai“. Kalbės
ledų dienoje, jeigu tiktai žo ! Redaktorius
P. Grigaitis. Po gra*
džiai pagyrimo bus girdimi žaus programų bus šokiai iki nak
vėlumos. |žanga 50c., 75c. ir
apie valgių stalą. Kiekvieną ties
$1, Kiekvienas trokštantis laisvės
metą Trinerio Sieniniai Ka ir kovojąs už ją turčių atsilankyti.
Rengėjai.

PAJIESKAŲ apsivedimūi vyro. Aš
esu 38 metų. AtsiŠaukit keclfiUomis |
nuo 9 Iki 12 ryto. Pijokai te nenteb 1
na. Grpmatų nerašykit.
Klauskite A. K.
5333 So. May Str.

1 fl. iš priekio.
“e1. -. .

.

u1.,

j"1.. 2."ja.1.*?■

ISRENOAVOJIMUI

i ei. Yards 7282
BRinGEPOKT PAINTING
& IiDW. CO.
Malevojam ir popieruojam. Už
laikėm malevą, poplerą,
stlkluH ir t. t.
3149 So. IDlsted St.
J. S. RAMAN0IONIS, Prei.

PLUMB1NGA PAS MUS
RENDAI 4 ruimų Batas. Yra PIKKIT
IR SUTAUPYKJT 85%
elektra, gasas; gera vieta R.V-o Mes parduodame visierps olselio
kainomis
venimui.
Lvrinthal Plumbing Supply Co„
.1(131 \Vallaee
1637 VVest Divialon Št,
neioll Marshfield*
Dr-stės Pažintis ‘ Lietuvių Ame
1 lubos ir

rite šildomus namui su «ar,u arba
vundeniu, apvynioki! pečių ir dū
das su Asbestas. Sutaupysit pusę
anglių. Kurie norite, galite patys
apsivynioti, oš parduosiu jums
daug pigiau šį Uivorų, • negu Jųs
gautumėt palys. Palarnnvimas dy«
kili.
J f
!•'. .lANCliUS,
3108 \V. 59 St
Tel. Bepublic 681)9
šaukit vakarais po 5:30

Rouelund. — SLA 139 kp. rcnRENDAI du svirus flatai
S.a paskaitas nedėlioj, gruodžio 20
cnų, Palmei’ Park svetainėj, ant dviejų ir trijų kambarių. Yra
111 ir Indiana gatvių. Paskaitą elektra, gasau.
skaitys Dr. S. Biežis tėmoje:“ Kaip
\psaugoti Sveikatų”. Pradžia 2 vai.
po pietų. |žanga veltui.
c<we Avė.
Kviečia Komitetas.

KAM REIKALINGAS
Turiu 2 mėnesių patyrimą, esu 20
melų senumo; sutikčiau ir už ma
žą mokesti dirbti. Kam reikalingas
toks darbininkas?
Kreipkitės:
J. Petrauskis
928 W. 33 St.

Pranešimas
Del šėrininkų Garsus Vardas
Lietuvių Skolinimo ir Budavojimo draugija (spulka) Loud
Name Building & Loan Ass’n.
Pranešam, kad tapo suvienyta
Garsus Vardas L. S. ir B. D-ja
(spulka) su Biruta S. ir T.
Draugija ir tapo permainyta
svetainė,- bus perkelta iš P.
Kcselio svet. į Anton Gzesnas

Pirmas susirinkimas arba mo
kesčių vakaras gruodžio 18
dieną, 1925 m., 8 vaE vakare,
A. Czesnos svetainėj, 4504 So.
Paulina St.
Direktoriai.

ANGLYS - KOKSAI I
Mes pristatome tiktai geriausks
rųšies anglis. Musų atsvėrimai*
r ra garantuotas per Chicago Coal
Meirhante Association, atsveri
man per Useenced City Weirb
manth.

E. J. McOuaid
5822 So. Racinc Avė.
Tel. Wentworth 0209
Englewood 4760

R. Carbonari & Sons
Išdirbėjai Geriausių Armonikų

JIESKO KAMBARIŲ

760 W. Taylor St.
Dept. B.
CHICAGO. ILL.

Liet. Moksl. Susiv. Amerikoj 2-os
kuopus pitskaitn ir debatai įvyks
sekmadienio vakare. 8 vai., gruoIž'.o 20 d., Liuosybės svet., 1822
\XrabKnsia Avė. Paskaitą sk litys
nž. B. Simokaitis. ‘ Po paskaitos
bus Įdomus debatai temoje: "Ką
' rikščionybė davė žmonijai?” DebatoriaiH bus inž. .1. L zdauskis ir
K. J. Semaška. —Kp., Pirmininkas.

PARENDAVOJLMl’I kamba
rys, garu šildomas; yra elekt
ra ir visi kiti paskiausios ma
dos pagerinimai. Vienam ar
BARIŪNAI
dviem vaikinam.
Dodge, *1924, b pas. business
3418 S. Lowe Avė.
“
4 .............. $550
sedan
e-r-!———————

AUTOMOBILIAI

lonės atsiliepti sekamu adresu ■
Miss T. Potulicka, Dirkštclių Dva
ras. Telšiai, Lithuania.
|
________ .
I
IFSKAU savo brolio Malka Yanc hucko, paeina iš Babrų kaimo, ............. 411 ------ - 1 ■ .... ...... ..........

PAIEŠKAI) apsivedimūi merginos
Ga’i būtį 22 iki 30 metų. Aš esu
pasiturintis biznierius, 30 metų. No
Plumbing, Heating
riu dorų ir teisingų merginų. Gyvkaipo lietuvis, lietuviams visado*
naš|ėx nerašykite. Jei pasidabosi
pasidabosinn'npu'ti kuogeriaiiHiaJ
nie, tuoj apsivesime. Pasiųskite sa
vo paveiksiu. Rašykite:
M Vuška.
Naujienos. box 631
| 822b W, 381 h
Glicafo, UI.
1730
S. Halsted St.
*

Buick Motor Co.
Vartotų karų Department

šovkeisis, baras,

gyvena CJiicagoi( Kensington), Mo (

APSIVEDIMAI

Dodge, 1924, 5 pas. tour$4(X)
ing ...............................

PARDAVIMUI didelis trokas

tuvoj, ieško savo giminių. Antano
Die iausko ir Juozapo Tarvydo; jie

'iii am.*^Ka!

Z. S. Mickevice & Co-

4108 Archer Avenue

PARDAVIMUI Gonts Furnishing
6 RUIMU l>ungulow,
krautuvė, laikoma visokių smu’k- vandeniu šildoma, 2
menų. Vieta išdirbta. Gausit bargena. Priežastis padravinio — ne garažas, vana. elektra
sveikata.
kiti parankumni, kaina
Kreipkitės:
>
o ti <
508 W. 81 St,

F. AUDENIS
10528 Fdbrooke Avė.
2 lubos
R^SELAND, ILL.

v

deniu šildomus.

<J

R° TcL Bottevm-d S1*S?74

PRANEŠIMAS MOTERIMS
Parsiduoda vilnonios - gijos Įvai
riems nėriniams; kaina: 4 uncijų
matkos 35c., 38c. ir 40c. Vilnonio.^
skiautės vaikam*, kaina nuo 65
centų iki $1.00. Marškonius gigi
jos,
nuo) 40c.
10c. iki
|V,, kaina
««...« 1000 jardų
j..... v __
15c. Mano tavoras parsiduoda nuo
negu kitur.
35< iki 50c. pigiau
‘ ‘
Atdara dienomis, vakarais. Sekma
dieny] po pietų.
Frank SeJemonavicjuf
504 W. 33rd St. Prie Normai Avė.

lentynos

ir

ice bokšte Parduosiu sykiu ar
ba atskirais šmotais. Kaina
prieinama.
George Brotts,
3500 S. Union Avė.
Tel. Boulevard 3787

A. Adomaitis

3740 So. Halstęd St.

"aFedus

2 FLATŲ namas,
mų, elektra, vanos
maino ant bučernės
seruos.

PARDAVIMUI tuščias lotas, gera

$2,000 cash.
5" 0~ rui i jime, 9,500,
HENRY SAUERBIER

.likkutas.1.............. 1268 W. 74th St.

arba Rfo

MANKYSIU 4 lotus Gary, Ind. j
CJiicagos lotus arba mažų namą.
Gausit b rgeną.
334(1 S. Jia’sted St.
Tel. Boulevard 3652

3404 S. Morgan St

Td. Yards 1571
DIDELIS bargenas ant Sum
ine r Resort. Bus greitu laiku
minerališkos pirtys. Yra 3 stubos — viena 7 kambarių, antra
6 ar 3—4 kambarių. Yra prie
pat Kankakee upės, 65 mylios
nuo Chicago«. Apie tolesnį su
žinojimų meldžiu tamstų prisiusti laiškų.
PAUL RICE
3603 Deodar St.
Indiana Harhor, Ind.

MORTGECIAI-PASKOLOS
ANTRI MORG1Č1A1
Suteikiami arit 6% palūkanų
l'aipgi perkame Trečius Morgičius
į___
ir kontraktus.
INTERNATIONAL INVESTMENT
CORPORATION
R804 Snnth Kedzie Are.,
Lafayette 67S8

MOKYKLOS

PARDAVIMUI 6 kambarių
VALENTINE
bungalow prie 7117 So. RockDRESSMAKING
wel S t., karštu vandeniu šildo
mas, Argo boileris ir anglinyCOLLEGE
čia, visos grindys aržuolinės, Kursai Designing, Dreusmuking,
gražiai drkoruolos sienos, bu skrybėlių dirbimo ir siuvimo Rie
fetas, tile vai|a ir viškai, įmū du* dienomis ir vakarais. Atsišaukite, rašykiie arba telefonuoryta vana, apron sinka, vė’i'tu- kitę dėl tolimesnių infohnacijų.
Bios mados phimbingas, su 2407 W. Madison,
Chicago, III.
grindimis augštas, stikliniai
Phone Seeley 1643
M. E. HUTFILZ, Manager
porčaai, sieteliai į visus lan
gus, 2 karų garažas, 31 pėdos
lotas, matyki t savininkų*
i xxxtxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxti
7115 Sb. Rockwcll St.
A

BRIGHTON PARK

. CCOEfl
5D00U

$12500

18. R. PIEUIEWIGZ & GO

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX >

.

Praktiškos Automobilių
Instrukcijos

Yra svarbu dėl automobilių mechanikų ir šoferių.
Ateikite pasirengę pririšti.
Pagal musų naują
Bistemų
n asmenišką prižiūrėjimą
iftnrtolcRit® j 4celia.s savaites,
atlikti didelius darbus. Darbas kJi

6erne ir 2 karų garažas, arta .Įjį’
parduosiu

vieną

bučėrnę

$24,000
rezidencija
Moderniška, 11 kambarių

NGLU KALBA

yra labai svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam* šioje šalyje.
Kurie kalba gerai angliškai visur
vuri pasisekimą ir pirmybę. Ang
lų kalbos, aritmetikos, knygvedy•itės, pilietybės ir daug kitų daly
kų gali lengvai ir greitai išmok
ti pagal naują būdą mokinimo Leveskio Mokykloje klesose ir per
laiškus (correspondence). Plates
nių paaiškinimų klausk asmeniš
kai arba laišku.
LEVESKIS’ SCHOOI
Preparatory and Commercial
3301 Su. Halsted SU Chicago, 111.
(kamp. 88-čios gatv., 2-ros lubos)

amas , su
2 AUGŠTŲ medinis na::
atai, 33
skiepu, 2—5 kambarių fh„.
pėdų lotas, geroje vietoie. cash
reikia $-1,009. Ekstra .
bargenas ................ .
2 AUGŠTU naujas mūrinis na
mas, 2—5 kambarių flatai platus
lotas, aržuolo trimingai, e-sh rri-

Grynas, garantuotas medus tie duosiu lysų.
siai iš fanuos, 3 svarai 80 centų,
1804 W. N) St.
5 svarai $11.25. Ateikit vakarais, Jįtif:
nori gauti per paštą pridėkite 1(1
centų dąugiaus prie kiekvieno orddrlp.

A. SHERBY

pas

d lAG iVhNlMIj namas, - transportacija, yra visi įtaisymui,
po 4, 1- 8, 1 mašinai garažas, skersai kelio nuo parko, $1,000, verlotąs 50X125, maino ant bun- tas’ U250.
galow arba cottage, savininkas1;
6605 May St.
nori, kad butų 6 ruimų ir kad
PARDAVIMUI 3 flatų
medinis
butų Brightqn Parke,
ąamas, geroje vietoje, gerame padė

GROSERNE ir bučernė. Gerai iš
dubtas biznis • per ilgus metus,
2 AUGšTŲ naujas mūrinis na
stambiai apgyventoj vietoj, turi mas, moderniškas, cash reikia
būti parduotas greitai, arba išma’- $2500, kitus kaip ęendų.
"vtas ant namo. Reikalui esant, pri
Mes pardumlume ir ^nafnome vi
dėk cash,
sokių ryšių namus ir biznius,.
S. L. FABIONAS CO.

Atsišaukite*

karštu kontraktorių
Jonas Paulus
mašinų
4638 S, \Vashtennw Av<
ir visi
Tel. Lafayette 3151
$4.5(10.

2612- W. 47tK Str.
PARDUODU arba mriinau grosernės Storų, puiki viela, ant Brid2091 C.alumot av. Calumct 5711 Meuoi-to. Lysns ant 2 motu. 4 kam
PAft»noSIU
iruuinvKiu
bariai arba 2 kambariai nu Stoni,,
i.
.
*.
pigi renda. Yra elektra ir gasus.
4 ilatu
medinį namQ SU bll-

JULIUS T. rvy(tas 1^ TelSiu, Lie

'

IŠSIMAINO naujas bizlnavas na
mas Brighton Parke, Moras su tri
mis Halais, mųlnysiu| ant dviejų
flatų namo, bunualov»k arba farmos netoli nuo Gnicugos.
PARSIDUODA arba išsimaino
Pirk vieną naują muro, 5 kam kampinis muro namas, parduosiu
barių bungalo\v ir dovanok savo 1 už 811,800 arba mainysiu ant cotšeimynai. |mokėk ‘IM00. Likusius! tnge toliau*; iš Chicagos kad ir su
išmokės remia. Viskas ąžuolo tri j keliais lotais, arba ant bučernčs
mingai. Tile bnth, furnace heat. ar loto. ,
Viskas naujausios mados. CemcnPARSIDUODA trijų rfiatų muro
limta gatvė ir šalytakiai. Randasi,i namas,
už *#8,800 arba
ant 58-tos gatvės. Kaina tiktai i'mainysiu parduosiu
ant
mažesnio)
namo to
$7,850.0(1.
linus nuo miesto, arba /ant bučernčs, restaurano arba 'ant kitokio
biznio. Su viršminėtais reikalais
kreipkitės pas
2123 \V. (»3rd St.
Tel. Prospcrt 1345
F. G> LUCAS & CO.

$1,500 cash

REIKIA OARBININKy

Tel. Boulevard 3652

Frankfort, IF. ir išvažiavo į Chi- MOVING • EXPRESSING & COAL
rago. Meldžiu paties atsišaukti, ar
PIANO MOVING EXPERTS
ba žinančių pranešti, už ką busiu
Ixmg distanco handling.
dėkingas. Mr. Felix Yunchuck
Turime daug metų patyrimų.
23IAuachita Avė.
3238 So. Halsted St.
Hot Springs, Ark.
Tel. res. Yds 3408—BĮvd. 7667 office

Ijtfayette 4223

JiESKO DARBO

giai ir gali virtuvę vartoti. Ar
ti Halsted karų linijos, 1 fl. REIKALINGAS janitorius, maža
barbenai visą savaite
me mieste, prie Chicngos; tokis,
ir užpakalio. \
PARSIDUODA
kanarkuris nevartoja svaiginančių gėri kos, gieda dieną irgiedančios
naktį.
Mano
pa
819 W. 34 PI.
mų. Valgis, kambarys ir alga.
ties
augintos,
$6
ir
br
ngiau.
3340 S. Halsted St.

ASMENŲ JIĖSKOJIMAI

1 itn-'-Į'Ųja-Mi!-!— i

Kas norite pirkti, par
duoti aroa mainyti, va
žiuokite-pas

$900 cash

Republic 7553

ĮVAIRUS skelbimai

NAMAI-ŽEME
F. G. LUCAS & CO..
Gausite teisingą ir grei
tą patarnavimą

-------------

..—.

