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Vyskupas insako Lietuvos kunigams grižti bažnyčion
_ . . Anglijos unijos neberems

Vykdo popiežiaus ««ju
ultimatumą Trėd-unijų kongresas atmetė 

rczMiuciją šaukti konferenci
ją su Rusų raudonai-iuLs

Anglijos unijos neberems
- raudonųjų

Rabinas graudena žydus 
imti Jėzaus mokymus

jiežiaus ultimatumas Lietuvos kunigams 
. jau vykdomas

žemaičių Vyskupas Karevkius įsako kunigams mesti 
politikė ir tuojau grįžti “prie kunigiško 

gyvenimo padėjimo"

grucd. 4 
žemaičių 
pasiųstą 

kunigams

Kauno Liet, žinios 
d. paskelbia šitokį 
Vyskupo Karevičiaus 
kai kuriems Uetuvos
raštą lotynų kalba, o kartu ir 
jo vertimą lietuviškai:

šiomis dienomis kai kuriems 
kunigams pasiųstas žemaičių 
Vyskupo toks raštas.

Compertum et publice 
constat Te. Rev. de D. ne, afli
etis status sacerdotalis tam dlu 
et graviter deesse eo, quod im- 
positas dericis obligationes pei 
tempus notebile nullatcmr 
adimples, aliena sacerdoti niu- 
nera iaicalia. sine legitimu per- 
missione, exercenda assumls. 
prae.^cr.ptum in dioecesi habi- 
tum ecclesiasticum omnino non 
gestas atųue in omn.bus ita Te 
gėris, ut videaris statum sa- 
cerdotaiem sponte tua deser* 
uisse et ad vitae genus ah hoc 
statu alienum illegitime volu n 
tate^ua privata, notorie transi-

me kame taip elgiesi, kad atro
dai savo noru apleidęs kunigiš
ką stoną ir savo valia ryškiai 
neteisėtai perėjęs į visai sveti 
mą šiam stonui gyveninio būdą

To dėliai, atsižvelgiant i vie
tinio Vyskupo Ganytojo budru- 
jno ir priežiuios pareigą, nori
me šiuo laišku Tave perspėti

LONDONAS, gruod. 21. — 
•Anjrlijos trėd-unijos (profesi
nės darbininkų sąjungos), ’tai-p 
kurių buvo nedidelė dalelė to
kių, kurios buvo palankios 
Rusijos raudonosioms unijoms 
ir norėjo padalyti įtakos Taip- 
tautiniam Profesiniu Sąjungų pn- Susivienymui (Amsterdamo In-1 
ternacionalui). kad jis joms 
nusilenktų, galų gale nutarė , 
nusigrįžti nuo Sovietijos rau
donųjų sąjungų ir palikti jom: 
pačioms, jei jos nori, tiptis tie
sioginiu budu su Amsterdame 
Intemacionalu. Anglijos trėd- 
unijos nutarė daugiau į tą da
lyką nesimaišyti.

Dar prieš dvejetą savaičių 
Berline įvyko Anglijos tred- 
unijų radikaliu sparno atstovų 
su sovietų raudonųjų sąjungų 
atstovais konferencija,
jie priėmė rezoliuciją paragin
ti Anglijos profesinių sąjungų 
kongresą, idant jis pasirūpintų 
sušaukimu konferencijos,, ku
rioj butų surasta būdas rau lė
nosioms sąjungoms susidėti su 
tarptautiniu profesinių sąjun
gų susi vieny mu.

■n
dosnias gresiąs Anglijai 

karo pavojum
Buvęs Britų valdininkas ragina 

valdžią trauktis iš 
grts pozicijos •

1 ONDONAS, gruod.
Llomilo kraštas, kurs 
pareina

pavojin-

kurioj

Hedžazo karalius Ali 
atsisakęs sosto

Lietuvos prekybos derybos 
su Latvija

Sutartis numato privilegijas

i ručine and AUaiitic rnuiuj

F. B. Burnham, anglas, dabar 
keliauja dešimti kartą aplink 
pasauli.

Rabinas graudena žydus 
pripažinti Jeztj

• —»■—■ L--—-

Krikščionys išsižadėję jo moky
mų, kurie esą grynai žydiški, 
ir žydai turį priimti

NEVV YORKAS, gruod. 21.- 
žydų Laisvos Sinagogos rabi

Apulijos. Stephen S. Wise, kalbėda- 
ir drauge primygtinai raginame [r‘ėd.unijų kongreso vykdoma- 
ir liepiame, kad Viešpaties dc komitetas dabar tą borliniš- Larnegie Halisalėj •> fiasakc 
liai atsipeikėtume! ir kad prie k<-.s konferencijos 
tvarkos bei kunigiško gyveni- svarstė ir 
mo padėjimo kuo greičiau grįž 
tum.

Jeigu neatsipeikėsi, trim 
mėnesiams nuo šio raginimo 
dienos veltui praėjus, bus žen 
gta prie kanoniškų sankcijų 
pritaikymo, pagal normos kano
no 2379 Uod. Jur. Can.

Vyskupas Fr. Karevičius

mas vakar savo kongregacijai

Quapi ,/ er, pro ineumbenti
Ordinario loci pastorali officic gų. Lietuvos kunigų Taikiaščiai 
viligantiae et inspectionis, te
nore praesentium Te graviter 
monitum esse v oi u mus, simul- 
que vehenienter adhortamur et 
mandamus, ut in Domino reci- 
piscas et ad ordinem ac genu- 
vitae sacerdotalis quantocim 
redeas. Quodsi non resipueris 
tribus niensJbus ab hac moni- 
tione inutiliter elapsis, 
tur ad applicationem 
num canonicarum, ad 
canonis 2379 Cod. Jur.

procede- 
sanetio-
normam 
Can.

Episcopus Fr. Karevičius.

VERTIMAS:

rezoliuciją kad nors, hebrajų mokymai 
atmetė. .skelbią kitaip, vis dėlto Nazu-

Tuo padaryta galas Zinovjė- reto Jėzus buvęs ne mytas. ne 
vo-Tomskio raudonojo interna- pasaka, bet tikras žmogus, ii 
eionalo pastangoms atitraukti kad jo mokymus žydai turį pri- 
Anglijos darbininkus nuo visų imti.
kitų Europos darbininkų ir įvy
kinti skylimą Europos darbi
ninkų eilėse, 
ninkai turėjo 

• jiems eiti išvien.
[Tasai Vyskupo Karevičiaus komunistinėmis sąjungomis 

laiškas tai sėkmė popiežiaus v^so pasaulio darbininkų ju- 
pėjimo Lietuvos kunigams, kad dėjimu, ir jos pasirinko pasta- 
jie mestų politiką pasauli-laji
nius dalykus, o grįžtų bažny • 
čion prie savo kunigiškų purei

bandė užginti, kad popiežius 
jokių įspėjimų kunigams nesąs 
padaręs, bet paties Vyskupe 
Karevičiaus raštas dabar aiš 
kiai tą patvirtina.]

Rusijos komunistų par
tijos “valymas” '

Per vienus metus iš partijos 
“išvalyta” 14 tūkstančių na
rių.

KAI NAS, gniod. 1. [Elta], 
— Lietuvos prekybos sutartis 
su Latvija projektas išeina 
daugiau negu iš didžiausio pa
lankumo principų. Lietuvos 
projektas numato jirivilegijas 
Lietuvos prekėms Latvijos rin
koj ir tokių pat privilegijų ok- 
kvlvalentą numato Latvijos 
prekėms Lietuvos rinkoj.

i d. ministerių 
Saudu, kurio kabinetas svarstė prekybos Mi-

Ali, negalėda-
Jeddoj prieš
Ibn Saudo jė-21. — 

Anglijai 
metams apie 20 milio

nų dolerių, yra opus jai klausi
mas. Debatuose parlamente, 
buvęs užsienių reikalų vicemi- 
nisteris Harmsvvorth pareiškė, 
kad butų beprotybė, jeigu An
glija imtųsi ant savo pečių Mo- 
sulo mandatą dvidešimt pen- 
keriems metams ir kivirčytus 
su stipria militarine valstybe' buvo užsidaręs Jeddoj 
[Turkija], kur kiekvieną va-j šiol gynėsi nuo i 
landą galįs kilti koks nors in- miestą vahabitų. 
ridentas ir iššaukti' karą. (dienų buvo pranešta, 
llarmsvvoith graudena valdžią 
trauktis iš pavojingos pozici
jos, — išsižadėti mandato il
giems metams ir stengtis pa
laikyti draugingumą su Turki
ja.

Darbiečiai, ' protestucdand ro, Egipto, kad žinia iš 
prieš valdžios akciją ryšy su Sudano* skelbianti ;

■debatais dėl Mosulo, apleidę, liaus Ali atsisakymą sosto, vei- 
parlamento posėdį. | kiaušiai esanti neteisinga. Gau-

------- tos iš patikėtinų šaltinių žinios 
Dr'lnriA---------------- OariiAi ’Ja* prieštaraujančios.

PORT SUDANAS, Egiptas, 
gruod. 21. — Praneša, kad He- 
džazo karalius 
mas atsilaikyti 
Nedždo sultano
gas, atsisakys sosto.

[ Karalius Ali yra vyresnis 
aunus Hedžazo karaliaus Hus- 
seino, kurs buvo priveistas at
sisakyti 
mėnesį.
karalius _____ __ _____
atkaklią kovą su vahabitų va-l% Lapkričio 30 
du, sultanu Ibn i
visur nuveikiamas jis pagaliau Taries projektą su Latvija, l|?t 

j ir iki svarstyti nebaigė. Tad manoma, 
apsiautusių kad musų komisija tartis su

Pj-ieš keletą Latvija išvažiuos keliomis die- 
kad Ali i110™18 vt‘liau-

Lietuvių Delegacijos sudėtis 
numatoma sekanti:

Kun. J. Purickis, pirminin-

sosto 1924 m. spalių 
Užėmęs tėvo rosią, 

Ali visą laiką vedė

planuojąs bėgti iš Jeddos.J
Abejoja dėl Ali abdikaviino

į LONDONAS, gruod. 21. — kas, prekybos departamento di- 
Laikraščio Daily Mail korės- rektorius Norkaitis centr. sta- 
pondentas tėlegrafuoja iš Kai- tistikos biuro vedėjas Lapto 

; Port vas, žemės ūkio ekspertas prof. 
apie kara- Aleksa ir vienas nrekybe** rū

mų atstovas.

Pritaria žygiams Sirijoj Jai pr,es ™
Pralobo, atiduoda fabriką 

darbininkams

KLAIPĖDOS DIREKTORIJOS 
KRIZIS

Franci jos atstovų butas parė
mė valdžiot politiką 300 bal- 

’ fal privš 29
 ■ i . ■ ■ • ■

PARYŽIUS, gruod. 21. r- 
Po ilgų debatų, kurie tęsėsi va
kar visą dieną ir iki vidurnak
čio, atstovų butas 300 bal-ų 
prieš 29 parėmė Fra nei jos val
džios politiką Sirijoj.

Kova Sirijoj tebesitęsia. Mū
šiai tarp franeuzų jėgų ir suki
lusių druzų nepaliauja llasbai- 
jos apygardoj. Franeuzų ka
riuomenę ištraukus iš Hei mo
no srities ir pasiuntus ją j 
Damaską, įsiveržę į Livaną 
druzai pradėjo' ten veikti.

KAUNAS, gruod. L [Lž].— 
Krip matyti, Direktorija Klai 
fiėdos kraštui sudalyti labai ne
siseka. Juozupaičio sudarytai 
Direktorijai, kaip ir reikėjo

Vaigingas žydelis, atvykęs A-^p^^ Seimelis išreiškė nepasi- 
merikon su 50 centų kešenėj, tik€.jirrią. Nesutarimo priežas- 

tapo kapitalistu. įįs gubernatorius stato
prezidento kandidatus šiaip ar 
taip lietuvius, o vokiečiai, turė
dami Seimely savo visišką dau
gumą, reikalauja prezidento 
vokiečio, arba anot jų tokio, 
kurs remtųsi Seimelio daugu
ma, tai yra Einheitsfrontu.

Gubeinatoriaus pasiūlytieji

NEVV YORKAS, gruod. 21.— 
Moįris RoAstnwasser, didelio 
Long Island batų fabriko savi
ninkas, paskelbė, kad jis jau 
pakankamai pralobęs, o todėl 
visa savo batų siuvimo bizni, > 
vertės apie 4 milionus dolerių, 
nutaręs nuo suusio 1 d’ono?

Jei krikščionybė esanti ne- 
praktinga ir neatsiekiami, 

Anglijos darbi- kaip kad žydams * atrodą, tai 
pasirinkti, ,

su Rusijos!*aus mokymų nepildą.
, ai 'mai, kuriuos Kristus ___4 ,

! sudarą tokį etikos kodą, ku
riam moralybės istorijoj nesą 
lygaus, »

Tvirtindamas, kad Jėzus, 
kaipo žydas, skelbęs mokslą, 
kurs savo esme ir dvasiu buvęs 
grynai žydų, rabinas Wise pa
sakė :

“Ar dėl to, kad krikščionys 
faktinai išsižadėjo Jėzaus, mes 
vis dar turėtume atmesti jį i) 
dabar, kai mes, jo broliai žy
dai, galime laisvai pasitikti jį 
ir iš naujo priimti jo moky
mus? Ar ne lakas mums pripa
žinti, kad tasai žydas yra musų 
sielos siela ir kad jo mokymų 
dvasia yra žydiška ir tik žydiš
ka?“

ai tik dėl to, kad krikščionys Jč-
, Moky-

Mussoihii b&gina Ita 
ly imperijos plano

Ta laikraščių žinia esanti 
tastinga ir paskleista su 
gaiš norais

tau- 
blo-

Vengrija amnestuoja 
sąmokslininkus

karininkai, buvusio impera
toriaus Karolio rėmėjai, bus 
paleisti

Iatiduoti patiems daibininkams, visi 7 kandidatai atmesti. No 
[kurie savo darbu pad.ję jam iš-'gelbėjo ir Lietuvos atstovo Vo- 
vystyti tą pramonę ir pralobti, kietijai p. Sidzikausko, atvažia

Morris Rosenwašser buvo be- vusio IGaipėdon, tarpininkavi- 
.turtfe žydelis prieš 38 metus mas.
atvykęs j Ameriką iš Lenkijos.
Kai jis New Yorke išlipo iš lai 
vo, jis turėjo kešenėj viso la
bo 50 centu.

BERLINAS, gruod. 21. - 
Maskvos laikraščiai praneša 
kad pastarojoj partijos konf> 
r-oncijoj puaiikvję. Jojrei pei 

metus buvę išmesta ’ jomis.

Yra patirta ir viešai žinoma, 
kad Tu, Gerb. Pone, jau senai 
ir ryškiai {.ploteli kunigiško xto- 
no pareigai tuo budu, kad žy- 1 praeitus 

maus laiko tarpe nė kiek nevyk- iš i-fisų komunistų partijos Vi
dai uždėtas dvasiškiams parei
gas, kad, be kanoniško leidi
mo, apsiimi eiti svetimai kuni
gui pasaulines pareigas, 
vyskupijoje įsakytus bažnyti
nius rubus visai nedėvi ir vira-

ROMA, Italija, gruod. 21. - 
Stefani Agentūra,, kuri sklei
džia oficialinius fašistų val
džios pranešimus ir žinias^ užgi
na laikraščių pranešimus, kad 
Mussolini ruošiąsis ateinančiais 
metais Italiją paskelbti imperi
ja.

Stefani agentūra sakosi esan
ti autorizuota paskelbti, kad ta 

.Žinia esanti visiškai fantastinė 
| ir paleista, su blogomis intenci-

Vengrijos diktatorius 
per Kalėdas 

penkis 
kurie, dėl

buvusio imperatoriaus

k?d

so keturiolika tūkstančių na
rių. Dalis jų buvus iššluota dėl 
neklausymo partijos 
visi kiti 
bių, vagytės .1 
gražių darbų.

įsakymų, 
dėl girtybės, sukty- 

įvairių kitų

Abd-el-Krimo pasiun-' 
tinys Paryžiuj

no

ŠKUNERIS DEGA

NORFOLK, Va., gruod. 21.- 
PakrašČių sargybos laivas Ya 
inacraw piane.ša, ki«l jurCsi 
ties (leorgios pakraščiu dega; 
škuneris Frederick Lovall.

BUDAPEŠTAS, Vengrija, gr. 
21.
Ilorthy nutarė 
amnestuoti dvidešimt 
armijos oficierps, 
rėmimo
Karolio jo bandymuose atgauti 
sostą, buvo apkaltinti kaipo 
valstybės išdavikai ir pasmer
kti įvairiems terminams kalėji
mo.

Nešovė savo buvusią

pačią ir kūdikį

Kas skolas moka, gan 
daugiau pasiskolint

WASHINGTONAS, grucd.
21. Iždo departamentai 
šiandie paskelbė, kad svetimos 
valstybės, kurios jau yra pada
riusios sutartis dėl savo skoni 
fųndavipio Jungtinėms Valsti
joms, dabar gali, norėdamos, 
gauti Amerikoj daugiau pasko
los.

Seimelio didžiuma siūlė kan
didatais j prezidentus tokius 
ponus, kaip Baldžius, Kubilius, 
kurie pavardėmis labai vilio
janti, bet savo nusistatymu ir 
darbais yra gana ryškiai pasi
reiškę nelabai tesuderinami su 
bendro valstybinio kūrimo dar
bo reikalavimais. Kol kas Sei
melis smarkauja ir ultimatu
mus stato. Bet reikia laukti, 
kad susitarimo bus ieškoma, 
nes krašto ir valstybės bendras 
labas to reikalauja.

Naujienų Kalendoriai
Visiems Naujienų skai
tytojams metinė Nau- 
•ienų dovana bus duo
dama T r e č i a d i enyj, 
Gruodžio 23-čią.
Reikalaukite savo išne
šiotojo ar pardavėjo.

15 kalinių pabėgo 
iš kalėjimo

PARYŽIUS, gruod. 21. - 
šiandie laukiama atvykstant į 
Paryžių kapitono Gordono Can. 
ningo, apie kurį nesenai buvo 
pranešta, kad jis gabenąs 
fiečių vado Abd-el-Krimo 
kos sąlygas.

tai’
apielinkei oficia- 
šiai dienai pra-

AR NORI Kį PARDUOTI,
PIRKTI AR PAIEŠKOTISuėmė netikrų bank

notų lO.milionų 
frankų

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

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

Parduokit kas jums nereika
lingas per paskelbimus Naujie
nose.

ORANGE, N. J., gruod. 21. 
— Italas Tony Martino valau 
atvykęs pas buvusią savo žmo
ną Juliją, nušovė ją ir mažytę 
savo dukterį, taipjau mirtinai 
sužeidė savo podukrą, 11 metų 
mergaitę, žudeika pabėgo. Su 
savo žmona jis jau metai lai
ko kaip buvo išsiskyręs.

11AAGA, Olandija, gruod. 20. 
— Ilaagos ir Amsterdamo poli
cija vakar suėmė tris vengrus, 
beskleidžiančius 
cijos banknotas, 
kų kiekviena, 
vieno viešbučio
tokių netikrų banknotų sumoj 
10 milionų frankų (400 tūks
tančių dolerių).

netikras Krau
po 1,000 f ran- 

Amsterdame 
kambary rasta

apsiniaukę, gali
HUDSON, Wis„ gruod. 

—- Praeitą naktį kilo 
vietos Chapin Hali viešbuty

HOUSTON, Tex., gruod.
— Iš valstijos Ramsey kalinių 
farmos praeitą naktį pabėgo 
penkiolika kalinių, prasipiovę Alarmo pažadinti iš miego sve- 
miegotuvės grindose skylę, čiai beveik vienmarškiniai iš- 
Tarp kalinių du buvo pasmerk- bėgo gatvėn. Viešbutis visai su- 
(i devyniasdešimt devyneriems degė. Nuostoliai siekia per 100 

.metams kalėjimo. !tūkstančių dolerių.

21
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Cbicagai ir 
Ils oro biuras 
našauja:

Didžiumoj
būt sniego; šalčiau, stiprokas, GRIŪDAMAS MEDIS UŽMUŠĖ

DARBININKĄgaisras didžiumoj vasaros vakaru ve-
jas.

Vakar temperatūra 
kai siekė 28° F.

šiandie saule teka 
džiasi 4:22 valandą.

vidutiniš ’ NORVVAiY, Mich„ gruod. 
— Kertant medžius, vienas 
kirstas medis,

21. 
pa- 

, už- riuo draudžiama sodinti med- 
lei- mušė darbininką Antaną Luy-lvilnės daugiau kaip vieną treč- 

peną, 26 metų amžiaus. dalį dirbamos žemės.

griūdamas,

KAIRAS, Egiptas, gruod. 21. 
Egipte išleista jstatymas, k u-

dalį dirbamos žemės.



Nusikaltimas

(Tęsinys)

NBW YORK

SKAITYTOJAU!

Kalėdų Dovanoms

Vardas

Adresas

State

vargei- 
mažai 
neturi

avansu

Vardas BORDEN 
ReiškiaGryna Pieną

nie
kas

nau-

Kataloge rasite visokių dalykų, 
kurių jus visados pageidaujate. 
Ir tuos daiktus jus gausit DYKAI. 
Kataloge jus rasite budus kaip ir 
kur apmainyti kuponus į dovanas.

areno-
tęsėsi

35 metai paty
rimo rydyma 
chronišką vy-

Tel. Republic 8185

Paul Hanuska
6653 So. Claremont Avė.

Kontraktinius - Plumberis. Darau 
visokj darbą pigiomis kainomis.