Aptiekoriy Atydai

i

NAMAI-ŽEME
Geriausi Kalėdų Dovana

BESTA I’ RANTAS pardavi
i Phone Lafayette 5107
mui; pigiai nupirksit dcl part
(> RUIMU eoltųge. ;
yra vana, ---------- ---------nerių nesutikimo. Vieta gera.
elektra, skiepas, kaiųa $«J,5(Mh I 2 DIDELIS
l"
y--- inurim.s
~Bargenas. Parsiduoda
Kreipkitės:
augstų ___
_ .„„J.,
. ; namas, netoli
1
Marųuottc
Parko,
pusę bloko ano
1510 \V. liarrison St.
bučoris?
karų. Gerui įtaisytu, karštu van-

- SIŪLYMAI
- - - - - - - - - - KAMBARiy
- - - - - - - K—

BAGDONAS BROS,

• p|

..j.

PARSIDUODA bučernė j|.
groserne, maišytų tautų apgy
venta apielinkė. Biznis išdirb
tas gerai, 4 kambariai pagy
venimui; renda pigi. ,

Liet. Ter.tr. I)r-jos šv. Martino
jiriešmetinis
susirinkimas _ įvyks
PUIKUS radio ant pardavimo,
parduosiu už pusę ka nos, pržeseštad.eny, gruodžio 19 d., 7:3(1 y.
vakaro, parapijos svet. 32 1’1. ir
žastis — turiu apleisti Chicagą.
Auburn Avė. Nariai malonėkite vi
Mylintieji muzikų turit puikių proVYRŲ
PAIEŠKAI kambario Humsi susirinkti, nes bus rinkimas viC«
gą jsigyti ant Kalėdų gerų l)e Fodybos sekantiems metalus ir rin boldt Parko apylinkėj (North
ręst Radią. Galima matyti 7:3(1
į. REIKIA automobilių sales- vakare. Ant antrų lubų,
k mas darbininkų j b lių.
Sidčj). Turintis kambarį šau menų, yra gera ateitis, geroj
P. kilevičia, rašt.
D. ŠI Mis,
kit telefonu:
• apįelinkėj, pardavinėti dviejų
3325 S. Emerald Avė.
Lafayette 7819
North Side. — A. L. T. Sanda
PARSIDUODA Malt and Hops
rusiu gas karus. Pageidaujama rigaretų,
ros 23 kuopa laikys priešmetinj su
cigarų ir saldainių krau
patyrę, arba išmokinsime ne tuvė. Biznis išdirbtas per 6 metus.
sirinkimų nedėlioj, gruodžio 20 ii..
VAIKINAS paieškai)
kambario
2:30 vai. po pietų, Liuos\bčs salei
pigi, 4 kambariai pagyve
Cicero
prie
gerų
žmonių,
kur bu patyrusius, kurie turi gabumų Remia
1822 \Vabansia Avė. Gerbiami sav.
nimui.
,
Lysas ilg is.
Pardavimo
J rieč.ai malonėkit^ visi būti tai tų valgis namie gaminamas. Aš pardavinėjime.
priežastį patirsit ant vietos.
ku nes yra daug reikalų: rinkimu* švarai užsilaikau; negerai, nerū
Golden Malt Extract O.
4143 Cottage Grove AVe.
valdybos, de’egatų ir visokių ko kau. Kas turit tokią vietą, prane.š1336
S. Cicero Avė., Cicero, III
kit j Naujienas, 1739 S. Halsted St.
misijų. —K. J, Semaška, rasi.
Box 634.
REIKALINGAS
Brighton Park? — Amer. I.ith.
GERIAUSI progų nusipirkti nau
VIRĖJAS
Citizen^ Club priešmetinis susirin
jai
pabudavotą 90 karų garažą su
Kreipkitės:
kamas jvyks gruodžio 20 d., 1 vai.
automobilių landri ir taisymo šajo pietų, McKinley Park svetainėj.
1745 Šl’ ^ialsted St. '
p i. Visi įrengimai vėliausios ma
7isi nariai būtinai turit būti, nes
lins.
Randasi arti Locmis Bon eIŠDUODAMA
du
puikus
kamba

Tel. Roosevėlt 1547
Jus daug svarbių dalykų svarstyti riai naujame name vedusiai porai
vardo. Čia gera proga įsigyti geir nepamirškit atsinešti po keletą ar vaikinam. Yra elektra, teleforų biznį.
aujų draugų.
» nas, maudynės Garu šildoma, (ia1838 W. 63 St.
REIKALINGAS būčeris, turi
Jos. Eringis, sek r. lės variot ir kičiną. Graži apieiinTel. Englewoad 6859
būti patyręs metus ar daugiau.
kė, gera transporiacija.
Dr-jos Lietuvon Ūkininko prieš
6419 S. \Vc8tern Avė.
Gali būti jaimds arba apysenis.
2 lubas
metinis susirinkimas įvyks sekmaPARDAVĘ} J gera bekerKreipkitės:*
lieiiį, gruodžio 20 d Meldažio svenė, geras olselio ir retail biz
ainėj, 2242 XV. 23r<l PI., lygiai 1
4002 W. Harrisou St.
L1ETUV«SKAS HOiEUb naujai
vai. |><> i>ietų. Bus rinkim >.s nau įtaisytus,
nio biznis.
su elektros Šviesoms, ge
jos valdybos ateinantiems metams riausia vieta
dei
darLi.rinkų
apsiAtsišaukite
ir svarstymas svarbiu reikalų. Vi
venli, yv mins arba moterims; su REIKALINGI pardavėjai. Gasi nariai kviečiami atsilankyti. Taip gy
850 W. 18 St.
uždirbti nuo $100 iki $150 j
valgiu arba be valgio, $3 ir $1.
gi norintieji prisirašyti kviečiami , 58
j savaitę su valgiu.
a vaitų Atsišaukiie pas.
atvykt. —Valdyba.
i
PETER G ADEI KO
IŠSIPABDUODU viską:
karvė
MILLEfl BROS.
i
1606 So. Halsted St.
geros včislės su šviež u pienu, kaLietuvių Moksleivių Susivienijimo
narkų, giedančių, gv rantuotų. Ge
11241 S. Michigan Avė.,
\merikoje 2-jo kuopa laikys
savo
rų šunų — sargų prie biznio. Taip
u , 7t vaiyill
šviesus Kainbari.s rendai su gara' Hoseland
usirinkimų gi'uodžio 19 d
ir rakandai.
gi
•
i ' ■ i j,./p'
5630 S. Narragansett Avė.
akaro. K. Semaškiis bu
I ’le 183i- f^'iu- ^aru apšildomas dėl £-įų val’
kinų, rrti gatvekarių ir elevatoriaus.
VVabansia Avė. V.si moksleiviai
Tel. • Prospect 0611
1
PelkaVngas aenyvas
žmogus ant
ra kvieči rui da'yvauti, nes yra Pirmos lubos.
1810 So. 49th Ct.
nedidelė?. farnios dėl prižiūrėjimo gy
varbių reikalų tarimui. Bus disCicero,
111.
vulių.
Darbas ant visados. Algos $25
aisuojamas parengimų programas
j
mėnesj
ir kurdas. Atsiliepkit tik
r k. Taipjau norintieji prisirašyti
tai
tokie,
kurie esat dirbę imt farmų
prie kuopos studentai yra jirnšoPARSIDUODA aptieka, geras
ir
įpilt
karves
milžti. Rašykit tuo
RUIMAS
rondai
vienam
vyrui
su
ni atsilankyti. —Kp. RaštininkAH.
valgiu ar be valgio. Garu apšildo jau. John Herman, R. 1, Waldo, Wis. atakas, geri fikčeriai, biznis se
Gera rietą gyvenimui.
nas, gera vieta dėl suprantan
Chicagos Lietuvių Auditorium mas.
Kreipkitės:
čio tų biznį; veikit greit, nu
bendrovė rengia linksmų balių K»3339 S. Lowe Avė.
REIjtAUNGAS patyręs, blaivus
ėdų vakare, gruodžio 25 d., Au
1 lubos
ir geros virėjas prie steam tablę, pirksit nebrangiai. Pardavimo
ditorium, 3133 South Halsted Str.
arba
eiti j partnerius. Pažymėkite priežastį patirsit ant vietos.
Bus gražiausis balius. Sveiki sulau
laiške
kokui rietą norite užimti.
kę linksmų KalMų.
RENDAI ruimus de! vaikino
'
Hox 633
Komitetoa.
6220 Archer Avė.
ar merginos, šiltas ruimas, pi
1739 S. Ha’sted St., Chicago

Dr-stės Liet. Gojus prlešmetinis
usirinkimas įvyks nedėlioj, gruo
džio 20, 1:30 vai. po pietų, A. Ipgdono svet., 1750 S. Union Avė.,
kampas 18 St. Visi nariui bukit lai’cu, nes yra svarbiu reikalų. Bus
rinkimus valdybos, 1926 metams.
Valdyba.
Savo
Jcoh
garantuojame
ant 5
kataloKU ftiunilamC
dovanai. Taisome visokius armo
nika# už prieinamas kaįnaa.
\Vrlše in English

DIDŽIAUSIAS GROJIKLIŲ PIANŲ
IŠPARDAVIMAS CHICAGOJ
Turimo pardavimui daug vartotų
ir sampplinių pianų. Turi būt par
duoti,) kad padarius vietos musų kam
bary dėl naujų Kalėdinių pianų. Par
davimo kainos $145 lengvais išmokė
jimais, Jei jų>; atsinešite šį skelbimų
su savim, mes duosime jums gražią
Kalėdų dovaną, 100 volelių ir cabinet
benčių,
NATIONAL PIANO STORES, Ine.
2332 W. Madison St., Ist floor
Chicago, III.

PARSIDUODA bučernė ir
grosernė. Senas išdirbtas biznis, lietuvių kolonijoj.
v
Kreipkitės:
kambarių
1618 Union Avė.
NAMU SAVININKAI, kurie tu

rikoje priešu.etinis susirinkimas ai-'
sibus nedėlioj, gi iridžio 20 d., 1
PAS1RENDAVOJ A 5
vai. po pietų, P Kiseiiaus svU.,
fintas.
Elekt a, guzas, maudynė.
St.
Gerbiami
drau4025 6. Paulina
Knrštu
vandeniu
šildomas. Rendos
gai, visi turit bulir.ai pribūti imt
nunešiu!
$60
00.
Tinkamas
dantistui
šio susirinkimo, nes bus rinkimas
bei daktarui. Savininką galima rasti
nau.|os valdsbos.
Jos. Yucius, ra.št.
nedėlioj
piet.
44 Ii S. Fairfield Avąe.
L. G. D. L. K. Vytauto nuo Brid» laikys prrcSmeHn; susirin ANT BEJNDOS 5 gražus, šviesus
atmosferoj, geport
kimų gruc.džai 20 <1., 1 vai. po pie knmbtiriai, dideli porėtai. Eurnasu
Tai yra tikri namai, kur tų, Chicng is Lietuvių Aud.toraiai, šildomi. Yvu visi parnnkuintii:
8133 S. Halsted St. Visi nariai teik elčktra, gus s. ši’lns vanduo visur
sveikata tikrai žydi, todėl sitės
priimti, nes bus rinkimas Val ir vanos. Atsišaukite greitai. Hen
kad Trinerio Kartusis Vy dybos dėl 1926 m. ir dar daug svar riu
visai pigi, 517 \V. 32nd St. iš
bių
dalykų
yra
dri
apsvarstymo.
užpakalio.
Klauskit \V. Yush, 3343
nas apsaugoja skilvio nemaV. Kacevice, rast.
arba 3327 S. Halsted SI.

limus, Trinerio Cough Sedative prašalina slogas, Tri
nerio Headache Pauderis ir
Trinerio nuo Dantų Skaudė
jimo lašai . suteikia greitų
pagelbų. Jūsų aptiekorius
arba gyduolių pardavinėto
jas turi Trinerio Sieninį Ka
lendorių 1926 metų dėl jūsų,
arba atsiųskite 10c dėl pa
dengimo persiuntimo . išlai
dų, adresuokite: Joseph Triner Company, 1333 So.
Ashland Avė., Chicago, III.

šeštadienis, Gruod 19 1925
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Dienomis ir vakarais klesos.

FEDERAL AUTO ENGINEERING
1507 iv Madison St.

Amerikos Lietuviy Mokykla
!

3106 So. Halsted St

nr
MOKINA: Anglų kalbos, lietu
TURIU parduoti saVo gra 2 flatų. Parduosiu už mažiau vių kalbos, aritmetikos, knygvedynegu kainuoja pabudavojimas.
žią,
$250
vertės
Console
Victr
stės, stenografijos, mašinėlė rašy
PARDAVIMUI 5 kambarių
5801 S. Albany Avė.
rolą,
su
radio
prirengimu,
var

mo,
prekybos teisių, laiškų rašy
rakandai, pianas ir gramofo
mo, Suv. Vaisi, istorijos, abelnos
nas, taipgi bungalovv, pigiai. tota tris' mėnesius, yra dai^g
istorijos, geografijos, pilietystės,
rekordų, deimantinė adata, $B0
Namie nedčEc;.
NAŠLĖ turi parduoti saVo tlailrašystė.s, gramatikos, retori
Tel. Armitagc 1981.
5727 S* Loomir, St.
namų prie 63 St, pigiai, krau- kos, . literatūros, etimalogijos, ora
2502 W. Division St.
- ' d
' . . ';
/
tuvė ir 3 kambariai iš užpaka torystes, logikos, ekonomijos, fizi
GROJIKUS, pianas, Edison phoPARDAVIMUI • dclikatt^en, lio, 7 kambariai ant antro augš- kos, sociologijos.
nografas, iškimštas parloro setas,
MOKSLO LAIKAS:
riešutinis bedruimio ir valgomo saldainių, notion, tabako, ge to, 3 karų šilths garažas, renkambario setai, bufetas, veidro- roje vietoje, geras lysas, neto dos $3000 į metus, kaina Nuo 9 iš ryto iki 4 po pietų ir
d/Jai, davenport stalas, siuvimui
reikia cash . tiktai nuo 7 iki 9 valandą vakare.
įnašui - ir indai, pigiai, 9X12 kau li mokyklos, kambarys su va $23000,
rai $22 Kampo*; $10.
P. S.: Išduodame paliudijimus
na užpakaly, parduosiu pigiai. $5000.
1843 $. Mlcbigan Avė.
ir diplomus.
937 W. 59th St
1750 W. 63 St.
Kenwood 2n1<4

RAKANDAI

5612 So. Marshfield Avc.

V

Parį lwo
1

__ _________ _____ —______________ .

VOL, XII.

Antra Dalis

NAUJIENOS
-_______________________________________ «___________

,

.

_

_______ .

~. *i

-

.

-

.

-~irr"q

~n~1------------------------------------------------- - -

f--------------- į—

___ -

j

. Chicago, III., Šeštadienis, Gruodžio-Deceipber 19 d., 1925

-

z

-------

------------

No» 298
Dalykas toks, kad tamsioms
minioms galima butų pasakyti:

Laisvai vertė A, Gajunaa.

A Niemojevskis.

__

“Matai net Jėzus davėsi apsi

Katekizmo Aiškinimas

krikštyti!” O tamsios minios
sau vaizduojasi, kad šv. Jonas
atlikdamas tą apeigą pasakė:
“Aš tave krikštiju, Viešpaties
Jėzaus, vandan Tėvo ir Sunaus
tekizinus? Ar kiekvienoje yra tekizmmv moko, knd Marija nu
(!) ir Šv. Dvasios, Amen.’ ’
leidžiamos “Peklos knygos” stojo mergystes ir kad pagim
*33. Kl. Ka V. Jėzus darė
Ar džius kūdikį mergele likosi.
Yra nemaža knygučių, moks su... vyskupo aprobatu?
priėmęs krikštą?
liškai įrodančių (k. a. to pat kiekvienoje lipdė Dievas Ado Yra t u painiava,' kurią tik is
Ats. V. Jėzus priėmęs krikš
aut. “Apie musų Dievo kilmę” mą iš molio, tvėrė Jievą iš A- torija mums gali išaiškinti. Su
tą nuėjo į tykumą ir tenai pas
' ir kt.) iš kur kilo supratimas domo x šonkaulio ir ją žalčiui sidaro ji taip: slaptaus kilimo
ninkavo keturias dešimtis die
ir vardas Jehovės Dievo ir leido gundyti, o paskui baudė? žmogų, Jėzų iš Nazareto,
nų, nieko nevalgydamas ir nekaip istorijos bėgy išsiplatino Ar kiekvienoje buvo tvanas ir savo ypatingo budo imta kelti
gerdamas, paskui buvo piktojo giminė. Kas, nors vieną tų ar kiekvienoje Judas Kristų iš j padangos, o kai j. u net kan
sios dvasios gundomas.
knygučių skaitė ir jei kito kp davė, pagaliau ar kiekvienoje kinio mirtimi už savo idėją
Japonai negali tvertis j uo
ir neteko skaityti, tas supras, skunde kunigai Jėzų Romos nepabūgo mirti, tai Išlengvo
kais, kai misionieriai juos mo
prasčiokėlių vaizduotėj patano
kacį jei ir yra Dievas, tai ne vietininkui Pilotui??? .
ko, kad katalikų Dievas buvo
gali būti toks, kokį mums per , 19. Kl. Ką išpažysti žodžiais: kokia tai viršganitiska esybe,
muštas, pa karia s ir galų gale
Ręmėnai lygiai taip
stoto .kiekvienas kunigas. Ka tikiu į Jėzų Kristų vienatinį Jo Dievu.
gundomas!
Reiškia velnias
ei
versdavo dievais savo cezarius.
tekizmo aiškinamą Dievo visa sūnų, musų Viešpatį?
net ir Dievą gundo? Dievas Ne
Irgi į Jėzaus asmenį išlengvo
galybės klausimą jau ankščiau
siduoda pagundai, bet silpnu
Ats. Išpažystų, kad Jėzus
gvildenome, čia tik pažymėsi Kristus 1) yra vienatinis Die perkėlė visas iš asilėnų, eglptis žmogelis.
v nuo. Nuo
lynai n i (riC riua) puniiKci p.ėtąuja i<u
me, kad katekizmas aprašo vo Tėvo Sūnūs, 2) kad yra tėnų ir indėnų tikybų legendas.
34 Kl. Ką išpažystamo žo
Dievą lyg klėčių, įstengiantį vi antrasis Dievo asmuo ir\ 3) kad Apie dangun žengimo įvykį ty
džiais: “Kentėjo prie Poi|cijaur.
są pasaulį “iš nieko” padaryti. yra tikrasis musų Viešpats ir li svarbiausia, kaipo pirmykš smerkiantį žinoję už keli.n o-dingusias gyvates, pragarą, vėl-j 30. Kl. Kas yra krikščioniš- Pilito, buvo prikaltas prie kry
tes bažnyčios dvasioje parašy buolius” baisiai nuplakti, Ne- nius, žmohių nuodėmę, pikta- koji dorybė?
Pra&iokėlio protas turi sugal Dievas.
žiaus, numiręs ir palaidotas,”
’ .
o jei tai visa prieš | Ats. Yra tai iš Dievo valioš
vojęs tam reikalui puikų atsa Toli-gražu evangelijose, ku ta,, šv. Jono evangelija. Kar pažįsti teisingumą, pone! šau- darybę...
Ats. Išpažystame, kad Išga
kymą—patarlę: “iš tuščios ne riomis katekizmas sakosi re- tu tyli ir itin svarbi šv. Ma kia Mickevičius? Bet Katekiz jo valią įvyko? Bet tokiu at- įgytas įpratfrnas daryti gera, nytojas kentėjo už mus ne pri
Pasakymas: mo Dievas yra už aną “piktą vėju nebūtų visagalis! Ir čia kad Dievui patikus.
įpilsi.”
Tūli katekizmo auto miąsis, randame visai priešin to evangelija.
verstas, tik savo noru, savo va
prasimanė
sAu • Taigi vėl iš Dievo valios ir lia.
riai bent aiškiai ir stačiai pasi gų dalykų. Jėzus visai nelai “sėdi dešinėje Dievo Tėvo visa poną” žiauresnis, ponas liepė katekizmas
sako, kad “Dievas pasaulį su kė savęs Dievu!
Kai vienas galio” yra senoviškas prastų tik nuplakti, o Dievas pasmer “Dievo daleidimo” teoriją. Vis- vėl kad Dievui patikus. O jei
tvėrė iš nieko.”
Bet kiti fi- mokinys pavadino jį “geru,” Jė žmonių įsivaizdavimas, kūne kia amžinai pragare kankintis, gi sulig tikrosios žmogaus (tei-• būdamas Judas lemto išdavimo Dievas laisva valia, savo no
manė, kad Dievas per amžių ir negana to nealimingais pa sės nusikalstama jam darbui1 nenorėčiau pildyti? Jei buda- ru žemėn nužengė, kad atgai
losafuoja!” Gal pasaulis pats
zus atsakė: “Kam mane geru
pasidarė iš nieko?
Iš nieko vadini? Tik vienas Dievas y- amžius “sėdi,” nes kitaip jam, darė ne tik juodu, bet visus — jei yra galima kliūtis — ne- mas Kaipas nepano.vėčiau pa- la Dievą» (!)^ permaldauti už
kaipo dideliam ponui, nepride žmones, nes jų nuodėmė ir kliudyti, yra taip pat ...............
pasaulis kilti negalėjo, nes joks
nusikals 1 s]cįrjr įs aukšto nustatyto žmonių nuodėme^. Dievas sa
ra geras” (evang. pasak Mato
daiktas iš nieko negali kilti XIX, 17; sulig Morkų X, 17; ra. Juk taip “sėdėdavo ir jų bausmė perėjo į visus žmones, tamas darbas; juo labiau už nuteisimo dalyti?
Jei buda- vo valia žengia žemėn, kur tiek
Kaip gi pasidarė pasaulis? ITe
valdovai, kai kalbėdavo su sa ir visi žmonės gimsta nuodė sunkų nusikaltimą, čih vėl už Ynas Pilotas rankas nenuplau baisybių dedasi, kad padarius
pasak Luką, XVIII, 18).
Šv.
kryžiui)
Di
vas pasaulį’sutvėrė.
tinkame katekizmo njoksle kuo- čiau, bet Jėzų padaryčiau vy dar vieną "baisybę
vo pavaldiniais.
Tikėjiriias į mingi.
Betgi
Biblijoje
daly

Povilas irgi jį Dievu nelaikė,
prisikėlimą kyla iš nežinojimo kas kitaip atrodo: Dievas pa- puikiausi prieštaravimą, Skai- riausiuoju Judėjos mokytoju? kalimą, žmonėms išganyti rei
bet “tarpininku” tarp žmogaus
kalinga, mat, žmonės pavers?’ i
gamtos mokslų, kurie mus pa sakė:'jau žmonės valgė iš pa- tykime toliau,
t. y. be medžiagos ir įrankių
Na,
bet
tada
nebebūtų
išgany

Dievo.
štai
jo
paties
lo

r
budelius.
pagalbos, tik savo vai iri ir samoko, kad karste visi be išim žinimo medžio, jei suvalgys
mo, o kas labiausia nebebūtų
28. Kl. Kurios yra svetimos
džiai: “Vienas yra Dievas, vio35. Kl. Ar V. Jėzus panaiki
vo žodžiu: Dievas tarė, ir paties kūnai \skyla j savo pirmyk dar iš amžino gyvenimo me
Didžiojo
Penktddienio
parnoksnuodėmės? Kaip galima prisi-i
, ,
nas taipogi tarp žmoniųc ir
no visas bausmes už Adoma, ir
saldis tapo.
lai ir vadinasi
štes daleles. Mokydami vaiką džio, pataps “kaip vienas iš
Ių
ir
Velykų
pyragų...
dėti prie kitų žmonių nuodė
lievo tarpininkas, žmogus JėIevos nuodėmes?
sutverti. Per kelias
žodžių: “vaisius Žyvaio tavo” musų” (1 Mozė III, 22). Dėl
mių? /
Povilo apašžus Kristus”
31. Kl. Ką Dievas paskyrė sa- • Ats. Ne visas, kaikurios, kaip
vas tvėrė pasauli ?
tvė(seniau buvo: pilvo), verčiame to išvarė juos iš rojaus ir prie
talo pirmasis laiškas į Timotiekiekvieną .galvoti vaiką duoti vartų pastatė angelą su kar Ats. Prisidėti prie lutų žmo ! vo vietininku arba bažnyčios ligos, mirtis ir t. p. liko ir toh'iškia “•žmogus.”
jų; H, 5)
liau.
tukf
■sau klausimą: Kas tai yra ži- du... Vadinas Dievas kardą nių nuodėmių galime devyne- vyriausiu valdytoju?
Pagaliau tiktai Nikėjos susiTaigi pasak katekizmo kiekAts. Sveiitą Petrą ir visus jo
tančius metų. Delko Viešpati
vatas?
Ir štai kunigai gmi- vartoja???
riopu
dalyvavimu:
Daryti
ką
25 metais “nutarta,”
įpėdinius, arba Romos vysku viena liga yra bausmė. DžicviI
Dievas sutvėrė pasaulį? Vieš rinkimo
dynio mokslui paaiškinti , pa •
pikta 1)
yra netik
25.
Kl.
Kas
pirmuosius
žmopus, kuriems davė neklaidingu ninkus ar sifilitikas veda, užpats Dievas sutvėrė pašauiį sa
rinko puiku pavyzdį: švenčiau.
padėti,
Darant
ką
piktą,
4•• Paną...
K ‘
.v
• įneš
vo garbei (!) ir musų laimei “panašus.” bet ir Die1
šia Marija
Klausia1. sugundė nusidėti Vicspa-. pritarti 5—pagirti, G - nesutu- mo privilegiją, kas reiškia, kad veisia nesveiką busimąją genlTas nepaprast; is žino
t v’ visu
.
. .. . Čllll,. .
Į Romos vyskupas mokydamas ■ kartę, o kai jį gydytojas už tai
(?)^” Reiškia DievąįjuJvėrč gus.”
mę
paganau
nenustojusiai
KT • .,,it ...
rėti...
to
k
i
os
gus,
sugebėjęs
sukelti
, . žmonių ‘ ar, ..tokit . kate•
Ats. Nusidėti^viešpačiui
su
j tikėjimo ir papročių mokslą plusta, ištrauks katekizmą ir
pasaulj iš nieko, b; i i i ■
moto
;
..
,
••
i,
,laidokv.i i
gunde
pirmuosius
žmones plk- Gana. Dievo deleidimas ar-i nedali klysti.
Vadinasi jis pasakys: ko nori, mano vaikas
iš nieko meilės, kad per amžius žmonės kizmo
buvo I ik>sofuota, k;
pedagogija
nėra
x
,
.
.
.
'
“vasia n’ J^ Pačii? puiky- ba visagalio Dievo sutikimus,! šventasis , Tėvas, turime jo serga už bausmę, ne iš mano
Bet kam jį net “dievino” pasak evange- stė7??
tik niekas gali kilti,
\
'
Ibė,
nes
panorėjo Dievui lygus kad žmonvs nusidėtų, butų vel klausyti ir tikėti į tai, ką jis kaltės, bet iš Adomo ir Ievos
lijos
žodžių
turėjo
brolių
seka

d septinper šešias, dienas?
22 Kl. Kurie yra tobuliausi tapti.
nio gundomi ir .t. p. yra sveti sako.
kaltės, kada suvalgė obuolį ro
tą dieną pailsėtų. O ką gi da mais vardais: Jokūbas, Jozes,
I Reiškia prieš velnio pinkles moji nuodėmė.” Reiškia kate
Puiki moralybe!
Bet
rė Dievas aštunta diena ir <e- Simonas ir Judas (evang. su D.evo tvariniai?
Yra t«i paprasčiausia Kelias juje...
Ats. Tobuliausi Dievo tvari- Dievo norai niekais nueina? Ir kizmo Dievas nuolat papildo valdžiai pasisavinti, nes sako štai panašių katekizmų autokančia# dienas? Į šiuos klau lig Mato, XIII 55 ir sulig Morvėl noras aukščiausiai tobulėti “svetimą nuodėmę.” Tokiu bo
simus atsako istorija: šį Bibli kų, VI, 3); iš tos pat evangeli niui yra angelai ir žmones.
me: U’.ri man tikėti, nes tai ‘ių visažinybes aukštuma.—
Didis mokslininkas Hackelįj yra nuodęmė? Mat Žmonės ne- du Dievas vis nusideda1 šešta
jos skirsnį žydai paėmė iš Ba- jos sužinome, kad jis turėjęs
pats Dievas man pasakė! Bet
36. Kl. Del ko V. Dievas be
ir
seserų.
Mokslininkas
’
i'schirn
šinip
pasakė:
jei
tobuliausios
privalo
siektidieviškosios
tojai
svetimai
nuodėmei
arba
bilonėnų, kurie pagal savo sajei tiek prieštaravimų esama atskiro teismo darys dar visuovaitinio darbo suskirstymą ir sako, kad sulig evangelijos esybės žemėje yra žmonės, su- būtybes? Yra tai ypatingas “tampa, svetimo^ nuodėmės da tane papos moksle. Jei tuos, tihį ?
žmogus ne* lyvis.” šitaip mums sako pa
ir tvirtinimo jo broliai į jį ne- tverti Dievo paveikslu ir pana- aristokratizmas,
šeštadienio poilsį
ki rie išaiškinimo reikalauja,
Ats. V. Dievas be atskirojo
(evang.
šv.
Jono
VII,
šuniu,
tai
atvirkščiai
ir
Dievas
gali
siekt
ipažinimo
vaisiaus,
tikėjo
”
tobulinta
“
Dievo
dovana,
”
pro

veikim
• Pa
savojo Dievo Elo
laukia ne išaiškinimas, bet pra teismo darys dar visuotinį vi
mes
1900
metų
pra
yra
esybė
atatinkanti
žmonių
turi
būti
kvailas
amžinai
5),
ogi
tas.
Jei
šių
žodžių
autorius
saulis turi šešius tuksiančius
keikimas? Jei jau ne mokslas, sam pasauliui parodyti savo
turime
tikėti?
Bet
į
paveikslui
ir
panašumui,
slinkus
reišketi
ir
aklai
klausyti
kunigų
ir
už
šios
knygutės
parašymą
Astronometu.ę
Per maž i.
bet paprastas kaimiečio protas teisingumą, gerųjų nekaltumą,
ką
tikėti?
į
jo
meilę'
prie
ki
i
pirmiausia
jis
turi
būti
“
jujų
nurodymais
Dievą
garbinti.
keps
pragare,
tai
sušuks
kate

musų
mija įrodė, kad kai-knrit
pastebi visą eilę tų prieštara- o piktųjų nedorumą.
žmonių ir j jo pasiaukavimą už dėsys.” o juk yra (fvašia, taikizmo
Dievo
linkui:
Dovanok,
žemes judesiai
'tęsisisi
2(5.
Kl.
K«ip VieMi>als Die
vi nu, < jei
mato' kiekvienas
l'aip.
į
jo Ka.t.ekizujų pavidalo
Vadinasi V. Jėzus
surengs
metų.
Iš iškasenų šalim
vus nubuudC už nepildymą. sa- kad ta-vo dovanos, i>rot,o
moKyRlojc,
kad moRydidelį reginį,
Kuj“vigas
Savo laiku nckurie
nio aiškinimą dievybę, Ne nes “judesys.’
bą nenorėjau matyti tave tokį
sti, kad žmoniij gimine
vienos
tiesos
mokina,
o
to,jas
vo įsakymo Adomą ir J ievą ?
pasaulis” turi jam pareikšti sa
tokiu atveju turėtume nemes kunigai už tą labai dūko, bet
nelogingą
ir
svetimose
nuodė