Kuomet kiti 
gydytojai ap
vils — ateikite 

pas;

išduoda 
paleistu- 

leidž(a steigti net pa

lei jus norite žinoti kaip virti su Bbrden'f

Evaporated i&pildykite šį. kuponą pa
žymint kokj receptą jys norite, o mes atsią 
sime jums nieko nereikalaudami.

Borden’s Evaporated Pie
nas yra grynas farmų pie
nas su palikta jame Sme
tona. Jus surasite, kad jis 
yra turtingas genime, ge
ras dėl namų reikalavimų 
ir geras pamainymas j 
smetonę dėl jūsų kavos. 
Atminkite Borden’s Eva- 
poratęd Pienas yra antra- 
tiek riebesnis, negu papra
stas pienas.
Jūsų groserninkas turi di
delę apštį pas save dėl jū
sų, nes jis žino jūsų reika
lus labai gerai ir Žino, kad 
jis duoda jums pieną ku
ris yra pripažintas visoje 
Amerikoje kaipo geras ir 
grynas Evaporated pie
nas.

CH£WINO

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

PAVLAVICIA
Undertakers Co.,
Automobiliai vestuvėms, 

krikštynoms ir t. t. 
Grabus parduodam pigiai 

3238 So. Hąlstcd St„
Phone Boulevavd 7667

Rezidencija BouJcvard 9828

jūsų sistemų 
Kurios kenkia

Klausykite 
Uikietėji- 

"Neuritis”, 
Ap- 

Ata* 
Anemios,

Skrupulus ir 
ligas tankiausiai yra netva- 

Ir eilpno kraujo ir tankiausiai 
yrąu galima iigydyti.
ir gaukit gerą ir teisingą 
Savo praktikoj vartoju ge- 
Serum, čiepus, Bakteryn, 

intravenoua” 
Taipgi teikiu tikras Eura- 

jei yra reika-

Kalbam*

809 W. 35th SI., GhicagOi 
Tel. Be levard 061) ir 0774 

PADAROM PIRKIMO IR PAR
DAVIMO RAITUS. ' ’

Pasekmingai siunčiam pinigus h 
Parduodam Laivakorte*.

Tel. Lafayctte 4223
Plumbing, Heating

Kaipo lietuvis, lietuviams visadoa 
patarnauju kuogeriauslai.

M. Y tiška,
3228 W. 38th Chicafo, UI. I

Adv. F. P. ĮJradchulis
Muzikos programų išpildys Liaudies 

Zinyčios Orkestrą. Pradžia 7:30 vai. va
karais. ’. •

vo asmens laisves, šiuose 
muese “padorus” piliečiai 
paleistuvauti kiek ir kaip 
nori.

lis ptrkamaja meile. Valstybių 
valdžia vartotojų patogumui 
ir, kad apsaugotų “padorias” 
pačias l>ei dukteris <uio pasi
kėsinimų į jų d.orų 
tam tikrus leidimus 
vau Ii ir 
leirtuvavimo namus, kas va
dinama prostitucijos reglamen
tacija. šiuose paleistuvavimo 
namuose šių laikų vergės-pro- 
stitutės" tampa jau tikromis 
vergėmis, nes

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

Darykit tai ir Jus
Štai kiek kuponų gausit 

kiekvieną atneštą ar atsiųstu 
paštu naują skaitytoją:
Už metus ....... 150 kuponų
Už, pusę metų ........ 75 kuponus 
Už tris mėnesius.... 35 kuponus

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

THB BORDEN COMPANY 
BORDBN BLDG.

UNSWEETEN£D n

^vaporate®
milk

Vergės-prostitutės, visų 
k i na mos bei atstumtos 
vis visgi ’ nekliudo jomis 
dobį.6, darbuojasi, iparduodak 
mos savo kūną, musų ‘Tcultu- 
ringos” visuomenės naudai bei 
pasismaginimui, kol jos jaunos 
ir gražios, 
pasenusios, 
žiniai, tiek 
kintos, jos 
metamos j 
patenka į

Dr. W. R. Register 
ir Pagelbininkai 

DRAUGAS KIEKVIENO LIGONIO 
109 N. Dearborn St.

12 augštas 
Kambary* 1203 

Kraujo Ligos Gali Būt 
Išgydytos 

Ar esate tikras, kad 
yru liuosa nuo ligų, 
dėl jūsų darbo ir pasilinksminimo. 
Ar kenčiate tylėdami? 
Gamtos perspėjimų, Slogų 
mo Vidurių Reumatizmo, 
Galvos Skaudėjimo, Nervingumo, 
kurtimo, ParalyŽo, “Locomotor 
xiu”, Bronchito, Astma, 
Skaudulių, Egzema, Slinkimo Plaukų, 
Pasidldinimo Gručolų 
kitas 
raus 
garu 

Atal 
gydymą, 
riausiu* Serum, čiepus, 
Antitmin _lr speciali* ’ 
gyduole*, 
pine* “<06” ir “D14 
la*.

Rodą Dykai. 
Lietuviškai

Valandos nuo 9 ryto iki 5:30 va
kare kasdien. Utarninke, Seredoj ir 
jiubatoj iki 8 vai. vakare. Nedėlioj 
Ir Iventomis dienomis nuo 9 ryto iki 
1 po pietų.
Imkit elevatorių iki 12 augito 
109 N. Dearborn,'btM Chkago

ROBA DYKAI
tikro sppoialisto ir jo pugelbinirifri 
Tas speciali* pasiūlymas yra 
tiktai trumpam laikui, todėl n l<i/ė 
Įlok it, atsilankykit Šiandien/ / įdėlio 
jimas visuomet yra pavojing/a ne* 
papras tįsi sunkesnėse ligose.'
l Gydymas slaptų Ilgų ir vyrą kra*> 
jo ligų yxa musų epecialumaą. y

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

PAREIKALAUK SAU KATALOGO IR 
PASIRINK SAU DOVANAS 

DYKAI D EL JŪSŲ — ,

JgJJ Miestus
Išpildyk ir siųsk Naujienoms

ivai 
ekonominių sutarčių pink 
jos faktinai nustoja net sa

na

Senovės gladiatorių kovos 
niekai, sulyginus su dabartine 
prostitucija. Gladiatoriai džiu
gino publiką, mirdami 
i e, bet jų pierdėjimai 
neilgai. O dabar mes darome 
pramogą į bejėgės prostitutės, 
dažniausiai skurdo, bado bei 
musų “pavyzdingo” visuome
nes auklėjimo stumiamos į pa
leistuvavimo namus. Ir XX

Gražnuotas, stiprus laikro
dėlis geros mados. 12-didu
mo; Nikelio skrypel?. Kaip 
visais Ingersoll laikrodžiai, ir 
šituo galima pasitikėti.

šimtmečio gtadiatoriųs-pmli- 
tutė pasmerkta miriop publikos 
pramogai, bet jos merdėjimas 
tetas bei skaudus: ji, dar gyva 
būdama, pūva nuo įvairių li
gų, kuriomis mes patys ją už- 
krėtėme. O juk tai mu^ų se
suo, silpna, likimo nuskriaus
ta sesuo, kurią mes, sulig Kris
taus mokslu, turėtume mylėti 
kaip patys save.

šių laikų ekonominei 
moteriai legalu meilė 
prieinama, jei tik ji 
užtektinai pinigų, kad 
užsimokėtų vyrui už jo lytinį 
darbų. Nelegalu meilė jai 
griežčiausiai draudžiama žiau
rios visuomenės nuomonės. 
Tačiau musų dviveidė visuome
nės nuomonė mažai tesirūpina 
pačiu legalūs ' meilės Takiu: 
reikalaujama tik prisilaikyti 
kai kurio paviršutinio pado
rumo, būtent: nelegalu ’ meilė 
turi būti slapta ir neprivalo 
palikti po savęs natūralių pa
sekmių, t. y. vaikų. Nusikaltu
sias smarkiai baudžia visuo
menės panieka bei kąsnio duo
nos atėmimu; merginos, pav., 
su kūdikiu rankose nieks ne
priima tarnauti. Ši žiauri 
tvarka išdirbo moteryje, ąpsi- 
•saugojinp) dūliai, melagingumą 
bei veidmainy!)?,* o kad paslėp
tų savo nelegalus-meiles pasek
mių, ji priversta griebtis per
sileidimų, vaikžudyisčių arba 
pamesti savo kūdiki. Bet ko
kias nežmoniškas kančias bei 
pergyvenimus turi kęsti jauna 
mergaitė, turinti normalius mo
tinos instinktus, kad prisitai
kydama prie beširdės visuo
menės nuomones, savo ranko
mis pasmaugtų savo pirmą my
limų kūdikį. 
f *•--

Iš šio trumpo ir neišseniąin- 
čio aprašymo galima pastebė
ti, kad musų pasaulių “geriau
siame” toli gražu ne viskas 
tvarkoje. Žmonija savo isto
rijos daug tūkstančių metų bė
gyje pasielgusi kolosalių pasi- 
sujkimų ,gamtos užkariavimo 
dalykuose, labai mažai lepasi- 
stumėjo pirmyn ; savo!doros 
pagerinimo atžvilgiu. Dabar 
m.s, naudodamiesi perkūnsar
giais, jau nebesibijome griaus
tinių; savo aeroplanas mes iš-

Lengvai įgijam; nioterų-ver- 
} ų daugyoė davė galimybės 
\ yrui pernelig naudotis meilės 
jjkimoga. Nuo to lytinės jo iš- 
;.<lės silpnojo ir buvo reikalin- 
S'*s dirbtino erzinimo, kurio 
pasiekdavo paleistuvavimo kul
tu (Baalo, Ąstartos, Veneros 
ir kt.). prostitucija, pedenusti- 

•I, si.domija ir 1.1., taip klib
ėjusiomis senovėje. V 
įbai demoralizuojančiai 
mases ir tk'siog vedė jas į 

šsigimimą.
šių laikų veidmainė “kultu-* 

inga” žmonija ne pertoli nuo1 
avo pusiau laukinių pratėvių.j 
Oficialiai mes dabar pripažjs- 
ame vienpatystę, bet visuome- 
ės nuomonė, ciniškai šypso- 
iamasi, leidžia vyrui turėti į- 
airiais pavidalais išsyk daug 
'ačiū ir, be to^ plačiai naudo-

Paėmęs j savo rankas val
džia, vyras negalėjo visgi ap
imti visų moters pareigų; "jis, 
pav., negalėjo gimdyti, krūti
mis penėti ir 1.1. Bet jis pilnai 
turėjo galimybę kliudyti mote
riai atlikinėti šias svarbias 
pareigas; jis galėjo, pav., už
versti ją varginančiais pašali
niais darbais, parduoti ją ver
gi jon skyrium nuo vaikų ir 1.1. 
Tokia tvarka • negalėjo neatsi
liepti ir į gamtos atranka: mo 
t rį imdavo ir gamindavo kar- 
t f ne stipresnysis bei gabes
nysis, o galingesnysis. Nors 
šios sąvokos ir panašios, bet 
toli gražu netolygiu, nes galin
au galima tapti, nežiūrint į sa- 
\o asmens gabumus, pav., dėl 
kilmės, vertingumo ar netikė-

Ilgi žibanti karoliai 
Trumpi žibanti, sverianti 90 gramų 
Trumpi žibanti, sverianti 30 gramų 
Trumpi žibanti, rundini, 20 gramų 
Balti, neperšviečiami
Branzelietai, labai įvairaus išdirbinio 
Moteriškos sagutės ;
Guzikai į rankogalius, sidabru apdirbti. 
Špilkos į kaklaraikščius
Rašomoms plunksnoms koteliai 
Cigarnyčios,’ dėl papirosų 
Cigarnyčios, dėl cigarų

Pasiskubinkite, pakol yra iš ko pasirinkt. 
Kreipkitės į

NAUJIENOS 
1739 So. Halsled Street 

Klauskite A. RYPKEVICIAUS
XXXXZXJIXXX3XXXXXXZXXXXXX1XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Vėliau, be laiko 
liguistos ir kiek fi- 
ir moraliai nukan- 
be pasigailėjimo iš- 
gatvę, o iš ten jau 
ligonines, prieglau- 

i tai j das, kalėjimus Lei Į artimiau- 
veikė sius kapus.

norėdami: 
PIRKTI, PARDUOTI AF MAI-t 
NYTI VISADOS KREIPKITE < 
PilS MUS. TAS JUMS BUS

ANT NAUDOS. “

i. L FABIONAS Gu

3121 Paniell Avė., Chicajo
Visais vakarais publikai buą dalina 

ma literatūra ir Kalėdų vakare Eglaitė: 
dovanos. Užprašome visus atsilankyti.

VALDYBA

< xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Lietuvos Gintarai!

LIAUDIES ŽINYClDS Ė 
KALĖDŲ EGLAITE Ė

Duona 
Saldainiai 
Žuvis

KUPONAS 
Sos a i 
Mėsa 
Košelės

Pajai 
Pudingai 
Sriuba

Vardas ........ ....................... 6

Adresas .......
I *

1

. (Lithuanian)

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX1

Klausyk ir Temyk 
0 Polam



Antradienis, Gruod. 22,1925 NAUJIENOS, Chicftgri, m.
— ' - —................ . - ■ —■

5*

United
110 So. Dearborn St., Chicatro. III

,,P1»nk po Amerikos Vėliava** 

Nupiginta ten ir atgal kelione į

LIETUVĄ
tik 1203.00 ir brangiau 
per Rremen ar Cherbourg

-sLK.t. rfu-.ų »«*Kwndi<M kclionAi
* L.ietuv* nua>>r<*n<limo. but.nai ii. 
tirklte kokiu* puikiu* laivus, United 
State* Lino*, JaA’i’na* valdomaa S. 

. Vaidilų, »iulo Jūsų patogumui.

.ų HlU.aU) HlaUV.talMt* K.O..U, lt
,uri UAi«Ktinwi Virto* p«*ivi*.kA4ioji. 
mui. l*vio to, kainoA žemo* ir itiUU 
ma paruosti trr*, ta.* ■uriAiokim*.* nu 
kelionė* Ralu. Apnimokėa jum* Mauti 
pilnų informacijų šiandie nuo jūsų 
laivakorčių agento arba raAyk.tr 

b

4S Rroadway, New York City 
ag-g- jiĮjįraHį .fhitt ,¥7 ------ t

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

yra labai gerus ir užganėdinantis dalykas, kad jūsų kojos yrft 
gerai apautos ir "ps u gotos nuo šalčio. Todėl apsaugojimui sa
vęs ir savo kūdikių pirkite

Čeverykus — Šlipcrius — Kaliošius —
ZIPPER KALOŠIAI NAUJOS MADOS

f USU KRAUTUVĖJ

z
Mes parduoti’.me labai prieinamomis kainomis.
Mes nepakclem musų tavoių kainų prieš Kalėdas. Ant 

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

WILSON SHOE STORE
22C5 So. Halsted Street

Mes turime vyrų marš- 
<inių didžiausį -pasirinki- 

Kalnicriai, kaklarais-ri i a

čiaj,

9
N

apatiniai ir pančia- į
Tai musų apeciališ- J

kūmas. Merginos ir
: vs v ra kviečiamos * •-
tikrinti, kad musų
nūs pančiakos po
‘.00, $f.50, $2 (H) ir dau-'įį

j4au yra tikrai geriausio
Jirbimo.

mote
persi-

šilki-

50c..

A. J. Mosgers 
Gents’ r urnishings & bry Goods 

3108 So. Halsted Street 
frtff f f I

Liehr/is Kvietką (G jh’p) Augintojas
Ju gis Ba’ aitis yra vienintelis lietuvis Chicagoje, gėlių augin 

U jas. B. igę.s botanikos mokslą Europoj ir praktikavęs dldž/aus^oie 
ii i no c ir p kuose Amcrkuj. Yiu si t: ialist s gelių, medžių Ir ki 
toLų auguli1 ai g niire Jei ju ų n edžiai, kviethos ar kiti augalu 
ne 'L’i p t ' ei’i in serga ii veikiai I.Yusta. Kreij k tės pas Ju:gj B 
i i j k r's du^s pat: i jmą ir pataisys Jūsų augmenis.

G u’ ite musų gėlių ant Kalėdų šventės Mes tu.ime visokių vo 
zond inių kvietkų, visekio gatunko: nuo paparčio iki rūtos. Mes par
duoti nie wholesa)e kaina lietuviams, nes mes jas auginame savo 
kvletkinyčiose (Green House). Atvažiuokite pamatyti ir pasidžiaug
ti Europiškomis ir Amcrikotr’škomi; kv’etkomjs. Pas'žiu-ėjjmas ir 
m no puta imas junrs nie’ o n kainuos. Jus t;1ru.s pa’arinus drži- 
•• ite re nir» pa: lavėj » krautu’ ije bpt nuo žin nčio l'etuvio, savo 
g frila ka1^ A'e'k te i p 'matyk’te musų Kalėdij gėles, kurios už 
nugintos u.dėd. m;. Vrstuvčms, pagiabams, ar papuošimui Jūsų na
mų parduoti.ime už didžiai ženas ka'ms. Kreinkitės:

GED. BAKAITIS
FLORIST AND GROWER 

4IAIN OFFICE AND GREEN HOUSES 
2636-44 Herndon Street 

Ph*~ne B’ie’:ingham 2671

'!A'n<; 7 Turkiškos Vanos
Uth S’l'RhET

< Ko
• i 1 Ą . .

a Hl( AGO. ILL.

3v>e>ą ir pajiegą suvedame į -*nu> ir »»auju> 'iamui> taipgi du«
Cash arba ant išmokėjimų 
Pirmutinė I ietnvlų Elekfr«i> K<»rj<irHcils Amedk«»k

t JIE RRIDGEPORT EI ECTRIC CO.. T n c
4 RIRTKUS Pre*

IK|9 VV I7th St. Tol Rnnlpvnrd 7101, 1802. Chicasro

Išbėrimai1 Mrs> M|CHK|EV|cz-v|OiKIENF
Jei jus turite išbėrimits arba kitą

’' . T. kokią odos ligą, nusipirkite bąkselj j r_i Vur,u iiiq
prisilaikomą nuo Cadum ointment. Jis prašalina Mėžė-1

laikome jį privalomu tik ne-j' 
turtingiems, o turtingi gali
laisvai naudotis saldžiu dykavi- 
mu—dolce far niente. Mes
skelbiame | 
svaigalų ir steigiame pavyz^ jimQ tuojaus, jis labai gerai gydo tas 

.dingas blaivybės* draugijas; bet odos vietas kurios yra užkrėstos liga 
didžiai nardomo oro erdvose laiku* klaidingai su-iir Yra paraudonavusios. Cadum Oint-

..... ' ‘ ’ prnsdnmi mu*u ekonominius m#.nt ,B1PK‘ *er“9 ”uo .•»*** ,laln'' 
reikalus, ,mes girdome mus,
liaudį ir labai sėkmingai stu- vinių^ niežėjimų, užkrėstų dedervinių, 
miame ją į išsigimimą ir t.t.

Visa tai pasaulio pikta bei-’ mų, skaudėjimų, šašų, nudegimų ir tt. 
demoralizuojančiai Je* neKa,itc Kauti Cadum Oint- 
Tihk ir tinu-inrr ment ®RV0 nptiekoje, tai siųskite 35c niją n The Qmega Chemical> company,

♦ veda ją į 67g 
fizinį bei moralį išsigimimą,.
gimdydama be galo daug viso- o . XT 
kių rųšių degeneratų, kurie Skelbimai Naujienose 
pripildo musų kaėljimus ir be- naudą dėlto, 

kad pačios Naujienos 
yra naudingos.

Nusikaltimas ir Kova 
su Juo , 4101 So. Halsted St

(Tąsa nuo 2-ro pusi.)

lyg paukščiu; telefonais beį te
legrafais mes trumpu laiku 
susisiekiame viens Ssu kitu per 
daug tūkstančių kilometrų; 
gelžkeliais bei garlaiviais mes 
kilnojamas iš vienos vietos į 
kitą neapsakomai greit< pasi
naudodami 
paverčiame 
galba mes 
vartojamų 
nesisapnnvo 
musų protas 
riais mokslais, menu bei kil
niomis idėjomis ir 1.1.

ment taipgi geras nuo spuogų, Šlakų, 
pučkų, išbėrimų, suskirdusios odos,

išsibrėžlmų, persipiovimų, nusidrėski-

elektra, mos naktį 
diena; mašinų pa
gaminame visokių 
dalykų, kurie net 

musų Uiočiams;
praturtėjo jvai-

neteisybė t 
veikia į 'žmoniją

, greitais žingsniais Avenue. New • York.

pročių namus.— 
(Pabaiga)

Baigusi akuie 
rijos 
Igai praktika 
u si 

vanijos 
bučiuose 
ningai 
auja, 

«e ligosi 
gimdymą, laike 
gimdymo ir po 
gimdymo.

Už dyka pa 
irimas, dar Ir 

< itnkiuose re)
<aluuse mote 
••iir.3 ir mergl 
loma kreipk 
ės, o rasite pa 
elbą
Valandos nu, 
ryto iki 1 pu 

.mtų. nuo 6 iki 
vąl vakare.

kolegiją j

Penimy f 
ligon 
Sąž 

patar 
rl šokio 
B prieš

AKU$ERKA
kampas 31 gat

Tel. Blvd. 3138 
M. Woitkiewicz« 

BAN1S
AKU6ERKA

Pasekmingai pa
tarnauja mote
rims prie gimdy
mo, patarimai 
dykai moterims 
ir merginoms.

3113 South 
Halsted SI.

nariai yra! 
.liaudies, bet

Tačiau, antrą pusę vertus, 
pus mus lygiai kain ir seniau 
valdo tik stipresnieji, to silp
nesnieji yra įvairiausiais pato- 
bulintaiy budais ekspluatuoja- 
mi. Mes lyg ir valdomos par- 
’amentais, kurių 
renkami pačios
musų rinkimai apstatomi to
kiais gudrumais bei viešpa
taujančių partijų spaudimu, 
kad į parlamentus toli gražu 
ne visad patenka žmonės, ata- 
tinka liaudies valiai. Be to, 
’ie dažnai nepasiruošė visuome
nės veikimui, todėl už juos ją 
f’arbą atlieka nedaugelis pro
tingesniu bei geriau prisiruo- 
šusių (oligarchija). Tarybų Ru-. 
•rijoje, pav., rinkimai j įvairius 
ipvkomus vykdomi stipriai 
snaudžiant komunistams, todėl I 
valdymo būdas Rusijoje visai 
nebari buti laikomas liaudies 
bei demokratiniu, kaip jie pa- 
tvs skaito, o turi ihuti »r i pa
žintas olįgarchiniu bei despbti- 
niu. Toks vąldymo būdas bu
vo iau senovės Graikiioie, bet, 
pripažintas visai 
ims ne be pamato 
vienas monarchas, 
io valdžia apribotu, 
dirbti mažiau pikftĄ negu de
šimta ar šimta* tokiu nat mo- 
nnvb”—oligarchu, iš kurių
kiekvienas stengiasi palaikyti, 
savo drauvus, surištas su jais1 
partinė disciplina. Kad išlai
kyti savo rankos? valdž’ą ir 
ilgiau naudotis savo privilegi-1 
ruota padėtimi, mes bijome 
saulės šviesos—viešu mos bei 
tyraus vėjelio—kritikos, užtat 
musą namai priplekę ir atsi* 
duoda puvėsiais.

Musu ištobulintu ginklu mes 
trumpiausiu laiku galime Žy
dinčias tirštai apgyventas 
lis 
n* 
tu, 
be

netinkamu.1 
manė, kad 
ypač ’ei°ii 

gali pri-

ša- 
paversti dykuma. Bijodami 

nepasitenkindami vienas ki- 
mes laikome apginkluotą 

jokios naudos didelę daugy-1 
žmonių ir aikvojame jų iš-,

laikymui daug liaudies lėšų, ku
rios galėtų bu Ii naudingiau su
vartotos.

Mes skelbiame kilnias idėjas, 
bet toli gražu netaikome jas 

Mes. pripažįstame 
nuosavybę, bet yra 
bei progos, kada 
gali nepripažinti

“šventąją” 
daug būdų 
stipresnieji 
jes, nebūdami už tai įstatymų 
bauf1ž;ami. Pirklys, pav., gali, 
visai nesibijodamas bausmes, 
uždėti po keletą centų ant savo 
nrekių ir tuo budu įsikišti j 
kišenę tūkstančius 
nigų, bet," jei kas 
nes ištrauks vieną 
rai už tat paklius 
Mes skelbiame

liaudies pir 
iš jo kiše- 

litą, tai tik-

Sustabdo 
Šalčius

Goriausiai žinomas būdas šaltį su
stabdyti yra Hill’s Caseara-Bromido- 
Quinino. Milionai tą įrodo kas žiemą. 
Jis šaltį sustabdo į 24 valandas.

Daug tūkstančių žmonių kasmet mir- 
’ šta nuo šalčio pasekmių. Viena pnoumo 

nia nukerta 150,000. Taigi šaltis, daly
kas rimtas. Gydyk jį goriausiu žinomu 

' būdu.
Vartok Hill’s kaip tik šaltis praside

da. Šaltis pavojingas - stabdyk jį tuoj, 
ir kaip tik šiuo būdu goriausiu mokslui 
Žinomu visos aptiokos parduoda Hill’s.
Tikrai Gauk
CASaBl^. QUININE

Raudona su paveikslu

Kaina 3Cc

———————— ....... — ......... ................

Lietuviai Advokatai

K. GUGIS
ADVOKATAS

Miesto ofisai
• 27 N. Dearborn St., Room 1111-12 

' ei Central 4411. Vai. nuo 9-4 
Gyvenimo vieta:

3323 So. Halated St. 
Tel. Boulevard 181® 

valandos: nuo 6 iki 8 v. v. kiek- 
■<ią vakarą, išskyrus ketvergę. 
Moflėliomis nuo 9 iki 12 ryto.

JOHN B. BORDEN
(John Bngdziunas Borden) 
LIETUVIS ADVOKATAS 

S9 W. Washington St. Room 181 •
Telephone Dearborn 8946

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

Namų Telefonas Republic 9600

K. JURGELIONIS
ADVOKATAS

Miesto ofisas
i90 No. State St. Room 844

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

. Bridgeporto Ofisas 
3335 Halsted St.

\ akariis nuo 6 iki 8
vpriplioms nuo 10 ryto

Byloti ’
frHktsi

knlft pinigų I Ir 2 morgMfams

Varde 0141 viduose teismuose 
i - įnirai jojimai

vai. 
iki 12

- . Paa

JOHN KUCHINSKAS
! >WVEH

.- X • v * * T
Lietuvis Ailvokatas

222) W. 22 St.
arti l^envitt St.

I'elefonay Canal 2552
Valandos. 9 ryto iki 8:30 vakare 
Soredoj ir PėtnyČioj nuo 9 iki 6 
m -liūlio] nuo 10 ryto iki 1 V. p. p.

H 
l ei

<241

ADVOKATAS
s». La Šalie St.. Room 2001
Randolph 1034—Vai. rtuo 9-®

Vakarais i
8. Halsted St. Tel. Yards 0062
9 v v apart Panedėlio b - Į 

Pėtnyčioa. I!
’ - - , I ■ '

z1—...................
l'el Dearhorn 9057

A. A. SLAKIS, 
ADVOKATAS 

Ofisas vidurmiestyj.
Kuom 1726

< H1CAGQ TEMPLE BLDG 
77 W. Washington St.

Cor. Washington & Clark

Mamų Tel.: Hyde Park 3895

i. P. WAITCHES
ADVOKATAS •' »T . * - $ •

Roselando Ofisas: 
Tel. Pullman 637^ 

10717 So. Indiana Avenue
Miesto Ofisas: 127 N. Dearborn St. 
Ruimas 1420; Tel. Dearborn 6096 
Valandos: Mieste iki pietų; Rose- 
lantle po pietų ir vakare.
SPECIALISTAS egzaminavojbne 
abstraktų ir nuosavybes teisėse. 
Taipgi veda visokius sudus.

KREIVOS

6TA1 SOMOS

DR. G. SERNER
Lietuvis akinis specialistas

3265 So. Halsted Street

Vai. 10 ryte iki 8:80 vak.
Nefl. nuo 9 iki 12 ryto v 

k * 'dalai $5 ir augščiau i

« DR. HERZMAN-v*
—IŠ RUSIJOS-.

Gerai lietuviams žinomas per 1h 
metų kaipo patyręs gy<lyt4>jaa, 
chirurgas ir akušeris.

Gydo stalgias ir chroniškas li
gas vyrų, moterų ir vaikų pagal 
naujausius metodus X-Ray ir ki- 
'okius elektros prietaisus.

Ofisus ir Laboratorija: 1025 W
<8th St., netoli Morgan SL

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

i Dienomis: CanaJ 
Telefonais i J 3110. Naktį

Y Dreaei 0950
’ Boulevard 41M

3235 S. Halsted St
Vai.: 9—10 iŠ ryto ir po 8 ▼. f.

DR. CHARLES SEGAL 
Praktikuoja 18 metai 

Ofisas
<729 So. Ashland Ave^ 2 laba*
( Chicago, Illinob

Specialistas diioTM
Moteriškų, Vyriškų ir 

Vaikų Ugu. - 
OFISO VALANDOS:

Nuo L® iki 12 vai. ryte, nuo t Ito 
i vai. po piet ir nuo 7 iki 8:®0 vai 
akaro. Nedėliomis nuo 10 valan

dos ryte iki 12 vai. po piet 
Telefonas Midway 2880

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

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

pietų ir 6 iki 8 vakare.

Telephone Yards 0994

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

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

Res. telephone Hyde Park 4000

V. W. RUTKAUSKAI
Advokatas

i9 So. La Šalie St.. Room 680 
Tel. Central 6390

» ak 3223 S. Halsted St„ Chicago 
Tel Yards 4681

telefonas Boulevard 1939
DR. S. A. BRENZA

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

.4608 S. Ashland Avė.,
Netoli 46th St. Chicago,' Iii

i ei. Boulevard 0587

DR. MARYA 
DOW1AT—SASS

A. E. STASULAN1
ADVOKATAS.

77 vi Aashliigton rtl, Room 91 ’ 
Tel. Gentral 6200

Cicero Kctvergo vakare ' 
J9I7 W. 14 St. Tel. Cicero 822i 
\nt Bridgeporto Sbredoj nuo 
• v v Subatuj nuo 1-7 f. • 
•236 S. HalNted St. T. Boul 673'’.

A. L. THOMAS
LIETI VYS A» v<)OTa> 

12037 Normai Avė 
Tel. Pullman 7097 

v«*da bylas visuose teismuose 
Abstraktai, morgičiai

JOSEPH V. MOCKUS
ADVOKATAS 

53 So. Hermitage Avenue 
Tel. Hemlock 1385

Valandos: 9 iki b po piet. Vaka
rais Utam., Ketv. ir Sub. nuo 6-9. 
Ned. 9 iki 1-piai. Prirengia viso
kias 1 e gal iškas popiera?.

L1ETUVON - 
užrašykite savo gimi
nėms ir pažįstamiems 
NAUJIENAS. — Lietu- 

' vos žmonės Amerikos 
Naujienas labiausia 
mėgsta.

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

tį, arba savo išnešiotojui sykį į mėnesį ir bus apmainyta į tikrut 
• ’nited Prufit Sharing kuponus,' sekamomis taisyklėmis:

Vienas skaitytojas ar skaitytoja turi teisę gauti tik vienų kuponą 
Kas dieną ir ne daugiau per mėnesį, kaip kad būna Naujienų laidų. 
Kuponai turi sekti datomis vienas po kito.* Kuponai be 'datų nepri- 
■mami Pridnodant kuponus apmainymui, turi būt priduodama var
das pavardė ir adresas skaitytojo.

Prenumeratoriams gaunantiems Naujienas per paSt<, apart kas
ti..tumų kuponų dui uuuUuiua pi ledu .sekamai.

Už metu..— 150. už pusę metų- 75. už tris mėnesius—85.
Katalogai su tūkstančiais dovanų dykai

Data'
! ' A t kirpt £ia

Gruodž’o 22, 1925

cdR PORAT/O/ų 
PRESENTFOR

UNITED PR0FII-SWjW?Rkki\
ŠEN k ® I^J^X|>£aaT5 Sm»EPAIDTO z/,-

PRąhraTORING CORPORATION sį
VORK.N.V. ((jį

or.iifM, o«it»S, Mw «<»>»«.

A. L OAVIUONIS, M. 8.
4613 So. Michigan Avt., 

Tek Kenwood 5107
Valandos: nuo 9 iki 11 vai. ryto, 

nuo 5:30 iki 7:30 vakare

DR. 1. E. MAKARAS 
Gydytojas ir Chirurgas 

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

8:80 vakare.
Ofiso telefonas Pullman 1198 
Namų telefonas Pullman 0349

A. MONTV1D, M. D.
1579 Milwauke# Ave„ Room 209 

Kampas North Avė. ir Robey St 
Valandos: 1 iki 8 po pietų, 6 iki 
8 vakare. Tel Brunsvrtck 4988

8421 So Halsted St.
Valandos: nuo 10 iki 12 ryte 

Namų telefonas Spauldinx s6.H> 
Ultraviolėtinė šviesa ir diathermii.

Boulevard 3686
Res. 6504 So. Artesian

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

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

• Kasdien

niniinTmiiniiimin

8 Dr. Lawrence P. Slakis
R DENTISTAS

4454 So. Westem Avė,
Valandos:

nuo 10 ryto Iki 9 vai. vakare. 
xxxxxxxxfxxxxxxxxxxxxxx^x?

DR. M. T. STR1KOL
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

|«®1 S. Ashland Tel. Boalevard 
7820. Res- 0641 S. Albanu *»• 
Tel. Proapect 1980. Ofiso valan 
los 2-4, 6-8 Nedalioj 10 iki 12 d

--------------- —------- a

Office Boulevard 7042
Dr. C. Z. Veželis 

LIETUVYS DENTISTAS 
4712 So. Ashland Ave„ 

near 47th Street 
CHICAGO

l -------- ,, ............—

Res. 6600 S. Artesian Avė.
Phone Prospect 6659 

Ofiso Tel. ('anai 0257
DR. P. Z. ZALATORIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

1H2I So. Halsted St., 
Chicago, III.

1707 W. 47th SL
\ ulandoH nuo( 8 iki 12 dieną, ouv
» ik) 8 vai vak. Nedėliomis n»»

8 iki 2 vai. po pietų.

tel Boulevard W598 
Rezidencijos tel. Dxexel tfllh

Dr. A A. Rotb
Rusas Gydytojas ir Chirurgu 

-necialistas Moteriškų, Vyrišką 
Vaikų ir visų chroniškų ligą 

3193 So. Halsted St..
arti 3lst Street 

uiandos, 1—3 po piet, 7—8 vak. Ne 
■ numit- u šventadieniais IV—12 <!!••

Jei a be joj) akimis, p^siteiraaM
Ur.AJl. BLUMEN THAL

Optomelrlsl 
Tel Boulevard 
4649 S. Ashland A»

Kampa* 47-to* 
ant 2 lubų

I DR. M. J. SHERMAN
Specialistas motery ligą

1724 So. Loomis, kampan 18 ir Hl»- 
Island Ofiso valandos nuo 2 Iki < 
oo pietų ir nuo 7 iki 9 vai vakar*..

Telefonas Canal 1912 
Naktinis Tel Fairfaz 686k

DR. G. L. MADGE
Moderniškas Dentistaa

Prieinamos Kainos 
4980 W. 13th St.

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

v —

/ 11
Butkus Undertaking 

Co., Ine.
P. B. Hadley, Licensed 

710 West 18th St., Chicago. UI.
Viskas, kas reikalinga prie pa- 

grabų. Teisingos kainos. Geriau
sias patarnavimas. Ištaki! mums 
I >i'gelbėt i Jums nuliūdimo valan 
doje. Tel. Canal 3161

S i.r. ... ...........................

LIETUVIŠKA APTIEKA
MRS. A. ZIMMERMAN 

Savininkė
Dovanos Kalėdoms

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

Brighton Park Aptieks
4251 Archer Avė.,
l’hoiu Lalayelte bl 19

raAyk.tr
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NAUJIENOS
r*a« A lUiuanian Daily Na*» 

u.'liihed Daily Except Sunday 
r he Utbuataar pųj, Gų tie.

Ldtcor P GKigATHS 
t73t Soatli BalcUd^UMt 

Chieaga, III, 
leleękoae RooMvelt 8SM

Subacription Ratas i 
$8.00 per year in Canada. 
17.00 per year outside of Chicago 
*8.00 per year in Chicago 

3c. per copy. '

Entered aa Second Clas* Mattel 
Inrch 17th. 1914, at the Poat Office 
t 'hieago, 11L. undar the act of 
4i ch 2nd 1879.

........ — - - —
Naujienos eina kasdlan, iiskiriant 

•kmadienhts. Leidih Naujienų B<n- 
irovi. 1739 Se. Halrted St., Chicafo,

Uis!mokėjimo kaina: 
Chicagoje — pafitu: / .

Metams ............................ ....... $8 00
Puaei metų __________    4,op
Trim* mifittsiuma _____    2.00
Dviem mtoeaiam*________ _  1.50
Vianaro minMiul ________  .76

Chicagoja per neiiotojuu
Viena kopija _____   3c
Savaitei ------------------------------- 18c t . n . \MinMiui___________ ryti pikta.

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoje, 
paitu: 

Metams .....—....
Pusei metų ........
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiam 
Vienam mėnesiui

Lietuvon ir kitur uŽaieniuoM: 
(Atpiginta)

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

orderiu kartu su uisakymu. '
................ i-’

Inigų ^krikščioniškieji” darbeliai leidžia* tokį nešvankų 
kvapą, kad ir “šventasis tėvas” nebegalėjo daugiaus 
pakęsti.

Nub kvapo tos “krikščioniškosios” politikos, kurią 
veda “šeškomo” (šešių komiteto) diriguojamieji Lietuvos 
klerikalai, gali ir pačiam Ponui Dievui augštybėse pasida-

Taigi vyskupas Karevičius, pagal papos įsakymą, lie- 
$7.00 kunigams ne vėliaus, kaip per tris mėnesius pasitai- 

—r J-M syti •— o jeį ne, tai su jais busią pasielgta sulig kanoniškų 
Z*Z 1.26 (bažnytinių) teisių patvarkymais!
.........76 j Kad šitas Karevičiaus grasinimas tečiaus duotų kokių 

nors teigiamų rezultatų, mes netikime ...'

POPIEŽIAUS ULTIMATUMAS LIETUVOS 
KUNIGAMS JAU VEIKIA. '

NET FAPOS NOSIS NEPAKENČIA “KRIKŠČIO- 
NIAKOS” POLITIKOS KVAPO.

ĮSAKYMAS “PASIPROVYT” PER TRIS MENESIUS.
—r— '

Daugelis žmonių pradžioje netikėjo, kad yra teisinga 
spaudoje pasklidusi žinia apie popiežiaus laišką, drau
džiantį kunigams užsiimti politika ir vesti nepriderantį 
dvasiškam stonui gyvenimą. Bet tolyn išeina aikštėn vis 
daugiaus dalykų, patvirtinančių tą žinią.

“Naujienose” jau buvo minėta, kad Lietuvos pasiun
tinys Francijoje paskelbė Paryžiaus spaudoje pareiškimą, 
kuriame sakoma, kad kaltinimai Lietuvos kunigams po
piežiaus laiške esą paremti klaidingomis informacijomis. 
Lietuvos katalikų dvasiškija, girdi, ne politikaujanti, bet 
uoliai einanti savo bažnytines pareigas.

šis kunigų teisinimas, žinoma* buvo melagingas, bet 
jisai parodė, kad popiežius iš tiesų yra rašęs laišką Lie
tuvos dvasiškiai, duodamas jai “velnių”.

Dabar “Lietuvos Žinios” paskelbė dar vieną faktą, iš 
kurio matyt, kad Romos papa tikrai ima į nagą Lietuvos 
“dvasiškus tėvelius”. z

Savo laišką popiežius, kaip buvo pranešta, adresavo 
Lietuvos vyskupui Karevičiui, i Pastarasis, pildydamas 
“i
nigus, liepdamas jiems “pasiprovyti”. “L. Ž.” paduoda 
ištisai to vyskupo rašto tekstu (lotynų kalboje ir lietuviš
kam vertime). Rašte sakoma, kad tie kunigai esą apleidę 
“kunigiško stono pareigas” ir be savo dvasinės vyriausy
bės leidimo užsiimu svetimais kunigui darbais. Todėl jie 
yra įspėjami atsipeikėti ir grįžti prie tvarkos. Karevi
čiaus raštas baigiasi šiais žodžiais:

“Jeigu neatsipeikėsi, trims mėnesiams nuo šio 
raginimo dienos veltui praėjus, bus žengta prie kano
niškų sankcijų pritaikymo, pagal normos kanono 2379 
Cod. Jur. Can.”

Jonas iliunas

| Trečiam punkte — apie Lie
tuvos ribas 
važiavimas taipgi kalba 
vienodai, 
skamba:

Įvairių sukaktuvių-jubiliejų 
tarpe, kuriuos kas metę šven
čiame, šalia svarbių kultūrinių, 
visuomenių ir politinių įvykių 

•’ šiais metais turėsime ypuč 
minėtinas sukaktuves — tai 
garsiosios 1905 metų rusų re
voliucijos paminėjimų.

šiemet sueina lygiai dvide
šimt metų, kai pirmų kartų su
drebėjo despotinčs rusų impe
rijos pamatai ir gimė išliuo- 
savimo iš svetimo jungo vil-

kas rvt dienai. Bet tomis liuos- * •
laikio valandėįpmis griebiasi 
knygų; atsidėjęs studijuoja 
gamtos* mokslus. įsigyja vis 
naujų žinių, bręsto protiniai. 
Lavinasi netik pats, bet ragi
na ir judina visus lietuvius 
mokinius; vėliau tampa savų
jų tarpe vyriausiu autoritetu, 
centru, apie kurį spiečiasi Lie
pojaus gimnazijos lietuviai mo
kiniai, klauso jo patarimų ir

Seimas ir Su
visai 

Seimo nutarimas

autonomiškoji Lietu- 
but sudėta iš daba r- 

Lietu- 
ir tų

“Toji 
va turi 

/ tinęs etnografiškosios 
vąs, kaipo branduolio, 
jiakraščių kurie delei ekono
miškų, kultūriškų, tautiškų 
arba kitų priežasčių traukia 
prie to branduolio, ir kurių 
>ry veu.tw.jui priklausyti prie 
jo panorės.“

O Darbininkų ir Valstiečių 
Suvažiavimas nutarė taip:

“Naujai’ (autonomijos ke
liu) tvarkomoji Lietuva tu- 

. ri susidėti iš to krašto, kur 
• lietuviai gyvena ir iš tų kai

mynių šalių, kurių gyvento
jai savo ūkio reikalais, savo 
apš vieta, praeitimi, papro* 
čiais ir vienoda savo padėti
mi caro valstybėje yra su 
Lietuva surišti ir kurie pa
tys prie jos ateityje prigu
lėti norės.“
Palyginę tuodu nutarimu, 

matome, kad jų turinys y m 
toks pat, tik išreikštas truputį 
kitokiais žodžiais.