dar prieš 100,000. metų,
kunigas kitos ir kad tos vo pagarbą! aKtckizmo visažiti evangelijas.
kiti turėjo tiesą (Kalthof) ir Ats. 1) Nustojo Dievo ma mėse paskendusį...
grinėjamasis Biblijos skirsnys
tiesos vieno su kita nesutinka? nv|jį eįna jar toliau, nes štai:
lonės, 2) jų protas tapo užtemvisiškai
pasmerkė
katekizmą,
primena mums tuos laikus, kai
20 Kl. Ką išpažysti žodžiais:
tas, 3 valia ėmė linkti daugiau
29. K). Ar Viešpats Dievas Tada mokykla vaikui tampu
37
Kaip paskutinis teis
kuris tokius neramumus kelia.
žmonės matomąjį dangų mane kursai prasidėjo i
į bloga nei į gera, 4) liko am amžinai atmetė žmones nuo pi ągaras, o toks pat pragaras1 mas atsiliks?
esant ne orą, bet tvirtą skli
si08 ?
23. Kl. Karri Dievas sutvėrė žino pasmerkimo vert;.
m daug teapsišvietusiam žmo- j Ats. Paskutinis teismas atsi
savo malonės,
tą, ant kurio sėdi Dievas
Išpažystų, kad Dievo angelus?
Iš liks taip: pirmiausia, Angelai
Rodytųsi, kad Vfešpats Die Ats. Viešpats Dievas amži gui tampa ir gyvenimas.
visais savo angelų pulkais. <
tapo
žmogum!
iš
šv.
I
Ats. Kad jį garbintų, kad vas ’ vargšus prasikaltėlius iš nai neatmetė žmonių nuo savo tikimieji turi klausyti ir tylė atskh’s geruosius nuo piktų, ge
sūnūs
lingoji didžiojo mokslininko i Dvasios.
Dievą matydami butų laimingi. teisins, pamokins, o ypač /j ų malonės, bet tuoj pasigailėjo ti — „štai bažnyčios dėsnis. O ruosius pastatytis dešinėje, o
kis
sutriuškino šį vylingą , čia prasideda katekizmo kuoIš to seka, kad Dievas sutvė- protą pagerins. Ne, pasak ka- jų ir dar rojuje prižadėjo jiems jei negali klausyti, jei negali bloguosius kairėje; tuomet V.
skliautą. Kopernikas 'nuvertė biauriausi ir kuonemorališkiau- rė sau pulkus garbintojų, lyg tekizmo jis tai juos apkvailino atsiųsti Išganytoją.
ilgiau betylėti?
Tada meta Jėzus sėsis didžioje garbėje (!)
visus burtus apie dangų ir įro si skirsniai, kuriuos vaikams j kad be jų negalėtų būti.
ma ant jų didysis prakeikimas, ir pasakys savo ištarmę...
Gi sudemoralizavo ir garbę atėmė.
Taip,
prižadėjo,
bet
atsiuntė
dė, kad žemė sukasi aplink sau galvas kalti yra didžiausias angelus nepanorėjusius jį gartada juos nusususiomis avimis
Ne. katekizmas net žino ka
27.
Kl.
Ar
Adomo
ir
‘
Ievos
tik
po
keturių
tūkstančių
me

lę. • Italas Galilėjus savojo te papiktinimo platinimas.
•
binti nugramzdino pragaran ir
vadinama, tada j žmones lei V. Jėzus pasakys. Klausykitės!
nuodėmė
tiktai
juodu
nelaimin

tų!
Kam
gi
žmogus,
gimęs
100
leskopo pagelba kiaurai per
velniais padarė, Bet galų gadžiama gandai, kad juos vėl-1 38. Kl. Kokią ištaimę pasa21.
Kl.
Ką
išpažysti
žodžiais:
gu
padarė?
metais
po
Adomo,
turi
“
skais

skrodė akimis visą šią padan
Nes Dievui lygus
le už ką?
nias apsėdo, tada fįkiršinama kyS y. Jėzus paskutiniame tei
gimė
iš
Marijos
Panos?
tykloje
laukti
”
3900
metų,
o
Ats.
Adomo
ir
.Ievos
nuodė.
_
gę.* Dabar jau žinome, o tai
panorėjo būti,
tamsios minios, kad griebtų fsme ?
Reiškia ir to*
Ats.
Kad
švenčiausioji
Pa

mė
nelaimingus
padarė
ne
tik
žmogus,
gimęs
1'00
metais
Išmokoma visose padoresnėse
būtybės siekti yra nuodėmė?
mietus ir eitų prieš atsiskyrė Ats. Geriesiems paskutiniame
nelė yra Viešpaties Jėzaus mo
juodu,
bet
visus
žmones,
nes
ganytojui
atėjus,
nė
minutės?
mokyklose, kad ne Dievas že
li is, tada iš vyskupų sostinių teisme V. Jėzus pasakyk tokią
24.
Kl.
Kas
žmones
sutvėrė?
tina.
jų
nuodėmė
ir
bausmė
perėjo
Kunigai
į
tai
atsako:
Dievo
vamę sutverė, bet kad ji kilo vė
aukštybės liepiama
“blogos ištarmę: “Ateikite, pagirtieji,
Jei moterybes esama sakra Ats. Dievas žmones sutvėrė, į visus žmonees, ir visi žmo- lios paslaptis...
Taip,
bet
tat
liau už saulę, taigi iš pastaro
knygos naikinti,” tada kunigai ijnkite
karalystę,
sutaisytą
mento,
Dievo
įsteigto
ir
jei
še

Iš
katekizmo
žinome,
kad
,butų
baisi
Dievo
teisingumo
nes
gimsta
nuodėmingi.
sios ir atsirado. čia verta pri
puola knygynus, grasina, grie jums nuo pasaulio įkūrimo.”
Katekizmo Dievas bia svetimą nuosavybę, degi
• minti ankščiau minėtą Bibli- štas įsakymas draudžia žmo pirmieji žmonės buvo Adomas Yra tai senas už nusikalsta-’ paslaptis.
Piktiesiems gi V. Jėzus pa
jos posakį “Di jvas pirmą že- gui svetimoteriauti, tai tur ir Jieva. Juodu Dievas paso- mąjį darbą kolėktyvinCs atsa- yra absoliutiškas automatas. na... Tokiu tai budu kyla reli sakys tokią ištarmę: “Eikite
būt ir tat privaloma Dievui. dino rojun. Uždraudė valgyti komybės teisės supratimas, ku- Daro taip, nes jam patiko... O
mę, o paskui saulę sutvėrė.”
ginis karas, kurį netaifl J^u nuo manęs, prakeiktieji, į am
Delio tai ir Juozapas pamatęs “pažinimo gero ir blogo” me- ri yra iš visų kodeksų išmesta, patiko jam tikrai stebėtini daSeniau žmonės
nėščią Mariją (Matas I, 19- džio vaisius, turėjo gyventi liko tik katekizmo kodekse, nes tykai. Pasak katekizmo moks- simai ir musų krašte pergyve- žiną, ugnį, kuri sutaisyta velžemę esant pasaulio viduriu,
nome, o kuris yra niekas ki-: niui.”
25) nenorėjo jos pažinti. Die “nepažinimui” arba lygiui to- kitaip kunigai negalėtų bet ką lo Dievas nužengia žemėn, Įle
šiandie žinome, kad ji yra, pa
tas, kaip tik kunigų kova už
Taip “neištirtus” Apveizdos
vas tam reikalui galėjo atsiųs kiu budu, kaip trokšta kunigas išganydinti už palyginamai di- pia save mušti, kankinti, snlyginus su kitomis galingomis
pavojun patekusį, patogų, liau kelius “ištyrė” katekizmas ir
ti iš Dangaus kokią moterį, o musų kaimiečiui.
Bet kai j- delius pinigus... Piktosios dva- dyti, karti kryžiuje.
Vėl i.šžemėmis, sukančiomis berybėdies tamsumo, palaidumo ir “mažutyčiams” apreiškia. Aki
ne gadinti moters ištikimybės gimto žingeidumo “sužinoti” sios iniciatyva įvyko per am- ganymo teorijai reikalinga tiek
je, tik mažutytis skritulėlis.
nepaprasto gerumo, malohų bū vaizdoje taip suglausto teismo,
pamatus žemėje, kas ir Dievui verčiami, suvalgė “vieną” obuo- žius minimas to obuolio valgy- ir tiek išdavikų ir piktadarių,
vi...
Taigi kyla klausimas ar kiek
aprašyto iki pat smulkiausių
juk negalima laužyti.
Bet iš lį, Dievas: 1) juos iŠ rojaus iš- mas. O Dievas daleido! Tai O kai tat įvyko, Dievas yra
vienoj tokioj žemėj yra įkur
katekizmo mokslo eina, kad varė, 2) jų kūną padarė palin- yra ypatinga šio “Dievo dalei- jau pilnai patenkintas, baudžia 32. Kl. Kodėl V. Jėzus norė dalykėlių, net su grieštu ištar
ta katalikų bažnyčia, yra n*nVisagalis Die- Judą iiž išdavimą, Kaipą už nu- jo priimti krikštą nuo šv. Jo mės tekstu, sunku suprasti se
Marija dar prieš sueisiant su kusį skausmams ir ligoms, 3) dimo” teorija.
kami popiežiai, skiriami vysku
kamą, dažnai katekizmuose už
Juozapu buvo jau nėščia (ev. pasmerkė mirti arba už 'vieną vas nesutrukdė nusikaltimo į- teisimą, Pilotą už rankų nu- no?
pai, džiakonai, kunigai,
Ar
.Mato 1, 18).
Tada tapo su obuolį pasmerkė: ištremti, ken- vykdinimą, nesulaikė pakeltos mazgojimą. ‘ Pastarasis, tur Ats. V. Jėzus norėjo priimti tinkamą; prierašą “Moralinį pa
kiekvienoje tokioje žemėje gy laužyti mergystės pagrindai, tėti, vargti ir mirti... Adomas prieš Ablių Kaino rankos. Jis būt, dar labiau savarankiškai krikštąnuo šv. Jono,idant mes mokslą:” “Visus mus laukia
vena “gudragalviai” katekizmo kurių irgi net Dievui jug ne Mickevičius savo veikale “Veli- sutvėrė visą pasaulį.
Taigi pasielgė. Nenorėjo kištis į vi-atgailom ir nusižeminimo pasi- griežtas (!) Dievo teismas. Ten
aprašo “piktą poną,” kartu ir marius grybus, nu<»-|są šitą bylą.
mokytume.
autoriai ir spausdina Savo ka- galima laužyti.
Vadinas ka- nės
(Žiūrėk 3 pusi.)
v«

»
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ŠVENTADIENIS

tas. Delko?
—Delko? Gal tuo laiku ne
buvo metalinių pinigų?
—-Buvo.
—Gal daug dėl ko, aš ne žinovas toje srityje.
—Ir nereikia žinovo, savo
protu galima suprasti.
—O iš kokio metalo buvo
pinigas? — paklausė užsimąs
tęs Vytas.
— Iš vario. Na, gerbiamieji,
delko pinigas netikras?
- iTdte, o rjmi-ečiai ar krikščionys buvo?
—Tylėk, Katriuk. Prieš Kristaus
gimimų negalėjo buti
krikščionių.
—Tai iš kur jie galėjo žino
ti, kad po 50 metų gims Kris
tus? — nerimo Katrytė. Tė
vas pažiurėjo į Katrytę ir pa
sileido juokais, kiti paskui.
Tik viena Katrytė buvo rimta,
nesuprasdama reikalo, nors ir
išrišo užduotį.
—Tai užduotS. Valiai dar,

šeštadienis, Gruod. 19, 1925

burlus ir lapo paliuosuotas.
popieros ir žirkles. Ot, gerai.
- Tai kaip galėjo būti, jei Iškčrpu keturkampį 8x8, —
ant abiejų buvo parašyta “mir* tie patys šachmatai. Žiūrėkite
— (14 kvadratėliai, i>o 8 iš
Taigi ir klausiu jūsų: kaip kiekvienos šalies. Vedu liniją
tai atsitiko?
nuo viršaus į dešinę. Pradedu
Vėl visi negalėjo nieko su ten, kur susieina pirmas ke
galvoti: turėjo paaiškinti.
turkampis su antru. Apačioje
—Priėjęs prie dėžės, išsiė ta linija perskiria kraštutinj
mė popierėlę ir, niekam nepa kvadratų pusiau. Iš to kvadra
sakęs? prarijo.
to pasidarė du trikampiai. Vie
nų pusę pažymiu, raide C, o
—Tai tau. Kodėl?
—Mat teisėjai norėdami su antra 1). Kairę pusę brėžinio
žinoti kas buvo popierbje, pa pažymiu raide A, o dešiniąją
B. Dabar perkerpu brėžinį
žiurėjo į dėžę ir ten rado
pi-erą su parašu “mirtis”. Reiš pažymėtąja linija ir dalį B
kia, suvalgytoje popieroje tu pastumia • truputį įaukščįau,
rėjo būti “gyvybė”. Juk jie taip kad puse kvadrato D su
nieko nežinojo apie sąmokslų.’taptų su puse antra kvadratėIštikrųjų kaip tai papras-(lio jau antroje eilėje. Viršuje
ta, o iškarto negalėjau suprast.; pamatysite likusį mažą trikajjiO dar gyriasi savo protu. p j tuščių. Nukerpu mažą tri
J uk su degtukais ir labai pa- kampį 'C apačioje (kur pažy
prasta, o vienok negalėjai su- mėta juodąja linija) ir tą tri
prasti kol nepaaiškinau. Iš kampį patalpinu toje tuščioje
pradžių manei, kad (‘su burti? vietoje, viršuje. Jisai visai tin
ka: Dabar turime keturkampį
ninkas.
puiki komedija. Pa-’ 7 platumo ir 9 aukščio. Bet
I 7><9--4i3. Taligi aąbar musų
kartok, aš tau...
Nė ,žodžio daugiau. Vytai,keturkampis teturi tik 63 kvad’ 1 ’
' ratelius, o pirmiau buvo 64.
atnešk degtukus.
Viktoras išmetė betvarkiai'Kur dingo dar vienas kvadraant stalo aštuonis deglukus ir; tas?
j
Į Vytas su Juozuku karštai
iškilmingai tarė
Gerbiamieji aš išeisiu iš ėmėsi ieškoti žuvusiojo, o Vikkambario, ir tegul katras, nors’1 <>čas pradėjo dėstinėti savo
prisiliečia vienų degtukų. Su-!
Praėjo apie porą valandų.
grįžęs nurodysiu prie kurio
! Viktoras jau senai sudėstę ka
prisiliesta.
Viktoras išėjo, o • Vytas su ralienes reikiamoje tvarkoje,
Juozuku stojo saugoti prie ir dabar su broliu rimtai kal
durą, kad dėdė nežiūrėtų, kei.; bejosi apie politiką.
Jau senai atėjo vakaras, už
mininkė ilgai rinkosi ir galiau
degė lempas, o Vytas su Juosiai prisilietė vieno degtuko.
zuku vis sėdi už stalo negalė- Jau, prašome įeiti.
Viktoras priėjęs tuoj nuro darni rasti žuvusio šešiasdex
dė reikiamų degtuką. Vist nu- šimts ketvirto kvadrato.
c
c
,
i
Taip ir negalėjo “ rasti. Gal
stebo. Nutarė dar kartų pa
kartoti. Rinko, degtuką vieną1 skaitytojams pasiseks rasti tą
iš svečių. Greitai, lyg bijoda pražuvėlį? Laimingo pasiseki-

KĄLĖDŲ DOVANĖLES GERIAUSIA
PIRKTI PAS ŽINOMĄ IR PATI
KIMĄ JUBILIERĄ

Buvo tai vasaros metu. Visa;
Ne, brolau, pirma atsaJokubų šeimyna ir keletas sve- kyk i pirmą, o tada kitą nžčių susėdę apie stalų |>as atvi- duok.
<
rą langų linksmai kalbėjosi.i
M
Bet aš vis apie tą pat. Na,
4(518 South Ashland Avenue
Užėjo kaltai ir apie N.
gerai - be klausimo. Taigi iš
—Ot, dailius namus įsistatė, mušus 12, rytuost bus pirma
tarė šeimininkas, — aukš dienis, o vakaruose vis dar
ti, erdvus ir begalo šviesus: sekmadienis. Juk gali būti aiš
H
ku, kad jei žemė apvali, tai
--() kiti ar lai ne j pietus? ir sekmadienis su pirmadieniu
Musų Kainos — Teisingos
— paklausė susirūpinusi Kat turi rifouotiff.
Parduodame už mažiausią kainą, kur kitur taip negausi. Už
rytė.
laikome
laikrodžius, žiedus, šliubinius ir deimantinius;
—Tai aš ir patsai, brolau,
* conccrtinųvisokius
geriausių,
armonikų rusiškų ir prūsiškų išdirbysčią. H
Balalaikų, gitarų, Ir smuikų, kokių tik reikia. Dirbame visokius
—Tau ir norėtųsi tokio na suprantu, bet kur tos ribos?
Vitai, atnešk atlasą, — pa
ženklus draugystėms, taisome laikrodžius ir muzikališkus in
mo, kad visos sienos butų į
strumentus atsakančiai.
liepė Viktoras.
pietus. Ilgai reiktų ieškoti...
Taipgi užliaukau pilną eilę barberinių daiktų, kaip tai britvas,
mašinas plaukus kirpti ir t. t.
—O kodėl ne: viena siena i ' Atlasas tuoj atsirado. Atver
tė juru tekėjimų lapą.
pietus ir kita į pietus...
Kalbame Lietuviškai
Štai
čia
pravedu
liniją.
Ji
Ir trečia ir ketvirta! — su
šuko Vytautas, miegstųs visur le’na Pr(> Beringo sąsiaurį, pro
įsikišti; jis buvo gimnazistas, j Japoniją, tarpe Filipinų ir KaI.ai gyvuoja naujas Kohim-i rolinų salų, apsuka Naująja
4618 S. Ashland Av. hb
CHICAGO
Gvinėją, Naująją' Kaledoniją,
Zelandiją. t.
Tel. Boulevard 0595
—Jus manote, kad tai. neAnt vienos salos Imvo to
Kodėl taip netiesiai? Aš
•4 f f f t f f t f f f-4-411 l t f t f t f-f-t f
lima? — tarė dėdė Viktorai
maniau, kad eis bent dienovy kia islatvnias: kiekvienas atė
studentas medikas, svečiuojūnas, jei iš karto sumelavo,
džio linija?*..
brolį vasaros atosto-j
- Taip ir turėtų būti, liet lai pakardavo, o jei teisybę pa
gas
Labai lengvai pastalotai pastebėta ne teorijoje, o sakydavo, tai garbingesne mir
mas toksai namas.
praktikoje. * Paimkim kad ir čių nužudydavo - sušaudyda
Ir visos sienos Filipinų salas su Kųrolinų. Kai vo. Vienas gudruolis jurinin
bus Į pietus? — nustebo šei- ant pirmųjų
kas patekęs į tą salų pasakė
Nesuprantu
mininkas.
tai ant pastarųjų dar sekma toki Sakinį; kad remiantis įs
paaiškink.
dienis. Kaip manote, delko tatymais nebuvo galima nei
—Labai paprastai: pastaty- taip? Mat, jūreiviai pirmiau pakarti, ąei sušaudyti. Kų ji
kitę namą ant šiaurės ašigalio, atvažiavo ant Filipinų salų iŠ sai pasakė?
us langus matysite rylų, o ant Karolinų iš vakasušuko
—Taigi t’
Del žindamų motinų.
I rų, dėlto ir atsivežė įvairias gimnazistas.
Nei vienas negali būti
—Ne, pasai
Bravo, bravo, brolau! Nuo dienas.
ašigalio kur nepažiūrėsi, o vis
Lai' dienos prasideda kur . —Nei tiesa, nei Pliela! Tur
matysi plėtus . Man tai nė į tai Didžiajame vandenyne# — Imt geras diplomatas buvo ta
mintį neatėjo tokia kombina- tarė šeimininkė, — Tai labai sai, tavo jurininkas.
arba
ei ja.
—Diplomatas, ne diploma
gerai. O šitaip, įsivaizdinkite,
tai namas bu- kad eina tarpe Vilniaus ir tas, tai visliek, liet pasakyk ka
- - B.
tų? — gynėsi
Kauno, lai Vilniuje jau pirma- pasakė. Visi neišmanė.
Jis yra rekomenduo
Juk ten dideliausias šaltis, am- dienia,
Jisai tarė:
ponai
o Kaune sekmadienį
ma nudegti, parodė ore degtu-1 ni°!
mane pakarkite
jamas per
- žinąs sniegas...
švenčia.
—Tai jau kitas dalj
kų toliausiai gulintį nuo jos.;
Dėde
• atsiliepė Katrytik sakau, kad toksai narnąs I>ė, neužmiršusi savo laimėli
--Ir viskas.
Viktoras ir vėl įspėjo. Tai da
galima pastatyti, nors iš pra- mo
ai- gali Luti du žmones
—Tai kodėl nopakoro?
rė koletą kartų. Viktorą ir šei
Mes
—
Jei
butų
pakorę,
tai
išeitų,
Prašykite savo groserninko arba aptiekoriaus,
*** d žiu ir rodos negalimu.
mininką saugojo kaip galėda
......... ---- su vienokiu skaičium plaukų?
'dar esame labai 1mažai apsi- Juk negali, ar ne? Vytas va- kad sakė teisybę, o įstatymai mi, vienok nieko įtariamo ne
jeigu jie negali suteikti, tuomet pašaukite
Labui didelis kentėjimas nuo Hemorrhoidų
yra
greitai
prašalinama,
pratę su žemės apvalumu, tei
už teisybę liepia sušaudyti.
sakė, kad gali...
matė. Visi buvo begalo suin vartojant. Cudum Ointment.
kurios
smgiau: pasekmėmis,
-Na, tai galėjo sušaudyti. teresuoti. šeimininkė priėjusi Jei jus negalite gauti Cudum OintIr dabar sakau, kad gali,
ment savo aptiekoje, tai siųskite 35c
Pas mus e. ne vienas, o daug Galiu
dėlei to atsitinka.
—Jei sušaudytų, tai išeitų, prie Viktoro tarė:
pas
Omega Chemical, Company,
šiandien, pavyz.. sekmadienis, prirodyti, jei netikite..
kad sumelavo, o už su melavi — Nekhnkyk toliau — paro 576 The
Boulevard 2538
811 W. 37th St.» Chicago
Fifth Avonue, New York.
taip?
iginč^k, Vytai, nesj- mą<- karia. Dėlto ir išliko
dyk kaip darai?
—Stkmadienis.
ginčyk! — tarė šeimininkė. ~ va s.
Viktoras nusijuokė matyda
—Gerai. 12-la nakties pra Juk patsai supranti, kad tai
Palauk, Viktorai, aš irgi mas tokį susiinteuesavimą ir
sides pirmadienis,
negalimas daiktas, o dar gin- diplomatas: kodėl ta tavo ju- tarė:
-Žinoma!
rininkų nepaskandino?
čyjiesi.
Štai perstatai! mano dva
— Kur gi jis p
Neturi teisės: juk jisai sią
tiesa: tokių žmonių
- pagelhininkę, — tarė
KALĖDŲ IR NAUJŲ METŲ
t
12-tą valandą,
patsai
sakė, kad pakaria, tokiu būdu rodydamas į šeimininkų.
yra daug. net Kaune.
APYNIAI ir SALYKLOS sujungti
Pažiūrėkite į degtukus, štai
-Ką tu kalbi, p. Viktorai? butų melavęs.
Bohentian Rųšies
—Tai juo geriau: už melą- akys, nosis, burna, ausys,
arnustebo šeimininkė
t
Švieži,
su
pilnu
skoniu
apy
—Tai yra, kaip “kur”? —
ir yra nors vienas žmo gystę paskandinti.
smakras
kakta... (Degtukai
niai yra įdėti į -salyklo išsunįsimaišė šeimininkas.
Juk gus, turjs
turįs lygiai
liek plaukų,
—Suprask tik: pas juos ne turi bul tokioje tvarkoje iškimą, kad užlaikius ji} šviežu
mą ir skonį.
ne imt mėnulio, aš manau. Ne kiek aš? Lygiai tiek? Netikiu. paprastai žudydavo,
bet re
Man įeinant į vidų
Todėl, kad apyniai ir salyk*ENNE«STEltS
suprantu kam tai ir klausti.
dvasia—pagalbininkas
—KĮiausnmas, ko daugiau: miantis įstatymais, o įstatymaii mano
los yra sujungti, WENNERGramafonai
Prie šeimininko prisidėjo ir ar plaukų ant galvos, ar žmo reikalauja už sumelavindą pa krapštinėjasi ausį, vieną ar kiSTEN’O yra Janai lengvai pri
nuo
’
rengiama. Virlnkit tiktai penkili. Pasipylė klausimai.
karti, o tu sakai: “prigirdyti”. tų, tai trina smakrą, žiūrint
nių?
kioliką minučių.
kokį degtukų prisilietė Tr aš
—Žinoma, kad žmonių, delir aukščiau
—Įstatymai, brolau
jaus suprasite Kaune pirmat jau žinau...
kad jei tiek
cin
ii
geriausia
vieta pirkti Muzičia yra
12-tą naktį, daug .žmonių, tai ir negali du kaip norima, išversti,
—O jei užmany tumėm nepa- Itališkus Instrumentus. Užlaikome
didelį pasirinkimų: Radiolų, GramuKai
pas
mus pusiaunaktis, žmonės turėti lygų skaičių tiek. Pasakok dar.
liesdami?
fonų, Smuikų, Pianų Volelių, Rekor
Dar? Na,
Maskvoje jau treči
ečia...
?rai.
Kitoje
-—Tada neįspėčiau.
plaukų.
dų ir visokių kitų muzikos srityje
suprantu, — suriko
--Beje, buvau ir užmiršęs: dalykų. Taipgi mes dirbame ItaliaDelio lai ir galima, kai saloje nuteistam mirčiai duoniškas ir Rusiškas Armonikas; tai I 444444444'4444 4’4 4 4 4'4 4'4 44 4 4i
ten, vadinasi, pii- žmonių daugiau.
Lietuvoje davo galimybės išsigelbėti: ga anų dieną klube uždavė už some
atsakančiai Pianus, Vargonus
mad kilis pirmiau prasidėjo!
yra virš poros milionų gyven lėjo traukti burtų. Į dėžę. įmes duotį... Tai kaip tik dėl ta ir kitus visokius Muzikališkus In
Dar toliau į rytus tojų. o plaukų žmogus daugiau davo dvi popierėles — vieną vo smageninfs. Einu iš ginčo, strumentus.
anksčiau.
neturės šimto tūkstančių. Ne su parašu “gyvybė”, kitą — kad neišriši. Vytai, atnešk
Pirkit Deimantus Pas Junievicz
jaugi milioniniuose skaičiuose “mirtis”. Ištraukęs pirmąjr šachmatus, greičiau...
Šachmatai tuoj atsirado.
juo anksčiau.
negali keletą kartų susitikti likdavo laisvas, antrą - - žū
Mes užlaikome deiVa tau astuonios karalie
Jei aišku, tai pasakykite šimtas tūkstančių? l>elto ir davo. Vienas nuteistasis turė
mantų nuo $15 iki
kur tampa visų ankščiausiai? turi būti-daug žmonių su vie jo priešų, kurie nenorėjo duo nes. Sustatyk dabar jas taip,
$800. I/aikrodėlių vy
M*
ti jokios galimybės išlikti gy kad viena kitos nekirstų.
Arba kokioje žemės dalyje pir nodti skaičium plaukų.
rams ir moterims
madienis prasideda?
- Matematiškai gal ir tei- vu. Naktį prieš traukimų bur —Kada tai žinojau tą už
\vrist laikrodėlius:
—O kad tave te! Tai užduo singai judu skaičiuojata, / bet tų, išėmė iš dėžės popievą su duoty, bet dabar, tur būt, jau
Armonikos nuo $5 iki $500
žiedų, kulionikų, len- v
fyvybė” ir pamainė užmiršau, — buvo z pradėjęs Mes
tis, — nustebo šeimininkas.— praktiškai tai negali' būti, Du parašu
išsiunčiame į visas dalis Suvie
ciugų, auksinių špil
ištikrųjų kur prasideda savai žmonės ir po
Viktoras.
lygiai plaukų? popierėle “mirtis.
nyti} Valstijų. Ant pareikalavimo mes
kų, perlų, šaukštų,
Reiškia,1 kurią neišims,
tės dienos?
—Jau tu jos negalėjai žino prisiunčiame kataliogą už dykų.
Jus tik pamanykite!
tftt*
setų, rašomų plunk
GUS. BALSEVIČIUS
ti. Sakau, lik užvakar klube
turi žūti?
-Aš žinau, — nedrąsiai at
—Na. aš tau prirodysiu,
J 722 W. 47th Street
snų, sieninių laikro
turėjo ir drau- uždraudė.
si liepė Juozukas, Vytauto drau tarė šeimininkas, •—‘praktiš
Chicago, III.
džiu, bačkutes - dėl
Nebijok, ta užduoto senes
gas, visų laiką tylėjęs. — Rei* kai. Simas Petravičių plikas? g lį- •
NBWDESIGNS. EXQUISITE PATTERNS.
naminio gėrimo.
LATEST STYLES. You wi!1 be dellrbted.
kia eiti vis į rytus.... kol...
—Taip, be jokio plauko. Dar
.Kurie vėl apmainė popie- nė už tave ir mane kartu pa
Let us uhow thern to you.
vakar mudu su kaimmka...
ras?
ėmus. Sako esu net 92 spren
nt*
'Palauk, palauk.
Ar atsi
—Nespėjo, bet perspėjo apie dimai, bet man užteks ir vie
—Kol nesugrįšiu vėl į Kau meni .1. Stankų,
kuris buvo lai kalinį.
no, jei rasiu. Pamėginsiu.
3317 So. Halsted St., Chicago
Tai kam jie tai padarė?
Ir Viktoras pradėjo destinčną,
iškilmingai pabaigė Vy pas mus per Kalėdas?
tautas.
Kaune pirmadienis
—Aa, tasai plikis?
— tarė šeimininkė. - Juk pa ti. šešioms tuoj rado vietas,
Kt t111t f f 41 f 14 O 4 4 4
4 j
skutinę viltį atėmė nito varg atsirado ir septintai, bet aštun
ir prasidės ankščiau.
—Taigi.
tūkstančiŲ žmonlę kasmet mir
—T. y. ankščiau negu pa—Ar juodu ne po lygiai tu- šo. Juk vis viena jau negalė tos tai niekur negalima buvo štaDaug
nuo šalčio pasokmią. Viena pačiam
jo gelbėti...
patalpinti. Vis katra nors kliu nia nukerta 150,000. Taigi šaltis, daly-.
čiaih Kaune? 24 valandoms ri plaukų?
kas rimtas. Gydyk jį goriausiu žinomu >,
ankščiau? Ar taip?
kad nė. —Vienok nuteistasis tai su dė. Vytas su Juozuku pusėti būdu.
—Kaip po
*
-Tai ve. patsai matai!
vienas neturi jokio plaukelio? žinojęs puolė, ant kelių ir dė nai trukdė darbą.
Tas būdas yra HilPs Cascnra-BroAUKSORIUS ROSELANDE
Žinota kų, vVpi,
.ga mido-Quinino. Jis kas Žionp} s}pstabd<» $ Pasinio dėl Kalėdų dideli pasirinkimą įvairių
-'Nekankyk mus p. Vikto
-Dėlto tai ir lygtai, prąk- kojo Dievui už išgelbėjimų.
š«1č|ų — į 24 vuląndkp.
pro- liausiai tarė Viktoras1 vaikapis. niilionps
pradėjo prašyti šeimi- tiškas matematike!
auksinių daiktų; deimantų, perlų, karolių, žie
rai,
Vartok šalčiui1 prasidėjus. Vartok šalį
dų,
ir t. t. Visi puikųh ir naujau
Su jųdviejų pagvlba aš nie tį pribaigti, o nulaikyti gripį. Niekus v sios laikrodėlių
—Na, gerai,
tarė nusi to iš nusiminimo, Sakiau, kad
ninku — pasakykite kur pramados.
Kainos
prieinamos. Viskas
nerudo goresnio l)(ido. Visose uptie-1 $
sidoda dienos? Ai niekados juokęs Viktoras. — Užduosiu negalima atimti vilties nuo ko neįstengsiu padaryti. Pali dar
rantuojama.
koso gaunama.
ki la tO-čiai minučių mane vie Tikrai Gauk
apie' tai negirdėjau, o ir nė dar vieną; vienam senovės pi Žmogaus.
30c
10831 So. Michigan Avė.
ną,
o
kad
nenuobodžiautumeta,
Priešingai,
šeimininke.
nemąsčiau.
nigų rinkėjui atnešė rymiškų
Roseland, III.
Gerai, tuoj pasak vsiu, tik pinigą su parašu: “50 metų Niekados jis nebuvo taip pro užduosiu užduotį. Sutinkata?
Tel. Ptilhnan 6231
Suliko, nors ir.: nenoriai.
perpavelykite dar vienų klausimą prieš Kr. gimimų” ir jisai iš-l tingas, kaip tuo laiku
su paveikslu I X*
Duoki la man languotos 1 Raudona, Dėžė
kaito pažino, kad tai padirb- sitikrinsite. Kitą dienų trauke
užduoti.
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MALT TOKIO
EXTRA PALE
SPECIAL1S ALUS

MALT TONO

EKTRA PALE ALAUS

OR. B. McNiGHOLAS

Hemorrhoidai

FREDERICK BROS.