Socialdemokratų sušaukto Su
važiavimo nutarimai tuo budu, 
pasirodo, išreiškė , lietuvių tau-

Toji revoliucija 
nemažos reikšmes 
bus įvykis musų 
gyvenime. Pirmiausia, dauge
lis šiokiu ar kitokiu budu joje 
aktingai dalyvavo, • antra .'— 
tuo metu kilusi mintis apie 
Lietuvos nepriklausomybę ar 
nors aulonoimjų nežlugo, nors 
patsai sukilimas buvo žiauriai 
nuslopintas, bet jsigj'veno kiek
vieno lietuvio sieloj, brendo ir 
augo į didį troškimą, kurio 
išdavinys — musų nepriklau
soma tėvynė.

Nesigilindami ir neaiškinda
mi tuo tarpu plačiau, kokių 
reikšmę turėjo musų tautos 
atgimime 1905 m. rusų revo
liucija, mes tuja proga norime 
nušviesti vieno kito tų laikų 
žymesniųjų musų veikėjų gy
venimų ir darbus, tautos iš
vadavimo idėjų skleidžiant.

Vienas laisvės idėjų dirbu
sių veikėjų tarpe yra ir Jonas 
Biliūnas.

mums turi 
ir yra kvar- 

istorinianie

I pila šmeižtais, visokiais nebū
tais kabinimais.

Dabar jis visur dirbo kaip 
aiškiai nusistatęs aktingas so
cialdemokratas, gyvu žo
džiu, darbu ir raštais. Baso 
politinėmis temomis į “Darbi
ninkų Balsų“ straipsnių, ko
respondencijų. Bara lietuvius- 
inteįigentus, ypač tu lūs studen
tui už jų neveiklumų, tinginys
tę ar baimę “įkliūti“. Jis juos 
karčiai išjuokia už jų pastan
gas karjerų padaryti. Pa toni
zuoja su “Varpo“ veikėjais už 
jų neaiškų kai kuriais klausi
mais nusiftatymą.

Šiauliuose tarp nuolatinio 
darbo ir kovų sūkurio, jo sie
loj sušvinta naujas laimės spin
dulys — susipažįsta su J. Janu
laityte. Jo vargų ir darbų nu- 

I kamuota siela suranda didelio 
J moralinio poilsio ir laimės va-

AREšTai ik s7im?ANAS.

ĮSPbJANTIS VYSKUPO KAREVIČIAUS RAŠTAS ' Laisvė“ piktinasi Briand’o 
vadovaujama Francijos vaMžia, 
kuri fašistų visai nekliudanti, 
,.bet komunistus areštuoja už 
masinius susirinkimu^.“

Taty iš tiesų yra neteisinga, 
t v s

Jei areštuot, tai reikfitr? areš- 
tuot ir fašistus ir komunistus, 
kadangi jie abeji eina vieno
dais keliais. O jei neareštuot, 
tai reikia neareštuot nei fašis
tų, nei komunistų.

i Bet keistai elgiasi ir palys 
komunistai. Jų agitatoriai rė
kia, kaip už liežuvio pakarti, 
prieš Briand’o valdžią, o tuo 
tarpu didžįausieji komunistų 
vudat; gerta šampaną su Brian- 
d’ui - \\ >:,

Kelios diėąos atgal du stam
bus Busi jos bolševikų valdžios 
šulai, , Cičeririas ir Bakovskis 
dalyvavo ^pietuose, kuriuos jiem 
iškėlė Francijos premjeras. 
Pąskui juodu, - .atsįlygindamu 
už tuos pietus, sdrengė sovie
tų valdžios ambasadoje, Pary
žiuje, /iškilmingą vakarienę 
Briand’uį, ir kaip rašo laikraš
čių kores|>ondentai, toje iškil
mėje, bolševikai patiekė savo
svečiams be daugybės įvairiau- tos reikalus nė kiek ne blogiau, 

šventojo tėvo” reikalavimą, jau kreipėsi į kai kuriuos ku- šių užkandžių, likierių ir kep- kaip bendrojo, visų partijų SeL 
x mo nutarimai*.

Darbininkui ir Valstiečių Su
važiavimas pagamino, be to, da 
ir smulkų praktiškų priemonių 
planą kovai už Lietuvos laisvę. 
Tame plane randame tarp ko 
kita sekantį punktą:

“Iš mokyklų atstatyti mo
kytojus, kurie nemoka savo 
mokinių prigimtos kalbos, o 
jų vieton išrinkti 
mus...”,* 
Taigi socialistų 

mas Suvažiavimas 
griežtesnius reikalavimus tau
tos reikalų apgynimui, negu 
Vilniaus Seimas.

O betgi tai visai nereiškia, 
kad tas Suvažiavimas buvo at
sižadėjęs tarp tautiškumo. Prie
šingai, jisai dėl to ir buvo toks 
griežtas lietuvių tautos reikalų 
gynime, kad jisai buvo įsitiki
nęs, jogei jie yra teisingi ne 
tiktai lietuvių, bet ir kitų tau
tų akyse.

Tarptau t iškurnąs' (i nterhacio- 
nalizmas) yra niekas kita,, kaip 
teisingumas linkui kiekvienos 
tautos.

Internacionalistas . yra tas, 
kuris savo tautai reikalauja to 
patįes, ko ir kitoms tautoms.

Nacionalistas žiuri tiktai, 
kad jo tautai butų gera, neat
sižvelgiant į tai, ar tai bus tei
singa, ar ne sulig kitų tautų.

snių taip pat ir keturioliką ry
šių šampano.

Kaip gį dabar suprast šitokią 
komunistų taktiką? Jeigu 
Francijos valdžia yra baisus 
komunistų “neprietelius,“ tai 
kodėl Maskvos dėdės lėbauja 
su los valdžios atstovais?

INTERNACIONALIZMAS
TAUTOS REIKALAI.

IR
sau tinka-

Visi protaujantys žmonės 
šiandie žino, kad tarptautišku- 
mas arba internacionalizmas 
nėra priešingas atškirų tautų 
reikalams. Bet demagogiški

vadovauja-
statė dar

Kauno laikraštis, kuris praneša šitą įdomią žinią, 
nenurodo, kuriems kunigams vyskupas Karevičius išsiun
tinėjo tą įspėjantį raštą. Bet tur-but jitftu buvo pasiųs- publicistai ir agitatoriui tiesos 
tastas dideliam skaičiui kunigų, jeigu jo kopiją galėjo nuolatos skelbia,
pakhuti ir į bedievių rankas. tiškumas tai esą vienas antram

Nekunigiškais, darbais užsiima ir nekunigišką gyve- priešingi, nesutaikomi dalykai, 
nimą veda šiandie Lietuvoje žymi dalis katalikiškos dva-1 Tokių demagogų pakankamai 
siškijos. Didžiausias jos skaičius yra aukščiaus savo ausų 
paskendęs politikoje — sėdi Seime, eina ministerių parei
gas, organizuoja “krikščionis demokratus”, laiko prakal
bas masiniuose mitinguose ir t. t. Kiti kunigai užsiima 
įvairiais bizniais: bankiniu bizniu, prekyba, pramone ir
spekuliacija bei šmugeliu. 0 yra ir tokių kunigų, kurie1. Bažveigkime tečiaus į istorL 
sugeba aprėpti kartu net keletą politiškų ir bizniškų 
“džiaby”.

Suprantama, kad apie “dūšių ganyiftą” jie nebeturi 
laiko galvoti. Kiti jų nesuspėja ne tiktai atlaikyti mišias, 
bet ir barzdas nusiskusti (pav. kun. Krupavičius).

yra ir pas lietuvius. Savo ko
voje prieš socialistus jie nuo
latos stengiasi įtikinti publiką, 
kad socialistjų internacionaliz
mas esąs kenksmingas lietuvių 
tautai.

I Prieš 20 metų Vilniuje įvy- 
'ko du reikšmingi Lietuvos žmo
nių suvažiavimai, kurie nusta
tė programą kovai už Lietuvos 
laisvę: vadinamas “Vilniaus 
Seimas“ ir Darbininkų ir Vals
tiečių Suvažiavimas. Pirmam 
dalyvavo įvairių srovių žmonės, 
o antram — tiktai socialdemo- 

. Ar so
cialdemokratų vadovaujamojo 
suvažiavimo nutarimai tautos 
klausime buvo blogesnį, negu 
bendrojo Vilniaus Seimo?

Imkime punktu per punkto.
Kaip Seimus, 

mas nutarė reikalauti Lietuvai 
politinės autonomijos su seimu 
Vilniuje, čia skirtumo nėra.

Kaip Seimas, taip jr Suvažia
vimas nutarė kovot už tai, kad 
Lietuvoje naudotųsi pilna lais
vūne tiktai lietuviai, bet ir ki
tos tautos, ir kad pasiliuosavu- 
si Lietuva susidėtų su kitomis 

. v. . i. iv. . vam • • Rusijos šalimis į federaciją Pats popiežius juk yra didžiausias politikierius, ]ygU8 au lygiu“), čia,

Nenuostabu, kad šitoks Lietuvos kunigų iškrypiiųa*B 
iš dvasiško kelio iššaukė popiežiaus susirūpinimą. “Šven-' 
tasis tėvas” mato, kad jeigu toliaus taip tęsis, tai Lietu- kratai 7r jų pritarėjaL 
vos žmonės visai neteks pagarbos bažnyčios tarnams. 1 ' ’ ’ ’ 1

Ir kad dar kunigai Lietuvoje, užsiimdami politika ir 
bizniu, bent elgtųsi padoriai! Bet ta politika ir tie biz
niai, kuriuos jie veda, dažnai yra purviniausiog rųšies.

Kun. Purickis, beministeriaudamas, įsivėlė į šmugcJį.
Kun. Krupavičius valstybės pinigais remia klerikalines 
draugijas. Kun. Vailokaitis lupa tokius nežmoniškus 
nuošimčius už paskolas iš savo banko, kad Lietuvos ūki
ninkai jj keikte keikia. O kiek žiauraus smurto, kiek 
visokių skriaudų patiria Lietuvos liaudis iš valdžios įstai
gų, kurias kontroliuoja kunigai ir aklieji jų klapčiukai!

Romos popiežiaus nosis yra pripratus prie visokio
Kvapo, j 

kokį tik galima surasti, ir visi gerai žino, kad jo politika vadinasi, irgi nėra jokio skir- 
unaiptol ne visuomet skaniai kvepia. Bet Lietuvos ku- lūmo.

taip Suvažiavi-

t Pacific and AtJanlic Photo]

Komisaras Dzeržinskis, kurie 
pastangomis prekybos departa
mentai tapo sujungti daiktan 
Tas žingsnis, sakoma, prisidč-

kurio

mentai
Tas žingsnis, sakoma, 
siųs prie užsienio prekybos pa
didinimo.

Biografinės žinios ir pir
mieji darbai*

Jono Biliūno gimtinė yra 
Niūronių sodžius, netoli Anykš
čių. (rime 1879 m. kovo 3 die
nų iš tėvų — Jono ir Zuzanos 
Gražytės Biliūnų. Tėvai buvo 
pasiturį ūkininkai ir giliai tikį 
žmones, taip ir visus savo vai
kus auklėjo tikybinėj dvasioj.

Jonas buvo pats jauniausias. 
Paūgėjęs, kaip ir visi lietuvių 
ūkininkų vaikai, ganė gyvu
lius. Ištisas dienas giriose ir 
laukuose, būdamas* atviram 
ore, iš visos širdies pamilo 
gamtų, savo gražiausias apy
linkes, kalvas kalveles, me
džiais žalialapiais apaugusių 
šventąja Anykštą. Visi tie į>o- 
etingi gamtos vaizdai, smego 
jo sielon ir užsiliko visam jo 
trumpam amžiui. Vos porų me
tų galvijus teganė. Tėvai pa
siryžo ji į mokslų leištį tikė-

- gaCbin-
damiesi susilauksiu 
nigo, jų manymu 
ginusio žmogaus.

Vidurinį mokslų
Liepojaus gimnazijoje. Moks
las jam sekėsi. Ketvirtų klasę 
beeinant Biliūnų šeimų ištikę 
didelis smūgis: vieneriais 1893 
metais vienas po kito mirė ubu 
tėvai. Tas smūgis baisiai už
gavo 
Tėvų 
tiek 
iriai; 
katu.

Baigus keturias klases, bro
liai ir giminės vertė jį stoti 
dvasinėn seminarijom Tikėjo- 
si, kad kunigas ne tik iškels jų 
vardą, 'bet pataisys tuomet 
pradėjusią pakrikti šeimos me
džiaginę padėtį. Bet jo arti
mieji apsivylė. Jonas semina- 
rijon stoti griežtai atsisakė. 
Kilo konfliktas su giminėmis 
ir šis konfliktas baigėsi tuo, 
kad Jonas neteko ne tik prie
lankumo, bet -r medžiaginės 
paramos.
\ Jonas liko viena*, priverstas 

gyvenimui lėšas pats sau už
darbiauti. Atėjo sunkus laikai: 
turėjo pats mokintis ir užsi- 
darbiauti pragyvenimų, 
damas kitiems poniukas.
ir tų pamokų taip buvo maža, 
ir jos visai menkai buvo ap
mokamos. Dirbti teko nuo ry
to iki vakaro: iš ryto lanko 
gimnazijų, po piet rengia vai
kus į žemesnes klases; iki vė
los nakties ruošia savo pamo-

donas ėjo

jautrių jauno Jono sielų, 
mirtimi ' Jonui teko kęsti 

dvasiniai, tiek medžiagi- 
tas atsiliepė ir į jo svei-

duo-
Bet

*) Naudotasi A. Janulaičio “Jono 
Biliūno raštais”.

Jis rašo:
“ ‘Darbininkai streikuoja’.— 

Tie žodžiai buvo taip įstabus, 
netikėti ir malonus. Jau buvau 
skaitęs socialistų knygelių ir 
laikraščių; girdėjau apie kilan- 
tį darbininkų judėjimą, apie'/’, ;/ ", . ..v. . . i landų. Jis jų pamyli visa siela,jų kovų su valdžia, su skriau-' ... • •’ dali savo gyvenimo ir hteratu- dėjais; girdėjau apie pirmųjų 
gegužės ir darbininkų streikus; 
sapnuodavau apie tai naktimis, 
kaip ir apie kokį šventą, toli
mą, negalimą daiktų, nes tai 
buvo kitur, ne pas mus. Pas 
mus dar viskas, kaip vanduo 
po ledu, tykiai ir bailiai sru
vena... Ir štai šiandien man 
tenka pirmą kart išgirsti ma
loni ir linksma naujiena... į 

“širdis urnai sustoja plaku-' 
si, kūnas nutirpsta; paskui vėl 
greitai muša smilkiniuos, ūžia 
ausyse. Matau tai, ko nebuvau 
matęs. Nuo tilto visa gatvė pil
na žmonių. Eina ji ramiai, rim
tai, iš palengvo: nesigirdėt nei 
juokavimų, nei dainų. Išblyš
kusios merginos, pasilenkę, pa
juodavę seniai ir jauni vaiki
nai, - - visi aprūkę, paišini,; 
tiktai-kų dariią pametę,fab- < 
rikus palikę. Viršinn jiį 
nios, tai vienur, tai kitur, 
tos nešamos sprogstančių 
džių šakelės, plevėsuoja 
lazdų iškeltos raudonos 
ros. Kaip plati upė, plaukia iš
kilmingai ta galinga srovė 
žmonių, tik ’ dabar pajutusių i 
savo vargus, skriaudas, pri-’ 
spaudimų, plaukia ramiai iš- 
palengvo...“ (“J. Biliūno raš
tai“ 41, 12, 43 psl.)

Iš šių citatų mes matome, 
ant kiek jis laivo persiėmęs so
cializmo dvasia.

ros darbų jai skiria.

(Bus daugiau)

l

nu
ma
ni e- 
ant 

ska-

Oulbranaen Trade Mark 
GULBRANSEN.

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

, Pamatykite pas
JOS. F. BUDRIK, 

3343 So. Halsted St.

Plateenis visuomeninis 
veikimas

Lai PAIN- 1
expelleris t

Paveja Skausmui! •
Trinkite greitai taip, kai Ls 

ĮCT gtcbOinas linimentas persisunk-ų 
JfS per odą j pat tą vietą, ii kur 

paeina nesmagumai. 
Pain-ExpsHeris palengvina krau > 

“^^^^"•tikepimą ir atsteigia normali 
kraujo tekčjimą gjslomia.

35c ir 70c vaistinėse. Tčmykite, kad butų 
Inkaro vaiabaženklis ant pakelio.

F. AD. RICHTER A CO. 
Berry & South 5th Sta. 

Brooklyn, N. Y.

dau- 
dirbo 
tarpe, 
lietn-

ekonomi- 
ir visuomenėj mokslus, 

neilgai teko ten mokytis; 
studentų judėjimas. Kėlė

jų suėmė, kai kuriuos iš

lino draudžiamuosius 
J. Biliūnas, nors me-

1899 m. J. Biliunas baigė 
Liepojaus gimnazijų, bet netu
rėdamas lėšų vykti universi
tetan, pasiliko tenai dar me
tus. Dabar turėdamas 
ginu liuoso laiko, daug 
mokinių ir darbininkų 
dalyvauja kultūriniame
vių judėjime, suruošia drauge 
su kitais 1899—1900 m. Lie
pojoje pirmų lietuvių slaptų 
vaidinimų “Amerika Pirtyje“.

Netrukus išvyksta į Dorpa
tu, dabar vadinamų Tartu, ir 
įstoja vielinio universiteto me- 
<licino-.s fakultctan drauge stu
dijuodamas gamtos, 
jos 
Bet 
kilo 
tų
universiteto pašalino. Pašalin
tųjų tarpe buvo ir J. Biliunas.

Negalėdamas toliau univer
sitete mokytis, grįžo Liepoj u n, 
bet čia tik kelius mėnesius pa
buvęs - nusikėlė j Šiaulius, 
kame buvo susispietęs nema
žas lietuvių inteligentų būre
lis*. Čia virė lietuvių tarpe gy
venimas, žmonės dirbo, judė
jo* F 
raštus,
džiaginiai skurdo, užsidarbiau- 
darųas lekcijomis sau pragy
venimų, įsitraukia į tų judėji
mų ir dirbo kiek pajėgos įr 
apystovos leidžia. Jis platina 
knygas, eina į darbininkų tar
pų, keliu jų susipratimų ir or
ganizuoja juos, dalyvauja 
darbinipkų susirinkimuose ir 
gegužinėse. Kovoja su lenkais- 
dvarininkais ir tūlais kunigais 
už netikusius darbus ir žmd- 
nių išnaudojimų. Tokia uoli ir 
karšta kova, susilaukė pasta-, 
rujų neapykantos. Biliūnų api-

Ten ir iš LIETUVOS 
per Bremeną 

Didžiausiu ir greičiausiu 
Vokietijos laivu 

C0LUMBUS
Arba kitais šios linijos laivais 

Tiktai H Dienos Ant Jūrių 
Puikus trečios klesos kamba

riai, tiktai staterooms
TEN IR ATGAL TIKIETAI 
NUŽEMINTOMIS KAINOMIS 
Del informacijų atsišaukite pas

100 N. LaStalle St., Chicago, UI 
arba prie vietinių agentų

LIETUVON

Naujos nupigintos kainos ten ii it- 
gal 8 klesoi iki Kauno ir atgal $ 03 
iki $215. j Klaipėdą $181 iki $186, 
pagal laivą.

GERA NAUJIENA. Naujas S. V. 
(statymas pavelija ųtlankyti Tcv nę 
ir būti metus, paskui be kliūčių gūžti 
Amerikon nežiūrint kvotos.

Musų dideli laivai milžinai, «..ip 
MAJESTIC, didžiausias pasu, ly, 
OLYMPIC, HOMERIC, LAPLAbD, 
P1T1SBURGH, ARABIC siūlo gul
tą kelionę j (’herbonrg, Southampl »n, 
Ąntwerp. Daug laivų išplaukia kas 
savaitė.

Visi musų 3-čios klesos kelei >ai 
gauna atskirus kambarius dvic is, 
keturiems ar Šešiems žmonėms, ■’a- 
togumai, puikus maistas ir man a- 
gumas.

JKreipkitės prie mus vietinių ap n- 
arba

WHITE STAR LINE 
RED STAR LINE

127 So. State SU Chicago. Iii.

tų

Garsinkitės Naujienos?.
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kuriedu turi dvi skirtingas 
prasmės. Jeigu paveikslas, ku
riame yra nuogų figūrų, turi 
aukštų ir dorų reikšmę, tai vi
si nemoralumo supratimai tam
pa paneigti.

Gyvenime paprastai yra do
ra tas, kų mes esame priėmę 
skaityti doru. Taip ir pats gy
venimas yra toks, kokiu mos

teškinėjo ir juokingiausioje for- 
mojd; Supranta m a< Jis ir pats 
pasižiūrėjęs nusijuokia.

Amerikos laikraščiai išlei
džia dideles sumas pinigų ka
rikatūroms. Karikatūra laikraš
tį skaitančius prajuokina, duo
da jiems smagumo. Tuo pačiu 
kartu karikatūra prigelbsti re
dakcijai aiškiau nušviesti daly-

Moksleiviu Keliai
Lietuvių Moksleivių Susivienijimo Amerikoje Organas 

Eina du kartu į mėnčsį
j.

REDAKT0R1US:
J. LAPAITIS, 1739 South Halsted St., Chicago, 111.