Muzikališky Instrumentu
Krautuvė

PIRKITE DABAR DEL

$7.00

WENNERSTEN'S
DĄIMONDS
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ALEK R. JUNIEVICZ

Pavojingas
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Ir Simas dabar “niekus da
ro,” anot jo, iš visokio mokslo:
ką jus, jisai sako, mokslinčiai
žinote apie gerus gėrimus ii
paintes? Jau, jau, Simas tei
sybę sako: ką jus žinote?
Na-gi imkite ir susiginčykite
su Simu: jisai jumis tuojaus

Simas Ilgaraniks

Žemynų Judėjimas

|

Ne be reikalo Simą praminė
Ilgarankiu. Jo rankos iš tikrų
jų ilgos, — ilgesnės, negu rei
kia: beveik iki kelių.
Simas
man visuomet buvo žingeidus
savo kunu ir dvasia.
Maža
galva, atsikišus nosis, smakras
didelis, kaktos beveik tėra, di
delis pilvas, plati gerklė ir
trumpos kojos.
Jisai prime
na kokį tai zokoninkų tipą —
jisai tikras broliukas ir kunu
ir dvasia. žioplast girtas, bet
nestrapalioja, šiuri iš apačios,
kaip vilkas, ir niekus šneka.
Atsimenu vienas mano prietelis Simui pasakė juokais: “Tu,
Šimeli, kad kokio tai ir Dempšey sumuštum.” Simas pažiu
rėjo šnaira ir pusbalsiai išta
rė: “O ar daug čia juoko būt?”
Simas kramto cigarą. Kram
to ir kramto. Nežinau ar ji|sai ruko, ar valgo cigarą, bet
[visuomet jo dantyse cigaras ir
.visuomet pusėtinai apkramty
tas.
Raudona Simo nosis. , Jam

ims ir nupirks. O kodėl jam
nenupirkti? Juk pinigų jUai
turi ir rytoj dar dauginti jų tu
rės.
Jisai gali užsimokėti už
patalpinimą savo pikčerio laik
rašty. Aha, ar ne teisybė?
Tai, vadinasi, Simas yra Si
mas, ar ne?
—Badauta,

Tokia tema p. B. Blaveščiu- (žemynai) traukiamas į vaka
nas balandžio 19 d. Šiaulių Są rus. Antro pobūdžio judėjimas
jungos salėj laikė paskaitą apie yra aiškus išcentrinės jėgos ap
pro f. Vegenerio geologijos teo- sireiškimas, kurį susidaro že
\riją/ kuri mokslą apie žemę yra mei besisukant (aiškiau tam su
žymiai papildžiusi ir plačiai su prasti reikia turėti galvoj tai,
dominusi pasaulio mokslininkus kad žemė nėra rutulio, bet elip
ir mokslo naujienas sekančia vi soido pavidalo). Tas judėjimas
suomenės dalį. Prelegentas pa pasireiškė kalnų susidarymu.
skaitą laikė, kiek galėdamas po- Abi Amerikos, judėdamos į va
puleriau, naudodamasi žemėla- karus, sutinka pasipriešinimo
t
X.
•
•
piaiš, braižiniais ir kt., kas pa iš senai sukietėjusio Didžiojo
darė ją dar įdomesne. Paskaita Vandenyno dugno ir todėl jų va-'
:? ■
i'
sutraukė ne maža klausytojų, karų krantai “susiraukšlėjo”, I
daugiausia iš jaunuomenės tar- sudarydami Andų ir Kordiljerų 1
po.
,
kalnus, jžiurint į žemėlapį iš
Paskaitos pradžioj prelegen tikiu jų galima matyti, kad vi
tas, paliesdamas kai kuriuos pa sas abiejų Amerikų vakarų-kran ’
skutiniųjų laikų mokslo pasieki tas yra nelyginant kalnų siena.
Mes turime didelį pasirin
mus, išreiškė
pasigailėjimo, Judėjimą iš ašigalių į ekvatorių
kad pas mus jie mažai išpopule- galima pastebėti Europos, Afri
kimą Kalėdinių dovaną;
rinti, apie juos žinoma tik ap kos, Azijos ir kai kurių Austra
kaip tai seklyčios setų,
graibomis, tuo tarpu kai užsieny lijos kaklų susidaryme (Pirenėgrindinių lempų ir daug vi
jiems, pav., Einšteino teorijai, jai, Alpės, Kaukazas, Atlasas,
yra pašvęsti ištisi tomai. Toliau, Gimalajai ir kiti Azijos kalnai!
sokių naudingų ir būtinai
plačiau palietęs žemės ilgėjimo ir Australijos Alpės), žemėla
tokia nosis ir tinka.
Rodos,
istoriją nuo pirmykštės eros iki pis rodo, kad tų Įžulnų gūbriai
reikalingų naminių daiktų.
(
kad
jo
nosis
butų
ne
raudona,
naujosios, ir svarbesnius kos yra lygiagrečiai pusiaujui. Tam
Pirkite Kalėdines dovanas
'tai jisai nebūtų Simas. 0 plymografijos dėsnius, pleregentas neva prieštarauja tik Australi
^nia žino kodėl jo nosis raudo
dėl savo mylimų draugų,
perėjo prie pačios Vegenerio te jos Alpės (rytų krantas), bet Į
sią:
aš
nežinau.
Kiti
sako,
kad
orijos, maždaug taip ją apibu Venegeris geologiniu budu įrodo, j
įmokėkite tik rankpinigius,
*munšainas kaltas, bet kokis čia
kad Australija esanti pasisukus 1
dindamas.
Violet Hammond, 18 m. ir Marle Maxfieid, 19 m Chicagos Skirtumas — raudona ir tiek.
o daiktus
pristatysime
90
ir
tuo
budu
jos
dabartinis
1
Prof. Alfredas Vegeneris yra
' banditės, tapo nuteistos kalėjiman nuo vienų iki dešimties metų. I Tiktai Simo pirštąi perilgi.
Hamburgo universiteto profeso rytų krantas buvo seniau pietų Jiedvi kartu su Vernon Maxfield plėšė taksi-kabų šoferius.
jums kada tik. bus reikalas.
Man taip išrodo. Ilgi ii’ stori.
rius. 1912 metais
jis pirmą krantu, žemynų atsiskėlimas '
-------------------------- 7T----------- iTai ne vagies pirštai ir ne piakartą apie savo teoriją darė pra įvykęs dėl susidariusių giliuose
jokių ledyno pėdsakų. EiIr daug k’tų klausimų, kurie nisto.
Ilgi, stori, o panagės
plyšių
(ply-!
.
.
..
•
•
_k
nešimą Frankfurto vokiečių ge žemės siluogsniuose
y y
v
inanį Vegenerio teorija, išeina, žemės istorijoj sudarė iki šiol juodos. Jisai pirmiaus saliune
šiai
susidaro
ir
dabar),
o
pats
ologų susirinkime ir jau tada jo
kad jei tais laikais visi žemynai painiavą, pasirodo labai prastai grindis mazgojo, bet dabar, jijudėjimas
buvo
sukeltas
anks-pranešimu geologai labai susido
Ir dar
I buvo vienoj vietoj, tai šiaurės išsprendžiami Vegenerio te6ri-įSai turi savo biznį.
mėjo. 1913 m. tyrinėdamas že Čiau nurodytų jėgų.
ašigalis tikrai buvo ten, kur da jos, ir čia ir yra jos didelis nuo-.kokį biznį, kad žinotumėt: nažemė, anot prelegento, yra
mynų judėjimą Vegeneris su
bar Meksika, bet tada jos vietoj pelnas, jei jau neimant V>, kad gi aptieką. Taip, Simas dabar
knyga,
kurioj
surašyta
jos
isto

ruošė ekspediciją į Grenlandiją,
buvo Didysis Vandenynas. Tuo ji iškelia visiškai kitokį žemynų “aptiekorius.” Nesijuokite,, ji
bet netrukus karas sutrukdė jo rija, tos knygos lapai yra žemes budu, ir šita teorija Vegenerio susidarymo supratimą.
sai tikras “aptiekorius.” Ir pi
darbą, ir tik, 1920 metais jo te sluogsniai, o raidės, kuriomis ta, dėsniais paaiškinama.
[“L.”] —• V. Kmžs. nigų jisai turi. Tai, žodžiu sa
knyga
parašyta,
—
suakmenė

orija galutinoj formoj buvo iš
kant, tikra teisybė.
Mokslo
leista knygoj
“Die VVissens- jusios augalų ir gyvulių lieka
reikia? Tylėkite.
Nereikia
nos, kurios yra tuose sluogsniuo
chaft”.
mokslo, bet reikia galvos ir il
se.
Pačiau
tą
knygą
skaitant
Einant Vegenerio teorija, visi
gų pirštų.
Simo galva maža,
lengva
suklysti.
t
žemynai, t. y. Amerika, Europa
I šiandie visas apsišvietęs ir bet didesnės jam ir nereikia —
(Tąsa nuo 1-mo pusi.)
žemės istorijos mausimu buvo
—Azija, Afrika, Australija ir
. civilizuotas pasaulis laikosi vir ką jis veiktų su didesne galva?
Krautuvė atdara kiekvieną vakarą iki 9 vai. vakare
susidarę
daug
problemų.
Antarkija (pietų ašigaly), iki
Aš nežinau...
/
prieš visą pasaulį bus paskelb->sai kitos moralybės.
i, ’av.,
teorija
apie
tai,
kad
,
.
,
..
trečiosios arba vidurinės žemės
.
. „
, , , _ /
tos kuopaslaptmgiausiosi nuo_^"i Paprastai kalbama taip: sa
kalnaii
susidurt
dėl
žemes
susiidan(.
tkuris
____________
eros buvo vienoj vietoj.
Ir iš
nusidėjo,' kote, kad krikščionybė yra blo
raukšlėjimo"
jai
atsąlant,
apie
()
nelltgail6j0)
visų
žmonių
aki.
tikrųjų, jei tiksliu glolnisu vado
vaujantis iškirpsim iš popierio K4 iki šiol dėstoma mokyklose. vajzc]oje iįktų nugėdintas (!) ga? O artimo meilė? O ,saky
Pietų Ameriką ir jos rytų kran ia teorija turėjo daug rimtų ir nubaustas.” ' "šiandie visuo mas: gerbk tėvą ir plotiną, ne
užmušk, nevogk, nepaleistu
tus pridėsim prįe Afrikos vaka priešų, Kurie, turėdami galvoj menė siekia, kad bausmė pri
vauk, neapkalbėk
Taip, tai
rų krantų taip, jog šv. Roko ra žemės susispaudimo koeficientą, keltų žmogų, o ne nugėdintų.
yra labai brangus moralybės
gas atsidurtų Kamerūno įlan įrodinėjo, kad tokiam susirauk- '^itas viduramžiškas1 “nugėdiniBet kunigai jais
turėjusi turėti mo reikalavimas yra didžiai nurodymai,
koj, tai aiškiai pamatysim, kad siejimui žeme
Chicajps mieste yra visokių sukčių ir gerų įkalbinėtojų, kurie moka par
Išmanė katekizsakyti du žemynai viens nuo naujoj epochoj apie 2400° C. Įnemorališku pojūčiu. Taigi be- nesitenkina,
davinėti netikrą staką. Jie paima pinigus nuo mažų investuotojų ir išmai
iaėiuvnniu I*ne ■bus .nemoralybės
• i.- zenitu se- mą: tiesos deimantus kvaily
antro atskelti. Panašų atsiskė- temperatūros, kas prieštarauja
no juos į be vertės staką ar bonus. Jei jus vesite biznį su jais, jus tikrai
bės juroje paskandino.
limą galima pastebėti ir kitur, geologijos daviniams, nes žemė kainas klausimas: Kas bus išpražudysit savo pinigus.
Vieniems Del to tai yra taip sunku papav., pridėjus Madagaskaro sa los epochos metu buvo maždaug tarmę paskelbus?
Našlė darbininkė, kuri užlaikė savo tris kūdikius ir uždirbo mažą algą
‘ ': prasidės laimė be galo, o ki prastam žmogui tų deimantų
lą prie Afrikos. Sunkiau rasti tos pat temperatūros, kaip iir
sunkiu savo darbu ir saugiu taupymu, sutaupė $3000, dėl apsisaugojimo
Dėlto tai nėra tėvo
panašiu budu Europos ir šiaurės dabar. binant Vegenerio teori-s tiems amžinos kančios praga- pasiekti.
nuo ligų ir senatvės.
ir motinos gerbimo, dėlto yra
Amerikos atsiskėlimą, bet tai ja, tas mokslininkų nesusiprati-,re.”
žudynės, vagystės, šmeižtas.
aiškiai įrodo geologinė abiejų mas atkrito ir kalnų susidarymo
Nedoras salesmenas prikalbėjo jai išmainyti tuos pinigus į 'bevertį staką,
Išvados.
Dėlto nėra pas mus jokios tik
žemynų sudėtis. Toks pat geolo priežastis gauna visai kitą aiški
kuil jis buvo begalo išgyręs; kaipo pasekmė, ji pražudė visus savo įvestuoNereikia žmonėms atimti ti- ros moralybės.
ginis panašumas galima paste nimą.
tus pinigus.
Tuo pat budu išspręsta ir dėl kėjimą” šaukia musų “kvailinto Dėlto turime taip silpną cha
bėti ir tarp Afrikos ir Pietų
Augščiau minėtas atsitikimas turėtų būti jums pamokinimu; dėl savo nau
“tiltų tarp žemynų” problema.‘jai. O mes klausiame: Ar anks- rakterį, taip negilų protą, o są
Amerikos.
dos ir apsisaugojimo turėkit reikalus su atsakančiu ir saugiu banku.
Geologijos ir palentologijos bu- čiau minėti bjaurumai sudaro, žinę taip kietą.
*
r
tokiu bud u. Yra žinoma, kad du buvo įrodoma, kad tarp Ame- apskritai imant, tai, kas tikėjiViršininkai didžiausio banko West Sidėje, Kaspar State Bank, 1900 Bluc
Ne, 'žmo Ar nors vienu Moralybės Gro
kieta žemės pluta susidaro iš rikos — Europos, tarp Afrikos mu gali vadintis?
Island Avė., Chicago, III., yra visuomet pasirengę jums patarti dykai, kas
dviejų sluogsnių: iš viršutinio —Pietų Amerikos, tarp* Indijos nėms tokį katekizmo tikėjimą žio kibirkštėlė žybteli katekiz
link investmentų. Musų trisdešimties penkių metų konservatiško bankinio
— “šiai” ir žemutinio — “sima“. —Madaras karo — Afrikos, tarp reikiėi kuogreičiausiai atimti, me? Ar davė katekizmas nors
biznio parodo, kad yra saugus bankas dėl jūsų taupymų ir investmentų.
vieną savarankišką žmogų?
Pirmiau buvo manoma, kad sa Afrikos — Madagaskaro — In nes jis yra nemorališkas, nes
kyti abu sluogsniai supa visą dijos — Australijos buvo sausu sjelas tvirkina, nes veda į na Ne,, yra tai belaisviams para
žemę. Tačiau Vegeneriui pavy keliu susisiekimas, nes jokiu ki minį karą, į artimo negerbimą, šytas kodeksas.
ko įrodyti, kad vandenynų dug tu budu negalima suprasti vie į žiaurią dvasios nelaisvę, į
Apkaustų retežiais sielą, pro
nai yra vien tik iš “sima” sluo- nodų augalų ir gyvulių liekanos, ’ tamsumą ir barbarybę, šitasis tą, sąžinę, širdį..
*
gsnio ir tuo budu “šiai” (viršu kurių randama vienodo žemės katekizmo tikėjimas yra netitinis sluogsnis) sudaro žemynus. senumo sluogsniuos. Iš to susi- ^kejimas, bet vienuolių ir kuni- žinome, kad kunigai pakils,
Iš kitos pusės “sima” supdamas darė teorija, kad tarp tų žemy- 8U patogaus gyvenimo įstaiga, kaip varnų debesis ir ims kark
visą žemės rutulį, turi būt ir nų buvo sausumos. Kur gi jos tai yra piktažodžiavimas svei- ti. Pavadįns mus piktžodžiaužemynuos. Tų dviejų sluogsnių paskui dingo? Nuskendo. Ta-.ko Proto atžvilgiu, piktažodžia- tojais. Ir bus jie teisus. Pikt
Reikalingas pasirihkime tikrų gyduolių dėl jūsų ligų. Tūkstančiai už
čiau ši teorija sutiko didelio pa-:vjmąs bet kokio idealo ir darblyginamasis svoris yra nevienogąpėdintų šeimynų rekomenduoja
I sipriešinimo iš kitų moksliniu- ^iai tyrinėtos tiesos atžvilgiu, žodžiaukime jų.... priveligijuoydas. Viršutinis sluogsnis “šiai”
tą kvailybę.
kų,
kurie
mokslu
apie
izostaciją
Toks
tikėjimas
turi
būti
panaiSEVEROS ŠEIMYNOS GYDUOLES
A rą lengvesnis ir kietesnis, negu
Laikas,
tikriausia
laikas,
kad
paremtu, i kintas, nes visos civilizuotosios
Jos yra atsargiai prirengtos ir rekomenduojamos tų, kurie jas var
^apatinis. Tačiau nežiūrint to, Archimedo dėsniais
tojo .dėl jų gero veikimo ii* gerumo. Laiku jas vartojant, daugelis ligą
apatinis sluogsnis yra elastin įrodinėjo, kad lengvesnio lygi- laljtos šį labai kenksmingą gai- tų ryšių atsipalaidavus.
yra prašalinta ir sunkių ligų sustabdyta, tuomi .išvengta didelių išlai
Ka
dą ir kentįėjimų.
gas, tuo tarpu kai viršutinis — namojo svorio masė negali nu valą išnaikino ir atmetė.
Kreipiamės į visus tėvus ir
tekizmo
peršamas
tikėjimas
iš

štai yra kai kurios n audingos gyduolės:
sunkesnio lyginamojo
trupus.
Tuo budu, viršutinis skęsti
motinas, į visus piliečius ir pi
■Ii. ■'*;
auklėjo
didelę
dalį
musų
inte

sluogsnis lyg plaukioja elastin svorio masėj. Susidariusi pro
SEVERGS KOSULIG BALzXSEVERUS ESORKA. Labai geligentų ir visą liaudį. Jau pa lietes krašto, į visus proto ir
SEVEROS ANTISEKIOL. Yra
game apatiniame. Kadangi jis blema išsprendžiama Vegenerio
MAS.
Malonus
vartoti
ir
gerai
ras skilvio stimuliantas ir to
staroje giliai įleido šaknis tik saiko žmones, kad ilgiau šioje
antiseptiškas mišinys dėl išvirgydo kosulį, kuris paeina nuo
plaukioja, tai nėra galimumo teorija.
nikas, taisantis ir sustiprinan
šaus vartojijno. Antiseptikas
niežiejimo gerklės, krupo arba
Tokia pat problema buvo susi ri demokratiški pojūčiai, jau iš degančioje byloje netylėtų, bet
manyti, kad jis stovi prie inka
tis. Rekomenduojamas seniems
plovimui gerides, burnos nuo
parpimo gerklės. Kaina 25 ir
dirbo jinai sau motą teisingu
dariusi
ir
dėl
pasikeitimo
ašiga

rimtai
imtųsi
religinių
papro

ro.”
ir švelniems žmonėms. Jų me5Q centų.
negero kvapo, skaudamos gerk
mui apkainuoti; katekizmas yra
dikalis prirengimas nuo nevirš
lės, sutinimo smegenų. Kaina
Del kurių gi priežasčių žemy lių. Ir geologijos pagalba buvo patriarchalinis aristokratiškas’ čių reformos. Pradėti gi rei
SEVEROS GOTHARDOL. Linikinimo,
užkietiejimo ir neveiki
35 ir 50 centų.
akmens anglies
nai gali judėti? į tai Vegeneris įrodoma, kad
mentas tiktai dėl vidurinių var
palaikus,, kur valia iš aukšty kia nuverčiant katekizmo moks
mo virškinimo organų. Kaina
tojimų; Rekomenduojamas dėl
atsako, kad yra pastebėjęs dvie epochoj P. Amerika, Afrika ir bių buvo teisingumo išraiška. lą ir bendrai katekizmą. Kate
vartojimo nuo reumatiškų ir
SEVEROS REGULIATORIUS.
75 centai ir $1.50.
jų krypčių judėjimą: 1) iš rytų Australija buvusios užklotos gi Katekizmą sudarė kunigų tam
ų^neuralgiškų .skausmų, sutinimų,
x
Generalis
tonikas
dėl
gydymo
skaudamų raumenų, raumenų
Tam apsireiškimui sumas ir jų negudrus galvoji kizmas yra tyčiojimasis iš svei
į vakarus jr 2) nuo ašigalių į laus ledo.
žinomų moterų ligų. Kaiiia
SEVEROS NERVOTON ir Nėr- (
traukimų ir niožiejimą susty
ko
proto.
Jo
gyvavimas
rodo
pusiau j į (ekvatorių), Pirmasis paa skinti buvo sudaryta teori mas. šviesus protai turi dary
$1.25.
voton Tabletai. Skystimas ir
rėsiu raumenų. Kaina 30 ir 60
<,’ •
t ‘
1
‘
1
•
t
•
•
tabfetai rekomenduojami dėl
tos jėgos, ja, kuri įrodinėjo, kad pietų aši ti visa, kad ta knyga iš musų tik ‘ musų negirdėtą ’'negalvojicentų. ' i
judėjimas sukeltas
%
SEVEROS
’
ESKG.
Antiseptiškuri traukia žemę prie saulės, galis buvo p.rti Australijos vaka mokyklų liktų paršalinta, išim mą, atbukimą: neveržiame, ga
sustiprinimo nusilpusių nervų
SEVEROS’ PILLS. Nuo užkiekas ointmentas. Jis prašalina
tiejimo,
galvos
skaudėjimo,
traukimo jėga rų kranto, bet ta teorija jokiu
Aišku, kad ta
ir nemigos iš priežasties silp
ta.
Bet ne tik iš mokyklų. minti tinkamesnių moralybės \ niežiejimų ir kitokius odos ne
svaigulio ir išblyškimo. Kaina
bildu
negalėjo
įrodyti,
kur
buvo
stipriau veikia į viršutinius Že
nų nervų. Kaina $1.25.
malonumus. Kaina 50 centų.
25 centai.
vadavėlių, o leidžiame save
nes
einant
ja,
J4
pašalinti
ir
iš
liaudies
mės sluogsnius, ir kadangi žemė šiaurės ašigalis, j
kvailinti!
Pirmiausiai klauskite aptiekoje. W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.
sukasi iš lytų į vakarui, tai dėl jis turėjo būt Meksikoj. Tečiau ir patalpinti kokiame nprs Isnerado torijos Ypatingumų Muzėjun.
to ir viršutinis žemės sluogsnis gtologijos tyrinėjimai

Kalėdoms Dovanos

Z. PIETKIEWICZ FURNITURE CO.
1721 W. 4TthSt.

Katekizmo' Aiškinimas

JI PRAŽUDĖ $3000
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NAUJIĘNQS,
Chicago, III. •,
———.—~....... - ,

ISSENU AUTOMOBILIU))] CHARLES K. KINOEH
PADAROME NAUJUS
VVatchmaker &
Jeweler

Viską
kaa tik prie autottuibiUauM reikluąga. Mes turime daug- metu patyrimo ttUsjrzos
'
A Adtrbyiihi mrtQnaobi.Uij. IAsulankstyta.- aAis ir kita*

<1111". Sutaisome

joJMdih.

Padam-

2422 West 47 Str.
Tek Lnfflyette 9760
Į

Į

•uc viską toiRinpfii ir

WALLAGE GARAGE
3115 So. Wallace St.
Telefonas Mjchigan 0342
ATNAUJINK aavo jaunystę
DidMansia slaptybės tragedija su
sideda Iš 90% žmonių nematomos
jėgos senatvėje ir tas priguli nuo
sveikatos ir papročių. Mes senstuine kasdivs ir nėra jegecs dėl to at
silaikymo. Bei mes galime praša
linti senatvės iausiuą
vartodami
Hemogland. Goriausia Gyduolė dėl
sugrąžinitno Jaunystės. Umnogland
yra kombinacija tikrų gilią, seru
mų ir chemikalų. kurių pasidaro
štoku kiekvieno senstančio žmo
gaus. Nusipirkite dėžulę 33 tabletus tiktai už $1. Siųskite pinigais
arba rnoney orderj.
-< 3
Beinogland Laboratories
.»23 \V. Ntadison St., Ghicngo, III.

11

y
*
Geriausia v'leta yra pirkti, laikro
dėliu;, deimantus ir visus kitus
| auksinius daiktus dovanoms dėl
j savo mylinių draugų. ši lietuvio
Į krautuvė suteiks geriausi patarnaj vinių. Taisyme laikrodėlių esmi
turintis daug metų patyrimo. Ne
užmirškite antrašo, kad prie pirmiauaio reikalo galėtum, lengvai
atrasti.

Geras paprotys

«k
Naudokit Ruttto* kasdien. kad ullalldui
Jvoa odą sveika Ir kad tupėti puikius
pta ataus

MuutJdna
t* tvartaauti
prUią grafitj plauku.
Nusipirkite bonk* ui &Sc Aiaodien
paa tavo vaiatioinM. 75c kuomet
*JumCiaina detiog Ū tabocaterijot.
F. AD. RICHTER & CO. /
Berry & South 5th Stt. z

ŠIES SEKLYČIOS SETŲ (PARLOR SETS)

Kam jnm mokėt augštas kainas, kml galite pirkt daug pigiau tiesiog

nuo ištlirbėjų. Ateikite pažiūrėti, kurie norite pirkti gerų furničių. Mes
gulime užgunčdi’iti te’stugu patarnavimu. Durtų irmuterijolą gąraatuojusaie. n»u*uj kostunaeriai ti» patvirtins. Musu ilgi} metų patyrimas,
Mariau-la.s, už t ik r nuinas, ir užiuik«>nkC visokios rųfiies namų rakandų.

Globė Upholstering Furniture Go.
6637 South Halsted Street
Telephone Wentworth C890

PIRKITE JŪSŲ DOVANAS KALĖ
DOMS ŠIAME AUKCIJONE IR
SIITAUPYKIT PINIGŲ
Visas Stakas

AUKCIJONIS IŠPARDAVIMAS
' C. P. KAZLAUSKIO
4632 So. Ashland Avė.
Tapo nupirktas Dan Fine
Stakas susideda iš $60.000 vertės
jeros rūšies deimantų, laikrodėių, auksinių daiktų, sidabrinių
ndų, peilių ir muzikališkų inPirkiniai Šventėms Parduodami
Ajit VIEŠO AUKCIJONO

Subatomis pardavimai 2 vai.
po piet ir 7 vai. vakare
Kitas dienas 7 vai. vakare
DOVANOS VISIEMS DYKAI
Deimantinis žiedas duodamas DYKAI kiek
viename išpardavime. Visas stakas turi būti
parduotas nepaisant kainos. Ateikite anksti ir
išvengkite susigrūdimo.

SALUTARO RYTAS
Salutaro rytas tekviečia gražus;
Sveikata atgyja, kaip aulta danga*.

KODĖL?
1) — RYTAS —
2) — PIETUS —
3) — VAKARAS

TRYS DIENOS LAIKAI

TODĖL, KAD:
Diena
negali
1) —
2) —
3) —
Tik viena*

be ryto, Žmogus be Salutar*
bot)
Salutaras priduoda apetitą;
Salutaras viduriu* iivalo;
Salutaras pataiso sveikatą.
doleris ir kvoteris bonkai.
Klauskite aptiekose arba prie

SALUTARAS DRUG & CHEMICAL CO
639 W. J8th St.,

Chicago, Illinois.

<»«...

įii.^.hhi*

šeštadienio C-ruod 19 192S
ii.ta.ii

,

,

met gelbėti iš tų nelaijmiu,
ikaip išgaliesių pagal savo svei'katos ir t.t. '
PRITAM ATLIEKU BAžNIJTINfiS PEREIGAS. PAGAL
'mitas iš trijų narių,
J Susai> SENO RYMO KATALIKŲ ZAKONA., Krikštai, šlubai, Jpradės Senatą turi Įeit trys se
vodos, Pagrabai, Spaviednes ir'
niausi nariai.”
Pirmininko jnoSirnn paiėm? visos Katalikiškos apieigos,’jra

SATYRA IR JUOKAI
I

^Padaužų Pastabos apie
.
Gerus ir Blogus Daiktus

Susaidės sekretorius p-as Balt

na. ir visas dalykas

— balsas iš užpa-1 kiu prisiunčiu ir keletą šimtų

irCškite.

kalio, Orait! Aš sakau, kad įvairaus storio plaukų, iš kurių
Detroit, Mich,
P. Tarakonas neįrodė ’ logikos Padaužų štabas ga|ės daryt įŠis miestas labai sparčiai au motyvų. . Jis nieko nepasakė. vairius tyrinėjimus apie senu
garbę ir mokslą. Bet k^i
ga.
Auga jame ir lietuvių kas yra pati logika, o tiktai iš t
jos
darė
išvedimus.
Aš
gi
iš1
prisius
plikiai dėl tyrinėjimo,
skaičius — gana daug žmonių
| atvažiuoja iš mainų.
Visos aiškinsiu kas yra logika. Klau-H apie tai pasakyt nieko negaStep. Baltplaukis,
srovės subruzdo tuos naujus sykite, induktyvė ir deduktyve , liu.
Detroito piliečius pasigauti į sa logika dalinasi ne per pusę, bet
vo tinklus, ypač bruzda kleri- į vieną ir tris trečdalius...??? Padaužų Ministerijai ir
kaląi su tavorščiais. Musų Res- Dabar išrišime šį klausimą. Ka
jų nuo mažiausio iki
' publikos nariai gyvuoja gerai da moteris įduksta, o vyras ne
didžiausio čino viršy
gero — ‘ charakterio,
ir ypač paskutiniu laiku tvir turi
toms prašymas.
savo
bobos, tai
tėja, nes daug narių priima nesuvaldo
musų Konstituciją. Todėl mu ji -dar labiau dūksta, VadinaO dabar aš apznaiminu, kad
sų, šio miesto skyriaus atstovy- si^ induktyvė logika yra kai
l>e, kuri turėjo savo rezidenciją įduksta, o deduktyve, kada dar asai mierkinu džioinyti jūsų soLogika saidę. Ąsai rydinu jūsų peipetoje pačioje vietoje pradėjo pridečkiais paduksta.
justi, jog toji rezidencija jau yra tas pats, kas ir dvasia. Ka rius ir bukins, kuriuose jus vis
permaža. todėl ar M misteri u da vyras padaro didelį darbą, ką išekspleinijate taip plein,
kad ir ašai būdamas kvait
Kabinetas neleistų šiai musų o tas jo darbas patinka kitiems,
Atstovybei nusisamdyti labai tai logika iš vieno asmens per smart fela suprantu oi triu,
Ašai apznaiminu, kad ašai
gerą ir patogią vietą Lietuvių eina į kitą. Taip Ir Platonas
.tinkinu )džioinyti jūsų sosaidę
Salėje? Ypač mums butų tin manė.
Trumpai, bet gerai ,pasakiau ir būti jums ant servis; ,meibi,
kama vieta, nes ji randasi prie
galiu būti spajum, meibi, pilpat šv. Antano bažnyčios. Tas Duok bliudą kopūstų.
vazopu, meibi, pryčeriu ąba ai
šventasis kažin kodėl skaito Debatai užsibaigė abiejų lai
dont ker kur man duosite. Ašai
mas vagių patronu, tai manau mėjimu.
tinkinu, kad man spajum butų
Su pagarba,
daug parapionų pereitų pas
’—Padauža Tarakonas. best, ba ašai hyi’ ir sendinu
mus ir mes galėtume sukurti ir
jums pečetyta plakatą, štai ir
čia savo Padaužišką Parapiją.
rydikite jaigu'jus laikinate...
Ką ponai Ministeriai, manote?
Paklausimas
I
Tai tiek tam kartui. Pavaži
Svarbi Naujiena? WestviUe8
nėjęs toliau, pranešiu daugiau. Aukštai Gerb. Dv. Vadas,
ir Apy lenkis Miestu Lietu
—P, K. Vid. R. M-hn. P-as Prezidentas ir
viams?
Broliai ir Sesers Lietuviai
Padaužų Ministeriai:
Kreipiamės j Tamstų aukštai Kunigas Leopoldas L, BrodaDebatai apie logiką
gerbiamą įstaigą šit su kokiu wiczes iš Rockforda, Parsimufavo j Westvillę, į savo locnus
(Debatavo -P. Tarakonas su prašymu:
Į musų Plikių ir žilių Sužai namus’ katras ir afieravosias
Skambalo podriačikų Liepos
dę šiuo tarpu ėmė skverbtis ir pabudavot Špitole, Mokykla,
valgykloje.)
šiuolaikinis Amerikos lietuvių (škule) ir Prieglaudą biedniems
Kalba Padauža Tarakonas. jaunimas [į Susaidę yra priima beiseniems žmoniems, ir kitas
gydoles dėl savo brolių ir se
Debatų tema yra išaiškinti lo mi jaunuoliai tarpe. 48%
gikos principus.
Aš prirody- 99% metų amžiaus], taigi, kad selių lietuviu. Kaipo buvo ap
siu, kad logika ir etika yra dvi tinkamai jaunuolių metus nu garsintą NAUIJENOSh kad pa
seserį.
Kada logikazpasielgia spręsti [mat, jaunuoliai, norė darysiu afiera katra bus (pa
blogai, bet mano, jog tai vis dami tapt musų garbingos Su minklas )ant visados, Westvilles
kas yra all rait, tai etika sako, saidės nariais, tiesiog patys Lietuviams DOVANOS ir t,t;.'
kad ne. Sulig logikos taisyk metus daugina], Susaidės pir Broliai ir seseris kožno syki ir
lių išeina, kad ią blogą darbą mininkas p-as. Beplaukis susi Kožnami reikalę galėtį ateiti
darant, reikia vartoti logiką, rinkime šit kokį sumanymą da pas mani dėl rodos visokios.
Būdami užponiavoti ligos),, vi
pavyzdžiui, melagis meluoda vė:
“Kandidatų pilnam ištyrimui sokioms biedoms bei nelaimėsi
mas prisilaiko logikos ir nuošakumo, bet tokis jo darbns metų būtinai reikia išrinkt Se- apsunkinti, aš storosios visų-
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Ar turit silpnas akis?
Skauda jums ^alvą?