J. LAZDAUSKIS, Pirm-., 11256 So. Bishop St., Chicago
K. J. SEMAŠKA, Rašt., 1884 Wabansia Avė., Chicago 
J. URBONAS, Ižd., 5806 So. Peoria St., Chicago

ASTRONOMIJA toj, kuri, ji 
tos centrai.

manė, buvo visa-vedė prie įsitikinimo, kad savo 
kasmetinėje kelionėje tarp 
žvaigždžių ir žvaigždynų saulė 
neatmainomai seka tą patį ke
lią. Tas saulės kelias buvo pa
vadintas ekliptika, o žvaigždy
nai, per kuriuos saulė praeina, 
jų nuomone, sudarydavo tam 
tikrų apie dangų juostų, kuri 
buvo pavadinta zodiaku. Tas zo
diakas senovėj buvo padalin

► taip 
o žiemų ji kad didžios saulės kelionės sto- 

nuolat būna žemai. Musų saule vis. butų galima lengvai nuro- 
U'dei maino savo vietų kasme- dyti. Metų ilgis arba tas laikas, 
tiniam judėjime lygiai taip, kmio saulė reikalavo 
kaip ji maino vietą kasdieni-‘ m ui. savo kelionės apie dangų, 

Bet dar yra sakomu buvęs nurodomas kai 
kurių senos gadynės astrono
mų, kurių vardai nėra žinomi.

Pamatinės mėnulio ypatybės mo. 
patėmytos daug pirmiau 
prasidėjo tašyta istorija.
dus žiūrėtojas galėjo matyli lųiždžių tekėjimas ir nusileidimas 
svarbių tiesų, kad mėnulis ne- paeina nuo žemės sukimosi apie 
turi pastovios danguje vietos, savo ašį, mgu ta nuobodi pa- 
Kiekvienų naktj mėnulio kelio- saka, kad visi dangaus kūnai 
nėj galima buvo įžiūrėti, kad bėga apie žemę. Daugiau to; 
jis nusikrausto skersai dangų jis nurodinėjo, kad viešpatau- 
iš vakarų į rytus, kas neata- 
tinka jo bendrakeleivių žvaigž
džių kelionėms. Manoma, kad 
mėnulio judėjimas buvo pir
miau surastas negu metinis sau- iriosios žvaigždės galėtų daryti 
lės judėjimas, nes jis galima tokią milžiniškų kelionę apie 
lengviau. pastel»eti ir nereika- žemę j vienų porų. Kita nemirš- 
f?uja didelės proto jėgos. Dar1 lama Koperniko’ principų liesa 
pi icšistc.riškais 
’io keitimasis
Buvo žmonių, 
gana teisingai 
mėnulio saulės

(Pabaiga)

Senovės atradimai

Metines sezonų permainos 
ėmimas nuo laukų derliaus lai 
kas senovėj buvo tėmijama pa
gal saulės permainų. Vasara 
vidurdieny 
tai ant dangaus.

ir

y saulė pakyla aukš-|tas į dvylikę lygių dalių.

niam 
trečias saulės vietos pasikeiti
mas, kurs ne taip leugvn pa
stebimas. Atydus žiūrėtojas ga
li pastebėti ir tų pasikeitimą. 
Senovės žvaigždžių tėmy tojai 
negalėjo nepastebėti, kad kai 
kurios naktimis matomos žvaig
ždžių krūvelės mainosi kartu 
su metų sezonais. Taip skais
čiai žibanti žiemos naktimis 
Oriono žvaigždžių figūra, pa
vyzdžiui, dingsta iš vasaros 
naktų dangaus, o jos vietų už
ima daug skirtingesnes žvaig
ždžių krūvelės. Ta patį galima 
pasakyti ir apie kitus žvaigž
dynus. Iš to matome, kad kiek- 
vit nas meto s: zonas® galima pa
žinti iš tūlų žvaigždinių bėgi
nių. kurie naktimis aiškiai yra 
patemijami. Ne bercikalo todėl 
kai kurie senovės žmonės žem- 
dirbystei laikus temidavo pa
gal žvaigždynų permainas, šian
die mums tokių tėmijimų da
lyti netenka, n« s mes turime 
iš anksto paruoštus kalendo
rius. Bet buvo juk laikas, kada 
iš anksto metų sezonais sužy
mėtų kalendorių žmonės netu
rėjo.

Tais pačiais palėmijimais 
lemdamiesi, pirmieji astronė- 
mai galėjo pasakyti ir įsivaiz
duotąjį saulės judėjimų. Jie, 
žinoma, negalėjo duoti pro
tingų išaiškinimų kodėl žvaigž
dynai mainosi kartu su meto 
sezonų permainomis. Jie manė, 
kad saulė savo vietų keičia to
dėl, kad laike metų ji galėtų 
spėti padaryti pilną savo kelio
nės ratą apie dangų. Tokį sau
lės judėjimų galima buvo pa
tiki inti žiūrint Į vakarus po 
sau ės nusileidimo ir dabojau! 
žvaigždes. Metiniam sezonui 
bėgant, kiekviena vakarų gali
ma buvo pastebėti, kaip žvaig
ždynai skendo vis žemiau ir 
žemiau į vakarus iki ant galo 
jie pasidarydavo nebematom! 
dėl ai dangaus skaistumo. Toks 
apsireiškimas buvo aiškinamas 
tuo supratimu, kad po nusilei
dimo saulė kildavo atgal iš va
karų sutikti žvaigždes. Toks 
saulės judėjimas, suprantama, 
nebuvo maišomas su kasdieni
niu jos patekėjimu ir nusilei
dimu, nes to laiko žmonėms bu
vo labai aišku, kad kasdieni
niame judėjime arba bėgime 
api? žemę dalyvauja visi dan
gaus kūnai. Sėlių laikų žmo
nės manė, kad be savo papras
to' kasdieninio judėjimo saule 
t ui ėjo lėtų ir nepriklausoma 
ju( ėjimą į priešingą pusę. Sau
lė ir žvaigždės, jų supratimu, 
šia idie gali nusileisti tuo pa
čiu sykiu, kuomet rytoj saulė, 
jau biskį paslinks j rytus, kad 
davus žvaigždei progų nusileis
ti keletas miliutų pirmiau.

Kantri..-; saulės kelio tėmiji- 
mas si novčs astronomus pri-J stovi

Tokios tat 
pratimai apie 
patavo iki pat viduramžių. Bet 
tos nuomonės tapo diskredituo
tos veik tuo pačiu laiku, kada 
Kolumbus atrado Ameriką. Tei
singus argumentus apie sauli
nę sistemų • pavartojo Koperni
kas savo dideliam astronomijos 
darbe, kuriam jis pašventė sa
vo gyvenimų. N.csumušamais 
argumentais Kopernikas įrodi
nėjo, kad kasdieninis dangaus 
judėjimas paeina nuo tų, jog 
žemė sukasi apie savo ašį. Ko
pernikas įrodė pamatinį skirtu
mų tarpe teisingojo ir įsivaiz
duotojo dangaus kimų judėji- 

Jis įrodinėjo, jog daug 
negu daugiau yra pamato manyti, 
Aty-'kad kasdieninis saulės ir žvaig-

nuomonės ir su- 
astronomiją vieš-

padary

jančios nuomonės (lėliai besisu
ki mo visos visatos apie žemę 
yra visai paikas supratimas, 
nes’ negalima daleisti, kad toli-

laikai'-, menu- yra ta, kad jis nužymėjo t(?i- 
buyo įrodomas, singą žemės vietų visatoje. Ko- 
kurie galėdavo pernikas perkėlė visatos ccnt- 
nužymėti ‘ kada rą iš žemes į >«aulę. Jisai, be to, 
apšviestoji pu-’ nužymėjo tą tiesą, kad musų 

i i žemę. • žemė yra planeta, kuri bėga 
savo orbfte apie saulę tarpe Ve
neros ir Marso orbitų. Koper
niko mokinimai nušlavė į gur
bų senuosius įsitikinimus ir 
prietarus, o po jo astronomai 
pradėjo samprotauti, kad mu
sų žemė nėra vienintelis gyvy-Jie

Marso, Jupi tariaus 
judėjimus. Pradėta 
įvairias tų planetų
Saulė ir mėnulis yra 

surišti su kasdieniniu

ir 
pa

pasekė teleskopo išradimas, 
kurio pagalba tapo sutver
tas moderniškasis astronomijos 
mokslas.

Priešistoriški laikai yra pasi
žymėję ir didesniais atradimais. 
Dar gilioj senovėj pradėta tei
singai aiškinti mėnulio ir sau
lės užtemimai. Akylus astrono
mai pradėjo pastebėti penkias 
žvaigždes arba planetas, 
pradėjo įžiūrėti Merkuro ir 
neros, 
Saturno 
temyli 
vaizdas, 
ankštai
žmogaus gyvenimu, todėl anks
tyvieji planetų judėjimo tyri-, 
nėtojai įsivaizdavo, * kad los 
planetos turi kų nors bendra 
su žmonių laime ar nelaime. 
Pagalios • tapo įsitikinta, kad 
tos planetos prisilaiko tam tik-j 
ros tvarkos. Papo surasta, kad 
tos planetos klauso tam tikrų 
gamtos įstatymų. Kartu su as
tronomijos mokslu tobulinosi 
ir ptietėsi -geometrijos moks
las. Kada mes pereinam iš tam
siųjų piriešistoriškų laikų pe
riodo į istoriškų periodą, mes 
surandame, kad keistieji dan
gaus apsireiškimo aiškinimai 
buvo gana logiški.

Pasekdamas Pytliagorų Pla
tų ir Aristotelį, Ptolemas pri
pažino, kad žemė yra apskrita. 
Savo įsitikinimus jis rėme tais 

kuriais 
šiandie, 
tas mil- 
erdvėse 

kad

Menas ir Moralybė
Kaso M. Šileikis.

(Pabaiga)

straipsny mis jau pil
nio

pačiais argumentais, 
mes argumentuojame 
Suprato jis ir tai, kad 
žiniškas kamuolys yra 
atskirtas. .Ils daleisdavo, 
kasdieninis dangaus kūnų ju
dėjimas gali būti išaiškinamas 
tuo supratimu, kad žemė suka
si apie savo ašį, bet dėl didelio 
kitų astronomų .'tai nuomonei 
pasipriešinimo jam nepasiseko 
įrodyti tokios nuomonės prie
žasčių. Ptolemas todėl pasiliko 
prie to supratimo, kad žemė ne
sisuka nei apie savo ašį, neigi 
ji bėga per erdves, bet nuolat

i vienoj ir toj pačioj vie-

Savo 
ma minėjome, kad menas 
ko bendra neturi su absoliu
čia moralybe arba nemoralybe; 
menas egzistuoja tiktai sau ir 
savo vietoje jis yra tiktai mo
ralybės supratimu.

Senovėje žmonės garbino 
nuogų žmogaus kimų. Moterys 
melsdavosi net skulptūros for
moje padarytai vyro lyčiai.* Vi
sa tai jiems, suprantamą. Išro
dė dora ir moralu. Sikštaus 
koplyčioje yra pieštas Mikojo 
Angelo siužetai: “Paskutinis 
Teismas”, kur visos figūros yra 
nuogos, ir kur parodyta yra 
taip vadinama žmogaus gėda. 
Nieko Uoga ir nedora lame nė
ra matoma. Ta koplyčia ir 
šiandie egzistuoja, joje yra lai
komos pamaldos. Net ir puti Bet ir( jos turi savo 
bažnyčios vyriausybė nemato negali būti nepadarioj formoje, 
tarne nieko nedora. () tai h h I geriau- sakant paliekant lyties 
dėl, kad aukštos vertybės me-! dalyku^ uiĮošųJiai. ; Bet kur j as
ilo kūrinys, kurs dailininko1 šie- mėnį galima karikaturuoti ' ir 
los troškimu yra atvaizduotas, laikraščiuose spausdinti ir už 
tampa lyg viršgamliškas vaiz- tai valdžia nebaus 
das, kurs nieko bendra neturi'Amerikoje, 
su žemišku 
mas yra tiktai prigimties nuo-'budžio. 
gunie ir vuigariškain nuogume, tas esti

patys jį padarome. Yra nepras- 
mii>Ku sakyti, kaxl nv’venimas 
ėjo savo keliu pirmiau, jis eis 

ir visada taip. Visai n(į Gyve
nimų galima padaryti tokiu, 
kokiu mes noritne kad jis bu
tų. Tiktai, deja, mes neturime 
sutarimo. Neturimi vienodų 
minčių. Dažnai klausome tų, 
kurie mums diktuoja savo nau
dai. Kų vieni kuria, tai kiti 
griauja. Mokslo srity dažnai es
ti staigių perversmų. Pavyz
džiui, chemikai išranda kokių 
nors gyduolę nuo ligų. Tokį iš
radimų visi priima kaipo neuž
ginčijamų ir visiems naudingą 
faktų. Mene irgi gali rastis lo
kių formų, kurios gali suįdo
minti visų pasaulį. Bet meno 
srity yra dar daug nenuveiktų 
darbų. Maža yra žmonių, kurie 
iškeltų dideles idėjas, bet yra 
daug tokių, kurie perdirba tas 
pačias formas, sudeda į daik
tų, ir biznio išrokavimu, jas pa
tiekia žmonijai, kurios veda jų 
prie išsigimimo. Muzikoje mes 
turime jazzą, kurį labai mėgs
ta jaunuomene.. Jaunuomenė gi 
paprastai mėgsta tuščius daly
kus, kurie turi tiktai paviršu
tinę ir tuolaikinę vertybę.

Menas skiriasi 
tuo, kad jis turi 
si nes prasmės, 
tas, kas gali būti
(tymais. Nėra įrodymų, 
mokslas arba pasilieka teorija. 
Dvasinę pusę mes galime su
prasti visaip: teisingai arba 
pasilikti fanatiku. Negalima sa
kyti, kad menas nėra parem
tas įrodymais. Menas yra ankš
tai surištas
gaus puse, su jo kultūrinių sto
viu. Dvasinis tikėjimas į dan
gų yra dėstomas žodžiais, bet 

merą tikro prirodymo. Dailė 
išsireiškia iš žodžiil, taip kaip 
muzika iš gaidų, bet dailė yra 
paremta įrodymais ' repre- 
zen tuo jaučio vaizdo faktais.

Puiki stovyla yra proporci
jos meliodija. Didelis tapybos 
kūrinys, yra meliodija spalvų 
ir formų. Didelis meno kūri
nys mums neleidžia suprasti,' 
kad jis butų atliktas sunkiu 
darbu. Jis, rodosi, yra suknis
tas su didžiausiu smagumu. 
Kuo didesnis darbas, tuo pa
prasčiau jis yra atliktas. '

Fotografija J. V.
Reikia priminti nuogų figū

rų fotografijas. Jeigu nuogos 
moters arba vyro fotografija 
yra su nuralušuota gėdos vie
ta, tai ją galima viešai parda: 
vinėti arba pirkti; valdžia už 
tai negali kabintis. Bet jeigu 
palikta taip, kaip nufotogra
fuota, lai peržengia Jungtinių 
Valstijų įstatymus ir tada gali 

jjnit baudžiama. Fotografiją, nė
ra skaitoma dailės kuriniu, ta
tai jai yra cenzūra. Bet negali 
bul fotografija pavartota ne-

• moralėj formoj, kad ir su 
bužiais.

Karikatūros J. V. 
I

Musų gadynėj atsirado
vadinama karikatūra, iškraipy
mo forma, kuri lengvai gali xap- 
silenkti su dora. Senovėje nie
kas nežinojo karikatūrų ir ne
mokėjo jų piešti. Kada atsirado 
špauda, tai karikatūra laikraš
čiuose užėmę svarbią vietą. Ka
rikatūra yra* tokia forma, kuri 
perstoto asmenį iškraipytoj ir 
satyros formoje.

Karikatūros Jungtinėse Val
stijose yra plačiai vartojamos 
ir visur leidžiama jas vartoti.

cenzūrą:

nuo mokslo 
daugiau dva- 

Mokslas yra 
paremtas j to

ri ėra

si! dvasine žmo-

kus trumi>oj ir aiškioj formoje. 
Karikutura paij vjiiiijm Laikraš
tį, taip kaip apysakos iliustraci

ja palengvina skaitytojo vaiz
duotei. žmonės mėgsta skaity
ti laikraščius, kur yra daug ka
rikatūrų ir aplamai paveikslų. 
Jeigu norimą,z kad jaunuome
nė ii* net vaikai, skaitytų lietu
vių laikraščius, tai jiems reikė
tų daugiau karikatūrų dėti į 
laikraščius. Anglų laikraščiai 
gerai žino, kad karikatūros pri
traukia skaitytojus. Kiekvie
nos šeimynos vaikai su noru 
griebiasi už “Sunday paper”, 
nes jie ten randa kas jiems pa
tinka. Karikatūra taipjau turi 
parašus, kuriuos reikia skaityti. 
Skaitydami tokius parašus, jie 
išmoksta skaityit ir protauti.

Kada Alabamos “tautos su- 
nai” supyko ant “Montgomery 
Advertiser” už Spanglerio kari
katūras, kur buvo atvaizduoja
ma juokingoj , formoj legislatu- 
ros nariai, tai jie įnešė bilių 
uždrausti karikaturųot žymius 
asmenis. Tokis įstatymo su
manymas iššaukė didelio skan
dalo visuose Amerikos laikraš
čiuose ir palaikė ant juoko įs
tatymo sumanytojus. Girdi, 
uždrausti karikaturuot jupkin- 
koj šviesoj žpmius asmenis rei
kštų tą patį, kų ir spaudos lai
svės, varžymus.

Bet reikia priminti’ ir tai kad 
Lietuvoj yra visai kitaip. Te
nai yra varžoma spaudos lais
vė,, yra varžoma 
kultūros darbai.
“Lietuvos žiniose” spalio 11 d. 
menkutės karikatūros, kurioj 
parodoma du asmenis: Petrulis 
besimaudydamas 
Bistras vandenin 
viskas.
re, p-ia 
tai buvo areštuota ir kalėj i- 
man įmesta, v laikraštis buvo 
konfiskuotas. Amerikbje už pa
našią karikatūrą, išspausdintą 
laikrašty, niekas nė domės ne
atkreiptų. '

ir kiti vieši 
Tž įdėjimą

prigėre ir 
panėrė, tai 

Bet laikraščio redakto- 
F. Bortkėvičienė, už

Tupėdamas lizdely 
paukštelis

dra-

taip

laikraščio 
jeigu tiktai nėra 

gyvenimu. Skirtu-^priešvalstybinės agitacijos po
piet ir pats preziden- 
karikat urnoj amas gro-

Tupėdamas lizdely augantis 
paukštelis laukia, kada jam 
išaugs pluksnos. Kada jam 
plunksnos suželia, jis pradeda 
jaustis galėsiąs lėkti. Nuo ta
da jis jau ir pradeda bandyti 
lėkti. Pakyla iš lizdelio, kiek 
palekia ir pasijunta toliau( ne- 
galys skristi. Paukštelis todėl 
yrh priverstas grįžti j lizdų. 
Bet kiek palaukus, pluksnos 
jam galutinai suauga ir jis iš
lėkęs daugiau į lizdelį nebegrįž
ta. Po to jis pats pradeda rū
pintis apie susukimų sau lizde
lio.

Taip privalo daryti ir moks
leivis.* Kada jis jaučiasi galys 
viešai išreikšti savo mintį, tai 
jr turi bandyti, o silpnumai ir 
trukumai pasitaisys vėliau. Bet 
kada moksleivis išeina į visuo
menę, jis atranda, kad musų 
visuomenė yra pasidalinusi į 
tam tikrus sluogsnius bei kla
ses. Tų klasių reikalai yra ne
vienodi ir lodei tiems reika
lams apginti steigiama organi
zacijos bei partijos. Ant kokios 
tat partijos platformos turi pa
sistoti moksleivis? Man išrodo, 
kad kiekvienas moksleivis tū
lotų pasistoti ant socialistų 
platformos. ; Socialistų platfor
ma yra stipriausi todėl, kad ji 
yra mękrtu -parimta. Draugiji
nės evoliucijos, ekonominio is
torijos aiškinimo ir klasių ko
vos teorijos vis tai tie moks
lai, ant kurių paremtas moder
niškasis socializmas.' Tų teori
jų klaidingumų iki šiol neįsten
gė įrodyti nė mokyti ir gana 
i imti socializmo kritikai. Dau
gumas lietuvių studentų juk 
yra darbininkų klases dalis, to
dėl socializmas turi būti jų 
idealas, kurs nurodo, kad dar-
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bininkai įgys laisvę ir pasiliuo- 
suos iš ekonominio-skurdo,

< I

Mes neturime svajoti, kad 
kų nors gero mums duos bol
ševizmus. Bolševikai pasistatė 
perdaug aukštų platformų, ku
ri yru ^svajonėmis paremta. Ne
užginčijamas yra faktas, kud 
bolševikai savo platformą kas 
metas žemina ir taiso. Nėra 
abejones, kad ateis laikus, joff 
b<;lševikai 
lizmo mokslo teisingumų. Ta
da bus galima veikti iš vieno. 
Visa beda su musų žmonėmis 
yra tame, kad didelė jų duagu- 
ma nežino kame baigiasi pasa
ka ir kame prasideda mokslus.' 
Del to tai mes tiek daug tifri- 
me bolševikų (’hieagoj, Brook- 
lyne ir New Yorke. Bolševikai 
mat gali parėkauti ir tos skam
bios frazės bemoksliams žmo- 
nžms patinka. Bet juk taip pa
sukanti iš sakyklų apie “dūšios 
išganymų” ir “dangaus kara
lystę” moka ir musų kunigai. 
Tokios kunigų frazės tamsiems 
žmonėms patinka; nes čia pro
tauti nereikia. Visas reikalas 
pavedama “Dievo valiai”. Bet 
protingi žmonės kunigų pasa
koms netiki, lygiai kaip jie ne
tiki bolševikų utopijoms.