atlieknn/oB pajral seno Kvaijaus

Zokonu bej papročju, pas ma’ni Jėzaus Kristaus Kūnas ir
atliktas.
Prasidėjo narių peviKrauiąs šv. Sakramentąs bej
Vidaus Reikalu Ministe- nėra niekam naudingas,
statymas j Senato kandidatus.
gis vogdrrmas irgi vartoja Įti Plikiai pirmiausia perstatė sa Ivelikines galeiną atlikti ir prasrio Kelionės Rnporatast giškus
sprendimus, nęs kitaip vo kandidatą. žiliai irgi taip ;tom dienom.. Esu seno kraijaus
jis papultų bėdon,
Paimkime pat padaro.
Ir buvo manyta, Kąnigas ne jųdošius, ŠVENPhiladelphiirr Pa.
kun. Piir-Ickj. kurs šmugeliai)- kad visas dalykas jau baigtas. ČAUSO’ SAKRAMENTO NEBevizituojant po plačiąją A- damas bizniu nuškriaudė Lie Bet kur .tau. Pirmininkas p. BaRDUODŲ;.
Kun. L. L. Brodowicz.
mėriką Padaužų Respublikos tuvos žmones materialiai ir mo Beplaukis spyrėsi ir iš konsti
narius, buvau užsukęs ir i di raliai, o. vienok
jis lai darvda-'
kad būtinai
Se‘
...
i Lucijus tucijos
a isi\ 11 u i, aiškino,
nau umniui
.'3tKaip atnaujinti
džiulę Philadelphią.
\Vell — mas onontavosi logiškais prin- natas SU8idėių iš trijų narių,
miestas kaip miestas, viskas all cipais.
savo gyvenimą
Jis nemažai ir etikos
|ac|ft Susaidej kilo nesusiKaip atnaujinti
atjauninti
right! Musų člienai laikosi ge- piisilaikė. Logika lyg tas rė- [pra(jmas
Plikiai ir žiliai norai, visi viskuo patenkinti
mas, kurs apsupa musų protą vftjo tur-t du kandidatu. [Kon. savo gyvenimą jau nuo senų
čia musų konstitucija labai gl'- ir piigelbsti jam dalyti išva-imitacijos pusi. 69. skyrius XIX, senovės buvo bandoma surasti.
ra. Praleidžiau laiką labai
das. 7'°
ras“ protavimo produktas' parwrrajas l:)4, jit
akam.’ Nežiūrint kiek darbo ir galvo
rai. apžiurėjau visus reikalus, gali eiti arba geron pusėn arba jba: “Kaip plikiai, taip ir žiliai sūkio tam praleista, bet iki šio
ą sutvarkiau, tik vieno, blogon. tai čia yra jau kitas da turi lygias tiesas ir visur ly laiko dar nebuvo niekam pavy
klausinio pats negalėjau išrišti, lykas.
Bet
giai atstovaujami”).
Bet ka- kę tą paslaptį sužinoti.
šiomis dienomis vienam lietu
todėl ir siunčiu gerbiamajam
Mės visi luriiiie suprasti, kad daugi trečio kandidato kuris ir viui,, kas, žinoma, ir mums da
Padaužų Respublikos Kabinetui
logika yra tokis įstatymas, kurs [ vieniems ii' antriems tiktų, ro garbės, pasisekė tą paslaptį
| ištirti ir nuspręsti ką daryti;
reikalauja, kad žmonės prisiaii-, [mat, turėjo būt viena jnisė surasti. Jis teikėsi net viešai
šit tas klausimas:
kytų tam tikros linijos, kuri galvos plika, o antra — plau- apie tai pranešti pasauliui, ir
Kaip žinote, šiame mieste y- vestų mus' prie gerų norų. Ka kuota ir žila] ir lygiai abiejus net savo parašą po tuo doku
ra keletas vynioku katalikų pa dangi žmonės nevisi yra' gerų atstovautų nesirado, tai pirmi mentu padėti.
Ir tas Išrody
rapijų.
Darbo žmonėliai de norų ir ne vienodų minčių, tai ninkas p. Beplauki s ir sekreto mas ne kur kitur atrasta, o tik
da savo paskutinius grašius ir logika tarnauja ir blogiems no rius p. Baltplaukis ir visi Su Chicagoj ant Bridgeporto, kur
stato bažnyčias, mokyklas, na rams. štai kitas pavyzdys: p. saidės nariai nutarė kreiptis j gema visas musų tautiškas ir
mus seserims ir tt. Gaila, tie A. Smetona pinigais remia kle aukštai Gerbiamų .Padaužų įs- skambališkas judėjimas. Taigi
žmoneliai labai mažai numano, rikalų gimnaziją. Jis juk yra taigą ir prašo atsakyt į šit ko- Chicagiečiai irgi gali dar kartą,
kad jų ten sunešti pinigai ni “pažangietis,” o remia kunigus kius klausimus:
taip sakant, pasipūsti prieš pa
ekia šuniui ant uodegos, teisin ir fašistus. Kunigams jo dar 1. Kuris yra senesnis, — pli saulį. dėl š'o išradimo.
giau pasakius, tas visas tintas bas patinka, o pažangiečiams kis ar žilis?
Kad ilgai nevarginus jus su
tenka Romoje sėdinčiam • popie darosi gėda... Taigif kas vie 2. Kuris iš jų turi aukštesnę
įvada, skubinu paduoti pačio iš
žiui, tam pačiam popežiui, ku niems išrodo logiška, tai ki
3. Kuris iš jų yra mokytes- radėjo žodžius, štai jie: “Nau
ris Vilnių lenkams atidavė. At tiems ne.
ja šluota — švariai šluoja,”
sirado dalis susipratusių pilie Trečias faktas irgi veda mus nis?
■ taip ir studijos savininkas at
čių, kurių tarpe randasi ir Pa prie bendrai pasakytų išvadų, Jeigu du iš trijų klausimų
naujinęs savo gyvenimą, atnau
daužų Respublikos nariai, kurie tai tas: Kada “Laisvės” zece- puls ant kurios nors, t. y. ant
jino ir savo studiją, kuri labai
suprato tą keistą padėti ir su ris pavogė redaktoriaus pačią, plikių ar žilių frakcijos, tai iš
manė nuo rymiokų atsiskirti. tai zeceriui Išrodė, jog tokis top frakcijos bus išrinktas tre- gražiai prižiūrima jo gyveninio
** ei*  Čiasip
niiintrt kandidatas
L i Lii
i zl L?So draugės M. K....” Užprašome
i Susaidės
Taip dalykams stovint, atsira darbas yra logiškas, nes jis
savo senus kostumerius atsido grupe žmonių, kurie sumanė na jo naudon, o redaktoriui nata.
Linkėdami visam Padaužų šta
tverti Tautišką parapiją.
Aš skriauda ir piktumas.
čia taip aišku, kad išekspleiasmeniškai tokiai parapijai ne Skambutis: “Tamstos laikas bui Merry Christmas ir Happy
ninti, rodos, nebūtų, taip sa
New Year, pasiliekam
labai tikiu, nes jie visuomet už pasibaigė.”
kant, jokios prasmes.
baigia kaip Zablockis su muilu.
Kalba Skambalo podriacikas.
Step. Baltplaukis, rašt.,
Kadangi išradimas viešai pa
(Tai ką dabar daryti musų ResLaidės ir dželmonai: Geriau
Krisp. Beplaukis, pirm., skelbtas ir . patento teisių savi
publikos nariams?
Ar prisi- sius kopūstus virdavo Juciaus
Plikių ir žilių Susaidės. ninkas nesisavina, tai reiškia,
? Tautiškos ar tverti valgykla. Gerus kopūstus keKadangi jiš atstovauji kad išradimu gali naudotis vi
savąją Padaužišką Parapiją? tina virt Dargužio valgykla, o
—P. I.
__ __ “Kai__ vien tik žilių frakciją, tai sy- sas platusis pasaulis.
ir rezultatus man pi-a- jreria tįsius verda Liepa.

plaukis,

,

Simpatiškas —
Mandagus —
Geresnis Ir PiBKriS/ -'esn^s Už Kitų Patarnavi
tnas.

J. R.PAGRABŲ
Eudeikis
Komp.
VEDfiJAI
Didysis Ofisas:

4605-07 S. Hermitage Av.
Tel. Yards 1741 ir 4040

SKYRIUS

4447 So. Fairfteld Avenue,
Tel. Lafayette 0727

.

4904 West 14th St., Cicero.
Tel. Cicero 80p4.

Reumatizmas sausgėle
Nesikankykite savęs skaus
mais, Reiimatizmu, Sausgėle,
Kaulų Gėlimų, arba Mėšlungiu
•— raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę ir
dažnai ant patalo paguldo.
CAPSICO C0MPOUND mostis lengvai praSalina vlršminėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėkavones pasveikę. Kaina 50c. per
paštą 55c. ar dvi už $1.05.
Knyga: “ŠALTINIS SVEI
KATOS”, augalais dydyties,
kaina 50 centų.

JUSTIN KULIS
3259 South Halsted Street,
CHICAGO, ILL. /

matymas

reikalauja

pagel-

bos. • Gal būt, kad jums reikia aki
nių? Pasitarkite su manim šian
dien. — Pritaikau taipgi akinius
prie likusių čielų akinių stiklų.

DR. JOHN J.
SMETANA
AKINIŲ EKSPERTAS
1801 So. Ashland Avė.
Kampas 18 gatvės, 3-čias augštas
Kambariai 14, 15, 10 ir 17
Ant Platt’s Aptiekos
Pastebėkit mano iškabą
Valandos nuo 9:30 iki
8:30 vakare.

Jus galite būt išgydytas
Gera sveikata tai yra
paslaptis pasisekimo
auo chroniškų,
laba
’iinkių ir tiilpninanilu ligų,
paainaunoklte
Ala
proga
Gydymas ir itgydymas chron ikų neu
riti*. kraujo, odo>
Ir skilvio ligų, / yrs
mano gyvenimo dar
ba.i. AA geriau no
riu apsaugoti svei
katą
Aios
AaJieĮmonių, vietoj būti
jų valdytoju. AA ti
nau, kad at galiu
J. K. M u nes -tuteikti
jums ge
riausi gydymą, koto
žinomas me-dicinos moksle.

Vl«i kenAian“

Dr.

yra

“606"

"914"

TIKRĄ PAGELBĄ
(č|rikimai teisiai j gyslas de) kraujo
suirimo, (firik mai tiesiai i gyslas pa<larf tikrą revoliuciją medicinos prak
tikoje; ligos iki ftiol pripažintos neikgydomom s, dabar galima su kituo mo
ksliniu budu {(gydyti- Ak vartoju savo
praktikoje visus • vėliausius serumą ' čiepus,
antitoksinus,
speciales (čirškimui
gyduoles, vėliausiai ((rastus ir geriau
sius {rengimus dėl greita i(gydymo sun
kių ligų. Prisidėkite prie didelio skaitliaus užganėdintų ir išgydytų žmonių,
kurie kasdien ateina { mano gydvmo
kambarius. Ateikite šiandien dėl iAegzaminavimų dykai.

$10 X-Rav egzcminacija $1

DR. J. R. MABEE
337 VV. Madį.son St„

Chicago, III.
y
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mB*H()L'SE ()F HEALTH tt*v

jįl Ištyrimas Kraujo
IK

PATVIKTINS

TIKRAI ■ PAŽINIMĄ

Broliukų laikraščio,, Darbi
ninkų skyriaus žinovas, rašo:
“Francijos valstybės finansai
suirę, bet šalyj žydi gerbūvis
ir gyventojams nieko netrūks
ta.”
Iš Žiogo pasakymo gali
ma tik tokią išvadą padaryti.
Jeigu noyite, kkd šalyj žydėtų
gerbūvis ir gyventojams nieko
netruktų, tai padarykite taip,
kad butų šalies finansai suirę.
Lietuvos finansai yra suirę, to
dėl visoj šalyj žydi gerbūvis ir
gyventojoms nieko netrūksta.
Tas Žiogas, matyti, tikrai turi
“žirgo” galvą.
—P. L

SKYRIUS

kuri

1’AGELBfeS

Zitg'o galva

\

Tai yra j»apiasti simptomai, dėt

LIGOS

Del tikro Ištyrimo ligos vartoja■ • me X Ray ir mikroskopo egiaminaciją. litiriame Alapumą, kraują,
lAtirian.e spaudimą kraujo, varto
jame visu* naujus moksEnlus bu-

dus dėl tikra ((tyrimo ligos, taip
gi atsakant gydyme dėl gerų pa
sekmių. ML’8Ų NUŽEMINTA^KAL
NA UŽ PILNĄ EGZAML
NACIJĄ yra tiktai
Liga tikrai ištirta, jau yra pu
siau išgydytą. Jeigu sergate, nekentėkite ilgiau, remianties gydy
tojų
spėliojimais.
Ateikite
HQUSE OF HEALTH dėl tikro
fizinio ir laboratorijos iiegzaminavimo, kuri parodys jūsų hgą

Užpražome įumis dėl pasikalbė
jimo dykai, nežiūrint dėl ko jus
kenčiate Ir kas jumis gydė. Gy
dome visai
užsūėnėjusias ligas,
kaip tai neryų, odos ir kitas sle
piamas ligas vyaj -.ir moterų: reu
matizmą. neui itis, rugfctufttus kraujujik ligah P'uučių, Kepenų, Skil
vio, Širdies, IrAstų, taipgi viso
kias formas
slogų ir dusulio.
Taipgi gydome visokias chroniš
kas ir sunkiai išgydomas ligas,
kurių kiti išgydyti negalėjo.
Turime didolj skaitlių gydytojų
dėl jūsų patarnavimo, jeigu rei
kėtų daryti
pasitarimas kokioje
norr’ svarbioje ligojo arba netiketams atsitikimo,
atsilankykite
pas mumis.
Ateikit
Šiandien l
Saugokit savo sveikatą!

“Gali atl tonėti sunkius darbus ir

džiaugtis gyvenimu”
"Atvažiavus pas jumis kentėda
mas su užsisenėjueiu kataru. Su
kiekviena permaina oro, vėl (gau
davau slogas.
Visuomet jaučiau
si sergančiu ir nusilpusiu. Mano
skilvys, ir kepenys buvo didelė
je netvarkoje. Kožna ryta spau
džiau pldgmą. žudžiau savo sun
kumą ir negalėjau dirbti. Gydy
tojai, su kuriais pasikalbėjau, nie
ko man nepagelbėjo. Po dviejų
mėnesių gydymosi pas jus, esu
sveikas, galiu
sunkiai dirbti ir
ilžlaugtis gyvenimu. Turėsite daug
PHcijentų i( mano kaimininkystės
ir mano pažyetamų, nes visi ži
no, kaip aš sunkiai sirgau.
Linkiu jums didžiausio pasiseki
mo, kurio užsitarnavote, palieku
tikrai jums ateidavus".
WILLIAH C. ALM,
3014 Grattan Avė.
daug panašiai liudijan
čių lattlcų.

hę vMiome Del Kitų Tą
Galime Padaryti ir Del Jūsų
Priėmimo valandos: nuo 9 ryto
iki 5:30 vakare. Ūtarninke, seredoj, ir subatoj iki 8 vai. vakare.
Nedalioj nuo 9 ryto iki 1 vaL
d’eną.

House/Health
V* FiniPATins Bunmwn i*

164 W. Washington S t .

Siųskit Naujienas
Lietuvon — tai bus
brangi dovana.