• ’ J. U. Moksleivis.

ŽEMĖ

Kaip pasidaro žemė?
Žemė arba purvas imums nuo

lat painiojasi po kjjų ir daž
nai įkirsta mums ant tiek, kad 
mes kalbame apie žemę su pa
nieka. Ant žemės mes vaikščio
jame iš dienos į dieną. Jinai 
mums išrodo\taip paprastu 
daiktu, kad mes retai kada 
kreipiame į jų didesnes domės. 
Bet jeigu mes imsime apie že
mę galvoti, nagrinėti, studijuo
ti ir analizuoti ją, tai mes at
rasime, kad į žemelę yra ver
ta kreipti domę, kad jinai turi 
mums daug ko pasakyti ir kad 
jinai yra ne tik svarbi, bet ir 
būtinai gyvenimui reikalinga. 
Tą pati galima pasakyti ir apie 
kitus gyvenimui reikalingus da
lykus. Į daugelį musų kasdien, 
vartojamų ir būtinai gyveni
mui reikalingų dalykų mes žiū
rime pro pirštus, neduodami 
jiems ypatingos svarbos. Kiek
vienas tačiau daiktas turi savo 
pradžių, turi savo istorija. Lai
mingas yra tas žmogus, kurs 
gali >ave apsupančius dalykus 
įvertinti, suprasti ir analizuoti. 
Tas padaro žmogaus gyvenimų 
svarbiu, įdomiu ir vertu gy
venti. Del to tai aną sykį mes 
ir pasakėme, kad mokslas tei
kia žmonėms ne tik ypatiškos 
naudos ir žinojimo, bet kartu 
jis teikia ir smagumo. Neap
šviestiems žmonėms gyvenimas 
išrodo be tikslo, nesvarbus, ne
įdomus ir nevertas gyventi. 
Laiks nuo laiko mes imsime 
paprastus dalykus analizuoti ir 
pažiūrėsime ką gero mes juose 
galėsime rasti.

šiluma ir lietus yra du labai 
svarbiu dalyku, bet juodu vie- 
nudu nepadarytų musų gyve
nimų galimu. Idant žmonės tu
rčių maisto, drapanų ir pasto
gę, būtinai yra reikalinga že
melė. Kada tik pavasaris iš
aušta, tūkstančiai žmonių išei
na j savo ūkių laukus apdirbti 
žemelę. Apie trečdalis visų 
Jungtinių * Valstijų gyventojų 
yra ūkių darbininkai. Iš meto 
į metų jie sodina įvairius aug
menys, sėja įvairius javus, mui
lina ir augina įvairius gyvu
lius ir paukščius. Nesu vartoja
mus produktus jie parduoda 
miestų gyventojams. Tokie da
lykai kaip miltai, bulvės, cuk
rus, medvilnė ir šimtai kitų 
dalykų ateina iš ūkių arba iš 
jų apdirbamos žemelės. Jeigu 
nebūtų žemės, m butų pievos 
nei žolių, nebūtų medžių nei ki
tų augmenų. Be žolių ir grudų 
negalima butų auginti nei gal
vijų, nei arklitf, nei avių, nei 
šimtų kitokių gyvulių, nes 
Jieftis nebūtų maisto. Neturėtu
me ko valgyti ir mes patys. Jei
gu ne žemelė, nebūtų fruklų ir 
daržovių, nebūtų duonos ir 
sviesto, nebūtų pieno ir mėsos. 
Pasirodo todėl, kad be žemės 
gyvenimais nebūtų galimas. Au
gu žemė yru taip svarbi, tai

5
pažiūrėkime, kaip ji atsirado, 
kaip iš jos išauga augmenys ir 
ką ūkininkai daro, idant padi
dinus žemės vertę.

Kam teko su žemėmis žaisti, 
tas gal būt ne kartų yra savęs 
klausęs: iš ko susideda žemė? 
Purvas ir žemės ne visada yra 
tokiai- buvę. Jūsų stalas ir vi
si kiti mediniui rakandai seniau 
buvo dalimis augančio medžio. 
*Tif daiktai todėl jra iš tos pa
čios žefne.H.

Jeigu purvais apdžiūvusias 
l ankas jus triuši te vienų į kilų, 
tai jus jausite, kad kaž-kas 
braižo jūsų rankas. Tas paro
do, kad žemėse yra kaž-ka> lo
kio aštraus. Jeigu jus uždėsite 
purvo ant stiklo ir kuo nors 
trinsite jį, tai jus girdėsite čirš
kimų ir pastebėsite, kad pur
vuose yra kaž-kas tokio taip 
kietaus ir aštraus, kad net brai
žo lokį kietų daiktą kaip stik
las. Mums nesunku bus patir
ti kus tokio yra aštraus ir kie
taus purvuose, jeigu mes imsi- 
rųc atydžiai tyrinėti iš ko susi
deda smiltys. Nesunku yra pa
stebėti. kad smiltys susideda iš 
mažų akmens trupjnelių. Tie 
lai akmens trupinėliai ir yra 
tokie kietus ir aštrus, kurie 
braižo netik musų rankas, bet 
ir stiklai. Smiltys, kaip matome, 
susideda iš mažų akmens tru
pinėlių. Žemė taip pat suside
da iš mašų akmens trupinėlių, 
tačiau žemėje tie trupinėliai 
yra (ĮauK smulkesni. Geriausi 
derliaus žemė kada tai yra bu
vusi kietu akmeniu.

i \
Kiekvienas musų žinome, kad 

nukirstų medžių kelmai pųva. 
Pųva ir kiti drėgnoje žemėje 
-esantys medžio daiktai. Skaity
tojas gal būt nepatikės, jeigu 
mes pasakysime, kad pųva ir 
akmenys. Bet jisai atras, kad 
tatai yra tiesa, jeigu jis nepa
tingės apie tai patyrinėti. > Ne 
taip greitai kaip medis, bet pų
va ir kiti dalykai. Spindinčios 
geležinės vinys, padėtos šlapio
je vieloje arba sukastos į že
mę, surudyja ir galų gale iš jų 
belieka geltona rudis. Panaši 
istorija, pasikartoja ir su akme
nimis. Tur būt kiekvienam te
ko pastebėti, kad ant senų ka
pinėse akmens paminklų yra 
įlinku arba net nebegalima įskai
tyti ištašytus numerius, raides 
arba žodžius. Tokį pat reginį 
galima pastebėti ir ant senų 
mūrinių namų sienų. Tvirėiau- 
sio muro siena po ilgo laiko 
nusidėvi, pradeda sproginėti ir 
griūti. Tokiam akmenų puvi
mui yra daug priežasčių. Kiek
vienas akmuo turi savyje ply
šių. Daugelis tokių plyšių yra 
ant tiek didelių, kad jas gali
ma įžiūrėti paprastom akim, 
bet kitos plyšęs yra taip mažus, 
kad be padauginamojo stiklo 
negalima matyli. Kada lietus 
lyja, tai akmuo mažiau ar dau
giau prisigeria vandens. įėjęs 
į mažus akmens plyšius van
duo netik pūdo akmenį, bet 
jeigu akmenį ūmai apšildo sau
le, tai tas vanduo pavirsta į 
garus ir besiverždamas lauk, 
dažnai tuos plyšius dar labiau 
padidina. Panašiai atsitinka ir 
tada, kada vandens prisisun
kęs akmuo sušąlą. Visi juk ži
no, kaip sušalęs duduose van
duo perplėšia stipriausias gele
žies dūdas. Tas parodo, kad su
šalęs/ į ledų vanduo reikalauja 
daugiau vietos ir jeigu jis to
kios vietos negali rasti, tai jis 
perplėšia bet ka. Tokiu jau bil
du sušalęs į ledų vanduo per
plėšia ir akmenys. Iš karto van
dens suplėšyti akmenys yra di
deli. bet reikia nepamiršti, kad 
tokiam procesui nėra galo.

Akmenys draskyti vandenim 
padeda ir augmenys. Savo plo
nas šakneles augmenys dažnai 
suleidžia j akmens plyšius ir 
augdamos storyn drasko ak- 
mpns paviršių. Visi mes žino
me sliekus. Jų prisirinkę, mes 
dažn.ai einame žuvauti. Retai 
kada mums ateina į galvą min
tis paklausti savęs koki darbą 
atlieka sliekas. Jis tačiau irgi 
turi pareigų. Jis ėda žemes. Ma
ži akmens trupinėliai jo vidu
riuose taip smulkiai susimąją, 
kad be padidinamojo stiklo jus 
jokiu budu jų neįžiūrėsite.

(Bus daugiau)
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BATH ROBES SPĖČIAU AI APKAINUOTI
Žmonės, kurie nori duoti bathrobes kaipo Kalėdoms dovanų, tu

ir kiekvienam
jas pradeda pusti ir pradeda snigti, kiekvienas pradeda manyti

apie šilumą, pradeda manyti apie bathrobes

robes randasi ant antrų lubų. Vyrų bathrobes randasi ant Pirmų

drabužių Annex

Lubos

Stalo Padengimai Rankšluoščių Setai Rankšluosčių Setai

Krautuvė atdara Utarninko ir Seredos vakarais

Vaikų Bathrobes, 
2 iki 6 metų, už

Kiti iki $4.98, daug 
gražių spalvų ir pat- 
temų, taipgi dauge
lis iš plaids ir Eea-< 
con audeklo.
The Larkin Store — 

Antros Lubos

ŠHpėriai gerai 
pritaikinti

Mergaičių 
Bathrobes 

7 iki 14 metų 
$1.95

Išpardavimas Utarninke - Seredo j - Ketverge 
Gruodžio 22rą, 23čią ir 24tą

Ekstra dideli ir stori, iš tankio au
deklo, gražių spalvų kraštais, ir 2 
wash cloths, gražiuose bakseliuose, 
dviejų tonų spalvų C* 4
efekto 4* ■

“LINKSMŲ KALĖDŲ, LAIMINGIAUSIŲ IR PASEKMINGIAUSIŲ NAUJŲ METŲ 
ši krautuvė bus uždaryta Gruodžio 24, Kūčių vakare 6 valandą vakare

ir bus uždaryta Kalėdų dienoje
virinkite — Moterų, Mergaičių, Vaikiukų, Kūdikių ir Vaikų bath

Nei vienas nedevi bathrobes be 
šliperių. Mes turime pilną ataką 
ant antių lubų, čeverykų dcpart- 
mente populiarėmis kainomis.
The Larkin Store — Antros Lubos

1 PIH\ llluiA liiniA 
llllIUį llllliul 
IIIlUlĮ

Rankšluosčių Setai
Su gražiais leisimais kraštais, su 
medallion viduriu, padaryti iš mirk- 
Štp muslino, sudėti i gražius baksė
lius, parinktų ff -| O C
patternų

Kūdikių Robes, fi mėn. 
iki 1 metų, po 

$1.79
Iš Eiderdov.n. Gražiai pasiūti ir gerai tri- 
muoti. ružavais, mėlynais ir satininiais ribi- 
riais. Turi gražias kišenaites, stiprį juosta ir 
gražus kutukai. 1

The Larkin Store — Antros lubos

Lovos Uždengimui
* Setas

Rayon Šilkinis uždangalas ir bolster, 
gražiais kraštukais ir kampais, mie- 
ros 80x90, pink, mėlyni, CQ 
goki ir Drchid O.Ou

Lininis Lunch Cloth 
Setas

Materiolap 86x36 ir nosinukai, ;
rinktų spalvų, $1 S

bet busime prisirengę prie biznio kaip paprastai, Gruodžio 26 dieną, 1925

The Larkin Store

Ekstra dideli ir stori, geri dėl vanų 
rankšluoščiai, 2 wash cloths, gra
žiuose bakseliuose, pink, mėlyni auk
siniai ir orchid, *70 f*
setui I wv

Rankšluosčių Setai
Vienas didelis, storas vanos rankšluostis, 1 svečių fenk
Sluogtis, pink, mėlyni, auksiniai, gražiuose <£ 4 
bakseliuose, setui M* I

Merccrized lininio užbaigimo, balti
nami, kraštai rankomis apsiuvinėti, 
gatavi vartojimui, audeklas 2*6 mą
sto ilgumo, 6 nosinukai, C A 7 K 
22x22, visokių patternų f w

South Ashland Avė. at 47th Streei

l Vana Mats
Ekstra stori, tankaus audeklo, už
lenktais kraštais, gražių spalvų, di
delis- pasirinkjmas, C 4 OE 
kiekvienas

Bcaeon blanketų materiolo, šilti ir stiprus, 
pinigų sutaupynto kainomis, gražių spalvų ir 
dailių patternų. Kiekvienas bath'•o >'e h’ri 
vieną kišenių, gerai pasiūti, gra- $1.89 
žir.l tnmuoti. Kiti yra po ’ ■Vv

The Laikin Store — Antros Lubos

Stalo Padengimai
Iš tikrų importuotų linų, apverčia
mos dviejų spalvų, staltiesė 58x58, 
(’> nosinukai 16x16, rankomis siūti 
kraštai, visokių spalvų, garantuotų 
neblunkančių, $9.50

Moterų Bathrobes
Yra tiktai $9.60, kiti iki $10.75. Puikus mink
yti bathrobes padaryti iš Lawrence ir Beacon 
Audeklo. Yra gražių spah ir ir 
nų. Kiekvienas trirnuotas su 
cor.J ir rabinais « * X"

The Larkin Storo — Antros

Lovų Uždangalai 1
Iš Australiško materiolo, gražiais 
kraštukais Ir kampais, mieros 80x90, 
pink ir C4 AQ
mėlyni

MES SIUNČIAME visiems savo krautuvės rėmėjams didelę padėkavonę už rėmimą musų per pereitus 
keturis ir pusę mėnesio, mes norėtumėm, kad jų s ir ateity pirktumėt savo pirkinius The Larkin Krau
tuvėj, kur jus gaunate puikų patarnavimą, pirmos rūšies tavoms ir kur “Už Pinigus Nupirksite Daugiau”. 

Mes linkime kiekvienam kostumeriui — kiekvienam draugui 
darbininkui Didžiausios Larkin Krautuvės

Stiprų Robes dėl vaikų, 
8 iki 10 metų 

$2.95
Šilti ir patogus, gerai padaryti ir didelis, pa- 
sirirkimas spalvų. Kiekvienas užbaigtas su 
cord. - >

The Larkin Store — Antros Lubos f

Vyrų Bathrobes iš 
Beacon audeklo po 

$5.50
Blanketiniai bathrobes iš tikrų Indijoųiškų 
čekiotų patternų. Shawl spalvų. Kiekvienas 
gerai padarytas ir užbaigtas su cord, tassel 
ir frogs. Yra visų mietų. Čia dar randasi kiti 
blanketiniai bathrobes dėl vyrų po $9.50, jie 
yia stori, šilti ir minkšti padaryti iš tikro 
Beacon blanketmio audeklo, snappy patternų. 
Visi yra gerai padaryti ir pasiūti atsargiai 
kaip ir siutai.

The Larkin Stote — Pirmos Lubos 
Drabužių Annex
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NAUJIENOS, Chicago, D1

Nusižudė

per

ANNA SHUTTA

Po tėvais Rimkaitė

mi

Kaina 30 ir 60 centai

į**|PWo,l ŪPU®**

Ristynėa Rockforde

NAUJIENOS
Kalėdų Dovana

Cicero
metodai

daro ne

biznio
<į>^

pranešti,

šeimynai

Krautuvės Atviros Vakarais

LARGEST0^

m tu 
m u

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

radio 
viena

Nori pažaboti 
Yellowley

Severa’s 
Gothardol

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

G E R B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.

Bet ar ilgai taip žmones da 
s, tai tik ateitis parodys.

—Tas pats.

METROPOLITAN 
ELECTRIC SHOP 

šviesus ir dratų suvedimas. 
Fikčeriai j r elektros. reikmenys. 

2215 W.- 22nd S t., Chicago , 
Phone Canal 2591

[Pacific and Atlantic Photo]
William Dwyer, butlegerių or

ganizacijos karaliuj. Tos orga
nizacijos apyvarta esą siekiusi 
$25,000.000. Dwyer tapo areš
tuotas ir turėjo užstatyti $40,- 
000 kaucijos. 1

CHICAGOS

Mergina mirė; ji 
nusižudė

Linkime naujiems 
riams pasisekimo.

Artinasi Kalėdos. Kiekvienas pagal seną 
Įprotį pradeda rūpintis kokią Kalėdų dova
ną suteikti savo giminėms ir draugams?! 
Geriausia Kalėdoms dovana —» NAUJIE
NOS.

Praeito j pėtnyčioj Rockforde 
įvyko ristynės. Požėla ritosi 
su tvirtu bohemų ristiku, kuris 
beveik koją Požėlai neišsuko. 
Tačiau Požėla į 1:06 vai. pa
guldė savo priešą net du kar
tu. *John Freberg, švedų čenv- 
pionas, paguldė Victor Soldatą 
du kartu į 8 minutes. —K.

gyventi, bet užtai dviem kuni
gam ir gaspadinei budavoja 
didžiausius ir puošniausius na
mus. i

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

Elizabeth Dorotliy
42 m., iškrito per

Peoples Furniture Co.
Pianų Krautuvės

Dar gali nuvežtu Jūsų namus prieš Kliedas

4447 So. Fairfield Avenue, 
Tel. Lafayette 0727 

SKYRIUS
4904 West 14th St., Cicero. 

Tel. Cicero 8094.

Bučiau ir pamiršęs 
kad musų šv. Antano parapijos 
klebonija jau pabaigta budavo- 
ti. Kunigai persikėlė gyventi; 
žinoma, buvo ir iškilmes ir tai 
dideles.

Namas neatrodo, kati tai bu
tų kunigų.’ Juk ir juokinga 
yra, kad yra tik du kunigai ir 
gaspadinė, o namas yra trijų 
augštų, su keletu desetkų kam
barių. Vadinasi, Kristaus se
kėjai! Bet ką čia padarysi, — 
juk kunigai ir sako: “nežiūrė
kit ką mes darom, tik klausy
kite ką mes sakom.” Ir tą pa- 
rapijonys šventai pildo. Jie ne
žiūri, kad jie patys neturi kur

DR. VAITUSH, O. D.
LIETUVIS AKIU •'PECIALI8TA

. Palengvins akių įtempimą, kuriu 
esti priežastimi galvos skaudėjimo, 
svaigimo, akių aptemimo, nervuotu- 
mo, skaudamą akių karštį, atitaiso, 
kreivas akis nuima kataraktą, atl 
tako trumpregystę ir toliregystą. 
Prirenka teisingai akinius. Visuo
se atsitikimuose egzaminavimas da
romas su elektra, parodančia ma
žiausias klaidas. Speciali atyda at
kreipiama j mokyklos vaikus. Aki
niai nuo $4.00 ir augščiau. Vai: 10 
Iki 8 vai. Nedčlioi 10 iki 1 vai. p. »

1545 West 47th Street 
Phone Boaleverd 7589

Gavės žmogus Kalėdoms Dovanų NAUJIE
NAS, džiaugsis visą m«tą. Netik, kad 
džiaugsis, bet turės didžiausią naudą, — 
galės daug pasimokinti, patirti.
NAUJIENOS jam bus tikru ir geru drau
gu per visus metus —- kasdien.
Jei nenorite užrašyti NAUJIENAS me
tams, galite užrašyti pusmečiui, net ir ke
liems mėnesiams.
Į Lietuvą labai paranku užrašyti SUBA
IGS NAUJIENAS. Lietuvoje žmonės 
NAUJIENAS labai mėgsta. SUBATOS 
NAUJIENOS Lietuvoje $2 metams, Ame
rikoje SUBATOS NAUJIENOS metams 
$1.50.

Atsakantis 
jums 
mus. 
maa.

Kimba!! Pianą
Arba bile kokį pianą Jus geistumėt turėti, 

ant visai mažo pirmo {mokėjimo

Nežiūrint prieš jį užvesto
sios bylos, prohibicijos direk
torius Yellovvlcy vakar atėmė 
dar 17 pcimitų gauti ir laiky
ti alkoholį pardavimo ar išdir
binio tikslams. Daugiausia per
imtų neteko aptiekus netik 
Chicagoj, bet ir priemiesčiuo
se ir kituose netolimuose mies- 
teliuc.e. Teisės prirašinėti al
koholį neteko ir du daktarai 
iš Green Bay, \Vis. Tos pačios 
teisės neteko ir du Chicugos 
daktarai.

Mrs.
Schrickei
langą iš šešto augšto Atlantic 
holely ir užsimušė ant vietos. 
Išpiadžių negalima buvo nut 
spręsti, ar ji pati iššoko, 
kas ją išstūmė. Kartu su 
buvo ir Arthur Sallander, 
m., 2246 N. Hichmond St., 
ris miegojo jos kambaryje, 
jis nematęs kaip ji iššoko 
koridoriaus lanjją.

Gruodžio 16 d.. Aušros kam
bariuose, įvyko naujų išrinktų 
Namo lb-vįs direktorių susirin
kimas. Pirmininkas atidaręs 
susirinkimą pranešė, kad susi
rinkimas sušauktas tikslu iš
rinkti valdybų, , kontrolės ko
misijų ir teisių komisiją dėl se
kamų mctų.x Valdyba išrinkta 
sekama: organizatorius - ad
vokatas J. P. Waitches, iždi
ninkas J. Varekojis, iždo 
globėjai , K. Klibas ir J. Ma
telis, sekretorius — J. Tama
šauskas, kontrolės komisija 
B. Butkus, K. Danyla ir V. Pru- 
šinskas,. teisių komisija K.

F. Staneviče-Stonis savo na
me, prie 15 yt. ir 48 (T., ati
darė švarią valpomųjų daiktų 
sankrovą. Matyt, biznį 
blogą.

Nuliūdę,

Vyrus, Motinu, S«
Broliai ir švogeriai

Sekami valdybos nariai p( 1 
$5,000 kaucija: organizatorius, 
iždininkas ir du kasos globė
jai. Kontroles komisijos vienas 
narys po $500 (kurio- knygos 
kon trelėj). Pr isižadėj o kauci 
jas priduoti į sekamų direkto
rių susirinkimų. Organizato
rių* .. nusipirko dar du £€*vii; 
pirmiaus buvo pirkęs teiti šė-l 
rus, pasižadėjo pirkti už $1000; 

‘jo pavyzdį pasekė ir kiti direk
toriai, tik po mažiau pirkti šo
rų. Visi direktoriai pasižadėjo 
juos sumokėti metiniame šeri- 
ninkų susirinkime. Jeigu ir še- 
rininkai pirktų taip šėrus, kaip 
direktoriai, organizatorius sa
ko, sekantį metą galėsime pra
dėti shityti bendrovės •' namų 
Roselande.

Atminčiai 1 metų nuo mir
ties mano mylimos moters, 
Gruodžio 25 d., 1924 m., palai
dota šv. Kazimiero kapinėse 
Gruodžio 31 d., 1924, amžiną 
atilsj Annai. Mirtis paliko mu
sų širdyj didelį nuliudymų, ant 
amžių. Musų buvo mylima ir 
mes negalime riiekadoę užmir
šti, kol mes ant šio pasaulio bu
sime. Pamaldos įvyks už velio- 
nies sietą, Trečiadieny], Gruod
žio 23 d., 1925, 7:30 ryte, Šv. 
Kryžiaus bažnyčioj. Meldžiame 
visus gimines ir pažystamus 
dalyvauti pamaldose.

WUiam A. Cooksley, 63 m., 
3033 Gresham St., pareikalavo 
perskirų nuo savo pačios Lot- 
tie, 45 m. amžiaus, kadangi ji 
esanti įsimylėjusi į J. K. Miller, 
2954 Parnell Avė., 21 m. am
žiaus. * -

ir tikra* Europini* L*', 
earida gydymas » 
kiatna. Vianutinb ar
dymas nuo sifilio Ju
damas ui | 
tomą kainą 4)4

.tiktai trumpam lal<M<

I ligų paeina ni 
ligų. Kad išgy< il»

Lietuvių Dentistas patar
naus geriau.

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

1545 West 47th Street
Netoli Ashland Ava.

Sunset Product 
to reikmenų ii 
N. Peoria S t., 
deralinį teismų 
valdyti prohibicijos 
Yeliowley. kadangi j 
savo galių rybas i 
ant savęs teismo 
Kompanija reikalauja 
butų uždrausta trukdyti jos 
biznį. To paties taipjau reika
lauja ir iždo sek r. pagerbiu. ir 
vyriausio prohibicijos direkto
riau# gen. Andrews ir vidurinių 
pajamų komisionieriaus Blair.

Ta kompanija savo skunde 
sako, kad kiek laiko atgal jai 
atimta permitų, kuriuo ji gau
davo kas mėnesį 400 galionų 
alkoholio, reikalingo z prie iš
dirbinio kosmetikų iriritų tua
leto reikmenų. YelloAvley įsa
kęs kompanijos viršininkams 
pribūti jo raštinei! ir parodyti 
priežastį kodėl tas kompanijos 
alkoholio permitas neturi būti 
atimtas. Kartu tapo įsakyta pa
radyti priežastį kodėl kompani
ja ne turi būti teisiama už pro- 
l.rbicijos įstatymų peržengimą. 
Pasak 
to reikalauti 
o ne kokis 
torius.

Yellowley 
rį įrodymų, kad kompanija pra 
(įžengusi su prohibicijos įsta 
tymais, bet jie reikalavo dau 
I iau laiko tuos įrodymus su

kompanijos advokatų 
tegali tilt teismas 

nrohibicijos direk-

tuale- 
lirbejai, 115-17 
itsilqęipė į le- 
prašydami, sū

ri k torių
ls pereina 
;• prisiima 

pareigus, 
kad jam

tuo mergaitę nužudė. Po 
Rage

Jus negalite rasti geresnės dovanos savo šeimy
nai, kaip kad Kimball Grojiklis Pianas. — Dovana 
kuri bus neužmiršta per ilgiausius metus. Ateik į 
musų krautuves šiandien, pasirink sau pianą, įmo
kėk mažą dalelį, kiek jus išgalite, mes nuvešime į 
jūsų namus prieš Kalėdas bile pianą jus išsirinksi-

NAUJIENOS
1 1739 So. Halsted S t, Chicago, III

Betty Masterson, 19 m 
rė nuo nelegalės operacijos. 
Jos vaikinas John Patriek 
O’Malley, 23 m., tai užgirdęs, 
misi troškino 1 gąsu, palikdamas 
raštelį* kuriame kaltinama aku
šerį I)r. Luey Hagenow, 81 m., 
kuri yra nekartų sėdėjusi ka
lėjime už nesėkmingas nelega- 
les operacijai, kad tai buk ji 
padarė Betty nelegalę o|n»raci- 
ią ir 
licija 
now.

[Pacific and Atlantic Photo]

J. B. Renfrew gavo per 
nuo laivo pranešimą ąpie 
ligonį. Dr. Renfrew su- 
jog ligonis serga plaučių 

uždegimu ir davė nurodymų, 
kaip gydyti. Paveiksle rodoma, 
kaip jis savo “receptą” pasiuntė.

tvarkyli. Todėl teismas tapt 
atidėtas iki ^ruudžio 28

Vincas Račkauskas pardavė 
savo biznį. Jį. nupirko K. Skri- 
dulis ir F. Grublis, kurie varys 
bizni dviese. V. Bačkauskas gi 
tūlam laikui visai pasitraukė iš 
biznio novys pasilsėti.

Jos vyras, kurį ji apleido 
rą metų atgal, točiaus papasa
kojo. kad ji pirmiau buvo cir
ko akrobate. Kartą šokdama 
nuo augštos h’apėzč*:- ji nepa
taikė užsikabinti už savo part
nerio rankų, bet nukrito že
mėn ir sunkiai susižeidė. Nuo 
to laiko pas ją tankiai būda
vęs priepolis, kad jų kas už
puola iš oro ir kad vienatinis 
jos išsigelbėjimas yra skristi 
oru. Metai atgal ji buvusi ati
duota į pamišėlių namus, bei 
Sallander motina ją išėmė ir 
nuo to laiko ji gyveno su Sa
llander kaipo vyras >u pačia.

Tamašauskas, A. Maziliauskas 
ir J. Varekojis.

Nutarta sekantį susiriukirnų 
laikyti gruodžio 30 d., Aušros 
kambariuose, .lame bus senie
ji ir naujai išrinkti direktoriui. 
Senoji direkciją perduos nau
jajai direkcijai dokumentus ir 
darbus.

Hveikutą 
PifriHiuioH 
Ateikit

DR. B. M. ROSS
35 So. Ilt-arbom St.

kampas Monroe St. Chicago
Vyrų priėmimo kambary* 508. Moterų 
ėmimo kambarys 508.

Penktas AugŠtas, Crilly Namui 
25 METAI TAME NAME

Ofiso valandos kasdien nuo 10 ryto ii 
vakare. Nedėlioj nuo 10 iki 1 d<eną 
nrdėliais, seredoinis ir subatorois uuo 
ryio iki 8 vukure.

DR. B. M. ROSS 
Atsakantis 

Specialinta* 
Įsteigta 80 metų

Dauijlnusiai chroniškų 
kraujo ir uikreėiamų I 
jas nebandykit senais budais. i 
VYRAI! Spe.ialis serum gydymą* yra 
tojainas su geru pasisekimu do) atga'in' 
stiprumo silpnėms vyrama. .Jo gaivin in 
jėga veikia stebuklingai ant gilių, n 1 
ir kraujo, suteikdama stiprumą silpn om ■ 
ir sunykusiem.H vyrams. Dr. Ros* gyd/n ■ 
kambarini kasdien pilni ligonių.

JIS TURI 30 METŲ PATYRIMĄ 
ir jau išgydė tūkstančius tmonių, tai •?* 
užtikrinimas sergnatieiųs, kad jie gaus r» 
ra gydymą. Vienatini* geriausiai įrengta ( 
ofisas Jungtinėse Valstijose. Dešimti* gy
dymui kambarių. Kraujo išbandymas ir L(- 
boratorijos egzatninacija su gydymu.

Patarimas Dykai 
medikali* patarnavimas suteik* 

r laitnę. Geriausia g-'rti 
kaino*. Greičiausia* g>4* 

Šiandien,

Naujai išrinkti direktoriai 
žadėjo daugiau veikti. Jų nusis
tatymas, kad būtinai pastatyti 
namų sekančiais metais, žino
ma, su^pagelba ščrininkų.

LDNB. Korespondentas.

(į PIANŲ KRAUTUVĖS 'g
į 4177-83 Archer Avė. 1922-32 So. Halsted St. S. |M
xIXXXXXXlTTTXXY»XTXXXXXXXXXTTTZXXXTXZXmXXXXXXXXXXX

KIMBALL PIJANAi
Del tobulumo savo balso yra 
pamylėti ir didžiai išgirti per 
įgarsėjusius artistus ir inuzi- 
cos ekspertus. Vien tik su Kini
jai! grojikliu pianu galite gra- 
iti gaidas teisingai ir girdėti 

geriausiai i&tobulintą piano mu
ziką.

Parduodam ant lengvų išmo
kėjimu

PIJANŲ KRAUTUVES

Simpatiškas —
Mandagus — 

m Geresnis Ir Pi- 
Ji>s 11 Už Ki-

TffMF tų Patarnavi-
mas-

J. R. Eudeikis Komp.
PAGRABŲ VEDĖJAI

Didysis Ofisas: ,
4605-07 S. Hermitage Av< 

Tel. Yards 17,41, ir 4U4Q •

DR. ROSS NAUJA IR PA 
GERINTĄ SISTEMĄ 
GYDYMO IŠGYDO

Kraujo, pūslės, šlapumo, privatinė*, sla 
tos, užėendinto* ir užkrečiamos ligos vii. 
išgydomos.

Vartojami saugiausi ir geriausiai 
žinomi

i
/Nuo Skausmu .

YVVTVVVV
•vsv|nevvgvwvvs'vwv

m

W. F. SEVERĄ CO 
CEDAR RAP1DS, IUWA



. NAUJIENOS, Chiengo, 111. Antradienis, Gruod 22.1925

j e atras Muzika t

O gruodžio 22 d. t. y. utar- 
ninke, Jaunuoliai vakarieniauja.

Orkestras rengia 
party,” arba draugišką vaka- 

Bus gardi vakarienė, ge- 
Jaunuolių or

pozitoriui”. Franchotti yra iš
siėmęs popierių ir greit taps 
/dnerikos piliečiu, todėl jis sa
ve skaito amerikiečiu. Iš kitos 
puses, italą laikraščiai sako, 
,qg Franchotti yni italas, o no 
amerikietis.

PRANEŠIMAI Į . . RAKANDAI

Alex R. Junievicz 
Diamonds Expertas

Kaip deimantą i>erkai ne nuo 
Apeito, galit lengvai padaryti 
laidą dėl vertės. Deimanto 
arai yra kiek turi sverti. Mes 

iakom carai akmuo, kaip jus sa- 
A\tumet uncija pipirų ar sva
ras cukraus. Bet akmun kur 
.veria carai vai būt taip žemos 
vertės kaip Š.”>0 arba taip auku
os kaip 1*1,1)00. Tai priklauso 
uo to, kaip akmuo >ra nute

kintas, koks jo gerumas ir ko
ja jo spalva ir koki jo brilian- 
ija ir taip toliau. Tai yra ne 

vožnas gali pasakyti apie dei- 
nantų vertę, bet jisai paima 
•spėrią, kurs gali paimli vieną 
tkinenį ir pasak}ti jo tikrą ver-| 
V: kiek Jisai \ra vertas. Del to 
ra labai sv rbu eiti pas espor- 

de.mantų, kaip perkant doi- 
nantą ne kokį kitą daiktą per
iant turi taip užsitikčti žinan
čiam ir tHsingam pard tvėjui. 
Tusų Jewpleris Alės Junievicz, 

. sai yra espertas, jisai pats ir 
| eika deimantus nuo cxpertų. 
i e.lo jisai žino kiek sveria. 
| okia spalvi ir kiek vertės. Dcl- 
| » eikit pas Alex Junievicz dei- 
| .uitų pirkti; j sai visada turi 
į auja.is os mados deimantų žie- 
! lų dideliame pnsi' inkime, visa- 
l los turėkite minty pirkti dei- 
| m ntą

Birutė pradėjo mokintis nau- Jaunuolių 
ją opeiėtę pamšytą komp. A 
Vanagaičio, šiam muzikos ku- r^į. 
riniui visa medega yra imta iš ra muzika ir tt. 
Ajnerikos lietuvių gyveninio,’kestro draugiška vakariene y- 

ra rengiama Paliulio “Au- ■,
Birutė ditorium Čafe,” prie 32 ir Bals r

75c. ypatai. Vakarienė bus ,\X. J!

draugai ir pažystami yra ma- 
loniai užprašomi. .

__Komitetas, gabus Roselando artistas-mylė

Ajnerikos lietuviu 
todėl ir dainos šioj operetė) ne- 
i pasakytai linksmos. L...... .
šią linksniui operetę pateiks fft. 
chicagieėi uns vasario mėnesy. 

Nauju Motą sulaukimui, L_ 
d. gruodžio, Birutė turės links
mus šokius Lietuviu 
joj. 

Dalvu* yra proga 
dainininkams prisidėti 
rutės. Sekanti dainų

Auditori-

naujiems 
prie Bi- 
praktika 

atsibus yruodžio 22 d., antra
dienio vakare, kaip 8 v., Ray- 
mond Chapel, 816 W. 31 St. 
šioj praktikoj nauji nariai ga
lite prisidėti ir padidinti Biru
tės šeimyną. —P.

LSS. VIII Rajono 
Vakaras

fėjas, nuo daugelio metą daly
vaująs scenoj> narys Vaičkau. 
Dramos Teatro, vaidins kome
dijoj “Apsiriko,” ateinantį šeš 
tadienį, gruodžio 26 d., Strumi 
lo svet., Roselande. Vakarr 
rengia Liet. Scenos Mylėtoji. 
Ratelis, kurio įkūrėju ir buvč

Pereitą sekmadienį, Lietuvių 
Auditorijoj, buvo gražus ir sė
kmingas LSS. VIII Rajono va
karas. LSS. VIII Rajonas jau P- D- Liutkevičius, 
senai nėra rengęs vakarų, bet __ ________

Tnnnnnlin Orkpotr'ia !jis nfra užmiršęs kaip juos
' c k reikia rengti, todėl Rajono va- Roselando Liet Scenos

•karas buvo linksmas ir smagus, 
ir kas į jį atsilankė, tas nesi
gailėjo, nes vakarą praleido 
smagiai ir išsin • 
džlų.

Atidarant vakarą
Naujienų Reddktorius 
gailis apie 1905 metų

Alex R. Juihevicz
3317 Soi Halsted Street

CHICAGO, ILL.

Lapkričio 8 d. Jaunuolių Or
kestrą turėjo savo sezono ati
darymo vakarą.

Gruodžio d. Jaunuoliai savo 
metiniame pasirinkime išrinko 
naują valdybą 1926 metams. 
Pirmininku Bronise Aliažiu- 
tė, vice-ipirm. — Edys Gi ūsas, 
protokolu raštininkas — Alex 
šule, turit) rast. • 
iždininkas — 
korespondentą 
tenis ir L-

Gruodžio 11 u. Jaunuolių Or
kestras grojo L. S. 'S. 4-os kp. 
surengtame 20 metu sukaktu
vių Lietuvos revoliucijos pami
nėjimo vakare.

Gruodžio 13 d. Jaunuolių Or
kestras grojo SLA. 129 kp. va
kare. • ,

Mylėtojų Ratelis
Roselande jau nuo senai gj

P. Tupįs, 
Kastas Riauba, 
— pranas Kon- 
Daugmiu tė.

DR. J. SH1NGLMAN
49. 0 W. 13th Utreet 

Te'. C kero 49
Linkiu visiems savo draugams 

hetuviams
LINKSMU KALĖDŲ

STKAM Anrt KOT T

»tt’2 jottsc* C.revs A» 
rd S7S2 Fsl»l«» »1M’

< tampė Ptembinj
& Heahns Co

ANGLYS - KOKSAI
M**s pristatome 
rųSies anglis 
yra garantuotas per Chieago Coal 
llp. ihHiitj* AMiwici>«tinn, atsveri 

mas per Liacenced City Weigh- 
manth.

E. J. McQuaid
5822 So. Racine Avė. 

Tek Wentworth 0209 ir 
Englewnod 1760

tiktai ireriauai( >
Musų atsvėrimas

Serganti Žmonės
Jei norite u»- 
raiti |>»K'ell.ą 
nuo <mvo keru- 
tAjimų eikite 
i naujai |»- 
teiKtą EUKO 
PINI-AMEH1- 
KOMIŠKA 
SVEIKATOS 
ATGAVIMĄ 

—"LINCOLN 
M E D I C AL 
INSTITUTE”, 
kuria yra 1- 
renfftae vė
liausio* madoe 
mašinomis ir 
mo kenčiančių žmonių, 
gyduolių yra atgabenta iš 
Me* taipgi turime 
oriau* Ehrlich'o 806 
i« Vokietijoj PrirenKiman. Kn<lan*i 

veik vilos ligos paeina dėl nep.ero krm 
galimo j'.nn;* 

.u mu ų 
tinkamų 

.. g.v'lyrn<M. 
y 

neiugništa nei 
Svarbiausias 
—• pripaiintns specialistas 

_ , metų tarpe gydytojų, taikia 
-neninj prišiurėjimų prie xi ų ligų 

puikias pa>ekme~ gy<!yrne 
nervų. skilvio, nusi’pnčjitno 

nugaros, šonų •knudėjimo 
uikiatoj mo kepenų, poslš- 

r ki- ų 
X RA Y 
imi m i 

ne tikro 
. u kr 

roek <>met

<yduolėmi» clel

Kyduoles 
ir 911

Kadangi

Italai Kas Dedasi?

FR
Yaly^ble| .-T

reiškia g< iUvii. i.-ig. i 
'•čt -gilinti palni..>’joti a’

n ".i hfdaleisti. - padnaudir 
u rudyti - bet šitame alsiti 
kimi reiškia ne daugiau, ne ma 
>iau kaip taupvb ir pasinau 
<4«>ti

i’-mpyk kuponus iškirpdama* 
ri Naurieną kasdieną — ir pa 
J-'Hgink juos atnešdamas nau

1 n -kaitytoji)

•n** tikr.-il
«*r vilo-

• ’ri'li: ini
*ulą.

ikančio gydytojo.

irbo.
i:0WE8
' • ilgei)

paicy-lyt > 
naujiiiiu meto 
k d o'.ų ti<M| 

iei reikiama- s’ 
be Akau-mo 

minutė* laiko 
gydytojus —

Brighton Purk. — Gediminas Bu 
davojimo ir Skolinimo Bendrovės na
riams, Visi* nariai ir narė.s, malonė
kite atsilankyti ant Bendrovės susi
rinkimo, Trečiadienio vakare, Gruod
žio 23 d., 1925, 7:30 vai. vak., Ben
drovės Mistinėj, 4405 So. Fairfield 
Avė. Bus dalinami 1926 metą, labai 
puikus sienini f kalendoriai; taipgi, 
kurių randasi užvilktų mokesčių, ma
lonėkite užsimokėti.

J. J. Palekas, Sekretorius

PARDAVIMUI 5 kambarių 
rakandai, pianas ir gramofo
nas, taipgi bungalo\v, pigiai. 
Na/nie ncdėKc.,.

5727 S. Loomis St,x

MWer- 
Gaslcn, 

{•pnis, Cot-

Nnmiko — 
Dalyvauja — Mitini, 

Bonelii, Dir. (kompozi- 
Franchetti. “The Daugh- 
Regirnent”; dalyvauja 
Monte, llackett, Rimini.

Roseland. -— Gruodžio 23 d., 7:30' 
vai. vakare. Aušros kambariuose, 
10 00 So. Michigan Avė. įvyks Sąry
šio ketvirta protekcija, tema: “Kova 
až būvį”. Prelegentas J. Stanilaitk 
moksleivis nesen: i atvažiavęs iš Lie
tuvos. Penkta jo prelekcija įvyks 
Sausio 6 d., tuo pačiu laiku ir toj 
pačioje vietoje. Tema: “Ledų gady
nes”. Prelegentas inžinierius K. Au- 
gustinavič:us. įžanga veltui į abi pro
jekcijas. Visi atsilankykite, sužinosi
te daug nežinomų dalykų.

Kviečia Komisija.

;< i jspu- vuoja ir veikia meno srity Lie 
(tuvių Scenos Mylėtojų Ratelis
Ratelis veikia ne vien sau, be. 
jis tarnauja ir kitoms draugi 
joms. Bet Kalėdų antrą d.e 

ciją ir Vilniaus seimą, kurių 20 gruodžio 26 d. (šeštadie- 
metų sukaktuvių paminėjimui va^e) minėtasis Ratehs 
šis vabaras ir buvo rengiamas.

Po to Vaičkaus Dramos Te
ateis suvaidino jausmingą K. 
Gaigalo 4 veiksmų dramą “Lai
sves Kovotojai’\ iš laikų lietu
vių ir lenkų kovų, ginant Lie
tuvos nepriklausomybę. Vaidi
no geriausios Vaičiaus Dramos 
Teatro spėkos —artistai-ės ‘J. 
Vaičkus, • P. Tendžiulytė, J. 
Gulbiniene, M. Konradieilė, P. | 
Stasiūnas, J. Briedis, M. Kaspa
raitis, J. Preikšą, B. Liutkevi
čius, Santkunas ir k., tad vai
dinimas buvo geras. (Kadangi 
apie Vaičkaus Dramos Teatru 
vaidinimą “Laisvės Kovotojų’ 
jau pirmiau buvo plačiai rašy- 
a. tad dabar to no nebekhrtc- 

siu). Tik gal vieną galima

kalbėjo 
P. Gri- 
revoliu-

sa
be

rengia vakarą sau, tikriau 
kant, rengia vakarą ne sau, 
publikai.

tr z 4 •
Kadangi lietuvių* publika 

bar yra kaip ir sudėtine, 
senesniems tinka lietuviški per 
statymai, dainos, muzika ir še 
kiai o priaugusiai jaunuomene 
daugiausia tinka amerikonišk 

.klasiški šokiai, todėl Bateli: 
deda savo visas pastangas pr. 
tenkinti visus. Dbi aonesniųj' 
LSM. R '.telis suvaidins 2 akt 
gražią !■ )?pediją “A;
siriko;” ta komediją nėra ilg, 
b;?t \ rą labai j r ir g( 
rai suprantam;: kiekvienam.

dt 
ne

“Namiko -- San" palygina
mai yra trumpa opera, kuri 
tęsiasi tik 1 vai. ir 8 min. Tad 
kūčių vakare, gruodžio 2 i d., 
jus statoma dvi operos: “Na
miko — San’> ir Donizetti - - 
Regimento duktė”.
šiandie vakare eina “Boris 

uociunoff”. Da»yvauja — Van 
uordon, Costis, Baklanoff, 

! „zzaii, Cotreuil, Dir. Polacco.
sezoną ta opera eina pasku- 

ią kartą.
'v.moužio 23 statoma
Rer”. Dalyvauja — 

.'rcund, Ansseau, 
euil, Dir Palaccp

Gr. 24 d. eina 
an”.

Aitch, 
„orius) 
ter of
- Dal

Jir. Movanzoni. /
Gr. 26 d. 2 vai. po pietų “A 

Į dglit From St. Agnės” (pirmą 
lartą). Dalyvauja: Raiša, Lm- 
-iont, Baklanoff. Dir. Harling* 
ompozitorius. ”1 , Pagiiacci” 

j’itziu, Marsball, Formicbi. Dir. 
.Jozanzoni.

Subatcs vakare (populiarės 
kainos) statoma “Thais”. Da- 

vauja - - Garden, Mojica, Co- 
_cuil. Dir. Moranzoni.

Gruodžio 27 d. 2 vai. po pie- 
ų “Martha”. Dalyvauja — 
lacbeth, Pavkiska, (antis, l^a- 
mri, Trevisan. Dir. Morazoni.
Naujų Metų išvakare bus 

: Atomą pirmą kartą Amerikoj 
auja opera 

’ \ sikėlimus. 
minta iš L. 
o tuo pačiu 

4ary Garden.

“Resurrection”— 
Operos siužetas 

Tolstojaus roma- 
vardu. Dalyvaus

Vaičkaus Teatras
Vaič-

Icatias statys

O k i;’ pa: , .uhuoliu:
a p kvTs’.iv; pasaulinis škot 

primesti, tai kad artistai periy 'vamzdininkns,.,pipcr p. T. Mn 
.ai, o gal tik taip išrodė, k u Leod. Jojo yam Iž’avimas pr 
ėjo, taip kad to.imesne'e č- tinka kaip jauniems, taip 

danėse sunku juos buvo girdėt, senams. Be. >> yra pakvie 
v oita iti vi a i iv

Ateinantį sekmadienį 
us Dramcs

- inka’nro. ve
,'ieto lyg'ntoj'.’s”. Veika'e vaiz- 
icjama baudžiavos laikai.
Vaidinama bus, kaip ir 
a tai, liuli House Teatre, 

> Halsted St.

pa
800

BRIDGEPOKTO LIETUVIAMS:
“Naujienas” pradedama i&ne&ioti 

nno 3-čios valandos rvto. Lietuvia' 
gyvenanti nuo Morgan iki VVallace b 
nuo 35-tos iki 31-mos gatvės yra ap- 
upin-'mi “Naujienoms’’ gana anksti 

fTž “Naujienas” galima mokėti syki 
i savaitę arba svkj į mėnesį. Gyve
nanti pažymėtame zone. o da neap- 
rūpinami ankstyvomis “Naujienomis* 
'uei nranefi’dtp šiuo adresu: Auflro> 
Knygynas. 3210 So. Halsted St. (Te)

•SMENU JIESKOJIMAT
IEŠKAU savo brolio Maiko Ynn- 

rhucko, paeina iš Babrų kaimo, 
Veisėjų parap., Seinų apskr. 4 me- 
♦ i atgal gyveno Kingston, Pa. lie
jos mėnesį 1925 m. buvo VVest 
’-’rankfort. II’, ir išvažiavo į C.hi- 
ago. Meldžiu paties atsišaukti, ar- 

ž:nančių prirešli, už ką busiu 
!ė’ingus, Mr. Fetix Yanchuck

234Aunchltn. Avė. 
Bot Springs, Ark.

——i i oii ■ ii • «> • -• u

JJEšičĄU Anna VVallace. 
Malonėkite atsišaukti.

Tel, Yardę C791 
Vakarais ro 8 vai.

VVALTER
B———■ !!>■■■ ——————■

ĮVAIRUS skelbimai

(iltOJlKI 1S pianas, Edison pho- 
nografas, iškimštas j>arloro setas, 
riešutinis bedruimio ir valgomo 
kambario setai, bufetas, veidro
džiai, davenjMirt stalas, siuviniui 
mašina ir indai, pigiai, 9x^2 kau- 
’-ai «^22, liainpos 810.

4843 S. Michlgan Avė.
, Kensvoorl 2514

!k-L. ........ ' I*-' "

HAHUAVIMUI_ _ _
HDŽIAUSIAS GROJIKLIŲ PIANŲ 

IŠPARDAVIMAS CHICAGOJ
Turime pardavimui daug vartotų 

r sampelinių pianų. Turi būt par- 
luoti, kad padarius vietos musų kam
bary dėl naujų Kalėdinių pianų Far- 
lavimo kainos $145 lengvais išmokė

jimais. Jei jus atsinešite šį skelbimą 
u savim, mes duosime jums gražią 

Kalėdų dovaną, 100 volelių ir cabinet 
benčių.
NATIONAL PIANO STORES, Ine.

2382 W. Madison St., Ist floor 
Chicago, III.

GERIAUSI proga nusipirkti nau- 
’ai pabudavotą 90 kąi-ų garažą su 
automobilių landrį ir taisymo ša- 
pa. Visi įrengimai vėliausios ma
dos. Randasi arti Iziomig Boule- 
vardo. čia gera proga įsigyti gerą 
biznį.

1338 W. 63rd St.
Tel. Englevvood 6359

PARSTDUOi A kraičiauR fiapa. 
Ge a v’e'a. kuris moka naujus dary- 
V Užtcl tinai yra reao derbo. Par- 
hiosin pigia’ iš priežasties kitos-biz- 
n’es. Yra kambarys dėl gyvenimo už-

• akalyj. Parduosiu pigiai.
3264 W. North Avė.

PARSIDUODA mažas kend- 
žių štorelis. Pigi renda — $14 
mėnesiui. Priimsiu partnerį — 
vyrą arba moterį.

3306 So. Halsted St.
Tel, Blvd. 1295

__ NAMAI-ZEME
$24,000 rezidenc'ja

Moderniška, 11 kambarių ar
2 flatų. Parduosiu už maliau 

ę:vu kųbntoja pabu Javoj imas.
5801 S. A ir.»»»v Avė.

$500 c:\sh. 4 kambarių mū
rinis bungalosv, t uru s šil io- 
mas, cemenlihi:. sk'iep?.s, 2 ka-

$aražas, 50X125 pėdų lo- 
t>-, prie Stewarl A ve, netoli 
U St„ kaina $',000 San ’nėr, 

206 W. (šat-ricld B’vd. l*l,oiie 
Boulevard 1392.

------- ■ ir  ----------------- ■ - -I-   ■■ —

' BAGDONAS BROS.
MOV1NG EKPRESSING & COAL 

PIANO MOVING EYPEKTS 
Long distance handling.

Turime daug metų patyrimą 
3238 So. Halsted St. 

I > <is :.H)X Hlvd 7667 e
PRAM KAIMAS MO 1 KKIMS 

l’arNiduotla vilnonas gijoi įvai 
<• u* nerimams: .vaina: I uncijų 
..>k(»s 3.’><-.. 38c ir lOv Vilnonįo.- 

'kiaulės v Tams, kainu nuo 60 
ntų iki $1.00. M.irskonios gi- 

jOS. kaina 100(1 jardų nuo lOc. ik 
La Manu tavoras p.iiyidtmda m 
5< iki 50c pigiau negu kitur 
Atdara dienomis, vakaiais. S'Jcma- 

dienyj no pietų.
I rank Selemonavičjus . 

.m U’ 33r<i Si. Pr»<‘ Normai Avė

t įnešimai. . ___ -____ _ ___ ____ neii
nei salės akustika. Vaidini

mams skirtoj salėj akustika tu
ri būti labai gera, kad kiekvle- 

.zs* artisto žodip liūtų giid’.mar 
kiekviename salės kampe. Ar
tistas juk negali scenoj rėkti 
kiek tik jo pajėgos neša ir kar
tu gerai vaidinti, nes viena, rė
kiant, negalima atvaizduoti ra-* 
iles> antra, tai butų ir nenatū
raliai, kadangi žmonės papras
toje kalboje nešukauja, o scena 

*gi kaip tik yra gyve'nimo vaiz
delis, todėl ir kalba turi būti 
tokia, kokia paprastame gyve
nime vartojama. Liet. Audito
rijos akustikos prastumas to
dėl vargina ir pačius artistus, 
nes jie turi nenatūraliai šauk
ti, o ir publiką, nes ji negali 
artistų girdėti.

Pastebėtina dar ir tai, kad 
ir Lit. Auditoriją pradeda ap- 
spisti visokie bomeliai, kurie ir 
šiame vakare nemažai triukšmo 
kėlė ir kliudė publikai klausy
tis vaidinimo. Publika skundė
si, kad tai jau ne pirmas kai
tas taip atsitinka, kad pasta
ruoju laiku visuose va|caruoce 
tas būna. Apgailėtina, 
tie bomeliai daugumoj yra 
tuvių vaikai. Auditorijos 
dėjai turėtų’juos suvaldyti, 
kitaip vakarų rengėjai bus pri
versti ieškotis ramesnės vietos 
vakarams, nes ir publika nenori 
lankytis Į tokią' svetainę, kur 
šeimininkauja visokie bomeliai. 
Juk ne kas kita nupuldė ir 
Mildos svetainę, kad ten drau
gijos paliovė rengti savo vaka
rus. Auditorija turi dabotis, 
kad ’ puta neatsitiktų ir su 
ja.

Fu vaidinimo buvo šokiai.
žmonių, nežiūrint labai pras

to 01’0, 
vakaru

tu ii . .piigartuju W RltiajšRi* S 
kiu šok kc p-lč J©: sic. Charlęs- 
ton Ji netik kad yra pasiž; 
mė.iusia’ietų šoki’ č, bet ji'y. 
ir baletų mokytoja. Jnuniei 
kurie lanko Chicagos didž ą 
sius teatras yra matę ją š 
kant. žinoma I.SM. Rateli 
pasamdyti nebūtų galėjęs,’ o jc 
butų pasamdęs^ tai butų ture 
’ęs daryti trigubai brangesnę 
įžangą, kas vietos lietUvian' 
butų buvę neprieinama. Be 
kad nekurie rateliečiai turi pa
žintį su p-lės Jessie Charleston 
draugais, ir papasakojus Rate 
lio rengiamą vakarą tikslą, kad 
jąją vakarai yra rengiami ne 
dėl pelno, o tiktai dėl dailės, 
p-lė Jessie Gharleston sutiko 
dalyvauti Ratelio rengiamam 
vakare (nes ji tą dieną buvo 
liuosa) už visai mažą atlygini
mą, kas Rateliui davė progos 
daryti kuOpigiausią įžangą, kad 
visi lietuviai galėtų pamatyti 
tą gabią šokikę, o netik tie, Mū
ri gali užsimokėti kelis dolerius 
įžangos. Todėl nežiūrint tokio 
puikaus programo, įžanga j 
Batelio vakarą bus visiems ly
gi — tik po 50c.
lygiai 7 valandą, o šokiai pra-

—Rep.

ką, kur. kaip ir
i<!n rrnjri.i, veikia

ir kvipfia
KAINUOJA ŽMOGUI VRA 

LEISTI •100.00?
viNHKjmAs: $100.00 ant syk

$6.00 į metus per visą 
IlkuR) gyvenimą.

Kiekvienas inusų praleista?, dole- 
s sudaro nematomą juostą ern- 

j ir kiekvienai centas atlieka 
' nu tiki :) darbą, Prulcisdami cen
tą paskui centą, dolerį paskui do
lerio. mes greitai praleidžiame 
^imtą ir išsiunčiame savo centus 
dirbti dėl kitų.

Atsiminkite tai, kada jus pralei-’ 
džiute pinigus. Atsiminkite, kiek 
tie pinigai uždirbtų jums jei pūdė 
tume t juuh j banką ar spulką ? i

Naujienų. Spulka. uždirba po 
sO.OO gryno pelno ant Kiekvieno 
D100.00 — pamislyk" kiek jūsų 
šimtas uždirbtų jei laikytumėt jį 
čia per 20 metų?

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

NAU BENŲ SPULKA,
1739 So. Halsted St. I

I k

ir

HRIDGEPOR'I P AI* TIM. • 
Ui I.DM. (.(•

•• vojAun* -i popierią jum. Už 
biik« uuuevų, pupn-rą

- įklus jr/Į t
3149 So. Halsted St.

J S RAMANČION1S, Prea

PARDAVIMUI .8 Jo'ai ir 2 
’ottagę, 5—6 kambarių. Bar
menas. Randasi pu^ė bloko į 
pietus nuo Archer Avė.

Atsišaukite:
4836 So. Ridgeway Avė.

MOOTGECIAI-PASKOIOS
■——— ■! I . n

ANTIMI MORGIČIAI
.kl.iim ktn (>Vt palūkanų/

>Pgi pąi-k-ime Trečiu- Mnrgiėius 
ir kontraktus.

INTERNATIONAL INVESTMENT 
CORPORATION

3804 South Kedzie Av®^ 
Lafayette 6738

MOKYKLOS
VALENTINE 

DRESSMAKING 
COLLEGE

Kursai Designing, l) regai..uiting, 
-kryb^Iių dirbimo h siuvimu Kle- 
siiB dienumis ir vakarais. Atsi- 
Saukite, rašykite arba talefonuo- 
kite dėl tolimesnių informacijų
*107 VV.'Madieon, Chicago. UI.

Phone Seeley 1643
M E HUTFILZ, Manager

REIKIA DARBININKU
MOTERŲ

REIKALINGA mergina ar 
moteris prie namų, aarbo, ma
žai darbo, '

Kreipkitės:
4900 Princeton Avė. 

2 lubos
ii,___ ................................................................  ta-

KEIKIA DARBININKIĮ
VYRŲ

REIKALINGAS i
VIRĖJAS I

Kreipkitės:
17'5 S. Halsted St.
Tel. Canal 1547

Chicagos Lietuvių Auditorium 
bendrovė rengia linksmą balių Ka
lėdų vakare, gruodžio 25 d., Au- 
d torium. 3133 South Halsted Str. 
Bus gražiausis balius. Sveiki sulau- 
..ę linksmų Kalėdų.

Komitetas.
pražuvęs
Daugelis pirmųjų ispudžiu 
dažnai esti sugadinama ko
kiu nors mažu iš pažiūros 
daiktu. >
’pAI yra piuku jeigu gali taip 

padaryt, jog kitiem patiktum.
O vienok, dažnai koks mažas 
dalikas gali neleisti jums ^iti 
pinnin.

Pavyzdžiui, jeigu žmogaus 
dantis yra nešvarus, tai jus no- • 
roms ar nenoroms turėsite ta 
kaipo užmetimą tam žmogui. O 
tuo tarpu gal-but toks pat už
metimas yra daromas ir jums.

JUsterine, dantų tepalas, valo 
dantis nauju budu. Musu che
mikai pagalios surado sustata 
kurs istikro šveičia nedrasky
damas dantų emales — tas sun
kus uždavinį* pagalios tapo ii- 
rlitas.

Didele tūba Listerine dantų 
tepalo kainuoja tik 25 centai; 
gausite per savo aptickoriu. 
Lambert Pharmaca! Co., Saint

Pradžia buskad 
lie- 
ve- 
nes

nuo
DK. 
pet

M# 
Hitų

sidės 8:3,0.
pa 'ekme- 

skilvio,
.Šonų 

u kepenų.
privatinių H

E< ZAM'NACMa .• 
!. oritnrijoj taip 

:ri iine nr .ei i>»' i 
jo )vi»i«l mo ar 

r.8>iivilio Mi-ų km
> .1 Kyilynn, laimi mato- ir jų.- lit

uok Am i t kuomet paaveikeit NekenUkit be 
reikalo. Ateikit paa mua dabar ir vu- 
taupykit aavo laiko iv ptniKU. per 
tolimesni laikų visvion jus ateiait | mu
sų įstaigą. Mes pagydėtn daug ligonių, 
kurie* buvo apsivylė hu kitais trydyta- 
lab Ši yra jūsų proga, kad pasveikus. 
LINCOLN MKDICAL INSTITUtE

DK. OOWES
SPKCIALIST18 IR MEDIKAL18 

DIREKTORUS 
8 South durk St. 

2-ras auKŠtiu.
Rp->lMiir»n,<. «■
A dor teatro

P.'inedšly. bet- 
!» ryto ik: Ai<O 

■edoj ir Htil- 
re N <'d.?l luni ii

rime 
rnujo.
• mutizmo.
e šj'mo

e- »»*ų i
YK \!

4

VirSuj Irlanule 
dury, nuo

OKI8O VA1.ANPO.~-: 
verw« ir Pdl nykioj nuo

> vakare. IJtnrninke. > 
nuo ■’ ryto Iki * vnkn
AvsuU-nii* nuo ».i U dieu*.

>1 MII l i .................. .... ....... ... .....

buvo nemažai ir visi 
liko patenkinti.

—Viešintiškis.

BIRUTĖS' visuotinos praktikos 
įvyks Gruodžio 22 d., 8:00 valandą 
vakarę, Raymond Chapel, 816 W. 31 
St eet arti Halsted Street. Dabar yra 
proga naujiem nąrirm įstoti j Biru
te, bet gal būt ir paskutine.

Valdyba

nauji
“Namikę — San”.

kad '“Na

Jaunuolių Orkestro Kalčių Vaka
rienė (Christmas Party) įvyks Gruod
žio 22 d., 1925 m., Auditorium Cafe 
ant 32 ir Halsted Street, 8:00 vai. 
vak. Visi Jaunuoliai-ės kurie neuž- 
simokčjo galėsite užsimokčt prie du
rių. " A. J. Schultz, RaŠt.

Opėra
•Kūčių vakare operoj bus sta 

tomą Aldo Fransjhetti 
opera

Reikia pasakyti,
miko - San” yra dainuojama 
anglų kalboj ir turi nepapras- 
'ai didelį pasisekimą. Operos 
siužetas yra paimtas iš japo
nų. gyvenimo, 
torius yra italas gimimu, 
žiūrint j tai. -
.ocirh (n (JUCMgo i paskyrė kalų (1*1 N°mo Bendroves ir bus rin- 
Francht'tti David Bisphomo 
medalių kaipo “Amerikos kom-

o jos kompozi- 
_ . „ Ne-
^'< moi irau Opera 

of Chicigo , 
David

C’ceros Lietuvių Liuosybės Namo 
Bendrovės priešmetinia susirinkimas 
įvyks Sercd ,j, Gruodžio 23 d., 1925, 
7:30 vai. vak., Savojo svet., 14th St. 
ir 49th Ct., Cicero, 111 Visiems £5- 
'nink^ma privalo dalyvauti Siame su
trinkime. nes yrn daug svarb'ų rei

kimas naujų direktorių 
metams.

sekantiems

Direktorių Valdyba

RiEIKAJLINGAS buce ris, turi 
būti patyręs savo darbą. Dar
bas ant vis'tdos, geras mokes
tis, ntsisaukit tuojaus.
4911 W. *14th St., Cicero, UI.

^xxyxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

ANGLU KALBA 
yra labai*'svarbu mokėti kiekvie
nam gyvenančiam šioje Šalyje. 
Kurie kalba gerai angliškai visur 
turi pasisekimą ir pirmvbę. Ang
lų kalbos, aritmetikos, knygvedy- 
stės, pilietybės ir daug kitų daly
kų gali lengvai ir greitai išmok 
•i pagal niiują būdą mokinimo I* 
veskio Mokykloje klesosr i» »e» 
laiškus (correspondence) Plaies 
nių paaiškinimų klaupk šuniniu* 
k li IniAVrU

LEVESKIS’ SCHor 
Preparatory and Commer. ...

- K.tni ><«i II lated S‘t. ('hienro II 
(kump 33 čios gatv., 2-ro» lubas)

ixxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxy

> IMPERFECT IN ORIGINAL
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